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BÁJZÄNAH SCHEDEL, 

'schillen az Щи, ŕercmíett, ’s ‚дату‘? nem z'xmefä 
lángár'ja ‘o‘n medl‘ét .emc'sztgetvl omIoÍt Lele" a’ Aich 
nmtmény -yvázba, mel/y majdan megŕendz'tscn, 'maid 
{мы е1о11’авиоп. Igy задние]: ‘ele’ a"gon- 
dolat’ chuoszából а’ Haramják. Мг’! в’ Nap’ fíl'a 
a’ vílágnak й! bù'szlre elszánással átadott, én :ze: 
rény gyengesëgemben I'parlroda'm hom' ecsetemmel 
utánlfépezní. Ez ügyelreîzet, dz‘csöbb clò'ttem mint 
зам! kelzlcm’ Ife’pzerr‘zényeí, ele’g fe'nyes, clég ma» 
gas, hogy barátság’ »víszonyos záloga légyen. És 
te, la' Ín’v önáldozással hajlongsz ream, Ín’sebb ju 
talmat nem érdemelhete'l, nagyobbat igen. Te ё" 
u’st ajundékoz‘lz nckem, »- émés Идут шин pó 

П I * 
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tolc'lfja annak, mi az ¿n ajánde’lfomnalr a’ tzédlzez 

híj'ázílr. ` 
De te, a’ теги’ Mu’zának avattja! In' не!!! 

éneklfel szö'vsz mennyet [Шу-“Шел, remegve jogsz a’ 
vallan атм ár ею! futamní.p --- Нет! te nem fo 
вал fata-mm' ; itt is égí а’ sugalló, ¿s csak ‚шт! 
má'val rezzent, melly a’ polrlalfat [erm -- defenn 
а’ mennyet ís mérí: ’s így e’ s‘o’le't „ад: enyhe 
Iígeteddel csak еду esthajnnalra felváltva'n, az e'j'je 
lelret й! fogod Ifolyganí mellyeliet itt nyitofr, ’s 
szent bnrzanattal Ífíhaladván belölälf :né/yabb ha 
tással `zengetnìjlätédct 

.Májusůan , i 8'23. 



ì mámnak, mint tartalma az, а 

'ELÉSZÓ 

Едет! nézöïáték ne vétessék egìébnek Еду drá* 
más tórténetnél.,` melly a’ drámai mcîhód’ alkal- A 
masságát használja: a’ lelket mintegylegtitkosabb 
Iniveléseiben raitaérni, a’ nélkül hogy‘továbbá 
a’ színjáték’ korlátiba sövényůljön,vagy a’v theçxtl‘ç 
ni testesités’ olly kétes nyeresége шёл sovárogion. 
Észellenzö feltevésnek fog ‘шпаги; ‚ hogy háv-rvoqn 
rendkivüli emberek, kiknek cselekvöségök мы" 
ezer kerekcséktölfügg, három (на alatt kinjçrit 
tessenek: valamint lehetetlenül állapodhańk а‘ 
dolgok’ természetében, hogy három rendkivüli 
ember magát a’ lçgáltalhatóbb szeilQm-ismerö 
nek is huszonnégy óra alatt felleplczze. [tten yegy 
másba ,tömůlt realitások’> {сне .volt jcl‘en , mely 
lyeket lehetetlen vala ‘Aristotelcsŕ ’s Batteur( 
пак olly szůk palánkzataîkba bec_7.öwekelncm.` 

De továbbad; nem annyira masszája- drá 
’ mi a’ színrïäl 

számüzi. Oekonomiája szükségessé [снег hogy 
olly chal‘acternek is kelle follépni, melly а’ 
rény’ fìnomabh érzetéämegsérli, és erkölcscink’ 
gyöngédségét мышца. „Minden e'mbm-fcstó сим 
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utiksógbe van-Myenve, ha ugyancsak а‘ való vi 
lágnak egy másolatát, és nem ìdeálos affectatió» 
kat, nem compendium- embereket akara nyujta 
ni. Már egyszer azon mó-di van a’ világon, hogy` 
a’ iók a’ gonoszok által nyerjék az áu'nya-> 
мы, 's hogy a’ gonoszsággal contrasztban vegye 
a’ rény legelevenebb colorítját. Ki а’ gonoszsá~ 
got süllyesztenî, ’s a’ religiót, morált, ’s polgáx'i 
törvényeket ellenségeiken meghosszúlni {ещё czél~ 
jáúl, annak a’ bůnt meztelen utálatosságában kell 
‘fellepleznie, és colosszi nagyságában az ember 
ség’ azemei elé állitni, ----`neki ön magának által 
Не" bolygani annalc éjjeli labyrintl1jait;.olly 61‘ 
zésekbe шага“ bekényszeritni tudnia, mellyeknek 
természet ellen levöségök alatt lelke borzadoz. ' 

A’ b й n itt egósz belsô gépelyzetével felredöl~ 
_ ietik. Az Ferenczben a’ lelkisméretnek míndén 

zavaroa borza`dályait velötlen abstl‘actîókba clem 
zî‘fel, az irányzó érzést csontvázában mutatja,- 
és félre tréfálja ’ а’ relìgiónak knmoly szózatát` 
KiY máx` annyira vitte, (dicsôség mellyet îöle nem 
irigylünk) hogy eszét szivének költségére fìnomit» 
sa, annak a’ legszentebb ràár t'óbbé nem пел’, 
neki az emberség , az istenség sommi, mind a’ 
két ‘ЕЩЁ’ az ö szemeiben çemmí. Ügyekeztem 
hogy az illy nemů szörnyembernek elért eleven 
rajzát ,adjam; bůnsystllemájának tökéletes mecha 
nicáját széttagoljam, éa annak erejét az igazság‘ 
‘сбит kls‘rtscm. Kémleltessék ezcn llisztórìának 
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folytában, mennyiben értem-el a? czélt. --, Én 
аж hiszem hogy a’ ter’mész/etet találtam. — 

Közel ehhez еду т6э11‹_611, ki olvasóìm 1:51 
zůl talán sokakat bizonytalanságba hozand. Еду 
olly szellern, kit a’ legvégsöbb bůn csak a’ 
n agysá g miatt ingerel mellyet magába zár, az 
e r6 miatt mellyet kiván, a’ veszélyek miatt 
mellyek kîsérik.\ Еду nevezetes‘fnntos emberr 
minden erövel kiallítva,‘hogy az irányzat szeréni 
mellyet kap -- szükségképen vagy Brutusz "газу 

YCatilina légyen. Szerencsétlcn öszvef‘úggések a' 
m'ásadikat határozzák, és csak egy szörnyů téve» 
dés’ végén jut az elsöhöz. Fonák képzeteknek cse 
lekvöség - ’s bcfolyásról, minden törvényen 
túl tox‘longó eröteljnek, polgári relátiókba termê-Ä 
szctesen belé kellett ütközniök; ’s ezen enthusias 
ti álmakhoz nagyság ’a eszközlékenység felöl 
még csak а’ nem-ideál ‘Идёт-а való elkeséredéa 

‘ îárulion ---- ós kész‘ vala azon legkülönösb Don 
Quixote, kit a’ haramja Moorban utálunk és 
szeretünk, bámúlunk és sajnálunk. Nem Iesz, re 
ménylem, még szükség,f feljegyeznem, hogy ezt 
а’ festé`st olly kevéssé ~tartom elé csak latroknak, 

-valamint a’ Spanyol’ satyrája is csak lovagokat 
ostromz. l 

Az a’ nagy ízlet is él most, az elméncz 
séget а’ rcligio’ költségóre )'átszodtatni; úgy 

vl'xogy az'ember már genienek sem tartatik, ha 
csak istentelen satyráját armak legszentebb {дар 
aa'gîn saette nem tobzódtatia. A’ sz. irás` детсада)’ 
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sz‘erüsége a’ mì'ndcnnapi társnságokban az úgy 
nevezett elméncz fejektöl marczangoltatik és ka 
czajtárggyá torzittutik: mert mi van olly komoly 
és szent, a' mit hamisan eltekemi és kaczagni 
ne lehessen? Én azt reménylhetem , hogy а’ x‘e-.- 
liglónak ’s valúdi mox‘álnak nem közópszerü hosz 
szuállást szerzék, midön ezen csintalan megìetö-- 
Ё! а’ szent irásnak leggyalázatosb haram`jáimn`ak 
azemélyében a’ világ’ »undorának átnyuj'rom. 

De még- töhb. Ezen morálatlán charaktcrek 
nek meuyekröl clébb ¿zó von, bizonyos «mL-.luk` 
ról', fényleni kellett, -söt töbhsztìr а’ azellem‘ 
részéröl nyerni ай, а’ mit a’ sziv’ részéröl vesz 
tenek. l‘lbben а’ természetet csak mintegy szú~ 
r‘ólszúra leirtam. Mindenkire még a’ leggono 
szabbra is rá van nyomva az isten’ másképénekA bé 
lyegc, és а’ magy gon0sz,nak„talán nem oily 
тезис úija van a’ nagy jámhorhoz, mint a’ kb 
csínynek; mort az erkölcsiség ogy merletet taff 
az eróvel; és minél tágasb a’ tehctség, вины tán 
gash és’. szürnyübh amannak eltévedése, авт}! 
vétkesh hnmisitása, 

Klopstock’ Adramelechíe bennünk olly érzo 
1ct ébreszt, mellyben csodál‘ás undorodásba ol 
vad. 1Wilton’ Sátánj'át horzadón bámulva kövct 
jük a’ pályátlun chaoszon keresztůl` А’ régi- drá~ 
maköltök’ Mcdcáîa minden iszonyai крепеж isbá 
mulatra mélló asszony marad; és Shakespeare’ 
lìîchardja olly ‘biaonyosan hir csndálót az olvgv` 
soban, мата": gylïxlölmá,l ha не“. a’ nap вы)»: _ 

I 

l' 
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állna. На îìgyekszemegész embercket НАШИ 
>ni, tökélyeikeg’is fel МЫ! vennem, mellyeka’leg 
gonoszabhaknńl sem hijáznak egészen soha. Ha 
a’ tigris elölê'óyást czélozqlc, nem szabad szép 
fényveszlö foltbörén tul haladnom: hogy a’ tig 
ris a’ tigrisben feltaláltassék, És azen ember, ki 
egészen gonoszság, épen nemv tálfgya a’ mivész 
ségnek, ’s visszataszìtó eröt nyìlvánít `a’ he 
lyctt, Богу az olvasúlcnak fìgyelmöket детиш 
ja. lVIikox` ö szól, a’ lapot elfor'gatn‘ók. A’ nemes 
lélek olly kevéssé áll~ki tartós erkölcsi dissonan 
tiákat, mint a’ Ш! késcsilcorgást üvegen. 

Deépen ezért javallanám enmagam, Богу е 
dx'áma szím‘e ne meressék. Mind а’ két reszröl, 

мыши а’ szellemì erönek: amannál, Богу а’ 
bůixt ne ékesitse; ennél, hogy meg ne hag'yia 
magát valumelly szép oldxltól vesztegettetni a’ 
rút alapot is becsitni. Az ón részemvröl itéljen egy 
harrnadik; de olvasóim felöl nem vagyok elé‘ggé 
bizonyos. A' pór, melly alatt semmìkép nem aka 
x'om csak egyedül az útszaseperöket értetni, а’ 
Рог ы- közlíínk mondva —- messze körül gyöke 
rezlk, és a’ szcrencséllenségllez ö adja a’iónt. 

4Róvidebb látásu lévén mint hogy egészemet 
{clé-rie, aljabb szellemü mint Воду nagyomat 
fulfogja, mesgesebb mint hogy jómat tudni 
akax‘ja; félek, hogy alìglna nem Гоша lliúsitani 
feltételemet; тайн а’ bí'mnek, mellyet e'n sülly 
esztek, ö apológiálát “Целый találni, az ò' ogy» 

а köllöé--’s olvasóéról еду bizonyos tartalma ki- ' 



`lyet mindnyájan ismerünk, a1 ganéjt is kitúrja u 
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îigyüségét a’ szegéńy költövel fogja lakoltatnì, 
kin közönségcsen mindent_ elkövetnek —- csak 

_ igazságot nem. 
Az örökki Dacapo ez Abdera-’s Demokrittal, 

'és jó Hippokratjainknak egész ültetvényekkel kel 
' Iene kirnerítniök a’ húnyort, ha a’ rendetlen 

>hetegségnek üdvös decoctumr‘ńal segíteni akarná» 
hak. Ailjanak Ваш/е а’ valónak bár mennyî Ьа 
vrátjai, hogy polgártársaiknak szószéken és szînen 

- 'lcczkéket tartsanak: a’ pór meg nem szůnik pó‘r 
nlenni, ha а’ nap. ’s hold változik, ég ’s МН ela 
vúly is, mint еду ruba. Talánv kevésbbé hivnek 

Женей VOina lennem a' természethez, ez által a’ 
gyenge szívůketkimélni; deha ama' bogár, mel); 

gyöngyökbôl, ha van példa hogy a`r tůz lcége 
ltett, a" víz‘fullasztott; valljon gyöngy Ш: viz е! 
kobzassanak? 

Munkámnak, nevezetes catastróphját nézvén, ° 
`)'ussal szabad az erkölcsi könyvek közt helyct 
IigéIjnCm; а’ bi'm azi a’ véget éri melly ötet illeti. 
’Àz eltévedt ismét visszalép a’ törvények’ körébe. 
‘A’ rény gyözödelmet -viszen. Ha ki' csak olly mél 
‘vtán bánik velem , hogy e n ge me t egészen 01 
vasson, engemet érteni akarjon: attól várhatom, 
Богу —— bennem ne a’ költöt csodálja, hançm a’ 
feddhetetlcn férfìt magasra becsítse.' 

Husvéti так“, 1781. 

‚ vr. s-CHI‘L-LER. 

\ 
J 
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'Sc'hwel'czlfr , 

Személyek. 
_————-——_ 

/ 

Maxínu'lz'zín, _Maori urallmdo' gré/Í 
Ka'roly, ._ L n 
Ferencz, fllal'ń 
Edelrez'chi /I/na'lz'a. 
SpMgelóèI-g , ' -__‚‹ .I ‚ 

Grimm , 
Raczmann ‚ 
Schufterle , 
Roller , 
Kozz'nszlfy , 
Schwarm , 
Herramnn, egy'nemesnak terme’szetí fija. 
Da'm'el, öreg .gzolga a' llIoorí wa'rban. 
Mq'zer, Zella' pgisztor. 
Еду pa'íer. 
Harmaja — csapal. 
Mellélf - `slzemélyelf. 

А’ tò‘rfe'net’ ‘деда némßt orsza'g, ídeje 
lfe't év 

 

-` Líöelïtínßlf,y ‚шёл ‘h-ammja'lr.` 

mz'nlcgy 
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i ‚32419 ц‘ )Vanni vqrlfän. 
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3..: Az öŕcg Maar, Fe'ren‘cz. 
› r З .. f! 

Евгения. De valljon jól ìà szolgál» e egéázsé# 
ged atyám? `Olly halavány vagy.` ‚Х.‘ 

Az ò'reg Mo o r. Teljçsen [Ы Ham;` mi mon 
dani чаша vult? > ‘ ’: ' " н "i 

Fcren az. A’ posta )'ött- meg., . -- egy. levél 
Lipcsei levelezönk'töl. "Í . “ :._`.-. ‘\ l 

Az ò'. Mo o r '(vá'ggyal). Швей „кашу 1'61? __ ‚ . "Ё .‘. :;.‚ (zin.v ‚‘ 
Ferencz. Hm! »hmL ---- Úgy van. .,Deífélìek 

nem tudom -- ha' talán~ -L eg'ésizségesdnek'sfl -- 
Valóban, egészen jól 'va'gy‘a'tyámŕ‘ n _ 1 ’ „ц 

Az ö. Moo г; Mint a" hal a’ vizben! «_‘Eißllàl'ól 
ir? --- Hogy jöhetsz 'illy aggódásbaävKéßzerJcérf-g 
даты! v 1 ì V‘Hfi ‹ ЁАЬЁЁШЩЁ : ‚та 

мы п cz. Ha lbeteg ‹ vagy llfli azzâulçlmfi 
csak leglfxalkabb rémleted van, eressz f_bßlk'ìlî 

‚ и 
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masabb idóben szólandok; (“На magának). En 
az újság nem töredékeny testhez való. 

Az b’. M 00 r. Киев! ладу isten! mit fogok 
hallani i’ 

Fe re n с z'. Hagyí elébb félre mennem , ’s а’ 
könyörülésnek еду könyůjét ejtenem elveszett 
testvéremért -- hallgatnom kellene örökx‘e, тег: 
ö a’ te Над, atyám! szégyenét belepleznem kel 

— lene öx‘ökre , -- mert 6 az én testvérern. -- De 
neked engedelmeskedni elsö szomorú kötelessé~ 
gem; жён bocsáss~meg. 

Az b'. Moor. O Károly! Károly! ha tudnád 
mint kínozza magad viaeleted az atyai szivetl 
Mint adna egy уйдёт hir felöled éltemhez tiz esz‘ 
tendöt --- ifjuvá mint tenne --- a’ midôn most 
mindenik, еду lépéssel közelbít a’ sírhoz! 

Ferencz. Ha úgy van agg аудит, tehát 
isten veled «- még ma mindnyájan kitepnök ha» 
jainkat koporsód felett. 

Az ò'. Moor. Maradj.' -- Még az а’ rövid lé’ 
pés van hátra -- hagyd-meg az ô мышцы; 
(leülvén) az atyáknak vétkeik harmad ’s negyed 
higlen bosszultatnak-meg` -- hagyjad befejeznie. 

Ferensz. (ki'vonja zsebéböl a’ levélt). Isme 
red levelezönketl Ime! jobbik kezem’ úját ад‘ 
nâm érte, ha mondhatnám:‘ ö- hazug, fekete 
mërges hazug.- --- szedd-össze magadat! meg 
fogsz bocsátani, hogy tenmagadnak nem enge 
dem olvasni a’ levélt, még nem szabad mindent 
hàllanod. ‘ y 
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Ä: Moor. Mindent, mindent Ваш; а’ 
mankótól szabaditsz-meg. i 

Ferencz. (olvas). „Lipcse, Május’ elsôjén, 
На hogy egy eltörhetetlen igéret nem köìelezne 
le , édes barátom, neked a’ legcsekélyebbet ‚зещ 
titkoliii-el, a’ mit testvéred’ állapatjáról tudha 
tok, nem vált volna többé tyrannoddá ártatlan 
tollam, Számos leveleidböl kilátom,y mint gyilkol 
ják testvéri szivedet az illy nemü hirek, úgy, 
vagyok mintha látnálak már а’ semmirekellöért ‚ 
az utálatosért —- -- - (az ö. Moor orczájá-A 
elrejti) Lásd atyám, csak а’ 1е5сзе1‹ё1уеЫ)еЁ 
olvaspm-fel --- „az utálatoaért lö‘zön.könyükbe 
elfolyva.“ ---4ahl folytanak 6km-- ömlöttenek 
patakként e’ könyörů arczról „úgy yagyok, 
mintha már látnám öreg jámbor A.'¿tyádat` çlllal 
ványulva“ ---- Jézus Mária! atyám má;` az vìag‘yl 
elébb mint sem még legkevesebbet tudnál ?:‚: im.: 

А: ö. Moor..'1`0váb'b,’ Иуды)! l J.¿, . j, 
Ferencz. „Elhalványúlva székébe visezatánq 

iorogni, ’s elátkozni a’ парой, mellyben elôszì’nr,À 
rebegtetett elébe: atyámLlVIindent` nem едкий 
nak felfedni elöttexn., És a' kevésböl а’ mit tudak,~ 
csak keveset hallasz. Ugy‘ŕl‘átszikń hogy báltyádI` 
szégyene’ темы betöliötte,- énv цгамььпдщ 

felett, a’ mit -valóban «вить semmit nem rek: ha az `ö genieie e‘bben, nemjhaladjaf-lvgegń 
az enyémct. 'l`egn'ap'.éjféllel;, azon'nagy feliiéltplai 
volt, hogy negyven ezer.arany‘adóßsággal‘írŕ-ß ‚ 
szép zeebpónz atyám-à-Íßninekelölte mäx‘l! Qßä: 
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гида; Pénzvailtô’ leányáf elcsábítottà, ’s ahnak 
kedvesét, nlemes liázbeli il'jút, ketff'ìs viadal~ 
han halálta sebcsítcttei, más heíével, kike? go 
nosz életébe magával vont, az itélet alól elfus~ 
Son.“ ---- Atyám! aiz istenért,'atyám, lwgy le~ 
~szesz _’ 

Az Moor. Elég 'máin Hagyd abba дат! 
Fere n cz. Én lcíméllek afyám -—— „nyomozó 

levelek küldetének'utána, a’ megbántattnk Геп 
nen kiáltanak elégtételért, {е]61‘с}ц1ц|от tétetett 
-—-а’ név Moor‘h‘. ‚- N'em! nyomorú ajkaim töb~ 
bé atyát ne gyilkoljanakl' (elszalc'aszija a’ Ещё") 
Ne hidd atyám! rie higyj neki еду betůt se. Q 

Az ö. Mu o r (keservesen sirva.) Az én ne. 
vom! az én becsíîletes 'hevem! ‚ \ 

Feren с z. (nyalfäba Боты). ` “идей, егег‘ 
szer undok Károly! Нет rémletf ст elöttem, 
midôn még mint gyermek à’ leá‘nyok után kalan‘ 
йогой; az útsz’ai gyerekekkel ’s más pór keverék~ 

` kel mezön hegyen' kergelödzótt‘l;l az -ëgyház’ látá« 
бы, mint vétkes a’ мамы, kerülte; a’ fìllérew‘ 
Хе! inellyeket helövledI kizsarlott, a’ legközelb 
koldulónak‘ kalapjába ifetetieq" azonban' hogy mi 
ilthon jámboì` imáds'ágo'kkal , -'s vszent prédikäczió5~ 
Íñnyvvlekkellép‘ültünk'. шщ'геыш е cz elöttem 
midön Júl'rus'z-f Gaesan’; nagy Alexander@ ’s más 
sötét'pogányoknakl csodáììkat szives'henl Мина, 
Iñint a’ tö'xfedelmea~ Tòbiást? Ezerszet ìósoltam 
én-ezt Enelced, тег! szeretetem nemzômhöz, min 
d§g БЫ 1кЫе|евзё5етдеК -korláîiba ‚пират‘; _az 
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Щи még ml‘ndny‘ájunklat nyomoŕ'uszlgba 's gyalá» 
zatba fog Ifoha'ntani! Oh hogy öy Moor’ nevét né 
vvíselné! hogy szívèml érte ollyv'n'l‘elegen ne do- . 
bûg‘llal az a" szérencsétlen 'sure-fet, mellyct ki 
nem tudok îrtaŕli , rnég egykor a’z isten’ bíró~ 
’széke elött be fog vádl'ani. 

Az ò' Mo o n Oh! az én kihézteim! az én а 
ran)Í álmaim 1 

Ferencz. Аж )'ól tudom. Hiszen‘ cz az, a’ 
mit épen mondtam. Azon tüzes'sz‘e‘llèm , melly a’ ' 
gyermekben láng0l,-»-‘ mondál шЁпдёёГ -=— melly v 
бы: minden nagy'nalc ’s szépnek ingeŕéliez oll)r él“ 
zékennyé teszi; azon nyiltság; mall)Í lelkét Sze 
mében tükx‘özi; azon lágysága az é'rzésnélc, î'nelly` 
minden szeńvedéànél könny’ezö sympatl‘liába ol 
танца; azon férfìúi bátorság, melly öt s‘záz' éviì 
ìölgyek’ Csúcsaikra, sírokon és sá'nczsövényeken, 
ragaddzó folyólcon általüz‘if'azïon ~gyermeki becs~ 
аист“ azon gyözhetetlen »’s makacd állandóság; 

’5 mind azon szép ragyogóyények, lfl'jlellyelc` а’ 6 
ucskában csirágtak, öt 'egykqr‘ теме baráttá, 
jeles polgárrá., Ahössé, ладу nagy férfìńvá 
_teendik -látod most, atyám E’ ——-а’ tüzes еще! 
lem kifejlctt, kiteríůlt; ugya-n `gyönyörü gyümöl“ 
csöket hozott. Látod azt а’ nyiltságot, mi kellön 

— tekerte magátszemtelenséggé;_látod azonlágyságót, 
Ini gyöngéden nyögdécsel aÍlotyókn-ak; mi érzékeny 
еду РЬгупе’ ingereihez! Látda’ tüzes geniet , mi 
tisztánlégette-lc hat évecske alatt ólténçk olaf 

” ját , hog] élö iesttel kisértete‘t щита; és a1. em 
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berek i‘ònnck ’a elég‘ szemtelenek mondani: a’ 
szeretet tevé azt! Oh de lásd‘àcsak ezt а’ merész 
cselekvö fejet, mint kohol ’s visz-kilplánokat, 
mellyek elött egy Cartouche’ és Howard’ hös 
tettei elenyésznek! ’S majd ha még ezek а’ gyö 
nyörü csirák teljes éretts'égre jutnak, -mit is leliet 
illy gyöngécl kortóltökélletest várni? Talán eléred 
még, atyáin, azon örömet, hogy homlokán lás 
sad еду csapatnak, ‘пену az. erdök’ szent csend» 
jében uralkodik, ’s a’ fáradt vándornak útját 
súlya’ felévcl könnyebbiti; talán elébb mintsem` 

~ a’ sírbá szállsz, búcsútjárhatsz emlékéhez, mely~ 
lyet ö ég ’s föld közt emel magának, talán-F-f- ó 
atyám ‚ atyám--gondoskodjál egy más névröl , 
különben a’ kalmárok ’s útszai gyerekek újjal 
mutatnak reád, kik derék fìadat arczképbenlát 
тыс а’ Lipcsei vásárpiaczon. 

Az ö. Moo r. Es te is. Ferenczem , te is? Ah 
az én gyermekeim! mint czéloznak szívemre. 

Fe re п с z. Látd atyám , én is {идей elméncz 
lenni , de az én elménczségem skorpio szúrás. l---És 
az a’ száraz mindennapi ешь er ,a’ hideg fás Ferencz, 
és már а’ mint mindnyájan vannak azok a’ nevecs 
kék, mellyeket a’ köztem és közte lévö`con'graszt 
sugallott, mikor öledben ült, ’s arczodba csîpetf, 
ez egykor határkövei közt fog meghalni, hamvad 
ni, ’s elfeledtetni : mikor ezen universál fe) _ 
diese egyik fólclsarktól a’ másikig repůlend. Hah! 
паб!‘ kezekkel hálália neked ó тату, а’ liîdeg, 
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„Ага: , fáa Ferencz, hogy nem ollyan mint 
Emez! 

Az b’. fMa o r. Bocsáss-meg g-yermekem, ne 
llaragudjál egy aiyára , ki magát planiaiban 
megcsalatottnak leli. Azon isten ki nekcm Károlv 
általfkönyůket küld, шока! általad, Ferenczem, 
`èzemeimböl ki (‘ода törleni. 

Fe rpn cz. Úgy vagyon atyám! szemeiilböl б 
ki года törleni'. Fercnczed a' maga éltét Íf'ogia 
rá tenni, hogy a’ 'tiédet hosszabbíthassa‘ A’ te 
детей azon orákulum , a’ mellytöl mindenek clött 
tanácsot vonok a’ felöl a" mit tenni ak'ir‘ok; azon 
tůkör mellyben mindent szemlélék; semmi КБ‘ 
tél sem olly „ем elöttem ‚ mellyet eltîïi'ni kész 
ne volnék, ha а’ te becses. életed forog {ешь 
Azt hiszecl nekem atyám? 

Az 'o'. Mo o r. Mégnagy kötelességeid vag‘ynak 
fìim--áldion-meg az isten azért, a’ mi nekem 
voltál , és léssz! 

Ferien с z. Most mondd - meg _ugyan -»« ha 
ezen ЕМ nem kellene magadénalc nevezni, нет‘ 
de boldog férfiu volnál? ‘ 

А: ä, Moni/r. Hangass, о hallgas's; mim ы af 
Lába nekem’hozta , `az égfelé emelém’s kiálték; 
Nemde boldog férfi vagyok én? 

Fer e n с z , Azt mondtad, ’s „при i’így 13151 
tad é í’ Legcsekélyebbiét irigyled parasztiaídnak, 
hogj' nem ó az atyía e’fìúnak.Mig e’ñad van, bû‘ 

a * ’ 
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ban lessz. Ez a’ bú Károllyal nevekedni fog 

‘ Ez a’ bú atyám! éltedet is el fogja ásni. . ‚ 
Az ö. Moor. Uh! az nyolczvan évů férfiúvá 

tett. l 

F e r c n с z. ’S tehát — ha kiadsz rajta 2’ 
А z ö. Mo o r. ( felgerjedve). Ferencz! Ferencz! 

mit mondasz? ` 

Ferencz. Nem e hozzá való szereteted szüo' 
li neked mind ezt a’ bánatot. Ezen szeretet nél- 
kül ő neked nincs többé. Ezen bünös, ezen kár 
hoztatékony szeretet nélkül ő neked [meghalt 
soha neked nem született. Nem test és vér, a’ sziv 
teszen bennünket atyákká ’s fiúkká. Ha őt többé 
nem szereted , akkor nem is fiad többé ez a’ korcs, 

._ha bár húsodból volna is kiszelve. Szemfényed 
volt eddig , de már most, mint a’sz. írás mondja, 
ha téged” bosszont a’ te szemed, szakaszd- ki 
Jobb egy szemmel az égbe mint kettővel а’ po7 
kolba. Jobb gyermektelen az égbe mint mind ket 
tőnek az atya - ’s fiúnak a’ pokolba. задний.‘ íigy, 
szól az isten! i 

Az b'. M oo r. Azt akarod hát, hogy fiamat,“ 
átkozzam? i 

Fer e naz.- Nem úgy! nem úgy! Fiadat ne át 
kezd-el; kit nevezsz fiadnak? kinek életét adtad, 
habár ő minden kigondolható ügyekezettel azon 
van, hogy a’ tiédet” rövidítse?" V 

I ‘Л 
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„ I Az. è’.l llo er. Oldie: o_'lly nagyonig‘az! Ez fe 
lettem itélet ---~ Az Ur parancsolta néki! 

FHNW.: мы, mi nûlag мы veled‘ 
kedvenczed. Atyai részvételed által Го}! meg, 
>Èzereteted által Igyilkol, mngńî. átyai szívedet 
‘megvesztegette, hogy minél c-lébb kivégezzen. 
Ha te többé nem léssz , ö ига Íószágairlnak, 
‘királya ösztönein‘ek. A’ gát eltüntl,"s kényei~ 
те}: ária szabadabban zajlonghatand. Сон 
'dold magad’ egyszer helyébe! `mi sokszor kcll 
эту)“, mi войдёт!» вссзёъ‘а’ f`óld alá-kivánnia, kik 
kicsápásainak'futtában olly irgalŕnatlanúl útjába, 
állnak. Ha szei’etet é ez лететь? Fìúi hálada 
tosság é atyaií iótékenység'ért? mikoi‘ egy perez’ 
buia ‘viszketégj'ének életedbôl tlz` évet feláldoz? 
Ha öseinek ‘dicsöségét, ‘пену-‘11198431: már kët 
századig foltntlanúl -fenn .tarlottagziègy kéjvágyû 
minútbán koczlkára tesziïEz'c te {iadnak nev‘ezed? 

felelj atyám , ezt fìadnak nevezed? 
‘А: Moor. Gyöngédtele'n magzatnak! all! 

de még is magzatomnak! még is! 

Fer e naz. Oh egy szerelmetes drágálat‘os 
magzat! mellynek örökki iparkodása atyátlan len 
Yni---oh atyáŕd, hogy ezt már megérteni мы 
nád! hogy szemeidröl leesn'ének a' lléjalgY De cl 
nézésed ötet- Szükségképen‘ megerö'síti 'feslettsé 
‘gében , mellyn'elt 'segélyell niégtö'x‘vényességet is 
-kölcäönöz. El" folgod ugyan 'feiéföl lláritni az 
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áfkot, de rcád зачёт, reád fog a' Катюша!‘ ál 
ka hárúlni.’ ~ 

Az 'o'. Ми or. Igazzal! teljes igazzal! — az 0 
nyém az egész bünsúly. 
` Far-,anc z. Mi sok ezrek, а’ kik úntig hörpöl 

ték a’ kéjnek poharát, meg jobbûltak szenvedlé‘- ` 
Bek által. A’ testi fáidalom, melly minden mél‘- 0 
tóktelemaéget kísér, nem' útmutatója é az iáteni ` 
akax'atnak. Valljon eltekerje é ezt az ember'ke 
gyetlen gyöngédségével? örökre elrombolja ‘e’ 
az atya а’ Yreá bizott zálogot? ——- Gondold- meg, 
aîyárr-l, ha бы egy ideíg inségének által виде‘ 
ded, nem Кап е néki megtérni, ’e magát jobbíta-- 
niiîvagy pedig az inség' ладу iskolájában is 
gonosz mirad, ’s akkor {а} az atyának, ki еду 
magasabb bölcseség’ végzéseít, gyöngólkedés 131 
tal megs'ernmisiti. «Hét atyám? 

Az «LM a о r. imi года}: neki hogy диете" 
tôle elvonom. 

l 

Feren oz. [Запад és bölesen fogod cselekedni. 
Az ö. Maar. Hogy többé szemeim elé ne 

iöjön. 
Feren oz. _Ennek üdvösséges sikere lesz. 
А z ö. Moor. (gyöngéden) Mig csak meg nem 

válfozott. 

Fare no a. Igen i6, igen is -—- de. majd,{\»_ha 
k'épmutatói >álox‘czában iön f, sirva kónyöredet 
elnyex‘i , _ bocsánatot hizelkedik - ki; ’s holnap 

._felmegy “a gyengeségeidbôl _ сзйГо’С üz kur-~ 
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vájínak karjokban?--~Nem, aîyám! ö magá 
:ólîmegifog témi, ha ön lelkimérete {Вый 
.lak vallandja. 

\ 

Az 'o'. Moor. Tehát ezitüsìéńt megírom nekí‘." 
Feren cz. De , тёдг egy szót atyám! félek, 

'ne hogy haragod nagyon kemény „мы VCS 
sen tolladba, mellyuk szivét elrcpf‘sztcnék; ¿s 
aztán, valljon nem venné e már is bocsátásnak , 
ha öt még sajátkézi levélre méltatnád; iobb lesz 
ezért rám bíznod az irásl. 

Az ö. Moor. 'l‘edd Мг Íìam. --- Ah! mégiß 
_’ltörte volna ez szívemet! lrd не“ ———— 

Fe r e п с z. (scbesen.) Tehát ennél marad ?› 
А: ò'. Mo o r. [rd neki, 4hogy ezel- véres köny 

.yeket, еще!‘ álomtalan éjeket ----`I)è kélségbe ne 
itsd Наша. ‘ 

Fe ren cz. Нет alcarnál ágyba mcnnî, atyám î 
Lményen meghatçtt ez. 

riz ö Moor.` Ird neki, hogy az atyaì melyv-~ 
Mndom neked, kétségbe ne ста ûamat. ' 

szromorńan el; 

erencz. (nevetéssel utána Vnézvén) Viglsz 
ialmagadat öreg, nem fogod te többé melycd 
hezzorítni, az {ц hozzá el van nekì zárva, mint 
az ‘Не: а’ polcloké. Ki volt ö rántva kariaìdbol` 
ешь, mint sem tudád , hogy azt akarhatnád , —— 
ugya nyomorú himpellérnek ke'llen'e lenne'n ‚ 
ha n; addíg se’ ‘щеки volna , hogy ogy Щи 
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aiyja‘ szívén?! . holdjuk, ha bár érczkötclékckkql 
volna hOZ7á cszmolva.v Egy varázskört vontalí; 
én körüled átkokból, mellyetőát nem fog ugorn} 
Szerencse veled Ferencz! félre van a’ keblen“ 
az erdő derültéh'L-«E'pnpírowkat felkell szed. 
nem; mi könnyen ismerhetnél-meg;r valaki kézi 
írásom”. «(az elslszakasztott levéldarabokat Össze}x 
Medi). ’S bánat ‘az öreget is nem ,è_çkái‘a ellöki; 
---’s a’ leánynak ki kell rántanom szívéből azt ai 
“Károlyt , és ha pajta bár fél élete függve" marald. 

          
 

Nagy jusaím vannak а’ természetre nehayjel 
nem, ’s becsületemre! meg teszemllogyv érjenek) 
Mért nem bújtam, én ki azelső anyárAn’ 'méhéhöl 
mért nem az egyetlen? Miért kelle neki'è’t 
her „Fútságot rám rakni ? ’s épenïrá'm P nem egyé 
ként mint, ha szüleíésemnólsepredékét iktzíttu vo 
na e létre. Miért épen nekem ezt a’ lapp- on'pt 
Épen Ineke'm'A ё’! k'zerécgéns'äáÍtE" è’ hottuntoi-"áz 
meket? Valóban azt hiszem; hogy minden e 
berosztályokból a’ legfértelmc‘sbet egy rakä" 
hordta, ’s engemet sütött belőle. Ördög Рой s 
Ki adta neki а’ teljhatalmat, hogy amannak át - 
gedje azt, mit tőlem meg-tagad? Udvarolha t1: 
e' néki valaki а’ maga eredete eiőtt? Vagy“ 
bánthztá e \`r.-|1laki,relébb mint sem lett? 
járta el” olly részxjehajlún а’ -munkában'? 

Nem! "nem! ígaztalanúl bánom vele. Hisz 
‚ dott'ő neküuk'lel'éke'ny szellemet ; kitett m tei 

leuül ’g szegényül Partiárq e'nagy ooeánnak Ni: 
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_l á g n a k -jîiúsçzékha’ki úszliaiik ,.’s ki elég dur. 
va , süllyedienexlf! ¿,¿Sgçmmit Serinl eçlqttönekern man» 
_ggmmah mixég‘s‘ilníáliën; _n_lagqmçitßz mostaz én dol 

A gom. lYlindenîik‘rlie'lç lnayso'njueìyßnfai’legnagyobb-’s 
egkisebbhçz', jill? jiison, ös'ztö‘níîösztginön, erö erön 
semrnisül, A’ 'ius a’ gyò'z‘önél, ’s erö‘nk‘ngk Ikot?` 
láti a’ mi törvényeink. ï 

Vannak-ugy'an bizonyos Ка: '-'egyezések, mely; 
)re-k а’ világkör" eŕének haitäsára ` tétettek.~ Be»-- 
csületes névl-»Igazán egy ìgàzda'g értékü'yp'énz, 
mellyel mesteressen lehet-kereskedni, ha ki ért költéséhez. Lel-kisméret! biz igen! lègyy дете 
ka s rongyváz verébeket a’ csel‘esznyefä’krôl eliîéàz‘ih’ 
ni 1 ._ ez is @gy ,'61 т váifóiévéi, ‚Папуа #miel 
Ségben a’ bankrott is kiér. ‚- ‚; п. {iw-'wi " i. ’‚ " "i", '_' -- - `*fu NJ. »Valóban igßû çlicséreiïrel ,'mlézeigel‘clmlê; 
bolondokat t‘isztel'è‘sllen vi‘gl‘zix'alai‘tâqiiarä. 
*ani , hogy az Q'kosakn'gk könnyií dplggk `lé Xen, 
Valóbàn И; Ёщ'ёёёйыц c_löttçrn ‘щтпьд‘ 
bokrok , me‘lly'el'cße‘t'4 pa'x‘aszijçiiml igè'n elmesen ‘ 
tetnek mez'öiik körůl', általugorjék, egy nyúl =.f-de а’ mxîltóságos ш; Pil.. 
ripájáf megsarkàntyúzza, ’s I_ágyan elvnya‘ljgval a; — Y- ъ‘ Y _ .'i u» -="~-» — vetésén.,v 4 ‚ l. . . I , 

‚ Ч‘ i i _ ~ . j ‚ ̀  v _ 

Szegény nyúl! Még is keser-ves roll raz, руд! 
lenni ezen а’ »világom --~¢ De _az úrnak kdl a.’ 
душ i 
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На“: el rajta! к; semmitöl sem fél, nem kevésb 
bé hatalmas annál, МЫ mínden ТЫ. А‘ módi 
most nadrágon csatot vìseltet, mellyel azttetszés 
re b_övebb-vagy szükebbre szoritni. Mé'ressünk 
magunknak еду lelkîsméretet a’ legújabb idornra , 
hogy mînél bövcbbre fellehessen oldanunk, am 
mînt teszì‘ink hozzá. Mit tehetünk róla? Menj a' 
szabóhoz! Hallottam én sok виден-Божия egy 
úgy nçvezett Район! szereteu-öl papolníh, a’mi еду 
rendes gazdának Гей! befüthetné.--O a’ te теат 
véred ! -tolmácsolva : б ugyan azon kemenclzé 
böl sült-kì, mellybôl te , tehát] elötted заем 
legyen! Lám а’ kiherélt következtetésf, ezt а’ 
{ш‘сэр Vkihozást а’ testek’ szomszédságokról a’szel~ 
-lemek’ öszhangzásokra; az ugyan-egy- honról, 
az ugyan- еду érzésre; еду iéle élelemröl еду 
féle hajlandóságokra. De> továbbfö a’ te atyád! 
ô neked éltedet adta, te az б teste, az ô vére 
‘аду, tehát elötted szent legyen ! медаль egy 
ravasz következtetés! még is szeretném moètkér 
dezni: mi ért csináltö engem’? talán csak nem 
hozzám való szeretetböl,l ki шёёг csak leendö valék 
egy Én'. [этап е engemet elébb, mintsem csi 
nált? Vagy gqndolt e rám mîdön csinált? Vagy 
kivánt e engem’ xn'nilcor csînált? ezt neki nem' ja 
vallanám , különben büntetnérń , hogy még is csi 
nált.`Hálával tartozom e neki hogy fél‘fì lettem? 
olly kevóssé, valarnînt vádolhatnám , ha belölem 
“жопу! „мы volna.A Megismc-rheiçk е‘ olly sze 
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ниш; rńelly- nerr; állapol'díkr äz e‘nnem iránt 
lévö becsůlésen? Lehetett e becsůlés enn em 
iránt ‚ holott ez enne m n e k, még csak az ‘Щи! 
kellett eredníe', a’ minek hogy` alapfeltételéû'l 
legyen, szükség? Hol hát itt az а’ szent Е’ `talán 
magában a’ cselekedetben, ‘пену által lferß‘adtlxrrl? 
mintha bizony ez valamivel több v_0!na ,_ mint еду 
barmi tétel,A barmi vágyak’ csillapí‘tására- ‘Та: 
talán resultátumában rejlík az ennek a’ cseleke-- 
детей? ‚-—- melly még 'is ńem egyébb, mìntvas 
azükség, mellyen olly szívcsen kiadnék, ha пе 
ki а’ test’ ésvér’költségére nem kellene tórténnie. 
Talán édes szókkal íllessem Богу szeretîazhiú; 
ság töle, minden mivóázeknlek kiablencz-bůńölè', 
kik mìvökben kaczérgańak ,"ha'az még olly rútis’; 
Im tehát ez az egész hoszorkáńysá'g, mellyett'î 
szent ködbe ‘ fátvolòztok féléqkàégünkkelvîssäa; 
élnî. Én is orron vezettessem 'magamat általa, 
mint еду gyermek? l ' ' ` 

Frissen hát! bátran a’ munkához? mîndent- 1:1 
irtok .kórůlern7 a’_ mi korlátba szorít, hogy úr 
nem vagyok. Urnvak' kelllennem , hogxazt eröszak 
kal kizsarolrjam ‚ а’ mihez .szere'tetre-méltósággal 
gzükölködöm. е1‚ “‘ 
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мАзАшк SCEN-A. 

l Kocsma Sz ász ország’ határin. l”, 
iGrófMoor Ka'roly (еду könyvhe merůlve.) 
,_ ’ 8р1'в3е1Ье‘г-5 (iva az asztçilnál.) ' 

_ i’ r óf 'M'o о r rio ly. (a könyvet félre teni.) 
iÉinelgéinf ezt ‘ai tintianyaló' szávzadotgI r'n‘iko'r Pili 
`tfax‘cl'loŕnb'ari ln'à'gy emberekröl ' оНазоК: 
#ёдёёдё lib erg. (еду роЬёг! тез2Ёе1ёЪе , ’s iszik) 
_A:"Jgñeplnxszi Qiëvasd.r '- l y i _ Н 
.l Mo 013K.A Prométh’ ylá'ngló l'fé‘nyszikrája kiégett, 
hnlyébe mostl kgrgufi'ilisztet; чашек Ъ ъЬеаЦгоц 
шт , 'lnellyl _Rîpgdp'hányt ,_sç` .gyúit- meg. 
штык ‹ днём fallin# a? Patkányqls A Helïakleß@ 
buzgányálgan, l,Egj«flfiillçëia Ablgé у; tanitja, hogy 
Alexandermarûl- einher 1mm. ,emi Száfazkófságv 
ptofesszor miriden szónál orra alá tarifa_a’szalmiák-l 
szesz»üveget', ’s leczkéket tar@ az erö felöl. Az oly 

.lyanvmamlaszolg kik lla egy fattyi’xt csináltak el 
ájnlnak, Hannibz'xl’ ~taktikáiiát kritizálgaîják- ned', 
ves fülü .gyerekek a'l Cannai ütközetböl Phrázi-_l 
иске! halásznak , ’è Scipío’ gyözödelrnin szitko»` 
zódn'ak , mert „ОКА: exponálniok Кап! 

Sp {еде lb e rg. Hisz’ ez egész alexandrínesen 
_ van riva. 

M0 er K. Szëp >l-Jéi‘izîzadástokélit a’ csatábenv 
hogy тов}? gymnasionokban éltek ‚ ’s halhatat~ 
lanságiuk вы könyvszijban bajjal hurczoltatik; 

í 
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Ыэсвез’ káŕpòtlat kifecskendezett véretekért ‚еду 
Norimbergi kalmár’ mézes kalácsának borítlékja 
lennetek----vagy ha még` szerencsésenmegy, egy 
franczia tragoedia - iròtúl mánkóra srófoltatva 
drót-szálakon húïgaltatnçîok. Ha ha ha! 

Sp z’ e gc l I1 erg. (iszik). Olvasd а’ Josephuszt 
kérlek- Y 

Mo or K. Pfu'ï, pfùî! e’ senyvedt kiherélt szá< 
гад egyébre nem való , mint az elöidö’ tetteìt 
kérözni , ’s а" ЬаЮпаКЪбёей commentátiókkal, 
hóhérozni , és tragoediákkal. Ágyékának ereje 
enyészni îndúlt , ’s most а’ ` sgrsonkoly' se# 
визе az embereket tenyészteńi.l ' 

Sp1' e'g e I‘b e rg. Thea , pajtás, thea! 
Mo о r K. Aztán egészségeàtermészetökeŕ {zeil-ì' 

len conventiókkal 'betöm'ikj -"ixinc's bátrok egy‘po-l 
hárt üritni, тег! egészséget kelI hozzá in'niok>--`-J 
а’ czipö - tisztítót me‘g‘nyalják'l hosy öméltóa'ágń'nál 
helytartójok legyen,’s herczehu'rczáliá‘k a’ szegény* 
legényt kitöl nem féinek. lstenlik e'g’ymäst egg ebé¢ 
dért, ’s méreggel 'mefgéte'mlikiegymástegyaleilunlnkî 
ért melly псы!‘ а’ kótyavetyéń felfebb =hajtatott E18-J 

kozzák a’ szadduczeust , -ki«»nem- jön ему ran az egyházba, és zsidŕókamatiokat az òltámál» 
is számvetik; elájulnakv, mikòr 'Íudlat- Мгла‘: чём 
zeni, és tapsolnak' ha vágytársok elélgett‘ há‘zal 
omladékain hajaìt tépdeli--olly melegen sz'orîJ 
tottam - mcg kezeiket, csak 'még еду трздг‚=—ыё 
jáha! „lyukba _az ehbeU“ -_ kéx‘és, mégeskelós, 
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könnyek! .(láb'ával а’ padlóra dobbant) Ördög 
's'pokolI 

‚ Spíegelll erg. ’S рейд; egy két à ezer шт 
arany miatt. y ‹ 

Mo о г, K. Ne emlékezvzemrá- 'l‘esfemet mell 
tyůbe’szorítsam, ’s akaratomat törvénybel А’ tör 
vény cserebogár -úttá rontot’ta azt, a’ mi ага-лёг 
nyalat leend volt. Mégnagy fe'ríìt a’ törvény nemI 
alkotott, de a’ szabadság colosszokat ’s szörnye 
Ее! nemz. Beaánczolják magokat еду tyrann' 
hasbörébe, ’s gyomra’ szeszélyeìnek udvarolnak, 
’s fìngjaitól magokat szorittatni hagyják. 0h ha 
még Herrmann’ azelleme csilla'mlanék a’ hamvbanl 
Állits olly legényeknek serge elé , millyen én va 
gyok: ’s Alemanniából olly respublica va'lik, hogy 
mellette Róma és Szpárta apácza -- klaatromok le, 
gyenek. (kardját az asztalra Чей ’s felkél.) 

` Sp [ее е 1 Ь e rg.(felugorván). Brávo! Brávissìmo! 
Épen az én czik-kelyemre hozsz. Valamit füledbc 
súgok, Moor , a’ пай/е! már régen fúrgódom, ’s 
te reá való férfì чад)’; ígyál pajtásigyál--ha hogy 
mí zsidókká válnánk, ’s ismét felállítnók a’ királysá 
got. De mondd-meg,nemde egy ravasz еду bátçn.' 
plán ez i’ Kinyilatkoztatást eresztünk-el а’ vìlág’ négy 
részeibe, ’s mindent a’ mi disznóhûstnenî eszik , 
Palaestinába idézünk. Megmutatom aztán fontoa 
documentumokkal, hogy a’ Tetrarcha Heródes» 
бьет volt, és а’ ЮЪЫ. Az lesz ám pajtás a’ 
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_gyö z tünk'l' lia maid t“ megint ai szárazra jönek, 
’s Jerusálemet'felépithetik. Mostvfrisen a’ Török 
kel Áziaból ki, mig tiìzes még a’ vas; Libánicze 
druszokat vágni, és hajókat építni, g’s c'gcska pa 
szomány - ’s csatokkal'zsidóskodni egész népest. 

JVIo о r K. (kezénél fogia mosolyogva). Pajtás , a’ 
bolondságoknak most végök. 

Sp íegclberg. (hökkenve) Pfuî, csak nem a 
]carod az elveszett БЫ játszani! Еду {ìczkó mint 
te, ki többet fìrkált karddal az arczákra mint a’ 
mennyit három substitútusok írnak ее)’ szököév 
ben a’ parancsk'o'nyvbe! Elbeszéljem e neked a 
nagy kutyatemetésf? hah! csak saiát képedet 
kell megint emlékedbe hivnom , az maid fog tü-` 
zet fúvni ereidbe ,_ ha már egyéb semmi sem lcl~ 
kesíî. Tudod még, mikor a’ Collegium’ urai’án 
gol szelindekednek a’ lábát 'lelövették, és te, 
viszonzásúl az egész várasban böjtöt írattál-ki. 
Zsummogtak ra’ja. De te nem rest, minden húsl 
össze vásáx‘lottál egész Lipcsében, Богу nyolèz 
óra mulva az egész környékben egy свои! 
Sem volt rágdalni való, ’s a’ halak’ ál‘a felebb 
szállni kezdett. А’ tanács és polgárság bosszút 
koholtak. Mi diákok tizenhétszázan frisen ki, ’s 
te vezérünkként, és mészárosok, és szabók, és 
kalmárok utánunk, és borbélyolc , ’s minden czé 
hek, és káromkodunk , hogy a’ várast ostromoljnk, 
ha a’diákoknak csak egy hajszált görbítnek-meg. 

' Akkor {жду шН-Цтйм а’ Hombergi lövöld'ózés., 
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’.` Ьбэёъфдггё! neu-¿R епьаыыькх’те doktnrokat 
hozajt‘ái egy e'g‘ész co'nsiliumot,l ’sY három arany’t 
ajánlotîál anna-lc', ‘ki à’ kuîyának receptet írnn. Ag; 
gódtlvmk, hogy 6 k'egyelmóknek> iöbb becsülcf 
jök lesz , és n emet fognak mondani, ’s máx* 
бане is beszéltünk hogy öketl kénytessük. De 
az szükségtelen volt, az uracsok veszekedtek а’ 
három aranyéx‘t, és a’ kótyavegyénél hámm 
négy krajczárra szálltak-le; еду órában tizenkét 
recept yoltírva иду hogy az állat nemsokár’a meg is 
дадим. ' 

Mo о г К. Вы Кафазго‘с! 
Sp {в gclberg. A’ temetésî pompa , minden 

gy‘ónyörüséggel intéztetéit-el, verseket egész súly. . 
_yal szórtak а’ kutyáért, és kimarsoltunk éjjcl va 
lami ezren, egyik,kézben Мирра, ‘а’ másikbnn 
bunkóink ’s így a’ várason Iáltal csengés-csörgés 
§el, mig az áll-at el nem volt temetve. Её egy 
ollyan tor , 'melly a’ virradt „жене tart‘ott; 
çkkor megköszönfed az uracs‘oknak a’ szivea részé 
`vétet, ’s a’ hústeladattad fél áron. Isten (lgyse`l 
çîlyan tekinteltünk volt akkor mint az ör‘seregnek 
çzgy elfoglalt váx‘ban --- 
‚‹ Mo о r K. 1SAnex'n szégyenled magndat azzal olly 
à‘uzmadtan kérkédni? annyi szemérmed since 
hogy az ollyan csínyokért pirúlj E’ 
, Spíegelb er g. Мел} , menj! Te nem ‘аду 
t‘òbbé Moo r.- Tudod e még hány ez-:ŕszer tru~ 
fáltádf-ki, Ãp'alacz iobbik kezedben, а’ vén гаи 

' БОГ!‘ 
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gor-ît, ‘в mondád‘s hargyd d'örzsßljöní kaparjon 
Базис! te rajta torkodat leiszod. 'l-‘udud e meg, 
hej! tudod e? oh te üdvetlen nynmorúlt kérke‘ 
dö! Az volt még féríìlag ’s nemes emberleg Le 
széive ‚ de-"~ 

Mo or K` Антон lêgy te, Богу reá emlékezö 
тети! А:1‹020Ц‘ёп‚ hogy azt mondoltam! De at 
см!‘ а’ bor’ gözében volt, ’s „мы: nem hallá, 
a’ m’îvel nyelvem kérkedett. I 

S p {еде Iò e r g. (fejét csóvâlván)„Nem ‚ nem, 
' 'heml az nem lehet. Lehetetlen paitás, ez nem 

lehet Коты)’ ЁпсЪ’ЦаФосЪ Mondd, súgorcsa, nem 
a’ szükség e az a’ mi így szeszélyítê’ Jer; hagyd — 
beszélj'ek-el naked ее)’ darabcsát gycr‘mek-éve‘ 
ímböl. Házunk mellctt egy meder volt, „Не 
4több mint nyolcz láb; ott mí gyerekek {o_gadásból 
ät iìgyekeziünk ugor‘nî. De hîiába. Puff! ¿s én 
mindég henne fek'üttern, ’s e'gy s'ziszegês, é's kal 
czagáá volt felettem , ’s nyakra Юге rám dobál'tak 
hólaptákkal. Ugyan házunk теней egy идёт 
nak kutyáj'a lántzon tartatva feküìt, cgy olly mérß 
ges Реле , hogy a’ leányokat szoknyavégöknél 
mint а’ villám megkapta, ha elfeledkeztek és kì‘v‘ 
zel elmentek mellette. Аз volt ám aztán a’ зап‘ 
dium az' ebet mindég hosszantanìa` hol Ищем; 
’s sainte meghaltam nevettemben, mìkox‘; a' 
dög oll)r dîihösen néìett x‘ám mint egy bika, ‘а 
пПу vággyal nekcm futott volna, csak lehesse‘n! 
Mi Юный‘? máskor megint ùgy ,..tsináltanl ми, 

r 

' 3 
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’s olly erösen’megíitöttem a’bordájlt kövel,hogy 
dühében elszakasztja a’ lánczot és felém rohan, 
de én futok mint a’ villám, ’s gondold -— ördög 
pxokoll az. átkozott meder volt előttem. Mit cse 
lekedjem? A’ kutya majd majd elért, hát rövi 
den elvégezve: neki a’ medernek ---- ’s odáltal 
voltam. Annak az ugrásnak akkortestem, életem' 
hálálom: a’ dög szégyentőleg tépett volna. I 

Mo or K. De minek ez most? u 

Sp [еде 1Ьег g. Annak hogy lásd, mint nőjön 
szükségben az erő. Azért nem is búsulok , ha a’ 
legvégsőbbre kel dolgunk. А’ bátorság nö a’ vc 
ezéllyel : ’s az erö felemeli magát a’ szorúltságban. 
A’ végzet tán nagy embert akar belőlem, mert 
úgy bele vág utamba. l 

Mo or K. (keserűn). Nem tudom mire legyen 
mégbátrunk, ’s márrá nem volt volna. 

Sp ie gelb в rg. Úgy? - ’S adományldat ma 
gadban elhagyod hervadni? Talentedet elásod. 
Azt gondolod, hogy v-eszekszésid Lipcsében az 
emberi elmésségnek határait teszik? Hagyd jő 
jünk még a’ nagy világba -— Párís és London! 
hol pofont vásárolhatsz , ha kit becsületes ember” 
nevével köszöntesz. Az ám aztán a’ jublló, mikor 
a7 professziót nagyban űzzük. Ám fogsz akkor 
ácsorogni! majd kinézed fejedből a’ szemcdet. Meg 
állj , és hogyan kell utánazni а’ kézírásokat, megfor 
gatni a’ koczkákat, lakatot feltörni, ' ’s a’ börön 



ůöknek bélöket kiön‘teni ~-- аж! maid Spîegelberg 
_15| Rell tanulnòdz IA’ dögötaf legelszs legközelb akm 
~fénfasm kellene felgombolni ‚ molly e g y en e 5 ‘пак 
kal éhen akar hálnî. ’ 

Mo о r K. (elszòródva) Hûgya'n? izalán 'messzébb 
ìsävivéd шаг? ' 

Spi'egelberg. M-icsoda, még аж Зопдсдоп’д 
hem .is bizol bennem. Várj , ha'gyd melegůljck 
‘csak fel, .ollyan таит fogsz látnî -, hûgy veiöcs 
kéd a’ koponyádba'n kerengjen, 'mìkor трав el" 
ménczségem szülésbe ìön! --- (гений, hevesen.) 
Mint ‘viÍágúl Ъеппеш. Nagy gondulaìokderülnek: 
fel lelkembenl, Iórìásì Aplláxynok îorrvnak ‘teretfniö 
kopo'nyár'nban. -Átkoz'ott 4almszéìkonysá'gl (homlœ 
Ка“ Ütvéll). melly eddfg éŕôimë't‘ láhczba i’gázta, 
kinëztei‘me’t elzáf‘tà ’s feszi'teììe'i felêlìŕedek, érze'ńi 
in; vagyokl mivê ken 1еш1ет! ‚ 

Mo o r K. Те 11010Щ1 vagy» À’ 130“ bì‘a'maŕbâà'zë 
ko’dik agyadbôl. — _ 

Sp ieg в lb ergL (heveseßben.)Spîegëlbeŕg,ůgy 
fognak kiálta'ni, bübájolni tudsz e 'te Spiegelberg? 
КА!‘ 1108)’ generál nem le‘ttál! ezrì‘l mondja majd 
ä’ király,ie az Üsz'triaiaka’t Egy gombly‘uk'oh ke 
„мы üzled „ы“: Valóban me'gboœáthaìatlan , 
igy hallom a’ doctorokatiajon’gni, hogy ez az em 

'bex‘ 'nem ta'nú'lia а’ medicát, ez > be’gyp'oròkat 
talált volna fel! ’S ah hogy nem aT kamerálé’t vá~ 
lnsz‘tá magá‘nak! igy' fognak sohaitozni а’ Siullylak 

a * 
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kabinétjeìkben, 6 kövekbôl is Louîsd’oreokat bü 
bájolt volna elé! És Spiegelberg fog zeng'enike 
leten ’s nyúgaion; és sárba‘ veletek ti gyávák, ti 
békák mig! Spiegelberg nyilt szárnyakkal repůl 
az ‘иди-(1105’ templomába. 

Mo or K. Szerencsét az útra. LépjHe gyalázat 
oszlopokon a’ dicsöség, tetöjére. Atyai ligetim’ ár 
nyaiközt, Amráfliám’karjaiban, nemesebb gyönyör 
édesget engem. Мёд‘ a’ mult hétben írtam atyám~ 
nak engedelméxjt, a’ legkicsinyebb környülményt 
se’ titkoltam elöle, 's hol „умным; ott könyör 
és segedelem is van. Hagyd bucsúzzunk Móricz; 
ma látjuk egymást, és nem többé! A’ posta eljött, 
alyám’ bocsánata e’ város-falakon benn van! 
Schwez'czer, Grimm: Roller, Schujter; 

le, Raczmann (fellépnek). 
Roller. De шашек е hogy kémlelnek ben 

nünket? y 

Grimm. позу egy .perczig se’ vagyunk (мак 
a’ megfogástól? 

Mo о r K. Нет csodálom. Legyen bár mi- l 
ként. Ne‘m láttátok Schwarczot, nem emlitett еду 
levélt, mellyetnekem hozna? 

R о Il er. Már rég keres téged’, valami ollyast 
sejtek. 

Moor K. Hol van ö , hol 1101?(el akar 
lìetni). 
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R o lle r. Maradj! ide rendeltük ötet Te resa, 

‘сети? v ' 
Illa or K. Én nem reszketek. ;S mî/ért is rés; 

ketnék? Pajtások! ez a’ levél-örüljetek velqm! 
Én a’ legboldogabb vagyok a' nap alatt; m'iéxft 
reszkeinék? 

Sc hw a rcz. (fellépîk), 
Mo o r K. (elejébe re-pül). Pujlás, paítás, af 

Ievélt! a’ levélt! ì I 
S с h w a raz. (általadja nekî,Moor hamar féltôr‘ç.) 

Mi bajod van?` hiszen ollyan iettél mint а’ 
Mo о г K. ocsém’ ìrása! 

S с hw а r с z. ůzí Spiegelberget? 

G r im m. Megbolondúlt a' fìcxkó. "fonaglik n_yint 

а’ Vítus--táncznáLv у g ¢ S с h и]! c rl e. Kerékben На’ az esze. Ан hiszèm', 
verseket csinál. . `, —‚‚‹1 

Ra с z m an n. Spîegelberg! hej' Spïegelberg! 
-Nemhall a’ bestia. ’ A, -. 

Gr imm. ( megrázza 6i ). Fîczkó E' âìmodeî'ï, 
vagy Е’ ——- _ ` f. 

Sp ie ge l b e rg. (ki mind eddig a’ szob aszugoïy 
han mint еду plânkovácsló panfomínezet't ‚ vadúl 
felugrik) Az erszényt vagy éltedet! (’sScl`1Weîzert 
nynkon Рота , ki öt hìdegen oda чей а’ @lhoLMoor 
a* levé-lt Наш, és kif-fut. Minchnyáian fellicdnek). 



R о ller` (Щётка). Моог, howá, Moor, mit {е 
szem? ‘ 

Gr lmrh._ .Mi baja? mi baja? HalványÍ lett mint 
еду halott. ' ' 

Sv-hweìcz e r. Szép ujságlok lehemek! Hagyd 
lássuk ! . ` 

'R o lla д‘ (felvészi а" Ievèlig a’ földröl, 's Муза)‘ 
„ Szerencsétlen testvérem ! “ az elej'e vígan häng 

zik. „Csakl röviden tudósítlaîk hogy r'eménxed 
elhìúsodott; шеи] , 82% üzeni a’cyád,l a’ hová gyaà 
lázatog»,y tetteîd vezetnek. Ne is fogiad reményleß 
ni, úgymond, hogy valaha láhainál kegyelmért 
nyögvév. azi kìkaleìulhasd, ha csak nem akarsm 
itt megjelenni ‚фазу ‘согруайпай legm élyebb bolbt 
üregéb‘en addíg tractál‘tassál kepyér- Sk vízzel,l 
mig hajaid sastollaklcáA nem nönek, ’a'kîìrmeid` 

,bôl ásók nem I_èsznek.- Elek an'.A ô` saját szavai-._ 
A' levélt végleznem Parrancsglj’a.r [aten veled 'öl-öl@ 
re! Saj'nállak _! ‚ 

Feten cz._“‘ 

S с Il ше ic z; e r. Haj‘,y еду czukor-.édes testvéxîecs‘L 
Vke! \га|61)ап_!; __„Fexîerncznek h_iYj/ák a* fattxût З‘ 

Sp ieg e Lb ç rg., (halìkan elékullogyaf. Kenyér-. 
és vizröl van itt a’ szó З‘ szép életlj Már- én máysképr 
gondolskqdtanll. rólatpk. Net-rx` mon'dárn hogy vég-. 
tire miůdnyájotokért nekemv vkell elmélnem _?" 

Schweí‘oz er. Mit mond az a’ borjú ? А’ s_zß‘ 
mâr На‘: min¢1xáímkért~¢zlmélnì 51 
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`$р ieg e l bfafrg.-««Ny„ulak , ñyomox‘ïx‘ béna eb`ek 

vagytokmindnyája'nïfha nincs bátorságt'ok, va: 
lami nagyot merni. . ,. ` 1 ..,.' 
Y Roller. Hisz' azok Avolnza'mk , ig‘azad van: 
de kiránt e ebböl az átkoìott" álliqzmîibólI az ,‘ а’‚ 
mit mernì fogsz? ` l 

Sp [еде H1 erg. (КБ/61)’ петфёёэё): Szegêny' 
embercse! ebböl az állapaîbó‘l'â' `hjh>alhal Íebb‘öl*> 
hz állapatból? 'S többct ~nem rz'xlv‘u'níruz‘v gyůszůl. 
irelöd? ’s ~evvel^~máïr ~isiálhûb-a ‘ter dög'dvadfspì‘e 
gelberg csak ïugyan hunczfut 9011141,’ ha avvnl 
csak kezdeni irs akarna. Hiösökké, momfïlim neked, 
szabade urakkái herczegekkézjstenekké `feg an“ 
titekevt csiná'lmi. - . r . . ‘ . _* ~ ‹ 'n 

Кар‘ m ann. Ej ez. l`sok. egy ч1а3ёзга‚‚„у!п16„д 
ban .r DeI ugyan ,nyaktörö- Amunlca; les-1l leg?, 
aláb‘b fejbe kerülendf‘ ,3..5‘ ___ 

S'p fegeíb e rg. kelI máis,` csak . bátor 
ság; a’ mi an elméssóget. illeií, ezt égészen nm' 
gamra vallálom- ‘Bátran SehWeicz-erl‘fçsak bál-t 
ran Rollerr Grimmr RaczmaÃnnr ..'.Sclä'ufierßlcI,1 
bátran! ._ _. _' _w 

Schwe {с ze r. Ha es-ák 'bátoraág e'lég. _ 
Bátorságom van m-ezitb a’ pt_)klqlßerpkeresi-A у 
tůlgmennem.. » l A* - l __ *I v_?! ‘I E 

Sa huft e rile. Elég Báât‘orságom ., Á’ vìlág'oàaknsz- ; 
fófa alatt ö kegy‘elmevlelf im övdlïggelà еду salen 
gény bünösért bii‘koznom.. 

\ 

l 
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Sp и,‘ M eng. lgy szeretem! Ha bátrak тают 
10k ‚ keljen - fel ogy ‚‚ ’a mondja д hogy-van e még 
veszteni ‘Моря, 's ha nem mindent nyerbet é? 

Sah w a r о z. Igazán , aok veszteni valóm ‘Ы; 
па, ha ат elveazítsem а‘ mit még nyemem‘kefl! ’ 

Raczma nn. Ugy ám, ад ördö‘gbe! és sok 
nyerni ‘Мат, ha azt akamá‘m xnegnyerni,~ а_' 
mit ai. nem vesztheytek. ‘ 

Sch ufterle. Ha ан kenne èlveszteném, va" 
mit külcsì'm vigelek tqstemm ,` hát tán holnap 
máx' scmmim se volna a' mit clvesztheìnék.I 

Sp í'e g all; e rg. l'gy teháh 
ketö hanggal). На eretekben még egy «Sepp 
régi hös- vér foly», )"ertek; a’cseh erdö'kben l‘e«~ 
telepedün-k,_ ou* иду I'atoicsnpntot gjyüjtünk, ё; 
-mit tátjátuk ûgy‘ szájfokat rdm? már kipŕmol.-u 
glatt kavés bátorságtok? 

R olle r. Те biz’ nem az elsö' {од/а] да”, 
ki a’ mxgns akas‘zfófán atné‘zeìfb-’s még is -—‹— 
micsoda válfnâzfáswlk mamdàna még Гена e"ki_vül?` 

SP »"rgc là e rg. Mi? ‘дышит Nincs semmîA 
a* mît választhatnáîok.' Adósságaìtokért tömlöcz` 
hen akartok hcvemí, ¿süsszezsugorothìß mígaz ité--n 
let’ napj‘ára tál'ogatnak'? Lapáttal és Карта! akarjz'b` 
tok e’~ mfagatokat еду fulat száï‘az kenyérértlegyö~=~ 
tömi.’ Tán gnx‘aboncza énekkel akartok az em 
jberak' ablakjpìkon gwvány alamîzanát Муфты З‘ 

(közzéjök álf*t _ es-.. 
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‘газу dobra akartok askeni?--- ’s még itt az а’ 
kérdés, ha hfsznek e orczáítaknakw-’s ott maid 
еду‘ раглпсзыааш káplár' lépkórú szeszélye alatt 
már elére leszolgálni a’ bůnkemenezét? Vagy 
csengö játéknál a’ dobnakiactusa szerént sétálnî, 
vagy a’ GalIiót-paradîcsomban Vulkánnak egész 
Vxmspáìhóját hurczolva fényesre sim'ítni? Lám itt 
van ‘давший valòtok; mindegyütt а’ mit угнали 
hattok. ` ‚ 

Roller. Egész, ígaztalana nincs Spîcgelbex'g--` 
nek. Én is, összekoholtam plá'nj‘naímat, de végti< 
Pe-csak egyre érnek-Ju'` Hogy volna , gondolám ‚ 
ha leülnétek, Ъ. egy zsebkönyvet vagy alimana-~ 
chot vagy valami hasonlót össze babrálnátok, ’s 
garasért rece-nseálnátok, mint valóban под“ 
most?- 

S'c Il и f l e r-Fe. Hóhér-adta !‘ Egé'szen az én pfá‘nß 
ìaîmhoz közßlegtek. Gendoltam magam is,hogyalf\,4 
hát ha pictistá‘vá 1еппё12 ’s hetenként iïelépülésì 
úxáidat tartan-aid?- у ' 

Gr im m. Kitalálwa _* *s ha ez vnem тегу , а-с 
theistává. Száfúl csapnúk a’ négy evangelìstákat, 
könyvünket a’ hóhér- által megegettetnök, ‘э. igy: 
kapva Карпы‘. 

Басни afn n. VavgyY csatarmezö'x‘ßv száHnánk а’ 
fbanc-zúk eìl‘en : ismerek ogy doktort, ki' та‘ 
gának asu-pa kénesö‘bö'l épített egy házat, min# 
ç’ Карма lévó felixás mondih 



4,2 ’ . ¿QW-äh' 
‚ Sßhwßfvffh «ешь ’s .Spîesdbçrgnsk adi: 
kezét). Móricz î 1e magy ember va'gyl-h-îvag‘y vak 
disznó m‘akkot találf.y Y y; _, › v 

Slaiìzwlarcz. Der kas plánok! becsülßtes pro` 
fesszióì IValóbnn, hogy sympathizálnak a’ ладу 
ёде_11е‚те1$‚1 :Ceak' azhiiáznék mármost, hogy aez-y 
sz'onfoll'cgcá' ’s` kcrîiiŕîqélgké _lenné'nk. ‚ 
. Sp Беда Н) arg.' Bnhóság, bohósá'g I ’s mi 36 
tol hogy a’ legtîîbb ne идущей egy személyben? 
Az én pfánom fogîìheketflïlìudég [egmag-asbra зе 
git-eni, éelnvîgég» hulhatsgfl‘niisńgrfr ie szex‘îl tesztek.: 
Lássáfolg szegény élf'îsg’liki! Ad'dáig‘- ìs- kell gon 
doîskedni :A a1 dìcslîsń'gre а’ nrraradé‘l'cnál,l az elf`e~ 
Ledhetetlensóg’` édes érizerêre 
„На“ е‘г. ’$а"1)ес$Шеге$ emherek’ I'afsfromában 

mmgyá1t eleve állauiî‘ Те masten szószólló пау 
ёр‘еяешегд ш11<огагга kelfül hogy lbecsüleles- em. 
berböl hnncrzfufut ceinálj. De mondjátok már, 
hol .marud kMoor? ._ ,' 

$р1‘е3‘вГЛсг3. Becsülcics, mondnszI E" A’zt vé” 
1ед 1юёх’а1с1сог1шпеэЬьё léssz becsületes-,~mìnt' 
most vag‘y Í" Mítïlevcàszìw becsüî'etesnek? Gaz 
d'agV zsugoriknnk gendiuikàt еду harmaddal kisneb-V 
bîtnî', mellyek csak elrarzzeniìk arany'álmokat; a’ 
haloìm-‘a/Írak'ott' pênzt‘. kézl‘e {мышь а’ javaknak 
_ -wml-.îîsó'friïket hel- rehpznì: e ;szóval az aran "fi n ‘Y У 
kort s' isms.: iïïllt'ni'ra’ jòfist'e‘ni. (Шу némelly ‚ salkalrnai-À 
Een kosztfjsiòî' megembedinnì; vele harczot' , pes- ' ‘l 
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dat, drágaságat, Ъ доыо‘шйаъ ЪаКаг-Шаий —- látd ‚ 
aztnevezem én becsületesnek', ат nevezerń én mél-f 
tó miv szernek a’ Goudviselésv’ kezében «- és így-- 
minden pecsenyélnél1 mellyet'esziink, ama’ hizel-. › 
kedö gondolattúl ápoltatni; ezt a’ te foxftélyod , a’ te 
Qroszláni bátax‘ságrod 1 а’ te еды virx‘asztásqd s‘zer-A 
gé --.-\ ifjùtól ’s véntöl bec's_ittetni--«~ 

Вода l'-.„ "S végtire- még ele-ven testtel az ég 
{eié Szállni ,‚ és nem ellenkezhetvén а’ szélvészv és 
ama’ -vén dédü'knqk az. idönek evékeny gyomra ¢ 
а‘ nap és.` hold. é§ minìden‘ álló csillagok yalatt le“, 
wgnix д” hol még aff 16%"ёггейпейецёпадарадд 
uemes, vágy'tòll éwìesge’ctèvtůe`,y égi_c_onceyciökegi;mu?l 
Lsikáljákî“ s.’ farkasnngyalok nag); szenvtségů 5311911 

' rlum'iokaî.- tarif/¿ik EA( gy ei' “a mikormqn‘aŕchák@ po: 
tentátok 1molyok'-` "s, férgfektöl erŕlésßtëinek, .'avzfml 
tisntelettel. lenni, hdgy- JuPìtèr" kix'áljî'`A ŕñgda'ráì‘ól 
lámgamsukat fqgadignk f~-. Maria.; Mafia ,‚ мы 
ric-z !r öńzke‘d'lél;J ö'xfì‘zkedi'él ama‘ïhárbní МЫ‘. 514 
lattóll k ~ ~ “‘ "'- -“»‘"‘ ‘ д 

Sp í'e g e l ô' c z-¿uy És .az «ïreznen‘ì te? 
Máx’Y hamvadott аЪЫдёг -luezö'n QH): némïezllyvlunì-l 
Yçrsál- 5еп1с,‚— шеи; а" "идет. Arefoy‘rl‘xg'x‘l-l’lŕa'tta 
na ‚‚ és. nem‘b‘ïqszélnek e ̀ x‘ólav syzffzradokigŕézlŕez 
dekìà‘zî‘ mig- sok мы‘; és. ‘here-zeg: Ь" ЫЭЫЫЁЁЪЪЦ I 
ábug-ratnék ,I ha Ё’ {Sì‘ténetiró hé‘z-,agoktôl nem-K' 
‘ада; a’ nßmzevtségì;[_aj'stromban,` ’s_- könyve её‘ ‚ 
'Bähr шва! nejh‘ r'ryç‘ŕńlc ,4 me-ÍlxQt-líôsz.` lBënzzral. Euh 
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meg neki а’ nyomtató. És mîkòr а’ vándor úgy 
emîde amo'la lát lengeni a’ szélben, azt dun 
nogia Oszakállába: ennek nem viz volt az agyában, 
és vsohajrozik a' nyomorúltidökön. 

Зайти! czar. (vállát koczogtatva ). Mesterleg 
Spîegelberg ‚ mesterleg ! Az ördögbe! mit álltok 
és késtek itt? y 

Sc hw а raz. Ha prnstîtutìónak nevezed is — 
mi következhetik? Нет lchet é ez esetx‘e еду 
kîs méx‘gepskét magával vîselni, melly nz embcrt 
из)’ csendesen az Acheronba шагам, hol еду 
kaka’s 4se kukorékol érte. A’ te plánod Móricn 
sógóf‘ ión-,5 fgy szól az én katcchísmns-om is., 
_ Sfhufterl’e. Mennydörgés-adta! az enyém 
qeflipás'kép , Spîegelherg, a’ 'tiéd vagyok! _i 

Васи); ann. Те az orditó bestiát a’ lefkismé* 
getemet., mint еду másadík Orpheusz, álomba 
zengted. Vêgy egészßn a’ mint itrt. vagyok. 

Grimm. Si omnes consentìunt, ego non (113 
çentío. Nota bene !‚ comm-n né‘lkül. lEgy kótyave 
{yé van fejfemben; pi'etìsták, kuruslók , recensen 
lekés tolvaiok. Kilegtöbbet îgér, az bínFogadd 
e’ kézt Mórícz. I 
'Rollen És te is Schweíczerì‘( Spi egelbergnèlë 

adja iobb kezét) На: elzálogitom lelkemet ai 
ördögnek` ` 

Sp í a g с l b e rg. ’S nevedet a’ c_sillagoknakMi 
g'œxdfakáx‘ Ixovâ, #d а’ 101011? ha sergsi az clé. 

l 
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nyargaltkuríroknakleszállásunkatbejelentik és a’ 
sátánok табака: ünnepileg kitisztitják, az еще!‘ 
évi kormot szempillájikból kiporozzák, és szar 
vazott fejek millió milliókkénti nönek-ki `kénke~ 
menczéjik’ füstölgö torkából , bennünket láíni! 
Pajtások!` (ie'lugorva). frisen fel, pajtások, mi 
éri-fel a’ világban az elragadtatásnak ezt а’ 
mámorát? Jertek pajtások! 

Roller. Csak lassan, lassan! hová? Gyerekek! 
hiszen fejének is kell lenni az állatnak. 

Spiegelberg. (mérgesen.) Mit prédikál ez 
a’ késedelmezö? Нет állt e már а’ fej, 
elébb, mint sem egy tag mozdult? Kövesse 
tek, pajtások! 

.R о lle r. i Lassan! mondom. А’ szabadság 
is kiván urat. Ее] nélkül Róma 6k Szpárta du~ l 
gába dült. 

Sp ieg el b erg. (engedékenyen). Ügy van -- 
maradjatok-Bollernek igaza van. ’S Рей; szük 
séges, hogy az еду felderůltfejlegyen. Halljátok? 

hogy еду fînom еду politicáju fej legyen. ha meggondolòm mik voltatok еду óra elött, ’s mik 
vagytok most! de természetesen természetesen , 
kell kapitánytoknak lenni --’s annak, ki ezt a’ gon~ 
dolatot kiszötte , mondjátok meg , nemde egy vìla~ l 
gos , Politicájn fejnek kell lenni? 



M `e-¢ 
Во}! 1 er, lreményl‘eni leheme --- álmodhî le 

hetne---de félek nem Теща megìenni.§‘ 
Spíegell/e rg. Mért nem? Mondd ki bá'tran» 

_barátoml А‘ milly nehézfa’ kiizdöèhajót а’ sze 
_lek ellen kormányzani, ia’ milly nagyol‘r nyom а’ 
‚догогдышад зЫуоК , -—— mondd-ki báiran, Boiler ‚ 
talán még is meg fogja termi. ' ’ 
_ Roller. És repedt az egész, ha nem tesìi~ 
Moor néllgůl ,test vagyunk lélek nélkülv 

Spz‘egelI/erg. (kedvetlen ellépve ‘1816). >0s»-A 
l‘tohal ' 

Moor K, (belépìk vàd indulaital, ’s heveâen 
fut fel 1s alá а’ szobâban. magával) Iflrx'nberek!y 
emberek! c'salfa, szinmutató krokodilfajzat! Зи 
meik vîz! Бай/131‘ ércz! Caókok az aikakon! kar 
Ydok a’ kebclben! Oroszlánok és leopárdok éteiik 
\ fajc'gkat, hollók teritenek kicsinyeìknek а’ d_ögön, 

. ’s ö, ö -- gonoszságot türni шпинат , ’s tudok 
110223. ŕnosolyogni ha kigerjült ellenségem ennen 
§zivem’ vél‘ét hörpenti--dc mîkor vérségi szene» 
tet árúlóvá, mikel' an‘yail szeretet dühhé válik; 
011 hát gyúlj~rneg férüûi szendeség! мёд“ tig 

'rissé szelid bárányl ’s minden мы Бег1ед1еп4е1 
_dagályra és romra. 

Roller. Halljad Moor! Mit mondasz te‘r'á? 
A’ latorélet csak íobb, mint kenyéw- б «mél а’ 
ìorony’ legmélyebb boltozatjában sinlödnií’ 



- lom , és semmi könyörület! I 

„ n. 

е-е ц 
lila o riK, Mért nem szállt ez a’ szellem tïvgris‘ 

be, kl dîlhödô fogait emberhúsba vágjaf’l Atyai 
hivség e ez É’ Szeretet é ez szeretetértì’lHa ha 
medve volnék ’s az éjszaknak'medvéjit е’ gyil 
kos nemzetség ellen felzúdíthatnám! töredelem 
—— és semi kegycleml-~ Oh ha az -óczeánt bernér 
gersithetnóm, ‚ hogy а’: halált minden vízérböl 
l'lörpentsék. Bízodalom ,' gyò’zhetetlen bízoda 

Roller. Hiszen halliad Moor, mit mondok! 
11100’- K_llihetetlen! merö álorn! ámulatl-olly 

érdeklö kérés, olly eleven festése -a’ nyomornak 
s szétfolyó töredelernnek! a’.(fene vad 'elolvadt 
volna könyörbven , sziklák könyůketom‘o‘ttak volna, 
és még isL-egy Iaz_ emberìségre költött mé‘rkge‘s 
p_askvlllnîk'i'tàrt‘atnek ha kiejteném ,E'ésl még l's 
`még is-ohhsgyv az` egész természîetenfalltál a’ 
lázzadás’ s/,aruját harsogtatlìatnám, léget, földet, 
tengert af hiénafdi ellen csátába vinni. A 
_ ‚› Grim m. De hallj csak ‚ hiszen` 
is hallasz. > 

Mo о r K.Félre tôlem! Nem é ешь er a’ te 
neved, nem é asszony szült tégedet? -'-- El sze 
rneimböl, te> az emberi ábrázzál! —-—011у „4511г 
tetlenůl szerettem бы! úgy egy fnl4 se’ szeretett 
még, érte ezer életet-(tajtékozva a’ fóldet dob 
bantja). Hah! .ki>most kardot` @dna kezembe‘fny. 
nek a’ víperánakr egy sajgó _sebet vágnor'n! kil'n‘evg 
:mondauá , hol kelljen éltének"§zivét спеша vén 
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nem, összezûznom , megsemmisítenem- az bb 
rátom legyen, angyalom , istenem, --- imádni 
akarom! 

Ro 11er. Híszen épen ezek a’barátok akarnánk 
mi lenni, hagyd magad' íganittatní. 

S ch w a r c 2-. Jer velünk а’ cseh erdőkbe! egy 
haramia -bandát akarunk gyüjteni , és te - (Moor 
meredten nézi). 

S c hw e Я с z e r. Te Kapitányunk léasz ! kell ka 
pitányunknak lenned. 

Sp íegclberg. (vadan behajítja magát egy 
székbe). Rabok és gyávák! 

Mo or K. Ki sugallá neked ezt a’ szót? Halliad 
Schwarcz! (Schwarczot keményen kezén él fogván) 
Azt te nem hoztad elé emberlelkedbőll Ki su» 

gallá neked ezt а’ szót? Úgy van! az ezer karú 
halálnálLazt akarjuk, azt kell tennünk! oh a, 
gondolatístenlést érdemel!--H a r a m j á k és g y il 
k o s o k ! --- Esküszöm lelkem” életénél, kapitány 
tok vagyok! ' 

Min d „y újan. (zajgó kiáltással. ) Éljen a” 
kapitány! 

Sp “ее”: e r g. (felugorván magában). Míg én 
haza nem segítem. 

Mo o r K. Ime , mintha hályog esnék-le szea 
meimről ! mi dőre voltam , hogy a’ kalitkába visz 
Iza akartam. Tetteket szomjudoz szellemem , léa 

101“! 
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lék‘zetem szab'adságot. H a r`a m áïk, g yi lk о s o k! 
e’ szóval a’ törvény lábaim alá görgött-emberek' 
emberiséget rejtettek elölem, mikor emberiségre 
appeliáltam; е1 tehát töiem sympathia és embe 
ri kiméllés l Nincs többé atyám: ninos szeretetem; 
’s vér-és halái tanitandjon felednem, hogy egy 
kor valami drágám volt! Jel‘tek, jertekZ-oil еду 
rettcntö mulïitszigot мешок magamnak--annál 
marad, kapitánytok vagyok! ’S szerencse az`on> 
mesternek köztetek, ki` legvadabbúl gyuji‘ogat, 
legirtóztatóbban gyilkol! mex-t mondom nektek! 
királyosan lesz megjutalmazva. Lépjetek ide kö 
růl em , ’s mindegyik esküdjék nekem ha'lálig va 
ló hivséget’s engedéiyt, esküdjétekezt ezen fér 
fiui jobbnál! ` 

IlIz'n dny й] an. (kezeiket nyujtják ńeki.) Es 
küszünk neked halálig való hivséget ’s enge-' 
délyti _ v 

.Mo o r K. ’S most ezen férfîui jobbnál eskü~ 
szöm néktek itt, hogy híven ’s állandóun mara 
dok kapitánytok halálomlg. Aztat ez a’ kar min-l 
gyárt ledöfìe‘ , ki egykor bátorságot ‘швы, vggy 
kételked , vagy visszulép! Hasonló történjék ne 
kem mind egyitek által , ha eskemet megsértem! 
Meg vagytok‘elégedve? (Spiegelbèrg dühösen 
szalad fel ’s alá.) 

M ín d ny й] a n. (Гей/ею“: 1‹;х1ар01‹1‹а1.) Meg 
vagyunk clégedve! ` 

'\¢ 

A \ 
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Mo о r K. Most hát! hagyj, menjünk! Ne {61 
)'etek halál -’s veszélytöl , тег! felettünk еду ha". 
lithatatlan fátum uralkodik. Mindenìket eléri az ö 
napja, akár lágy pelyhes párnákon, vajgy a’ tuna’ 
vad zajában, vagy nyilványos törvényfán ’s kere» ‘ 
ken! Еду ezekböl а’ miI sorsunk.' Elmennek. 

Sp ieg e lb e rg. (utánok nézvén , vártat múlva‘)` 
Lajstromodnak hézaga van; a’ mérget kihagytaë, 

HARMADIK SCENA. 

Moor’ váráb an, Amália’ szobáia. 
` 

Fcrenoz, Ama'lía. 

Fere n c z. Те félre nézsz, Àmálì? Kevelebbet 
è_rdeml ek e annál, kit atyja elátkozott E’ 

Amálía. Félre iölem! Hall az а’ szerelmetes 
k'önyörůlö aiya, ki íìját farkasoknak és ‘szöx‘nyek 
nek teszi-ki. Itthon édes drága borraltáplálja ma 
gát, ’s pélyhcs párnákon ápolja reves tagait: mig 
n'agy fennséges ûja szůkölködik. Szégyenljétek 
magatokat ti szörnyek! Szégyenljétek ma'gatokat tí 
sárkánylelkek, ti az emberiség’ undokiI-Egyet 
len еду flját! 

Feren cz. Azt vélném, ho'gy kettöje van. 
l А т á lí a, Дави ‚ ö érdemel 011у fìakat a’ п111у 

_1уеп te чад]. Halálágyán hijában nyujtja majd her 
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‘чад! -lceze'í'c Kärolya шёл, 7s horzadva fogja ‘дала 
wrxnni,l mikorFerenczének fagyos kezét ‘Ката 
meg. Oh éözes, kellöen édes'! а’ te atyádtòl el 
.átkoztatni Ferencz., kedves 'testwséri lélek! mit 
»kcli cselckedniannak, ki töle el akar-átkoztatni? 

Fe're h cz. дышать .édesil aajnáIatra-mél 
i116 ищу. ы 

Am a’[l ía. `kérlek--sainál0d te testviénedet? _‚ 
-nu‘- Нет, szörnyeteg, te «gyülgìlöd ötet'! Нет é 
‘сдает’ is gyülölsz? 

.F e r e п а z. .Én ̀ szer'etlelc„2\1náli a î mint énmagam'. 
flmálía. Ha szeretsz, meg tudsz е nékem еду 

îkérést tagadni? ` 
Ferencz. Egyet cgyet sem! ha nem 'föbb де; 

lìemnél. 

Ama’lz'a. Oh, ha így van! еду kérést., mely 
дует 'te olly könnyen, olly szívesen fogszbetölte 
ni. (büszkén). Gyülölj! Elkellene pirulnom lszemé» 
remböl, ha Kárslyra gondolnék , ’s .egyszersminèl 
megemlèkeznem, hogy te nem fgyül'ólsz. Meg 
»igérßd l’ggy .e ?---- Most meng', 7s haggyi-el ‚ sze 
.retek magamba’ lenrñ. 

Fer encz. Szerelmetes álxnodóné! mi felette 
csodálom szelid szerelemteltv szíveäat. В! iti:~ 

Kárely trónlott, mint еду listen .a’ maga templo` 
ynában; Károly állt elò'tteflœha vìrrasztál , Károly 
x,uralkmiott álmaidban, az egész teremtés neked 
ciak azen Egybe látszott szétfolyongani, @zum 

à* 
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Egyet viszsugárzani , azon Egyet elédbe han 
тиф. Ч = 

Amálía. (érdekelter'l.) Ügy van ', megvallom 
"s mérgetekre ti barßarok , mindeń világ .eiöttvmeg 
lwillem-_én szeretem ölet! ‚с ‚ ‚ l 

Ferencz. Szörnyů ádá'zs-ágl. Еда’ з2еге1те1 
'igy jutalmazni! Ezt elfeledni! y l I i ‚ 

А málía. (felindulva)7 Mit-,Hengemet feledni? 
Ferencz. Nem dugtál e gyürüt újára? еду 

gyémánt- gyürůt, hůséged’ zálogáûl; -- 'fermé 
lszetesen, egy Щи hogy is_álljon ellen egyiotyó’ 
Yingel‘einekí' Ki is magyarázná neki balra, mikor 
má! nein volt többé semmije a’ mitadjon; ’s amaz 
valljQn 'nem fizette e meg érte uzsoráń ápolga 

_ ìásai - ’s öleléseivel? 
v_A málía`> (felbosszanva.) Az én gyůrůmet egy 

lotyónak E’ ' 

‘ Fere noz. Pfui, pfui! «az gyalázatos. De jó, 
ha csak az volna. Egy gyůrü, akár milly drá 
ga legyen, mégis minden zsidónál megkapható. 
Talán a’ munka nem - tetszett neki газы, talán 
szebbet cseréit érte. ' 

„fîAmájlím (hevesen.).De az én gyůrůmet — az 
enyérnet mondom?_ ` ` 
‚ Fer'encz. Nam-mm Афин, .- hah! egy ily 

lyen kines! ’s az én úiyamon ---és Amáliától !-- in 
nen >a’almlál se’ мы“ vala le! úgye Amélia, 

"v 
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nem à’ ауёщётй dgágágágg', nem a’ _mivészet rai; 
t‘a: а’ szerelem‘t'esgl'heceehf-Ldes, te sirszl 
jajA annak çezenìdrzágìpsgp'pelqet lilly ’mennyf'â‘i 
szémekböl¿satélïìf-¿lglng-¿Àhl ¿és >lla még -mindenìt 
mdnál, 11; ‚ёъецсщддат lámád, _giet-e’ адгщыдад 
látnád? д ‘‹‚_ › 

Ámálz'a. ЗШБпуЁЪсЗЬЬоёуапфй’у‘рану fnrmá 
han? l .xa . L .l „I '. ‚‘ l. 

Баден од" Hggyj , jú-lé`lek ¿_ Ileìlâérdez'ásk'ödì 
iél «- ( minthÄ 4magába,_n , dei мышцам.) ем 
legaláhb fátyola „Ома 'az 'oçsmány v'ételm‘ek,À Мёд)’ 
magát а’ VllágnaktSzemeiböl..,lkllOtPhÀlIlÁL De itil; 
а’ _sgggq фдёцйрд âzemkerékem nihilA elé, РШап’э 
elárulja magát а’ llalválßly..l Виноград: orczábaní, 
¿s undokanq ¿QlíqrÃ-kì a’_.c_spnto.kat; ‚ kirebeâ @i el 

-cî'sonkult rettentöfennen prédikál а‘ 
fr_eszketö I49d.ainvgóì;bcnïdalvrf'xzb(al; kepeszlül! d'ulja'> а’ 
ёвбшойцыырёёейфь УеЩЁЫКед’а eltöri Рыба! ere, 
jét ez lfjl'lsvágnalnltwßpfui pfulllrlemelgemîâ-f-Qrr s_z‘em 
fül rázódnàk l‘âi'çlad ‘Am'áliyaï ezt le‘l’anxpmg'rîúlta‘i‘, 
kl'k k6l‘liázîur-llklîaullf<l “Беги: - ki lellîetl ;. ‘sxzeméî‘elrn 

léiö'tfe Мёд. .Ё%‹%*1›ЁЁ‚ Ré'húnxeìfllëïëzmìfj ‚59: ,jap 
kriált‘ottál fell-Slm.. `Hliv,d-ylslsza'lelkedbe:még её”??? 
1ецёгзеп eztA al’œkepe’treàyKág‘QÃy гуще?! gsók’f 
:jaif'döghaláh ajkhi a’ tieitle't bem‘éxjg'esitikh ` 

‘ . ‚‚ 

n 

.l . _ А m á lia. (reárüt.) Snemtelen káromló! (a ` 
F e r e п рдддгтбиф 'ettöl a’ il `Ißçárqlxt'óll g ¿j 

568)“ fesl'éÈt и émelged? МШЬ ‚13 inézdqneg 
N V v ` ._ . ~ \v ц › »_ c ~ а.’ «Mm 
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még önmagát, a’ te szép, angyall, isteni Ká'rolyodat! 
Men"1 szivd-be balzami lélekzeté‘t , és Ívagydrnzr-v 
гад.’ eltemettetni az ambrózia-ìllatoktól, mely» 
lyek torkából felgôzölgnek.' Csupa szellete- за!» 
)'ának téged’ azon fekete , halálhason 'tántorba fog 
Iehellni, melly egypukkanó dögnek‘bů'zét, és ¿gy 
Бай! 1е‘р’се vérpiacz7 látását követi. ` 

flmálía. (elfordítj‘a orczáj'át.) n . 
Fare n cz. Milly felbuzgása a’ szere-lemnék î M 

gyönyör az ölelésben! --- dé nemîgazìalanság é, 
egy embert sínlett küls‘eje miatt `kárhozîatni? A’ 
Iggnyomorúbb Aesopi hénában is fénylhetìk 
nagy, sz'erclemre méltó lélck , mint rubin a’ mo 
csá/rban. '(méx‘gesen mosolygva) Hiszcn a’ szere. 
`lem hìmlôs aìkakból 33 

Ám! de ha ‘a’ vétek á’ character’ erösévt-ïs тег 
rendíti 1 ha а’ tìsztasággal a1 rény is elsçárnyall'v 
valamìnt a' hervadt rózsából kìpárolgó Шаг, ha 
а’ testte’l a’ женат is n_yomoŕékkávromlik* 
` Ат álí a.- (vigan felszökvc.) Hah! Kárulylmosi 

megint >r'ád ismérek! te még ввёл‘ vagy! egészf! 
mînden minden hazudtság! -_- Hát nem tudo‘íl, 
gohosz , hogy Ká’rolynak ollyanná leìmi lehetetleń V? 
(lì'ereńczi~ еду ideig gonvd'olatba merx'llve áll, ази 
ìán menésnek fordúl). Hová olly sietöleg, tennen' 
szégyened -elöl szaladsz? 

F в r e п cz. (befedett orczával). fEressz, hagyj! 
hogy könyüimnek fçlytoknt engedjèmJTyrańn atya'! 

. ñaid’ legjobbikát úgy általa'dnî iz inségnekf, a’ 
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körülzö szégyennek; .eressì Amálial' lábaihoz Ьо 
rúlok, ’s terdeimen megesketem, hogy a’ kiejteit 
átket reám reám háritsa, az örökséget tôlem 01 
venia, engemet ~--¢ véremet _—- éltemet --- mín 
denem’w- 1 

Am álla. (nyakába 011101.) TestvéreKárolyom-~ 
zaak, édes‘kadves Ferencz! ‘ 

f’eren‘c z. Oh Amélia! mińt szereîlelc'ezen ren 
dületlen hůsegedërt bátyámhoz. Bocsáss - meg, 
-hogy szerelmedet illy nehéz probára mertem ki 
tennì! Mi szépen f'eleltél-vmeg kivántaimnak.Ezen 
könyükkel, ezen sohajtásokkal , ezen mennyei 
ne-hezteléssel -~-rxél<em is —-- nékem iQ-f-a’ mi щ 
keink olly igen öszhangoztuk. ’ ‘ 1 

Äma'lía. Oh nein, ez soha sem. J ‘ii-I' 
Fe папы. Ah! olly l'iarmoniászm> hengoztalç 

Базы’ , mindég ait vélém hogy “(гейши kqllenf; 
lennünk. ’S ha а’ liůlsönek szenvedlletö 'külön-È 
aóge nem vnlna, mellyben, fâjäalorill Károlynak 
vészteni kell, 325125201‘в1сзе1‘ё11е111ёп11. Таз-111011 
âám sokszonmagamnak ~-- fe 'Kaz еды}; Károly' 
vagy , echója , ké-pmása! ‘ ‘ ì 

Amelia. (osóválja мы.) пей]; nem-l az ég 
nek ama’ tiszta világánál! ¿gy erecskêd sem tôle 
@gyA szìkrád sem az ö érzetébölè 

Feren cz. Ülly egószen hasonlólcy hajlandósá 
«gainkban --- a’ rózsa voltlegkedvesb vit‘ága -- melly 
vix'ág voltnekem a’ rôzsánál f'eljebb? Véghetet 
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lem'íl sze'rettc a’ muzsikát, ’s tsnúim vagytok tí 
csillagok , mellyek az éjnek halál-csendében olly 
gyakran lestetek-meg klavíromnál , mikor kóril-y 

’‚ em mîndem eltemetve felcîltt árhyék- ‘s‘ szunnya 
lomba’ -- hogy kétkedhetel még, Amélia , mi 
dön szerelmünk egy t ökély ben talált-össze, 
és ha a' §zcrelem azon еду ‚ hogy {шимпа 
nak-el magzati? А 

А т a’ l i a .’ (csodálva szemléli.) 

Y 'Fe ren cz! Cs-endes és derült volt az estvély; 
az utolsó Lipcse’be-utazása elött , mìkor amlaz 
.erkélybe Vitt magával, hol tí olly gyakran {11:6 
.tek együttA szerelem- álmokban; némán шагам] 
tunk sokáig : végre kezemet fogta, ’s lmlkszóval, 
köny szemében, ezt mondá: itt hagyum Amá, 
БЫ, nem tudom -- úgy rémlik elöttem minthna 
örökre -ne hagyd-el ötet öcsém! légybar'áîja _‚ 
légy Károlya , ha Károly töbl'ìé* többé visszu nem 
tér, (le ото! е1бц‚’з)‹е2ё[ hevesenmegrsókqljn.) 
soha soha soha többé vissza nem Рог térni, ’s 

‘én nékî szent esküvéssel igértem ! ‘ 
Amálía. (vissza-ugorva). Áruló! mint `érlek 

Гана! ugyan ezen erkélyben esketett-meg engem’, 
hogy semmi más szerelemnek--~ ha meghaland. 
na-Látod , ml istentelen ‚ ml utálatos vagy, 
шеи] szemern e161. 

Feren oz. Te engem’ nem ismersz Amália 
scmrnike'p nemlsmersz. 
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Amálz a. Oh îsmerlek, most óta ismerlek 
és te'akartál hozzá hasonlani? ö el ötte d sírt 
volna értem? elötted? elébb írta volna печатей 

а’ bitó-fára. Tüstént menj !- 
Fe r e n cz. Megbántasz. 
Ат álía. Мел], mondom. Te tölem egy be 

cses órát oroztál-el, vonassélc-le életcdröl. 

Ferencz.. Te gyülölsz? 
Am álía. Megveilek , шеи]! 
Fe ren cz. (а' földet dobbantván. Várj! há? 

reszketcndj elöttem ! engem’ еду koldusnal: 
feláldozni? (mérgeserlì el.) v 

Am a' lì a. Mcnj, gyalázatos ! Most îsmét Károlyá 
nál vagyok ---~K0ldus, mondá ö ï' im tehát a’világ 
felfordult, a’ koldusok királyolc, ’s ezek koldulúkj, 
Azon rongyokat, mellyeket ö visel, fel nem csc 
rélném ы felkentek’ biboriaikkai; А’ темпы, 
mellyel ö koldúl, oh annak egynagy ,- egy Нину} 
tekintetnek kell leńni; egy tekińteinek, melly а’ 
nagyok’ ’s gazdagoknak fennségöket, pompájm 
kat, diadalmokat elsemmîsiti! Porba “дед, га 
gyogló drágaság! (a’ gyöngyöket leszakasztja nya 
kál'ól.) Legyetek kárh'oztatva ezüstöt, aranyt 5 Зуб 
mántokat víselni, tí nagyok ’s gazdagolc! legye 
tek kárhoztatva dus asztaloknál dözsölnil- Мг 

lloztatva tagjaitokat ápolni aà gyünyör’ párnájin! 
Károly , Károly! így vagyolc rád méltó. el, 

___-*wvl* 
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MASADIK FELVONÁS. 
 

ELáörsGENL 
a Ferencz” мамы 

‚ 111001‘ Ferenoz.` 

(elmélkedve) 

Már ez nekem sokáig tart — a" doktor erővel 
azt hiszi, hogy megfordultában van. Vénnek élte 

‚ csak ugyan örökség! *S most a’ pálya szabad és 
sík” volna, csak az a" bosszantó nyúlós 11113825 
röngy ne legyen , melly hasonló a’ Földalatti van 
rázs. kutyához a’ lélekmesékben , utamat kincseinJ 
hez elzárja. 

De vallfon, kell e plánjaímnak а’ mechanis 
шип vas igáía alá haíolníok. Magasan szárnyaló 
ißellemßm'lelánczoltassa e magát az anyag” csi 
ega-ösvényérei" КЕМ/23321 egy mécsnek, melly úgy _ 
in csak az utolsó olajosoppel uzsorál még! ,- 
nem {öbb az egész dolog; és még sem akarnám 
hogj} enmagam tettem legyen, az emberek miatt. 
Én őtet nem gyílkoltnak, de kiéltnek szeretném. 
Ugyszeretnék tenni, mint az okos orvos , csak 
hogy megfordítva: nem a’ természet, útját beló 
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уёзёщ! alkadályozai, hanem az't'mentében elé~ 
mozd-iìani. lis valóban , képesek vagyunk az elet’ 
feltételeit meghossz'itani, miér't ne tud-nok meg .ig 
mandami? ` 

P-hilosóphok ’s orvosok tanít'nak', mi îel'es-en han» 
gozzanak öszve a’ sz'ellem’ szeszei á’ machìnának 
mozdulatival. Köszvenyes érzetek mindenkor a’ 
mechanicai rezzenések’ dissonanfiájától Юге-пе! 
nekf- sze-nvedelmek sértegetik az él-eteröt ,. а’ meg 
terhelt szellemy elnyomja boritékját--- mikép háti’ 
ki értené ezen‘pályátlan ösvényt az élet’ várzilioz 
a’ halálnak megtörni? A’ testetà’ szellem által le» 
rontani--- hah! еду originalmív--a’ ki ezt ‘(53 
.hez vinné! Еду hasonlithatatlanmív! Elmélj Moor, 

.probálná meg itt is szárnyait? i _ 

-Ez ollymestenség volna, melly f`eltatálójáúl‘te“~ 
ged’ érdemelne. Hiszen alig hogy а’ méregkei 
verés rendes tu'ôomány’ rangiára nem emeltè. 
teit, 's a’ természetet próbálások `általifiem Щит!‘ 
korlátait kimutatni, Iannyil‘a, liogy mostmár évek‘ 
re elé kiszámlálfák a"szívdobogásokat, ‘За: elet-él` 
nek azi mondfa'ik: eddig ’s ne továbbl *)--rki_no 

‘ н 

и 
u 

 

¿'ÜEgy "попу Párisban annyira ment a’ me'rcgporok~ 
kal rendesen тег: próbálatok eilte]` lm_gy n’ щит. 
labb Yìxalálnapot is némelly yi;izonysággfsil iůaolnú., 
Pfui orvosainlu-a, мы иен asewny a’prognosńn.' 
ban m egszégyenített. Schiller. 

‹ y \ 
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De hegy'an kell maid a’ munlcához járul‘nom', 
hogy ezen édes békés egyetértést a’ lélek ’s test 
Кбайт háboríîsam? Melly nemét választandanom 
az érzéseknek Í’Mellyek sértegetik legdagályos'zib; 
han az élet’ vii'ágát? Harags°-- ez az éh farkas 
hamar telel falja magát- a gg ály? -- ez a’ fé 
reg igen lassudan rá'gdal -- bi'i'? а ez a’ .vipera 
nagyon lomhán mász — iélelem? -'- а’ rer, 
_meny gátolja terjecltét.Hogyan?hát ezekmáxj min 
‚дел hóhérj'xi `-:un cmbcreknek? Illy l,laamar‘van ki 
merítve az halálnakarzenálja? (mélyen elmélve), 
Hogyan?-Hát ? --~Mi? Nem‘w-:Hnhl ‘ ( felugor» 
ván.) В or za d ály ---- Mit nem hat а’ harzadály? 
Mit tehet az értelern , a’ „211810- ezen` gjgásznak 
ìéghideg ölelése ellen? még is? A--,-- Ha ezt „ai 
Aszélvészl: is megállaná ?---- Ha ezt is?-----Oh hát jöj 
-nekem segédůl te ín s'ég ‚ és te b á n a t , pok 
loki Èumenída! ásó kigyò, molly ön étkét lcérö» 
ziúés tulajdon sznrát isrnét fulfalja ; örök Мой 
és öriök teremtöjì mérgeteknek !—- És te oiîditó ön 
>Ene-v á d‘lá e, m'elly'saját házadat puszltitod-ki , ё; 
saját anyádat sebesited. És jöjelek nekem tiv ‘is 
segedelmůl , “шёл/5 СГЁЙЁЁ , szeliden m'osolygó 
M ult , és te a’ h'lltorlongó teljsz'aruval virltô 
J‘ö ven ‘16 ! far’rsátok clejébe tükreitekben' `az 
égnek öröxncit, mikor futamó¢ lábatok fösvény 
karjairòl clsikumlikl IIgy rohanok псы ennek а’ tó 
redékeny Мишей, Ёэв’ущёзэфа’тёээйй után, egy 
vc'sszcl :f „мы; мы"; mig а’ fúl‘ia serget utóljára be 
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nem zárja- a’ kéts égbesé s ! Triumph! tri.. 
umph ! a’ plán kész -- nehé; ̀ ésmesterséges , mint 
semmi másik -— сАэаШцаНап , bizonyos ~ шеи 
(csúfolólag). a’ bonczolónak kése semmí sebnek 
vagy rágó méregnek nyomát nem találja, 

(Eltökélve.) ‚Ван; tehát! (Herrmann fellépik.) 
Hah! Deus ex machina! Herrmann! 

He r r m a п п. Szolgálátjára ‚ kegyelmes úrfì'! 
Fe re п oz. (kezét пунш/611 nekì.) Melly'et há 

látlannak nem téssz. = ‚ - ‘ 

Н е rr т а п п. Tapasztaltam, 
Fe r e n с z. Legközelebbkor többet tapaszta 

landasz--legközelebbkor Herrmann! --- Mondani 
valóm van hozzád Herrmann! ` 

[fe rr т a п п. Figyelek ezel' fíi!!e!. 
Fe r en с z. ÍÉln- ismerlek , te el_tökélt_ legény 

vagy .- katonai szived ,` ' ször nyelveden ! --- Az 
atyám téged’ nagyon megbántott, Herrmann l, 

.He rrm a n n. Vigyen- el az ördög , ha vala 
ha elfelejtem! ` 

fernencz. Е: hangia egy férñnak! А’ bosszû 
illik férfìúi melyhez. Те nekem tetszel, Heni 
mann ! Vedd ezt az- erszényt, Herrmann! Ne 
hez'ebbnek kellend lennìe , csak ür legyek. 

II er rma п п. Hisz’ ez az örö‘kkikivánságomů 
kegyelmes úrfì,köszönöm. ‚ 
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¿Fe r e‘n-c t. Igazán Herrmann? Valôiban ‘НМ 
and hogy ür „так? de atyámnak омут esont 
veleje van ',v mint еду oroszlánna'k , ’s »én-az ifjahb 
flu va'gyok. l ` " 

Her-frm an‘n. Bär bär az öregebbik volna, yée 
atyja еду ауш lyánynak csontveleìjével binna. i 
@Fe-ren cz. Hah mint jutalmazna meg akkor az 
öregebbik Вы"! Mint emelne fényre ezen nem 
telen ßporból, плену olly keveset (‘душ szelle 
ined- 7s nemeddel! Akkor a’ mint .itt állsz, egé 
szen arannyal vonatnál-be, és négy loven gör. 
вены-е! az útszán! Valóban úgy kellene akkor 
lennedl--De maid elfeledem ш, а’ mirôl ve 
led szólani akartam ----elfelejtéd mál‘ az Edelróì 

_ >ehi kisasszonyt? Hen-man? 
H er r m a n п. Меппудбгвбя! míért .emlékez 

tet акта? ’ 

Fe r е n с z. Bátyám elöled elbalászta. 
Не r r т а п п. Kell érte lakolnia. 

F erencz. А’ kisasszony: kosarat aäott, eût., 
ад vélem, hogy Károly, meg a’ háìgcsón Ain `le 
Vetett. - 

`IIIe т- т a n n.. Ezért én‘âtet a’ poklokba taszítom. 
Faerie n cz Аж’ mondta‘, hogy azt sugják её)’ 

m‘ásnak fülökbe az emberek ., hogy téged’ a’ 
marhahús és tengeri retek közt csináltak ós hogy 
atyád soha se’ pézhetett rád а’ nélkül, hogy me 
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lyét ne verie és ne sohajtson: Isten légy nekem 
szegény bůnösnek irgalmas! ‹ ` 

Н e r r ma n n. (vadan.) Ezer villogó Щит! 
hall'gassaní 

Ferencz. Azt javallá neked , hogy nemes 
levéledet eladìad ’s vele harisnyáidat fóltoztasd. 

H errmàn n. JÖrdög, polâol! Szemeit k‘órme 
immel kivájom. 

Fea-sn c'z, Mit? te bosszankodol? hogy bosz~ 
szankodhateï rá? mi rosszat tehetsz псы? egy illy'- 
,patkány oroszián ellen?- Haragod csak édesiti (Ба 
d‘almát. Te nem tehetsz semmit, "csak fogaiddal' 
~csikoroghatsz, ’e d-îihedet száraz _kenyérbe ereszi- 
he te d-ki. 

H ‘e r rm a n n. (a’ {бюст dobbantva.) Porrá fo 
gom morzsalni». 

Fe re n cz. (‘16118шегеветедРшйнеггшапп, te 
важными; Е’ csúûatnem szabad magadon hagy 
nod. A’ kisasszonyon ki ne adj, ne, azt az egész 
„Ладен ne мы Herrmann ! Villám трех-Ню 'én 
щеке‘! voînék „ a’ legvégsöbbet is megpróbálnárn 
V Hoffman n. Nam nyugszom elébb, mig öteì 

ée ötet а’ Póld alá nem ůztem. " 
F eren cz. Ne elly felzúd-úl‘tan Herrmann ! j_.öi 

Àközelebbre» nekedïmeg kell »kazpnod Amáliát! 
IIerrma nn! Meg Мед,‘ ha „и ïördögl 

is, megkelll .2.1 ì 
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Fere nclz.A Meg kell kapnod , mondom , 's pe 
dig az én kezeimből. Jer közelebb; tán nem. tu 
йод hogy Károly már annyi mint öröktelenít 
tetve P 

H err m a n n. (közelebb jövén.) Megfoghatatlan, 
ez az első szó, mellyet hallok. 

Ferencz. Légy csendes, és figyelj tovább! 
máskor majd többet fogsz hallani e’ {МЫ-Ы 
mint mondom tizenegy holnap óta számüzetve 
van. De már megbánja az öreg a’ siettetcttlépést, 
de mellyet ŕ(nevetve) reménylem, nem önma 
ga tett. Amália is nagyon gyötri naponként szem 
re - hányásai-’s panaászaival. Már nem sokára, 
vagy ha. sokára is, a’ világ' mind a’ négy végein 
fel fogja kerestetni, ’s jó éjszakát Herrmann, 
ha megtalálja. Te egész alázattal foghatod kocsi 
ját tartani, mikor ő Amáliával a’ templomba me 
mána esküvésre. ‚ 
_ Herrm an n. A’ feszületnél is meg fojtom. 
_ Ferencz. Az atyja nem sokára által fogja ne 

ki adni az uraságot, és várain {nyugalomban élni. 
"Spekkor a”kevélyvforrgalag-l'ejnek a’ gyeplő ke 
zéhen , gyülölőjit ’s irigyeit neveti-és én ki té 
gedet egy fontos nagy férfivá akarálak tenni, 
én magam, Hermiann , ajtaja” kiiszöbênéll’nélyenl 
meghajolva fogom ---' ' 

Herr ma n n.(hévve_l.) Ne! olly bizonnyal va 
lamint nevem Herrmann , azt az ifjút ne fog 

ja ten 
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ia‘ csel‘ekedni;A ha még еду. szîkrácska okosság 
csillan agyamban! azt ne fogia теща]. » 
' Far en cz. Те fogod gátlani? Véled is kedves 
Hei‘rmannoml megérezteti ö ostorát, orczádba 
l‘og pökni, ha elejébe'jösz az útszán; ’s jai ne 
këd az‘tán', A‘ha válladat vonítod, vagy száilat göt 
bíted l [me így áll az ügy a’ kisasszony’ keze’ 
kërés'ével, így kinézteiddel ‚ plánjaiddal. ' 
` I’I'Ierrm ain n'. Mondja~meg az úrlì, mit cse 
lekedjem? Y ' I Y ’n 

Fer с пса,` Figyelj hát Herrmann! lxogy Над 
mikép veszem szii/emre soreodat mint igaz hará 
фа 4- meni ,'öltözködjél által -tédâmagedat ввё 
Ёгей ЁзпЗегЪеЪёНехЫё, ’s jelen'tesd-be magad’lez 
ör‘exgnel; add eßélxogy egyenesen cseh országbói 
jösz, Богу bátyámmal a’ Prági >ütközeibe‘n 'jelen 
мы -—— hogy látád а’ csatapiaczon lelkét kiliï 
llegni. ` ' 
*miie ŕrm à n De fogńak e .nekem hitelt’ adni? 

Fe r e n c z . Hohó! azt rám bízd.Ved‘d e’ càoxriót. 

И: commissz'iódàt"környülményesen megleled. ’S 
documentumok hozzá, mellyekmagát al’ kétest hille 
tövé teendjékf-L Csak ügyekeziél hogy eltá'vozhas 
вы, ’s látatlanúl! a’ hátulsó ajtón ugoi‘jál az ud 
varba, ’s onnan a’ kertfalon által —- а’ tragiko~ 
moediának catastrophját rám bízdl 

Herrmann. ’S az ez lesz: Éljen az Щ úr, 
Gróf Moor Eercncz? 

5 
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F e r en с z. (arcza‘it simitgatva.) Mi cseles газу 
te? -mert lásd úgy míndketîen elérjük czélun 

_ kat, és nem sokára. Amália reményét elveszti» 
_ Az öregJija’halálátmagának tulajdonítja és-most 

betegeskedik- îngó épület fóldindulásra se’ szo 
rúl hogy rakäsra düljön-a’ hirt ö ш! nem éli ¿ 
akker én az egyetlen fìjavagyok -- Amália gyá 
molát elvesztette, ’s az én akaratom’ játéka; 
's már könnyen elgondolhatd --- еду szóval , min 
den ohajtásként megy- de te szavadat vissza 
ne vond. 

H е г rm an n. Mit mond _ ûrfì î’ (örvendezve.) 
Elébb ’aérien-meg futtából a’golyó, és dúlja-szét 
ön vadásza’ bélét! —- tartson számot rám! Csak 

hagyja rárn -- Adieu! 
Feren cz. (utána lcîált.) Az aratás a’ tiedl 

kedves Hermann!--(egyedůl.) Mikor az ökör a’ 
gabonaszekérta’csůrbe vonta, szénával kell шез 
elégszenie. Istálló -lyány neked, nem еду Amá 
lia. el. 

\ 

мА SADIK SCEN'JA. 
Az öre g Moor’ háló szobáia. 

Amálíu. (lassudan eléjövén.) Halkkal! halk-- ' 
kal! ô szunnyadoz. (az alvó elé áll.) Mi szép ö 
mi tisztelendö! tisztelendö a’ miképen a’ szentelcetl 
festìk-nem l -nem haraghatom rád! Hófürtů {б ‚ 
nem haraghatom rád! Szunnyadozz enyhén, 

‚ ‚ 
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ébredj /i'îdáman , egyedůl én akarok odamenni; 
és snenvedni. 

Az Moor. (álmában.) Oûam! Лат! Gam! 
Amálía. (kezét fogja.) На": ‚ halk! Íìia van 

álmában. ` 
Az ô'. Moor. Те vagy itt? valóban te? ah! 

mi nyomorún nézsz? Ne nézz rám evvel a’ bútelt 
Pillantattal! én elég nyomorú vagyok. ъ 

А m a' lí a. (hamar felébresztì.) Eszmélj-fel kedves 
agg! csak álmodál. Eszméli. 

Az ò’- Moo r. (félig ébren) Hát 6 nem volt itt? 
nem az ö kezeit. ezorítottam E" Вы Ferencz, ál 
xnimból- is kî akarod rag'gdnì? 

Amálía. Veszed észre, lAmálîaì’ ` 

Az ¿Mo or. Hol vanl ö? hol? hdl ‘v-agyok én? 
te ìtten Amélia? 

Amélia. Mìkép vagy bátyám?. élesztö szen 
derben aluvál. ‘_ 

Az ò', M об’. F iamról álmodtam. Mért tovább 
nem? Talán bocsánatot nyertem vqlnaAajkiról. 

Am á lí a. Angyalok nem haragszanak --- 6 meg 
bocsát. (kezét fbgia fájalommalJ-Atyja Káx‘olyom 
пай ‚ én megbocsátok. ' ` ` 

Az ö. Mó о r. Нет ‚ leányom! Áßrázodnak e 
z'en h'alál-szine az atyát clátkozza. Szegényleány- _ 
ka! îffuságod’ örömeitöl megfosztottalak --- oh 
ne átko zz-cl ! 

5 Ч’ 
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Ám d l ia. (gyöngédséggel meg/csókolja kezét.)' 
Atyámat E’ 

Az Mo o r. Ismered е’ képet, leányom i’ 
’ Am álía. Károlyé! 

Az Moo r. Igy volt ő mikor tizenhatodik 
évébe járt. Most nem illyen-oh mint dühödík 
belsőm-ezen enyheség kedvetlenség, e’ mosoly 
kétségbesés-Úgy e Amália? Születése” évnapján 
voltaz a'jaszmin-erkélyhen, mikor őt lefestetted 
--~- Oh édesleányom !‚ szerelmetek engem’ olly bol 
doggá tett. ‚ — 

Amálz' a. (Mindég a’ képre szegzett pillantat 
tal.) Nem, “nem, ez nem ő! istenemre! ez nem 
Károly-itt, itt (szívére ’s homlokára mutatva) 
olly egész! olly más! A’ holt festék nem éri а’ 
mennyei szellemet letűkrözni , melly tüzes sze 
meiben uralkodott. Félre véle! Ez olly emberi. 
Kontarné voltam“. 

Az ò’. M o or. Ezen kegyes melegítő tekintet! 
ágyam előtt álljon , "s a’ halál’ közepében is éltem' 
volna. Soha soha meg nem haltam volna! 

A m ál í a. Soha, soha megnem haltál volna. Egy 
szöket leendettvolna, mint mikor egy gondolatról 
a’ másikra ’s szebbre szökellünk. Ez a’ tekintet 

átvilágolt volna sírodon , atyám ! Ez a’ tekintet té 
ged’ által - emelt volna а’ csillagokon! 

Az Б. Mo or. Oh ez súlyos , ez szomorú! Én ' 
meghalok és Наш Károly nincs itt-sírba viend 
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nek, ’s ô' nem könnyez síromnáLMiédes, еду liu' 
imádságától ringattatni által а’ halál’ álmába -- 
mi Pólya - dal ! 

Ат á lia. (ábrándqzva.) Ügy van, é'des , meny 
nyeien édes`a’szeretettnek énekétöl ringattitni a’ ha 
lál’álmába! — talán а’ sírban is folytatjuk {Машинка-1 
egy hosszú, еду örök ‚ egyvégtelen almodás Кё 
rolytúl a’ feltá‘madás’harangjáig-(felszökvén, el 

lragadtatva). és e’ pillanattól fogva az ö karjai 
ban örökre'. ` 

(зайцы; а’ klavírlxoz тегу ’s дамп.) 

Hektar! hátit'f‘ilem végkêp szakadsz-d, 
Но] Achillesz gyì‘jzetlen Кении! 
Patroklosznak rettentö'en áldoz.y 
Ril ki Года kiädeded’ tam’tni 
Vetni dárdát’s а’ mennyeqbecsi'tni, 
A’ midì‘in mélyébe nyel Szkainandi‘oaz., 

А z ò’. Mo or. Szep ének, Leányom l Ад el kell 
nekem játszanod lialálom elött. 

А málì a. Andromache’ és Hektar’ búçsújok. 
Károly és`én gyakran éneklök a’ lantnál együtf. 
(folytdtja.) 

Drága ВЫШЕ, тепЁ, hozdihalál-dsîdámat, 
Над)’; !. a’ mor-don harcz’ rohajja мата; 
Vállaim hordozzák Iliont. 

Isteninkért esvén a’ csstának, 
Di‘il Hektar цепные а’ hazának, 
’S Elysionban eggyülünk viszont. 
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D dnv ie l (bejön.) 
Dáníe l. Künn egy ember várakozík. Elébo 

csáttatni Мг, egy Готов hire van ô méltóságához 
-úgy mond 

.4x Moor. Csak еду valami {став ne 
kcm е’ vílágon, te tudod Amália -- tán szeren 
csétlen, ki aegélyx‘e лоты? Ne menjen-el sohajtoz 
Va Innen. 

Ат a’lia. Talán kolduló, sietve jôjön-fcl (Dá 
„Не! el.) 

А z M oo r. Amália, Amália! kimélj engem’! 
Am'álía. (folytatja az éneket). 

кат-дай’ hangiát többé nem figyellem, 
Nyúgovó швы!’ busan szemellem` 
Príamosz’ nagy hì‘ietörzsökje dïil. 

\ Te kimulsz, lxol nincsen nap’sugára, 
Rengelegbe" foly Cocyt’ kñnyára, 
H5 szerelmed a’ Lethébe Ы“. 

Minden elmêm ’s szomjn vágyam hfîljön ‚ 
Léthe‘ csendes öblibe meri`iljön , 
Nincs hatalma szî‘im’ szerelminél, 
Hallé! az ellen’ mérge már kìforral 
Nyujtsd szablyámat ‚ hagyj - fel a’ потопа] = 
H5 szerelmem a’ Lethébren él.> 

Fe ren с z, He :frm an n. (bô k’ópenyben , mélyen 
benyomott kalappal.) I) u’ n i e I. 

Fare n cz. Ш ¿az а; emher. Rém‘itö hîrt ,mond 
ô , várunk rád atyám. Hallgathatod ? 
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А z M о о r. Én rémitöt Csak egyet ismerek. 

Lépjél ide jó embex‘ , és ne kímélj engem’! Куй]! 
satok не“ egy pohár bort. 

Н e rr т а п n. ( változtatott hanggal. ) Méltóságos 
ůr! ne lakoltasson egy Szegény embert, ha ön 
akaratja ellen szivét általszúrja. Én jövevény va 
gyok ezen országbán, de jól ismerern méltóságo 
dat, a’ Moor Károlynak atyját. 
’ Az ö. Ma o r. És honnan “тети? 

Herr-m a n п. Ismertem 616! 

Amalia. (felszökve) Ö él? el? 're ismmd? 
hol van , hol? (el akar futili.) 

Az b' Moor. Te гида: fìam felôl? 

Не I: r m a n n. Lîpcsében tanúlé. Orman тезис to~ 
va költözött. мы körůl bolygotta német országogés 
à’ mint njekem mondotta , fedetlen fövel, mezit'tláb, 
’s küszöbeknél koldulva kenyerét. Öt hónappal cz- ‚‚ 
után, ismét kitört рогов: ország és Osztria közt a’ sú 
lyos háború, ’s minthogy a’ világon‘ semmit sem volt 
már reménylenie , Friderîk' gyözödelmes dobjá 
nak szózata cseh órszágba чаша. Engedtessék 
meg nekem , szólt a’ nagy Schwerinhez , hogy 
a’ halált haljam a’ hösek’ ágyán , nincsen többé 
atyám ! --- 

.d z ö. Moor. Ne nézz reám, Amélia! 



79 ‚Ей-й 

_ ' ‚Чем-т a n п. иёзящадаюи neki. Részesůlt а’ ро 
rosz gyözödelemben. és én еду sátor alá jufotlunlc 
fekünní. Sokat beszélt éltes atyjáról , ’s jobb el 
múlt na'pokról -és` hiúsúlt reményekröl --- sze 
meink könyůkben. 

Az M о o_r. (a’párnábahejti orczáját). Нан 
gass, o ‘hallgass! 

Herrmann. Nyolcz nap ráy'a a’ lleves csata 
Prágnál volt; mondhatom, ñja аду viselte magát, 
mint derék hadiember, Csodákat mivelt a’ 
had’ szeme‘elött. Öt ezrednek kellett mellette 
váltogami, ö állt. Ti'izgolyók hulltak jobbra, bal» 
ra, ö állt. Egy golyójobb kezét szétzúzta , ö а 
zászlót baljába Гаага, cs állt 

Amálz'a. (elragadtatva.) Hekior,Hekto1‘! hall- ` 
шок? в ánt 

Herrma п n. Estvélyén a’ csatának golyó-siví 
tás közt lesuhanva leltem, baljával a’ ` rohanó 
vért gátloltn , jobbiát a’ Fóldbe- ásta volt. Barátom! 
kiáltott elémbe , suttogás {той а_’11ас11а11)1)ап ‚ hogy 
a’ generál еду óra elött elesett-- „ е1! mqndárn, 
és te? “ -- Tehát, a’ ki derék Юнона," kiál~ 
2011165 ele'resz‘tette bai kezét, az kövesse vezérét, 
mint én! Nem sokára nagy lelkét a’ hösnek oda 
lehelte. 

Feren oz. (vadan Herrman‘nak szökve.)v Hogy 
а’ halál ecsételje~ le átkozott n elvedet! Az`ért ’ Р .Y l 
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jöttél ide, hcgy atyánknak а’ llaláldöfést add-meg? 
Atyám! Amália! Atyám! ` 

Не rr m a п n. Végsö akaratja volt haldokló bai 
társomnak. Vedd ezt a’ szablyát , hörgé, vidd 
által agg atyámnak; lìjának vére tapad Гана, ö 
meg van bosszûlva, hagyd hízzék. Mondd neki, 
az ё `átka üzött engem’ csata-és halálba , ejtett 
kélségbe. vVégsö sóllajtása volt Amélia. 

Am á lia. (mintegy halálszunnyból felriasztva.) 
.Végsö sóhajtása volt Amàlia! ‘ 

А z ò'. M о а г. (iszonyún kiáltv‘a , haiait tépdel* 
Ус.) Az én átkom ůzte halálbaL ejtet'tç két‘séglge! 

Fe r en cz. (fel ’s alá tévelyegve ` а’ szpbában.) 
Oh! mit müveltél, atyám ! Károlyom lTestvérem! 

Ha r rman’n. В: van a’ szablya, és itt ею’ arcz- ` 
kép is, mellyet ugyan akkor kivont kebléböLHai-i 
szálra hasonlilc ehhez а’ kîsasszonylloz.. Вы -Fe 
rencz öcsémnekhmondámem tudom mit értett vele. 

Fc re п cz. (bámulólag.) Макет? Amália’arcz. 
képét? nekem? Károly Amáliát? nekem .P 

А m á l.i a. (hevesen Herlîmannak megy. ) Pribék 
megvesztegetett csaló! (keményen megragadja.) 

Не rr ma n n. Az én nem vagyok , nagyságos 
kisasszony! nézze bár önmaga , ha nem ваш: ké 
Ре ё?,пу11х’ёп a’kisasszony önnön adta neki Í’ 

Fe r e n cz. Lelkemre! Amália , a’ бед’! Való~ 
ban a’ (дед! 
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А т ál ía. (vîssza adja nekia’képet.) Az enyém, ' 
az enyém! lig és шаг 

.Äz b’. Moo r. (kíáltva, ’s arczáját marczongolva.) 
Jai, iai’. az én átkom ûzte halálba! ejtette két 
ségbe! I 

Fe re п}: z. 'És rám emlékezett az elválás‘ vég 
sö nehéz órájábanfrám! Angyali lélek _- mìkor 
már a’ halálnak fekete zászlója sohogott felette, 
---rám. ‚ 

Az ö. Mo arr. (dà‘dogva.) _Az én átkom EÀ-ůzte 
halálba , az én Лат kétségbe’ ! _ 

Herrma n n. Ezt az inséget ki nem tarthatom, 
Isten legyen az öreg úrral ! (halkkal Ferenczhez.) 
miért is tette ezt az úrÍì? (sebesen el.) 

Am ál ì а.‘ (felszökvén ‚ utána.) Maradi , mely 
lyek voltak utolsó игл/ай? ‘ 
‘ Не r rm a п n. ("Бела kiált.) Végsô sóhajtása 

v volt Amélia! (el.) 

А m á lia. Végsö sóhaitása volt Amálìá! -- 
Нет , te nein vagy csaló ! -Hát igaz- ignz ! --- ö 
holt--holt!-- (szédeleg, mig eldůl) holt -- Káf 
roly holt --- 

Fer e п cz. Mit látok? Mi van itt a’ szablyán 
‘На Е’ vérrel- Amélia? 

.Áma'l ía. Általa? 

Ferran oz. Jól látok e , ‘аду álmodom! Над 
‘ ittvéres irással: 'Ferencz, ne hagyd - el 
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A m А! i á m a t! Nézd csak ,nézd ! és a’másik olda 
lon : Amália! esked et feltört e а’ min 
d e n ható h a l á l. ---- Látod e most , látod? Me 
redö kézzel та,‘ szivének meleg vérével írta, az 
örökség’ ünnepélyes szélénél irta ! Elszállongó 
lelke késett, -Ferenczet ’s Amáliát még'összekötni. 

Ат á l ía. Szentséges isten! az ö keze — Soha 
лещ szeretett! (sebesen el.) 

F e r в n с z. (а’ padlót dobbantva.) Atkozott! 
niinden mesterségem elroskad а’ makacson ! 

Az b'. Мо о r. Jai, iai! Ne hagyj- el én leá 
nyoml-Ferencz, Ferencz! add nekem vissza 
дата! ! 

Fe re n с z. Ki volt az , ki átkot szórt ráia? Ki volt 
az , ki fìiát „мы ůzte ‚ ’s halálba , 's kétségbe i’ Oh 
ö angyal volt! kincse а’ mennynek. Atok azô hó~ 
hérjaira! {ной , {ной tenmagadra! 

А z e’. M о о r. (ököllel veri mellét ’s 1109110 
kát). angyal volt, kincse a’ mennynek ! Atok, 
átok , romlás, átok, enmagamra! Én vagyok az az 
atya, ki nagy 'Íiját agyen ütötte. Engem’ halá~ 
láig szeretett! engem’ megbosszúlni futott liarcz~ 
és halálba! Szörnyeteg l szörnyeteg! (önmaga el 
len dühöszik.) ‘ 

Fer с п с z. nincs többê , mit használnak ké 
sö panaszok? (gúnnyal mosolyogva.) Könnyebb 
ölni, mint feléleszteni, Többé vissza nem hozan' 
dod sírjából. 

\ 
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A z b'. M o or. Solla soha soha többé vissza nem 

hozandom sirjából ! Oda , тете örökre ! — És 
te ,te csacsogt |d-_ki szivemböl az átkot ‚ te -— te — 
ñamat nekerh vissza! 

Fe r e n с z. Ne ingereld dagályomat. Elhagylak ' 
a’ halálban ! 

A z Mo o r. Szörny , szörny! Add nekem Из: 
sza flamat (a’ székböl fçlemelkedik , Fererlczet 
gégéjén akarja_ragadnì , de ez a’ székbe löki.) 

Fers noz. Erötlen tetemelc! tí тетей -— 

Halj !v essél kétséghe!` (el.) 
Az b'. Moor. Еще: átlcok dörögnelc utánacl! 

te oroztad -ki Наша! 'karjaìmbóL (kétség-teljesen 
hány‘ja magát a’ székben.) За]! jai ! kétségben sai 
gani de nem halnì! -— Futnak tölem , minden 
szentek távoznak a’ jég-ösz gyilkostól --- Jai, jai 
egyik sem akarja fejemet tartani? едут sem a 
karja а’ Ivívó Лени: feloldani? Semmi fìak! sem 
mi lyányok! semmi barátolc! emberek csak--- sen 
И sem akar? egyedül- elhagyatva — jai, jai l -- 
kétségben sajgani, denem halni! 

A m á lia. (fellépik kîsírt szemekkel.) 

Az Мао r. Amália! küldöttje a’ mcnnynek! 
Jösz lelkemet feloldni? 

Am álía. (szelidebb hangon.) Bátyám l egy 
fenséges flat „темы. ` 
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Az Мод’. Gyílkoliál, alcarodmońdanî.` 
Ezen tanúval súlyitva lépem az isten’ `birószén 
kéhez. 

Amá На. Ne így`, nyomor- telt agg! az atya 
az égben magához helyezte {Не}. Felette szeren 
csések voltunk volna ezen a’ ~vilá'gon. Fenn fenn 
a’ парой felett-ismét meglátjuk ötet. ' 

А z b'. Mo or. Ismét látjuk! ismétlátjuk !'o}1 @gy 
kard fog lelkemen átmetszeni‘, ---- 4ha én заем, 
ôtet a’ szentek közt talál'om-közepén a’mennyd 
nek által fognak‘borzasztìapi a’ pokol’ horzadá 
I_yi! А’ Végetlellnek7 szemléì’ésében ös‘sze zúzand 
az emlékezet! En Паша! meggyilkoltam! 

Am 4119.01‘ , ô a’ Гё]аз.ет1ё1«32е1е!1е11сес1Ьб1 
ki fogja lmçqsolyogni! Ugy'gn . lég'fy vidám édes 
altyár-n! énglhly-teljesen az vagyok. Нет énékelî 
te e már a’ szeráphi hárfán a’ mennyei hallóknak 
elé az Amélia nevet, és а’ Amennyei hallòk c'sèn 
delgve utána susogták? Nérñ e utolsó sóhajtásgx 
Amália volt! Nem lesz e 'elsö örömszava A 
mália ?` 

А z ö M o о г. Mennyeî vígasztalás buzog ajkaid 
ról! ö mos‘olygani fog nekem, mondod? meg 
engedni? Nálam keli maradnod , szeretettje Ká` 
relyomnak! mikor meghalok. 

Amálía. Halni, ezt tesz: ölébe rcpülni. 
Íjdv neked! írigylésre méltó vagy. Miért nem 
parázsok ezen csontok? miért nem.' öszek è’ ha- 
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jak? Jai az ifjuság’ erejénelp! Üdv'ózelt te “2161 
ICI) aggság! közelebb fekvö az éghez’s Károlyom 
hoz! 

F e r e п o z. (fellépik.) 
Az ö. Moor. Lépjél hozzám, fiam! Bocsáss-v 

meg` hogy elébb_olly kemény voltam hozzád, 
mindent megbocsátok. Mint vágynám lelkemet 
békén kilehellni! 

F ere nez. Eleget sírtál már íìadért? А’ mint 
látom már csak egyed van. 

Az ò'. Mo o r. Jálcobnak `tizenkét fija "olt, de 
Jóseféiért véres könyüket sírt. ` 

Fere n с z. Hm! 

Az ö. Moo r. Meni, vedd a’ bibliát, leányom! 
’s oIvasd-fel Jákob'~és JóséF történetét. Mindég' -‘ 
úgy érdekelt az-’s akkor még Jákob nem vol 
tam. 

А má lia. Melly czikkelyt olvassam? (a’ bibli 
át veszi , és forgat.) ' 

Az Мо о r. Olvasd-fel jaját az elhagyatott 
nak, midön öt többé nem találta magzati közt 
-és midön hijába várta tizenegyei’ körében 
és gyáezénekét, midön megtudta, hogy Jóéefé 
töl örökre meg van {свиты f 
v Amrálía. {olvas) „Vevék Рей; Jósef’ kön 
iöâét, és egy gödölyét meg'òltek ’s а’ köntöst vé 
rébe mártçtták , és kü'ldtekfkik azt atyjához vin 
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ńélc, ’s mon'danák, ezt találiuk, lássa‘d: ha а’ 
Gnd’ köntöse é vagy nem? (Ferencz hírtèlep el.) 
De ö megismerte, ’s mondá, az én Наш’ köntö 
se ez, egy gonosz vad ölte-meg бы, egy fene 
vad ölte-még Jósefet.“ 

Az b’. Moo r. (vissza zulxan а‘ párnába.) ‚Еду 
fene vad ölte-~mëg Jósefet! 

Amálía. (tovább olvas) ‚‚ És Jákob elszaggat 
ván ruhájit, szôrzsálcot vett ágyékára, és siratta- 
Hját hosszú ideîglen, és mînden fìjai ’s lyányai 
egybe gyültelc, hogy enyhítenék az atyjok’bánatf 
ját , de ö nem akara vigasztalást venni, és'mon-l 
dá: búval folgok -Ieszállani —- _ r 

\ 
. n 

Az ò’. M o or. Szünj-rneg! szünj-meg! rosszúl 
válom. ' ’ 

A mál z' а. (felé ugorván a’ köńyvet elejti.) Is 
ten segíts , mi ez? 

Az b'. Mo o r. А’ halál! ---- fekctén -- úszik --,- 

szemem elött -- kérlek —- hivasd a'l papot-hogy 
nekem-a’ szent vacsorát nyujtsa --- Hol van 
(iam Ferencz? ""` ' 

A т á l l' a. Eltávozott. [мел könyörůljön rajtunk! 
Az ö. Mo o r. Eltávozott--eltávozott a’ haldolq- 

ló’, ágyától _ és ez, mind --- mind-_ két remény 
telt magzatokból -uraml --- te adtad --- te vet# 
ted-el-neved --- — 
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,Am ‚ига. (hir-telen leiáltáasálf)l Holt! miniîen 
holt! (kétségbcn el.) - 1 ч“ ~`~ ' - i 

` Fe r en cz. (örvendve beszökiln) ' "' 
Но", kiáh‘ják, holt! Most ш‘ vagyok. Az _egész ‘лёг; 

Ъап az района‘ : holt! _De hogl :m ‚ talán csak als'zik? 
-r-Ugy ám , ah úgy ám csak álonnt ez , mellyre s0 
ha ynem zeug: „jó reggelt! ” Alom ’s halál 11‘ 
rçk. Egyszelr váltsuk -fel a’ nevcket. Derók {Ы 
{$115 Ыбгр! ‘halálnaic nevezünk.‘(szçdm_étbeçyorri 
ja.) Ki fog most jönvni, ’s mei‘ni e‘rig‘çrr‘x’ b_iiószék 
elé idézni? vagy szernembemondani:, te Багет 
' из)‘. AFélre На: zii’v szeiidségçg"y :i‘ényne'k‘ e’zren 
tet-hes álorczájával! ‘Мой а’ rirezteiçn Ferenczqt; 
nézendjétek , 's ix'tózzatol'c> ! АъуёгЁа‘ màga НИМ 
tait czukorba takart'aï, ial‘tomáliyát familia-kör 
ré alkotta, nyájasan mosoiyogvu ült а’ kapunái, 
2в bátyáúi ’s mag‘zatůl nevezte öket. Ай én sze 
rr'löldjeim mint‘zivatar függjenek- fèiettetek, úrì 
nevem иду le'begjen mint hegyeken еду fenyegetö 
k'omét, az én homiokom legyen ‚ idömutatótok! 
Ö édesgette ’s ápolgatta azon vnyakatìvmelly ei~ 
Iene makacson kitört. Édesgetni ’s'ápolgatninerh 
szokásom. Húsotokba fogom vágni bogas sar 
kantyúimat,’s ezt a’ kemény osto‘rt megpróbái 

’ ni. Az én tartományimban annyira jöjön , 
I hogy földalrna ’s Ы; serünnepi vendéglet legyen 

’s jai arinak, `kiteljes tüzes arczokkal lépik elém 
bè. A’ szegénység’ ’s rabféielem’ halványa az én 
kedvencz-szinem, ezen köntösberuházlak titeket! 
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MÁSADIK SCENA. 
А‘ cse-h erd'ôk. 

Spiegel-berg, R a cz mann , Ímramjarsapaí. 

R aczm a n п. Itt ‘аду? Уа16Ьап: te уйду? ohál: 
hagyd magad’ péppé össze nyomaini , szi'vem 
sógol‘ Móriez! Üdvözelve a’ cseh erdökben! Hi 
szcn nagy lettél és erös! Csillag ùgyse’! [lion 
czokat hozsz egész nyájjal, te derék madarász! 

Spiegelberg. Ugy e, sógor? (иду e? és ре 
dig egész fìczkókaî! Нет hinnéd , az isten‘ látha 
16 áldása van raitarn: szegény éhes ördög vol 
iam , nem volt egyebe‘m ennél а’ pálczánál, mikor 
а‘ Jordánt által láboltam , és most hem n«-nyolc'/an 
ifagyunk, többnyire elromlott kalmárek; rejiciált 
magiszterek, és irászok а’ sváb tàr’rornányokból; 
àz árn а’ csapnt, bácsi, gyönyöríiséges legényck, 
mondom neked, hogy egyik a’ másiknuk nadi'ág-- 
járó‘l is lelopja а’ gombját, és tölt‘ pu‘skával bá 
torságos mellette ---~ és feleslegében vannak,’s olly 
hirben állnak negyven mérföldig körös ШИН; 
hogy magfbghatailan. Nincs az az úis‘ágy melly 
ben еду czikkelyecskét ne falálnála’ravasz Spie~ 
gelbergröl, esupán is csak azért járatom magam 
nak; föîöl talpig oda állitottak, azt gondolnád 
hogy magamaf látod,----még a’ köntös-gombjai 
mát se felejtették-el, De szörnyüképen „штык 
orron a’vbolondokat, Minap egy könyvnyomtató 

6 
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můhelybe megyek, ’s azt текст-ТЫ, hogy a’ hí~ 
relt Spìegelbergetláttam legyen ‚ ’s eg‘y {Шайб 
nak, ki épen Ott ült, еду ottani kukaczdoktox" 
testi lelkì képét tollába mondolń , a’ dolog kereng, a’ 
legényt befogják , erövel înquirálják , és az szoron 
gáe- és ostobaságában, halljad csak, azt vallja, ör 
dög vîgyen! azt чаша hogy ö a’ Spiegelberg. 
Mennydörgôs adta ! épen felakartam már magam’ 
adni a’ tanácsnál, hogy a’ kurvanyadta nevemet 
úgy el ne csúfìtsa ---a’ mín? mondom három h6 
nap után fìtyegett. Derekas szîppanattobákot kel 
lett aztán orromba (ИМ-861111, mikor elsétáltam 
raz akasztófánál ,\ és a’ pseudo-Spiegelberget di# 
csöségében ugy tisztelkedńi láttam-és azonban 
hogy Spîegelb erg fìtgyeg, Spiegelberg egész halkkal 
kikullog a’ törböl, és a’b ö l cs tanácsnalc ollyan зда 
márfüleket róy -fel hátula , hogy szörnyü! 

Ràozmańn. (nevet.) Те még mindég a’ ré 
gi vagy. у i 

Sp ieg e lb e rg. Az vagyolc,` a’ mint látod , 
testestůl lelkestůl. De , bohó! egy trufát те; 
is el kell beázéln'em, mellyet minap a’ Cziczelle 
klastromban cs'máltam. Vándorlásombân , (жду 
alkonyodás felé, a’ lclastromotA elétalálom;’s тег: 
épen azon nap еду töltést se’ löttem-ki ‚ — tudod 
mint gyülölöm halálig azt a’ diem perdidit-leg 
alább az éjnek kellett 111155г egy csiny által meg 
dicsöíttetnie, ha bár az ördögnek еду fülébe ke 
růljön is.CsendeSen maradtunk egészen а’ késö 
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éjig. Egész'en' halk-lelt. A’ gyertyák lciàlusznalci 
Gondoljuk ‚ 1108)’ az apáczák már párnálcban le-v 
hetnek.- Magammal viszem llát Grimm -paijtás'o‘l 
mat, a’ többieket a’ kapunál váratom ,- mig‘sipo 
mat hallanák; bátorságba he'lyezem magam’ a' 
klash‘om-ör elr'îl, elszedem töle a’ kulcsokat, 
bekuti‘ogolc-hol á’ szolgalyányok alutta‘k, ruhájikatv 
elpracticálom, ’s ki а’ butorxjal a’ kapuhoz. То‘ 
vább megyíìnk czellából czellába, еду пёпЁКё‘ 
nek a’ másik után elszedjük a’r'uháját, végre a’ 
fcjdclemasszonyét is. Most fütj'ůlö‘k, legónyim 
kíìnn megzúdúlni -kezdenekés z`sivajkodni, mint 
ha az utólsó itélet támadna,- és bestiás zëröm 
böléssel be‘ a’ nénék’ czcllájìkba!-f-hahal1a!l---~ 
itt Нива volna {ат а’ lieczet :"hogyan tapogattalc 
а’ sölélben szokriyájikc'i‘l a" szegény cziczälc; 
’s milly szörnyen ábrázkodtak , mikor láhák hogyt 
oda vannak; ós mi mint valamenny'i istenhyila> 
nekik, (‘Ъ hogyan göngyölgettékfbe magokat bor 
zadály-vés zavorodásból ágylepjeikbe, >vagy a’ 
kandalló alá másztakössze , mint а’ macskák, meg 
mások hogy befeccsentették szívök’ szor‘ongtában 
a' szobát, akár úszni is tanulhatiál vulna benne; 
és az а.’ szöt‘nyü jajongásl és n_yöszîìŕgés,l ,végti 
re meg az az agg brúgú a’ fcjdelemné ~- tudod 
sógm‘, hogy ezen az egész földgolyón semmi 
teremtést úgy nem utálok mint а’ pókot ’s vén 
asszonyt, és most-képzeld csak magadnak ezt 
a’ fekctc — hama ránczos bojhos banyát elóttem 

6* 
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tánczolgatni, engem’ szüzi szerénységénél fogva 
esketni-kormos ördög! már neki tartom kö 
nyököm', hogy a' még hátra maradt kev és n e 
m e s t a' végbélibe bökjem-röviden eltökélve ! 
vagy elé az ezüsttel, a'klastromkinccsel, és minden 
szőke tallérocskákkal, vagyg- legényim megér 
теней már- mondom neked , többet mint ezerl 
tallér becsůt vontunk- ki a’ klastromból , ’s még 
a’ Кий: is felette; és ñczkóím nekik ollyan'egy 
“emléket hagy/tak hátra , hogy lesz benne kilencz 
hónapig hurczolni Узнай. 

Raczmann. (toppant). Ej! hogy a’ mennykő 
engem” oda nem tudott hozni! 

Spíegelb erg. Látd еРМоШЫ-шеёг csak, ha 
nem élet é ez? ’s mellette fris és erős marad 
dz ember; és lám! az egész corpus együtt van 
még, ’s napról napra dagad mint egy praelát' 
horpasza. Nem tudom ,v valami mágnesinek kell 
rajtam lenni, melly minden rongy-gyűlevészt 
az isten’ földkerekéröl. magához vonz , >mint 

' aczélt és vast. 

Raczmann. Szép mágnes te! De kerék ’s 
hóhér! szeretném tudni, micsoda boszorkánysá 
got használsz 

Sp ie gb lb e rg. Boszorkányságot E’ „Nem kell 
ide boszorkányság -- Fejed legyen l egy bizonyos 
practicai ítéleted, mellyetrpersze, árpából nem enni; 



’äh-#B3 ` 85 

mert látd én mindég azt szokom mondani: be- ' ' 
csűletes embert minden fűzfából lehet csinál 
ni hunczfutra dara kell; aztán egy saját nem 
zeti genie is szükség“,-R egy bizonyos , hogy 
úgy n‘nondjam,A hunczfuti-éghajlat , ’s 
itt azt tanácslom a’Graubündenékhez utazz , ott 
van Athénája а’ mostani kalózoknak. 

R a c z m a n n. Sógor ! nekem olasz onszágot 
dicsérték. 

Sp í e ge ló erg. igen! igen l Senkhek sem kell 
az igazát >megtagadni, Itália is mutathat férfiakat, 
's ha német ország úgy folytatja , a’ míntmáx‘ út 
ján van, és a’ bibliát tökéletesen kivoksolja , а‘ 
mire a’ legfenyésebb kinézetek is vannak, idő 
vel még német órszágból is jöhet valami jó; de 
mondom neked, egyáltaljában az éghajlat nem 
olly különösen sokat tesz, а’ genie mindenütt 
átvág, ’s a’ többi sógor-v-hiszen tudod , a’ vad 
alma paradicsom’ kertjében se’ válik soha ana 
násszá-de , hogy tovább mondjam-holszűn 
tem-meg ? 

R a c z m а п n. A’ fortélyoknál. 
Sp z'egelberg. Úgy , a’ fortélyoknál. Mi 

kor a’ várasba jösz, hát elsőd legyen а’ kol 
dûs - ügyészeknél, a’ város-vártáknál , a’ fe 
nyiték~szolgláknál hírt venned, hogy ki szól 
be hozzájoklegszorgalmasabban, ’s megudvarol 
ja: ezeket majd felkeresed; továbbá befészkelsz 



a’ kávé-bordély-’s bor-házakba; kikémlelerl ‘s 
különítcd, hogy ki lármázzék legtöbbet ни 01‹‘э(› 
1с1б, az б! procento, а’ policzia’ megjobbilásá 
nak beszakadó pestise ellen; ki gyalázza legin 
kább la’ gubcrniumot/.vagy ki buzog a’ physio-l 
gnomica ellen, ’s e’ félélcct; sógor! ez а’ vgló 
di magosság, A’ becsület ingadoz mint еду reves 
fog, csak nelci tartsad a’ fogót, — vagy jobban 
’s rövidebben: ménsz, ’s еду tele erszényt vetsz'c 
el a’ nyilványos útszán, elrejtezel valahová, "s 
)'Ól eszedbe’ {этой ki veszi-fel, vártat mulva 
utána futsz , keressz, lciáltasz , ’s kérdezed mcl 
lette-elmentedben: nem talált c ur-aságod еду 
erszényt? ha igcnzi- hát az öi‘dög látta! de 
ha tagadja? „bocsásson-meg az úr-nem emlé 
kezném, -- sajnálom , “(felszökve) Sógor , triumph! 
Sógor! Oltsd-el lámpádat ravasz Diógeneszl-~-` 
emberedre találtád. 

R a с am а n n. Te kitanult practicus ‘дну. ` 
Sp íegelberg. [монет-1 mintha még valalla 

kétkedtem volna felöle. Most 'embered hálóba’ 

van; ravaszúl is kcll hozzá látnod hogy jòl 
kiemeljed. Látd, Наш, én azt így tettem: mi 
kor egyszer nyomán voltam, rá ragaszkodtam 
candidátusomra ‚ mint a’ bojtorvány , paj 
tásságot Мат. vele , és notabene! ingyen kell 
ötet tartanod! persze jó sokba kerůl ez, de ne 
ügyeljrá--tovább ménsz, játszó-társaságokë 
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Ъа vezeted-be ’s vásott lotyókhoz; verekedések 
Ъе vkevered és hunclzfut-csinyakba , mig csak. 
minden léven, erön , ~pénzen, lelkisméreten 's 
ió néven nem bankrott, mert incidenter meg 
Кв" mondanorn,.‘ Ногу semmirc se’ ménsz, ha 
nem rontod-el a’ testet és a’ lelket, --- higy ne 
lcem sógor, legalább ötvenszex‘ abstraháltam azt 
az én kövér praxìsomból, hogy mikor a' becsü 
letes ember ki van piszkálva fészkéböl, az ör 
dög az ür. А’ lépés akkor olly könnyů, oh olly 
könnyů, valamint az ugrás kurvától bigûttra. 
De halljad csak mìcsoda dq'rranás volt ez? 

R a с z т a n п. Меппудбга’дёз; csak tovább! _ 
Sp ìegelb e rg. Мёд; rövidbbb jobb út ez: házát 

udvarát kàfosztod embel‘ed'nek, mig maid csak egy 
ing marad rajta, aztán magatól ión-engem’ ne 
‘панда а’ fortélyokl‘a bá‘csi, kérdezd-meg ott azt 
a’ rézképet-hezzeg! ugyan szépen Карина ám a’ 
gyalomba -- negyven aranyat` tartoltam elébe, 
hog] megkapja öket, ha urának kulcsait Изви 
Ьа nyomja! csak gondold-el 1 а’ bohó bestia 
megteszi, elhclrzza -- ördög vigyen! elhozza a’ 
kulœokat, ’s a’ pénztakarja; Monsieur, mondot 
1:am én ‚ túdja - é ‚ hogy most a’ kulcsokat `egye~ 
nest а’ Policziára viszem , és kegyelmednek lakást 
fógadok a’ világos akasztófán! Tcremtette ! ища‘! 
volna akkor a’ legényt hogy rántotta-fel szemét 
’s viczsándozott mint egy nedves pudli. „А’ menny 



88 ` '12% "-’É'È 

onszágért! hiszen legyen bclátása az úrnak, a 
kax‘ok--akarok‘f Mit àkar kegyelmed? Felcsap 
ja most mingy`áx‘t a’ свой)! kegyelmed, "s ve 
lcm a’ pokolba?---„ ó szívesen, örömmel“-’--hu 
haha! jó élödi, szalonnával fogják az egeret; 
nevesd-ki ugyan lëaczmánn! hahaha! 

R'aczman n. (Еду, úgy, meêr kel! vallanomf 
Агапу betükkel írom-be agyamba ezt a’ leczkért. ‚ 
А’ Sátán csak ugyan ismeri embcx‘eit ,_ hogy té 
gcd’ сайт“! alkússává. l 

Sp íegelI/erg. ['ßgy e’ sógor! ’s úgy hîszem 
hogy ha neki [Нет állitok, engem’ csak szabadon 
hágy Ё- Hiszcn minden n_yomtafó ingyen adja 
gyüjtöjének a’ tìzedi'k példányt, mért legyen az 
ördög olly zsidús a’ maga dolgában. Raczmann! 
én pusk .port szaglok 

Насинап п. Teremtette! én is érzem már 

rlégen ---Vigyázz, de a’ közelben valami történ!! 
ПЗУ úgy, a’ mint_mondom Móricz--iéged’ 521“ 
sen fognd majd a" kapìtány,ö is derék legény‘z 
ket сан“; ám. ` ß 

Spíegelberg. De az enyéìm! az enyéint--- 
hah! ’ 

Raczmann. Igan! szép újacskáy'ik lehçfnek; 
`cle mondorń nekcd, а’ mi kapílányunknaldy hire 
máx' becsületes lcgényekel is kisél‘letbe ho iL 

Spiegelbe rg., Nerń reménylem-n 
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Baczma nn. Tréfa nélkül! és nem szégyenlik 
magokat alatta szolgálni, ő nem gyilkol a’ ragado 
mány miatt, mint mí- úgy látszott hogy nem is 
gondol a’ pénzzel, mikor már eléggé bírhatta, 
és а’ saját harmadját is a’ zsákmányból, melly 
igazával illeti, elajándékozza árva gyermekeknek, 
vagy szegény remény-teltifjonczokattaníttat érte; 
de mikor földes urat köpölyöz, a’ ki parasztjait 
akár a’ barmokat nyúzza, vagy ha egy arany 
paszományos hunczfutot kaphat kalapács alá , ki 
a’ törvényeket hamisítja, és az ítéletnek szemeit' 
bcezü'stözi , vagy más uracsot az illyes fajtából 
ficzkó! akkor van ő а’ maga világában, ’s olly 
ördöngösen dúlong, mintha benne nnnden róst 
egy egy fúria volna. 

Spíegelberg. Hm! hm! 
Ii а с z m a п п. Minap k a’ kocsmában meg 

tudtuk , hogy egy gazdag Regenszburgi gróf 
fug keresztül jönni, ki egy egy-milliójú pert 

inyert- meg ügyészének fortélyai által; ő é 
pen az asztalnál ült ’s ostáblázott -- hanyan' 
vagyunk E’ kérd engemet , míg hirtelen fel 
kélt; láttam ám, “hogy szívta, al-ajkát fogai köz 
zé , a' mit csak akkor tesz , mikor legdagályosabb 
_- Csak öten, mondtam én-- elég! mond , ’soda 
dobta az asztalra a’ ‘kocsmásnénak a’ pénzt, 
érintetlenül hagyta a’ bort, mellyet magának ho 
zatott, útnak eredtünk. Az egész idő alatt nem 
szólt egyet sem, oldalra futott ’a egyedül, csak 
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nérnellykox‘ kérdett., ha nem vennénk e vala 
mit észre, ’s parzmcsolta hogy fülen a’ föidre fe 
liüdjünk. Vógtire а’ gróf, a’ L'ocsi nehczen 
megterhelve, az iigyész bcnn ült véle`, elé еду 
lovag, oldaiaslag КМ szolga nyargait; ekkorláttad 
voina а’ férfit, a’mint , két mordáiy kezében, elö 
lünk a’ kocsinak ugratott, és azt а’ hangot mely 
lyel riadta: megáilj! A’ kocsisnak , ki nem akart 
megállni, le kellett tánczolnia а’ bakról; a’ gróf 
légbe lött a’ kocsibói, a’ lovasok megfutamtak 
Pénzedet szajhañ! dörgöitew a’ gl‘óf úgy Тент 
ott, mint а’ bika a’ hárd alatt---- és te vagy az 
a’ hunczfut, ki az igazságotpribék kurvává teszed Í’y 
А’ prókátor reszketett, hogy fogai öszve часта 
tak, ’s a’A tör horpaszába meredt , akár egy karó 
а’ szöliöhegybe’f- én az enyémet шефа-нет! И: 
áltott, ’s kevélyen elfordult tölünk;v a’ fosztás _a 
ti dolgotok! ’S ezzel az erdöbe нам. 

Spz'egelb erg. -Hm ! hm! Sógor, a’ mit az 
cléhb elbeszéltem , köztünk marad, senkinek se.’ 
kell iudnia. Éried? 

Raczmann. Jó, i6! értem. 

Sp z' e g e l I1 fr g. Hiszenismered бы. Meg van 
nak neki a’ maga szeszei. Érted. 

В а cz ma п п. Értem, értem. 
S с h w a r,- с z. (sebesen eiéfutva.) 

R ас z ma n п. Ki azi' mi ba-ji" útazók az erdön E* 
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S a h w a r cz. Lobbal , lobbal Ню! vannak a’ töb 

biak? Ezer villogó víllam! tiitt álltok, és csacsogá 
tok'! Hát nem tudjátok-de nem tudtok semznit? 
-—- és Roller —- \ ` I 

Rauzmann. Mit?mit? 

S ahw arc z. Roller felakasztva, Iés még négy 
más vele -- ` 

Ra с z т а п п. Roller? haj az ördögbe! mióta? 
-- honnan tudod azt? ‘ N ` 

S clzwarcz. Már három hétig ül, és mi nem 
tudunk -meg semmit; már három gyülekezetet 
tartottak felette, ’s mi nem hallunk semmit; a’ 
zsarpadon kikérdezgették, hol legyen á’ kapitány? k 
а’ derék {iczkó semmitse” vallott-ki, tegnap té. 
tetett neki a’ per, ma re‘ggel extrapostán költö 
zött- el az ördöghez.” 

R a c z m a п п. Átkozom adta! ’s tudja a’ kapi 
tány _? 

S c hw a r cz. Csak tegnap hallotta-meg. Tajték 
zik mint egy vad kan. Tudod1 hogy mindég leg 
többet tartott Rollerről, és most még a’ z'sar 
p а d_- kötélt ’s lajtort hozatott már u’ tóronyhoz, 
nem használt semmit; márönmaga is hozzá lopúlt 
barátdaróczban, és vele személyt akart váltani, 
Roller makacson ellenzette; egy esket esküdött 
aztán , ’s mindnyájunknak bele fagyott a'májunk, 
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hogy olly halalfáklyát gyujtand nékie, millyen 
még semmi 'királynak nem világított, melly ne 
kik а’ hátokat barnára ’s kékre égesse. Szorongó 
dom a’ városért. Már! régen van szeme rá, mert 
ollyan rút bigott, és tudod , hogy mikor ő azt 
mondja: akarom tenni! annyi, mintha mi már 
is tettük volna. 

lRa azmá п п. Az igaz, én ismerem a’ kapitányt. 
Ha az ördögnek adta volna parolájátleszállni hoz 
Azá a’ pokolba , ő nem imádkoznék, ’s ha {él 
miatyánkkal is üdvözelhetne. -- De ah a’ szegény 
Rolle“! a’ szegény Roller !— 

Sp ie g e lb e rg. Memento mori! De ez engem, 
meg nem indít. (dalocskát trilláz.) 

Ha elmegyek a’-törvényfánál 
l Csak jobb nemem, hunyallom-be, 

‘ё mondom , bizony magadba"°függcsz , 
Hí a’ bolond most, én vagy te? 

R а cz m a n n. (felszökve.) Halk! lövés_! (lövés ‚ 
lárma.) ‘ I 

Sp ícgelliarg. Még egy! 
\ 

Baumann. Me inte la’ ka itán 2 g gy P Y 

(a’ scéna megett énekeltetik.) 
А’ Nórimbergíak nem akasztnak, 
Ha csak meg nincs már а’ legény! 

da Capo. 
b 
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S с hw cíczer, Roller. (a’scena megett).Hol- 

lá ho! hollá ho! 

R a czim a n n. Roller! Roller! ördög vigyen 
engem’ Roller! 

S с h w e z'r. z er. Ro lle r. (а’ scena megett.) Васи 
шапп ! Schwarcz ! Spiegelberg I Raczmann ! 

R a с z m a n n. Roller! Schweiczer! Ezer zápor , 
mennydörgös villám ! Roller! ‚ 

На’ amja Мо о r. (lavori). 
Sc Ízwez'vzer,Roller, Gríŕnm, Schufterle. 

Haramjacsapat..(sár-’s porral fedve 
felliêpnek.) у 

Н. (Мое r. a’lóról leszökik.) Szabadság! ага 
Ъаёзёв !-- Szárazon "аду Roller! 'vezesd-el pa- ’ 
ripámat Schweiczer ’s mosd - meg bo1'ral.(a’ РбШ 
х‘еж’ей magát.) Вене; munka volt cz ! 

R a с z т а п п. (Rollerhez). Hát a’ РЕНО’ tůzké 
ményinél ! feltámadtál a’ kerekröl? 

S chwaroz. Lelke vagy e te .P vagy én bolond 
vagyok E’ Vagy magad ‘аду valóban? 

Ro ller. (Штат). Én vagyok. Testestůl lel 
Камы. Mit gondolsz , honnan jövök? 

S ahw а r с z. Kérdd ézt boszorkánytóll már el 
volt törve feletted a’ pálcza. ‘ 

Roller. El árn, és még több. Egyenest az' 
akasztófától jövök. Csak hagyj jussak elébb `lé 
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lekzethez. Schweicper el fogja beszélnì. Adjatok 
egy pohár pálinkát! Те is mcgint ittMóricz? más 
hol gondoltalak ismét láî-nom-dc ugyan adja 
tok egy pohár pálinkát! Csonijaim szót-esnek, 
o_h’én lfcapitŕmyom!` hol van az én kapitányom? 
‘ Scvhwarcz. Mingyárt mîngyárt! csakrnon'ld 

hát! pnpolj hát! hogy szabadulltál-meg? hogy 
bîrunk meginilení’ feiern kercng. Az akasztófá 
iòl mondod? 

R all er. (ìigy pohárpálinkát hörpent.) Ah! be 
helyeêen ízlìk ez , hogy beéget! --- egycncsen az 
akasztófától mondom. Ti itt álliok,és_ szájt 1510 
tok, álmodni se tudjátok -mái‘ is csak hál‘om 
lépést yoltam а’ mennydörgös~adta lajtortól, 
mellyen z‘xbr'ahámf keblébe,I szálljak volt,o1ly kö 
zel-olly közelre jutott --- шаг szörrel börrel meg 
voltam vásárolva az anatomiára l éltemet akár 
еду szipparmt tobákért megkap‘naltad. A’kapitány 
па!‘ köszönöm mentségcm’, szubadságom’, élclem’_ 

Schweícze'r. Ollyan tréfa volt , hogy 
meg lehet hallgatni. Еду nap elött kémjèìnk 
által hix‘t kaptunk, hogy Roller bezzeg dere~ 
kas Paprìkába’ Ш ‚ és hogy ha .az ég még 
ìdönek elötte öszve nem (ИЛ, hát holnap -- az 
ma volt volna -—- mínden húsnak útját meg 
kell járnia. Fel! mond а’ kapitány, mit -nem 
ér egy barát? Megmentsük ötet, vagy nem, 
legalább egy olly halálfáklyát gyujtul‘.’` né 
kìe, millyen még semmì királynak nem` vi 
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lágított, melly nekìk a’ hátokatbarnára ’s kékre 
égesse. Az egész banda öszve hívatik. Expresz 
szust küldù‘nk kozzá, ki velé еду czédulácskán 
mindent megtudatott , ’s a’ Amellyet aztán levcsébe 
vetett. 

R alle r. Én kétleitem sîkeréf. 

Schwez'cze r. Meglestük az МЫ, тЁЁюг az 
útszák megürültek. Az egész váras elköltözötli 
а’ látványt nézni; lovasok gyalogok össze ‘Азии’ 
és a’ mora)l ’s akasztófa-zsoltár messze kör‘i'ìl‘dm 
doltak. Most , mond .a’ kapîtzêny ‚ gyujtsátok! 
A’ legények mint а’ nyil úgy repültek, ’s а’ vá 
x‘ast egyszerx‘e harmìncz három helyen lobbal 
felgyujtjak; a’ puskapor- torony’ közelébe lángló 
kanóczokat hajitnak, templomokba, csůrekbe 
Menhydürgös villám! nem mult-el mög еду‘ 
fertály-óra, ’s az éjszak-keleti szél is, ki úgy 
látszék hogy hasonlólag vicsorítja fogait a’ város 
ra, üdwös volt nekünk, és a’ lángot felsegítetle 
а’ legfeljebb lcsúcsokra. Mi azonban útszáról út 
szára fúrîákkéht fel ’s ай, -tüzl tüz! az egész 
várason által nyögés -- kiáltás — robaj', a’ 1112 
harangok bögni kezdcnek; a’ puskapork-torony 
a’ légbe durran: mintha a’ föld .közepettc ketté 
pukkadt-, és az ég szétroppant-, és a’ рой‘)! tiz 
ezer öllel mélyebbre süllyedett volna. 

Roller. ’S most vîsszanézett késéretem --- hát 

а’ város ugy volt, mint Gomorrha és“ Szodoma, 
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az egész láthatár tíiz és ты. volt; negyven hegyek 
ordiljá'k-után küröskörül a’polcolbeli tréfát, еду 
szörnyů borzadály mindnyájokat földr‘e 16141 
most használom az iflöpontot, ós mint a’ szél el! 
Mair fel voltam oldva , 011)’ küzel volt már -- al1 
hogy késéröim megfásûlva visszanéztok mint Lót’ 
felesóge! ulló el! а’ csoportok szétkevel‘ve! Hat 
van lépésre aztán elvetem ruháimat, a’ folyam‘ 
ba rohanok, elúszom а’ viz alatt , mig gondol 
ш? hogy szemeikböl kivesztcttek. Kapitányom 
már készen várt lovakkal ’s ruhákkal —- igy вза 
badultam-ki. Моо’г, Moor! c'isuk te islmár igy à' 
paprikába jutnál nem sokára , hogy hasonlót 
hasonlóval leróvjak. 

Висит an n. Fene lcivánat! mellyért téged’ a 
kasztani kellene -de ugyim pukkadásra volt ez 
a’ сыну. 

Roller. Segély volt a’ sziiikségbcn , ti nem 
tudjátok becsitni. Kelleit volna csak nek 
tek, kötél a’ nyakon, eleven testtel a’ sirnak 
marsolni mint nckem! és mind azok az ör 

’ dögadta íniézetek és benczel czeremóniák és 
minden lépéssel , mellyet а’ félénk láb ingott, 
közelbre és irtoztatón közelbre az átkozott gépcly 
hßzfmellybe bekvártélyoztassam, a’ retteniö reg 
nap’ífényében felhágni ; és a’ leSö bakók, és az 
az iszonyú muzsikn- most is visit még fülemben 
-és az éhes hollók’ károgása, mellyek félig rot 
hadt elödömön harminczanként csüggöttek, és ez 

mind 
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mind, mînd ---~ »'nsle"felett _még nz az elôíze az 
üdwósse’êgnekt плену nekem virított! Sógor, paj 
tás! és `egyszcrre rá koczka a’ szabadságra —- oly 
lyan durranás vvoit az, mint ha az ég’ hol‘dójá 
па‘: egy abroncsa repedt volna széllyel. Mondom' 
пеней , hòhéradták , Ha az embex‘ a’ lobogó 
kerrienczéböl jógvízbe` ugrìk a’ különségct olly 
cl'ö'sén neml lehet érzenifmint én él‘zcttem mikor 
a’ túlsó район voltam.~ t 

` 

Sp ie gelb e rg. (nevet Sz-egénx ¿l‘vódîl De _hi 
szçn most ki van izzadva; (iszik). A’ SzercncséeiT 
visszaszületésre ! > I 

I 

В а Il e r. v( elveti palacczát). Nem! mindenA 
kincscinél Mamm‘onnak ! ezt nem akaxjnám (ай; 
sadszox‘ megélni. Halni egy kicsinyt töhb Ímint 
ugráńyszökés, ’s halál’ Мышь?" al n_xég tübbz» 

х 

пмт. a’ halál. 

Sp íagelllerg. És а‘ felszökô pusk'awrf’gorány, 
--- `è_x‘ted Raczmann? azért hüzlögött иду а’ lég 
kéntöl еду órányíx‘a is , mînthaxMolochpak езда; ¿ 
garderobja a’ szabad ég alatt kiszeleltetnék fre 
те!‘ csiny voltaz kapitány! irigylem tölçd. ì 

S с hw el' не". Ha a' váras -örömet csinál ma» ‚ 
gának abból , hogy pajtásomat mintegy мандат 
disznót kivégeztetni lá$sa, mi a’ hóhér! mért ve 
gyüklelkìsméretünkre pffxjtásunk’ kedyének a’ vá 
rost el szánni. ’S e’ mellett legényink még на)! 

7 
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boldogúltak,y hogy őket az utolsóítéletig-k'ólcsön 
fosztották. Szóljatok! mit csíptetek-el? 

Egy а" bandából. Én a’ zavar közt a' Szent 
István templomába kullogtam , ’s az oltárabrosz 
ról leszeltem a’ paszományokat; hiszen az úristen 
bizony gazdag ember mondottam , és рейдов 
kötélből is arany fonalakat csinálhat. 

Schwein: er. Jól tetted , mit is csináljon 
templomban az ollyan holmi? Oda viszik а’ te 
temtőnek, ki zsibportékájikon nevet, és teremt 
ményei éhhel halhatnak. És te Spangeler —- hol 
vetetted-ki hálódat te? 

-Egg’ másik. Én és a' Bűgel, egy kalmár 
‚ boltot {osztottunk-ki, hozunk szövetet akár öt 
venünknek. '‚ 

Egy harmadik. Én két arany zsebórát csíp 
tem-el, ‘р egy шеи: ezüst kalánt hozzá. 

Sc h w e {ne}. Jó , jó. És mi nekik ollyat csi 
náltunk, hogy két hétig ís lesz oltani valójok. Ha" 
a' tüzet gátolni akarják, a' vái‘ast vízzel kell el 
rontanìok. Nem tudod Schu'fterle hányan voltak 
a’ holtak? ' 

S в h u f t е r l e. Nyolczvan-hárman , mondják. A’ 
. torony maga hatvant zúzott porrá. 

H. M o or. (igen komolyan). "Roller! te drá 
gán vagy megûzetve. ’ 

Schujterlc. Ha, ha! demicsoda az?-úgy k 
ám, ha férfiak voltak volna; de amollyan pólya 
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gyerekek , "kik" 4párnájokat rnég bèaŕanyozzák; Ösi 
azezsugorodt-barlxyácskâk , kik szúny'o'gokat 112 
gettek felôlök;l 'kiszáradt knndallóörök , kik már 
nz ajtót sem találták; betegek, kik az orvos után 
nyöszörögtek, si" ki grávisVügëtés‘sel utána költö-h 
„im a* hecznek; А’ minek‘ kisnny'ů‘lápa von km» 
pŕilt а’ komoedia ut'án, és csnk az aliádék ma" 
radt vissza a’ házakat t'n'îzni.- 

П. Moor. О а’ szegéily’férg'ek! betegekgpíon‘ 
до‘! , aggok' és'f'gyermekek? г‘ 

Sahufte'rle.'l Úgy ám а: zsrdasgbe'! és gyer 
mekágyasok‘és viirandós' asézônyok , kik féltek 
rie hogy 'a' világos ak‘asztô alatt elvetéljenek; iiiú. 
dámák, kik aggódtak, ne hogy a’ bencz-el-fala 
ton megcsudálkozzariak, és- gyerrńeköknek vam 
anyaméhbnn az akaszlót hátokra ne égessék;sze-~ 
gény poëták', kiknek nem volt czipöt felvonniok, 
l'ner't egyetlen párjok'at a’ vargához' adták ; és 16191); 
á’ mint már van az az ebfajzotta >szeinétje, nerr): 
érdémes hogy >felöle bes'zéltessék. Ammint törté-j 
netböi úgy elmvegyek'z‘egy kalibiánál, jaje‘n‘gâst 
hallok berm; bekukkanok, ’s а’ hog-y Á’ világnál 
megnézemfrni volt E" egy kis gye'rniek volt, fris 
és' egészséges va’4 padlón, fekütt faz ‘asztal alatt,- 
és az asztal épen meg,r ‘Шаг! gyúlni ---'- s‘zegény 
állat'ocskal xnon'doin , hiszeii megfázol itt , ’s be 
tixszitottam a” lángbafè I i ̀  .` 

Н. Moor. `Valòbán , Schufterle? Щ Ё; ezy 
láng kebeledben égjen, mig az öröklet inie‘gnem 

. ‚2 l' 
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мы! El, szömyeteg! ne lássalak ßbbé ban-A ' 
dámban! --- ‘Г! mox‘ogtok? fontolgattok Е’ ki fon 
tolgat mikor én pa'rancsolokl —- El vele! mon 
dom. Még többen vannak köztetek, kik dagá 
lyomra érettek. -De legközelébbre közzéteklépem, 
és rettentô .kiìlönzést tax-tok. (mindnyájan re 
megve el ). 

H. M о ór. (egyedůl, hevesen fel ’a alá mel; 
ve). ,Ne Наша‘! ôket bosszúló а" mennyben! 
Mit tehetek x‘óla'én? mit tehetsz róla te , mikor 
Pesztisecl, drágaságod, vízözöneid , a’ gonosszal 
e'ëyütt a’ valódit is felfalják? Ki parancsolhat a’ 
lángnak, Богу пе dühöngjön az áldott vetéseken 
is, mikor a’ tövist pusztitsa? -- Oh pfui а’ gyer- ч 
mekölésre! az asszonyöléisre! a’ betegek’ ölésire! 
Mint görnylt engem’ ez а’ teu! Legszebb munká 
imat bemérgitetle. lit áll а’ gyermek, szégyenlve 
Pirultan, ё: kigûnyolva az ég’ szeme elött: ki 
magára méré, hogy Zeüsz’ buzgányával játszod 
jék, és Pigmeonokat döntött, midön '1`itánokaty 
kelle öszvey zúznial --- Mel'nj, men] Не nem ‘аду 
az a’ féríì,’ ki _a’ felsö birószék’ bosszlú-vasát `--X'i 
пеней, eldültél'az elsö fogásnál. — Itt lemon.- 
dok а’ Avakmerô plánról , megyek magamat a’ 
földnek vallamelly üregébe rejteni, hol a’ nap sz‘é 
gyenem elölyissza lépik.`(el akar). 

На га'пЦ-й lr. (sebesen ). 
Láss elé kapitányl' kisértenek ! Cseh lovagok 

csatangolnak szerte egész‘csapatokként az erdö~ 
bcn -~- а’ pokolbcli lmeinó csacsogta ‚ ki-nckik. 
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haramfáìf. 
Kapítány! kapítány! meglesték nyûmlmkah Kö‘l 

rösleg egynehány ezer von' концам а’Жёаёв 
erdön. - 

h'aramjdk. ’ 
Jai, iai, iai! Meg vagyunk Гора, штат, 

darabolva! Sok ezel' huszárok, dragonyosok,1-vl¢' 
dászok vágtatnak a’ domb körůl , ’a minden 
meneteket elállnalç. (Mooi` èl 
Schweíczer, Grimm, Rollçŕfá‘chwaralj‘, ‚ 

Sc huftcïrle ’,.. Spiegc'lâeowg` , Ваш‘ 
mann, 'haramjafwaa‘pah 

Schwein er. Гвиана: hátmégîs a’ pelyhek 
böl? örülj Roller! márvrégen `“мышцам: Шус 
tén komîszkenyér‘lovägokkal kar’dlapozkodni. Hol 
а’ kapitány? együttvan é az egész Vbanda Ё pun 
kaporunk csak вы; vani` f 

В а cz m в n n. Puskapor egész .aúllyaL De mî 
mindnyájan csak nyolczvananj'a Így húsz Qlléll 
alig egy. ‹ ` .A 

S с hw ей: er. Annál iobb! ’a hagy‘d legyeńeb 
ötvenen a’ nagy körmöm ellen --~ Ha addig vá 
rakoztak , mig а: ízéket farol:V ‘дай Чшевгхрйог“ 
tuk ---» рейда, pajtásl hát ninçsfneszély. (')lc iíz' 
krajczárért teszik-fel életöke'f.; nem tusázunk е mi 
nyakunk-’s szabadságunkért i’ Elomlùnk rai'tok 
mint az özönvíz, és fejeikre lgtìizelünk mint a* 
viharfénys De hol az ôrdögbe' van n’ Кар-мну Í 
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S‘p i e g в 1 b с „А ‚131111551‘ çàuks'égbcn. Hát ki . 
mîMzökhe-rünk más?, —‚ fm1 f — ‘ 
g's‘çhweůßz‘vmlKiszökni? ‘ « 

Spíegelberg. Ó! mért nem maradtam Je-l 
_.rusa'lembem ‘À 11 "и: \ 'i l A 
.._..8!:71’ше1сяец..'1ё hát а1са1‘пёш‘11оёу siarba 
fuilqdnál, fo-slélékjùlfMeztelen apáczáknál nagy 
„s’nád van; de hagkét‘öklötlátsz., mamlaszl-Mu» l 
{зад-16 magadat most, vagy»didzuóî«'bôrbe kelle 
neìbç‘verxtni ,l és ebek által üzqn‘gtetnli.l ‚ v 

._Râazm a MMM. kapit'ány! а: rkapitány! t. 
‘l ‘» ‘Яд -М1›\0 r.\ (feliépilóä " ‘ 

—:’Н1 l Mp’o r.: i( lasszn' magáb‘an ).Már egészen'bo 
hagfytam ökétzìker'ittietni, harczolnink kell most , 
iniïlit az olkótségülteknek( hangman) Fiaim ! most 
rajtq ! mìta l, El vagyunk ‘ваше; йча8у11а1’с1о11111п1с 
kell riniként meglött kanoknak.`~\ :z f . - 1 .i 
„S в тщдйратцы A! énnl'mnesárimmalr- úgy 

1`е1геревз1ет11щазо1кам11103)" egy lábnyira kipuk 
Vkadj'on расъа11о1‹’!—=- Vezess kapitány! követünk 
a'halál’ tqrkába. ,f gg .„ ._ . f 

H. Mo-aa-„Töltsétek-‘mega’ fegyvereket-l csak 
nem vagyunk pùskaporl; sm'ikiben? ,-- — w.' — 
~ Sehwu‘í'o¿dz-."Cfelsíökikî). ÍìuskrápciPlink'elé'g1 

a" földet a’ hold'felé Peftantńiß'~f ` 'V ' ` 
Rizczmap n. Minde'niknek öt'lpár tiiltött Pisa 

tolya van, ’s'liozzâ még héro/in g`0lylr-Ícsu'îÁl ` ̀  
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H. M о о r. Jó! és most egy _résznek a' fákra 
kell m'ásznia, vagy а’ sůrůbe rejteznie„és шт!‘ 
ni rájok hátulx‘ól " 

S с h w e íaz e r_. O_claule уйду will; Slpîegelherg! 
H. Maw. Mi- ‚шьыеь гыаацепмшаьакьа 

mha-hunk. 

lS ahw вы :е‚г. Azokközt én va‘gyok, .énl 
Н. -Moo r. Egyszersmind minden-iknek síl'aját 

kell hallatnia, al, eŕdöbexi kergelödgznie, hogy 
számimk ret-tenfölgb legyen. Mindep ebek oldas-ç 
задай-{Ы ’s az ellenség’ szárnyék’iha uszittassanakn 
hogy szétváljanak , elszóródjanak, "sŕlövéstek ем 
szaladjanak. Mi hárman , Roller, Sehweicze'x‘ “s 
én a" tolongásbanl ` tusáziirik. i l 

S с h ш e ía z er. Mesterleg, derekasan l Иду ösz 
не fergetcgezzük , hqgy ezt se tudják honnan.kap-~ 
ák a’ pofákat. Ez elött lelöttem bizony a’ száiáról 
iz embernek egyA cseresznyét is. Csak hagyd tá~ 
nadjanak-meg. ( Schufterle'rángatja Schweiczerf, 
e a’ kapitányt félre vonja , ’a halkan besßzél(- 
ile). ’ ‘ 

'Н. Mo er. Hiallgass` 
Schweisser. Ké'rlek ---> 

‚ Ч. M oor..` Fólre! kôszö‘nje szégye-iiének! en 
n'nté meg ötet. ne haljon-meg, ha én és 
Slweiczerem meghalunk és Rollerem. Hagyçl 
öle-le ruhájvithazt mondom h_ogy б ММ, és 
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фа mçgloptam ötet. Légy n_yugt_an Schweìczer! 
Esküszöm hogy még’ìs fel fg'rbgjá'k Yakasztni. 
_ ' Páter. (fellépik).V ,1, „, 

Pá t e r. (ngagéban Hét gz aiz a’ sárkányfészekî’ 
----~` Engedelmet , uraim ! _én a’szèntegyháznak eg 

.szolgájá vagyok‘, ’s künn tîzenhétszázan állnak, 
kik minden hajszált ôrzenek halántékimon. 

S c hw cz'à'z e r.’ Brávo , l bŕávo ! “ez jól volt sza 
valva, .hog‘y az amber а’ gyomrát melegen tartsa. 

II. Mo or. Hallgass , bajtárs I 4- mondjà-meg 
-rövìden, pátdr úr! mi dolga van Шел? 

Рдйег. Еп'а’ёйх’ а’ magas törvény-szék “на, 
melly ‘Не! ‘з halál felett birál. Ti tolvajok! gyuj 

’ ШЁМЫЦ'ЁипсЪГиЁК! mérges vîpcrafaj, melly u'. 
siìtélben mászik ’s а’ rejtélyben ваш‘! Ьё|ро|с-’ 
1039184 a'v, emberségnek! pokolîa'jzat! drága-- ven 
dégaég ‘g’ hòllòk'f's férgekpek! 'Colònia ‘akaèßtóráxl 

ia'kçrékrç f . г - ̀ : l ` S‘ch'wèíç'w’r. 'Èbadtal szůnj-meg csúfolódnil 
ir-á-gyi- (Iàr‘j’czája elébe nyomja a' puska-agyat). 

' ` ‚Н. М 00 r. Pfui Schweiczer! hiszen eltépedf 
nalát, olly derekasan tanulta kívůl prédicatiói' 
--- так tovább расы‘ ш! —- „akasztóra ’a k 
rékrc“. ' 

P á t e r. ‘És te fínom kapitány! ersiuényszèl 
`herczege I ykalózok’ királya! ищу-31080112; m 

А ‘ den gnzembereknek а’ пар alatt! egészen has 
'ló- ‚шт az` elsö „шт. föczìrńborához, k ’ 
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_Ъ1'1пе11еп angyalok’ ezer légiójit lázzadó tûzbelo 
>lwlta, ’s mugával a’ kárhozat' mély posványába 
levontaA; elhagyott anyáknak jaio‘ngások nyöszö 
rög uvtánad, a’ vért mint vizet hörpölöd, embe 
rek ölöi-gyilkódon еду léghólyagot se’ nyomnak._ 

H. Mo о r. Nagyon , nagyon igaz! csak tovább! 
P a’ t e r. Micsoda? nagyon, nagyón igaz? vall 

jon fele‘let is,.é ez? ' 
H. Ма or. Hogyan, uram? erre úgy e el nem 

készült? Továhb, csak tovább ! mit akart még to 
vább mondani if 

P a' t er.` ( hevesen ). Irtóztató ember! el tôlem, 
el! Nem ‘парад е átkozott újaidon a’ meggyilkolt 
római szentbirrodâlmi’grói‘nak vére? Нет törtél 
e tolvaji kejzefkkel be az úristen’ szentségébe, és 
nem oroztadÁ-elkorcs fogássál az úrvacsora’ szen 
telt edényeit? Hogyan? nem vetcttél e tüzkanó 
clokat istenfélö városunkba? nem rohantòttad e 
а’ puskapor-tornyot 10 keresztyének’ fejeikre? 
(öszvecsapott kezekkel). iszonyú,iszonyú tettek, 
mellyek az égig felbůzölgnek, az utolsó itéletet 
'felfegyverzih hogy rohanva ide ,löriönl érctf а’ 
diizásra, a’ végsö tárogatóral 

H. Moo r. Eddig mesterleg kisl'ilvei‘de а’ dof» 
loghoz -- mit tudat velem а’ tekintetes törvény 
tanács uras‘ágod által? - 

P áter. À’ mit elfogadni _scha nem ‘аду mél 
i6. Nézz körůled gyuitogatò! а’ merre csak lát 
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hat szemed', be ‘аду kerítve lovasain'któl, i'ttv ki 
menekedésre többé hely nincsen; ’s valamint cse 
resznyék nöendnek e’ tölgyeken , és bai‘hc'zok ezc~ 
ken a’ fenyökön, óllybizonnyal fog‘tok ‘séretlenül 
мы ьгдй’сапй ezeknek a’ tölgyek-és fenyöknek. 
— l H. Mo or. Папок! é Schweiczer ?"`--~ de esak 
_ÍOVább l _ 

Pát e r. Halljad hát, mi kegiyelm‘es'fi-nî, 111111052 
szútůrön bánik veled, gonosztévöi,a az мы. На 
-most mingyárt -odaïmásznL Мед)“ ’s fkimélésért 
esedezel, tehát maga. a’ keménjsögi n'eked ii‘ga 

l 

_lqmmá, az igazság szeretö anyává-Í Нива , l’n'i-~ 
neid’ felénél szemétë behúnyja, és'A-w csak gon 
dolö --- a’ k eréknél nyugszik-m-eg. 

S oh w e i о ze r, Hallodtad kapitány! oda ~men 
jek ennek a’ rátanított kuvasznak gégéjét öszve 
iojtani, hogy а’ veres‘lév minden verlték-lyu 
kain kibugyogjon? ' 

Ro l I e r. Kapitány! -tüzes mennydôrgösmenny. 
k6! kapitáńy! hogybeszivja al-ajká_t. Felforditsam 
é enneka’ kamasznak felsöjét alólra az égbólt 
вы‘, akár еду tem? l t 

S с hw e io x e r. Макет , nekem Z' Hagyiv iérâeI-l 
nem ,' elôtted lehúllnom! Nekem h‘agycl а’ gyö~ 
nyört ôtet péppé összedörzsölni! i i 
‚ Páter. (мы). 

H. M oor. Félre “Не! senki ne mcrie éri‘nte'ni! 
(_a’ páterhez, szablyáiát kivonván). Lássa páter 
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úr! itt hetven kìlenéßenA állunak “Юный kapiíányok 
én vagyolc, .és' еду sem tud ̀111143911“: ’s Parancsszóa'a 
röpůlni', lvagy ágyúmuzsika' »után- tánczolni: és 
künn tízenhétszázan , ,kik a" puskánál öszültgkr 
meg; de hallgasson-meg month {Ну ‚3261'М0ог, 
а’ ЁуидовайЫсЧюРЦЫхур: i'gpg ,yhogy a' birodal 
mi grófot megölLem-„gaf 1)9т0ц]с9з‚-1ешр1ото2 
felgyujtottam ’s kifosztottam~,.Atůzkanócgokat vel. 
tenem bigott .várostokba, ’s1-a”, _puskapor-tornyot 
jò kcresztyének felett lezuhantot‘tam ‚ --— de ez 
még nem minden. Még‘töhbeti tçttßm. (jobbkeç 
zét kinyúitja ). Lát)`a_ é-.az’~ négy drága gyůrůket, 
mcllyeket újaimon viselek? Menjen', "s vigyei 
mcg pontról pontra nz életç, ’sv halálfeletti bil‘ó-b 
szék’ urainak , a’ mit látnì ’s hhallani fog. Вы a’: 
rubrípt egy mìniszternek ‘спишь-19 úiáról,_ kit v3.. 
dász'aton döntöttem hqx‘czege’` lábaihoz; рать“ 

\hízçlkçdte б fel {nagáhelñö kedvßncczé, felèba‘y 
lgátjának ~esìete.,vul'tzsámolya mpgosságáhqz ‚ árf‘ 
vák’könyüjiemelték-fel ötet.; ЕМ а’ gyémántot 
еду Íìnancztanácsognak vontamä-le, ki méltóságœ 
kat és hivatalokatkótyavctyézett, és а’ szomor 

hazafìt küsjzöbétôl eltaszítá. Ezen achátogegy 
papnak tiszteletérc víselem kegycd’ fajtájábó‘l, 
kit saját kézzçl ,fçjgmtgmbmçg,` mivel lnyilváxuyoß,A 
szószéken siránkozott,A hog] az inquisilio úgy haf 
nyatlik. Mégr több történeteket .bcszélhçmék-el‘ 
gyůrůimröl , ha, nem sajnálnám azt az еду két 
мы is , mellyet az úrfa Pazzlarlottam. 
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Pá t e r. .Pharao 1 Pharao ! 

— Н. M0 „напиши? E'rteitézekß 'ezt a’ 301111; 
tástff‘Nem úgy áll e itten, mintha Iîìzet akarna az 
‘681161 leimádkozni а’ К01‘а11 rótára, еду vállvuni 
tábsal birál, kárhoztat еду keresztyén ahhal. Hát 
lehet olly vak aziember? ö, kinek Argosz’ száz 
szemei vannak',` hogy atyjaiìján a’ szennyeket 
kémlelje, lehetî é Iolly szö'rnyen vak önmagához i" 
Sze'lídséget ’à 'tílrelmet dörögnek felhöjikbôl, ’s 
a’ lszeretet’ istenének emberfáldakat hoznak, 
mint egy tl'izkarú Mólochnak; felebaráti szerete 
tet hirdetnek, és a’ nyolczvan' évü viiágtalant el 
káromkodják aitójiktöl; a’ fósvénység ellen dü 
hösznek, és Pérút arlany rudak miatt népteleni 
‘lették. Fejeiket tö‘rik', mint volt lehétö hogy a’ 
természet egy 'Iskarjótot teremtsen , ’s a’ legro 
вазы) 11612111611112 ezüstért el nem árulná az 
egyháromságu istent. ---- О ti Farizeusok, tí az 
igazság’ hamisitóji , az istenség’ majmai! nem ir 
tóztok kereszt- ’s oltárok elött térdelni? hátoto 

kat szijakkal marczangoljátok ’s hustokat bôjttel 
kinozzátok; ezen nyomorú szemfényvesztésekkel. 
Azt vélitek rászedni, kit, tí dörék! mindazáltai 
mindentudónak neveztek; nem másként , mint 
ahhogy legkeserübben gúnyoltatnak a’ nagyok, 
ha azzal hizelkedn'ck nékik, hogy a’ hizelkeiiô 
ket gyůlölik; ti becsületbe’ ’s példás életbe’ 1112 
tok, c's`az isten, ki átnézi szíveteket, feldühöd--- 
nék a’ teremtö elien, ha ën nem volna ugyan az, 
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ki a’ szörnyet a' Nílnél teremté. - тёчоцадэё 
tok szemeímbôl. ' ` 

Páter. Hogy еду 3оп0в21ёч6':тё3 illy kevély 
lehet! ` 

H. Mo o r. Nem elég -‹- most akarok kevélyen 
beszélni. Menj, és mondd a’ tekintctes tanácsnak, 
melly életi’s halál felett koczkáz: én nem vaA 
gyok tolvai , ki az álom- ’s éjféllelYesküszik-ösz 
ve , és а’ laitorján kérkedik -- a’ mit tettem , azt 
egykox‘ kétség kivül olvasandom az ég’ bünköny 
vében; de nyoŕnox‘ú személyviselöjivel `nem aka~ 
rok többé szót veszteni. Mondd nekik, viszondíj 
zás kézmivem, bosszú az én keresetem. (hátat 
fordit néki). ' 

Ранг. Nem akarsz hát kímélést ’s kegyel 
met? —— Jó ‚ veled elvégzettem. ' (а’ bandához 
fordi'il‘). Halljátok hát tí , ìniröl 'tudôsit bennete 
Же! általam a’ törvénj'! Ha ezt а’ megítélt 30 
nosztévöt n’iingyái't köiözve áltadjátok , hát iszonya 
itok’ bůndija а’ végsô emlékezetig is elengedltetik1 а’ 
szentegyház titekct elveszett juhokat ujult szeretct 
tel fogad anyaölébe , mindegyiknek közzületek nyílf 
útja lészen méltóságra. (triuin'p’háló kaczajjal). 
Hát, hát, hogy ízlik ez ö felségének? Baita te 
hát! köasétek-meg! legyetek szabadok! 

H, Mo о r. Halljátok é i’ lialljátok Р — Mithök~ 
kentek? mit álltok itt bizonytalan’? Szabadsággal 
kinálnak, ’s már valóban foglyaik узы/ШК. Él 
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tcteket elengedik, ’s ez nem 1сёг1седёз“, mart, 
már igazán megvagytuk itélve. `_Méltóságokat ‘в’ 
tîsztségeketigémek, ’s ha nyerwnétek is, mi le'~ 
het câfyéb sorsotok, mirllt gyal’ázat és áíok ós 1111 
dözés. lingesztelést az égröl hiresztenek, ’s va 
lóban kárhoztatya vagytpk. kFîgffnajszál sincs fc. 
jetekeïx ‘пену poklokralńe “щит ---` Még is fon-A 
toïgattok? .îńgtokÍ’ auf nchéz menny és 
pokol közt “Нашёл 4tennify "Uëyan segitsen ne» 
ШК páter Ш‘! l _' м L". 

Pa' ‘ц г. (magában). Ваше!) az az ember? 
-- (fennen). Talán féltek _hogy' ez tôr , mella/ben 
élve megfogassaltollc? olvassátok tenmagaîok, itt 
az általányos engedély aláírça. (Schweiczcrnek 
её)‘ papirost nyujt ). Még is kétkedhettek í’ 

H. Moo r. Lá§sátok csak, _lássátokl Kivánhat 
tok e többet? Aláírva ваш; Кёце1 »- hiszen ez, 
határnélkůl valòv lcegyesség> —- vagy féliek , hogy 
árulúknak adatotts‘zó meghnlem tartatik? O11 ne 
aggodjatok! máx' a’ politikanis kényszerithetné ага-н 
yokat meg állni, ha bár ат a’ sátánnak adták 

— volna is. Ki adna nekîk jövendöben majd hitelt? — 

Hogy vehetnék mégvalaha másadszori hasznát Mcg'eakünném rá, hogy nyilt szivvůen vannak iránd 
‘tatok. Tudják ök, hogy én vagyok ki tìteket fel“ 
lázított ’s elkeserített; benneteket ártatlanoknak 
tartanak. A’ ti bůneiteket ifjùi hìbáknak, bine 
lenkedésnek tolmácsolják. Egyedül engem’ akar-- 
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nak, egyedůli én érdemlek lakolni. Нет úgy van 
páter úr? 

Páíer. Ногу hivjak az ördögöt , ki belöle 
szól? Ugy ám, úgy van --- a’ hunczfut engem’ 
kerengni csinál. 

H. M0 o r._ Hogyan, még se’ feleltek? lTalán 
még fegyverrel reményltek átt‘o‘rni. Nézzetek csak 
körůletek , nézzletek! azt csak nem fogjátok hin 
ni, az most gyermeki hiedelem ~volna -- ‘газу 
talán azzal hizelkedtek _magatoknak , Богу mint 
hösök- dültök-el, те}?! engem’ láttatok, midön а’ 
csatajra elére örůltem? -- 6h ne higyétek azt! 
ti nem vaglytok М o or! -- ti szentetlen tolvajok 
vagytokynyomorú můszerei nagyobh plánjaim 
nak , mint a’ kötél gyalázatosan a’ hóhérnak ke 
z_ében! '_1`olvajpk nem důlhetnek mint hösök. A’ 
tolvajoknak` nyereség az élet, -"s az után valami 
rettentô jön -9‚;а’1о1\’а]0|спа|с van jusok reszket 
ni а’ halál elött. -—- Halliátok e, mint harsognak 
kürtjeik! Látjátok mint csillámlanak fenyítölegide 
s_z’ablyájik! Hogyari? még is eltökéletlenül? bö 
szök „дуть é? Orültek é? --- 0h ez megbo 
csátllatatlanl En nemv akarom nektek hálálni él 
‘еще: , pirïi'xiok áldoza'totokért! 

Pá i c r., ( magán МИН). Elkábúlok , elszaladok! 
lllyetén hallatott é valaha? 

Н. Moor. Vagy tán (Змей, hogy ennen meg 
{овощ ölni magamat , ’s önölés által semmisite 

o 
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‚ ni ‘az egyezést, lmelly csak az élôt kötelezi? Nein, 

gyermekeim, ez hasztalun félelcm. НЕ, elveterń 
gyilkomat, ’s pisztòlyaimat, -’s ez üvegcse mér 
get, melly egykor még jól essék vala ‘-— ell)r nyo 
morúlt vagyok, hogy még éltemen is elveáztettem ' 
az uraságot --- Hogyan? 'Még is eltökéletlenül?. 
Vagy azt hiszitok talán, hogy védbe (‘овощ ma 
gam’ helyezni , ha megakartok kötözr'li? lme! 
ittcn iobbomat e’tölgyághoz kötöm, egészen óv 
talan`vagyok ., gyermek ledönthetne -- Ki az el 
sö ki kapitányát a’ szükségben elhagyja? 

Rolle r. (vad indulattal). És ha а’ poklok ki 
lenczszeresen körůl keritnének ! (szablyáját vil 
lantva ).' Ki nem ebadta, mentse kapitányát! 

Schwein/zer. (а’ pardont elszaggatja, ’s cla'. 
rabiait a’ páternek orczájába чей). Pardon golyó 
inkban ! Lódúli kurvanyadta ! ’s mondd~meg а’ ta~ 
nácsnak , ki téged’ küldöit, hogy' Moor’ bandáiá 
ban egy ái'ulótse' lèltél _ mentsétek ‚ mentsétek :lÍ 
kapitányt! 
’ Mi n d ny ája n. (lármával ). Mentsétek, men 
tsétek а’ kapitányt! 

H. Moor. (Elszakasztván magát а’ fától ör 
vendve ). Most szabadok vagyunk --- pajtásokl 
еду egész hadat érzek öklömben --- halál ‘аду 
szabadság! Legalább elevenůl egyet se kapjanak. 

(Támadó fújatik; lárma ’s tolongás. Vont kar 
dokkal mindnyájan el). 

т 
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4EL-S О S CEN A. 

М I u“ " Ke'rt. Y'. y' . 
-‘:"1'l; ‘ ‚1 ‘.:‘ 

А m á lia. ( lantnál énekel ). ‚. 
ASzép mint виду“, minden тайм“ szebb vala#` 
Teljes Walhallának minden gyönyörével, 
Pillanatja bájkegy mint májusz’ nyìl: hajnnala 

`Visszasúgárzván a" tenger’ kék tükrével. " 
быт _- мы ем kèjleßg . 
Szív sziven hatalmas ti`îzzel rex-deze ‚Ё 
A’ вид} ’s fül lekötve --- szemeinkben ё] lett, . ›— ‘ 
’S lelkünk fel’az c'g felé örve'nyeze. 
Édes csókja'-- Éden’ érzeménye Y -1 Ц 
Мй'п: kett'c‘is `125mg- vöszvelobbadoz, ` ‚ 
Mint „душам játszó lantok‘ zengzeménye ' "" 
Mennyharmóniává Olvadoz --- n 

I Zúdúlt, .reppent’ öri‘ílt sz_ellem ’e szellem бане, 
Ajkunk àrczunk éga, reazkete -- 
Lélek a’ lélekbe öŕnle, úszva körze 
Szertefolytan a‘r menny’ "s föld’ идущие; 
Oda ô'! ah haszt'lan , minden hasztalan! 

.Így nyögdell utána e’ szorúlt kebel, 
Oda! ’a véle minden életöröm Íillan‘, 
’S ‘еду tünö áhban zokogva lebben-el. .„ 

, 8 
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Fe r е п cz. (fellépik ). 

Fer с ncz. Megint itt` akaratos ábrándozóné г 
ГЫге loptad magadat a’ vig vendégségbò'l , is а’ 
vende'geknek örömöket elrontottad, 

Amál í a. Kár az ártatlan ör‘ómekért l a’ ha 
.iále’neknek, melly atyádnak sirba hangzott, még 
most is mormognia kell füleidben. 
I Fe r e п с z. Tehát örökké panaezolkodol E’Hagyd 

nyugonni а’ holtakat, ’s szerencsézd az élöket 
.Jövök --- ` 

А málía. És mikoŕ r'négysz megint? 
Fare noz. О jaj! ne illy sötét kevély arczát! 

te búsitsz engem' Amália! Jövök neked meg 
mondani — 

A m a' lia. Ám kell hallanom , hiszen Moor Fe 
Tencz méltóságos (п- lett. \ 

Fçrencz. I'gy jól, ez volt, а’ mit belöled 
meg akartam érteni. —- Maximilián alunni ment 
az atyák’ sirjokba. Én vagyok ш. De szeretnék 
az már egészen lenni, Amália. Tudod , mi vol 
ìál házunkban, mint Moor’ lcányatartattál, még 
a’ halált is túl élte hozzád való szeretete, azt csak 
soha el nem fogod felejteni. 

Amálìa. Soha , sohla. Ki is diözsölhetné-el 
.azt olly könnyelmůn ‘а’ vid ven’äégségen. 

Fe r e n cz. Atyám’ szeretetét fijában kell iutaL 
шиной, és Károly megholt --- Bámulszi’ tánto 
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rògsç? ám valóban, olly hízelkledôn magas is e’V 
gondolat,Ã Воду még magát az asszonyi gögöt is 
elbòditja. Ferencz-a' legnemesebb kisasszonyok 
nak _reményeiket lábbal tapodia, Ferencz , ’s 
egy szegény, ’s nélküle segélytclen áx‘vának ай"! 
ja szivét, ’s ezzel minden aranyját , és minden 
várait és erdejit. Ferencz , az irigyelt , à’ félt, 
magát ön akarva valija Amélia’ rabiának — 

/Imálí a. Mért nein hasitia-szét a’ villám 80 
nosz nyelvedet, melly e’ vétkcs szót kimondju! 
Te kedvesemet meggyilkoltad, és Arñália téged’ 
férjnek nevezzen! Te —- ‘ 

_ Fe re n cz. Ne olly izgágán kegyelmetes her 
сие-3116 ! [gaz , hogy Ferencz elötted nem görnyůl: 
mint egy nyögdéqselö Seladçm. Íg‘az, hogy önem_ 
îam'ilta hasonlón az Arkádiai búsongó pásztorlloz 
a’ barlangok' és sziklák’ eccl'lójának> szei'elmi 'pa 
nasszait eliajongni Fei‘encz szúl, ’s ha nem Ге 
leltetik --- FerenÍzf'Parancsolni fog» 

Ат á Lia. .'I‘e’féreg! paràncsolni ? nékei'ngpa 
rancsolni Е’ és ha a’ parancs gúnymosollyal дёше 
tik-,vissza i’ 

Ferencz. Az nem fog. Még tudok eszközö 
ket, mellyelc egyillyképů makacs föt szépen meg 
tudnak görnyitni --- klastrom ’s falak! 

.4m álía. Helyesen! derekan! és klastrom~ 'l 
falakban bazilis'zk-pillanatodtól öi‘ökre kimélve! 

‚ _ 8 i. 
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’s idö elég Károlyra elmélni, rajta fúggeni. Ё‘! 
"132 légy klastromoddal! clé elé falaiddal! 
l Ferencz. Hahafígy van? --- Vigyázz! most 
tanitoitál a’ mesterségre, melly szerént kinozza 
lak. Ezt az örök képzelösködést Károlyról az én 
látatom, hasonló еду lánghajû fúriához„ostoroz- 
za-ki feiedböl; a' rémkép Fer en си lesködjék 
kegyenczed’ képe megett ,mint a’ varázs-eb плену 
földalatti arany-tál‘akon fekszik; hajnál foglak a’ 

. kápolnába hurczolnì, karddal e’ kézben fogomga’ 
házassági esket lelkedböl kisajtanì, szůzi ágyadat 
ostrommal meghágni, és gögös szemérmedetmég 
nagyobb göggel legyözni. 

.d mál i a. (arczúl üti). Elébb ‘еда ezt nász 
iegyůl'! 

Fer-en cz. (felbosszanva ). Hah! százszor és 
àzázszor torlassék-meg ez! Ne hitvesem -- ezt 
а’ becsületet ne nyerjed —- ágyasom leendj,hogy 
a’ becsül‘etes parasztnék ‘Зла! intsenek rád , ha az 
útszán menni merészlel. Csìkorgtasd csak fogai 
dat, szórj Юге: ’s Наш! szemeidböl _- engem’ 
gyönyörit az asszony’ dagálya, az téged’ csak 
szebbé kívánatosbbá tészen. J öi -- ez a’ makrancz 

kodás diadalmamat ékesítenî fogi a , ’s gyönyörömet 
eröltetett ölelésekben- fůszerezní. Jöj szobámba , 
--- lángolok a’ vágyástól —- most mingyárt jöj 
velem. (elakarja ragadní.). 

Amélia. (Nyakába borúl). Bocsáss-meg Fe 
rencz! (а’ mint ez meg akarja ölelni, elrántja ol 
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— daláról szablyáját’s' sebes`en visszalépik). Látod 
gonosz te! mivé /csinálhatlak most!- Én asszony 
vagyok , de dühöngö asszony --- meri csak --- ez 
а’ vas mingyáì‘t keresztül döfje bi'xja теней“, és 
az én bátyá'mnak lel k e {ода kèzemet i'eléje ve 
zcini. Ранний! е з2етрШап!а|;Ьап!((еШяЁ). 

Ali! mi jól vagyok. Most szabadon lehellhetek 
-—- erösnek érzém magamat mint a’ lángszóró mént, 
dagályosnak, mint aftigrisnöt kölykeinek diadalt 
bögö latra ulán -— Klastromba , mond ö? hála 
néked e’ szerencsés feliedésért. Most találta me 
nedéké/t'a' megcsalódott szerelem. -— а’ klastrom 
--- а’ Megváltó’ keresztje" ~'meneiiéke a’ megcsa~- 
lódott szerelemnek. (menni creci )È‘ ‘ l 

U1' rr ma n п. (félénken Тепёрш). ` 
Herrmann. Amélia kisàs'szbh'y: Amélia kis 

asszony! . :i . 
А In al L а. зиегепсэёнеп! mitllábgrítasz? 

H er rm a n п. Е.’ s_úlynak le kell ._le‘lkemröl göt 
geni elébb, mint hogy azt pokolba lenyomia. 
i lehúll elötte). Bocsánat l igen megbántottam, 
Amália kisasszony! " 

Ania' lia. Kelj-fel, menj! semmit sfern akarok 
íudni. (el‘akar 

Ile r r m a n п. (visszutaria Nem! maradion! 
Istenemnél! az örök istennél! Mindent mindent 

turljon. 
Ama'lía. Ne többé еду szót se, én megbo 

самок -- eredi hon békében. (elakar sietni). 
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Herrmann. Hiszen csak egyetlen egy szót 
h lgasson-meg --~ az egész nyugalmát vissza log 
_ja udni. ‘ 

.4m ál ia. (vissza jön , ’s csodálva szemléli). 
Hogyan? Kicsoda égen és földön adhatja vissza 
nyugalmamat ? . 

He rrm a nn. Egy szó ajkaimról! hallgasson! 
meg! 

Amália. (könyörrel kezét vévén). Jó ember! 
egy szó ajkaidról {eltörheti é az öröklet' zárja‘t? 
_' Hc rrman n. (felkel Károly él még! 

,/lm á lí a. (felkiáltva )..Szerer'ncsétlen! 
Heh-mar: n. Ügy van! -f ’s .mos'r. még egy 

szót — bátyja - 
‚ Amália. (“felé rohanván ). Hazudsz -- 

Herrmann. Bátyja --~ 
Amália. Károly él mégli ' 

"Herrmann És bátyja -- 
Amália. Károly él még! 

t Helrrman п. És bátyja is ---~ de ki ne valljon, 
engem’. (sebesen el 

Amália. (sokáig áll elfásúltan. Aztán felszî'r‘ 
kik, ’s utána .síetÖ. .Károly él még! 
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мА$АЪ1к SCENA.. 

Duur-».«meflletti táiék. 

’ ‘М ‘и’ E ' Í: a r'afnf/"ÍYÄÍL, i.' 
-,l-,w‘ A., t;A ‚д ‚ "^-’_'"'l :;'-‘ _ Y 
(Egy: dómbon fik alattletelepedvay i’óvaik a', hal 

l, _ _ ‚ mon. ш! legèinlek '. f 

ига-361) ‘[Ь'файп! maar@ _mint a.' 
cserép. (Sçhvi‘feiéïerl‘ë'àízr'è néinfi'ét‘ètìifél el). Kér 
идей те‘гьт‘гъад’у ‘ЁёёгЫшуЁ ‘Мы hoznátok 

- п. Maw. m ‚г ш‘тёыйаажыыаш м 

ebbö'l'á' fofjàmbólÁèvsannyàdtakìaigytok mind- ‘ 
nyájan a’ halálig. ` 
"Schwarm: a’ bor is mind benq 
va'ncsobolyófdkban. ` i ' ’ 

H.`MoI о „ждем _miv szépenv- ё" а‘ gabona 1’ 
ßzinf'e 'törede'znek'ál'dä‘sok alatt a' ШК. А’ bortöke 
telt reménnyel. ‘ """ ` 'A 

Gr l' mm. Termékeriy év van. 
H. Mo o r. Vélnéd? És igy legalább e gy ve 

ritékï fizettefnél-c-meg а’ világòn. ЕЕ)’ --- -« De 
hiszen iégesö iöhet az éjjel, ’s dugába дадим 
mindeneket. 

5 с h w ar oz. Könnyen lehetô. Minden dugába 
dölhet kevés órával a’ vágás elö'tt. 

M о o r.'Hìszèn ш mondom. Minden elro 
múL Miért aikcrüliön а: erinbcmek az, a’ miie à’ 
hangyától‘ vain: minor az hil'isùl ncki, a’ fini öîet 
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az istenekhez ,hasonitjag1__ Чех i t! “an rendeb œtésünk’ határa? ¿i f" I ë. í n _1 _ 
S с hw а rez. Én nem ismerem. -u i ' 

H. Moor. Jólìr'nondtaçi, es .niég jobban mü- ‘ 
Y veltél, ha soha'isrnerni nem vá`gytad! - Bará 

tom', én Штат-‘12 ЧМЬегеКеЁ; ай; б«тё}1е$от1ч 
jaikat, és órjáspláhiaikat.; ‚Ь! isteni plánjaikat, és 
едёгГояЕаЬЮэзёваЩцф;‚типу! а? ЬШёцбз -verafu- ‚ 

‚ “35: ьошбгзёг' iitán; --- ez ¿ova’ szökésebe’bizota 'i Vj( "— . "‘ " ’ lf, - 1'“ l " ' I tiin,. eg. ~mêisik siam'ar‘a,î orrába’, egyharmadik, 13,’ l ."" lz.’ “Ч, И’ er." т.‘ ‘JU . L., salatlla aina», ev’tar‘ka. lottaiat lazhq‘éhîtrybek lang-,mt~ 
ЧЁЕЁЧЬЁ 911i’. “ê'me'ly áfrafléf‘ïägátm.esl-«mmf 
országát teszl-bc hogy nyeröre Íus‘sém -Fzé‘guß a’. 
‘Отца’ — "égifl nem "О" helene. nyerö. акта. 
fék az , b'arâtom melly Sëgmejdkê’. 
тиф!‘ nevetésre csiklanL‘ ' _ ‚ ‘r “ >- ' t. _ ¿fg ‘1 ‚в *mtg-*f ‚"‘-‘ i . . Sfëîm‘ïf-„Mf „fenséggçl éîëfze „ 

Н. Mo о r. (nézésibe elmerl'ilve )il ¿gy‘hal-‘mbg 
еду hös! lmádatra méltón! 
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Grimm. Mélyen érdekeltnekIl‘aitîìzol.,> _“ 
III, Moor. Mikor még gyermek „ми , k'ed* 

vencz-gonîolatom volt, éldelnij‘nint ö¿, hal'ni 
mint ö — (elharapott fajdalommál),'.-,Gyermek- 
gondolat volt! 

Grimm. Elllinriém.. ‘i i ~‚ l Í, 
H. Mop r. (kalapját arczájáhalznyomja )` Yolt 

egy idö -ihagyjatok inag'amra, barátim‘! ‚ 
i 

l отката 
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Sçhw’argz.- Moor! Moor! rm‘ml a’ hohér? 

Ногу щШоиЦ: szinében! ~ _ ‚ . 1 ,‚ 
Н. Моол‘.’ Volt egy idö," mikornem afha'táma, 

ha estimádságomat elfeledtemp- ‹ › 
Grimm. Böè'z vagy' е te? Gyèrmekhé'ieidtůl 

akarod magad’iskoláztàtni‘?'5^' ì' " . ‘ 
f п. Ma о f. (мёдвы“:‚дей1ёёгъшцд‘щъаэг 

.Paitás-Zf -‘ Il -».\\"l - ‘бы 'r' ‹ М". ‚1 
‘дыма; ноёдэ'ап? сзыё ЬЬЁ‘ЁЗУ" ‘-—_ 
k‘é'rlékLLï ì ` ’ »I' ‘ч ' 
I.' Ц. Mgor. Ha az vo‘lnékr! j-g Ь ifa mégint _az 
„За-„ш ‚ ‘ ’ ~ ' ’ ‘ — ’ 
_ Gril/nm. Pfui! pfui! '.- ‘ rvr» l '_ -= ufr.: ,ŕ `. ‘nr ,_ 

Sch ш а}- a z.. Derùlyfel! деда‘ gita Темы ‘д ‘ ‘ — Ч ’1.x . '..m‘ " ` 

A» 

. .fm-ll "w 1-1’. _VH1 vnl?. 
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H. Moor. Ez a’ {ВЫ olly ‘ ̀  i' 
Grí‘m m.'Jól -3 jól — ezt'fx’ànófn 'êzîvesèm ` v' 
II. Mo а r. (visszasîìllyedye )_. -— olly ты; 

- .. .. .. «im ib». au — " ezen a’ 8уопуош fUldOn! А‘: М у ‚А 
ррйпт. @jail 0 jai! Y _ 

› H. Mo or. Az én ártqtlanságom! ò az én ártat-'_ 
lanságom! Nézzétek, minden kìyeredï а’ tgvgsz’ 
liékés sugzêrában langyúlni -~ I’nér‘t egyeflůl nç-Á. 
k'gm pokloî; szivnpm a’, menny’ örömeìböl? Hogyl 
minder: olly boldogl a’ bék’ szelllcme által min~ 

I 
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den oily ’teswérültl Az égés‘z ‘Щ; egy háznép, 
és egy aiya oit funn -- az én áfyám' nem —- én 
egyedůl uz eltaszitott! én egyedůlfszámkivetve a’ 
tiszták’ soi‘aikbe'Jl-«m-A nlékem nem an ¿des бы név 

----- nem többég'afkegyes’ уйду‘) pillanatia -- so-l 
ha soha tübbé (‚тьмы ölelés‘ç; (vadan visz 
sza зайди/611) kötüifogva gyilkoßoktòl', vìperáktòl 
körůl àziszegve , vzis‘ikötelékkel holz/á kovác‘solya‘l 
a’ bünhöz, kitáintorçgval а’ готыёд’ащёьа а’ bůn’ 
ingió 'gyámbotján -- köze‘peltte aJ 15612103. ‘МВ’ vi-- 
ráginnk, egy ordító Ab'badona! v‘ 

lS с h w a r 1:2. Ка" -tölzubielihez )L lVÍieg'foghatat.la‘n!` 
‘ну még sQha se’ láttam. y( ì mi ` u 

.Н.__М0 о г. (Гёйда‘тадап ). На Avisiìzaliérhetiiékl 
a‘nìl'ámlr méhébé! Hògy koldússä lehètne 521119 
tendnem! Нет’! nem akarnék többet, o rinennyl 
r'ńinthogy leendnem iehètne mint‘e’ napszárno 
soknak egyike! kifáx'asztanám magamat‘, hogy v'c'r 
görgene halántékimról _ magamnaik çgyetlen egy 
délí ¿álom’ kéjét megvehetnem,__boldogságát еду 
еБуеПеп ldònyi'ínek.I - 

G rim m. (a’ többiekhez). Csak vártat! а’. paro. 
xismus már enyészdel. l 

H. Moor. Volt её)’ idö , mikor olly -édés ö'rö 
mest folytanak ök .‚ -- ó ti napjai `in’ békéneklTe 
vára én atyámnak -— 1i zöld ábrándps 'völgyek l, 
mindnjájan ti Elysion-scena'ji gyermckségemneki‘: 
Soha num fogtok vissza térni soha nem édès'l 
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lizengléssei keblem' hüteni? - szomorogi vv'élem, 
természetv! soha nem fognak ök visszatérni, soi 
ha nem édes zizenglés‘sel keblem’ hůteni. ----Oda,A 
Oda! visszahozhatatlan’! ---- _ И l ` 

Schw e íaz e r. (миг! а’ kalapban ). Hörpenta» 
neki , kapitány —- viz elégßs <fris,mint a"iég. ‚ - f 

S chwarcz. Te vérzel -~ mit eaináltál‘? " U '1 

‘, Se hweicze r` Bohó, tréi'aA volt, melly-maid 
nem két láb. -- ’s еду nyakba' ‘стан. \~AÍ х’пйтгйгуё 
odabillegek a’ homokv-dombon a’ folyamnál ‚шт‘ 
lesikamlik alattam az egész bam, esiéu tiz rajnaláb 
nyìra lehibhanok;,feküttem most , ’s ahhogy ¿peni 
az öt érzékimet'öszyeszedem ‚ a’ leg-tisztáhb vizet ta 
lálom a’ kövecvsiben. Elég mostanra а’ tánczél’tv 

y gondoltarn , `а’ kapitánynak jól fo/giesni. 
‚ II. M о o r. (visîszaadja Schweiczernek a’ kala», 

pot, ’s letörli пей orczáját). Különben a`~sebhe-~ 
lyeket nem látni, mcllyeket a’ leheh ,lovasok ir 
tak homlokodra -- vized i6 voltschweiczer! -’ 
olly szépen állnak neked a’ sebhelyek. 

S с h w е í с z с г. Pah! még elég hcly akár 'har- i. 
minczának is. 

H, Moor, Valóban, Байт --- forrò délután 
volt — és csak угу legényt vesztettünk ! -Rol 
lerem szép halált halt. Márványt emelnének tete 
meire, ha nemnékeinhala-ineg. Elégedjetek-'meg` 
еще! `(szemeit kitörli). És hányan voltak az el 
lenségböl, kik а‘ vér’ sikján „так i“, 
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Sc l: w e ¿cz e r. Száz hatvan huszár , kilenczvelf 
három nehéz lovas , vadász mintegy ne'gyven . . ‚д 
hávom» százan mindöszve. › ‘ff 

H. Mo о r. Háromszäzan egyért'! M'índenîk-y 
nek van fusa közzůleték e’ feine 1"(‘kalàpját levé 
vén). [tt felemelémfftörömet !_ Lelkem’ életérefê‘ 

VSoha nein hagylak‘el ben n_etekef. ` 
“901110едсгетцыеёезййфы!‹ még nem tudod 

Willem. fOgsZ .ci szetencsés lenni ‚. és ezt meg 
bánníq 4, ‚ : ‚ ‚ 'L .1a-d l 
«Hi 'Moon Rollei-em' tetérriein él! s0 

lla nem hagyl'a'kf-el benet'eket. 
’ _ Kozz'nvszvìry.“(oldalváèt'yîöń). 
` K'o zin sz ky. (magában).E’ kö'rn‘yékbe‘, mond 

)'ák, fogom б: шеё1е1пй _ hé holÍáÍ‘ r'nicsoda ar 
сад‘ yeze'kßi‘aláñ »_h'át Vha yeze'ßk-L. ök', ök ! meg 
szói'ítom. l ' ' l ' ` ' v" ' 

cñw‘arcz.’vígyázìatok. ki jön‘îtt?. ' 
'Railz [п згдуТПгёЁт} engédelmèt! yNem tudom 

jól megyek é, va'gy nem?y I 
l H. Bloor. ’S kiky legyünk, hd az 1úl‘ jól me 
gyen? 

KozínszlŕyzFérfîyak! ’ 
'Schweiß-zer. На azàknak. is lá'tatánk e, Ка‘ 

Pîtány! I I l ‚п‘ 
'Kozínszkyz Férfìakqt keresek, kik a’ halál 

пак szemei közzé Inëznlek, >’.«1» a’ veszélyt mint sze 
Iídült Идут hagyják magok körül ját_szodni, ша 
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gasbra becâítik a’ szabadságotlmînt becsületet és 
éltet, kìknek csupa nevök ai’ szegények’~ ’è elnyoq 
mottaknak .üdv‘özelß ’s а’ 1е8е1э2ёп1аЪЪа1ап1 el 
gyávitja, és tyrannokat halványokká tészen, \ _ 

S с hw ez'cz e r, (а’ kapitányhoz) Nekem tet 
szik a’ íîczkó. —— Halljad jó barátom Не embereidet 
meglelted. i _ 

Ko 2 in 3.2 ky. ‘ Azt véleln , és reménylem nem 
àokára pajtásimat. тем: eligazithattok az én 
emberemhez , mert kapitárnvytokat keresem, a’ 
nagy Moori grófot. a l — 

Sc h w e iz; 2 е г. (buzgón nyújtia kezét neki ). 
Kedves iíîonczl mitégœzzük egymást. 

H. Moor. (közelebbre jôvén )‚ ’S ismeri a’ _ 
kapitányt? 

Ko 2 í п sz ‚ту. Те vagy -- ebben az arczvonal 
ban --.- ki nézzen reád ,— és mást keressen i’ (s0 
káig meredten szemléli). Mindégkívántam а’ fér 
fit а’ semmisîtö pillangttal látni,ahhogy ült rom 
jain Karthágónak -— most többé nem kivánom. 

Schweicz er. Villám- ficzkó! 

H. M о о r. ’S mi ‚ hozza~ az Yu'rat hozzám? 
’ Ko z ínszky. O kapitány! az én több mint ke 
gyetlen sorsorq. Hajótörést szenvedtem e’ világf*I 
zajló tèifxgvex'én,v éltem’ rëméńyeit _fenékre kellett 
látnom süllyedni , ’s nem maradt egyebem, mint 
v'esztésöknek kinos emléke , melly elböszitene, 
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h‘a hem"ügyèkez'ném azt másf‘éle~ cselekviöség‘gel' 
eifojtani. В ‚ 

' Н. Mo о r. MegintI egy Panaszlô ai istenségzel 
len! =-- csak tovább. ' \ 

Ko zin жду. Katona lettem. A’ balszerencse 
itt is ‘Маши _- еду kelei-Indiai hajózásban ‘r'éá 
„минет, hajóm szirteken törést szeńvedett --- 
nem egyéb csak hiúsodott plánok ! Végtére 
тезис-топ‘ tetteidröl hallok, ölés- gyujto~ 
дан s i dról, ammint nevezik, ésjimeddig,r uta‘z 
tarn harmincz mérföldet azon' erös eltökc’eléssnel> 

ne’ked szolgálni,- ha hogy szolgálatomat elfogad 
nád. Kérlek, érdemes kapita'ny, ne гарем-паев‘ _ 
kérelmemet’! 

S с h w e ícz er. (felugorva) Нина! ` hujja! НЕ 
szen igy Rollerünk ezerszer ki van pótolva. E g é s z 
egy legény_ bandánknak. 

H. .Mo o r. Mi печей? 

Ko z í п sz lry. Kozinszky. 
`H. Moor. Hogyan, Kozinszky? 'Ám tudod é 

hogy te könnyelmü gyermek vagy, ’s élted’ nagy 
lépésenV átledérengsz mint еду gondolatlan leány. 
Itt nem fogsz laptákat hajitni vag)r golyókat 861‘ 
getni, a’ mint magadnak képzeled.. _ . 

Ko zin s z ky. Tudom mit akarsz mondani --- 
Én huszonnégy évü vagyok, de láttam szablyákat 
villogni, ’s hallottam körůlem golyókat fütyiilni. 
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‚Н. Mo or. Úgy e Щи úr? És c'sakv annak _tag 

nultad a’ kardolást, Богу szegény` ntazókat çegy` 
tallérért lebökj, vagy asszonyokat hátulról hasba` 
döfj? Мел] ‚ menj , te dajkád alól elszöktél ‚тег‘` l 
vesszövel fenyegetett. ‚ . 

Schw e íaz e r. Mi а’ mennykö , kapîtány '.mit; 
gondolsz? elakarçndA ereszt-enì ezt a’ Herculeszt?A 
Nam úgy néz e neki épen, mìntha kavaró Каин: 
nal akarná a’ `Мах marsallt~ átkergetnf af Gan 
венец? ‚ t 

H. Moo'r. мы‘: bohókodásid el nem siilnek 
jösz és hunczfuttá akarsz lennì? —- Gyìlkolásî 
gyermek, érted é ézt a’ szót E’ nyugton mehet-y 
tél alunni, mikor mákfejeket vágtál-_le , de gyil 
kolatot lelkeden viselnî ---- 

Kozínsz ky. Minden gyilkolatért, mellyet te 
parancslasz , meg fogok felelni. 

H. Mo or. Micsoda? olly okos vagy? Mered 
magadra rnérni hogy férfìt hizelkedésekkel meg 
fogj? Honnan tudod hogy nincsenek gonosz ál 
maim, vagy hogy a’ halál-ágyon nem {едой el 
halványodni? Mennyit tettél már, a’ minél érte 
felelésre gondoltál? 

Kozínszlfy. Valóban! még igen kevést, de 
még~is ezt'az utazatot hozzád, nemes gróf! 

H. Мо'о г. Kezedbe iátszotta nevelöd Robin’ 
hîsztóriáját? --- gálya elébe kellne kovácsolni az 
ollyatén elélátatlan hunczfutot, kigyexfmekipham 
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t'ásiádat felhevîtette, -’s rád ama’ bôsz szomjati'a 
gasztotta, magy Férfivá lenni? viszketsz név és be~ 
csülat afán?- G_)mjtogatásonl akarsz 1ш11хаип1апзэ1‘1 
got venni? Esze'dben tartsd becsszomjú ifjoncz 

l, te! Gyujtogatóknak nem virúl boro'styán _ 1:1 
tor-gyözödelmekrè níncs iriumph" feltéve -- de 
átok , veszély, halál , és szégyen ---- Am látod é 
a' törvény-fát ott a’ dombon? i 
` Зрг'ед’сМз’д.‘(КедчеНеп’ fel 's alá). Ej mi 

ostobán! mi iszonyú , mi megbocsáthatatlan’ osto 
bán! Нет е2 а’ jó módlÉn máskép’cselckedtem. 
- Kozínszlfy. Mit féljen az., ki a’ halált nem 

féli?? ' 
H. Mo or. Jelesen ! hasonlíthataflànúl !A Dere 

lcasan viselted magad’ azI iskolában, Senecádat 
rnesterlcg tanultad-meg kivůl ‘—- De, édes hará 
tom, illyetén sententiákkal nem fogod a’ szen 
vedö természetet rászedni, ezzel soha nem fogod 
a’ fájdalom’ nyilait megtompítni --- Gondold-meg 
jól , Ваш! ('kezét veszi) véld , hogy atyaként ta 
nácslok neked —- elébb tanuld az örvény’ mély 
ëégét isrnerni , mig hele ugrol. Ha a’világon még 
egyetlen egy örömre tudsz szert termi —- jöhetné 
‘nek perczek, mikor felébredsz, és akkor'- ké 
sön `leendhet ! [и з21Ще kilépel az emberség’ КБ 
гёЬЫ --- vagy magasabb embernek kell lenned, 
газу ördögnek — Még egyszer Ваш! ha `rnég 
egy I_‘eményszikra csillámlik feléd valahonnzm, 
hagyd-el ezt а’ szörnyů szövetséget ‚ ше111уЬе 

Csak 
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çsuk kétségbesés lépik , „г- liahogy nem :nerze'tt'eì 
inagasabb bölcseség. .Elámithafni пищей, ‘hidd-ei! 
szellem’ erejének lehet azt tartani , a' mi végtix'e 
még is -csa‘kkétaégbesés ----- higy n e ke m ‚ ne«- 
kern! és siess-el innen. t д‘ 

Kozínszlfy. Nein! nem távozom többé. Ha, 
kéréseim nem inditnak-meg, hét halld balsze 

'rencsém’törlénetét. ---~- Tenmf‘gad ‘шитье lo 
god akkor kónyszeriini a" gyilkot, magad -—-‹ Те‘ 
lepedjetek itt а’ földre, ’s fiileljetek vigyázva! 

H. M о or. годов’: hallgatni‘. 
` II( ozínszlry. Tudjátok tehát, én cseb nemes 
vagyok, ’s atyámnak kora halála általi derék'ne--- 
mes-jószá'gnak ига lettem. A’ táj édeni volt --~- 
mert еду angyalt birt — egy leanykát, a’ ‘Ещё? 
zó ii`júság’ minden ingereivel ékesültet , és Маши}: 
mint az ég’ шт; De kinek mondom ezt?l`.lhang- 
'zik az füleìteknél --- ti soha nem szerettetek,s0- 
ha szeretve nem valátok -~ 

‚ Schweíczer. Halkan i ilalkan! kapitányunk 
mélyen elpirúl, 

H. Moo r. Байт-паев! máskor {одет hallgart-v 
ni —- holnap, Ilegközelel'Jin-:n, ‘аду ----mikor vért 

r 

látîam volt. 
Kozínszlfy. Vért, vért ---`- csak halljad to-» 

МЫ)! vér, mondom neked, Роща egész lelked-et 
belölteni. Polgári születésü volt, német volt —— 
de Мина a’ nemeslét’ eléitélteit odaolvasztotta. A 

i 

9 
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»Íegbevontgbb szerén yaóggel fogadta kezemböl a’ 
ÍQSY‘SÍÜI‘ÜÍ» é@ holnap után vezessem vala Amá 
Пётр: az oltár elébe. 

H. .M о o r. (se`bescn (вы! у). 
.Kozínxz Try. Közepén a' rám várb boldogság’ 

s-zédelgésinek, közö‘tte a’ ńösüléá készülcteknek, 
еду èxpresszus áltul az udvanhoz idéztctem. Meg“, 
jelentem. Leveleketmutatnak tele áruiói tal‘talom 
mal, mellyeket. én irtam legyen. Elpii'ultam a` 
gonoszságon »- kardom elvétetett , tömiöczbe 
zá'rattam , mindeń érzékim elhunytak. i 

Schweißer. És azonban --- ciak _ továbbf- 
qzaglom már а.’ pecsenyét. v 

Kaz íns‘zlry. Еду hônapig feküt'tem ott, és 
.nem tudtam lmiként vagyok. SzQrongódtam Amá 
.liámért ‚ ki soraom miattminden perczbenegy ha 
iált fogna szenvedni. Végtire megjelcnik az ud 
var’ elsó minisztere, czukros szavakkalkíván sze 
rencsót ártatlanságom’ «felfedezéséhez, felolvassa 
а‘ szabaditó levélt, és ‘Наша adja kardomat. Most 
‘triumphban váramba , Amáliárin’ karjaiba röpůlni 
-6 eltůnt. Éjfélkor vitetett légyen el; hová? 
аж senki sem tud'ta, és lazóta senki nem látta. 
Huh! belém csapott mint a’ viiiám , a’ városba rö 
půlök, visgálúdom az udvarnál —- mindeneknek 
azemeik reám meredtek, senki nem tuda utasi 
tani _ ‘тайге egy rejteti> rostélyon által feifedem 
Ы; а’ vpaloiábam é-¿bilétet vet nekem. l 
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щмъшщщм Nen подают?‘ 1 1 " 
Kazínszky.‘Ezer ördög "s -poEolY hva volt 

itt:wválagztásfeńgedieteít neki.,l ha engem‘ halni 
akar e láfni inkább , "аду a'A her'czeg'» á'gyasa lenni? 
a’becsület és szerelem közöttiküzlcödésben a’ пай‘ 
„daken hatá’pozo‘î‘t, és (nevet) én ment vaiék. 

S с h ‘ш'е faßt nl Most М‘ mi! mìveltél? 

"Ко 251132713’» Álltàmr miként ezel’ ш‘лту1о’5-Ё 
löl ‘ôsszezù‘zva. ‘Мг! volt elsö gondolator'n, véri‘ 
utólsóm. "liajlékz'ó- azâjjal futók haz'a,.egy háronï 

szabiyát válasziçk, ’s Yele minçipnßßbhpl lob 
b'al. n" minismeii’vházába , щей сза1‹ ö, ô egycçìü'l, 
volt a’ pokoibélimkerítö. Észx'eI kellett паштет 
g; lútsvz‘árói, тег! al mint feimegyek ~, mindert i 
szobáic zái'va voitziî. Keresem, kérdezösköciöm': 
„n’l hvcrc'zveghez kocsizott“ volt a’ “Нам. llîgyenéi 
àuln‘oda iéi'ek: senki nem`tu'd0tt fvlôle. Vissza 
ñmhilok,l bctö‘r'ü'm az ajîókat, Airieg‘lfz‘lem ,' éperi 
машет‘- de ewugmnak zii-hai szolgák мы‘ 
1:1511Ъ61 ‚’ ’à kic‘sikuŕják Szablyámah 'i 

Sc hweícz er» (földre toppanva Ёз Ö sem; 
mit se’ kapott, ’s te üresen költöztólàel.V 

Ko zl'nsz ky. Engem’ rncgraga'dtak; bevádolò 
tatom , bůntetöleg pereltetem; kudarczosan, figyèl 
jetek! különös kegyelemböl, kudarczosan a’ 
haîárokból kiüzetem; jószágim mint ajándék a’ 
miniszternek jutnak; Amélia а’ iigris’- körmeiben 
marad, elsohajtozza elszomnr'ogja életét, migiçu 

9'* 
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az én bosszúxnnak böjtölnio, Il a’deapotismu'n’ 
járma ай görriyülnie kell. 

8 с h ш с í cz e r. Malmunkra viz , kapitány ! Gyuj-Í I 
tani „и egész teljjel! 

H. Moo r. (ki eddig heves mozdulatokban fel 
’s alá járdalt, serényen felszökik; a’ haramják-è 
hoz). Kell дм látnom! -- Fel! késziiljetek -~ 
t» maradsz Kozinszky _- ragadjatok-össze min 
`cient serényen. 

А’ Ьа’вт]41‹. Hová? micsoda? 
' Moor. Hová? ki kérdi hová i’ (hevesen 
Schwieiczerhez ). Aruló! te akrarsz engem’ ‘Евпа 
‘tartanii’ de az ég’ reményénél — 

S с hw e [c г с r. Ага“) én? - szállj a’ Рона]: 
ba, én követleki 

H. Moor. (nyakába esik ). Sziv édes te! te Кб 
vetsz engem’! ô sir , sir, leszomorogja даёт-Ген 
sebesen fel! mindnyájan ! Frankoniábal еду hét 
'mulva ott kell lennünk. (Mindnyájan el). 
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ELsó SCENA. 

Virányos tér a' Maori áïái" k‘cïrüi; 

Ha ramja Mo o '1°(grófi ruhában), Ko ¿firs-z ‚су‘; 
A' ‘távolbam 

H. Moor. Mani `elére.’s idents-bé. Ст ш 
dod még egész mondódat? 

Кии. szlry. Te gróf Brand иду , Mecklen‘ 
burgból jösz; én lovászod _- ne aggódjái, eliát 
пот én roll'omat; isten veled. (a’ várba megy ). 

H. Moor. Üdvöz légy te nekem földje ha 
za'mnak !(a’fòldet megcsókolja), egey hazámnak! 
napja hazámnak! -- és ti virányok , és halmok , 65 
folyamok,és erdök! iegyetek nekem mindnyáian, 
mindnyáian szívböl üdvözelve‘l- u@ äh mi édesden _ 
szelien a’ lég honhegyeimröl! mint omladnz'balza# 
mi М} belölêtek a' szegény buidnîisó> elébe! 
Elysìon! ЦЕНЫ világ? — _» Szünj-mcg Moor! 
lábad заем templomban bolyong. (közelebbŕe 
iön ). Ímé, még a’ fecskefész‘k'çk isili nir-miur? 

\ 
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iin-gil «n a’ кем-„дыма is ‚- és л а’ wle-glut. «if 
älívényen hol annyiszor lasted-meg ’s izgalád а’ 
lnadarászt -- és ottlenn a’ rétes völgy, hol te a’ 
bös Alexander „ЬфЁАэЪЫаЬЬэШёЪа112261165 Ма 
ßedúnjaidat; és, mellette épen a’ hantos domb, 
mellyról a’ perza szatrapái lcv’etetted --~ és 5316213 
11е1ш1 zászlód magasan lobogot't! (mosolyog ).A' 
gyermekkor"` arany'mäjusz-évef ismét felélnek al 
nyomorû’ lelkében. Itt olly bgldog valál, olly e561 
azen ‚ 011у fel'hótlenůl vi'dám valál »Més most -- 
,itt fekszenelc plánjaid’ romjai ! ltt kellett volna 
majdan mint eg); ладу úri magasztult féríì édè' 
legned,itt gyermek-éltedetArmália’ virágzó mag 
zqtiban máaadszor leélni -- itt! 1111 nóped’ bálvá 
nynzatia __ de a' go'nos'z lélek- z'silmrnognlt AHoz 
zája! (felszökik ). Méx‘tv jöttem ¿ide? hogy úgy 
járjak mint a’lfngoly lgit a’ csörl‘enô Yvaaìgyůrl'i a’ 
pzlabadság' álmaibólfenlůz .- neme!` ónn'isszatérek 
inségembe ‚Ь A'í fpgnly elfeledtç' `a?, .világosságoh 

'de'. al’ s'fqlabadvság’ áflmgx~ elvillían‘t Ilelett'e, mintwil-4 
iáni an éjhen‘nmvelìly ez_t meg aö‘tetebben А Ьа5у1а 
‘15121 т- Ьфч ‘,'ve‘letekl tí4 vlhçlnivjajlgtyeki egykoi,` 
Ka'rolyt а‘ gxei'melçei l‘áÀtlátok, ós; 'çi' gyermek 1161 
x'.oly boldogl gyïmelc l'volt «f rnqst а’ férfit lát-r 
v_tátok --~ ée 6 lliérts'e'êîghen _saj‘engulf’ („мы p,” 

`lfgrdi’il., holhírtelen meg-r 
állffs átìekint a’l válj'ra). ‘О! 091111611’ 
1.1i, egy'pxèrczàcfáemß ¿à ,csakegy fdl "én ‘га ö 
км: 112611292 щит fe. шт‘ i @s 

I 
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муз“ - hagyri‘ zúzódjam-össze. (Наша-Мг). А 
'Iyárn i atyám!` {Бай közeleg _- lí‘élrel te Рейсы 
Párolgó vér.r félre tompa irtózatos vonaglů ha~- 
lálpillannt! Csak ezt az órát engedd nekem sza~ 
badon ---- Amélia! Aiyám! Károlyod Кбит. (sieh 
ve megyen a’ várnak) Kinozz l'nikot',` a’ nap fel 
ébred; ne hagyj-el ha az éjjel jön -w kinozz rév 
mítô álmakbanl csak ezen egyetlen gyönyörůsé-- 
gemet bene mérgesitsed ! (az ajtóban áll). Hogy 
‘Мою? mi ez Moor Р Légy férlì! -ń «e halál 
borzadály -- --- sz‘i'n‘nyrémlés ~~--~À-(berncgyen). 

‚‚ . . 

НАВМА‘В1К SCENA.' 
l 

Gallériìi а’ várban. 

Hara/nja _Moopl Ámálíß- (gyászban, 
1ellópnck). 

\ 

Ám úlía. 'S bizik magában- a* grof, az` 6 ké; 
pét ezck kiìzzůl‘kiismepni. 

Н. Mo or. 'l‘eljes bizonnyal. Mindenkoron 1:11: 
_ven volt képe lelkemßben. (а’ képeknél mcnel 
ve). liz nem ‘ 

А т a' l1.' a. Helyesen -- _Ez törzsök-afyja voit a' 
gróii háznak, ’s Liìurbarossz'ától nyerte a’nemes 
séget, kinek a’ tengen-i haramják ellen Канта“. 

_.H.. Moor. (mindég а’ képeknél ). liz sem ö 
»v és ez servi —- sem az amoitan «L ninos 'kli 

` züttök. 
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v.-lrnu’lìar. I'logy- n? Nézzen csak jubban gré?! 
azi. véltem hogy б: ismerné -- 

II. Mo or. Atyámat nem ismevem jobbun !En- 
nek az az enyhe vonás hijázik az ajak körül' 
melly ezrekbôl kijelelte --Í ez nem ö. 

.'lmálía. Csodálkozom. Hogyan? Tizénnyolcz 
Aéve hogy nem lálta, és még - 
i H. Moo r. (sebesen , elpiruláss-al ). Ez б’! 
(mint villámtól виной áll). 

.4m á-l l' а. Jellies fél‘fi! 

I H. M0 о r. (мытье ышегам )1_ ümyám ‚ 
atyám ! bocsáss-meg! -- lgen ‚ ieles féríi! — 
(szemeit' törüivén ) isteni férÍi I 
i '/Imálìa. Sok részvéttel iátszik iránta lenni a' 

ßróf! 
H. Ma o r. Oh egy jeles férfi-.- ésö oda volna ? 
А m á lia. Oda! vaiamint legkedvesb örömeink. 

„elenyésznek ----(iágyan kezét véve Kedvea gróf! 
а’ hold alatt semmi boidogság nem érik. 

II. Moor. igen igaz, felette igaz! ~---¢ ’s mál‘ 
maga tette volna e’ szomol‘ú tapasztalást kisaszv 
попу? még nem lehet huszonhárom évü. 

Ámálía. És tettem. Minden él, hogy ismót 
gyászosan meghaljon. Csak azért ügyclünk, csak 
azért’nyeŕünk, hogy ismét fájdalommal vesszünk.l 

H. Mpor. 'S a’f'kisasszony mál‘ eivesztett va 
lamit.a 
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Arnálz‘a. Semmit. Mindcnt, Semmit -—‹ ha». 
tovább menjünk gróf úr? 

H. ‘Moon Úlly hamar? kié az а’ kép ottjobb 
kézröl? szerencsétlen arczának rémlik elöttem. 

Ama'lia. Ez a’ kép balról a’ gról" fija, a’ va- ‚ 
nódi ‘1f-_ jöjön, iöjön! 

H. M oo‘r. De ez a’ kép jobb kézrôl? 
А m á l ía. Nein tetszik а’ kertbe jönnii’ 

II. Moor. De ez a’ kép jobb kézröl? --~ Те 
511‘52 Amália? 

/llinl‘ilí a. (sebesen el). 
П. Moo r. szeret ждет’, szeret! —- Egész 

lénye fellázadni kezç'lett, elárulólag görgének ar 
czairóla’ könnyek. О szeret engem’! ---Nyomorú, 
ezt érdemléd érette! Цен) úgy állok e itt mint 
egymegitélt а’ vesztö-Pad elö'lt.Ez é а’ pamlag, 
hol nyakán fiìggdclve kéjben úszám? Ezek az 
aHyai teremek? (atyja’ megtekintvésétöl átliatva). 
Te --- te —- tú'zlángok szemedböl --- átok , átok, 
elvetés! --- `hol vagyok? szemeim körůl éj , rém 
yvázai az istennek ---- én én völtem-aneg ötet! (elfut), 

Mo o r F e r e п c z. (mélyen elmélkedve 
fellépik ). 

Fe r е п с z.Félre ezzel а’ képpel! félre , gyáva 
tei'emtés! mit rettegsz, és ki elött? Нет úgy va~ 
gyok e.azon kevés ól'áktól, hogy a’ gróf e’ falak 
között van, mintha szüntelen a’ pokolnak egy 
`lcémie kullogna utánamï. Ismernem kellcne ötet! 

l 
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`olly valami ладу és gyakran iálolt van ‘ад 
napégetie ari‘zájábz'n, a' mi remeglet —- Amélia 
sem liideg iránta! {Чет lövell e olly vágylan 
epedö pillanato'kat а’ legényre, mellyekkel még 
is из)’ Fósvénykexäk az egész világ iránt? Не’!!! 
láttn'n e, mikor egy pár könyůt hullatott lopv; 
а’ ЬогЬа , mellyetamazhátam mcgett *olly gyorsan 
behörpöli , mintha _a’A pohárt- is`- beakarná nyelni. 
Ugy vai. , ón láttam azi, a’ tiiköi‘bcn [Штат azi, 
ez'ekkel az én szeineimmel. Hollá, Fercncz! láss 

о 

eló, e’ megett valamelly rom-lel‘hes szürnyeteg 
rejlik. (visgálolag шеф‘! Károly’ képének elle 
nében). Hosszú'lúdnyaka ~---~ fekete tůzcsillogó 
‘тетей, hm, hm! _- ещё! konya torzonborz 
szemöldöke. (hir-telen öszve zavarodva ). -Kárt 
örvendezô pokol l te "Метод e belém e’ sejtést? 
Károly ö! igen, most minden vonásai felele 
venůlnfek bennem -— ö az! bár ellenzi áiképe, 
б az! 1_. Halál ’s kárixozat! (heves Иртыш! fel 
’is alá). Azért pazax‘lottamf-el éjjeleim’, azértrak 
gattam-elszirfeket, ’s egycniteitem örvényeket, 
azértlázzadtam-i‘ol az emberiség’ minden törzs-ösz 
iönjei ellen -4 Воду utóljára ez a’bitang Orsìág 
kerülö legmcsierségesb 'szövevényeixnen keresz». 
tůlï'botorkázzék? Halkan! csak lialkan! сад!‘ já 
ték munka van még hátra -- a’ nélkůl is fülig gá 
zoitam már halálos biinökben; mi eazielenàég vol 
na vissza или], mikor а’ part máx-_ olly тезис 
hátúl fekszilc »- megl'oi‘dniáat csak gondolni se' 

a 
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lclxet többé -- al k e gy el e щ maga koldus~bòl`~ 
_ra hozatnék, 's :1"végtelen irgulo‘m -bank~ 
rotti lenne, ha minden tarîoztaimért kezesked» 
nek ~--- elére hát férliként -- (csenget) gyúljän. 
mcg atyájihoz, "s jöiön! a’ holtakat kaczagqm. 
»-‘ Dániel! héj Dániel ч еэ1<ег1ёт hogy ezt is fel? 
indiçották ellenem! Olly rejtélyesen néz. ’ 

папы: (jen). 
J) «i п í е l. `Mit méltóztaîik-paràncsolni, nagy úrl 
Fe r a n cz. Serilmít. Muni >töltsd meg ezt a' Pof 

I hárt bprral, de gyorsan! (Dáni‘el el). Várj бред, 
téged"megl`oglak`, olly merfedlren veszlek szem 
lcözzé, hogy megért lelkisméreted az alakon ke 
‘мм! is elhalaványi'xljon l -w Наш‘ meg kell hal-. 

` ni! --~. Himpellér az, ki n'iivét csak félig~ viszi,L 
’s akkor elmegy"s lomhánibámé'szog mi sorsa‘ 
lcsz továbbad.` t ' ` 

Dánz'el, (а' 1361:‘;1111111) 
Fe r e п с z. Ide tedd. Meredten szeinembe nézzŕy. 

_mint reszkelnek térdcid! hogy remegsz! -Valid- 
me omg! mit miveltél? D ‚ 

Drin fel. Semmit sem , méltóságos urain; is-f 
tenemre ’s szegény lelkemre mondom ! y 
l Fe ren ez. Idd-ki ezt a’ bortl--~ Micsoda , te 
`késel? -È Blé vele llamar! Mit vQçt'elt'él a’ borba. 

Dia' nz'el. [s_ten sçgits! mit? én af borba? _; 
Fe r c п св. Mél-get тише! а} ЫцЬа l Nein ‘аду 

e olly halavány, mim afho? Valid-meg., valid 
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meg ,_ ki adta ад naked? Úgy в: а’ gróf, a’ gróf 
¿día neked a' mérget? 

Dáníel. A‘ gróf? Jézus Márïa?y a’ gróf nekem. 
lemmit sem adott. ' 

Fc re n с z. ( keményen megragadja ). Fojtalak 
llogy kék leendj, vén hazug te! semmit? És mi-' 
nek búvtalok úgy egybe? ô, te, és Amália? És 
mit sugdostatok mindég úgy egymásnak? Elé ve 
le! micsoda titkokat, micsoda titkokat bízott reád 
а’ gróf? A ‘ ’ 

Da'níel. А’ mindcntudó islen tuclja: ô sem 
mi titkokat nem bízott reám. 

Ferenoz.,'1‘agadod? Micsoda ármányt for/ral 
‘latok ellenem , hogy а’ világból kivégezzetekE’Ugy 
e, álmomban megfojtani? а’ Ьогон/Ыёю' közt tor 
kornat elvágni? Borban тегу csokoládban velem 
mér‘get étetni? Ki vele, ki! ~-- vagy a’ levesben 
az mak álóm'ba’ нашел? г‘ вы vele! mindern 
“Шок. ' 

—'1)йпйг1. laten úgy segítseni mikor'szükségbe’ 
leszek, а’ mint egyebet mondok а’ tiszta csupa 
igàzshágnál. 
— Ferenoz. Mostan hát megbocsátok.\De úgy 

— e, bizonyosan pénzt dugott erszényedbe? Kezc~ 
det erösben потопа mint показ ЕЩЁ)’ valahogy, 
a’ mint régi ismerösét szokás sz‘oritdni? 

I) á n {с L Soha sem ‚ én uvam. 
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Ferencz. Azt mondta példának okáért, hogy" 

már ismer téged”, «hogy őtet alig ha nem kel-le 
ne ismerned? Hogy egykor le fog szemedrőlhúll 
ni а’ lepel -- hogy -- micsoda E’ erről ő neked 
soha nem szólt volna? 

D á nie]. Legkisebbet sem. 
F e ren cz.' Hogy bizonyos környülmények visz 

aza tartják —- hogy gyakran álorcza kell az allem 
séghez férhetni -- hogy bosszút akar állani ina 
gáért, hogy a' legszörnyübb bosszút akarja állani 
magáért Е‘ 

Dán Ее]. Egy szót sem mind ezekből. 
`. Feren az. Hogyan? semmit sem? Gondold 

‚ meg jól. --- Hogy az üreg urat igen szorosan -f 
különös-szorosan ismerte -- hogy őtet szereti - 
i'endkiviil szereti -- fiúként szereti - 

D a’ п í é l).l lllyetén valamit , emlekezem ‚ hogy 
hallottam tőle. 

r 

Fer e n cz. (halavány). Igen? mondta való 
banIr'Mikép, hagyd halljam hát? Azt mondta 
hogy az én bátyám? 

Dániel. (megzavarodva). Micsoda, én uram? 
Nem! azt nem mondta. De mikor а’ kisasszony 
a’ gallériában körűlvezetto én épen a’ portól tisz 
togattam-meg al képrámákavt; ő a’ boldogult úr; 
nak arczképinél hirtelen megállt, mint a’ menny 
kőtől érintett. A’ nagyságos kisasszony reá intett, 
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’s топ“; isles férñllge|1,felelt „б. jalea férñ L 
’s нашей törülte. ° 

— Fie r е п с z. Halljad Dániel! te hxdod , ë'n. rnih~l 
dég kegyelmes ш- voltam hozzád ; élelmet es 
ruhát adlam, és gyenge véhségedet winden dol'-l 
gQkban kiméllîeen -— 

‘ D a'n icl. Ezért i1italrnnz'za--m€g а’ jé úristenl 
és én mindenkcar híven szolgáltamméltóságodnak.. 
" Ferencz. Épen azt a'ka'rtam mondani.- Мёд 

ègész éltedb‘en nekem kifogást nerń‘tet’tél, .merg 
felette' jbl tudod hogy engedelmes tartozol- lenní‘ 
hozzám, mindenben a’ mit parancsolok. 
` ‘Dá п icl. Mindenbe'n , eàgész szivból', ha nina 
esen az isten és lelkiàméx‘et ellen. ' 

Fei‘e n с z. Bolxóéágî laohós'ág 'l Nein ŕszégyen. 
led magadat elles féi‘li lótedre alzi al karácson‘ 
rcgét lilnnil lïïeiriìj D'áñlell' è’LiuOs'llOhäx g‘ondolut 
volt. Hibzen én vagynk az úr. lìnf'rem’y fognak az. 
islen‘ ’n a’ lelkismére‘t lîüntétni', 11а11о3у‘-п1‘ё3 is-~ 
ten‘ es lelkisméret vagyó'n'; ‘ 

Dáníel. (kezeit бане esapvánŕ). Irgalmaa 
egek! _ fl" ~ ` ` ’ 

Ге'гдпся. Engedelinednél! Ám érted‘é ezt a* 
ïezòt‘li’f Engedelmed'nél Parancsoloŕn , holnap' a’ 

lcözt‘ többé ne jái'jon.'v ' 
l DÄnqíeVLUra-u'n istene'in segítlí! Miérl? 

\ 
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Fare п еда. Va k engedelmednél! és te hozzáii 
fqgom шагаю’ iarîani. t 

1) á n i с l. Hozzám ? segîts isrtennek ней! any-1 
îa! Hozzám? Ugyan mi rosszat cselekedtem én 
öreg ember? 
‘ Fer encz. „Ц: nincs sok `idö` meggendolórja ’i 

s-orsod kezemben‘áll. Tomyziim’rlegmélyebbjében. 
akarod- е vég fogytig elepedni eltedet, ,hol _:iz, Ы} 
kényszeriteni ,fog tennen c§oniiaidat lerr'igdalni,í 
`’s a’ азот] saját vizedet ismét Репин}? Vagy in 
kább békében'enni kenyeredet, és riyûgalomban 
élni vénségedet? ` 

D a’ níe I. Hegyan , én uram! béke’s nyúgalom 
la’ vénségben gyilkosnakf 

Fere п cf. Kérdésemre választ. 
.e u' п íel. бы hajaim fail öszvlvlájaim! 
Ferencz. [gen ‘аду nein? :_ 
1) a' niel. Нет! --~ lstcn könyörůljön rajtam! 
Fcren cz».` (menni akar )l ‘56, maid szorúlj 

rája! (Dániel visszatartja "э elötte t'érdre esik). 
Da’ n icl. Irgalmat umm, ii‘galmat! 
Ferenßz. Igen vagy nem? i 
Dán icl. Méltóságos ùr! ma hetvenegy évů 

lvagjok! :és atyámat ’s anyámat tiszteltem , tud 
tomra Éenkinek egy kis pénz értékét se1 Шпат 
Àleie’zletébííl, és mindég~-hiven ’s becsülettel ra 
gaszkodtam hiiemhez ,W’s méltòságod’ házábań 

l 
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negyven-egy, évig szolgáltam, is most. nyugtos“ 
szent'véget várok; ah kegyelmes úr! (heresen 
átfogiatérdeit) és a’ kegyelmes úr akar utolsó 
Iv‘igasztalásomtól megfosztani a’ halálban, hogy а’ 
lelkisméret' férge ulólsó imádságomat elrabolja ‚ 
hogy mint iszony az isten és emberek előtt eredt 
jek alunni? Nem, nem, én édes jóságos édes 
méltóságos uram, azt nem akarja, azt nem tud 
ja kívánni hetvenegy évů embertől. 

Fe re n cz. Igen vagynem? Minek ez а‘ csa 
csogás? ' ` 
_ D án i a-l. Mostantól még buzgóbban fogok szol 

gálni méltóságodnak; aszú izmaimatle fogom dol 
gozni mint egy napszámos; korábban kelek-fel т 
későbben fekszem-le; ah; és reggeli ’s esti imád 
ságomba berekesztem méltóságodat, és az isten 
az agg embernek imádságát nem fog-ja megvetni. 
V .F е r en at. Engedelem jobb az áldozatnál. Hal 

lottad e valaha , hogy а’ hohér magát vonogálta' 
mikor valamelly itél'elet kellett teljesitnic? 

D á níel. Ah hiszen ez igaz! de ártatlant meg 
fojtani -- egy - 

Fere n cz. Vagy talán számadással tartozomne' 
“ked? szabad e а’ szekerczének kérdezni a’ hô 
‘hért, mért erre és nem arra? --- De'ím !mi hosz 
szú türedelmem van —- én neked iutalmat aján 
lok azért, a’ mire nekem hódultál. i i 

Dáni 
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. Dá nìel. De En azt reménylcttem, Воду l<e-_ 
resztyénnck szabadand тагадпот} шПсог’ mél 
tóságodnak húdúltam. 

Fe re n cz. Semmi ellenbeszédet se! Ilm n'iség 
'egész парой engedck meggondolóra. Fontold 
'meg még egyszer. Szerencse `s szerencsétlenség! 
_- hallod? érted? a’ legmgyobb èszerencse, ’s 
legvégsôbb szerencsétlenségl Csodzhcat akzírok 
mivelni a’ kinzásban. 

На п íel,-`(kevês§ meggondolás után ). Годом 
tcnni, holnap fogom tennì. (el.) l' 

Feren oz. A’ kísértet ßerös , és> ez bizony nem 
volt hite’ martirjának ищете. Egészségire az 
tán, gróf ür! minden kinéztck szerént holnap 
lestve hóhér-torját Гоша tarlani! Minden cisak at 
то! függ, hogy miként gondolunk felöle, és bo~ 
lond az ki haszna ellen gondolkodik. Az at'yá» 
ńak,'ki talán еду palacz borral többet ivottQcsik 
>lamatja iön, ’s ebböl еду ember válik-ki, és ez az 
ember bizonnyal az utolsó volt, a’ mire а‘: egész 
Herculeszi munkában gondoltatik. Most épen ne 
kem is jön a’ csiklanat --- ’s rajta megdöglik еду 
ember; ’s itt bizonyosan több értelem és czélzás 
van, mint ott eredténél volt.` Nem függ é leg 
több embereknek lételök jobbára egy Júlîusi dél’ 
hevétöl, vagy egy ágylep’ vonzló4 látatától ‚ vagy 
fòldirányos fekvésétôl egy alvó lconyha-Grátiának, 
vagy МОИМ gyergyától? Ha az emher’V „шею“ 

~ 10 
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\ ogy barmi‘döbbenetnek, ее)‘ vak “еще! mun 

káia :,.kinek fogna eszébe iönni, hogy ama’ sziì 
letésnek semmisitése miatt egy fontos Valamire 
gondolion? Átkozott legyen döresége daikáink-’s 
gondviselönéinknek, kik phantásiánkat rémitö> 
mesékkel rongáliák, és irtózatos képeket nyom 
nak lágy agyvelönkbe büntetö törvényszékek fe 
;lôl, hogy önkénytelen borzadály méga’ férii’tag 
iait is fagyos szorongásba rengeti, iegmerészb 
elszánásunkat zárolia, felébrcdô értelmünketba 
bonás söiétség’ békóiiba veti. -- Ölé s! mintrö 
_pös egész egy fúriapokol e’ szó körůl ---a` termé 
еще’: egy fériival többet esinálni feleitett — а’ köl 
dök-k'òtél ala’ nem kötetett -- ’s `az egész árny 
Дай-56:61‘ elenyészett. Valami volt , és semmi 
sem lesz -— nem épen annyit tesz é ez mint: 
aemmi sem volt, és semmi sem lesz: és sernmi 
ért szó nem váltaiik- az ember sárhól ered , 
’s ее)’ ideig sárban gázol, és sárt csinál és megint 
sárrá összepözsg, mig végtére posványosan az 
unokafx’ czipôialpára rá tapad. -Ez az éneknek vé 
ge, sár-kögie az ember’ elhatároztatásának , ’s 
ezzel szerencsés utat, bátya! -Az amollyan lép 
kórú köszvényes moralista a’ lelkisméret redös 
ránczos asszonyokat ůzzön bordëlyokból, ’s ki 
nozzon vén uzsorásokat halálágyokon -~ nálam 
'iôbbê audientiái nem kap- (el.) 
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NEGYEDIK SCENA. 
lMás szoba а’ várban. 

Haramja Moa r (egyik oldalról), Da’ п i :I 
` (a’ másikról )_ 

H. Mo o r. (sebesen Hol а’ kisasszony? 
' Dá níel. Nagyságos úr! Engedjen szegény em 

_ bern'ek egy kérést. 
H. M o o r.v Legyen; mit akarsz“? 
Dán iel. Nem sokat, és mindent, olly keve 

set és mégis olly sokat -hagyd csókoljam-meg 
kezét! 

H. Moor. Azt ne tedd, jó öreg! (megöleli), 
kit bár atyámnak nevezhetnék! 

Dániel. Kezét, kezét! kérem, kezét! \~ 
H, Illa o r. Nem. 

Dániel. Kell! (megragadja kezét, megszem 
léli ’s lehull előtte). Édes, kedves Károly! 

H. Mo o r. (megijed , feleszmél , idegenen ).Jó 
“ember, mit mondasz? Én nem értlek. 

D á n ie l. Ügy , иду, csak tagadja, csak шт: 
magát ! Szép, szép !De nagysád még most is min 
dég az én legjobb legédesb úrfìm! ——- nagy ís 
ten! hogy én öreg ember még azt az örömet « 
ostoba bangó én, hogy mingyárt meg nem т 
ejnye, uram istenem! hát megint megjött! ésju 

10' 



“is Adi-3% 
öreg úr a’ (öld alatt van, de hiszen megint itten 
az én úrfnm --` micsoda vak szamár is voltam'én 
(fejét vervén) hogy már az első perczben _ 
Ejnye! ki álmodhatla volna eztl- a’ miért kö 
nyűkkel imádkoztam, —- Jézus Krisztus! Hiszen 
itt áll testtel lélekkel a’ régi szobában! 

H. Moor. Micsoda nyelv ez? hévhideg bánt 
e , “vagy valami komoedia-rollot próbálsz rajtam. 

«Dániel. Ej pfui! Az nem finom öreg szolgá 
ból így tréfát űzni: ez а‘ s‘ebhely! hé, tudja e 
még, úrfi? boldog isten! micsoda félelembe űzött 
akkor, mindég úgy szerettem úrfìmat, és micso 
da szivfájat csinált volna nekem - hät az ölem- _ 
-ben ült volt , tudja e még? -- ott a’ korel: 
szobába’ .- úgy e, madárka? azt persze már el 
felejtette '-- és a’ kakuk is a’ mellyetäollyarî szí 
'vesen hallgatott -- gondolja csak, ugyan be van 
ám annak adva, egy szálig agyon van ütve, а’ 
vén Zsuzsi bepatvarozott neki, mikor a’ szobát 
l,sepx‘ette --- persze, és maga ölemben ült, ’s ki 
áltotta hottó? és én szaladtam aztán а‘ hottó-pa 
ripáért - Jézus Krisztus ! minek isl kellett elsza-l 
ladnom , nekem vén szamárnak? ’s micsoda for 
ró hév futotta-el hátamat mikor künn a’ jajdûlást 
hallom, beszököm, és ott folyt а’ csupa vér, és 
úríìm а’ földön, és - boldogságos szüz! úgy 
voltam mintha egy dézsa! víz feccsenne nyakam 
l'a akára” jéghideg 4- de úgy megy az, mikor 



l ‚ 

й—й ‘ш’ 

_nem vagyunk ezer‘ метит! a’ gyermçkekre. 
Bolriog isten ! ha szemibe ment volna '----'és mög' 
a’ iobb Кем volt. Éltemì napián,mondtam, {бы 
lem gyermek kést ne kapion kezébe , питают, 
vagy ollót vagy ollyan valami hegyest tôlern 
kézbe ne kapion, mondtam ~---- szerencsémreiaz 
asszony ’s az urunk oda voltak --- úgy ám , egész` 
életemre óvásom legyen ez mondtam -¿ iai, iai! 
szolgálatom oda iehc'rett volna még --- az ûri'steu 
bocsássa-meg neked istentelen gyermek ~--‘» де 
hála Бывшие“ szerencsésen meggyúgyûlt, eddig 
a’ puszta sebhelyig meggyógyúlt. ‘ ‚ 

Н. Mo о r. Еду szót sem értek, mindenböl, a' 
mit mondasz. ~ » 

D a’nìe'l. Úgy e, иду в?‘ a# volt árn még al 
idö! Mi gyakor czukorkenydx‘t на‘); kétszersül 
l’cet vagy olaszmetélt szúrtam oda i'uíicskámnak» 
тег: mindég legiobban ezerettem;. és шара е 
még mit mondott oda lennV az-istállóban, mikor 
az örcg úrnak az almás sár'gáiára ültettem, ’s а‘ 
nagy réten körůl hagytam‘- nyargalni .f ßá‘liel 

’ Amo’ndá nekem , hagyi legyek-»csak ладу amber, 
Dániel , akkor tiszttartóm lee'ndesz , "s magam-mal 
kocsizol-ki —- úgy ám , mondtam én , ’s печей 
tem, ha az isten éltet és e‘gészséget‘ád, és i’iriim 
értem nem fogia шаге“ szégyenleni , mondtam‘f. 
hät maid arm kérem Воду lenn a’ faluban и! а’ 
házacskát nekem engedie, melly már ióidôcskét 

„ üresen all, és akkor magamnak mintegy Мн: sied 
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_Ьогосз1сё3;га1шё1‹-е1ёэ gazdálkodnám örcg nap 
jaîmban. --- [gen (ат, c'sak nevessen! на)‘ е if 
ju úrl azt már rógen váltig elfelejtette? az agg 
azolgát nem akarjuk ismerni, és ollyan idegene 
sen teszünk, ollyan nagyurasan -- ó azéxît‘még 
is az én arany úrñm marad -- persze egy ki 
,çsînyt ledér "olt —- ne vegye rosz néven ~-- a' 
_mint máx' többnyire van az az Щи vér -de azért 
végtére méôr is minden jól lchet. 

H. M о о г.‘ (nyakába borúl). Nein, Dániel 1 
nem akarom többé шагаю’ rejtgetni; Károlyod va 
gyok, elveszelt Károlyod! Mit crsínál Amáliám? 

Dán inl. (sírnikezd). Ногу nekem vén bůnös 
nek még ez az örömem legyen --- ` és а’ boldo 
gult öreg Ш‘ ЫМЬЁ: siránkozott! Le, le fejér ko 
ponya! parázs csontokle a’ verembe örönìmel! 
Umm és mesterqm él, ötet так“ én szemeim! 

H. Díoor. És meg akarja állani, a’mitigért 
-'---- vedd ezt, beosületes öszfej az almásért az 
istállóban (egy rièhéz erszénnyehkinálja) , nem 
felejtett'em-el a; agg szolgát. 

Dáníel. Mîtsoda, mit ‚сайты? ez aok! alvé 
`tctte, nagyságom ! 
A ̀ H. Moor, Nem vétettem-el Dánîel! (Dánîel 
térdre akar hullani). Ken-fel, mondd-meg nef 

rleem, mit csinál Amáliám? 
Dániel. laten ,iu/talmazzan, jntalmazxon! -- 

Èjnycë! ‚мы lUmm Лёша-1 --- Am llája, ó az 

l 
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túl nem fogja élni eztet , аз- meg .t'og halni 6' 
römbőll 

H. Ma or. Nem felejtett el engem’ .PA 
Dániel. Elfelejtett? de hogy beszél már mea 

gint? Nagysádat elfelejteni? ---’ csak ott volt vol-í 
na, csak nézte volna, hogy ábrázkodott, mikm' 
a' hir jött, hogy meghalt, mellyet a’ méltóságos 
úr_ terjesztett --\ 

H. Mo o r. Mit mondasz Ё az öcsém -- 

Dániel. Ügy ám, az öccse,a’ méltóságos ur, 
az öccse —- majd máskor többet fogok erről bed 
szélni, ha majd ideje =jön, hogy meg mondjam 
---- és micsoda szépen megfelelt neki a’ Иван‘ 
szony , mikor minden áldott nap , mellyet az úr 
isten ád , ajánlását tette neki; és méltóságos asz 
szonnyá akarta csinálni - oda kell, oda kell siet 
nem , neki megmondani, neki a’ hírt hozni. 
(el akar ). 

H. Moor. Megállj, meg! nem szabad tudnia! 
senkinek sem szabad tudnia, az öcsémneklwm ~-~ 

_T):iníeL Az öccsének? Dehogy dehogy Iza» 
bad tudnia! Neki semmikép se’ szabad tud 
nia! Ha csak már többet nem tud, mint a'menyo 
nyit szabad tudnii -- ó mondom én , nagyságom, 
mondom , csúnya emberek vannak, csúnya test 
vérck, csúnya urak - de én minden pénzéért? 
uramnak nem akarnék csúnya szolga lenni -- ö> 
méltósága nagysádat megholmak miá. 
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H. Mo о r. Hm ! mit döx'mögsz itten ё‘ 
Вйт’ед halkabban ). 13s természetes , mi 

kor aztán az ember olly kéretlenůl feltámad' ---.- 
n‘agysád’ öccse boldogult urunknak cgyetlen '0r6 
köse volt —-— 

Н.’1110 о”. Öreg! «- Mit mormorgsz úgy fo 
gaid közt, mintha' valamelly szörnyeteg- еду-11 
tok lebegne nyelveden, melly ki nem akar feilc 
ni, ’s még is kellene hogy kifeiliék; szólj ‘116 

l gosabban ! 
Daniel.' De én inkább 1е ‚шт rágni 6111161. 

vén csontiaimat , azomiuságból ennem’ vizét i`el 
inni, mint dúl éltet egész teliivel ‘ólés által érde 
n'ielni. (QL) i 

H. Mo o r. (szörnyůpauzából felszökvén ). Meg 
csalatva , meg‘csalatva! [tt villám lövell-el lel 
kern felett! -- Hunczfuti' csellemek! 
Menny és poko!! Nem te , atyám! hunczfuti 
_csmellemìek! Gyilkos'o kv, hararniák, 
hunczfuli csellemek által! általa rágalmaztat 
ya! elharnisittatva elnyomatva leveleiln -- 's 
atyám‘ szive telies szeretettel --'-- óh én szörnye 
tegsegy-döre -- szeretettel telies az 6 муз-заг 
ve --- oh Запад, gazság! Еду térdhúllásomba 

\ kerůlt volna, egy könyůmbe keri'ilt volna --- óh 
‘én buta buta döre --- (а’ 1'а1пц1с afutva ). Sze 

A rencséssé válliattam volna --- oh korcsoság, kor 
ososág! éltern’ szerencséie “дышал: gonoszaw ' 



12'? _*ìî‘ 153 

1 oda oda csalva` (dühb'ngve fel 'ps alá) Gyíl 
kosok, haramják, huczfuti csellemek által! ---- ö 
még nem is haragutt. Szîvében gondolat sem' 
átokròl --- o szörny-gonosz ‘\_megí`oghatatlan ‚ kul 
logó, iszonyatos szörny-gonosz! 

типы“; (ión). 
Kozz'n szky, Hát hol ‘югу? lmi az?`Még to 

vább itt akarsz maradni а’ mimr veszem észre? 

Il. Moor. Fel! nyergeld-meg а’ 1'оча1‹а1‚тё3— 
napnyugat clôt! а’ hatál'okou túl kell lennünk! 

~ Kuzfnuhy. ‘мани.’ 
Н. IUD ar. (parancsolólag Gyorsan,” seré~ 

nyen! ne késsél sokáig, mindent it; hagyjL és 
Воду зеп1<1 észre ne vegycn!A (,Kozìnszky е1). Én 
futok e’ fdlakból. А‘ legkisebb késulern dühössé 

_tehetne, és ó a‘z én atyám’ fija. '.l`estvérem, test-` 
vvérem! te engem’ legnyomprùbbá tettél е’ fól 
dön, én soha meg nem sértélek , _ez nqm volt 

_'testvérleg7 ,1:selelcedve.4 —_ Nyugtan arasd haltet~ 
ted’ gyümölcsit , jelcnléiem élvedet -’fovább ne 1:‘; 
seritse --- de valòban, ez nemvovlttcstvérlegcsef 
lekedve. Boritsa azt örökvsötétség , ’a a’ halál fel 
ne ìdézze. ~ 

Kozínàzky. (jön). А’ lovak nyergclten áll 
nak, felülhetsz, a’ mikor tetszik. 

H. Bloor". Sajtó te, Saitó! Mért olly sielve? 
ne lássam többé. Amáliát? I 
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K o z in s: Ífy. Mingyárt lckantárzok ‚ lha aka 
-rod ; hiszcn nyakrn Юго parfmcsoltál siemem. 

H. Mo o r. Mög egyszex‘! ogy islcn-véledet még! 
he' МН még cgybzer ezen mérgót а’ boldogság 
пак hörpölnöm, és aztán -- várj Kozínszky! ke 

Ivés perczig még --- hátùl a’ várudvaron, és el 
ïágfaluilk. 

.ò'ròDIK SCENA. 

Keri; 

А т á l Я a. 

Те s irs z A m áli :15H-î és ezt egy olly hanggal 
mondia ,- --- olly hanggal l --- (жду valék, mint ha a’ 
Lermészetmegifjulna körültem- a’ §zerelem' élve 

' deft tavasszai hajnnalongtak e’ hangnál l a’ [5111111 
lue mini, akkor csattogótt , a’ virágok mint akkor 
leh‘clìek _J és én kéj-mámorban fekvém ` kebelén 

Hah! hamìs, hütelen‘ szív! Min; -akarod hit 
szegësèdet szépit’eni! Nem, nem, el.' lelkemböl 
ï‘e‘lbünala'k! én нет` szegem-tneg eskemet , te 
‘Íl‘fgy'etlenf El lelkemböl ti áruló is'tentelen kivá 
naiok! e’ szivbcn, Károly’ trónján nem szabad 
földfìnak fészkelnie —- -I)e_> miért, lelkem l miért 
mindégr úgy önakarat ellen e’I jöv'fevény felé? 
Nem társasúë e olly szo'rosan Eg‘yetlenem’ képé 
‘Ы? 'Nem örök dkc'zfiérôje é Egyetlencmnek Ё T_e 
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sirsz Amélia? -— Hah futni akarok clôle! fut 

ni! -- Tö‘abé ne lássák szemeim e’ iövcvényt! 
Ha ramja 1110 o r (kiu‘yitia a’ kertaitót 

Am _ú l ía. (öszve zavax'odik). Halk !11а11‹! Nem 
e az aitó’zöreiie volt ez? (Károlyt észl‘e veszi, 
's felszökik ). --- hoválf‘ — hogyan _,- ide 
gyökerezve , iiogy nem fu'ramlmtom —— Ne 11.13” 
е1 isten a' mennyben! --- Ne , te el nc гавай 
iad Károlyomat! Lelkemben nincs hely két isten 
sc’gnek, és yén halandó lyányka vagyok! (Кё 
1‘о1у’ képét elé veszi)l.égyte örszellemem e' iöve 
vény ellen , а’ szerelem - háboritó elle`n, téged’ té 
ged’ néznem szakadatlanúl -f-»és el minden is 
tentelen pillanat ettöl! _( nérnán ül —- szeme a’ 
képro meredten). ‘ I 

H. M о о r. A’ kisa'sszon)`r itten? ---’ és поша 
rúni' 's könyů e’ kópen? -- (Amàlia nem felel). 
—— És ki az a’ boldug, kiért 1 egy angyal’ лета 
ezüstůi? szabad nékem is e’ dicsöit-tettet -—- (а' 
képet ak‘aria szemlélni). 

Amálía. Nem! — szabad! ——‹ nem! 

H. Mo о r. (visszaverôdve) Hah!--- és érdem 
li ö ezt az istenitést? érdemliP 

/Im дна. Óh gróf, ha ismcrte volna. 
H. Mn о r. Irigylôie voltam volna. 
А m á lí а. Irnádóia l akaria mondani. 
H. Mo' or. Hah! 
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Am dlz’a‘. Óli а’ gróf úgy szerette volna ¿Stef 

olly sok volt, olly sok az ö arczulaljában ---- sze 
meiben —— szavának hangjában , a" mi úgy hason 
lik a’ grófhoz —- а’ mit úgy szeretek _»- l А 

H. Mo о r. (a’ l‘óldre néz ). 

Ámálía. ltiz.| hol a' gróf áll, ö ezcrszer állt 
—- ’s mellctté az, ki mellette egci: ’s f`óldöt` felej 
1е;111 Ь01>8011а álîal szeme a’ körůle ragyogló vi 
diélcet, molly 11:18)’ ljut-almazó I‘Jillunaîát érzeni, ’s 
remekkópénck.kényelgte àlatt szc'pcdezni látszék 
--- itt tartá lelìûvölve‘fégi harmoniájával а’ lég’ 

I hallòjit- itt e’lìok'ŕon alzöz‘t rózsákat, ’s nekem 
törte a’ rózsákat itt, 111 fekütt ö~> nyakamon ‚ 
itt égett ajka az ehyémen, ’s a’ virágok örömest 
haltak-meg a’ szeretök’ léple alatt. 

н. Ми о I». Öy „м többé? 

› =.Äm álía. Zajló- tengereken sajkáz 6 _----- Arná 
‘lia’ _szerelme véle sajkáz ----l pályátlan fövénycs 
pusztákon bolyong --- Amália’ szerelme zölditi 
alatta az égö fövényt ’s a’ vad bokrokat _' körüle 
viritni tészi ——- а’ dél súlyiíja .fedetlen fejét, фаш 
ki 110 zsugorítja talpait, szélveszes zápor húllong 
halantékjai körůl, és Amália’ szerelme fergeteg 
közt is élringatja -- tengerek és vizelc és látkörök 
a’ szeretök közt -- de a’ lelkelc kit’órnek а’рог 
tömlöczböl, és a’ szferelem’ édenélàen lelik egy 
mást ----‘- Szomorúnak látszik, gróf úr! 
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H. Bloor. A’vszerélem’ szavai, az én szerel 
mem’ is felélesztik. 

Amú lia. (halványan). Hogyan? A’ gróf egy 
másikat szeret? -- Jaj nekem, mit mondtam? 

H. Mo о r. Holtnak hitt engemet, A’s hú maradt 
a’ holtnak-hitth‘ez ~---» ismét hallá hogy élek, ’s 
egy szentnek koronáját feláldozta, nékem. Tudta 
6 hogy rengeteg közt tévelygek ’s inségben ka 
landozom, ’s az ő szerelme rengeteg- ’s ínség 
Ben vélem röpül. Az ó neve is Amália, mint a' 
kìsasszonyé. 

Amália. Mint irigylem Amáliáját! 
H. Moor. Oh ő szerencsétlenleány, az ő sze 

relme elveszetté, és --~ örökké soha meg nem 
fog jutqlmaztatni. 

Ám ália. Nem! а’ mennyben megl fog jutal 
maztatni. Nem mondatik e, hogy van egy jobb 
Ivilág, hol a’ gyászlók örvendenek, 's a’ szeretők 
megint egymásra ismernek. l 
V H. Moor. Igen , egy világ, hol le fog húllni 
а’ fátyol, 's a’ szerclem magát rémítőn viszonta 
lálja - ör öklet a’ neve ----az én Amál’ìám sze 
rencsétlen leány. '_ 

‚А mál i a. Szerencsétlen, ’s a’ grófot szereti? 
H. Mo or. Szerencsétlen, mert engem’ szeret! 

hogyan, ha gyilkos volnék? hogyan kisasszony, 
ha kedvese minden csókért egy ölést'számolhat 

ù 
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na elé? Jai az én Amáliámnak! 6 шегепгз61 
` len'leány. 

А т u' l ía. (vidan felszökellve ). Hah!mi boldog 
leány vagyok én !az én Eg‘yetlenem utánsugára az 
istenségnek, ’s az istenség kegy és könyörület! 
Legyet sem láthatott ö szenvedni -- lelke olly 
távol véres gondolattól , valamint a’ dél az 61 
féltöl. 

H. Moor. (sebesen elfordúl egy bokorba , ’s 
meredten pillant a’ táiékba ). 

А "i a’ lia. (lénekel, ’s a’ lanton iátszik ). 
Hektor! hát 1316111 vépkép szakgdsz-el 
Hol Aellillesz gyözetlen kezckkel 
Patroklosznak rettenli'íen aldoz. 

Ki ki fogia kisrleded’ tanítni, 
Vetni dárdát, ’s а’ mennyet дьшпцз, 
A’ midö'n mélyébe nyel Szkamandrosz? 

\ 

H, M'o о r. (hallgatva veszi a’ lantot ’s iáifszik),> 
Drága hölgy , menj hozd lialáLdsidámat ~-- 
Hagyi -- a’ mordon -~ harcz’ robaija támad-p» 

(A, gyeppamlagra veti a’ lantot, ’s elfut 
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HATODIK SCENA. 

Közelfekvö erdö. Közepén еду régi 
dilledezett vár. 

i А’ liaramja-csapat (földre telepedve.) 

А’ haramftílf ёпе1‹е1пе1‹. 
DÖ'zsölni, lotyólni'1 hevergenì , ölnî7 
Csak idö'l: teu nálunk tölteni. 

Holnap akasztófán iìtyegíink, 
Vi'dámak uzért nia legyünk. 

Fíiggetlcn éltet élünk mi 
Еду éltet telve kéjjel, 
Vihar, szél, mivünk’ щей, 
Tanyánk az паб’ éjjel, 
A` holilvilág napfény nckünk, 
Merkúriusz kedves emberünk; 

, Az c'rt ám praktikálni. 

Mn hészólunk falúpapoknál, 
Holnap liìzott árendásoknálá 
Mi ezután van , атм-61 szépen 
Fog gondoskodni az uristen. 

’S midö'n gégénk szì‘jllö" levében 
Jól fürdve, a’ нет fényesi‘il: 
`Szivünk erì‘ire душ hevében, 
Кии fogunk, ördög’ nevében! 
Anal kia’ pokolba" sill. , 

Levert atyáknak orditási 
Búsló anyáknak jajjongáli 
Nyöszörjök elhagyott menyeltnelt! 
"La im a’ falat doh-hörüaknelu 
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Hall! llqgyha иду fßjszç alam vonagúlnakt 
Mint borjak ujonguaka :'nìnt szúnyog ellnîlllmk, 
Csiklantja «im az szemfényünlce! 
Ápolja kedvesen шипы. 

’S ha megiön мы‘: «rég perczecskénk, 
A’ hóhév vígye-el l 
Hát`meg kapjuk majdan dijunkm, 

o És jól megkenjük имён 1а1рцп1цп} 
Egy korryot az utra Bacchusztól belénk, 
És hurra га: tlxlúgy magy , ‚дамы clröpülnénk. 

Sc hw е íc-zsr. Éijeledik, "s ya’ kapîtány még 
sìncs Шел. 

Rqfczm an n. ’S ред]; mcgîgértœ hogy nyol 
czat ütéskor megérkezik. 

Sc h ш с z'czer. Ha bán‘ata. lett` volna ч pajlá-f 
sok! gyujtogatunk akkor, még a’ csecsemôt is 
meggyilkoljuk. 

S p i ‘e g с l I: e rg. (Baczmannt félre hivja ). Egy 
szóraflìafczmann. 

S c hw ar с z. (Grimmhez ). Nem állítunk-ki ké~ 
meket? 

Grim m'.Y Ne bántsd! Olly halászatot fog tuen~ 
ni, hogy el kell érte bûvnunk. 

Sch »weiczç r. Hóhér úgyse’! bizony megadod 
nekì, ha azt Ызмц!т Nem úgy ment öV el tölünk 
mint ollyan еду, kl hunczfut-csínyt forral. Elfe 
lejtetted e, hogy mit hvagyott-meg nckünk mikpr 
а’ pusztán á_tjötti_ink -E’ „КБ csak egy_ тара: lop :.1a 
szántóföldröl, _és 1megtudcm; itt hagyjq fejét, mi 

‘ való 
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valió Í'iogy nevem Moor!“ Nom szabad ra 
bolnunk. 

Ra шт a п п. (halkan Spiegelberghez). Mi i6 
iön ki ihnen -— beszéli magyarábban! 

Sp íegelberg. Pszt, pszt! Нет tudom micso 
da. megfogásimk legyen, nekem , шагу neked a’ 
szabadság felöl, hogy szekért vonunk mint а’ bi 
kák, ’s e’ mellett annyi sokat .declamálunk а’ 
függetlenségröl; ez nekem nem tetszik. 

S с h w' e ía' z e r. ( Grimmhez ). _ Mi baia lehet 
ennek a’ szélfeinek a’ guzsnllyai? 

R а c z- т а n п. (halkan spiegelberghez ).- А’ ka. 
Pitányról be'szélszi’ А 

Sp ¿ege lb er g. De рад, pszt !-fúlei mindég 
körůl futkosnak közöttünk ё- K a p'i tá n y, mon 
йод? ki “кита ötet kapitánnyá felébünk ; avagy 
nemde usurpália ô ezt a’ nevet, melly iusnál fog 
va az enyém? ---'-~ Hogyan 1? azért koczkázzuk e 
életünket , azértlakoliuk a’ sorsnak minden lépkór 
ságait, hogy utóliára még szerencsének tartsuk, 
rahnak rabiai lennünk i’ Babak, mikor hercze'gek 
lehetnénk! —- Istenemnél Ra’czmann! --~ ez ne 

kem-soha se’ tetszett. 

Schwez'cze r. (ai, töloiwiekhez). А: ám , te 
‘югу még az igazi hös , békákat kövekkelszélesre 
dobni-Már az ö orrának hangia is , mikor ш ki 
Щи, tölyukon машет »- ` 

lf 
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Sp {едем e rg. (Raczmannhazß _Úgy árn — 
’s már éve hogy gondolkodom rajta.; máskép kell 
lennie, Raczmann ! ha az чаша, а’ kinek mindégY 
tartot'talak -- Raczmann -- nem îudják hogy hol 
van , félig elveszettnek hiszik -- Raczmann , úgy 
rémlödöm, fekcte órája üt —— hogyan? még pi 
rosabb se’ léssz, mikor szabadságod’ harangia 
zong? Annyi bátorságod sinès, hogy еду merész 
intést megérts?- l 

R a с zma n n. Hah l Sátán , mlbe‘ bonyolítod 
lelkemet i’ 

Sp íegelb erg. Fogott a’ tapló? -- Jó, kö 
vess hát! megtartottam, hogy hová kullogott , 
—— ier, két pisztoly ritkán hibáz, és akker-hét 
_mi vagyunk az elsôk, kik а’ csecsemöt megfojt 
juk. (е1 akarja ragadni ). ' 

S c h w e i с z в r. (dühöngve kivonja hancsár 
_Íát Hah ! bestia l épen jókor emlékeztetsz a7 cseh 
ïerdrökre! _ Nem lie voliál e az a’ gyáva , `ki re 
Lmegtél , xńikor azt kiáltották az- e ll en` s ég jö n! 
Lelkemre káromkodtam akkor _- költözzél oda 

„111051 orgyilkoà! (agyon szúrja). 
~ ‚А’ haramjdlr. A(mozgásban) Halál! patvar! 
-- Schweiczer-Spiegelberg ~-- -rántsátok 5261)’ 

_1уе1 l ’ 
Sßhwe {сие r. ( felébe "ей a’hancsárt Itt! --- 

és lgy hát dögölj-meg -- Nyugtan , pajtások. 
ne hagyjátok magatok’ félbe töretni :izl eb :matt 
--- mindég mérgeskedett a’ bestia а’ kapitányra, 
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Pf-dig egvêsz böréfl еду sebhely sincsen. Мёд egy 
szer mondorn , nyugtan legyefek‘! -'- hah! a’ 
martalócz! Hátulról orozya akar férfìakat a’ "1158 
ból kilökniì‘ 'Féríìa‘kat'hátulróh агата! Azért fu 
tott-le pofáinkról az izzadék-özön hogy а’ világ 
ból ., mint amollyalll nyomorû kamaszok mászunk 

«И. Besüa te! azért ágyaztunk Щи és füst között, 
hogy utòljára megdermedjünk mint egy patkány. 

Grimm. De az ördögbe! pajtás _---mi bajotok 
'vom а’ kapitány megduhödik belé. ì 

Schweíozer. Csak rám hagyd gondját _ és 
te szentetlen te! (Raczmannhoz) te barátja vol 
,tál , te! Takarodjál'szemem elöl -- Schufterle is 
щуки, de fìtyeg is most i0 formán Schweìcz 
Ьап érte, a’ hògyv'. neki kapitányom jósolvta _. 

lövés )ù ` _ 
S с hw a r c z. Halk ! pîsztolylövés! (másadik lö 

vés). Még еду! Hollá! a’ kapitány'! 
. Grí_m m. Csak várjatok! még harma‘dszorkell 
lönie. (még egy lövés hallatik). _ 
i Sßhw arcz. az !` ö ! Vond magad' hátra 
Schweiczer ---- feleljünk neki! (Швей 

Н. Moor, Kozínszky. (fellépnek). 
S с h w e í o z er. (eléjök тегу). Üdvöz. légy ka 

«pitányom —— egy kícsînyt szeleskedtçm ,` mig oda 
`‘01:51. (а’ holt testhez vezeti). Те légjr bíró Кби 
terń és e’ k‘ózött --- h'átulJ‘Ó'l orozva akart té 
ged’ meggyìlkolnì. ‘ \ 

н ”’ ' 
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A’ .haramjók (megrettenve). lMioßoda ?' a’ 

kapitányt? 
H. Mo о r. (nézésébe elmerül ;}1evesén kitörve ). 

О meg foghatatlan úia a’ bosszûtudó Nemezisznek ! 
нет ez volt e, ki a’ syréni dalt trillázta> elémbe? 
-- Е.’ kést szenteld а’ homályos diizónénak! Ezt 
nem te müvelted, Schweiczer! ‹— 

S с hw до: er. Istenemre mondom! igazán én 
müveltem; ’s az ördögre! nem a’ legroszabbik’ 
a’ mit életembe’ müveltem. (kedvetlenül hátra 
vonúl). 

H. Mo o r. (eszmélve Értem -— intézö az ég 
ben! — értem -4 a’ levelek hullnak a’ fákról — 

‚шеыбш ôszem! wigyétek-el ezt szemeim elöl! 
(Spiegelberg’ teste elvitetik ). 

G r í mm. Adi parancsot kapitány, mit cseleked 
даль tovább i’ 

H. Mo or. Maidan -- maidan minclen be lesz 
telve. Nyuitsátok ide lantomat '- ennemböl ki 
süllyedtem , mióta ott valék '- Lantomat, mon 
dom! Vissza kell magamat ringatnom erömbe 
hagyiatok- el ! 

А’ hammiái». Éjfél van, kapitány! 
H. Moor. Мёд is csak könyůk a’ színiátékban 

voltak azok`--I а’ Római-éneket kell hallanom, 
hogy aluvó szellemem isrnét felébredien -- Lan 
штат! Éifél van, mondiátok? ` 

у f 
\ 
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S с hwa rnz. Már hogly el nem múlt. Ólomként 
fekszik rajiunk az álom. Három nap 6ta висте! 
nem záx‘tunk. 

H. Moor. А’ gonoszak’ szemeikreis s'záll llát 
a’ balzanii álom! Miért kel‘ůl engemet? Éń soha 
gyáva nem voltam, gazember nem voltam ----Fe- 

.küdjetek alunni; holnapA viri‘adtkor tovább ere 
dünk. 

А’ h ar ат] á Ífí J6 éiszakát ‚ kapitányl (А’ fól 
dön elterůlnelc , ’s elalszanak). 

_ M é ly cs en d. 
H. M о ог. (а’ lantot vévén итак ) 

Brútusz. ‚ ’ 
1 

Üdvözellek nyúgatos vírulmány , 
Vedd-fel Róma’ végsïí férliját E 
Philippiri‘íl, hol az halál tusàzott, 
Ingnak búgi'lrnyített lépteím. 
Cassiusz! hol ‘аду te ? _ Róma veuve! 

l Oda Гайка tesivér seregem! 
Az halál’ kapúji békepartom, 
Semmi ё; föld Brútusznak войска. 

Саева’г. 

AKìfbolyong-le a’ sziklárol ottan 
Lëptivel egy meg nem gy't‘ízetettnek? 
IHah! ha nem hazud пашет’ világa, 
Еду Romainak mente az. - 
Tyber’ fajja! honnan ér мата? 
Áll e me'g a’ hét domb" várasa? 

i Sírtam ‘én az árváért gyakortan, 
Воду tölibé ninas Caesars. 
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Brútusz. 

Huh! te az huszon három sebekkel, 
Holti‘ki híva fényre tégedet ? 
Borzadj Orkosz’ tiiztorkába vìssza, 
Büszlce sl'ró! Fúllaszd dölyfedet. 
A’ Philippi’ ércz вышла" 
A’ szabadság’ vég áldvére füstölg; 
Róma штат Brútusz’ tetemein ‚ 
Én Minoszhoz azállokf- fuss futamba! 

.Caesaxn‘ 
Huh! haläldöfés Brútusz’ там! 

Те is _’ Brmusz — te т’ 
Fi —- atyád v01t —- Íì, а’ világ 
Te neked ju‘and volt öriìki‘il! 
Menj -- te Róma’ legnagyobbja lettél, 
A’ midö'n atyátî’ melyéhe’ dúlál. 
Меха} — ‘в auia’ törnérd Карпы; Orditsd: 
Hogy te Róma legnagyobbju lettél, 
A’ midi‘in туда’ melyéhe dúlal. 

’ Menj --»' ludod mi tarta Letheparthoz — 
.'Bús rêvé-sz, indúlj-el a’ ш] marthoz. 

В r ú t u s z. 

АН} atyám Y -- а’ nap-hon’ mindenc'ben 
Eggyet ismerék csak', 
A’ ki a’ ‘жду Caesar-hoz hasonlott, 
Azt az eggyet fiadnak hivád. 
Csak еду Caesar шага rontnì Rómńt, 
Brútusz csak ellenzi állni -ò't. / 

Hol еду Brútusz él ‚ Caesárnak hal/ni коп; 
Menj te balra, engem’ Vjob‘bral hagyj! ' 

(Félre tcszi a’ lì'ántòt ’s`mélyen elméikedvc fel 
’s ан jáŕ). ’ 
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Kezesem ki volna? --- Minden elly sötét --- 

zavart labyrinlhok _- semmi kimenetel --- sem 
mi „мы; csillagzat — ha vége volna ezen 1116! 
só lehelléssel --» vége ‚ mint еду üres bábiáték 
nak ~---'De minek az a’ lángló éh `boldogiság 
után‘ Minek az az ideália еду el nem ért töi 
шум Р az а’ l'lalasztáse .ki nem vitt plá 
noknak? — ha nyorriorú billenése ennek a’ hit" 
ván,I iószágnak ( a’ pisztolyt arczáia elébe tartván) 
a’ Lölcset a’ döréhez, a’ félénket a’ bátorhoz, a' 
nemest a’ kalózhoz hasónlóvá tészi i' —- Még is 
её)’ olly istenes öszbangzás van_ a’ lélektelen ter 
mészetben, mért volna ez а’ zůrhang az értel 
mzsben —— Nein., nem! van valami több, тег! 
él mög nem valék szerencsés. 

A'zt hiszitek, hogy reszketni fogok , lelkei el 
fq'tottjaimnak! én nem fogok reszketni. (erösen 
riszketve) Hiszen bús halál-nyöszörgéstek —— fe 
k<tére foitott arczátok —- rettent'o'n nyilongzó se 
bdtek, csak {гей а’ sors’ еду törhetetlen Насад 
r11-k , és végtire szůn-estvéimmel függnek össze, 
.da'káim’ ’s nevelöim’ szeszélyeikkel , atyám’ tem 
pe‘amentuznával , anyám’ vérével —— (_borzadály 
tólrázatva). Mért csinált az én Perilloszom ök 
rötbelölem, hogy az emberség égö hasamban 
sůljìn i’ ` 

A(!/Iagának szögzi а’ pisztolyt). Idö ’s örök - 
lé t-v összelánczolva egyetlen еду perez általl 
~-- brzasztó kulcs , :nelly Машин; az.élet’ log? 
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»ágát bezárod, ’s elöttem az örök éinek birodal 
ты nyilod-fel --- mondd nekem -— 'o mondd 
nekem --- hová -- h о vá fogsz engem’ vezetni? 
~-~- ldegen ,sulla körůl nem haiózolt ‘Шах! —- im! 
az emberlét zsibbadoz e’ kép alatt, a’- végesnek 
Ícsz-eröie enged, ’s а’ képzelem, ez az érzêkck’ 
csintalan maimav, hiszékenységünknek rideg ár 
nyakat iátszik-elé. ---- Nem, nem ! férfi ne tálto 
l'ogion- Légy akármillyen te név tlelen túl! — 
csak hivem maradion ez az én ennern -- На)‘ 
akár millyen, csak hogy‘ ennem et vigyem il: 
tal _ Külségek csak mázai a’ fél'iìnak. Én va 
gyok mennyem és poklom. 

Ha te nekem valamelly hamvadott világkö't 
m a g a mba hagynál , mellyet szemcid elöl szárr.w 
üztél , hol a’ magányos éi , ’s az örök sivatag k. 
nézteim i’ — Én akkor a’ hallgató ürt képzelme 
immel népesiteném, ’s az öröklet volna kéni 
idöm az általányos inségnek zavart képét ízekie 
bontogatnom. -- Vagy mindég-úi szülésein, is 
mindég-úi szinpiaczain a’ nyomornak akarsz lei 
csöröl lépcsò're ---- a’ semmisitésig vezetni` Non 
szakaszthatom-el az Не! - fonalakat, mellyek xi: 
kem ш! szövettek úgy, mint- emeztet? е ‘е 
semmivé tehetsz - ezen szabadságtól meg m 
{алтарь (megtölti a’ pisztolyt, hirtele-n a~ 
doz.) Es meghaliak é., gyötrelem-„telt Не!’ fé sé~ 
böl? -— Átengediem é a’ nyomornak а’ gy el 
met felölem? ---~ Нет! el akarom türni. ( ‘гей 
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a' pisztolyt). А’ gyötrelem bénúljon-el büszkesé 
gemen. Bé {одет fejezni.; 

Mindég sötéiebb leaz. He r r m а п п az erdò'biöl. 
He rrm a n п. Csitt, csitt ! borzasztún nyöszö 

‘rög a b‘agoly‘ -I odáltal а’ faluban tizenkettô 
kong -- Jó; i6! а’ fattyú-csiny aluszik —- semmi 
lesö e’ vadonban. (а’ várhoz lépik, és koczog). 
Jöj-ki ‚ jajember, toronylakó ! vacsorád készen vár. 

H. M 00 r. (halkkal vissza lépvel ). Mit je 
lent ez? ‚ 

Egy ‚тайга! (а' várból). Ki lcoczog itt? héj! 
‘le ‘газу Herrmann, az én hollóm? 

He rrman n. Én vagyok ‚ .Herrmann , а’ te 
hollód. Hágj-fel a' rosiélyhoz, ’s cgyél. (bagl'yok 
huhongnak). l’iettentöleg trilláznak hálótái‘said , 
öreg! _- Jól esik? 

А’ szóz а t. Nagyon éheztern. Hála néked hol-_ ' 
lót lcüldö a’ kenyérért a' pusztában! "s mikép van 
kcdves gyermelcern, Herrmann? 

He r rm а п п. Csitt -- ñgyelj —— mintha hortyo 
góknalc neszét hallanám! semmit se’ hallasz? 

А’ sz ó zat. Mi? hallasz` te valamit? 

He rrm an n. А’ nyöszörgö szelet a’ torony’ha 
sadékiban -- ollyan éji muzsika , hogy az em 
bemek a’ fogai vaczognak bele, ’s körmei elké 
kůlnek. Csitt, megint -4 mindég mintha hol-kyo* 
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_gást hallanék. _» Társaságod van, Üreg _ hu 
huhu l y 

А‘ s z ó z a t. Látsz vaiamit i’ 

Herrmann. lsten veled! isten veled! Bor 

zasztó ez'a’ le lakod. Hágj-le a’ ß_lyukba — fenn 
à’ te segitöd , bosszúlód -— átkozott Íiú! (futili 
akai' i 

H. Mq о r. (iszonyodtan elélépvén Megállj! 
I'Icrr ma п п. (kiáltva За] nekcm! 

П. М uu r. Áilj-mcì,r , mondom ! 
`Í] c r rm a nn. Jui'. р]! jaj! Minden fel van 

fedve. 

1I. Moor. Állj-meg! szólj! ki ‘аду? mi dol 
y god van in? szóljx 

Herrmanrz. Irgalmat, irgalmat, kegyelmes 
ür! csak egy szót hallgasson meg elébb , mint 
sem meggyìlkol. v i 

Н. Moo r1. (szablyát húzván ). Mit fogok hal 
lani? 

He'rrm ann. Megtiltotta ugyan életemre a’ 
kegyelmes 1'11‘ -- de nemy tehettem máskép — 
nem volt szabad máskép teńnem; a’ mennyben 
iii-nn cgy ísten ——- tulajdon atyja ott ---- fájialtam 
бы —- Most азиаты. 

II. Moor. Itt {Пой rcjlik — elé Yele! szóij! 
mindcnt akarok tudni. . 
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А’ sz ú z a t. Jai ! tai ! te vagy az, Herrmann , ki itt 

beszélsz? kivel beszélsz, Herrmann? 

II. M0 orà'Alant még valaki _ mi történik. it 
и"? (а’ toronynak szalad), Fogoly é kit az em 
berek magokról leráztak? _ Énliékoiit fel-fogorn 
oldani --- Зима“ mégwegyszer! hol az aitói’ 

H errm‘ann. Oh légy irgulmas, ne nyomozz 
itt tovább, uram _ irgalombòl haladi-el. (‘Щё 
h1. fut). 

II. Ma or. Négyszcren zárulva! Félre innen‘ 
Fel kell fedödnie --« Most elös zii r iöi nekem 
segélyül tolvaiság! (törö szereket. vesz elé és 
megnyilia a’ rostély aitót, aliából fellxág еду а gg, 
свети/212251 зайгадтап.) ‹ 

А: agg. Könyörületet a’ nyomorúnak, könyö 
ri'iletet! 

H. Mo or. ( iiedve hâtra szökik ). Atyám’ 
szava ! 

Az Мо or. Hála neked, ó isten , eliött a.’ 
megváltá‘s’ тща 

Н. Moo r. Lelke az öreg Moornak! mi hábo 
ritott sirodbun? Bůnt inn‘czoltál e a’ másik vi 

lágba, :nelly a’ paradicsom’ aitaián bementedet 
gatolja? miséket 4olvastatok , bolygó lelkedet hon 
iába küldeni. Földbe ástad e pénzöket az özve 
gyeknekés этими, melly téged’ ezen éil‘eli 
orában orditva köi'ůl liz? kiszakasztoin a' улиц) 
вёгйёпу’ körmeiböl a’ földalalli kines-el , ha bár 
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еще!‘ veres lángoknt okád rám5 ’s hegyes agyarait 
kardom ellen vicsoritja. y,Vagy annalc jösz , hogy 
kérdéseimre az örökség’ talányait felredölied ? --- 
szólj, szóli! én nem vagyok emberc a’ halvány 

‹ félelemnek l 

Az b'. Mo or. Én nem vagyolc lélclc. Tapinìs 
meg, én élek, ó еду nyornorúlt egy ínséges 
életet. 

II. Moor. Micsoda? te nem temettetél-el? 

Az Mo or. Eltemettetém igen-az az egy holt 
lcutya felcszik alyáim’ àirbolì'îában, és én három 
ввёл hónapokig sínlem itt e’ söîét földalatti bol 
tozatban, semmi sugártól nem érintve , semmi 
langy lebeltöl nem illetve, serhmi baráttól nem 
látogatva, hol vad hollók kárognak, ¿s éjf‘élibag 
lyok huhongnak --- 

н. Моог. Eg és шаг ki tene ezt? 
Az ii. Mo o r. Ne átkQzd-el ! _- azlén li am Fe 

' rencz tette ezt. 

H. M о а r. Ferencz E’ Ferencz?--- oh örölc chaosz! 

Az ò'. Moor. Ha ember vagy, és embex‘iszi 
vet birsz, megváltó , kit érinern ismerek! ó hall` 
База-тег egy atyánakjaiát, mellyet neki fijai же` 
reztek -~ máx' három hónapia elé nyögdeltem az; 
a’ siket szirtfalaknak , de tampa Майдан; та} 
molta csak panasszirnat. Azért, ha einher ‘аду 
és emberiszivet birsz --- 



H. Moor. Ohlez a’ felhívás а’ vad bestiákat y 
is eléösztönözné odvaikból! 

А: Moor. Épen kól‘ágyon feküttem,’s alig 
kezldtem egy s'úlyos betegség után e‘röt gyüjteni; 
ее)’ embert vezettek elém, ki azt hírlelte , hogy 
idösb Наш meghalt а’ csatában, ’s szablyát ho 
zott magával az ö vérével (смены, és utolsó üd 
xfözletét, és liogy az én átkom üzte harczba, és 
halálba, és kétségbç. 

H. Mo o r. (hevesen elfordúlva tôle ). Nyilvá'n 
ságos! 

_dz ò'. Moor. Halljad tovább! Elájultam a’ hir-_ 
nél. Holtnak kelle tartatnom, mert mikox" ismét 
magamhoz tértem , már koporsóban feküttem, és 
halotti lepedöbe takarva 4mint еду holt. Vakar 
tam а’ koporsó fedelét. Erre az felnyilt. Sötét ё] 
iel volt, és (iam Ferencz állt mellettem —— Но 
gyan? kiáltott rettenetes hanggal , hát örökké 
akarsz élni? — ’s mingyárt becsapódott megint 
a’ fedél; e’ szavaknak dörgésök megfosztott érzé 
keimtöl; mikor шефа! felébredtem, a’ koporsót 
felemeltnek éreztem és félóráig szekéren vonatt 
nak. Vegtire felnyitatott , és ennek a’ boltnak 
küszöbén álltam; elöttem а’ fiam , és az az em 
ber, ki nekem Károlynak véres szablyáját hozta; 
tízszer által fogtam térdeit, és kértem ‚ és ese 
deztem, és által Тагил‘: megint,- és megeskettem 
-- atyjának введете nem ért „мы: -’ le a’ 

,j 
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nyúzzal! dörgött száiából, elcget élt ö _ és le 
tasziltniiam iz‘galom nélkůl , és Ham Ferencz „п; 
nam bezárt. 

H. Moo r. Lehetctlen , lchetetlen ! „е! kellelt.` 
tóvcsztened. 

/lz ё. Moor. Lehet hogy téveaztém. Hallgass 
meg tovább, de ne haragudiál. lgy feküttem húsz 
órákig, és senki sem gondolt velc'm. Nem 15169 
‘Ее-11108 soha semmi cmber ezt a’ rengeteget, тег! 
а’ közönséges rege kereng , hogy'atyáimnak lel 
keik ezen romokban csöi'ömplö lánczokat si 
kárlanak, és az éifeliórákban halál-éneköket sut 
tongiák. шут megint meg hallottam nyilni az 
aitót, ’s ez az ember itt kenyért hozott ’s Ищет, 
és felfedezte nekem, mikéntitéltettem éhe‘nilalásf- 
ra, ’s hogy milly `vcszz’ßlyre teszi-ki életét, ha 
megtudatnék hogy ö engem’ é'tet. [Ну fàrmtam 
fenn nyomorún e hosszú idökig, de a’ szünetlen ` 
¿fagy _ szemétemnek pállott bügse- __ a’ штана 
1an Ы: -I- eröm hanyatlik , ‚ .testem kifogyott; 
dezerszer kértem könyůvel а’ halált az istcntöl, 
de még nincsen betölive bündiiom’ mértéke _ 
yagy még yalamelly örömnek kell reám várnia, 
.hogy olly csodálatosan fenn tartattam. De mél 
`tán szenvedek --- Károlyom, én Károlyom! és 
„не“ még nem voltak `ösz haiai. 

H. Mo o r. Elég. Felitirögök ! ti iéggöröngyök! 
ïl‘ilaiha érzéketlen alvók!_Fel! senki s'em él;»x‘edi` 
(pisztolyt lö -- ki az alvó haramiák felett 
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A’ haramjgilf. (felugorva). Héj! llollá! hol 
lä! Mi dolog? ' — 

Il. Мо or. Нет rázott~l`el titelcet ez a’ történet 

а’ szunnyalomból? az örök álom felébredett vol 
па! Nézzetek ide, nézzetelé! а’ világ’ töx‘véhyei 
koczka-jálckká lettek, a’ természet’ köteléke $261)’ 
lyel van, a’ régi megbasonlás kiszakadott, a’ Gu 
az atyját mvggyilkolta. 

А’ haramja'lf. Mit mond a’ kapitánxy? 
H. Moor. Nem úgy, nem gyilkoltal ez a’ szó 

csak szépités! --- a’ Íiú az atyját ezersvzer meg 
kerekelte, láncsára szúrta „ kinzo‘tta, megnyúzta! 
ezek a’ szavak nekem még nagyon emberiek --- 
a’ minn а’ bün elpirúl , a’ Kannibálolc elborzad« 
nak, a’ mire aeonok óta semmi ördög nem ju 
,tott — А’ fiu tulajdon atyját -1 ó nézzetek ide, 
nézzetekl ö elájult --- ebbe a’ boltba a’ liu az aty 
ját -- fagyot, meztelenséget, éhet , szomjat —- ó 
nézzetek csak, nézzetek csak! -- ö ennen atyám, 
csak meg kell vallnnom. 

A’ h a r a т j á lf. (elészöknek , ’s körůl veszilc 
az aggott). A’ te atyá‘d, а’ te atyá’l? 

S a hw в í o z e r. (tisztelettel lépik közelbre , ’s 
elötte tél-dre esik). Atyia kapitányomnak! Csóko 
10m lábaidat! törömnek parancsolhats’z. 

H. Mo о r. Bosszú , bosszú, boss'zú érted! ször 
nyen megsértett, szentelenitett agg! Igy szakasztom 
el mostantól örökre a’ тетей köteleket. (ruháját 
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felölröl aláig hasítja)lgy átkozok-el minden cscpp 
testvéri vért а’ nyilt m'enny’ orczájánál. Hallgass 
meg hold, és csillagok! Hallgas-meg te éjfeli éj , 
melly a’ szörnytettre lenéztél! Бандажи-тег száz-l 
szor rettenetes isten! ki ott fenn thrónlol а’ hold 
felett, és bosszút állsz és káriioztatsz a’ csillago 
kon ш}, és tíìzet lángolsz az éjen! [tt térdelek, 
itt meresztem-fel e’ három ùjat az éjnek borzadá~ 
lyába, itt eskíiszöm _ és mint egy mordfajú Те‘ 
nét okádjon-ki hàtáribúl а’ természet, ha ezt az 
eskümet megsértem-»esküszöm hogya’ napfényt 
nem köszöntöm elébb , mint mig az atyagyilkos’ 
vére e’ kövön szétontva. fel à’ nap felé nem gö- 
zölg. (felkél 

А’ h a ramjáh. Ei еду Beliál-csiny ez! Mondja 
.csak valaki hogy ‘mi hunczfufok vagyunk ! Nem , 
minden sárkányoknál! illy tarkán ’sohn sem csi 
náltuk. 

Н. Moor. Úgy! és minden rómitô sóhajjinál 
azoknak , kik valaha törjeitek által haláloztak-meg! 
kiketlángom fait-fel, és rohanó tornyom zúz'ott 
össze! Elébb semmi gondolat ölés- ‘югу fosz‘ 
tásról melletekben lielyt ne találjon, mig mind 
nyájatoknak ruhájik az elfajzottnak vérétöl sár~ 
lákra festve nem lesznek. --- Azt ugyan soha 
nem álmodtátok, hogy magasabb felségek’ katja 
vagytok! Sorsunk' zavart gombolyaigja oldva van! 
Ma, ma еду láthatatlan hatalom nemcsité kéz-- 

Í mivünket. lmádkozzatok Az elöit, ki вещей ezt 
a’ ma 
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a" magas koczkát intêzte, ki ide ‘кистей, ki sö-~ 
tét itéletének rémitö angyalaivá lennetek méltaà 
toit! Fediétek-le feieteket! Térdelietek-le a’ por-a 
be , és kelietek-fel‘ szentesülve.- (letérdelnek ). 

Schweiczer. Parancsoli, kapitány , mit te 
gyünk? 
HH. Moor. Keli-fel, Sicinveiczer! ’s érintsd e’ 
Мент fürteket ! (atyiához vezeti Schweiczert ). Tu 
dod e még , midön egykor ama’ cseh lovagnak 
feiét ketté hasitottad , a’ mint épen szablyát vo 
nitott felébem , ’s én, lehelletlen ’s eltikkadva do 
logtól, térde'imbe süllyedtemi"I Akker neked ogy 
olly iutalmat igértem, melly királyi legyen; ed 
dig elé még e’ tartozatot soha meg nem iizetd 

’l hettem 

` S с h w e í c z e rj. Eskütted , igaz ; de hagyi örök 
ké ' adósom'nak nevezzelek! 

H. Mo of. Нет, most akarok iizetni. Schwei 
сжег, így még semmi halandó. nem becsíttetett! 
АН] bosszút atyámértl (Schweiczer felkél). 

Sc hweíozer. Nagy kapitány l ma elöször 
жене! kevéllyé! Parancsoli, hol, hogyan , mikor 
íissek rá i’ 

H. M oo r. A’ perczek- számlálva vann‘ak, siet 
ned kell. A’ legméltóbbakat “Мама-Н а’ bandá 
bol, és vezesd-egyenesen a’ fòldes úr’ várának. 
Húzd-ki öt az ágyboi, ha aluszik, vagy a’ Зуб 
nyör’ ölében fekszik; ragadd-el'a’ vendégségîböl, 

ifi 
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ha részeges; rántsd-el а’ feszülettöl, ha imádva 
térdel elötte! De mondom neked, jól agyadba 
nyomom, nekem boltan ne hozd által! Annak 
húsát darabokra szakítom, és éh ölyvölmek há: 
n'yom étekůl., ki csak börét karmolja-meg, vagy 
eg)r hajszálátbántja. Egészen kell öt birnom, és ha 
egészen ’s elevenen Нота-тег, egy milliót ka 
pandsz jutalmúl; ennen éltem’ veszélyével aka 
rom еду királytól elorozni , és te ,te szabadon köl 
tözöl-el , mint a’ tágas lég.---Értettél? most siess l 

Se hweícz er, Elég, kapitány! veddi itt ke 
zcm’ rája. Vagy kettöt látsz megtérni, vagy едут; 
sem. Schweiczer’ fojtó angyalai ! iertek! (Еду 
csapattal ’s Herrmannal el). 

H. M о о r. Ti oszoljatok-el az erdöben. Én ma-l 
radok. 



@-ä-’~1m 

ÖTÖnngFELvoNÁs 
 

ELsó SCENA 

каша; 50k azobákba. ISinisi ei. 

Da'ní el ( lámpával- jön , 's utazoi‘butorral 
Isten veled ldx‘ága zainyal‘iá2i---n sok jót kedyest 

éltem benned, mig o’ boldogult úr élt —— könyük ’ i 
tetemeidre te régen elrothadtl kiván'jia ö ezt еду 
a'gg szolgától -- eresze volt az árváknak,l éslaz 
elhagyattak’ réivpartja, és ez a’ fiû gyilko’s ‘odvvá 
tette --- isten veled tejó padló! lmi sok‘szor s‘ë-l 
Pett-ki téged’ az öregDániel; isten yeled 'te kedveä 
kandalló ‚ az, öreg Dánicl nehéz búcsút veszen tlñîlied! 
..._ minden olly megbízott volt néked--- fájnifog i 
ez neked öregl Eliézer --- de isten óvjon kegye 
lemben, a’ gonosznakl csele ’s çsalái'dsága elöl,` 
üresen jöttem ide, üresen költözöm-èl ismét, de 
lelkem, az mentve van. (a’ mint„elakar menni 

l F'e ren cz roban-be háló kö‘ntöshen). 
Da’níel. [sten seglts! Az ux'am! (а’ lámpát` 

kioltjaÀ). s ’ 
u* 
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Fer en sz. Elárulva ! _ a’ ‘сисек siriokból kio 
kádva _ Felrázva a’ halott ország az örök álorn 
ból elémbe bögi: gyilk os! g y ilkos! _ Ki 
mozdúl itt? 

Dániel. (szorúltan ). Segits istennek szent 
anyia! A’ méltó’ságos nrunk az, ki olly irtoztatón 
мы: а’ boltokon keresztül, hogy minden alvó fel 
дед? i ' 

Fe r e n cz. Alvói’ Ki mondia hogy aludiatok E 
Мел}, gyuits gyertyát. (Dániel el; más inas iön). 
Senlli se aludiék ebben az órában. Hallod? min 
denki fel legyen- fegyveresen legyen_ minden 
puskák töltve. Nem láttad öket ott a’ boltfolyo 
son oda lengeni'? Y 

Inas. Кйь, kegyelmes ür?I y 
F e r e n cz. Kit, {Вне} te, kit-i’plly hidegen , olly 

íiresen kérded, kit? ’S engem’ még is úgy meg 
ragadott mint a’ tántor! lkit: ,' szamár te , kit? 
Lelkek és pokol! meddig van az ‘паев? 

Inns. Épen most harsogia k ettöt a’ to 
жопу-61’. " ï 

F'erenc'z. Hogyan? hát egészen az utolsó ité 
letig akar tartani ez az ё}? Nein hallottál zsivait 
a’ közelben? gyözelmi lármát ‚ nem vágtató lo 
vaknak neszöket? Hol van Kár_ а’ gró'f akarom 
mondani? 

In as. Нет tudom én urarn! 
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-ïi Fe'rè‘n штат-‚111404? 'l‘eA-isya’»banda'ihólva-l 
ló vagy i’. kidobbàniom= szivedet botdáidból, {11110 
zott nem _tudom-odért 1 Mani, hozdœl‘a’ papot Ц 

In u_s. Kegyelxâß f_n‘!` î 
Fer e n cz. Moi‘ogaz? késel? _( az inas sebesen 

е1). Micsoda? hát kolduspk is _öszveesküve ellef 
nem? Ég ,_ pokol,_ _min¢_i_¢_¢__n__,_ _iösfs'z-_e чище ellç.. 
nem? v l 

_ ранге‘. (‚ауеггуёчф ’m11 
Fe r eri oz. Нет 1‘611 nem ŕeszlce'izek! üres álom 

volt. А’ halottal<_még fel nem támadnak; ki mond 
ja, hogy én reszk'e'tek, ée halv'ïánywyjagyok? hij 
szen olly könnyen ‚ olly vagygdk, _ _ ¿l _ 

Dá п icl. Halvány ,__én '_urain, „mutma’ halott; 
szava s_»zorúlt 6_5 gagjp’g. ‹ - ‚ ' : 
_ E_eregi oz. ¿_\.f__l_1i_f1_eg lel. Csalc ах! mond_d,`¿hà 
1711111. {6% 698%?’ Шея де‘ыд‘ё’Ч‘Р “wé 
gaiok magamnal( ,_azt mondd a’ papïak. _ __ 

pentsek- lirzulcôfŕ'i‘âil’ ' NQ " 
r. мы п 1:1..- Cseppents Тай tfzùkòi'ŕa 1- à’ hem 

1) á n z' в 1. Parancsolja, hog! élethalzarnnt сыр 

‘ ìèszeů itt itüäimiiwßzavatŕilszòi'an@és еды-(‚ё :indi 
élefhalzámot bnukr'oir‘. «inl ' =`\"‘="` .J‘Pî‘äiŕ‘lf " Н l 
‘ ‚ш n' m; 1Elébb’zá’ïîkulcsokat'ii äi‘liŕ‘à‘a‘ ‚мы 

п ‘д- "’" l ‘ .m Omból fogom __. “ »in ‚1 ‚ 
‚- Fez-enga. Нет, nem’. же“, рйпвгддй. via’gy 
vcled megyek. Hi'szeu látod‘ ‚думы neri: 
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llehetek, mi könnyen -- liiszen látod elájulhatok 
— ha egyedůl vagyok. Hagyd abba, hagyd csak, 
maid elmúlik, ’s maradi. ` ‹ 

Dáníel. Méltóságos uram'igatzáń beteg. 
‘1 — i а ‚ ‚ . i › Ferencz. Valóban, valóbçnl es ez minder). 

-Ã’És betegség zavarja az‘agyat‘, ’s bös-»z és ri 
deg álmakat faiz. Almàk' nemv ielentnek semmit 
---- úgy e Dániel, állmak a’ hasból jönek, és ál 
mak nem ie'l'enthe'k‘isemmìt ---répen еду víg ál 
mam volt. é áiuhca lesüllyed). "I 
_ D á ni'leìŕdié'z'u'è' 'Kij'isz'tusŕ Mi ez? Gyuri! Kon 

rá'd! 1Зез1уё‘11цмёйоп!4 biezen csak motszania 
tok! ( rázza ótèit'). 'Mária Magdolná és Josef ! hi 
szeri legyeri‘r'nár es'zetek! igy' maid >:azt mondiák, 
hogy én öltem-meg! [этапу1‹бпубгй1];`га][ат! 
‘_`Тег‘е 21.02. ‘(2ача111п11 Felge félre! init rázasz 

ů'gy`ferte`lmes"osò`iiìirázl a’ lllol‘t'zili;y fel nem 
támadnak ' l 

:..w 
n: á „1211011 irgalorri! yeszét vesztette! 

Fe r er! 02.: (ддшдурдгап felemelkedik). Hol va 
gyok? -,--v„t~e Dániel! mit. mondtami’ ne figyelj 
rá! hazudtságot mondtam, akámmi volt legyerr 
_- jöj,v segítïfel !Qcsak egy perçzi szédelgés mert 
- тег: ki nem aluttam magamatf. 

¿'Dá njeL-@Caak‘ gldános. itt Yplna ! segélyért ki 
áltok! orvosokéiît МИФЫ, q- ‚ ‚ — ‚. 
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Fe r encz. Maradi! üli mellém ide erre a’ zó« 
‘Ага! _ ‘Жду _ te okos -ember vagy, i6 ember 
‘аду Dániel! Hagyd beszélliern-el _ 

Dániel. Most ne, maid máskor! ágyba vi 
szem , én uram, a’nyugodaloni itt hasznosabb. . 

Fers п oz. Nein! kérlek hagyd beszélliem-el, 
és nevess-ki erösen! _ Látd, úgy látszott,hogy 
ogy királyi vendégséget tartottam ‚ és szivern 
gondtalan volt, és részegen feküttem a’ várkert’ 
pázsitiában, és hirtelen _ dél' Отца volt _ hir 
telen , de mondom neked nevess-ki erösen! 

Dániel. Hirtelen _ «i - i 

Ferenoz. Hirtelen egy szörnyü döl‘gés ütött 
fülemre, remegve feltántorogtam, ’s ime, úgy 
voltam, mintha az egész látkört tîîzes lobbok 
han fel látnám lángolni, és hegyekési várasok és 
erdôk, mint viasz a’ kemenczében , elolvadva, 
és egy orditó szélszak elseprette a’tengert és еде; 
és löldet -- ekkor, miként ат tárogatókból har 
sogott: Fold! add holtiaidat, add holtiaidat ten 
ger! és a’ kopár m‘ezöség vaiúdni kezdett, és ko 
Ponyàkat felhányni, ’s bordákat, és állkapczákat, 
és csontokat, mellyek öszvevonódtak emberites~ 
tekbez és átnézhetetlenůl eláradtak: egy eleven 
légvìhar. Ekkor felnéztem , és ime, alián álltam 
a’ dörgô Szinának, és feletiem tolongzat, és ala! 
tam, és ienn csúcsán/a’ hegynek liárom füstölgö 
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ls_zéken.hárornh‘férfialc , kiknek tekinietöktöl 1‘ utamt 
a’ teremtményf> - ‘ ‘ 

Dáníel. Hiszen ez eleven l<épe az utolsó 1113 
lelnek. . 

Ferencz.„_Nemdel bolond holrni ez? Ekkor 
elé lépett Еду, rá nézni mint a’ csillagos éjre ‚ ke 
zében v'as pecsétgyůrü, és kclet 1s-nyúgait közt 
tartotta‘azt', ésïinondta: örök, szent7 igazságos, 
hamisíthatatlanlëäak еду igazság van, csak @gy 
rényz Jay; ï.ij‘_;"i'5jfà’ kétkedö féregnek в _ 111 
е1ё16 ett'e' "lVÍä'saiÉlilc,> kezében e villámló 111 kör vilt, "lt-elet" ’s rnyúgat kózgty tartottà, és 
mondta: ez a’ tükör igazság., szinlés és álorcza 
benne meg nem állnak ——- itt megijedtem én, és. 
mindennéB, тег: 1113у6-‚ё5 tigris.- és leopáxjdv 
orezákgt láttunic viiegzg-V-gugárztatva _az irtóztató ytú’ 
11011161—„ё5„010‚’1ёЕЁЁ1„;3у H_aijinadik, ez kezé 
ben _egy ércz giéi‘legetturtott~, `és kelet ’s nyûgát 
115211‚а1:1011а:1&5‚1110‚11с11а516111018;1110, tí magza. 
1011 Adámtól .lv-'éna’y gondolatókat merem haragom’ 
nak cséázéjébenhìéî. a’ tettelcet dágályom' font-r 
jával! , -_¿__.___ ‚ _ _ ' 
_l Dá лёг]. [sten ‚11г1пуб1‘1111бп_1‘а11111111‹!’ Í 

Feren cz. .Halványan álltak mindnyájany mint 
а’ 116 , szoi‘ongva~vert a’várás mindegyik mellben~ 
ltt úgy rémlödtem, mintha az én nevemet halla» 
nám elöször nevezve a’ hegy’ viharjábólß és leg# 
belsöbb velöm megfagyott bennem, és f¢nnhang` 

1 
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cgal vaczogtaki ú'ogaim. Egyszérre meg ‘сайт! zen 
di'ilni. a’ mérlog , ídövdůlní a' szirt, és az iórálë el» 
költöztek е8у1|с‚а’‹‘шёв11‹ után a’ balon függö cs’é 
szénél, és egyik a’ másik iitánÀ еду ha lálbün't 
vetett belé _mhd 

D á п íel. [sten bocsásson-meg méltóságodnalc! 
Fer_en а z.. „Ад înem tette --- a? `csésze »heg'gyé 

nött, de a’másik, tele az `engeráztelée’ véréniel 
mindég magasan'ta'rtotta aflevegöbe'n —-- Vegte- ‘ 
re egy agg férfì БЫ: ‚ mélyen g’òrńyülve Штаны; 
katja megrágva a’ dühödö éhtö'lÍ; minderiekhek 
szemeik irtózya fordúltak-el a’ férfitól, én ismerv 
tem a’ ИГРЫ, egyfüi-töt vágott-le ezüst hajából,v 
bevetette a’ bünök' csészéjébe és im@ az lesüllye~ 
dett , hirtelen lesüllyedett egész az örvényig! és ’ 
az engesztelés' csészeje magasa-n fellengett! т 
ekkor §szóza`tot hallottam harsognifüstjéböl a’szirt 
nek: kegyelem, ykegyelem a’ Fold’ és az örvény’ 
bünösénck! egyedül te vag-_y а: élvetett!--«'(mély 
szünet). На“: mért nem nevetsz Dániel? 

Da’nz'el. Hát nevethetek mikor a’ böröm is 

borzad belé? Álmak az istentöl Швей. ' 
Fe re noz. Pfui, pfui! ne mondd azt. Bolond 

nak nevezz, esztelen, izetlen bolondnak. Teddx 
ezt, édes Dániel ‚ kérlck, kérlek , csúfoli-k'iî 
erösen! ' ‘V " 

Da’niel. Álmak az istcn'töl jönek. Én Идём 
kozni {едой игашёгЬ 
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Ferencz. Hazudsz , mondom _- menj e’ 
perczben, szaladj, ugorjál, lásd , hol késik a’ pap , 
siessen, siessen parancsold; de mondom neked, 
kte hazudsz! 

1) á n ie I. ( elmentében )‚ Isten irgalmazzon 
uramnak! 

Fe r e n cz. (várta! múlva). Pór-okosság: pór 
félelem! «- Hiszen még nem bizonyos, ha nem 
múlt e az elmúlt, vagy ha talál e szemet а’ csil 
lagok felett -- hm, hm! ki suttogta ezt belém? 
Kát áll e', valaki bosszút a’ csillagok felett? _ 
Nem, nem! -- lgenfáll! Rettentőn visít körű~ 
lám: bírál fenn Egy a’ csillagokon túl! Elébe 
menni а’ bosszúlónak a’ csillagokon túl még ez 
éjjel! Mondom, nem!'-- sivatag, magános, si 
ket ott fenn а’ csillagokon túl -- de ha még is 
valamivel több volna? Nem, nem! nincsen! Pa 
rancslom, nincsen! De ha még is volna? Jaj né 
ked , ha felróvatott volna! ha elédhe számoltat 
ne'k még ez éjjeí! mért borzadozom úgy csont 
jaiIILba-n ?l Ha l ni! mért ragad-meg 1 úgy e’ szó E’ 
Számot adni а’ bosszúlónak túl a’ csillagokon - 
és ha ő igazságos! árvák és özvegyek , elnyomat 
tak, gyötröttek nyöszögnek~fel hozlzá, és „ha ő 
igazságos? --- mért szenvedtek nekem , mért vit 
tem diadalt felőlök? -- I 

Mózer. (fellépik). 
Mázer. A’ méltóságos úr küldött értem. Bá 

mulok Először életemben! Gúnyolni akarja e a: 
religiót ,vagy remegni kezd előtte ?' 
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Ferenaz. Gúnyolni vagy rernegni , a’ mint 
felelni fogsz.k Halljad, мат-‚ш maid megmu 
tatom neked, hogy te bolond чад)’, ha nem, te 
hát a’ világból ůzsz bolondot; éste nekem felelj. 
Hallod? éltedre kell felelned. 

M ó zer. Egy magasbat idé'z birószéke elé a’ _ 
gróf. E’ magasabb egykor maidmeg fog felelnif. 

Fe re ri cz. Most akaromitudnii, most, ebben' 
а’ szempillanatban, hogyï‘a'uzitl душ döreséget ne 
kövessem-el a’ szükség’szoritásában, hogy а’ _P.ÓI" 
bálványához- folyamodiam.- Sokszor h_ötpentém 
eléd а’ Burgúndinál gúnykaczajjal: nincsenisten! 
-- most komolyan beszéllek, ’s aztmondomà nin 
csen l m‘inden fegyverekkel czáfoli-rneg , mellyek 
hatalmadban állnak; de én elfûjom szám’ lehel 

' ‹ i -1 . Lb. '._ 

Mózer. Ha épen olly könnyen__eltudnád Ш" 
ni а’ menykôt iis, mell)r tizezerszeres mázsasûly-4 
lyal fog kevély lelke'dre esni! Ezen mindentudó 
isten, kit te döre ’s gonosz! közepéböl az 6 te 
remtésének kiirtasz, nem szorúl védségre а’ por’ 
„ада által. Épen olly ладу б’ a’ te tyrannságaid 
ban, mint akár melly mosolyában а’ gyözödel 
mes rénynek. Y 

Бег-еды; Rendkivül jól, papocska! így tet 
szel nekem. ' 

_ M дав’. Én .itt egy nagyobb-úr’ i‘ìgyében ál 
lok, ’s ollyannal r»szólok, ki féreg mint magam ,ï 
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так tets_zeni nem kivánok. Ám csodákat kelle 
.qentgdnom mivelnigha makacs gpnoszság'odból 
a’iyallást kics'ikarhattiáui. De ha meggy‘özödésed 
olly erös, miért hivattál , Vmondd-meg hátlmìért 
hivattál éjfélkor? 
en_ Ee r e n с г.‚‚мегй:_.е1йщаш тазатаф , ’s а’ sach 
x‘lálßpçri kedvemîl'llgy.: telt.. ‘ты akal‘ok- magam 
I‘la‘ln‘ç‘sinalni , papocßkákkal czivódnoin. Ures ijesz 
te‘ssel b‘átorsáigo'g'xa't nem fogod ‘eltörleni Tudom 
ligâyari'ï', hogynaeörökletet ~reményl, ki itt' alant 
a’hk‘îli‘rtfább‘at .vohjaydevcsúfi'il megcsalatik. `Min 
de'vg‘colivastîa'nïxt, léiiyünk nem egyéb , 'mint 
.jriîgì‘l/ézr’Z szökése, és hogy az utolsó vércseppel ai 
sznellem ’s gondolat is szétfoly. Ha а’ testnék min 

gyön'gléjibefnvrészt veszeri, nem fog e ,meg 
зайти annak elromolásával? Нет рёьыоё е здёд 
ашдай rothadásával i’ Над)’; eltévedni egy viz-csep 
Èet Jagyvelödheni, zél‘téd hirteiljenv IszÃůrie'tet çsirnál, 
m'elly"legkögelehh'éifhatáros a'l ńem-lettel, ’s to 
Váhl'aft‘a‘rtása a’l lmlál.y Érzés ner'n'egy'éh mint né 
lfiellfy"- húrink‘ îŕez‘zerietie , az öázve-tönt klavir nem 

tiâb‘b'é.- Ha` hê'ti‘yáraimat a" .i’òl'diiöl'h çltörülte 
тёщЁЬа еда’ Vënìiszt ìîiàszézi'xzo'mhát siymmeti‘iail 
’à szépség vol't.' l"Látdszia'î ez a’ tí. halhatatlan. 
мышь! ’ ` 

Mó ze r. Ez elkéteégiîlésednek okoskodása, De _ 
ten szived, mell y ezen megmutatásoknâlszorong 
'.lan'remegve ve-i"'bordáid ellen, meghazudtoltat, 
E’lpókhálo-systemákat elszakaszt-ia az ее)’ szó: 
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meg kell halnod! —- Felhívlak Moor, ez legyen 
-- а’ próba! ha az halálbaÀn is még .ingaîlan állasz, 
ha észalapj'aid akkor se’ hagynak magadra--hát 
nyerendtél legyen; ha az halálban csak a’ legki 
sebb borzadály lepend-meg , jaj ¿akkor néked’ 
mert m‘egcsglódtál. 

Fe r e n c z. (zavarodva). Ha az halálban bor‘zal-V 
dály lepend-meg? 

Mózer. Több olly nyomorúltakat láttam, kik 
egés_zen__laddig óriásìan d/aczoltak az igazságnak, 
de magában а’ halálban az ámulás elszellenf. 
Agyadnál akarok állnî, mikox‘ haldoklol -- olly 
felette szereïném látni, mint költözik-el еду ty 
rann —- ott akarok álln" , és meredten szcmeid 
közzé nézni, mikor az orvos hideg nedves keze 
det fogja , ’s az elveszten mászó eret alig там!‘ 
hatja, és feltekìnt , ’s egy rémítô vállvonítás‘sal 
így szól horzzád: ‘emberi segély hasztalan! Ov 
jad ‘назад’ akkor, óvjad, hogy úgy ne légy mint 
Richard és Néról 

Ferencz. Нет, nem, nem! 
M óz er. Ez a’ Нет is orditó Igenné fog vál 

ni --- еду belsö tribunál, mellyet kétkedö тиг 
1ёё1ёзоыса1 többé meg nem vesztegetsz, f‘og most 
felébŕedni ,és feletted itéletet tartaní. De olly fel 
ébredés lesz ez, mint az élön eltemetetté a’ sír 
kert.’ hasábam' еду akartalanság [ем ez, millycn 
az öngyìlkosé , .mikor а’ halálos dlöfést máx' meg 
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tette, és bánja; villám lesz ‚ теЦу élted’ ójl‘elét 
lángüzöniti; еду tekintet lészen! és ha itt 
is még ingutlan állasz, akkor nyerendtél legyen! 

Foren cz. (nyugtalan fel ’s alá a' szobában). 
Papl'ecsegés ! papfecsegés! 

M ó z er. Most fognak elöször egyöröklet’ kard 
{ай lelked'en átvágni, és most elöször késön. — 
А’ gondblat isten еду rettenetes rokont 14 
maszt-fel, neve biró! Látod Moor, ezemek éle 
tök vlan újad’ hegyén , ’s ezen ezerböl vkilencz 
száz kilenczven kilenczet elnyomoritottál. Neked 
Néróúl csak a’ Római birodulom hijázik , és csak 
Perù еду Pizarróúl. ’S azt hiszcd valljon, az is 
{ел megfogja engedni, hogy világában еду em 
ber dühönczként uralkodjék, ’s а’ fensöt alsóvá 
forgassa Р Azt hiszed , hogy ez a’ kilenczszáz kilencz- ~ 
ven kilencz csak rontásnak, csak sáta'ni )'átékod’ 
bábjainak vannak? O ne hidd aztlminden perczet, 
mellyetfmellyet nekik elöltél, minden örömei 
ketl mellyeket bemérgitettél , minden tökélyt 
mellyet elölök elzártál, töled fogja ö majdan ki 
vánni, ’s ha válaszolsz reá Moor , akkor nye- ' 
rendtél legyen. ‚ l 

. Ferencz. Semmit se, egy szót se többé! аж! 
akarod hogy sárepés képzelösségidnek szolgája 
legyek? 

M две”. Ime , az emberek’ sorsok egy rettene 
tes-szép cgyirányban áll. A’ mércsésze süllyedö 

` 
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ez életben, amabban magasan fel fog emelegni; 
emelödvén ebben, amabban süllyedend. De a’ 
mi itt idei szenvedés volt, ott örök (Падают; 

ott örök végtelen elkétségülés/lesz. l K 
Fe r e n с z. (vadan neki menve ). Hogy a’ menny 

k6 némitson-el , hazugság’ заезд: te ! Mingyárt ki 
rûgom szádból azt az átkozott nyelvedet! 

Mózer. Ólly korán érzed az ignzság’ tcrhét? 
Hiszen még semmit sem erösítettem-meg. Hagyd 
mutassam-mcg elébb _- . 

Fer с п щ. Hallgass, és lódúlj a’ poklokba meg 
mutatásiddal! а’ lélek megsemmisittetik,m0ndom 
neked, és erre nekem ne felalj! 

M ózer. Azért nyöszörgnek lelkeik az örvéhy 
nek is, de Az a’ mennyben vonitja rá föjét. Аз‘ 
hiszed hogy a’ dijzó’ karát a’ semminek sivatag 
országában elkerůlöd? Költözzél bár az ég felé ‚ 
ö ott vagyon! ha poklokba fészkelnél , ô ismég 
ott vagyon! ’s ha mondariád az éjnek: leplezz 
bé! ’s a’ sötétségnek: rejts-el engem'! а’ sötétnek 
világítnia kell körůled , ’a az elátkozott körůl de 
rengnie az éjfélnek --- de halhatatlan szellemed 
ellenszegzi magát a’ szónak, ’s губа a' vak gon. 
dolaton. 

Fe re n cz. Deién , én nem akarok halhatat 
lan 1етй-4 legyen az, a’ ki akar, én nem gât 
lom. Kényszcríteni fogom бы! hogy semmisítsen; 
dühre {овощ ingei‘elni , hogy dühében semmi 
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sítsen. Mondd-meg, mellyik a’ legnagyobb bu'in, 
’s melly ötct legsiörnyebben bosszantja? 

Mózer. Én csak kettöt ismel‘ek. De eze‘k nem 
követtetnek el cm b e г е k által, nem is bòss‘zùl-t 
„ноте; em h er e k. 

_Ferencz. Ez а’ ketrö? -- 

Mózßr. (sokat nyomólag). Atya ölés! Еду 
hivatik az egyik; tes t v éx'öl és a’ másik _ mi 
halványít ugy egyszez‘r'e I" 

Fere n cz. Hogyan, öreg ! az éggel állsz e 
vagy a’ poklokkal szövetségben? Ki mondia ne 
ked azt? 

Díúzer. Jai annak ,-' 'mind a’ kcitöt szívén 
hordozza; jobb volt volna neki `scha nem‘szület. 
nie, De légy nyugton, sem atyád sem testvéred 
nìncs többé. " ’ 

Г’ге n_cz. Hah! _. hogyan ,ègyet sem îsmersz 
felettök? Eszmélj még egyszerÄ-«halál , теплу‘ 
ország,ör‘òklet, kárhozat lebf'egr Èzádnak hangján 
-legyet sem felettök'? 

M ¿z er. Egyeilcn egyet selh felettök. 
‘ Fe r e n cz. („еще rogyik.) Rom! rpm! _ _ 

M ózer. De örülj, örůlj még is! szerencsélsnek 
magasztald magadatl Mìndenryisrzonyaiddal még 
is szent ‘аду az atyagyilkos'mellett. Az átolç mell)r 
téged’ ér, a’ теней melly amazktat` ища, szerele- ‚ 
mének ---- а’ díjzáa --- ._ 

Fe 
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Темпы. (felszökve ). Rándúlj eze:` kripták 

ba te bogoly te! ki hívolt ide ?„ menj mondom, 
vagy kei‘csztůl böklek. 

M.; z cr. НМ felbosszantbat а’ papfecsegés egy 
illyen philosóphnt? Hiszen fùjjad-"el szád’ lehellc-,~ 
tével! (el ). 

Fe r e n с z. (rémitö mozdulatokban hánykóclik 
а’ székben. Mély szůnet 

‘Еду’ ín as. (sietve ). 
In as. Amália ell`utamt; a’ gróf hix‘telen eltünt. 

D a' nie l. (félelmesen jö ). 
Da'níel,- Méltóságos ur! еду csapat tíizes lo 

vas vágtat a’ v_ái` felé , halált halált kajdásznuk 
---- az egész falu felzúdúlt. 

Fer anoz. Menj, kongasâ-össze -minden ha 
`rangçkat, minden ember takarodjék a’tcmplom 
.ba - térdre essék mindenki ——- minden fuglyok 
oldva ’s szabadon legyenek--a’ szegényeknek 
mindent kétszeresen , liárdmszorosan vissza 161‘! 
_tek mindent ё hiszen тел}, fuss , —— hiszen 
hivd-el a’ gyóntatót hogy büneimet félrc áldozza 
—- még se’ уеду oda? (а’ zaj hallatszóbb lcsz). 

Dáníel. [sten bocsássa-meg nehéz bünömet! 
hogy egyeztessem ezt megint össze? Hiszen 
mindég elhányta a’ szent imádságot, sok ром 
мы: 's bibliáifejembe „im méuóságod', mi 
kor imádkozva тайн. 

13 
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Гагепсг. Semmit se felöle -- Halni? lá 

ш}? Hain i! — Késö lesz (А’ tobzódó Schwei 
i‘zer hallatik). Hiszen imádkozzál, imádkozzál! 

Da' níal. Mindég mondtam én, hogy ûgymeg 
veti a’-szent imádságot méltóságod —— de игум 
zon! mikor a’ szükség szorit, mikor a’ viz lelke’ 
lorkáig ér, minden kincseit a’ világnak ide fogia 
еду keresztyén sóhajocskáértndni —- Látja mél 
lóságod, engem’ elébb kicsúfolt. [и van most! 
láija! ` 

Fe героя. (vadúl átöleli ). Bocsáss-meg, ked 
ves arany губит-Ваше! ‚ bocsáàs-meg — láb 
iól föig ruháztatlak --- de im‘ádkozzál -- me 
nyekzössé foglak Jtenni — fogiak, de hiszen imád 
Копа“ -— esketlek -- térden esketlek _- iaz ör 

dög’ nevébe’! hiszen imádkozzál már! (Zûdúlás 
az utszákon , kajdászáa ,\zörömbölés ). 

Schweisser. (az utszán ). Ostromoljátok! öl 
ietek! Törjetek-be! Világotr látok! ott kell len 
nie! I 

Fe r в п с z. (térden ).Hâllgass-meg engem’ imád 
kQzót úristen az égben! --- elöször van -- és bi 
z'ony ne is történjék ismét --- Hallgass-meg isten 
az égben! 

Dá n íe’l. Istenem ! de mit csinäl én uram i’hín’ 
ez istentelenůl van imádkozva. 

Игр. (az útszán ). Tolvaiok! gyilkosok! ki ro 
buig olly irtóztatón ebben az éjféli órában! 
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За h w e íczer. (még min Íég az úîszán ). Verd 
vîssza paiîás — áz ördöng ez, és urjatokért jön 
_ holrvan Schwarcz а’ maga csoportjával? а’ vár 
köi-ül helyezd magadat Grimm te —- ostromóld 
a’ kerítö hlt! ` 

Grimm. (künn ). Tůzkanóczokat hozzaiok _ 
mink fel, vagy ö le _ tü'zet dobok teremjiibe. 

Fere n с z. (imádkozik ). Én , én nem voltam 
közönséges gyilkos én úristenem _ soha sem ve 
szödtem apróságokkal én ûristenqm ---~ 

Dániel. [sten kegyelmezz nekünk. Mégimád 
ságai is bl'ínökké lesznek. (kövek ’s tüzkanóczok 
röpülnek-be; az ablak-üvegek húllnak;a’ várég). 

Feren cz. Нет tudQk imádni _ itt., Ё!!! (mel 
lét ’s homlokát ütve) minden olly равна —— olly 
kiszáradì!k (felk'él) Nem! nem is akarok imádnì 
--- ez a’ gyözelme ne legyen laz égnek , e’ csúfot 
ne rakják rám a’ poklok -- 

Dáníel. Jézus Máx‘ia! segítsetek --- mentáe 
tek --- az egész чёт lángban Ш. 

Гегвп cz. Fogd ezt a’ knrdot. Ha'rnar. Döfd 
hátulról hasamba, hogy ezek a’ faîtyúk ne Кне 
v1iek,’s само! ne ůzz'enek belölem. (a’tüz terjed). 

‚ Da'nz’el. Isten mentsen-fmeg! senkit se’ aka- 
rok korán még a’ mennybe se’ elé mozditani, anv 
nál kevésbbé korán a’ _ (мы). 

Fe r e п с z. _(tá10tt` szemmel utána meredve, 
займет мал). A’ p o k o lb a akartad mondani? --- 

13 * _ 
1 
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Valóban! ollyast aejditek. (böazen ). Ezek az б 
hangns trilláji? hallak sziszegni viperáji az örvény 
inek? _ felhatnak _ megsizálljákv az ajtót _ 
mért ingok úgy ezen átfúró hegyestöl? _ az ajtó 
ropog _ dül -- megfutamhatatlan _ Hah! bát 
könyörülj rajtam te! (leszakasztja arany kalap 
Нины ‚ ’s magát vele megfojtja). 

Schwe {не r (embereivel). 
Schweiczer. Hol ‘аду szajba eb te, hol? 

мигать é, mim fuiotiak? -— Olly kevés barát 
yjai vannak? _ Hová bûjt-el a’ bestia i’ 

Grimm. (ahohbwkad). Megálli! mifekszik 
itt útunkban l" Erre gyújtsatok ‘_ 

S с hw a r ez. A’ praevenirét iátszotta. Dugjátok 
be kardjaitokat, itt fekszik meggebedve , mint 
еду macska. 

S с hw c ic z e r. Holtan? inicsoda Р nélkülem 
holtan? Hazudtság mondom _ vigyázzatok csak, 
ŕni sebesen fog lábaira szökniî’ ( rázza ölet ). Héj 
te.' еду atyát ölni, jer te! 

G rim m. Ne bajlódjál. Merö-holt. 

Schwaíczer. (ellép tôle). Ugy van! nem 
_ örůl _ merö-holt'- мышей-шва, ’s mondjátok 

kapitányomnak: ö merö-holt, _ engem’ nem 
lát ismét. ( fejbe lövi шага’). 
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мА5Ав1к SCENA. 

Az elébbi felvonás’ utólsó scenájá. 
ynak szinhelye. l 

Az ò'reg Maar (еду kövön ülve). Haram/'q 
JlÍoor (átellenébe). Ha fam/'eik (itt ott az 

erdön 

H. Moor. Meg sem iön? (egy köre Щ töré 
vel, hogy az szikrát szór). ’ 

А z Mo o r. Bocsánatlegyen bündíjn- bosz 
ниш kettözött szeretet. 

’ Н. ЛТоог. Nem! dagályos lelkemnél! úgy ne 
legyen. Nem akarorn hogy úgy legyen. A’ ладу 
szégyen-tettet Миша-231; magával az öröklctbe! ---~ 

‚ Mire öltem-meg hát бы? 
Аз Mo o r. (kónyi'ikbe kitöi‘ve ). Óh én gyer 

mekem! 

H. Moo r. Hogyani’te sirsz 4éx‘ette - ’s e’ to 
ronynál y 

Az.ö, lilo or. Könyóri'llet ! óh könyöri'ilet! 
(redi'lt kezekkel ). Most ‚ most itéltetik gy‘ei‘ 
mekem ! 

Н. Mo o r. (ijgßdten ). Mellyikî‘ 
Аз ö. Mofo r. Hah! milly kérdéa? 

H. M vor. Semmi , semmi !\ 
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А: ò’. Mo or. Gúnykaczajt jötlél ütni jajom 
felett? . . 

Н. Mfoor. Áruló lel'kisméret! --~ Nc figyeld 
beszédem’, öx‘eg! 

Az Q0. Mo o r. Igen, én fiat gyötröttem, és 611 
' nak kelle ismét gyötreni engem’; ez az isten’ úia 

-— oh én Károlyom! én Károlyom! lia körüllen 
Ч gesz а béke’ köntösébcn bocsáss-meg nekern, 

bocsáss-meg! 
II. Moor. шпаги). megbocsát. (meg- _ 

ütödve). Ha érdemli hugy [iadnak neveztessc'k —-— 
mcg Кв" bocsátnia. 

Az ä. Manor. Hah! ö nagyon is БЫ akar ne* 
kern. De én elébe> akarok omluni könyi'iimmcl ‚ 
álmatl'm éieimmcl, gyötrö álmaimmal; térdcit Щ 
akarom fngni, liáltuni, fcnnen kiáltani: vétkez 
tem az ég és te ellened. Hem vagyok méltó hogy 
engem’ ntyának nevezz. 

IL‘Moor. (igen érdekelve). ISzivelted volt 
ama’ másik ûadat? 

'Az ò'. Moor. Ан ti tudjátok, egek! Oh miért 
hagytam magamat еду gonosz flu’ rágalmai által 
eldörittetni? Dics'o' atya, j_árultam az emberek’ 

_ atyájik Кбит. Szépen viritottak remény-telt дует‘? 
mekim körülem. De -- óh szerencsétlen óra! 

_ а’ gonosz lélek másadikom’ szivébe'szállt, én 
bizlam `а’ kígyóban -- elveszve gyermekim mind 
kclten! ('elrcjti arczáját 
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Н. Moor. (messze megy tôle ). Elveszve ö 

rökre-l 

Az ö. Moor. Óh mélyen érzem, a’ mit Amá- ' 
lia mondott; a’bosszúnak szelleme sz’óllalt ajkai 
ról. „Hijába fognak elhaló kezeid fi után nyú~ 
Полёт, hijába vélended általfogni meleg kezét 
Károlyodnak, ki nem áll többé nyoszolyáclnál“_ 

H. Moor. (elfordult arczával не“ nyujtja 
Кекс). \ 

Az Moor, Ha te ‘volnál keze Kárqlyom 
nak! _ De ö távol feküszik a’ ßszi'ik hajlékban , 
a’ vas álmat alusszza máx', nein hallja többé $20 
zatját jajomnak _ jaj nekeml Наш; karjában еду 
idegcnnek _ semmi liu többé _ semmi liu, ki 
szerneim’ bezárhatná -- 

H. Mo or. (legh‘evesebb mozdulatban ). Most 
mcg, meg kell lennie! most-_ hagyjatok-cl! (а’ 
haramjákhoz ). És még is _ vissza allliatom e 
károlyát? _ Károlyát még is vissza nem adha 
tom _ Нет ‚ nem teszem. 

Az Moor. Hogyan', jó ember? mit mor 
mogtzil mosian? 

H. Ма or. Find _ igen agg férû -- (завуч; 
va) Had _ elveszett örökre. ' 

A z ö. .Mo о r. Órökre? 

‘ П. Moor. (а‘ legszömyůbb szorongásban az 
égnek nézve). 0h csak mostm ne bagycl lelke 
met elcsünni —- csak томах: ytarts~~l`ennl 
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A z b’. Ми о r. Oröki‘e ‚ mondod? 
II. Moa r. Ne kérdezz tovább. Öröki‘e , mon 

dom. 

Az Moor. Idegen, idcgen! mért vontál-ki 
а’ ioronyból? _ 

Az Moor. ’S hogyaní’- Ha áldá'sát епшрч 
nám most, mint ogy orv, és elkullognék az is 
teni zsákmánnyal -- atya-áldás, mondják, soho 
el nem vészen. 

Az Moor. Ferenfzem isl elveszve? 
H. Mo o r. (lehúll elötie). Én eltörém tornyad 

{ШК zái‘ait — add reám áldásod’. 

Az ò'. Mo ar.,(i`ájdalommal)_ Hogy ki kellett 
irtanod‘a’ llat.L mentöje atyjúnak! —‹- Látd az is 
tenség nem fárad-el az irgalomban, és mi пус 
moi‘i’i féi‘gek-.alunni megyünk haragunkkal (а’ — 
infamia fejére шт kezét). Légy szerencsés, a’ 
mlkent ii'galmazsz. __ I . 

Il! Mo o r. (lágyultan Гений!) Óh --- hol van 
férfiságom? inaim alélnakI , a’ 'iöi' kihull keze im 
böl. i 

Az 'o'. .Mo o r. Miszép! midön testvéi‘ek egyet 
éi‘tve laknak együtt , mint a’ harmat, телу a’ 
Hermom‘ol a’ YZion’ hegyeirehullong. '.l‘anuld ér 
demelni e gyönyöi‘t, fiataliéi‘z'i, és az e’g’ angya 
lai glóriádban langyítják magokat. Bölcseséged 
ösz hajxik’bölcsesége legyen, de szived --- szi 
ИМ az ártatlan gyermekség’ szive. 
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H. Mo o`r'. О egy el'éizétd'e’Ã È‘Iy'örìS/öx'i'ielc'lńsói: 
1‹01Ё"тг3Ёэ1еп1 agg! " ' " " ' " m" 

Az b'. M o or. (meäîcsókolja). _Gondold hiipy 
a'tylicsók, ’s én ай гоёотгопао'йй lio'g‘y Байт 
csókoltam _. te `simi is гиды? . в -, 

H. М о а r. Gondolám , hogy atyacsók! ~-~ lai llerà 
kern, ha most lioznák! ' ' ' \ „ \ 

Schw e176 z er’ Ir íse'rôj z'. (néma szomorlxan' 
lépnek-fel, lehnjtott {в} - ’s'a‘r¢:zfäil\kal'}.y 
` II. Moor. Ejekj (idegcnen v_isszalépi‘k,"$' ela 
kar rejtezkedni.‘ Mellette elvoniilnak. О ’el néz 
tölök. Mél’y зайцы; megállnalc-.)` ‚ I 

Grimm. (ширмы ha‘nggal )-.y .l{_ai.itányom! 

П. -М о o r. (nem felel ’s visszábbra le'pik “GrímmfÁrtatlanok valgyuñlc,`v ënï kapitányom! 
¿ŕ Il, filo 0 i'. (feliéjök `nim `né'izivic Kik v_.‘gytfik?" 

Grimm. Nem'nézsz reánk. А’ te hiveid. l 
i H. Маги-‚Та; мышей, ha neliem hivek -va-I 
látok. ’ l 

G r ím m.l vég-üclvözletei'szolgád-Scliweiczer 
töl _ soha nem tér meg ismét a’ te szolgâld 
Schweiczei'. 5 _ 

П. Mo o r. (felszökvén ). Teliát nem leltétek? 
S chwarcz. Hultan Папы‘. _ l 

II. Moor. (vidan folszökdelve lHála, hála~ 
néked intézöje a’ dolgoknak —- öleljetek-át дует 
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mekeim _ könyörület legyen ez 6ta sorsveté 
stink _ Most ezen is túl 
nen túl. 

volnék _ minde 

‚ _ _ l. 
U] haramja'k Ama'lía. (repesöfürtökkel). 

. A’ haramiák. Hujja! hujja! egy`fogás , еду 
gyönyörü fogás! 

Amalia. A' holfak, мышц „мы гема 
madtak _ bátyám él, ebben az erdöben _ 1101 
van, hol? Kál‘oly! bátyám! _ Hall! (az öreg~ 
nek roban). _ 

.‹ Az ä. Moor. Amélia! leányom! Amàlia!(kar 
jaiba saitva tartja). 

H. Maar. (visszaszökvén). Ki hozza e’ képet 
elémbe i’ i 

Am álía. (elszökik az öregtöl` a 
nak röpül, ’s elra‘gadtan átöleli). Bírom ötet, 

’ haram já 

óh tí csillagok! birom ötet ismét! 
H. Mo o r. (magát töle elszakasztva; a’ hamm- 

iákhoz) Fel! induljatok! Az ördög elárult. 
Am álz'a. Jegyesem! jegyesem! te örjöngsz! 

Hah! gyönyör! mért vagyok .olly érzetlen, köze 
pén a’ kéjörvénynek mért olly hidegl 

Az Mo о r. (magátöszveszedve).[JegyescdE’ 
lyányom! lyáriyom! jegyesed? 

Amélia. Örökké‘ az те! агы‹— örök- ты: 
ké az en_yém l -óh tí hatalmai az égnek.’ Montse 



e: — e щ 

tek-meg e’ halálos gyönyörtöl, `hogy szét ne e 
nyésszem a’ súly alatt! 

H. Ma or. RántsátokJe rólam, és быть meg! 
és gyilkoljátok-meg ötet! engem’! titcket! min 
dent! az egész világr romúljon-,eH (fel akar ). 

A má lia. Hová i’ hogyan E’ szei'elem , öröklet, 
Хе], чёвйыепэед, és te futamlol? 

H. Moor. El! el! -- Legszerencsétlenebbje a’ 
menyeknek! --- Nézz ten magad, kérdezz ten ma 

lgad , ’s hallj. -Legszerencsétlenebbje az atyák 
nak! Hagyj futamnom Íârökre! 

Ama'lía. Tartsatok! az istenért tartsatok! — 

Éjjeledik szemeim elött, ö Штаты‘! 
H. Moor. Késó'n! hijába l A’ te átkod atyám, 

— ne kérdezz többet! — én én -- átkod -- vélt 

этюд! — Ki сваи engem’ ide? (vont karddal a 
haramjáknak menve) 'l`i teremtési az örvénynek, 
kicsoda közůletek „ан engem’ ide? На: enyéssz’ 
szét Amalia! Halj-meg atyám! haii-meg harmad 
szor általam! --~ „гей а’ te mentöid gyilkosok ’s 
haramják! Károlyod az ö kapitányok, (az ö. Moor 
lelkét kilehelli). ~ 

Am álía. (Szoborként némán ’s meredten áll' 
Szöi'nyü _ezünetben a~ banda). 
x H. Moor. (egy tölgynek Тип/а ). Lelkeik azok 

пай ‚ kiket szerelmök’ mámorában fojtottam-meg, 
kiket álmokban zúztam széllyel , -—- hahahah" 
halljátok a’ porluronyt dui‘ranni a’ vujudók’. szé 
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Кейс felett? Látjátok a’ lángokat a’ csecsemök’ 
bölcsöjikre verödni? ez., ez, nászmuzsika _ О}; 
б nem felejt, tud ö kapcsolni _ azért nekem 
nem a’ szerelemnek kéje! azért Май! nekem a’ 
szerelem! ez, ez, viszondij! 

Amálz'a. Való hátl úr a1 rnennybcn! való _' 
Mit müveltem én, én ártatlan bárány? Én eztet 
szerettem! А 

Н.-Мо or. Ez több mint a’ mit ее)‘ férñ tür-el, 
Ez‘eiycsôvekböl Lallottam fclém fütyülni a’ ha 
lált, és egy lé’pést se’ tértem-ki; meg: csak most 
tanúljak asszßnykéntremegni; remegni еду asz 
szorliyelöttŕ’Nem,féi‘liságomat еду assznny meg 
nem'rcndiii, _ véi‘!~-vér! csak asszonyi döbbe 
nes _ чём. kell hörpentenem ‚ 4majd el fog múl 

ll( ell akar Штаты); ` 
‚ Amélia. (karjaiba omlik). Gyilk 0s, ördög 
nem adhatok-ki i‘ajtad angyal! 

' H. Moo r. Félre , hamis kigyó! gúnyt Метал; 
а1‹агз2 egy örjöngö ieleit, _ de én daczlok 

a’ третей ‚ а’ tyrannak _ hogyan, te sírsz ò ti álkozott gonosz csillagzatok ! Ugy teszen mint ha 
sima, mint ha még egylélek értem sima. (Ama 
lia kariai közzé borúl). Hah, mi ez? ö nem köp-A 
le engem’, nem {али-е! magáiól _ Amalia! el 
.felejtéd? ám tudod é, hogy kit был, Amalia? 

А m a’ lí a. Egyetlen! megválhatatlan l 
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H. Moor. (felvirúlongva). megbncsát ne 
kem, ö szeret engem’. Tiszta vagyok mint netbe~ 
re az égnek, ö' szeret engem’. _ Könnyezö há 
la néked könyörülö a’ mennyben! (térdre bòrúl 
és fennen sir). Lelkem’ békéje visszat‘ére, a’ k 1 
kiviliarlott , a’ pokol nincs többé _ Lásd,olásd! 
a’ fény’ magzati sirnak a’ siró ördögök’ mellökön 
_ (felkelve a’ haramjákhoz ). Am ` sirjatok tíâ is !y 
sirjatok, sírjatok, hiszen olly szerencsések 11.98)’ 
tok _ Arnália! Amalia! Amalia! (függve marad 
ajkain; mindketten néma ölelésben). 

\ 

Egy h a r a mja. (mérgesen elé lépve). Meg-alli, 
. áruló! Mingyárt ereszd-el ezt a’ kart, vagy ollyan 

egy sz'ót mondok szemedbe , hogy füleid megren 
di'iljenek belé , ’s fogaid vaczogjanak rettenetböl! 
(szablyáját közzéjök mereszti). 

Еду v e' n [мл-ат] а. Еп11ё1‹е1261 а’ cseb er 
dökre! Hallod e, remegsz? _ a’ cseb erdökre 
emlékezzél! Hüte-len! hol vannak eskeid? olly 
llamar feledni a’ sebeket? Mikor szerencsét, be 
csx'íletet, ’s éltet sánczba vertünk érted? Mikor 
mint a’ falak álltunk, ’s miként pajzsok .felfogtuk 
a’ vágásokat, mellyek tégedet kerestek _ nem 
степей-(е1 akkortan kezedet vas esküvésre,’s nem 
esküttél hogy bennünket solia el nem 
ha gysz, miként mink el nem hagytunk? _ 
Becstelen! Hůsé'gfelejtett! És visszalépsz, mikor 
egy lotyo ri? 
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Еду harmadilf liaramfa. pfui! az eskíi 
törésre! A’ feláldozott Holler’ lelke, kit tanúrmk 
kénytettél-fel a’ holtzik’ országábol , pirúlni fog 
gyávaságodért, ’s fcgyverzve szálland-fel sirjábol 
tégedet fenyitni. - ‚ 

VA’ haramjáh. (össze vissza , ruhájikat fel 
szaggatván). Ide nézz,-ide, ismered é ezeket a’ 
sebllelyeket? te à’ miénk vagy! szivünk’ четче! 
vettünk téged’ sajátunkká, а’ miénk ищу, és ha 
bár a’ Mihály arkangyal Molocchal tusába eredjen! 
-- Lódúlj velünk , áldozatért áld oz at! 
Amál ia a’ bandának! 

H. Mo 0 r. (Amália’ kezét elereszti ). Véga van’ 
Meg akartam térni , és atyámhoz menni: de Az - 
a’ mennyben mondá: ne legyen! (hidegen). Bal 
Засада; döre én! mért is akartam azt? НА! mcg 
térhet e még a’ nagy bünös? azt regen {шпиц 
tam volna ——- Nyugton légy, kérlek, légy пуща 
ton! hiszen lígy is helyén van. É n _nem akar 
tam,miko'ij keresett engem’; most мы én 
kcresem Ótet, nem akax‘; mi javaltathatóbb E' 
Ne görgesd így szemeidet --- híszen Пей nincsen 
szüke rám. Nincsenek e teremtményei egész teli 
jel , egyet könnyen nélkülezhet; ez az egy most 
én vagyok. --- Jöjetek , barátim! 

Ama’lia. (vissza azaggatja). Állj-meg, АН} 
meg! Еду döfést, еду haláldöfést! újdon’ elha 
gyatva! vond szablyádat, ’s könyörülj! 

\ 
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H. Moo r. A’ könyörület ‘а’ medvékbe' szállt 

_ én, 611 116111 gyilkollak. 
Amálí a. (térdeit átfogva Oh az istenért, 

minden irgalmasságért ! Hiszen nem akarok én töb 
bé szerelmet; jól tudom, hogy 011 fenn csilla 
gink ellenkezön futják egymást --~ halál csak az 
én kérelmem. _ Elliagyatva , elhagyatva! vedd 
egészen irtózatos teljében: elhagyatva! Én tůl 
nem tůrhetem. Hiszen látod , azt asszony túl nem 
türheti. Halál csak az 611 kérelmem! Lásd kezem 
reszket! nincs döfésre bátx‘am. Szorongódom а’ 
villogó él elöl _ hiszen neked 011у könnyü ,olly- l 
könnyü; mester vagy az ölésben, vond szablyá 
dat, és szerencsés vagyok. 

H. Mo pr. Egyedül akarsz szerencsés lenni? 
El 1 én asszonyt nem gyilkolok ! 

Ama’lz a. Hah fojtó! te csak a’ szerencséseket 
tudod ölni , az élet-úntak mellett elballagsz. (А’ 
haramjákhoz mászik) Hát könyörůljetek rajtarn 
ti a’ hohér’ tanítványi! — 011уа11 egy vér`szomjús 
könyör van .pillanatjaitokban , melly а’ nyomorúl 
tat vígasztalia _ mestertek hivalkodó pulya szí 
vü kérkedö. 

H. M о о r. Asszony ‚ mit mondasz 1’ (11’ haran! 
ják elfordúlnak ). 

Amálía. Semmi barát? Ezek 11621 sincs ba 
rát? (felkél) O hát taníts te engem’ halni Di 
dó! (El akar menni, egy haramja czélozp). 

'a 
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H. Moor. Megúîlj! ne meri' _ M001" ked 
vese csak Moor által haljon! (meggyilkolja ). 

A’ /fara mjáÍf. Kapitány, kapitány! Mit, mi 
vclsz? megböszü'ltél? 

H. Mo 0r. (merevedt pi'lwnattal nézvén a’ 1101 
tat ). Meg vagyon találva! Ez a’ vonaglás meg _ 
és vóge lészen. ---„ Ime nézzétek hát ! van e még 
mit kivánnotok? Tí nekem еду éltet áldoztatok., 
egy éltet melly nem volt máx' a’ tiétek, e'gy éltet 
telve undokság- ’s szégyennel _ én nektek egy 
angyalt öltem-rneg! Hogyan? csak jól nézzetelc 
ide. Elégedtek vagytok most? 

Grimm. Uzsorával fizetted-meg tartozásofi’! Аж 
tetted a’ mit semmi férû beesületéért nem tenne. 

Jój most tovább! 
H. Moor. Te mondod ш? Ügy é szentnek. 

élete kalózok’ életéért: hasonlatlan a’ csere? _ 

Mondom mondorn néktek, ha mindcnki közzüle 
tek a’ vesztö padra állna , ’s magábol egy darab 
húst a’ lméisik után csipetnc-le lángoló fogóval, ’s 
a’ kinzás tizenegy nyári nap tartana, e’ könyüt 
nem fontolná. (keserü kaczajjal A’ sebhelyek 
a’ cseh erdò'k! Ugy, úgy, természetesen! meg 
kelle ûzettetniök. 

Sc h w a r с z. Légy nyugtan kapitány! jöj ve 
_lünk , ez a’ látat nem ncked való. -Vezess tovább! 
-‚ H. M о or. Alli-meg _ méi;r еду szót mentíínk 
elött _ figyeljetek ti kártörvendö bakóji ádáz in 

té 
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iésemnek. -—- E’ perez 6ta kapiiány-rok lenn 
mqgszûnöm. И!‘ lat- és box'zadással {взлет-Ь 
itt ezt a’ véi'es рыжей, {nelly alait jusúltaknak 
vélétekImagatokat bůnhödnetek , ’s a’ aetetség" 
můveivel ezen mennyei világosságot bekcverne 
tek. KölIözzetek-el jo-bbra és balra -Soha 6:61‘ 
kéN közkös dolgunk nem lesz. 

А‘ ‚ми-0111111}. Hah bátortalan! hol vannak 
fellengö Plánjaid ? Szappan-hólyagok voltak, mely 
lyek еду asszony’ halálhörgésén elpattannak? 

H. Moor. Óh mi kába en, ki a’ világot iszo 
nyok által szépülni véltem, és töi‘vénytelenség 
gel a’ törvényt fentartatni. Bosszúnak neveztcm ’s i 
jusnak __ mrsgamra mértem, óh Elélátás! sza‘b 
lyádnak csorbájit kiköszörülni , ’s pártosságidat 
Íòkká‘tenni -- de óh hiu gyermekség, itt állok 
szélén egy retlenete'ls életnek, ’s fogvnczogâs- és 
orditással látom által, hogy КМ emb er mint 
en, az erkölcsi ‘Мёд’ egész alkotmá 
n yát föl dre rontaná. Kegyelern, kegyelem 
a’ gyermeknek! ki téged’ meg akart визы -- 
egyedi'il a’ te sajatod a’ bosszú. Te 'nem szorulsz 
ember’ kezére. Am nem áll már hatalmamban 
az elmultat beérni - rontv'a marad már , mi el 
romúlt -- a’ mit lerohantottam , örökké soha fel 
nem kel ismét- de móglen maradt valamim, 
a’ mivel а’ megbámon törvónyeket megengcsz 
шпинат , ’s а’ megbántott rendait ismét mèggyú 

Ik 



210 :N: _ gq: 

gyíthatom. Áldozat kell neki _ áldozat, mellyh 
sérthetetlen felségét a`z emberiség velött felr'edölje'" 
_ 62112111‘! ennen vagyok. Halált keIl érte hal 
nOme l 

А’ yharami'á lr. Vegyétek-el kardját `, meg 
akarja magát ölni.' 

H. M а o r. Dörék tí! örök vakságra kárhoztat 
tak! Azt vélitek tán,`hogy egy halálos liůn еду 
értéků leszen haláles bi'inökkel? azt vélítek hógy 
a’ világ' öszhangja ez istentelen zürhanggal nye 
rend? (megvetöleg lábaikhoz haiítja fegyverit). 
Élò'en bírjon. Megyek ennen magam’ az igazság’ 
kezébc átadni. 

А’ h а r a mj á lf. Békóba vele !`megörûlt. 
H. M о 0 r. Nem mintha lcétkednem hogy -elég 

korán meg nc ¿enne , ha a’ fensô hatalmak akar 
ják. De álmomban iìthetne rám , vagy eléme a» 
fiitaimban, ‘газу eröszak- ’s szablyával ölelne 
meg: ’s akkor még ennen érdemem is elveszendt 
volna, hogy önakartan haltam-meg érette. Mi« 
nek rejtgessek még tovább tolvajként egy éltet, 
inelly tölem az égbeli örök’ tanácsában már'i‘é 
gen elvétetett? 

А’ haramja'k. Hagyd lköltözzék; A’ пазу 
ember-szomj ez. Életét hiu csodálásra akarja kí~ 
tenni. 

H. Moer. Leheine erle esodáltatnom. (Elmé 
let után). Emlékezem еду szegény élôdire , ki~ 
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vel áüöttenfikox‘> beszéltem, napszámba (10180 
zik ,‘ ’s élö magzata tizenegy —- ezer louisd’óre 
jut annak, ki a’ nagy haramját élön adja által 
_'azon embernek lehetend segítni. (eL) 
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Jegyzetek ’s utánszó„ 

Amálza’ énekc. (lap. H3.) Szentilonaitól. 
--- Walhalla, az éjszaki mythologiában Ely 
siont jelent. 

Br amarh a “до d n i'. (lap. 35.) Brabarbasz 
(Holbergnek еду vígjátékában) egy olly chara 
cterü személy’ neve, melly duzmadtan kérkedik 
olly tettekkel, mellyeket se’ nem vitt, se’ nem 
vihet` véghez . ' 

Br‘útu sz’ ’s Caesa'r‘ alvílágí d i'alógja’t 
(lap. 165. ) fájdalom ! most meg csak rimetlen 
trochaeuszokban adhatám , mivel azon proba , 
mellyet minden technikäijánakk megtartásával te 
чей ‚ még иду sem sikerůlt, hogy csak vala 
hogy megriy-.~gtassa az olvasót. 

Hara mj ae'nélf (lap. 159.) Néha utánazat.` 
Hektar’ bu csùja (lap. 69, 70.) Szabadon 

néha, itt ott használván Schillernek azon 115101 
gozását is , mellyet versei’ gyüjteményébe vön-fel. 

He rrm an n’ szelleme.` (lap. 30.) Itt a’ hös 
Armíniuszra, Quintíliusz’várusz’ gyözöjére fognak 
olvaaóim emlókezni. 
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Ä Нант bergíak ’e a’t. (lap, 92.) német 
közpéldabeszéd ,' mellyet e’ helyen nem-vala Iza» 
had más magyarral felcserélni. 

Nyelvbélí szohatlanságnk, mellyek е’ 
munkában elé kerülnek. 

Böröndö' , cioñ’re. B i'inkemencze, e’ 
helyen (lap. 4| ), ‘11: ciak e’ helyen a’ purgatóriu 
mot Spiegelberg’ szeszélyében ele’g ßsrcsán másolja. 
C s e l le in ‚ alattoxnos `cuilárdliodó mesterkedés ; _ 
másoknál-néha finesse, Él v , Genuss ; az él дуб 
liérllezI a’ v_ìformativum “штате járulván, mint 
n у‘ e Lböl Луи“. Е s 11 ü az; euphoniázott e s k губ 
lœ’r; („а’ hit- ’s eskü-szegönek“ Himfy). F el- ele m 
z e n i, in elementa res'o‘luere; (mikép ? 1. Berzse 
nyinek g-dik kiadását ). F e sz- :r3 , Spannkraft. 
F orrgatag, StrudeHSándor Gépely, vectis 
(Márton ); g e' p ely z e t machina, ker'eklet , ’s a’ t.; 
emez talón ( 1. 96, ) Rollerti‘il ele'g határozáslal 
mondatik. H e' v h i 11 e g , hitzigee Fieber; elsö пеш 

` re talán el nem lehet keri‘ilni a’ co‘ntradictió! ezen 
esebben H i j á zn i, mœigeln; hiházni 1 idegenség, ba'r 
megrögzött is ‚ а’ némot fehlen után. I s a on y, Graüel. 
Kar d o lni , мы“ nálam „мы“. Mi lehet gj'ö-ä 
here Molnár Albert’ h á а á r t о s ának, melly .Fecht 
meistert jelent? K a t o n ál ni, mint szòlgából azol 
gálni. Hön yör, Mitleid; errì‘ilf’s e’ féle душ“: 
rekröl egiykor töbhet. M e ll~ tyii, Schürbrmt. ‘ 
Mér cs é sz e, Wagschale. M érle’g, Wage. Rei 
lik, rejt: mint fejlik, feit; igen igazságos és szép 
formátio 1 hanen csak lassanke'nt hozasse'k-be, mi 
vel homályos elsì‘í нити. Rom, das Verderben ‚ ‘s’ 
die Ruine. S i'rli от: ‚ Kirchhof; igen 1151131, ‘l 
versben is a’ haaználhatatlan ‘стыд’ helye'n felette 
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v sze'p. S z ¿l s za k» Windsbraut. S z e n_d e gehts 
len ‘s nem s z e lid, mint a’ minap értette valakì', 
erdélyi szó. S zószék, cathedra. Sz ii n-e stv e g 
Feyerabend; еду asszonyság’ helyes iavaslata sze 
re'nt. Talá'ny,_ßaethsel. (Helmeczi). 'l‘örve'nzy-` 
fa, 'Hocligerichl ;- erdélyi szö (Thewrewk Ü d v, 
Heim U g rán y , harleqllin ( Mairton), U п duo r, 
Abscheu. yá gytárx,_ Buhler. Vihnrfény, 
Wetterleuchlenl Z sai-»p n d , tortura; а’: vallas: 

’ Ykizmiròllmfń‘i i1’ ‘Ё: z é 1„ a’ ki'nzás щи „мы: ‘s ezért 
_ B_maz tid gyökértç‘ s z-ú’ lu'zpzéséhez. _ ‘A’ mik И‘ 

:‘ kiliagyaltak, hihelô‘leg _nem szurúlnakktöbhé‘ шез 
"'iegyzésre. ` _ _ 

'l‘übb e‘fŕleA ‘szokatlansá'goklioz kiszletém‘ e' 
muhkában fulyamodni, ha az originál szoros's'ágot 
Иуды. Minden lôcuszl egyenként ‘Едет, a’ mint 
reinónylem, szükség nem lesz, _mcrl Iaz utúlsó 
«E_vtizcrl ‘На sok а’ mi »kezdetbenel nein akat'a is 
‘пенсий, polgári _just n_yere már; de az iro’ önór 
zete ellen is van ,' hogy minden tettéért mentö 
inist adjon. _ Kar! ’s valóban nagy Маг! nhogy 
solc'an a’ jò ügyet Avalarrielly bohós‘ Божий-гадал 
‘Юдёазё! gyanuba bozlxatàk, xnirlön t. i. sem aD 
nyelv’ törvényeit ИЩЕМ) kalauzként sziìnetlenůl » 
аист elött nem'tartották; sem a’ szabadsággah, 
mellyet maga а‘ nyelv önkén'yt enged nevelöji 
nek , mérsékletten nem éltenek : ’s vak buz 
góságokban nem csak az olvasót, hanem önnön 
На r g y o k a t За‘ annyira elfeleitheték , hogy vég 
tire va_lóban egyebet nem nyujtanának, mint u; 
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és hibás f orr'nák’ gyüjteményét, foglalat nélkül, 
character nélkül. Valami mellett mértéken túl ’s 
gzéltalanúl buzogni annyi, mint ellene bu 
zogni : ~’s ebből jött, hogy mind azokra is , kik 
az.őseinktöl kapott kincset gyarapítani és inghat 
lan komoly meggyőződés szerént ezépitve mivel 
ni minden “alkalommal ügyekeztek , hogy mon 
dom, azon érdemesekre is gúnyt hárítana a’ már 
felboszult sokaság. ,_ 

Mindennapi ’s közönséges ellenvető kérdés 
az, hogy ki ada just az írónak avval élní,mied 
dig még nem élt, ’s vele a’ nemzetet kínálni? - 
Ez ennyit tesz: ki ada iusf Guttenbergnek --- 
vagy akárki volt legyen az - hogy шутит-216’ 
mesterséget gyakoroljon, ’s avval a" világot ki' 
nálja? ---- Eleve bűvmestemek kiáltották ’s ül 
dözték is: de a’ magát némán ajánló ujság önbe 
cs‘ében bírván jusát; nein szorûlt a"fel>találó' ki 
nálásái'a .---- az idő önkényt elfogadta. [gy van a’ 
nyelvben~ìs! hol minden jó maga magában ví-' 
Seli jusát, ’s minden ellenkezés mellett sem fog 
kiveszni; aTrosz pedig, akár mint buzgunk mel 
letteylassan ki fog veszni. Amarra idővel rá 
{оба nyomni a" néma küz-egyezés a1 Juslkül 
aő pecsétjét is, akármint bajlódtak ellene: mert 
ha akadályozni ’s késtetni lehet- is a’ helyest, ki 
nem irthatjuk. 4 -’ \ ' 

A’ Publikumot inkább nem tisztelheti az író, 
mint mikor czélja' kiviteléhez minden oldalú ké 
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‚ищете! iárúl; ’s _ mivel-most а’ nyelvröl szó 
lunk _ a’ n_yelvet is ügyekezzék félbe nem tür-en 
d'o' studium által annyira magáéiiá tenni, hogy 
az olvasótól hizodalmot érdemeljen ott is, hol az az 
iró’ ideájának elejéig el nem járhat. De az irónak 
i:a van jusa az olvasòtól ki'vánni,- hogy az, anyai 
nyelvének törvényeit, Iha felületesen-is, csak any 
nyihan értse, hogy a"törvény~irányòs ujitásokon 
fel ne akadjon ‘: ha az olvasó eddig tágltja mivelt 
ségét, bizonyosan haladék nélkül- fog minden jó 
zan-gyakorlásû kön‘yveken által menni. Mínél ta 
nnltabbnaktarthaija pub'likumát az iró, annál 
méltóságosabban (о; kitůzött czéljához jái'úlni. ’IS l 
Yan szex‘encsém olly méltó személyek’ barátsá'gát' 
birhatnom a’ közönség k'özzül, kik minden {гип 
tetben igen sok sci'ibenseket taníthatnának, ‘ЦВ/Ы, 
fájdalom! vannak, kik az Его’ értékét nem érez 
vén, csak ön szeszélyeiknek udvarolnak, "s .cse-» 
lekedeteik minrlen kqmolyan megfontolt észelap 
nélkûl szůkölködvén, végre azt- sazközlik, hog’y 
az ввёл iróság gyanúba süllyed. ` 

Fájlalni lehet hogy az,'ki valamelly сад-‘111311 
a’ neologok’f‘pályáján vívott, mivel a’ régi> Щ hé 
zagjaival mindunt'alan félbe ют volna, hogy, 

’ mondom, az` kénytelen ‘аду a’ legkeményebb 361} 
csokat eltürni, ‘аду а’ munkával védii‘ást‘ ‘аду en~ 
gedelemkérö levélt együtt hocsátani. Ezt itt' nein 
tcvén {ища `Kiadó hogy vellenjei munkája теней 
békén el nem haladnak,’s azéri egyszersmind ele~ 
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ve kénytelen kinyilatkoztatni magát, hogy a’ 
_ mi a’ nyelvet illeti mivében, csak azokat ismeri 

el Pairjeinek, kik azt vele egy álláspontból szem 
lelik. А’ mi a’ többit illeti, minden értőnek tri 
bunálja alá esik. l 

Szándéka volt az írónak ezennel Schiller 
akkori költői charaktere felől mikor e’ munkát 
irá, ’s maéáról e' munkáról is kiterjedten érte 
kezni: hanem változott feltétellel e’ gondolat” ki 
vitelét akkorra hálasztá , mikor-ha e1 darab ki 
mélve fogadtainék--Schiiiëi‘nek e’ periódba eső 
több drámáiival is (Szemele, Fiesco, ármány ’s 
szerelem) szabad leend fellépnie; ’s ekkor” a’ 
plénum azon egész periódra (1777-1 784-) ki ter 
jedjen. ' Y " х‘ 

A' mi a’ fordítást illeti, arra emlékeztet а’ 
а’ kiadó , hogy azon prineipiumot követé benne, 
mellyet Shakespearnel Voltaire 's most а’ hárem 
Voss; {ejtését máskorra tevén-el, mivelmegki» 
«шило "bosszantása végett ~itt helyt nem találhat. 
Nem fogja и" ral) forditó’nevét elkerülni, noha 
ezt talán nem érdemlé. Ha az illy dolgozás ma 

D 

› gagg'uban álljon a’ tolmácsolásnál, ’s másolathoz 
közelegjcn: több figyelemre kell a’ költőt érde 
mesíteni mint. az olvasót- de ezt se’ lévén sza 

bad elmulasztani, milly szikla nem vetődik а’ vi 
vó’ utjába! Ki igazi fócuszát ismeri -az illyen fel 
adásnak, Scyllát és Charybdiszt fog látni, ’s ta 

l lán nem hiún egészen. En azt reménylem, hogy 
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l}; néwllykor az qlvasót kevésbbé fìgyellém is, 
даёт“ ismét ki pótAlottarp kárát; ’s a’ költőnek 

` чёдаше‘пу szépsége megmaradt, mçllytöl külöm! 
_ben meg volt volniárfosziva. 

“Pest , Májusban 1823. 

nu 

5.15.1, 
t . 

Qyíbähu' 
Lap. я’; sor 4 a’ вашим“ Няня-ай! и: volna. L. 
31 s. u kiadnák hely. 0. шашек. L. ‘x9 s. 16 há. 
¿nl hely. o. háza”. L. 56 s. 19 előtt hely. o. előtte 
L. 36. s. lg. találnád hely. ol. találtál. L. 100'8. ‘у. 
¿Ar еще!‘ után kimaradt: Ismerlek Spiegelberg! L. ráz 
s.“ n özbangzás hely. ol. özhangzás. L. 171 s. 2- ki 
in beszélsz hely. ol. шт beázél.' L` mra. 3 
diadalom után kimaradt: а‘ mi itt véges: diadalom. 
A’ lîaitelt olvasóktól eze'kért, ’s nêmelly kevés más jél 
be'yli elvétésckért szivu bocaánatottreménylünkr 

.. . 
A п’ 

A' sajtó alól kikerült Január-ius, 15. 5324.. 
‚ . 
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Pesten, Fůs'k‘i'iii Laniierer Lajosnâl kijöltt s-, 
s Ch е а е г 4iiiilföliii szinjáie'kainak 

elsô Кате ,' melly „a’ ha r а m j á k а t“ foglalia 
ma gába. 

Az ára kötetleni'll Párisi foglalatú szép boriték 
kal (‚О kr. Conv.. Pénz. 

M c g tal :il ni 
Debreczenben : Ns. (lsálhy’ özvegyénél. 
l‘lgerlien : Makáry (lyörgy ůgyé’sz игла“. 
Fojérvái'att: Räder könyvkötŕínél. 
Györi‘iit: Scháten könyvkötönél, ’a Schwaiger 

könyvárosnál. 
Halason: Mihó könyvk’ótönél. 
Kassán: Vajda könyvkötönél. 

'Kolo'sváratt : Thierry -läónyvárosnál. 
Komáromhan: Töltessy könyvk'ôtönél. 
Köszegen: Ludvíg könyvkötönél. 
Pápán: Zsoldos’ özvegyénél. 
Pécs-'ett Сити könyvkötönél. 
Pesten: Landerer, Eggénherger, Kilian, Müller, 

’s Ivanics könyvárosoknál, ’s a’ K ila d ó n ál (Заст 
vítapiaczon, há() Sz.,` 'z-dik emeletben, balról). 

Posonyban: Landererßéçs Schwaiger Könyvái‘o 
войны. 



Szebenben (Erdélynen) :. "l‘híerrynkél, 
_ Szegeden: ‘Kiblîng könyvkötönél. 

Szentesen: Varga könyvkötönél, 
Szombathelyen: Zsoldos könyvkötönél. 
Tem esváratt: Везде!‘ könyvkötönél. 
N. Váradon: Váry könyvkölönél. 
Vcszprémben: Vázsonyi künyykötönél, 

\ 
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Schiller' Friderik. 
ß-advrét, 2418 lap. 
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А: olvasóitt Moor Károlyban eleven képét egy 
eltévedt nagy léleknek fogia csodálni, melly min 
den legföbb adpmányai mellett is el vala veszve. 
Zabolátlan Щи és роз: társaság álomba ringatták 
s'zive’ nemességét, ’s atyjának v é lt átka erkölcsi 
lánczait egészen eltörtc, ’s gyujtogató gyilkosók’ 
fejdelmévé tette. ltt vétket vétekre, ìszonyusâ 

‘ got iszonyuságra torlott, a” sors еду örvényböl. 
más mélyebbe taszitá: mig végtire majdnem ör 
jöngö kétségbeesésben zajlonga. De ладу és fel 
séges maradt ô a’ szerencsétlenségben is, és sze 
rencsétlenség által kelle végre ismét vissza térülníe 
a’ Jeleslxez. Illy férfìt Moorban -- a’ haramjá 
ban -- gyůlöl'vc fogunk siratni-, ’s iszonyodva 
vszeretni. -- Altal ellenében Ferencz áll, a’ leg 
rejtettebb gonosznalc rettenetes képe; elméje a’ 
legfinomabb metaphysikai elme, de mellyet a’ 
legroszabb szív’vezet: minden szörnyeteg-tetteit 
ö belsö szava ellen mentegeti, тег? csak így va 
la lehetö , hogy azokat mint e rnb er vigye vég 
hez. De a’ lelkisméret’ belsö férgét még sem Мг 



dá ‘ezennel örökre kiírtani, ’s végre mínden Мёр 
zeletet feli'il müll» ré‘mítö borzanatba rázza, 's élet 
irejét-émeszrtô .álmak rágdalván lelket, önölés 
~`által kerůli-el testvérje’ bqszúját. --- Fájlalni fog 
juk az agg atyát, ki тает: ’s házát gyöngélke 
dése által elrombolja. _ A’ Szerelem Károly’ 
’s Amália" szivében a’ legirtózatosb környülállá~ 
sok közt is gyózödelrnel viszen; ’s gyönyörů ide 
alitásával 's gyëngédséigével a’ többi körüllévö $261‘ 
пусЦгд-КёреЫсе! `hatalmas contrasztot ad. -- Az 
olvasó bo'rzadva fogja látni, milly ör'ók ‘8103г 
iása a’ legkinzóbb indulatoknak Качай a’ Боливии 
mi rettentóen léphetik-ki ösvényéböl á’ legielesb 
Щи is, mikor nem zabolázza vadan csapongó 
lelkét', 'a a’ sziv' és без’ korlátain által-tür; g’s 
milly ridef;r ûtakon oldie-fel ‘шаге а‘ Sors az- élet‘ 
legzavartabh lcs'omóját is. ' 



kép 
Не! 

LÖléS V 

fog 

roly 

lde~ 

лёг 

Elke- ' 

‚им- l' 

Az. 

Oga 
oszt 

' 

lesb 





  
 

Österreichische Nationalbibliothek 

+21 69782203 



 

 


