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ÉDES HAZÁ-M.'

L „Lv-Lint az Anya a' gyûgyôgésen kez*

^dödö beszédet vedd kedvesen ezen pro«

r bat ! de ba látod hogy ezen a' nyel-

F ven szollani nem fogok , ints-meg mé-

¿ részségemért; 's azonnal meg-néinulva,

¡¡ más nyelven píQbáloin- •P.eg.çye/iii sze-

retetedet: tsak i feérJé^V bàr «tiiiyíba ked-

t vezz! hogy az ido:ricsifclo¿e'' ezeken i-

> gen kevéfsé volt,.' , ;HXáR*K(¡sÍuUatn¡ bá-

• torkodom az ujji.bwi'yí ttà'gy "tudjam jó

Jefsz-é, 's a' NotiUS annasig miveljem-

ь é a' szöllöt , vagy a' mosloha klimá«

Íhoz képpest egyebet neveljek.

Hevetlenségemnek' mentségeî:

. i. Fátyol alatt jelenve-meg . mint

яг Araeopagusba j engedtefsék-meg alat-

%л pirulnom-el, a' mikor gyaláznak: s

* 4 a*



IV

a' leg-jobb indulatbol se fedezzen-fel, ä' ki,

ha mi ke vés ártatlan orömem lenne ; annale

füfzerét méreggel í'el-váltani nem akarja.

2. Bene qui latuit vixit: talám

közönsegesen szégyent kellene tenni ar-

ra, ha ki-tudodnék a' ezerzöjhogy a'tsupa

belsö öTztönböl irt munkák egy arra rendelt

helly re bé.tétetvén, a' Birák, (ki-választott

Szentjei a* Hazának) a* méltot kiadnák.

£z a' tilkolodás, ha nem tsak annyi

volna, mint a' köntös egy szépség kel

lemein ; véghetetlen sokkal kevesebbet.

ártana , mint a* ki-tettzés: ha sok mun-

ka nem születnék e nélkül ; fel-támadna

a' tsudált örök oszlopok alol a' szere-

tet eggyefsége ; 's annak sokkal szebb

mas ábrázatu gyermekei sziiletneuek . . .

JMely rút? hogy minden a* más homály-

ában iu\faïiïjfèày\èmf.iff'me]y fzép volna

&' fzeretet hármoaiája; ¡ha minden a' ma

ga hangjáv-aíi .á¿.'::e.gé1rznek gyönyörüse-

gébe olvádflá .egybei .; . Ahí de mikor

tér-meg av fz'èréfet'az""6 köz pontjára ?

Mikor ízünik - meg kiki a' világ kö-

zép pontjának* tenni magát ? . . .

Az é az uta* Szenteknek eggyefségére,

*« az Istennek Országa felé, hogy ki

ki magát meg-külömböztetni kivánja, jól-

lehet az égtorvénnye mindent eggycztet.

Ugyanis az egység a' testi, *s erköltsi vi-

lágba a* torvény: ebbe is miatamabba



a* kör vonszodás ereje uralkodik ;

niellynek (mint a' minden Napoknak

fö Napja ) , ugy mosolyog kozép-pont-

jábol a' mennyei Atya szeretete az e-

gész világra . . , 's minden gyermekeit

magához egybe hivjâ . . Ezaz eredeti его,

»gy más félre- vonoval irja a' lételck

élete külömbözö formáju abrontsait. ..

A' tsetsemö meg indul 's a' virtusos

ôreg vifsza-tér; á,brázatján a' kegyes«

ség fénye mutatja a' közel líapot;

mely midön a' testi világ hófszu had-

ja után veszi-el a' magáét, a' mennyci

részt oda -vonja magához; .a' hol az

orrokkévaloság karikájába foly, a' min

den világckbol egybe^gyült iók innepe, az

ísten ezine elött , . , . *i ¡jr véghetetlen

«zépségnek inindég ujj kellemeiiöl çU

ragadtatva imádunk örökke ! ! î

Minél jobb valaki; annál tokélle-

tesebben hiszi, es érzi oda vala vonat*

tatását . , . . Minden tselekedet aránnya

erre legyen!... Az, egység légyen min.

dennek a' tzélja! . .

De azt gondolja valaki ; hogy Jpro

sua doma beszéll ez az ember, 's ha

ttj.tetzhetnék , maga lenne egy ; "s nem

osztaná-fel ditsoségét : ekkor meg-vál«

nék, hogy nem tsak jövendqt mondok*

é czer eaztendökre*
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Most igaz bogy inkább a' félelem

mint virtus hallgatásom : Ugyan is.

I. Az eféle munkátpl méltán tart-

bat az ember mig a* magát nem láto

azem a' tûkôrbe nem néz . . . A* Poëzis

ollyan ado, mint a' szerelem, 's a' ha-

lál , a* mellyet minden meg-fizet vala-

miként .... Egy ki-fejezése ez azon

örömnek a* mellyel repes ebböl a* dur-

va testböl az angyal vifsza hazája- fê

lé; a' mikor meg-érzi azt a' Napfényt^ a*

mely onnét virágoztatja az ifjuság' tavas-

zát. .de ez az el-rothadando ajakokon néha

ollyan idétlenül jon ki, hog}' tsak addigtart

a' betse, mig a' belsö érzés nrieg-hül . , «

г. Egéfszen eredetit irni most ba

jos is : azon egy mezön lehetetlen tobb-

nek egyféle virágot nem sz*dni ; s' hiu-

zi szemek után járva, ha mi kevésre

ônként réá mentûnk volna is, már az

se-iniénk . . ,

3f, En kritikát majd $emmit, '»

Foétai munkát is keveset olvastam :

azért sok hibát meg nem esmerek; '*

sok a' mit magaménak lartok , másé

lehet ; igyekeztem nem lopiii, de az is

meg-eshetik, hogy mint egy álómba

jmagáénak jön elé az embernek, a' mit

az elött látott . f .
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4. Háládatlan munka is többnyi-

re : a' jelenvalo gyonyörüsege meg-van,

mint a* václásznak; mikor meg.fujják

a' kürtet; tseng a' fenyves, futnak a*

szarvasok az ö koszikláik alalt? 's es.

лек-el ágas fejeikkel ... de hányfzor

nem jar biaba a' Vadász? Nem is

tsalárdabb a1 szerelem is; irindenik

mefsze igér, 's többnyire tsak a' pil-

lantatba tellyesit . . . ez a' termétzet'

szépségével " valo nemes szerelmeskedés

is, mikor gyümöltsöz is; az Anya sze-

retete nem bizonyitja a' gyermek szép-

ségét; majd minden szereti poétai mun-

káját ; talám nem választhatja el attol

a' szépségtol , a' mellyre valo el-ragad-

tatás énekelteti az egész természetet egy

hármoniába, a' verébtol fogva a' Sera»

fimig.

En is voltam ebbe a' meg-tsalo-

dásba: a' mi el ragadott ma, ki-von-<

tam más nap, örvendve hogy a* gya-

lázattnl meg - menthettem Г. . 's igen rit-

kán jövök ebbe a' nfost is kevés ked-

vembe hogy mutatni merjem : 's azért

egy ^zérentsére ! mig meg váltoánék ked-

vera, ki-botsátom a' szelek kozzé tso-

nakomat; nints rajta mindenem ; 's ha-

el-vész is, meg njercm azt, hogy egy

ilombol fei-serkenve a' Foézis adojá-
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rol quiétanlziát kapok. . . 's akármint

ragad is ezután egy fattyu kivánaág,

meg-vetem , mint egy meg-tért ifju a"

rosz Személy édesgetését ... 's mindent

inteni fogok, a' kit a' Musa szerelme

ragad ... mc tabula sâcer votiva paries . . .

Különösön azon hiábavalo ifjak szeren-

tsétlen légioját ; a' kik egy leg-bazugabb

reménység Contojára semmit se tanul-

nak ; mindenik külön , mint egy Jupiter

saját füstjének fellegeibe fel.emelkedve ,

majd a' szivárványba, majd a' láng-ta-

vakba mártja etsetjét ; 's le-fest egy ve

res vonásokkal mázolo gyermeket, Es-

mérje-meg minden a' maga elementu-

mát, 's éljen abba: az oroszlánj se re*

pülhet ahnyit is , mint a' veréb ; 's ez

is noha serény a' bokrokon , nem ki-

sérheti a* Jupite'rhez a' fellegekbe fel-

járo Sast ... A' kit akaratja eilen nem

ragad a' Pegazus, Pindusra ne máfszon:

's a' kit el-ragad , ragadja-meg az i$

a' kantárt *ogy le ne velse a' dét-

tzeg: engem>is ha le-vetett, nem lé vén

cmbere, engetefsék- meg titkon jajjgaU

nom ! . . ♦ mig valamellyik a' Myzsák

közztil, ha az ö számoknak 'Sonus an-

№Ш áldozatjá' fei - fogadom , kegyefseb«

ben tekint. j8i£-



XI

В. Kemény Lajet Ur - i. Exemplar.

В. Кстгяу Simon T. R. AÍTcfTer б. -

В. Kemény János. Ur, - - ю. ■—

«en kivül a* nyomtatás koltíéje

vifzfza potlására adott aoe..RfI.

B. Kemény Láfzló Ur - ♦*» 5. >_

B. Кешеяу Pal Ur - .--.*.„

B. Kcmcny Ferentz Urfi - !- 1. ««

G. Kun Jo'ief , T. R. AíTeffer - 1. ►_

G. Lazar Lajot , Fö . Strázsameiter 2. _

G. Liaár Láfzló T.R. Affeffnr - t. «

Lekodi ljnátz , Profellor 1. _•

G. Mikes 'Sijmondné Afz: eö Kajys. 5. >-

M. Mara Jo'ief, Prot. Gen. - I. «

Mátyus Gyorgy , M. Doctor 1. —

B. Nalátzi Jo'sei Ur - - a. -

M. Noptia Elek, F5 - Iipiny 3. ,-

M. Párai Elek, Itclö-Mefter - 1. ^

ôivejy G. Petki Jo'iefné Afz. eö Najys. 1. ^.

ezen kivül a' nyomtatás koltséje

vifzfza patláiára aáott 100. Rfl.

ЪЛ. Széktly Mikály , Itél6 -.Meíter 1. —

Szotyori Jo'stf Mei. Doctr - X. м

C. Teleki Domokoi Ur A- - 4- *-

G. Teleki Mihály , Fö Király Bire

Ur Ö Excel. %, й

öavejy G. Teleki Jo'iefné Afz.

eö Nagysága 11. *.

Özvegy Gr. Teleki Lajosné Afz. e5

Na^ysája 1. M

G. Teleki Elek .Urfi 1. _.

в. Teleki

i ' -
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G. Tíííki Iftyán , Károljr*, és B.

Bruckenthil Mihály Urfiak,

éi Balo Ur, a' Nevelöjek 4. Exemplar.

Özv. G. Tlwlda'ígi Lifxloné Aíi. сб Nagys. 3.

G. Tholdalag:i MiMIyy T. R. Afles.-з. „

G. Tholdalagi 'Sigmojid Ur - 1. «

G. ThoHi "¿igmond Uf 3« -

O2V. M,Türi Láfzlóné Aft. eö Najys. 3.

M. Ugron Iüvi» V. I«pány i. и.

M. Ugron Feren+z Ur£ .- а. ~

Özvegy M. Zeyk Dánielné Afz. c8

Nagjsága. 3. —

M. Zeyk Daniel , T. R. AfefTor. 10. ^

OzYCjy M. Zeyk Jáncsné Afz. eä

¡Nsfvsága 3. —

M. Zeyk Jínos Urfi 1. «

B. Veí'rclényi Iüvinné Afz. e* N$. 3. - . -

B. Veflclctiyi Jo'sefné Afz. eo Ns: a. —

M. Vas 'Sigmond Ur 1. —

Yáradi Ssrnuel , M. Doctor, a.

Váradi János , Patikárius 1. .-.

Fjy r.evét "{ti} rem irt Kazan ia.

АтокРак' a! íik pfícriumeráltak , de a' tudoíí-

tas rr.¿g einem jfitt, ügy az ezután prsenumerálan-

¿oluiak Nevcik ii rr.ind ki - fognak nyonitattatni %

é» aa 5-dik faz sz ntolso) fzáz Exemplarraí

f jjgyíltt ki fop-пак ofztattatni. fy'ind ezen kcrefi-

tyéneknek köfißnet a' ízerer tíébM пета ofztozo

teftvcrekrrk revében ! rnnd a' íroftaniaknak, mind

azolnak, a' ltiknek С alibb irt) ft jdaioro ! talim

вгЧк\ё é!8 kofzorr'ak, az efetketesí fzemek kar-

«natjával fog tündökölni joltcrCiknek lirhalmaín.

O.)
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J E L E NT É S.

I.

A' KönyvkStohez. Ezen Jclentcft mindjári

az Eloljáró-Bcfzcd után kell kötni:

II. Az Olvasóhoz.

A* Nyomtató-rcühely tárólsága míate

fok hiWk cstek , az eccentusokba , virgulák-

ba's egyebckbc-is ; némellyek éízre nem ve«

tctvén az errátákba fem iraftattak - ki ; p. o.

Mahomcdbc Ágénor, 75. efztendös hellyett

57-nek van tivti leg-alább a'fzálkáf bettik-

kcl ki-tett bibákat meg-ígazítani {vagy meg

ïgazittatni) méltóztasfék , a' ki eren munkáE

az olvaJásra méltóztatja ; külömben fok

bellyck bajason érthetok , vagy rofz (íot cl-

Ienkczö) crteJmück leTznck.

Julius elift napjárá lérén meg«ígc*rve a*

áaraboknak ki-oíztása a' Prsenumcrinsak' ki.

nyom«



nyomrettatott nevcikkel egygyütt : követkcz-

nek azok kiknek nevcikrôl cdd¡£ »' pillan»

tätig 'tudositil jött :

' Antal Jánós , Profeflor

B. Apor L'ázár , T. R. AlítíTor

Б. Bínñ Jinot Ur , \ «

B. Binfi Ferentz Ur - »

G. Eethlen Fark« Ur ,

Özvcgy G. Bcthlen Adáiunc Afi.

cö Nagys.

G. Bethlen Adam, Г. R. AffciTor

M. Béldj Láfzló , T. R. Afscftor

В. Borneoiifza Pál, T. R. Affcffor

B. Balintitk Györgync Àfz, cö Nagys.

Ы. Bartsai Gyerjcly Ur . -

Bodor Pál, Cafs. Prov, Contr.

Bolyai Parkas, Profeffot-

M. Cierei Farkas , Itéló - Mefter i. _

ч

Özvtjy Gr. Dígcnfeld Maxmiliániié

Afzfzony cö Nagysága - 4.

M. Tckcte Lajos Ur » - 1. _

M. Gyárfái Jo'scf, Gab. Secr. - ь ».

G. Hallcr Láfzló, T. R. Aïelltr [1. -

Hegedüs Sárauel , Profcffor 1.

Melt. Horváth Pál, M. Vásárh«1yi ,

Plébánus , - - s.

özvegy В. Keinény Simonne Afz.

eö Exctllemiája • - - *• •-»

G. Kemény Sámuel, Statuum Ргге-

fideos Ur Ö Exccllcntiája 4..

B. Kc-

I. Excmplár

I. _

6,

Ш.

1. M

1:

i.

*.

i.

i.

í.
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• SZEMÊLYEK.

Xerxes a' Persák Királya.

Suclima a1 Léánya.

JFatimé ennek NevelÖje.

Artabáx г Persiai Föember.

Pausániás Spárta Kir¿lya,

Pavsáníásnak Anya»

Argilius. )

Armidor. ) Sßärtaiak

Charten» )

Ephçrusok,

Spdrtaiak

Spártai Nép.

Spártaiñ Tábor*

Persiai Fogoly Hertxegtk,

A' tôrténet esik Bizántium körül, $i Spái

taba, K. Sz. Б. 479 táján-



ELSÖ FELVONJS.

I. 3ELENÉS.

Xerxes, Szélima, Artabáz;

ÇA Bixantiumi környen , пет meszszt

о' Vàrtof. )

Xerxes С Utkö^et lírmija. halltk ) Igy

sntotta az ö Jupicerek, a' vakmerö üriások*

ra menydih-gö havafsait. Hágj ana dombra

Artabáz ! 's mondjad miképpen halnak meg a*

Spartaiak (menyen Artabi\S)

S\¿lima (magába) Jajj nékem ! midtSn

Hazám' gyôzedelmén Örvendeuem kellene: el-

lensége életéért reszkeiek,

¿Íttabá^ ( erösedik ez ütkö\et lármája ; )

Ab nagy Király ! a halál innepel aVvérrel

árado völgyen ,• ezer esztendök нар világa

alsz-ik nézése uregeibe ; — eleibe tSrik-Ie,

hintik a' Spartaiak Tavaszunk' rozsáit. — Vil-

lamlanak a' vesгedelem, éjfélébe ; a' mint ki-

vonják lamsájokat a' Hertzegek bibor hátaik-

bol , hogy ujiakba dtífjék . . . Az Ö Királyok

egy éjjeli égés' lángja, melly az Ö szelein ro

ban rémitô vilagot sütve az el-sárgult ábráza-

tokra, 's pusztát hagyva maga után — A' föld

, meg-rendül mikor az ö oriasi ereje meg-riad,

А Ш »s



's hatalmunk' fényes oszlopai Ie-törnek , mint

egy menydörgasre eröfsebben le-zuhan a' zá-

por,'s a' Kosziklakrol szakad orditva a1 ren-

getegbe : ugy emlik az ö szavára a' mi vé-

rflnk , *e a' Szent napra fel-kiált ezer "jajjok-

kal - b'rbmest meg-set'éYiilne hogy ne tnutafsa

a' maga Né*pe hátát a' Spártai lánisának.

Fufsunk mi-is kedves Királyotn !

S^élima (juagaba) Ah! millyen vétkesen

repes szivem hazám' sirhalma felett,

' Xerxes A' te félelmed mond ditséretét

az ellenségnck.

b\ Artabá^. Kegyelmezz nagy Király ! tsak

azok nem futnak a' Pérsák közzül , a.' kik

az ellenség' kezébe vagynak } vagy a' kikec

oda sz,egzett a' halál ; még azokatis az a\

mely elevenen mozgatta, meg akarja holtan»

is inditani. Leg-elsö Fejedelmeink el-fogattac-

tak. Fufsuuk kedves Kii-ályom ! hogy mi-is

kézbe ne efsünk.

Xerxes Havagos Végzések ! egy Skorpio

fulánktol el-veszni az Eléfántnak. Siess Ac-

takáz .' menj a' Nemzetek bánthatatlan Jelé-

vt\ , 's ajánlj Pausániásnak békeíséget 's annyi

Kintset a' menyit el-vihet Kiralyi Házambol 5

tsak adja vifsza annak fénylo tsillagait.

Siéltma, Kedves Atyám .' esmérete én az.

o" szive't , nem árra annak a1 Persiai Kiuts 5

nemesebb az ö számvetése.

Xerxes- 'S mi az kedves Léányom ?

S%élima. Mimis ágat killdjUnk néki az olaj-

ágért. Enged-meg ¿des Atyám! hogy a' Ha

za Kovetje Spana Királlyához légyen az.

enyim



s

enyim is Pausaniáshoz . . < Spárta atún az Я

szivábe én vagyok a' második.

Xerxes. Légy elsö; 's tedd Spártát maso»

diknak.

Szélima Egy Árulot nem mdnék szeret-

ni kedves Atyátn .' Sokkal inkább szererem

öret , hogy ö kevésbe szeret engem Spártánál.

Mint a' nap, és hold rendre uralkodunk az. ö

Egén. En egy gyenge Léány vatyok, 's Pan-

sániás maga , az. Öiökkevalosagig ostrotnol-

hatná Szivemet, mig Persiátol el-venné. Bizd

Tran kedves Atvám .' irok én néki , mindent

ke'sz Ö értem Fel-áldozni , a' virtuson kivül ;

szeret engemet Pausániás ; láttam én az o' égb'

szemeit azolvado menDyei harmatba el-fáradni,

mikor igy szollot : Te enyim lész Szélima !,

ha a' Spartá Istenei elleiiem nem szegezik

magokat.

Xerxes Irj kedves Léányom / külömben

oda van Persia. Te egyediil tarthatod- meg

ofseink Thronufsát, Siess! indited.

Szélima ( ir )

Artabáz .. . Tehát egy tollu egy Leánka ke-

zébe, meg szégyenitse minden, Héroink Fegy-

vereit ?

Szélima Sokszor mondott3 Ö , hogy in

kább fél tollem, mint az egész Persa Tábor-

tol — ; most meg - válik , nem hizelkedetté ?

С által aija 's Artabí\ menyen.)

II. JBLENÉS.

Szélima С migara.}

En is hartzolok az én Hazámért

releía édes mérgli nyilával ; a' terméeze
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adott Bias Fegyvert nékem. Az. et gyözedel-

mem kettöt nyér ; Persia szabadsagával ,

a' Fogoly Pausániást. (раица*) De én nyo-

morult .' rövid idejli rozsakkal a' hervadhatat-

lan babérért ! Sz^pség halando Isten Afxfzany !

jelenj a' Pausánias Lelkébe mennyei tellyes

fenyeddel ! de meg re homályositsd ai Ö

halhatatlanságát ! .' Ne huljatok könyeim ! hogy

le ne essék ucánnatok>az Ülympiisrol, az Is-

títfek ujj Társa.

1П. J E L E N É S.

Xerxes , és $\élima.

Xerxes Siess ! menjlink ; vejtezzlink - el

a' Várba : ne hogy valami Spártai Fene-vad

el-sz,aggafson. Ott gyászoljuk sorsunkat.

Sxélima L¿gy tsendesen kedves Atyám .'

A' ro7.saszin szeretet , és a fekete - sarga

gyülolség vetélkednek a' mi sorsunk felett.

• ( el mennekí )

IV. J E L E N É S.

Pausánias , és a' Persiai - Foglyok.

ч (a' Pausánias'. Tabora elott У

й* ßi^antiumi vidéken.

Elsa Rab (biborba öltöxve") Hatalmas Pau

sánias ! láttwnk mint Hérot a' kinek tekinteté-

ttíl a' JSépek meg-em¿sztettek ; mutasd - meg

liogy kegyelmességed arány mértéket tud tar

tan? a* Ti Isteneitek' haragjának. Old el a*

míbílintseinket , 's ard vifzfza ai oliajto Szií-

zeknek az o mátkáikat, 's a' gyámoltalan szur

lbk



lölinek b'römeket ; hogy Persia aZ ö legrette*

netesebb ellenstígét áldani kémelen légyen.

Elé"g gazdagok vegyunk mi tneg-tölteni Spár-

tát aranyal , hogy ne tsak a' vnezségbe halad-

ja fellyül, banem a' fénybe is vetélkedjék Per-

sisval.

Mind л* Rabok. Áldott legy nagy Pau«

sanias !

Pausaniás A' hadi lárma nem süketiti meg

a* Hëiot a' sobajtásokra : mikor a' szüz, a' ha-

lúl mezej.'rbl viszsza-téro Mátkát karjai köz-

%é fogadja, 's a' vén Szliliík. szemei meg

gyulnak az eszteadok sirjai kbzott ; az el-

mult zivatar utan zöldellö babírlevelein ne-

yetnek a' kb'n'nyek. De a' ti aranyatok nem

indit engem ; minden fényetek ha a' Napoto-

kat meg-homályositaná is , egy sugárt sem süt-

het a' Spártai szivrbe. A' mi jo-tëteme*nynnk.-

ért azzal a' riïe'reggel kináltak, mellyért a' ti

Palatáitok szolgálnak a' mi Kimyhoinknak. —

Mi gyüloljük azt a' fenyt melyböl Hazám-

«ak hamvai szliletnének. Vigyétek-eí a' ti va

gado mergeteket: én brbmest el - botsátlak ;

tsak Spina meg-engedje ; Varjatok a' ki-ren-

<lelt hellyen, ( int Ariñiiornak.) Vezesd-еД

Aitnider, ( el mennekf )

V. I E L E N É S,

Pausaniás egyedül.

Metijetek ! h"ogy a' Spártai »as pengjen

a'' Persiai bársonyon ; 's hallgafsák Hazajn*

Istenei ! ... En is Örömrael hallgatnám, ha az Ö

láfls é

-



lántzaiknak , нет felelnének zt enyimek, 's

Oriást sí kiknek feje felett rogyogtak a' tsil-

lagok , ezek kbrzé* a* kiralyi biborba takarc

bubák kozé le-apadni nem látnám. Ah SzeMi-

tna ! raely jo szivvel le-venném é*n á* Spártai

bilintseket, ha te-s le vennéd a' Perfiaiakat . .

Ha le tudnád ezeket venni , hatalraasabb Ts-

ten Aízszony lennét , mint a' mikor réám tei«

ted; még egygyet lehellnék mind szabad Spár

tai , 's tá^ed' áldva halne'k-meg; de a' te

sze'p Kezeid tsak kb'tni tiidnak bogokat az Is-

tenek eleibe egy tekinteted ele'g, a' leg-tsen-

desebb mejjet Vulkánná gyujrani ; a' Te Szép-

séged menyei vüágán el-olvadcak a' Hérok ,

's meg-lágyulnak a' kosziblák. Ah! én egé-

szen más Jenem, 's Pausaniást alig esmdfem-

mikor láttam a' Persia Vérpatakjait fokadni ,

mincha a' te szivedet sebesitettem velna meg

*s atyátifiai ábrazatján a' te bibor véredet meg

esménem, szinte azt gondokam , hogy en k(?»

rem a' kegyelinet 's majd cl-felejtetiem a'

Gyözedelmes' hangját.

,VI. JELENÉS.

PauSaniás ¿s Artabax*

Artabá-^ Xerxes a' Persák Királlya a*

b^kefse'gñek szavaival kßszönti a' Sparta Hé-

roiát. Add vifs/.a a' Persia f¿nye elsö rangu

tsillagait, 's válafxd a' leg gazdagabb királyi

Háibol a1 leg-drágabb Kintseket.

Pausaraus. Ha Ö meg - esme'rte a' Spárrá

gyozedelme'i,semmit se kivánok, tsak a' Persia

Napja ala« ryilt leg-szebb virágot bab¿roru



lerelei közze*-' Mond-meg néki ! Iioey a' Szé-

lima szive mar enyim , tsak az ö kezéc ké-

rem Xer . stöl." _*

Arijlà^ [oda nyujtya a Levelet) Nagy

szivü ^irály ' bizodalommal nyujtom né*ked

ezeke cen.ieke' nellyeken a' szép Széli»

ma KÖ s. f olytak ; ах ö sxeretö Sxive, Ha

taja , t'.uisutias közt vol' : Men-sd ki ez

ü!el ?' sajtD alol j-biwir szabadon éned verjen. .

PauSamas (.z^ ,itt olvas) Kedves Sze-

lima î mikor a' i? Ju'-'-'ezed t<?szi babe'rt fe-

jemre az Tsteaek közbtt êtzem magamat.

Artabi\. Kerxes Ötet néked igéri ha a*

Persia Bgérol le-eset tsillagok ujjta fel-jönek.

A' te Feleletedet a' leg-s?.ebb Abrázaton vár-

jak аг öiöm menyei szinei. üh ha a' jo Xer

xes egészen magaévá tehenií? az Ö Veját : a'

S/.élima szure m;)gát a' Kiralyt hozzád vih*

ne Persíának ' minden Kintseivel. Ha Sparta

nem vo!na ollyan niostoha , vagy Persiával

egy lenne^ az el esett Mardonius feiett állo

borostyános Herónak maradna kez,e*be a' Per

sia ereje , 's a' Vílagor meg-hodolhatná az, a'

ki a' Sz.é*lima mennyei Szt'pi'Jgiinek egéTszen

raeg hodolna.

Pausaniás Szemrelen ! bogy méred a

Spártai flileket illyen beszedekkel meg-fértez- .

tetni ! köszönd hogy jollehet ie meg tiem gon-

doltad ki elött szollasz ; én meg-gondolom

hogy egy Persiai szoll : kiilömben ollyan Fe-

leletet adn¡5k a' te Füleidnek , hogy tiem vol-

na több kedve*) a1 Spártai szivet a' Világ'

Kintseivel kiséneni. Menj-el szetnein eloI¡

Mond
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Mondmeg , hegy SzeMimanak kb'szönje kegyel-

inemet Xerxes , bogy azon fegy ver niellyet

szivére kellene vinnera, meg-pihen ; semmit

ennel többet re k^rjen , ba mindert elveszte-

ni лет akar , ezt is egyed'Jl az ö Leányáért

n.yerte : adja által a' Pausaniás jutalmát , niel

lyet meg-adtak az Istenek ; 's esmérje-meg a*

betsiiletec egy gyözedelmesbe , a' ki kéri a*

mit el vehet. (;>) Ezeket a' rendeket pedig

vidd olvasni a' Szélima szép szemeinek i 's egy

halando se merje meg-törn i az én szentsdge-

met ; ne bogy az a' kegyelem , melynek most

tanuja vagy elfaraszcva, Persia du'ledékein.

nyugodjék-meg. (od* adja)

Artabâ-ц Isten reled Spártának Királya»

(cl mtnytn )

VU. J E LE NÉS.

PauSaniás cgycdül,

Viszsza hivnám, lia nem sze'gyentetié'm

szavarnat viszsza - vonni : felette riurván ban

tam a' Szélima Követje'vel; 's az 6 haragja

rettenetesebb nê"kem, mint az enyitn Persiá-

nak. Mivel tudjam meg-engeszte!ni ? semmit-

sera adhatok né*ki, hogy azt Spártárol ne ve*

gyem- I Ellens¿ges felekböl alkották é á' szi-

vet az Tsrenejí ? hogy a' békefség sirga orszá-

ga határkoveig hadakozze'k a' Hero, 's az,

eihervadt homlokon zöldüljön.ki a' babér ? vagy

k;;c ellenkezö batalmak bírkoznak a' Világ-

nak vf'sein az, uralkodás felett , 's fell 's ala

forgatjak az eget.

Va-



IX

f

Vagyon-é egy bb'ltsefse'g ? mely ezt a'

külö'mbbzö mindern igazgatja ? egy mákhina

részei mozognak-é? vagy egy esztelen, Cha

os vak háboruja foly? Örökke valo lstenek 1

ha egynek teremtettétek a' ti Világotokar, mi

en engedtt'tek hogy el -szaggafsák az embe-

rek ? 's felje*ges munkátokat /rthetetlenné

tegye*k 2, vagy talám njég ebböl ал elsö dur-

vaságkol kel születni a' világnak? Sze'lima !

4s Sparta! Egemnek két ellenkezö sarkai ,

mellyeket a' balgiti.gság /aszitott olJyan távul

tgymástol ; ti tanittok meg egybe- oldatii a'ter*

mészet' el-vagdalt kbteleir. . . . Szeretef! melly-

nek ereje az életnek utolso mozduiatjáig ét-

mennyei valoság ! terjeszd-ki a' Sparta ha-

tár kövei közzlil , melyek kbzzé* szoritott az

¿rterenség , karjaidat ! 's óleld eg}'be a" Vilá-

got.' (pausa -, méllytn goldolkodik. ) Haldok-

lo métsek alugyatok ki I az örökke* valo Nap

jon fel az ¿gre. . . Serkenjfel Természet el-ra-

gadott juisaid man ! kezdj ujj háborut a' fbl-

dön ¡ Szeretet le'gyen,a' jelszo ! 's ez a' szent-

ség , mely a' meg'-métbetetleo Világot egynek

nevezi , zengjen az Egre annak egyik ve*gé-

töl a' másikig I lstenek jbjjetek segitseVdl !

Hatalmas lupiter i menydorb'gd-le a1 gulolse'g

pokoli alkotvánnyát , 's légy Atya az Em-

bereknek. . . . {pausa") Te l¿e;y kedves Szé-

limám ! a' Termi/szetleg-elsÖ szerit kbtele Spar

ta, és Persia kozt ; '« ezen a1 pola-kotön in-

duljon-meg az az e*gi tsetsemö , mellyet a/,

Bsz ido ifjusagàtol fogva méhéhe hordoz . . .

Egy Ißen-Afaszony vagy te ! a1 kinek az em-

b«ri

s
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beri Nem oltárt fog emelni : fogadd-el tollem

ат, elsb" áldozatat ! Repedjetiek-le a' gylilblség

bilintsei ! el-oldom a' te atyádfiait Sxelima !

's indulok egybe kb'tni ат. embed Nemet • .

Ha ! "mint zug elombe a' Chaos setétsdge, el»

fajnlt elsb1 szlilütyét ett a' belsö részei eilen

dühösködö világot kb'nnyezve ! . . . T¿rj-visz-

sza hajdoni ejtzaka ! 's.fogand ujjra a* Vilá

got ; hogy a' mcg ifiadt idör ujjra kexdje szám-

lálni Saturnas! (el tñenyen méltosâggal • a

kárpit le esik. )
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• MASOBIK FELVONAS,

I. J E L EN É S.

XerxeS és Artaháx. (л* Várba )

Xerxes Mi a' Persia «orsa Artabáz ?

Artabái Az a' kevély Spártai az Ö Olym-

pxifsárol rsak azc'rt hajol-le , hogy meg mérje,

mennyire van az ég , a' földtöl : fellyül van ö azf

emberi scbajtások fellegein; a' konnyekre nem

olvad : mint.egy meredek koszál féiiylik az.

égi efsötöl. Az. aranyat se tudja számlální ,

a' durva Spártai ; igen b'üszke megválasztani

attoi a' sártol , я honnan vtítetett... Semmi

más bidat az ohozzájárulhatatlan szivébez ñera

találtam Szélimán kivlil - ; ez egyedül kbti

b'szve a' halandokkal , 's tsak arrol esméitem-

meg , bogy ember.

Xerxes Mi tebát a' mi sorsunk Artabáz?

jönek-e* ujjra fel Hazánk tsillagai !

Artabáx A' fátum azokat vakmerö fel-

hökkel boritotta-el Felsdges Király ! egyediil

azt a' kegyelmet adja Pausaniás , mint egy.

alamisnát a' Persák' Kiiályának , hogy az b'

pusztito tiize meg-piben.

Xenref Tehát boszszuállás azon keveMy

balandra ! ai ö Istenei szelid ábraiattal le.
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bajolnának magos szekeikröl , mîkor лъ Арз

é%y Sztflimát viszen az ö ohárokra : amannak

bliszke szive a' mi véiílnk folyamatjátol ver

's ennek biborátol mosolyognak ajakai - - igen

kevély Ö betsulni azt a' szerentsét , bogy a¿,

Péreiai Throniis kellemetes fénye a' Spárta

szennyes kunnyhoít aranyoxza.

Artabái Az é*g Felséges Király! min-

den egyenes útat el-zárt: ne lé*gyen é sza-

bad a' tolvajt , ha a' kérésnek nem enged , 'a

szembe nem birunk vele ; hátulrol áhal ver

ni ? — itt van Celé yés^i a? táskát 's ki nyit-

ja) а Pausaniás válaszsza Szélimához Qoda

adja). ü ma estre ide jö; ha a' farkast les-

be el lebet löni , a' juhak meg mentcklnek— :

még van annyi erönk , fcogy Pausaniás nél-

kiil a' véletlea meg-lepett Spánaiakat semmi-

vé tégyuk mint egy gonosztiivonek teste,

jnellyuek feje le-vágatotc , ugy esik-le Sparta

a* földue.

Xerxes Ne mondj tbhbet Artabáz ! ha-

zádhoz valo Hngy hiiségedtîtt is alig engedhe-

tem-meg : nem szabad a' mi szent Napunk*

fénnyén éjjeli burjánnak noni. ( olvas ) Lát-

tad ezt . Artabáz ? 's foganhatott az a' gon

dolât lelkedbe , bogy az oltárnál imádkozót

szembe az tstennel , hátulrol által dofd ? 's

a' Persa fegyv;ert abba a' szivbe mártsd, melly

Szélimáért vér.

Artabà^ Felséges Király ! a' bazáért va

lo nagy fájdalomnak tulajdonitsd : é*szre ■se

vettern , mikor ezen taska zárj.it fel-nyitottam,

's nona Pausaniás a' menydörgö Jupiter hang-

ján
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ján parantsoha - meg , bogy senk! más ne las

se; engedj-meg Felséges Király ! hogy a'

Persiahoz valo buség ax ellenséghex vale

hitszegé'sig vitt.

Xerxes (У táskát vis^s^a adja ) Kivin-

sátn , hegy ne láttatn - volna , hogy szemeim

hibájáért , a' szám elzárattafs<?k — . Ott vaa

ridd véghez kbtelefségednek meg maradt feléc»

(Artaba^ meg hajtja magát 'í ki menyen.~)

II. J E L E N É S.

Xerxes (magára.)

Kezembe most ellensëgem élete ; az а'

bUszke lang , melly Persia hamrain fénylik,

*gy lehelletemie ki-alsxik : de egy kialharat-

Jao magafsabb világ marad az örökös motsok

felett..,, egy intésemre meg-álna a' Spárta

hevëly pulsufsa, ha a' Persia gyalázatja em-

lékezetSl nem ir.uradna ellensége ' sirlialinán.

Nem Xerxes alattomba valo gyilkos nem le

bet 5 akárhol veszszen-el Pausaniás, tsak ebbe

az útjába ne.

III. J E L E N É S.

Szélima , Fatimé , 'í a^uíán Artabáz (я

S%êlima S^obájába )

S%êlima Jon Artabáz , ollyan kedves 6 ,

Bint л" vitt napnak elbre jött sugára ( bê lé»

■pik Artabáz :) Isten hozóte kedves Artabáz !

izolj nékem Pausániásrol !

Artabáz Itt az Ь felelete; mellyet tigy

adott mint ах ekbo egy ¿rzeketlen kb'szik-

lárol.
 



Szélima Hibázol Artabáz Г Pausaniás ¿г».

zéfsel tele; de mint egy kényes drágaságár.,1

hogy valamihez ne e"rjen , durva bouitékba

takarta , hogy titokba maradjon hozzám vale

nagy szeretete.

Artabá^ Igen is kedves Hertzeg Asz,-

szbnyom ! ollyan nagy i hogy ax egé.z Ter-

mesiettt azzal a* biborral s¿ereii íesteni ,

. mel.ynek testvér tsepjei a1 Hertzegségetf' szl-

vébe érte vernek,

S^elima (nyitja a1 tâshât ) Vifsza bo-

tsátja é .foglyainkat ?

Artaud^, Mivel nagyon szrreti я királyr

vért, nein akar egy tseppet is vilzsza adni >

sßt még többet kiván. A' szivem Faj kedves

Hertzeg-afzszony ! inert nagy az én hazaña

sebe, 's minden orvofság hiába probáliatik.

S^èlima (e/yas)

Fdtiiité {közeledye Artabd^hoz) Meg a-

datott-é a' fegyvernyugvás?

Artahà-^ Mind az a' mit nyertiink , es

azt-is egyedtil Széliroának köszonje Persia ;

mert czen az egy hellyen kb'tteuk Pausaniás

a' halandekhoz, kulömben ollyan , nrintha a*

halbatatlaiiok sorába volna , a' kik , felylilrol

aézik a' szerentse játékait,' ,

S^élima (oda adja a Levelet FátiménaJC)

Áldott legyen a' szent Nap! hogy az éo éle-

tem virágát hazam' javára nyitotta ki. Légy

jo renietiységbe Artabáz! az iste^í végzések

nem iqindenkor Oiinsokat választanak a' nagy

dolgokra , 's a' kitsi eszkozeknek-is bbltseo.

nagy erbt tudnak adni. Eredj ! hintsd a' nyu-

godalom balsam, t az elfáradc Vitézekre !

^



Artaliz Aldo« légy kedres Hertieg-asz* f

s/.ony ! sietek viszsza Kiralyomhoz renni to-

. vábbi parantsolatait (tlmcnytn.)

IV. JELEN É S.

Fátimé, is S^élima,

Tátimi Ha el jo, a* te kezedbe hozza

gySzedelmét , mikor meg - fogja kezedet o

lefsz meg-fogv.i, 's az Oriáfsal mint egy bu-

bával ugy jádzhatol... a' putztito szélvéss

tz Amor szárnyai alatt kedves zéftrekké val

va repes virágaid körül.

$7.élima A* szent Nap sugárai szépiúk

azokat néki Persiaért ; 's mikor ezek a* szép

sugárok el-mulnak, 's az én virágaim el-hull-

nak , hazam' kedves fbldje raegtsokolja azo

kat. -

Fátimé Tsillagok lésznak azok kedves

Szelima! mellyek Persiát egy szép ejjeliéggé

vahozratják , . . én magatn büszke vagyok , mi

kor el-gondolom mi volt az én kezembe» mi*

kor 17 esztendbkkel ez elött a1 Persia kis

örzö angyala cepesett a1 feredbbe , 's ki-vet- •

telek a' vizbbl nem kifsebb ked vefséggel ,

mint Vénus valaha a' tengerból ki-jott.

S^élima Oh Fátimé ! ne engedjBk ma-

gunkat az örömcöl meg részegedni, ¿des álmaink

íjjét az okoisag vilagosittsa, ne hogy kbzel

»' tzéMboz el teVelyedjiink !

Fátimé Mindenkor örvendeni fogom hogy

in szoJgáltam lámpásut , hogy ebbe az ejjbe

egymást jneg-találjátok , . . néirely vigyázato-

kat kell te unem az ó érke zéslre 5 bogy le**

8 gyea -
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* gyee nékem-is leg - alább annyi részem égy

illyen nagy dologba, mint a' ki a' vásznat

szötte az Apelles essetje alá. SiessUnk ! (men-

nek. )

í^e'/í/n* {menvè) Szent Nap! yilágolj az;

en lépésim eleibe (el-mtnnek')

V. J E L E N É S.

Spártába с? Nêpt ai Ephorusok, 's a Pau»

sanias Annya.

Egy Eph. Tehát el-klildjäk ezt a' babért

Pausániásnak ?

Nép. Éljen a' Héro!

Egy Epi. Itt az Anya is , a' ki à* Ré*

rot szlilte.

Nép. Éljen a* Héro Anya!

Egy Eph. Tisztes Anya ! végy réfzt

ezen babér ditsbfségébe !

Anya Az el mule idbk He*rol viaskod-

tak, 's Spárta viselte a' babért ; ha a' Héroknak

adjátok , Spárta fog viaskodni az б babdrjo-

fcêrt... mig egyedül Spártát szerették, ez ж*

szeretet gyujtotta a' Vitézeket 's a' halálc

meg-édesitette. — A' maradék el nem fogja

hin ni a' miket ifju korom láiott, ha a' Hérok

szive Spárta , 's a' babér közt ketté fog

oszolni.

Egy Eph. Nem hazafi a1 ki magának

szerzett valamit, 's nem mindent Spártárfak . .

Spartáé légyen a' ditsofség ! 's ez a' koszoru

a' Pausánias Anya' fejére tétefsék ; nem a*

Pausanias Anya légyen , hanem , képe а' кб%

Anyának ! . . égyedül Spárta viselje a' babért!

Nif
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Nép, Ôrb'kké éljen Sparta .'

Egy Eph. (a kosiorut , a Pausanide

Annya fejére, f«f^i) Él] édes AnyaJ hogy

Lycurgus mélto fiakra te'úntsen ax Egböl —

IV¿z,z.étek Hazafiak ! %ъ Elireum fényét az

ezlist bajakan , millyen szépen zoldellik rajta

»' babér ! Az Istenek egybe párositották

az, Ösz. brokke'valoságot a' z,bld tavafzszal :

igy viselje Sparta a' babért bervadhatailanul J

's az, illyen anyai bröm könnyek légyenek

a' Spárta briliántjai !

Más Eph. Ég tseppieî t mellyekbbl a'

Spárta babérja balhatatlan ifjuságat iszik :

Anya. Istenek ! szolljatok érettem , mert

Spárta parantsolja egy ollyan személyt vin»

nem • melyre tsak egy kbzz,ületek m¿lro Spar

ta ! eiiged-meg emiek a' halando nyelvnek hall-

gatni , bogy a Fbldi bang ne baboritsa az*

Elizeutn tsendefségét. (innepi, tsenieftigtmtl-i

¡yet a kövttkezö intk s^akas^t-ßlbt.')

Véntk ( külön valva. )

Nlig virágzott korunk

Erbfsek voltunk

Ifíak С sxtmbt a' vénekkel )

Virágzik a' mi korunk

'S erbfsek vagyunk

Mini. Nbnek erbfsebbek még

'S brvend Spártának az, Ég»

VI. J E L E N É S.

Àrmiior 's a\ elcbbiek. '

Armiior El vagy árulva Spárta ! a' te

Fiad a' Xerxes Léányát imádja.

В г №p
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Nip (la-i^ad, moreg ) Arulo,! hitsze-

p5 , ! boszszuallás!

Anya Az en fiam ávulo ? lehetetlen haza-

ßak i ebböl a' mejjböl nein szivutt Ö mérgec

Spártának. Tilártátok Jmelly e\ esen itta a' ked-

ves tsetsemö a' haza tejet ♦ 's mikor и mej-

jemrol fel-nézett, a' Sparta tsillgai jöttek fei.

Armiior Eletemmel oltalmaznám ha tsák

egy pillantatig meg-engednék az Istenek,

hogy titeket meg-tsaljalak ,• de Hazám vesze-

delme hallgatnom nem engedi Istenek i roi-

ért kell ki-mondanom : Ö a' Spártá. ellenségét

imádja.

Anya El viselodtek-é a' világ szent kö-

telei ? 's az Istenek leg eröfsebb munkái is

ideig Talok — Még ezen kék bolt oszlopai

is egyszer meg-avulnak, 's az é"g rohiladékai

kbzzé temetkeznek az Istenek.

Armiior A' pokol ég mar alattunk, 's a*

mi egünkre fel sietnek a' lángok : a' maradék

oem fogja meg-találni hol volt Spárta I

Anya Orokké valo , Istenek! oltalmaz-

xátok Spártát !

Egy Eph. Hátha valamely hadi .fortély

hozta ebbe a' gyanuba? Spárta> 's ez a' Mas

sa az eredeti Anyának, Árulot пеш szült. . .

a' Spártai szivet az, lílenek erb'sitették-megi

hogy azt semmi halando ellenség meg ne ve-

befse.

Anya 'S ha meg - vette ; az árulo re*r

jb'jjbn ki a' Persiai JMa^íényre , meg menteni

я' Spártai szivet.

Nép Hallgafsuk-meg Pausániást !

Mi*
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Más Eph. Ha semmi bü'n el nem engedte-

tik a' halandooak: Jupiter nem gyb'zi meny-

kbvekkel a' Világot. Táláin hibájának egy

résztft az IsteBek az ifjuság adojába veszik ;

s ha tsak egy rövid forro hideg , meg gyo-

gykatii tanátsosobb,, mint a' kit a' Xerxes

Seregei meg-hodolni nem tudtak , magunknak

vinni eleikbe áldozatul, 's a' bátorság lángját

az el-alélt ellenségbe áhal-buteni. Mit tsele-

kedett nllyant a' mit Spárta az Ö Hérojának

meg nem botsáthat!

Armidor A' szerelem' nyila áhal-szegez»

te a' bpauai szivet 's a' Hero el-esett — •

íáttam hazafiak ! de Pausaniást nem tbbbé . . .

Iattam a' Xerxes jövendöbeli Vejét állani

büszkén ; a' mi szent torvényeink lelett : mi-

kor a' királyi rabokan mint atyafiain ugy mu-

lattak szemei , 's a' foglyok el-szabadultak.

Hép (morrog) Boszszuállás !

Egy Eph. Pausanias.fzabaditotta-el a' fog«

Iyokat ?

Armidor A' királyi rabok el szabadul-

tak 's a' b'Jszke Pausánias senkinek szátnat

tien ád,

Anya- Boszszuállást orbkkévalo Istenek !

Vajha váltak volna m¿reg-forrásokká ezek az

emlok hogy az elsü tsepp ki-ohotta volna azt

a' pokoli szikrát , Hierbe az Anya-gyilkos

eredett. Ezzel a' szomoru titokkal halgattak

агок a' holdak , mellyek a'att Hazám ellensé*-

gét hordoztam? iriíkor életem telyesen vi-

ragzo tatraí'zsza az égre mosolyogva hazudott

Spánának. Ah í én boldogtalau Anya J fejéç

fe-
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fejem felett db'rög _a' meg bántott Olympus ;

's az idö az Ö el-fáradt szárnyaival itt tar—

toztat, mig az Istenek ki-öntik haragjokat«

Ha meg sugta volna ezt egy hazai Genius ,

mikor az a' tsetsemö' ollyan édesen mosoly-

gott , hogy az Isteneket el-bájolta volna í az

Anya szemei fel-n¿ztek volna a' Spárta egére,

bogy ott végzôdjék - el a7 rozsa mosolygás ,

mellyet kezeimkbzt a' sarga halàl félbe sxa-

kasztott : akkor meg ártatlanul Spartáért. holt-

volna-meg.

Egy Eph. Vigasztald magadat Anya .'

az b' meg jelenése el Üzi a' képtelen bomályc

virtufsárol,

Anya 'S ha el nem üzi , hpgy ezek az

¿des anyai karok a' bazafit meg oleljél: es-

küszöm ! haljad Nap ! melynek kedves fénnyén

nyoltzvanszor láttam sárgulni bazám aratását ,

utolsok légyenek szemeimbe exen sugárid !

mellyekkel most hegj^einkrol butsuzol ; ba ezek

a' szeretet karjai , mellyeken bordoztam otet,

«ein lésznek készek az Istençk bofzszuálld

fegyvere't ellene emelni.

Egy Eph. Az éjj kbzelget ; de a' Ha

za veszedelme késedelmet nem szenved, menj-

el te Charton 's mond - meg Pausániasnak ;

Spárta hivja , mí-is mennjiink el ; 's várjuk ,

bogy a' nappai , Hazá'nkra a1 vijágofság visz-

sza téijen . . Jo éjtzakát niíndnyájunknak !

N'p. Jo djtzakát ! i

Anya, Mond - meg hogy én nem vagyok

Annya annak, a' ki лет fia Spartának.

Çhàrton Ugy ldgyen ! (mini el-mennek..)
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VII. J E L E N É S.

S^élimay és Fdtimé (egy htrti Kdpolnâba.)

Slêlima, Nem jö Pausaniás ,• félek az d-

ton valami érte.

Fdtimé» Mikor az Oroszlán rîtazik лет

izokott semmivel találkozni ; de még nem-i»

iésetf.

S^élima Ha sietni akart volna , a' sze-

relem adott volna szárnyokat.

Fdtimé Azokon repiil verset az idövel

mindjárt érkeznie kell . . minden jól van ren-

delve ; légy tsendesen Széliraa î a' te ligyed

egy a' Persiáival 's az ég védelme alatt van,

S\élima Szent a' nii Ugylink Fátimé 1 . 'e

mégis nem tudom mi nyughatatlanitja szire»

met : néhányszer láttam ma az ég sfcénj

szemét egy elibe borulo Felhöböl könnyezni ;

majd ezen idos Fák sürlísége - se álhatotc el*

lent sugátainak; mindenUtt meg-talált , 's be-

látott szivem fenekére; de «gy-é Fátimé!

rem látott egyebet Pausaniásnak, 's Persiának

egybe barátkozo szereteténél ? azután ugy

teczik kedvezöbben-is is nézett,

Fdtimé Az ég Örömest néz a* tiszta sziv*

be, 's néha tsak azérc setétiil meg, hogy Örbm

ko'anyeket gyüjtsön : a' nap fény 's eísb' ked«

ves valtozásai közt virágzik a' «zerelem szép

tavafzsza. Ha ! jbn valaki : itt más senki se

jár . . . elmenyek eleihe , hogy ide igazitsam,

's vigyázzak , bogy spnki meg ne há.borittson4

( el- тепуen, )j

VIH.



VIlT. J E L E N É S.

С Sxelima magára.~)

I Engedj raeg lied ves Hazám! лет а

te ellenségedet «zeretem, én : az 4n szivem

el-választja attol Pausíniást. • . Vajha gyülöl-

betném btet az o komor tarne*«, a' ki а ъ о

sze'pségét PerSiai Varrel bé*-motskolta » . . Oh

Ég! adj i ékem le -mosni ait, tisZta konnyeker.

IX. J E L E N É S.

S\èlima , ¿í Pausaniás.

Pausaniás ( Sxèlima fclê terjes^tett ka-

lrokka¿~) ïdvez légy kellemetes Tsten-Afszonya

f zen kópolnának ! ezer «ohajtásitn kerestek

»ig mtg-tukihalak.

S\élima Az égbe találkoz'ak a' mi so-

bajiásaink , 's minket exen szent hellyie vezé-

reltek egybe (meg ölclik egymást.)

Pausaniás Nein tudotn ez, я' Templom

te*szen-é srenté téged, vagy a' te szentséged

teszi ezt Templommá (karjain tartva n¿X¡}

Mennyei szépség ! kedpes a' te sz.elid vilá-

god az én setét lelkembe , mint egy éjjeli

utazonak a' honnyi tliz , mellynek vigasztal»

kugára a' zivatar közze* slit.

Szélima Kedves a' te éikezésed Pausa

niás! veled együtt szenvediem a' zivatart {

»ig te vitézbedte'l a' veszedelein setétségébe ,

én állottam ki a' te félelmedet.

Pausaniás (el b9tsátjáS\éUmái) szörnyü

▼oltá veszedelem ; mincha a' halálnak minden

szol-
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szolgai egybe gy'ulre яг В munkáját #gy nap-

számba akarták volna elviîgezni ; a' menyezet

borzadt az ezcrnyi tsonka daraboknak az eget

ostromlo oniiiásaikra ,* az Istenek letették a

nektárt, s' meg ijedve , hogy pusz án macad-

nak olcáraik ; fel-költek tseniles S7.é! eiluöl.

S\iiima Ne hozd a' balál komor meze-

jét a' szerelem mosolygo ege ala; hogy з'

«i Ion a' te életeden örvendek, ne' kellefsék

Hazám haloctait si rat ni.

Pausâniai Sirafs engemet ! mert az en

¿leiem rahlantzokat viselni maradt: mikor a'

hazai szél lobogiatta a' halál komor zászloit ,

lelkem az ê*gre langolt; de midün az ifjuság'

bg-szebb ro&sái közzlil néz a' szerelem' ls-

tene s a' meunyei szellö ream lengedez; a* világ-

nak végéij; futncni keli , va>y Ie-esem elötted , 's

lantzaidért köüyörgok. (né?i S^élimàt ) Elize-

umi iény ! melly a* Poklokba le-tsalná az Is-

teneket, a' te sugárid szépitik meg a' Vilá-

got , 's még a' véteknek is mennyei szint ad-

nak. De oh S«élimal ha tudnád millyen bor«

zaszto éjj varja ezt a' kedves nappait, ba an-

nak bajólo világa ki alszik ; a' pusztaság sze-

leibe sir az idb' a' Sparta romladék^in, »Ele«

iuinek baragos árnyékai Uldoznek eng-'met.

Szélima Ele*ggé meg-nyerted az ö Szcre-

teteket Pausaniás ! midon az ég' szé*p szeme.

meg-homályosulva sirt a* Persák' sirhalmaíra ,

te a Sparta ßröm-poharat töhötted ; a' te sza-

yad tnenydorgései között efsett a* Persiai ta-

vasz virága , 's az idos Sparta ujjra kizöldiilt.

Во.
i

s



Engedjetek - meg kedves atyámfiainak lelkei Ï

az Ö kardja még meleg a' ti véretektôl 's ob.

szerelem' hatalma ! az ujj 4; siroknál ölelein a*

ti gyilkosotekat.

Pausínias ßofzsz,uld-meg a' te Hazádac

Szélitna| egy tekinteteddel meg-ölheted elleiyé-

gét. —- Vajha az Ö barátja ne volna ellenst/ge

' . Spártának ! —Az Istennek az Örök végzéseKet

ellene szegezték a' mi szerelmiinknek i egy»

felöl a' virtus mennyei királyi, páltzája, 'más*

felol a' szerelem' mindeiihato ereje ; mellyik-

nek keljen engedni ezen Istenek közzül?

Sxélima Ah ! vajha lehetne még válasz.r

tanom; de meg-halni könnyebben tudnék ba-

zámért , mint az Ö ellensége' gylllôlségéb?

élnií

Pausánias Gyülöld Stet Szélima l az Ö

szerelme az égbôl lopott tliz mely után az,

Istenek boszsztiállo haragja menydörög ; tud-

meg! hogy a' Spartai hüség ég a' tt oltáro»

don , *s «irj hogy a' virtufsal çl-tiint a1 sze-

relem boldogsága. Ah Szélima! vess-ineg egy

baza-árulot ; a' te atyádfiai szábadon jönek

az ö rablántzaik az én lelkemre estek,

SzéUma Engem kivánt azokkal a' szere--

lem Tstene, b'rokké hQzzad kötni ; mert Spár»

ta vifzsza vont téged. Ah ! Pausánias ¡ miért

nem vagy te Persiai ? vagy miért válafztot-

ták-el az Istenek Spártát Persiátol? míkor

a' természet egynek ktáltja a1 mi szíveínkbe.

i— A* gyiílülség, és a' szeretet egy lakhellyet

vátasztották nállunk ^ a* szerelein EHzeiima

Jeg-kedvesebb napfényén meg fázom , mikoc



V bideg Sparta never , mint egy az ¿gröl hal-

lom rea dorögni a' szerelem' olvado efsbjére,

a* te~s7,erelmed nem lehet tiszta Pausánias ! —

néked Spáitát kell szeretni.

Pausánias Ah ártatlanság* boldog ideje !

mikor Spártát tlsztáu szerettem; mikor az 6

kedves ege alatt nyilt az én ifjuságom vlrágat

egy Istennel nem tseréltem vólna... Vajht

ennek az. Istenafzszonynak mejjén hervadt vol-

na-el... (pausa) Engedj-meg egyzer Spárta!

Ah ! Szélima mikor Spárta "lelkembe vifsza-

mosolyog, repednek egy oriási erbtbl feszitett

lántzaim. ... Isten veled mennyei álomkép !

Szerelem EHzeuma Isten veled ! Ah Istenek J

•z ég el-válik tollem , 's az also világ kb-

szirtos kapuja tsikorog • ..reng az ürefség e-

lö'mbe ... Te kiildefz Spárta ? Tbrjék-el ideig

vale királyí páhzád természet ! 's hodolj-meg

az tírokké valo virtusnak ! A' tifzzavatokbal-

batatlan Istenek ! . . . menyek !.'.«. adjatok erötc

ki-mondani : Isten veled Szélima i azután kon-

nyü lefszmeg halni , . . 's ke'tszer halok-meg

Spartáért , . . Jingedj meg Szélima ! Az Iste

nek kénszeritenek. . . Isten veled J . .

Szélima. Ki ne mond a' természetre ki»

alto átkot ! vagy tagadd-meg a' te Anyádat a.'

Földet, 's haladd-meg a1 végzések mértékét..

Nem a* te*szavaid valának ezek Pausánias \

vagy a' Spárta Istenei kozziíl valamelyik jar-«

ta-meg a' te halando valoságodat , 's ki-vett •

az emberek kb'zzül (pau%a, n¿i* Pcusàniàsi)

Pausaniàs Oh Szélima ! ne merd illyen

¿gböl lopott nézéfsçl a' kÖsziklat olvasztani}
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a' rettenetes Jupiter üt «jta menykb'vekRel

• terbes fellegeibe.

Siélina Tehát légyen ! ha Isten le« ar,

én Spártai Pausániasom ; kedves áldozat lefsz

(»lotte a' Persiai ver a' Szélima szivébol.

Vagy ha te lsten vagy emeld fel ai én lel-

kemet is , bogy én Isten - afzszony légyek.

Égefsük ketten el a* fblcíi mirtus nervado ko-

szoruját a* szeretet oltárán , hogy valaha 'egy

máit az égbe brökre meg-bleljiik (pausa) Is

ten veled Pausáuiás ! itt váljék-el a' te ideig

ellenséged a' foldön , hogy az égbe brblcre

barátod légyen. ..Meg lárjuk egyraási valaha

Pausarías : Çmenycn )*

Pausániás Az égbe vagy mar felséges

Széliraa ! valosággal Isten -afzfzony vagy te! a'

fellegek válnak-el elbtt«d , 's a' te vilagofsá-

godtol meg-aranyozva tundokölnek.

S^élima Oh Pausániás ! ne teináld hogy

az én nagyságom egy minutum alatt meg-vén-

hedjen . . . az Istenek kénszeritenek hagygy«

el engemet ! ts3k ugy lehetiink egymást meg-

érdemlett barátok , ha ellenségei lészünk egy-

másnak a' földön , . . Isten veled menyei ba«

rátom! (ujjra mcnní akar )

PausaniaS (mtg fogja) Tehát engedd-meg

mennyei Sz^Iima! hogy a' mi Örbkbs bará-

tságunk' kbtését meg evbsitsük:- ezek a' ha

lando tanuk mellypk , bizonysagot tevének a*

bennlink munkálkodo Istenségrol; tegyékfel a'

mennyei egygyezésre petsétjeket ! ( a% alatt

ii-terjettet kdrokkal meg-öhli) Jóvel Elize-

umi Széli'.naJ Tej,cd oleilek most elbre meg!

ah!



29

ah ! vajha az örökke*valosag' folyna-el mellet-

tUnk ! (meg-tsokolják egy mást a^utan ftl-kiált)

Rettenetes vdgzésekj menydöiögjetek semivé;

hogy meg ne átkozzam az egéfsz pufzta vi-

lagot (pauí«i) Ah Szélima • millyen méjjen

le-esem —— . a' menybe voltara a' te szemeid

szép tsiilagaínál , 's az Istenek nektác forá-

sánál.

$\élima Ketten kostoltuk mennyei édes-

ségét.

Pausánias Oh en szerentsétlen 1 az ég

ollyan kbzel van \ tsak a' te ajakaid rozsái-

nál , 's nékem az egész poklon által kell ron-

tanom, trig meg-találom.

Szélima A' szent kb'telefség világa , 's

я boldog szerelem ¿des hite légyenek hir

nú társaink !

Pausánias A* te tiagyságod Szélima ! ár-

nyékat vét az én lelkembe j ollyan konnyii

néked tollem el-válni ! Te el felejthetnél en

ge met?

Szélima Az ég szént világára esküszb'm!

ezek az ajakok meüyek tsak most pirHltak-el

V szinte meg-hamisitott tanubizonyságra, brbk-

re el-sárguljanak a' leg-eUb' tsokjára más Férc

fiunak ! de exek a' karok is a' mellyek tsak most a*

jnenyországot altal ólelték, a' halál jegével

meredjenek-meg / tnikor a' Persia ellenségét

tbbbé meg-blelik! ., tsak még egy tsokkai

Spárta tartozik, midón az Ö Hérojátyiszsza a-

dom (Pausánias meg ëlelit bu^gon, s meg tso-

Koijih könnyts s\tmckktl egyniást ) igy a'

вар-
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/ nappai, 's az ejrzaka rég veszekedtiek, 's mi-

fesir-elválnak tb'zes ortzával el-pirulva tsokol-

ják egymást, 's hullatják a' barmaiat.

Pausániás. Oh Spárta ! az Istenek megré-

szegednének ettöl a' «ektírto! , 's fel tserelnék

az Ö menyországokat még tsak egy tsepp kel-

lene, hogy eUsze'diiljek , 's a' vilag,meg-for-

duljon velem (Szélimára n¿x) Ah Szélima!

mit akamak azok az é*g lizébe uszo szép

tsillagok ?

Széli'Ha Neked segíteni Pausániás ! esni

a' virtus idegen plantájára.

Pausániás Az Istenekre kénszeritlek !

jnindenik tsepp egy Oriást el-merithet. Ah

Istenek ! mindjárt el-slillyedek ! Spárta ! segús

szent Hazám ! (menytn) hogy az é*g gyö'ze-

delmeskedjek a' fö'ldön (felre fordulva kt\tt ¿i

Siélimának , mcnycn , 's a hárpit le-sik )

■!»■
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HARMADIK FELVONAS.

I. J E L E N É S.

Pansanias tgyediil,

(Ay Spártai Tábor elott a1 Sitordba.)

Istenek ! vefsetek egy menykövet ere a*

Jiánkodo szivre, ha egybe nem tudjátok békél«

temí azon batalmokat mellyek felette vivnak;

tanittsatok meg-fogni , hogy lehefsenek az éa

két leg-jobb barátim egy másnak éUenségei ;

vagy segîttsetek egybe -kötni a' mit az embe-

ri értetlenség ketté fzakafztott ... Ha Szelima

a' Persia ellenségét meg nem ölelhetr, a1 Spárta

baráttya kész a' világca ki-terjeszteni karjait»

hogy Ötet OlelésíSbe feglalja. (pa.u%a} Egy

szavad jut eszembe Artabáz! mellyre akkor

fényegeto fellegbe borultam j most éppen arra

derül az a' borulat, mely engem fenyegetj

ha én Spártával eggyiitt Xerxeshez állanek :

az elesett Mardonius hellyét el-foglalná a*

Snártai Eirály ! sem'mi sem allana ellent az era-

berek lakhellye hatarköveig; 's Spárta adna

tbrvényt a' világnak (jpau\a) Egy levelet in-

ditok a mely ezt ujjra fel »erkentse (ir a\

titán Ы Í70ÍI) Argilil

Ib
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И. JELENÉS,

Pausánias , és Argilius.

Pausánias Vidd Xerxeshez ezt a* Le^e-

let Argili ! ha v¿gig meg marad hivséged , mi»

kor az lsc'enek meg-adjak nt'kein a' mit igér-

nek , meg emle'kezem rollad.

Arg. Egy Spárcai hazañ se vádolhat en

gem hitszegéfsel.

Pausánias Tehát íígy végezd-el a' mît

réád biztam , hogy njj véiekbe ne efsel. Egy

tzélra siefsilnk mindnyájon ! Az lstenek el-

végeztek a' Spárta dhsofségét.

Arg. Diisöseg Spártának , és az Ö Istenei-

eek !

Pausánias Fel - fedezném néked Argili !

de az imézetek k&sedelmet nem szenvednek,

Vidd sietve véghez a' te mostnni részedet,

hogy el nekeYs a' Spártá nyereségébbl az ak-

korit meg ¿rdemelni. ííe egyenesen Xerxes—

hez menj ; keresd elébb Anabázt.

Arg. Ne egyenesen Xerxeshez ?

Pausánias Ö igen jo sziwel fegad ; tsak

azert nem szerethet Ö minket, mivel mi gyü-

Ibljlik b'tet,- de bizonyos okbol jobb lefsz

Artabázhoz menni elébb, Indulj bátran ! Isten

yeled (Argilius meg hajtya magát 'j el-mcnytn)

III. JELENÉS.

Pausánias ( tgyedül. ) *

A* Foglyokat vifzsza botsítottam ; ezzel

Xerxest, tettem az enyimmé a' fold már k.'sz

a* mag elfogadására , ez a' Levél vis¿i azt

is ,
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is 9 's észre {se veszi mikor я' szivébe gyö-

kerezik; lesznek könnyei-is re*á a* S?. 'lima

szé*p szemeinek; hogy a' mikor oda menyek ,

ki.yirágozva találjam»

IV* J E L E Ñ É S.

Chartoh , és Pausánias*

>»

Pausánias. Mi dolog Chárton !

Chart. Spárta téged я maga szine eleibé

birat.

Pausánias. Engemet 7 most! kc'ptelensëg !

— mi tortént ?

Charton. El vagy árulva ! kivánjá a' Népj

bogy meg ¿ igazulj.

Pausánias. Kitsoda inert szollani Pausáni

as elíen ? álljon szembe veleni , hogy Örö'k-

re-elnémittsam ezt a' nyelvet , inely az Iste-

nek végze'sei eilen támadott . . . ki az ? szolj

's mivel árult el ?

Chárton. Annidor ment innen Haza 's

azzal áruli-el hogy a' Foglyokat vifs -/-a bo-

tsátottad.

Pausánias. Halái az ö Feje'n ! hir-ñélkiil

szÖ"kbtt-el a' gaz ember: 's aniiak hitt többet

Sparta , mint Pahsáhiásuak "?

Chart. JNéked akar hinni Üram ! 's azárt

kiván meg ballgattii.

Pausánias. ( gohdolkódík) Balgatag fbidö'ii

tsùfzo Ne'p ¡ a' Világ boltsefségë sem érteti

veled meg az ¿g járása zavarait (pauza) menJ

viszsza 's motíd-meg! Pausánias éngedelmeskës

dik Spartanak, < ö

G Char*
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Charten Az Istenek vezéreljenek téged'

(el тепуеп,")

V. J E L E N É S.

Pausániás (tgyedül.)

Nem érzi a' tók nyugadalmát a' háborm

tenger ; de a' Héro szembe száll az. Orkán-

nal , 's az ü szavára a' hányltodo méjjség Of-

korré »imúl,mellybe az ég le-száll orvendez,-

ni minden tsillagaival . . . Engedelmeskedni

Spártának ! ugyan azen Jupiternek szelid Nap-

sücése, a' ki menydbrgéfsel uralkodik a* vi-

lágon ... Ti is Thermopylae fzent Árnyékai!

engedelmeskedtetek 5 's az Istenekkel meg-osz-

tottátok a' halhatatlanságot ,• az Ö tsendes so-

raikrol mennyei fény sütb'tt-le, a hazai sze-

retec', Orias fiaira, mikor a' Persák* sirhalma-

in meg - nyugodtak. Vajha egy lettem volna

én is közzüllbk ! nem volna kurdas alatt sor-

som 's a' hánykodo yrirtus kiszállett volna ,

errül a* veszedelmes tengerröl , mellynek el-

hintett Kosziklái, szuntelen az evezö elött

lappanganak . . . De nékiek meg-halni illett

Spartáért , nékera élni kell érte . , . engem' a*

jnéjjség' háborus szíiién által hivn a' mosoly.

go-kék ég . , . sárguljon-el a' Világ a' vesze*

delem' ordito éjfélére ! . . Pausániás kivánna

egyszer félni.

VI. JEfÉNÉS.

Pausániás , és Artábá^,

Pausániás Mitsoda tijj kisérfettel jöfv.

Artabáz ! örömmel látlak táged J inert abbol

z
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a* kedves Levegöböl jbfsz , melybe a' Szép

Sselima lehell ; de kivánnám mégis hogy most

i« ne volnal, mivel a' leg kifsebb szellö, mely

felölle jo , hatalmasabb a?, egéfsz tengert feU

laz.zasz.tani , mint a' leg-duhösebb észak.

Artab. A' békefségnek leg-kellemetesebb

S«,ele boz engem batalmas Kiraly ! egy szelid

égrol , hogy a' te nagy szived raeg-gyozvén

baborujác örvendeni kezdjen az ö boldog nye-

reségébe ... a' Tiszsza botíátott foglyokérc

baladâtes Xerxes bizonságot ceszen az Ö val»

tozhatatlan barátságárol 's ( egy UveUt ál. )

imézeteit közli ezen Levélbe.

Pausan, otvas Lehetséges volna*é* hinni?

ha a' te ieved Szélima ! nem tenne' réá az

igazság' mennyei petsétjét ? 's nem festené min«

den rend a* te lelkedet : illyen »atalmad van e'

Xerxesen is?., két Királynak parantsolsz te

Leánka ! vagy Isten - afzszony ! a' kitiek egy

intésére a' világnak Héroi bilintsbe esnek. Oh

Artabáz ! egyszer meg haragudtam volt réád *

nem értettelek ! te jobban értettél engemet.

Artab. Szélima volt az a' mennyei vi-

lág » mely a' te szivedet meg-mutatta j te

egyedlil érdemled-meg a' földön azt az Istert

afzfzonyt , s a egyedül volt réád mélto ¡ mi-

íiekntánna el hagytad ötet t addig sirt az Ö

Atyának , mig az ö könnyeivel meg-gy;:zte

Ötet a' te híiségedrol ,• a' viszsza érkezett

foglyok ujj erösitö tanui voltak jóságodnríc, 's

végre el-küldött engemet Xerxes» hogy ajanl*

jom néked a' szép Szélimával a' Pe-sia ori-»

asi hacalma vezérlését ; az égész folder meg«

С г ho-
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hodolhatja vele Pausadas ; tsak azt kéri , bogy

Spártát foglald Persiahoz: akár Sparta légyen

együtt Persiával , akár Persia Spártávál $ a*

midon mind a' ketto" egy Vezérnek engedel -

meskedik.... 's miért legyen tovabb Sparta el-

lensége Persiának ? ha Persia barátja lefts

Spártának ; a' testek аг Ö lelkeikbe éreznek,

's ezek eggyek— . Spárta biiszke lehet, hogy

аг ö Királya vezérli Persiát , 's Persia di-

tsötil , mikor a1 Spárta Királyat magáénak

lárja. •

Pausan. Kedves Szelima ! egymást ériké

a' mi lelke^nk ? hogy mindert gondolatimnak

mánna repiilsz' 's kepizelbdé'sim leg-távolabb

étheréc is bé-éred ? . . Az Ö bajólo lelkemei

tsudakat tesznek : ollyan hatalom van azokba,

hogy a' leg - nagyobb gyiílblség is elötiek

szeretetté változik által.. lehetetlen megnem ho-

dolni a' mennyei eronek , 's a' midttn meg

hajlok elötte , ugy tets7,¡k a* fold kbzelit az,

o jövendö Urát köszönteni. Mellyik az Iste-

nek kbzzül vetné-meg Szélimát, egy világgal?:

én a' kettbt örömmel $ egybe-blelem . . Vidd

el Artabáz válaszomat (ir, а\отЬл Artabà\ho\)

De nékem elébb Spártába kell mennem.

Artabái. A* te engedelmeddel légyen Uram

vallyon není volna-é bátorságosobb elébb a*

mi sereglinket kezedre venní ?

Pausan, (mind ir) Meg-igértem, *& níntS

többe' fontelás ; a' szavam epségét inkabb Örzöm

magamnál.

A' Spártai Tábort itt aagyom ; 's a'

Hdlotakuak mikor pu ksiek, tsâk meg-nuita*-

ПОШ
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nom kell a' szabadságot , mely nékiek almok-

bi mosJlyog, mibor a' vé*res veréjtékkel Ön-

tötött barazdákra Öntagjaik le-terülnek. Akár-

mit gondoljon a' Nép; az «jtzaka után lupiter

fel-ho^za a' napot ( ir hallgatva, '5 által ai-

ji) Itt van Artabáz,' a' gyiilôlség' raeg-avult

uraikodására ki-mondott sententia; az idönek

második felébe a* szeretet következik. • Siess

Artabáz : el-vinni szavamat , hogy vifzsza ne

térhefseti, ♦

¿rtabáx A* végzések hivnak ! 's a' világ

fár ; hogy ditsoittsen téged' a' Szelima bol-

dogito karjai között . . . áldott ldgy ! (ti mt"

nytnS)

Pausánias Isten veled!

VII. J E L E N É S

(Pausánias egyeiül-)

Ah boldogság ! most látlak felém jönni,

az é*n Isten Afsionyom kellemetes ábrázatjá-

ba . . . a' föld éggé válik lábaim alatt . .. V

rcennyei szél vi*zen engemet , • . Kitsi Spárta

mohos kunyhoiddal! te leTsz a' világ fö Várofsa !

's benned fog az emberi ñera szive eggyütt

verni kóz sz.eretettel . . • Kedves Kzélima !

a' virtust magát sz,eretetnek kereszteljlik. O-

mol}anak-le minden el-.válasto falali ; hogy egy

boldog ház nép l^gyen az emberi Nem .. , Ju

piter a' Világ Aiya , 's az o* képviselbinek

isteni sorába elöl Pausaniás. . « Térjen » visz-

sz,a a1 fold barátságába a1 tblle e-vált vas ;

Г 's Örökre meg - tisztulva az égre kiálto véf¡-

I wl , a* sárga kaliszpk. mezején fényljék viga»

ének-
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éneklo Testvérek kezébe ! mikor az egy nap

alatt meg-érik az egy kenyér a' világot ki-

elégiteni . . • Boldog maradék ! mikor a' sze-

génység1 's gazdagság neveit rem fogod ér»

teñí , 's mikor a' ritkaságok kbzt nézsz egy

testvér vé*rtol rozfdás kardot egy könnyet t\-

tessz az el mult idok gyalázatjara , 's áldod

hamvaic annak, a' ki az egymás eilen emelc

karokat egyfye ölelkeztette . ♦ . a" külön gyli-

jrüket egy szeretet lánczába kötotte ; V el-

vfitte az életnek 's halálnak fulánkos gondjait . .

Nem fog a' sirba le*dörgö földdel efsni az ár-*

vák keserli zápora ,• a köz édes Atiya hal-

hatatlan lefsz , 's a' szerelem Istene raennyei

szine ég minden gyermekein (pau^a") De ha

az ido meg-érlelô öszsze még el nem jött ,

vagy az ég meg-haragudván , bogy a' fold

ve'télkedb társa akar lenni ; el-hágy , *s a*

tsillágos karpitrol a' poklok fenekére le-vét ;

az , isteni dhsofség ; egy gonosztévb' gyalá-

iatjává lefsz . . . Vagynak ollyan dolgok , a*

niellyek ha a tetöröl egy hajszállal el-marad-

«ak , leg - alább esnek, ( pauza) Ha el-esem

is , az o'rokkévalosag' meg nem tud a' sisy»

phus Kosziklájával fárasztva is , intezeteim

gyonyorüségétol fosztani ; a* poklokba is le-

viszem magamba az eget.

VHI J E L E N É S.

Chárton , Pausaniás.

PauSnnias. Mi hoz.ott vifsza te*ged ? hogy

яг én szavam vifsza tarjen , mintha nem ÖrÖ-

mest menue S^ártába.

thir*
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¿hartón. En ollyan Örömest viszem , a'

míllyen örö'mmel Sparta venni fogja tsak a'

másik Anya küvetjét kisérte vifsza , hogy

magának máfsát vigye.

Ращап. Az. Anyítn kíildiStt téged ?

Chart- Az Anyád : mert a' Spárta fia

feleletje van nállam ; 's a' másík Anya is , a'

ki az elsbnek fiának sztilt , tisztes régisége

a' hajdoni virtusnak , hasonlo feleletet érde-

wel,

Pausan* Ç nyughatatlanul) Mit mond Ö?

tudja hogy te el-jbttel"? addáltal mint azt,

vaamit ipUe hozsz, 's vidd-el az Ь fia fele*

letét, Miért nem szolottál rolla elébb ? ollyan

kevéssé betsüllted a' Spártai virtus személyes*

«ét, hogy az i) szavát el-v$lasztod a1 Spár- .

tádwl?

Chárton* AiHyira hetsültem hogy vifsza

téVtem , hogy a' kettönek feleletet eggylite

vigyem ; megrvallom hogy a' te feleleted ol

lyan vàradan volt , 's ugy megörvendezte*

tett a' hazafiu hangja , hqgy átallottam fzella-

ni ; az iitán meg-gondolkodtam -*s átallottam

az, Anyádhoz felelet nélktfl vîfzfza té*rnl.

Ращап, Arulonak hifzen ugy-é? fiolj ,

mit izeut ?

Chartan> Hogy ö nem Anya a.nnak , a1

ki nem fia Spártának.

Pausan, Nem tbbbet ?

Chartern, Nem.

Pausaniás. Мену-el, '$ mond meg , hogy,

a1 ki Spártának felelt , az ö fia.

Chárton» Mind a' két Anya feleletet

örömmel viscera (e( merçye/J,)

S
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IX, J E L E N É S.

PausániaS CegyeJül goniolkodikï)

. Az Ephorusok elött meg-jelenni, az egéísz.

Iiéppel szembe né*zni, nem félek ; de Anyám !

a1 te szinedet ki nem állhatom, a' te hó-fe-

jér hajaîd, a' bôltsefség' ezüst tzimere elött

meg hajlok. Istenek ! ne hozzátok elömbe b'téi!

hogy Spárta meg ne gyözze a' világot szi-

vémbe, 's ki ne qltsa a1 szeretet oiennyei

Jangját , minekelötte az mindern egybe olvasa-

tana. Siefsetek ki-vinnj végzésieket ! indiiljl-

tok meg a' ti hatajmatok felségében ! ; dör-

dülj-meg végbetetlen méjjség ! 's rendiisd-mej

a' világ meg avult alkotvánnyát ! Sárgiilj-el

nap az örök világpfsáj elött , 's zendlilj brom

ee magas menny ; mert kezdödnek az idö

fájdalmai , bogy a' fold ujjra szulettefsék !

{ щепусп tü\\el , a kárpit le-csik-)
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NEGYEDIK FELVONJS.

I. J E L E N É S.

Vausaniás, {a* Héhták elött Sparta,

Kb'rr.yçkeni)

Héloták ! a1 tí sohajtá&otok az ¿gbe e-

melkedett az Istenek boldog soraihoz ; látta

Jupiter az erobert az elbtte barázdat hasiie

okörtöl tsak abba külömbbzni , bogy amai a*

le-fordult galyakra gb'rbedve kb'rinyekkel ön-

tbzi az Ö testiere brb'me*nek magvait . .. lát«

ta az erobert, az ö ki-rendelt hellyét el hagy-

Vá egyiket a' baromfroz le-tsuszni . a' in asi«

kac az Istenek egeré* hágni,.. Az örök tsen-

des tanátsba hallqtt , mikqr a' véres yerejtek«.

kel tele poharák öszve suttogtak 1« a* ver,

öröm gyöngyökka valva az ¿gre kláltott ; - a'

Jupiter tiszta az ábrázatja meg^homályosult ;

végig dorgött az Olympus ) 's Causants a*

ti szabaditotok meg-jelent.

Helotik Aldott légy Jupiter fia ! iU

dott légy .'

Pausfa. Fegyverrç pyoffiqruUak ! az ég

/
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lifzloját vîszi Pausáníás-a' beldogságra hir-

ja az embereket , 's semmi balando eleihe

nein álhat.

Heloták Az Istenek Kiildotje!

Pausdn» F.sk'dd/etek-meg » hogy kb'vettek

engem ! a' világ' romladékim keresztül ; s

ka azt paramsolnák - is az Istenek Paternas

által hogy Spártát magát felgyujtsátok » az Is*

tenek utait visgálni nem szabad a' halandónak,

's esklidjetek - meg ! hogy hallgattak mint a*

halál !

Heloták. EskUsziink ! eskiíszUnk !

PaiiSín^ Tehát mint a' száraszságba tá-

madt tlizet a' siélyász , ugy terjeszszé*tek Î

winden készen légyen ! mikor én szollok hogy

a' ti lántzaitak ketté repedjenek, Esklidjetek

meg ujjra a' StjTx vizére !

Heloták, Eskiiszlink »* Styx vizére ,*

щеппек. )

. И. ï E L E N É S.

Pavsanids С egyeiiiL )

Induljatok-meg szélvészek ! rontsatok ki

mindeB Koszikláitokbol levegbnek hatahnas

^yermekei ! Ma szabad játékaf enged Jupiter

*z ég, és a' föld között ; zuhogjátok az Is*,

tenek ditsôfségére égb" yárosok lángjaiba Î *s

eraeljê*tek az áldozat fUstét az égig, Föld alat-?

ti hatalmassàgok ! gyiiljetek bfzve , 's rázzá-

tok egybe a' száljel-váh világot; Vogy mi

kor ez a' gyülblség gyalázatos alkotvánnyá

rçszket , az, Istenek , kozekbe tavtya a' nek*

tárt
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tárt, egy mási-a názve ditsérje'k Paus¿másu

С menytn. )

III. J E L E N É S,

Xerxes , S\élima^ Artahá\.

Xerxes , e* S^élima. (egy egy [JLevelet

olyasy*.), «

Artabáz- A' mit*nk o' egésszen Spártí»

val egyílit : ki mondhatatlan kedvesen vene a*

Levelet; szeinébol slitött-ki az, örömnek beim

gyulado lángja, 's tsak az ero [mérsékelte ,

hogy ki ne rohanjon,

S^élima, Látom ötet a' te szavaidba J áh

lia btí telnek ; hodoljatok-meg egy pilaiuatig

bíiszke Fe'rjfiak .' mikor annak a' gyülblxdgnek,

a' mellyet ti tartatok fenu , hideg jeg<5i egy

Lé*ány olvasztya •> el ; hogy a' testveV vérrel

ÖntözÖtt mezo a* szeretet* rozsaival piruljon»

el a* szeiu Nap elött.

Artabái De elébb Spártába hell Pausa»

piásnak menni. Egy elottem járt Spártai Kö-

vetnek igérte-meg ; eleibe festettem, a' vesze-

delmet : de Ö kevesbé féhi magát , mint a"

sv-avát. Ki mondotta-volt mar, 's viísza téri-

teni nem akarta.

Siélima Ah ! tsak egy billantatig jelenik»

meg a' fö'ldön a* boldogság alma , 's azonnal

el-tÜHÍk : ugy Ö a' saját maga szabadságát adta

»* mi foglyainkpak. Oh kedves Atyám.' kén«

szeritlek a' háládatofságra , a' barátságra , 's

a' szeretet' mlnden vinufsainak mennyei ser«

géve add vifsza neki azt.
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Xerxes. Sajnállom az о" sorsát mint em

ber 's sajnállak' mint Apa t^gedet kedves Leá—

nyorn ; de a' Királynak más a' számvetése ;

Az Országok mero serpenybje az égrbl fugg

tágasan ingva a* Századok' terhével; 's tsak

a', tengereket számlálja , nem az el mulo na-

pok könnyeit; ezek mint a' harmat a' Nap-

eleibe ugy hulnak a' lyionarcba eleibe, 's egy-

aránt fel-száradnak.

Sxélima. Az enyimek nem fognak t#bé

hullani.— егек az, utolsok , mellyek az Apát

keiesik , htígy tölle butsut végyenek. Аг a*

szent helly a1 honnan jottek , meg-tirefsült, *s

már raeg.könnyebUltem. A' fold kötele sxakad»'

's аг ég vori-fel Pausániáshoi. Oh Atyám !

a' te igtîreted! Persia Kiiálya szavának sints

szentsége ? } 's a' Nap1 imádoiis szerefíék

аг,- éjczaka setétségébe öltözni? Aikozd - meg

«feát аг ¿g' szeiit vílá^át, 's szolgálj аг éjt-

zakánaH » ha az ö kbntöfsf?t viseled; 's vidd

áldozatul annaH a' fekete Istçnafzszonyak sa-

ját Léanyodat, a1 ki a' Nap országát,'s an-

nak Jíirályát meg,szabaditotta,

Xerxes. Kénszeritlek Szélima ! ne támadj-

meg illyen könnyekkel , hogy azqknak hatal-

roa a' fÇiiàlyt qz Apának alája ne hoditsa ! kérj

mindent aV m.i hatalraáha van Xerxesnek , 's

térj vifzszq e'n apaj .szivemhe?,,

$\гЦща, Oh ha megint va» Atyám , ujj-

ya bqz,zá folyamodom. Atyám! аг ö nemes

Szive halqdatQS lelsz Persiához, {Artabáx*

Цо\) Oh Anabáz ! nints«é valqmely mod аг ö

ßiegrozabaditasara ?

Ar-
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Artabá\. Ha rab lefsz, 's mi szabaditjuk-

ki ; a' haiádatófság oro' к re hozzánk ' kb'ti ; lia

nállunk nélkül szabadul -k¡ ; a' mi hidegsé-

giink hozánk valo baratságát blitteni fogja:

ha rab nem lefsz is ; a' mi iráiua valo gon-

dimk , kedves lefsz elötte , tsak a' mod min-

den esetré bátorságos légyen. En most jbttetrt

Pausániástol : kész vagyok* ujjra vifsza térni.

Sitlima* Aldott légy Artabáz ! kedves A-

tyám ! botsáfc engemet is,- hogy e'n adjatn né-

ki álcal az o szabadságát« hogy azzal meg*

kb'fssm ö'rökre, Egy fiatal Her опак bltb'zöm:

ebbe a' bazugságba viszem*el az igazság hiv

szivét, azok kozzê* a* ffeae Vadak köze*.

Xerxes» Hogy el szaggafsák ? midbrt ve*r-*

zeni látják. Mit gondolsz Léányom? k¿pte-

len vakmerbség ! ha Nemednek gyengesége el-

árulná öltözetedet !

Siélima. A* mikor Nemem az Ö Öltbzete'-

töl el-válik , anflak erejével eggyesül a' mel-

lyet fel-Veszen : 's a' hivség szetit utjárol ki

is tér az árulás $ Êti ne* tudok félni , a1 mi-

db'n ott érzem Paiisániást j akár melly ferge-

tegbe átjak is , êgy menîlyei sugar bé-moso-

lyog lelkembej 's ha meg-menthetem '. egy Hé-

rot se fedett igazabb öltözet , s a' böro-

styánt is hozzá érdemlem*

Xerxes. Almat beSzélísí; kedves Léá-

nyóm ! az lehetetlen. Illyen veszedelmre ten-

néd-ki Atyádnak egyeilen bromé": ?

Artabáz. Engedj - meg kedves Hertzeg-

Afzfzony ! lehetetlen, hogy meg ne esrn^C-

ne'nek : ákár melly duiva ¿ru bkb'zeten is ki«

slit
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sîitne a' szépség várázsolo világa ; 's a' Per

sia Napja leg-szebb virágát a' Spárta sîvatag-

jába , ¡|minden lehellete as Északnak le tö-

réfsel fenyegetné. ,

S-zßlima. Nem íngyen vé*sz*el, ha Pausá-

niás Bieg marad ; 's ba Pausániás el vész, ax

ö sirjara éíik.

Xcrxes. Kedves Léányom / le*gy meg gyö-

^ö'dve, hogy mindest ,végbez kiványok Viani

ах ö meg szabaditáiára : de a1 bölts Artabáx,

egyedül leg-jobban el-igazitja veszedelem né*I-

'blil. Indulj egyszeribe Artabáz 's mentsd-meg

Pausániást. \

S\élima^ Engedek Kedres Atyám! mi-

vel &' paramsolat bijintseibe meg-tartod haía-

váiiy testemet ; de Lelkem Spártába kíséri Ar»

tabazt, 's Pausániást a' világbol kész ki-kisér-

ni. Tebác indulj , Artabáz sebefsen az én

godolaiim szárnyain ! ísten veled!

Artabáx (meg hajtja magát 's indul.)

í^eV/nia. Kedves Atyám ! engedd - meg

hogy tsak néhany lépést mennyek utátina

Spárta felé, hogy adjam által az én lelkemet

Artabáznak , s leheljek hatalmat szavaiba.

Xerxes. Engedek ne'ked kedves LéányomI

's magain is kisérlek : meg-mozditom a' tábort,

hogy ha a' sors fordul, ké szen álljon,

IV. JELENÉS.

'■

l Ephorusok , Nép , ArgiliuS, SpártábA*

Arg. (Eiy Lévele ái ax Epherusoknak)

Tollem k'uldotte Xerxesnek Pausanias-már né
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• ч

hányon mentek«el , 's egy sc jött viisza, a*

foglyok el-szabadultal , a" dolog gyanus ; ta-

Jám azért пега jött senki viízsza, hogy a'

titok , mellyet elvitt, ott maradjon : • Aze*rc

bEntefsetek - meg enge<1etlens¿gemért ; boiusá»

tok fei, 's n¿zzétek-meg banem a' Spártához

ti\o szereteibbl hibáztam é , я miden hozzá-

tok boztam.

Egy Eph, ( elvafsa abomba jö Charten)

V. J E L E N É S. /

A\ elébbiek és Chártoni

Chárton> A' felelet , mellyet hozzol;

Pausániás engedelmeskedik Spártának,

Шр. El-árultákl

Egy Eph. (o/vdí) ,,Pe'rsák Királya ! a' Te

Léanyodhoz valo szeretetem ollyan eröss,

„hogy némelly pillantatokba nieg birja Spar-

},tához valo bivségemet: bizonyságai viszsza

5,botsátott atyádfiai ! Ezt az áldozátot az Is-

5,tenek oltárárol el véve , vittem Szélímának;

„hatalmamba volna egés?, Spáitát fel-áldozni

„de tsak ezen az árron igen draga Szélima

„igyekezzünk inkább a' s^eretet' szent köte-

lével mindent egybe-foglalni.

Egyih. a Népbol. Tsak ugyan a' Spártai

Szint el nein hagyta a' Persiai Nap alatt a*

leg-nagyobb indulatot meg hodolta.

Más. Hasonlo az Istenekbéz!

Más. De maga meg-valja bogy a* fog*

lyokat viszsza botsátotta.

Más, Ki batalmazta meg erre ?

Egy Eph. Senki ; ez mentaetetlen.
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Nép. Arulo ! . » árulo ! ♦ .

Egy Eph. Pausániás mindazonáltal

meg az Ö v¿tkébe is nagy 5 a* Hazának tett

szoígdlatai is nagyok : meg kell várnunk. 's ball-

gatnuuk inagát; most oszöljunk-el! (el os^olnak^)

VI. J E L E N É S.

Pausániás (Spártába égytdül.}

A* mohos fedeleken ai b'si szent tüz-

btllyekröl inelly kedvesen fogadja az e*g a*

hazai fustö't 1 a' meg-ves/.tegettetlen Ösi h'Jség

lakik ezeti kutiyhokba (pausa) Itt játzodtatn

è% mint gyefmek , 's a' tiszta hold sokszof

fié*zte ártatlan játe'kainkát . * ¿ Millyeri ¿des !

roillyeti kötinyü ez a* levegö í mintha keres-

né a' hazai szeretet' gylimöltseit ai a' zéfir g

melly a' virág bimbot nyitotta « , t kedves szel-

lö ! mit stigsz az ártatlan Napokrol ? azolvel-

multak; rengess viragokät az ti sirjakan ! tsak

az én haj-fürteiimiek baggy be'ke't! a' ki ter-

jesztett eiöfse'gre evezo safsal alarnak-e' bir*,

kozni gyenge szárhyaid ? TáVbzi-#l kis baj

vivo ! hem vagy tie'keni tibve . é . Támadjátok-

fiieg dtihos Szélve*szek! mikor az ëgnek mirt-

den faklyái ki-alusznak . . a* sivatag koszjklákfa

VÜlámlik Jupiter, 's a' tengeteg fényvesék le-

flörögve viszsza-lobbánnák ä' seiét vesiedeU

liiet siereti a* Pausáhias' szíve»

Vit. J Ë L Ё N É S.

(,Egy Spáttai öid /cV)

Spáttah Të vagy^ Pausániás? ai lstè*

íiek segillyeüek teged !
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PausámaS. Mi ujjság Spártábá ?

Spdrtai Te ma gad a' leg nagyobb , inert

a' kiket te ktildbttél, kifsebbek па1ЫпаН';'

Pausin. Vifzsza jö'ft Cbarton ?

Spdrtai. Itt van Argrlius is»

Pausániás A' poklokra! leb etlen . . . hpl-

van?

Spdrtai Most váltam-el tolle ; azt mon

da , hogy a' Neptun'' Kapolnájaba mennyen

valami fogadást tenni. ■ '"

Vausdn. Mitsoda ké'ptelensé'g ez ? hozzá

bell mennem ; meg kell Játnom ötet , 'i ta^asz-

tanem tneg gyözni magamat , hogy nem valami

pokoli kaprázolat tsalt-meg titeket. ( menyen

nyughatatlßnul-')

VIH, J E L E N É S.

A1 Spartai labor elb'bbenihellyén)

Egyik. Mi dolog hogy Xerxes ollyan

bittelen el-tlint !

Más. Tsuda hogy a' tzifra Szarvasok el-

fmnak a' vadáfz elöl.

Más. iSem fog „ö tbbbé szembe szállni

Spártával.

A-^elsö. Még is jo lenne kémeket klil-

deni-ki.

Níhdnyan hindert hi - voira Egyik Mi

menyíink ene a' vadasz'atra,

Mdsodik. Ugy futnak ezek a' szarvasok,

hogy a' Spartai nyil se éribé,-

Harmadik. Most tsak a' szokevény nyo-

mát kerefslik sarkával fele'nk fordnlva.

В Más,
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Ma5, Én neta nézhetcm öket stemhe, ol-

Jyajn fényesek mint a* JNlapjok ; azérc fordi-

tom roeg.

Más Elé* tzifrák 's, Bagyok, de pubák.

Líb'bbi Serények a' futás.ba ; mikor Titán

- magas lentbjii kerekéo száH vala, a' begyre ;

felénk hofzszan eí-nyult ámyékaikat se lebe«

îetttrbi-érni.

Más. Mintha v,alami fute üriásokat fes-

tettek volna a' földre, reuenetes volt néauü.

Egy. çrtgebb. Tsak ■ Spaçtânak adxak яг.

Istenek a' magok tiizekbftl. ,

. . i. Miad. Örökke éljen Spávta i v

Ujjra mind. Hal.hata.tlan. Lycurgus !

Mini. Ditsofség a' Spárta Isteneinek !

£ A4 kik külon yáltak , el-indulnak éntktlve )

Lycurj hamvát л1 s-iél égre vitte , 's аг

Istenek ott tanották : Hogy nékiek és Spártá-

aak , Rogyogjanak tsillagai*

IX. J E L E N É s. .

Ax Pausiniás Anya.

', .(Neptun Kápolnája elb'tt -ßlre.)

lie látták joni Argiliust ; itt várom-meg,

»ig elvégzi szemse'geit ; talám ö a1 kétse'gnek

az ég, és ppkol közt bánykodo habjaibol, vagy

ki viszen, vagy bé-taszit a.' méjjse'gb.e i 's 'a

mennyei siigáru reméiiység többe nein, tsal fei,

bogy ujjra levessen. Akar rai légyçn scrsom,

wak tudjam , mît adtak hordoznom az Istenek . .

Wem ollyan rut a.' hajál a' maga sarga blte
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fcetébe , mint rozsaszirt ¿llortzába , a' mosoiy-

go hazugság, irtozatoiobb a' menydörgö Jgaz-

ságnál (paa^a) Tsalárd reménység' mindég

viragto soha se teraiö plaira , az «mberefc

iönnyeitöl nevekedel . . ■ nékem nintsenek . . .

az, ên fiamért folytak-el. Mindenikkel le-

©lvadt egy szépség a' világrol , az utolsoval

tnyézík a' kt?k el-multba a' kís Pausiniás ; allg

látom mir: egy sivatagba tal ált а' szélvésb

*s mikor a1 fenyves századjai le-zuhantak аь

égcôl, a' gyermek kiáltott öromibe . . . másszor,

egy liget hold világán énekelt a' fiilemile, fél-

be-szakasztotta az e'jj ragadoz* madara , 's a

gyermek el-fokadett sirva... Oh! roitlyen

kedves volt az Ö sirása ! . . . Anya ! нею ma»

radt é még egy könny a' forras feneké*n ? bo^y

még egySzer meg lasd ötet.

X, JELENÉS,!

A* Pausaniat Anya , és. Pausánias.

{Pausániás olialrol mtnyen а Кípoint- Jeïê)

Anya- Gyalázatos feje*r hajok! meredje-

tek az égre ! omolj-le nyoltzvan esztendös

tsomváz ar végz¿sek baragja elött » (né%i a

mint menyen ) mintha a' Persiai »apfcmven ke-

resné a' Spárra romladékai k'dzt az Anya te-

temen. Oh kedves Fiam ! mint el-változtál !

m¿g látfzik a' Sparta Isteneinek enyészô fe*-

вуе az Ö ábrázatján , a* hol a' viadah eh'csz-

tették egy Leanka crien.

Meg - szolitsam ötet? ugy menyen mint

egy éjjeli bujdoso . , . a' hirtelen febserkentés

D 2 ha.
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balált okozhatna ; *s néki éln{ kell, mig Spár-

ta az ö példáját által-adja a' késb maradék-

nak ; vagy valamely tsuda-tétele p leal az Is-

teneknek , njjta meg találom az, éií fiamat , 's

még a* fátum meg toldja igen hofzszu élete-

roet egy billantattal ; hogy meg-bleljem btet,

's boldogml meg-haljak. Komor ég! ugy tetzik

mintha az b'sz ido ködein látnam még némely

baldoklo tsiltagaidat utánna menyek . . . bé-

fflent a' Neptun kápolnájába ; meg-kérdem a

nagy ís.enek izine elött ... Oh ! ha még bác

a' végén ennek a' nyomorult életntík megtalá-

lom pter ; mint az estve Neptnnnak kbszbno

Nap végig tlindöklik az el*marado babokan —

Az utols© pillantar, ebb az Elizeumba . ..

fgy fijUii századot ér ... Оrök végzések !

ne hivjatok-el , mig Spártának eleget nein

eszek ! (mcnytn.y

XI, J E L E N É S.

Pausdnias Argiliu/sal btnn a' Kdpolndba аъ

qltdrndl t a1 bé-menni akaro Anya meg'

all a% ajtondli

%

Pausânids. Mondjad Argilius ! hogy« el.

vesztetted a' Levelet , 's féltél a' szemem ele-

i be keriîlni,

jirg, Hazudni nem tudok , 's most a'

Templomba nem tanulotn-meg ; ha tudnék is ,

jînnçt vétket kUvenni nem akavok.

Pausan. Az lstenek hacalmat adtak né-

bem, a' fpldon ; én meg-mentelek elöttek ; 's

%Íg$Í Щ Kválysággal meg - ajápdékozlak ;

men
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men a' fold nékem fog engedelmeskedni tsak

te most engedelmeikedj ! itt à* bogja az ege*sz«

nek , ha jol meg rem kötödik ; ugy az Is-

tenektöl az. b'rbkké valosagra szötc munka sze*l-

lyel-menyen.

Arg, Az Istenek az Örökke* valeságra

kbtôtték-meg a' Lycurgus munkáját a' Spartai

hüséggel ; mellyet telegelébb fél-boncotial go-

aosztévô !

Pausan- Nagy Neptun! Nézd imiHyeri

tsendes a* te méjjséged $ kôszo'nséges szél fet

nem kblci nyugvo oriási habjaidat ( nc\i Ar-

giliust) Mindenkor jo voltam hozzád Argilius!

Arg. En is mindenkor jo voltam Pausá-

aiáshezk

Paiisaniás. Szereiëm bénneá a' Spártalt*

's e*n magam is tsak az szeretném lenni bá

az Istenek tbbbre nem hivtak volna.

Arg, A' ki több akar lenni mint Spár*

tai , az ellënsége. Spártának *. 's azërt adtak

kezembë az Istënek*

Pausanids. Kigyd ! meg né niard a* tse¿

tsemö Hetkulest ! az Istenek nagy dolgokac %

biztak rii.

Arg. Meg-märtarii már btéc, bógy inêg

ne nöjjö'h az Istenek mùhkàjât el-rontani.

Pdusám Ëg és PokolJ taláni meg-rautaltád

mar ?

Àrg. Meg;

Pausanids, о meg gytílüit Spárta èngê*

imét ? è . tehat fagygyon-meg a' természet, ba a

S7.eretet melege oda van! Çkardot ránt) 's

balj meg in- annél az öltaraal hyómorult!
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lrfgy elsb* áldozatja isteni întézeteimnek. Elég

vize van ííeptunnak le-mosni oltárárol vére*

det , ha kedvelni nem fogja. Spárta .' itt emeU

jen követ néked ; 's irja réá : Itt kezdette ать

trbszakat Pausániás ! (viaskodntk.)

Anya. (magábü) szakadjatok-Ie eg*k ! nyilj-

nieg föld! Istenek aljatok boíszut! (/иг)

Pausániás. ( a viaskodís kc\bt ) Spár-

tai vitéz ! miért kell r.éked meg halnod ? As

én kardam kerlil téged.Szünnylink-meg ! ( meg

s\ünntk ) engedetlen az én kardam Argilius i

kerlili a' Spártai szivet ; ne el'sék ez a' mo-

ttok az én ditsbfségembe . . . miért blnélek éa

meg téged ! mint Spártai kbtelefségedet tetted î ,

tsak az Istenek oldbattak volna fel.

Arg. Oh Pausániás ! millyen szélvésze*

ten b'úkál a' Nap a' felbb'k megett a' te lel-

kedbe. . . Szálj alá riísza a* boldog Spártába

magas forgo szeleidböl ¡ kérd az Ephorusokat

kOnyÖrbgj a' Népnek ! Spárta annyira szeret

téged', hogy látva árulo lereledet , sem akart

meg-itélni, mig személyesen meg nem hallgat :

Sparta, 'i a' te tisztes Anyád ujjra meg-blel-

яек téged,

Pausániás» Oh derék tisztes Anya! mint

szeretlek én téged ! . * KedvesSpárta ! fogadd-el

az én szerelmemet , 's légy a' Világ anya.

Arg. Az Istenekre kénszentlek ! ne menj

tovább egy lépést is ; rettenetes a' ir.éjjség :

egy is a' te Isteneid közzUl ki nem szaba-

dithat ; még a' Jupiter menydbrgései - is félve

surtognak oda le... Más Istenek par-.ntsolnak

ou , 's a' természet más tbrvényeket ád . . •
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Én irtozótn tiled lenni Pausániás ! te пеш oU

1уап vagy mine mi. (тепуen)

Pausán. Hová Argilius ! masodizor is el

akarsz árulnl? meg ne baragitts! hogy ide

ne tegyelek Örökre tirizni titkaimat. . . Még is

meg-kegyelmezek néked Argiii ! Spartához va

le régi szeretetbbl $ kövefs engem a'Nép elei-

Ье ; meg-igértem ; 's Pausániás betsUlli a' ma

ga szávát ) mikor btet az egé*sz világ meg-ve«

ti is . . . ott mondj meg mindent, 's n¿zz engem'

sí dühös Sokaság között egj'edul tsendesen !

ki az a* ki kezét réám tészi ? tsak internem

ке1Ц bogy eg¿sz Spártáfol a' lang az ¿gre

vigadjon , 's я Sbázadok fekete füstjébe gyM

szoljanak Ilteneitek*

Arg. Kérlek , engedd-meg el - kezdett

szentségeimet el-végezni!

Рдым'п» Maradj, 's imádkozz Spártáért

az ü végtü ocáiba ! (el menytn )

XII. J E L E N É S.

Argilius (niagára.)

Rettenetes ember ! mincha a' hánykodb vén-

gerrb'l a' partra ki-kaptam volna, hogy tölle meg

fzabádultam : ugyan tsak vigyaznom kell tá>

Yulrol, ne hegy ez л' nem melegitb' , hanem

égetb' tliz a' szabad égre ki-kap-jon. ( ki mi*

nyen más fell.)

, Xlíi. IELENÊS.

Ai ütt\áú künn a' teso Nép kö\Ü «' Patiâi

Ttmplomához.

Lgyik. lu a' mimt jö , meg nem lát elö*
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re ; a* mint görbül az ut , bátba rohanjunk

réá¡

Másik, Egyszeribe rohanjunk!

Más. Én nyakát úgy meg-ragadom há*

mi , hogy vifzsza se nézhet. *

Más, Istenek ! erre a' nagy emberre té-

gytfk kezeinket? a' ki mint egy Jupiter ugy

villáralott az ellenség sortira ?

• Más. Spártáért volt nagy; Spárta kirán-

ja hogy raeg-kitsidüljön.

Iminti* Dü a' Wép magát kivánta meg-

hallgatni. .

Elébbi. Az 'o tulajdon Anya ment зг

Ephorusokhoz , néhányan jelen voltunk.

Néhányon. Mi valánk ott.

Elébbi. Kérte ö'ket Spámnak mindert

Isteneire, hogy az ö fiât töstent el-fogják ;

ne hogy egy néhány pillantat alatt örökre el-vesz"»

szen Spárta ... Képteleneket beszéllett.— Azt

mon — itt jo' ( mind elbúnak , Pausániás jö »

's mihelyt elhalad, rohannakkiáltva) Add meg

ma gad Spártanak ! (mikor vis^s^a né\ , hâtra.

állanak meg-merevedre)

Pausan. ( egygyet hâtrâbb lépve meg áll

méltosággal , egy tekintettel el-meritve Ökei)

Aiatsonyok ! hátba támodjátok-meg azt, a' ki

a' Spána ellenségeivel annyiszor szembe szál-

lott ? Itt van ez л kard az oldalamon nyug-

szik a' ti ellenségeitek vérébe el-fáradva, ne

féljetek ! villámjaira meg dördUlc a' jajj a' ha-

iál merején ; Spartábá nints ereje, irtozik ; a*

ibstv^'r vérto'l ï n.eg foghat a' kinek tetszik ;

fi' ti testvéri karjaitoknak meg-adom magamat!

(.mihi s\élyet gyirúlnek)
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Pausan, _(merésztn all , az^mba j<¡ az

Anya; mtfoszerSl, meg látja . 's racg-rémüí)

Ezilst haju böhsefseg ! аг Ég küld téged elle-

nem?.. el hagynak az Istenek ! ... Ah tn

Djomorult ! (e¿ vés^ti bdtorságát is futni ké-

s\ül) Sarga félelem ! most esmdrlek ! (meg for-

iul fut utánna a Nép, az Anya ¡s lajsab-

ban irkezvci Pausániás bé-tSri a1 Pallas tem-

ploma ajtaját , mikor éppen bi érnék , V bé-

menyen, a' tobbi mind hUnn maraií az oj"

tot fei teszifí. Az Anya nimán egy nagy kë'

vet h engerit tsendesen 's réa teszi &Z AJt0'

ra — térdre eSik etb'tte, 's az égre n¿Zi fit*

emelve Hsve fogott kez'it . . • Nagy bámulás 9

's Biéjj tsendefség. . • a' kirfit le^esik.)
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ÖTÖDIK felvonM

I. J E L E N É S,

, . (/<' Héfoták egybe gyülve ¿ Spartai

mexjoken cjt^aka.)

Egyik, Ha az Istenek küldöttek ö'tet, mî-

é"rt engedték, hogy az emberek akadáíy: ve*-

stuek az ü utjába !

Más. Ellenek adtak menedék-hellyet , a*

mig meg - pobáljak , hogy meg - érdemeljíik -é

a' szabadságór.

Más üregebb. A' mí szabaditonk tab ,

'a mi tsak ugy érdemeljtik-meg , hogy a?ok

ne legyiink, ha ötet szahaditjuk-me?* Az Is

tenek kiildb'tje 6. Ö gyujtotta-fel ujjra azt »*

szikrát, melly a' rég bullo kbtinyeffee ki-y

alutt. Nézzetek egy másra erös Ftírfiak ! mi-

tsoda egyéb kulünibsé'get találták a' Spártaiák-

tol azón kivül , hogy szeroeitek a' pokolí -

boszszuállástol lángolnak? Keljetek-fel a' ba-

romi járom aíol ! 's legyetek emberek ! ebbe

az ejtzakába teremtenek ujjra az htenek. Er

re
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ie jbjjön-fel a* mi парник ¡, A' boszszuállás-

лак fegyver^t kezünkbe ragadva, robanjunk az

•lvo üresztánra I vagy brb'kre alugyék - el ,

vagy a' mi lántzainkba serkenjen-fel !

Más. Mind azon kbnnyeket, mellyeket

el nem vévén az¿g a* poklokra bullottak, faozzúk

ki a' Furia) kénko langszin ábrszatiafcan, bogy

mikor meg-rivallanak , meredt hajaíkkal az éj~

félben : a* Sparte fel-nyilo szemeibe bntsék !

Elsö. Pusztiusunk-el mindern ; 's Spar

te temetbjén adjttk-által a1 királyi páltzit Pau-

sániasnak !

Iminti. Omsunk-le mindent a' mi fenu

ill ! *s olrsuk-ki az élettiek leg-utolso szikrá-

ját is : 's mikor az ohárok omladékai kbzött

nyögnek az mczábon a ver patakok ; rak-»

)nnk a' tetemekbbi magutiknak oszlopat égig !

Mindnyájcn. Segits¿ggel poklok ! Bofszu»

áUás 1 bofzszuallas ! menntk (óühb'Seti)

II. J E L E N É S.

jirtabd^, a%vtán tgy SpártuU

(fl Sparta uttxáján ejtiaka)

Millyen tsendesen alszik minden!. Net*

jarnak a' félelem ávnye'lrai ezen kuryliok kö-

rlil, mellyeket a' batorság/ oltaltnaz ; senki se

]¿r egy motzanást se hallok egy felé is,-szint-

ugy irtozom ; mintha ez a' m^jj halgatás va-

lamely hálál titkát reitend. Szegény Pausáeiás !

Vallyon mi az Ö sorsa ? itt várok , mig val»'

mi éjjeli tévelygb' hozzá mat mutât (раихл)

Йа ugy tetszik hallok tova jöui valakk,

(fayelmex.) valosággal jb*.

Ж

f-
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A" Spirtai. Ki vagy te ? a' ki ebbe m*

setJts^gbe bujdosol, mikor más minden nyug-

szik !

Ârtabà\. XerxestÖl jbvök 4n ; köVetj*

я Persák* Királyának.

Spartai. Ha Pausániást keiêsed ho! nap a

tí Napotok meg-talâlja ôtet-ç mete a' Spártai-

ak el alrarván fogni a* mi IstenÜnkhÖz futott ;

's ök a' Templom' fedclét le-véVe , a' tiétek-

nek adták.

Artabá\. Alusztiak az Ephorüsok ?

Spirtíii, Eppen most akarnak öszvegyÜI*

ni , hftgy mivel a* Templomba futenr elöllek ♦

ki-ho7.7,ak otinan ! "s meg-hal'gafsák» hogy aT

kéts¿gbe esês ne fordittassa vele ma ga eilen

fegyvér¿t minekelo te fel netii kereste*k miad

azt, a' mi meg-szabadithatná.

Attabá\. Hova akarnak gyulni ?

bpirtai. A' Pallas Temploma íleibé a*

mellybe zárarott Pausánias.

Ariabá\. Oda sietek én is az Ö fflen-

tsége*re.

SpártaU Az lstenek segiljenek téged

(e/mennye/c.)

itt. J E t Ë N É S.

С A1 Pallas Telnplolna ajtajáháí áÍut%nük я

stráiíáh. a* Pausánias. Лпуа tgyedülébren

az cjtoni tett konéi и/, féjét réá tévt,

s Pausdntàs a lanplomba )

»

Anyà. Az Istenejí iendették* eztâ'sir*

h'ôvu az ¿a szerentse4leh Hamnak , Spáná

taik
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nak az el árult Anyánah r>yugadalmára ; de az

el-árulo Anyának részt nem adtak . . . hídeg

kb" ! melly az örök ejtzaka ajtaját zárod, te is

anyai mejjbe voltál a' foldbe ; lágyulj meg

egy szerentseMen Anya k<?réi¿re! mint az én

szivem , ez is volt ollyan mint te ¡ le'gy páv-

nája nyugadalmad kevesö fejemnek ! vajha rég

meg - talalta volna, 's felette állanál a* mohot

esztendök iolyásába; az örökke* valoság zarja

alatt tsendesen alunnának szerneim , melyek

most az ejtzaka fekate ábrázatjan állanak ort

a' bánatnak. Alusztak ti lfjak ! még a' bu

nem készitett aliando lakhellyet bomlakaitokan;

ifju a' ti butok is ; emészto foga meg nem

flbtt,- s nem tud "gy maini , hogy a' iajdalom

fulankja a' szélid álmat el-szurja» A' kbz

gondok nappai járnak , estve baza másznak a'

Je-folyt esztendök árkaiba , 's az ón álam fold

alol-jovö szeííere dijrbmboze'sere el-bunak ; de

a nágy ragadazo áUatok Cjjel jb'nek » kj az

b barlangjaikbol, 's setétbe mortzongolják pr<?«

dájokat (pau^a, s^él induí) A' Sirbalmak ba->

gántsai kozzlíl jijfsz.é hídeg sz,l!1 ? nem hozsz

e almot nékem ? (4 s-^él meg-^u'dul) Ah {

fagyas felelet ! kegyetlen Anya .' viraszsz az,

brök ¿jtzaka széláig!.. JCäoyörlJlj rajtam elv

balál ! a1 természet el-fáradt oltalmazni eze-

bet a' romladékokat-r-ja'feje'r zászlftíénn van, 4

»' fel nyilt zárok yárnak , . , jöjj be*,ezeken,

a kapukañ ! 's z,4rd*b.é ki nyitba,tatlan laka*

toddal , hogy az álom t£>bb,$* У\ Vß menjen . . «

(раица) Te kern&iy kove az anyaí szivnek \

Щу örökke d^ága-kove \ çJta,lqtn «zenrs^|t

ÎK--
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Spártának! Те le*gy az ¿n sirkb*vem ! '« itb

inaradj az idök végéig ; hogy raikor з* mara-

* dék szent raohod elött meg áll ; a* Spárta sze-

retete által-járja. Te pedig sierentsétlen Fi-

am? ha a' Spártai Lélek ezen Templom' szent

levegôjébâl meg-vetve tekint-le a' рогов ma*

radt rablántzokra , oszd-meg velem a' te ha-

lálodat azért az életírt a' mellyec hajdon éti

adtam-volt nêked. Engei-meg oh Sparta! te

meg-engesztelt Anya! hogy a' meg-bántott fîut

az Anya meg-engesztelje . . , engedd-meg, hogy

az Ö elsárgdlt árnyékát meg-bleljem, bogy én

a' ki el vettern tolle azt az, életet, a' mel-

Iyet adtam , azt a' halált is mellyet adtam ,

¿ltal vegyem tölle. Ça* h,övtt ti, aharja chiri-

tani hogy be menyen a' Ttmplombß , abomba

Sohajtàs benn a Templomba)

Pausan. Istenek ! tni¿tt hagytatok el ?

Anya. Te felelsz nékera ¿jtzakának gyá-

szolo lelke ! Ezen mohos falak közt laksz é !

's azért nyögsz ollyan fájdalmason hogy erre

a' köre te tem kezemet r hagyd el-merlilni a*

te setétségedbe sohajtásimat ! ne ekhozd visz-

sza ! szolj inkább a' téli észak kietlen zugá-

sába ! vagy szolj az éjjfeli mçnydbrgésekkel ,

tsak ezen a' hangon ne kisórrs !

Pausániat.. Istenek ! vigasztaljátok ал

Anyámat !

Anya. Ejtzaka !rejtsd-el ezeket я* V'ón*

syeket ; tôbbé nem tartoztatbatom ; a' termé"-

szet hatalma ragadta el... szent adoja az A-

nyai szeretetnek ! nem a' tiéd.b>bl fizetetn

Spárta, Í

Pau-
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Pausiínias. Ah ! szegeny '■itiyám ! S

Anya. (be kiáltya a? Ttmplomba) Ah

szerentsétlen , ñu!, a' te Anyád itt viraszt*

s számlálja-le az ejtzakának azokat a' kfen-

nyeket, meUyekért az, Isteneknek tetszett igen

bosz.sz.an nyujtani ¿Ietét. Ah ! mié*rt nem hub-

lottak örötneinek leg-szebben nyilo virágjára?

a' letörö sarga kézbbl viszsza mosollygott-

volna a' haz,ai ¿gre , 's tiszta harmattal tette*

voina Spárta az anyai fold niejj¿be.

Piiusániás. Ah Anyám, ! mindenik sza-

?adba egy halál fulánkja van, mé'g is szere-

tem a' te hapgodat : de kiméld meg kérlek !

az en nagy sebeimet: mindenik akármely

vilig Oriáfsának hálalos? , lenne. Vigasztald

inagadat kedyes Anyám! -a' te fiad nem árulo«

JÍnya, Nem vagy Arulo ? mondjad тДй

egyszer kedves Fiaro! hogy еъ az ejtzaka le-

tegye az. ö gyáfszát , 's a' hazai égnek ezer.

gyertyaival vigadjon, mikor Spárta fel-serken

az Ö Fiât meg-ölelni. De nagy Neptun! te

láttad ötet örökre elsUlyedni ; ne várd ö'tet

Sparta! viseld örökre a* gyászt ejtzaka !

Pausaniás, Oh Anyám! minden má* ís-

teneket uevezz , tsak ezt ne ! most ennek ne-

vét nem hallhatom.

'Anyat MiveL o áruha-el az, árulot ugy

mondjad még egyszer kedves Fiam ! vigasztald

jnagad kedves Anyám/ a* te Fiad nem árulo«

Pausaniás. Vigasztald magad' kedves A-

nyám ! a' te fiad nem árulo: egy regí ejtzakát

fedezett-fel ^ 's tsak egy gyertyác a&ar el-é\.

gemi, hojjy nálla a¿ íHük nap utját le írja. 5

v de



de, a' faarasbt meg veVûlt élb'fát akarom t r.ê-

flrek meiejére Iehozni ? nem szollok többet ;

kar volia a' mohos barna tornyot meg-fejéri-

teni Anyám ! néked a' világ vége a' Spárta

határkbveiníl van: meg-engedem , ha te is

balálra itélsz engemet ; egy ¿Iet ollyan kitsi

• Számvetésbe , mint Spárta a' vílágába . « .

bn meg halok Anyám '.mint Spártai bünös ;

de ат, Elizeumba meg-öleled menyei babérral

lalált Fiadat.

IV. JELENÉS.

Suerte futok : Lázzadás a' mezSken ! He!

Holla!'

Strá^sak (fel kelvin) FegyvereJ

Anya, Istenek ! mitsoda ujj tsapásotok

van meg?

V. J E L ENES.

/f^ EphoruSok jb'nek Nép gyül tgybe Я*

l'emplamtol tivolabb* t

EphoruSok. Fegyverre egéfsz Spárta ! f»l-

Uwdrak a' Hálqták.

Nép- Fegyverre ! fegyverre

Egy¡k<! 6*t nem m*s tselekedte.

fdás. Pansáníás dolga,

Nép, §pszszuáUás !

Y(. I Ж h Ц N E s.

jirtabáz i és a\ elébbtniek:

Artabàj. Spáwatak ! Xerxesnek a' Per-

l4K SiçtUyâ.nak kovetsegét halljátok meg ! Kö-

szönt



fszönt ö titelet a* bekességnek szaralTtl. A3-

jat >k d (tal Pausániást '» az ö örökkös baráttágál

fo.adjat k-el .' vag/ meg nem jztfnik a' há>

boni , mig, ha minden Spáro'ra tiz Per»

sa tsnék is , végre a1 pufz a Spártába piheri meg

az Orias egy nehany tsepp rétét ki-épülni.

Egytk* ( rad m*rgás a Níp Kö\ött )

Аг árulo holt testât, ha tetzik el viheted néki*

Más. Spánat is oila adjuk , mikor ai

litolso tsepp hazatí ve*r annak utfzain meg>nlszik.

Mind- b'egyverre minden a* mi lllekzel

a' Spártai levegobe ! de itt haljon meg elébb

Pausan i ás ! mind entiek az oka ! •

Lpkor» (a ha\afiakho\) Hazafiak I gyuj»

tsârnk-meg egé*sz Spartát, hogy az ejtraka se-

jedelme d-hagygya az ö fi it, *s minket a'

mi Templomaink világa a' hiteszegett szivekrt

rezefsen. Rajta Hazafiak ! vagy az 6 vírek-

lel oltjuk-meg az c'gö Spártát , vagy mind a'

hamvaiba temetkez'Jak. Hovzátok ki Pausuni«

ist! hogy a' feje elstk-el e'ébb a fene vad-

j nak ; 's a* Xerxes köv»tje a' szemrivel ve-

|ye által , a' mit meg vigyen az o füleinek.

Haljon-meg az árulo '.(utánna mtnytn «gy résxe.)

Artabi\ Vit¿z Spartaiak ! ha félnl nem

ttidtsk !. szánakozzatok ¡ me m>é ek-meg a' Xer

xes Ldánya szivét a' k^tse'gbe es&röl 's bo-

tsáfsátok-el a' Sparta békeíség^e'rt Pausaniast.

Nép. Meg kell halni az Árulonak.

Epft. Sparta nem kéri idegentol a' maga

1 béke'ségé't.

Artab. Ah Spartaiak 1 millyen kevefsé* ké*r-

\«k ; ollyan шегЬк vagytok a' masok kéréVre.

tí. X—
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3CerT«nqk «rêrentsétlen Oátiy ! lmljatr.k k!5-.

jziklára a* te kbniiyeúl ! Sj á ta nem esm£c

más sebee axon kiv'ûl ,* a'' mellyblil vér foly t

tsak a' mí napunk* kedves fénn; én draga gyongy

** virágon a' hamat. ,

VIT. J E L ENÉS.

CHoXták hi Pausdniást ; a¿¿i£- o í* ío»

¿í// jtnekedre a Nép: Ptiusániás mehret <net-

Itn méltoStággal ki jon, mini J'ilrt->memek3

1 egyeául fö tsendesen^ 'i a\ Lphoruiok cibtt

meg áU.% А ь Anya d' mint meg tatty j ßdt le*

rogyik , meg - tartják meg f«l'ej\meljjiíks)

Eph. Árulo lettél Pausánias.' 's Spárta

$¿tt.

Pausan. Arulo lptt az é*n tselekedeteitn

ItülsÖ mutatoja, mert a' belsiJ kerektkkel eilen«

ketésbe jött : de nékek azt kell n¿¿netek a*

mit az htenek látnatok engedrek ! velek iga-

zitam a' tbbbir • . . Mafszor a' bazugsag kivtil

tette a* sz'ps'gec; mon igy tetszett a' meg-

forilult végzésfknek . . . be*-iejteuék az ö vi-

hgokar; ha szimén 're a' durva fóld ol'yae

érny¿kat vét is réitok , melly nevemet az

Crbkke* valoság motskává tészi.

Lph. VIentsd meg magnat ! Spárta njjrt

tt eg blet téged !

Pausan. Az én meniségemnek Spártaiak !

éVtetme nem lehet , mig a' »setsemö emberi

iNem a* nagy Lycorgus bbhs¿iébbl ki nem.

Kél... « a' tí hazai »zeretetek - • ez az lí-

tenek kedves gyermeke , emberi *zeretett¿ nena
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tsztcndök mulva szoll, Sparta nein t'rii . . mar

if raeseVel . farasztottam a' ti hadi larmahoï

»zokott füleiteker. N^mitsátok-el azzal a* ha-

lallal , a' raellyet tolleiek érdemlek, hogy tób*

bet bijaba ne mongyak.

Lph. Meg fofchatatlan ember !

Mis. Mond ki Pausanias !

Игр Halljuk!

Paus-iniás. Ts<k raintSpánait ngy fc^nsierít»

bette!; : 's mint Spár ai tbbbet нет mondhatok,

ÍVJ/j. Kt?ns7.trit'ánk szolj !

Pius in Mind Spáriai a' ti fogtyotok

vagyok : (■ endkiviil v-.lo míltosággal ) kölöm»

ben egyed A a' nagy Jupiter van felfnrm a«

eg'sz véghetetlen vilagbtn... Tori&ek-el

ezt a' testet , a' mint tetszik î a' n { ek tnotr^

ezeuu) a' fergeké . , , '* en a* tsillagokat la»

baiuim 1 t ipadom.

Nepböl tgy. Mivolt »t 7

Más. Nem ¿rrem.

Eph. Igen keve'ly vagy Pausáníá* ! a' ta

bazád kéréset meg-veted, 's el halgatsz va-

Valamit, a* mi ta'áin meg mentene.

Pausan. Bieget twdtak mar arra , kogy

meg keljen balnom ; 's többel iigy se blltv

tethemétek , ba többet tudná ok ¡s. Hid.

jétek - el 1 hogy tized része annak , a* mît

tselekedtem, meg e*rdemeln¿, bogy minden

S.jár ai gyermek kbvel baitana után^am ; di

tiHjátok-meg azt is Spártaiak « hogy Pausani»

i* t?ak trétt gas embçr, hogy 'gen kö>el

|¿k »hoz, hogjr isteb legyen, (jneg láija Jr~

4l\ 4тъ
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tabâ\t ) Halhatarfan ïstenek mit kerefsz iet

Aruba* !

Art<ibâ\. A* te szabadssgodat.

Pautdntas Nefáradj biaba ! mindjárt meg.

«alálom , mikor ti az Bree tömlöcxbe a* rabae

kere¿itek.

Artabáx A' leg-szebb Szemek könnyel

folynak aion liressé&be. . .

Pausân. Ah Artabáz; ! miett jöisz! fel-

»zerkemeui a« ¿n fajdalmam»*ulánkját . . . halá-

lom keserüsígének másik íeUc' hozcad-el bogy

с gy tsepp se maradjon-el a' poharbol. Jol vao!

tehát légyen baragos Istenek ! ha egy tseppet

te engedtek el : Pautaniái ki mdja egéUzszen

inni fenékîg a* ti 5rok életetekért! \

ArtdbaX' Engedj-meg Pausanias! nem a-

kartam terhelni rabságodat : ait a' szabadsá-

got , akartam vifzsza ho¿ni , a' mellyet né-

klink adtál.

Pautâi. Mikor el-vitted , nem gondoîra

Pausániás hogy alamisnát várjon viszsza. Te

láttal az en diisbségembe feunalva ! 's Iátsz,

méjjen e-lesve.

Artabâf Alatt tetszik-raeg a* Nagyság.

ítépb'ól egy- Ne* ! millyei) barátságosan be*

czél) ax ellenséggel,

Másik, A' Hélotákat is Ö lázxasztotta-

ft1.

2V<r>. Ontsuk-le az árulot ! (/¿le rohannak

Pdhfdniat ki'cgyentSedik oriási nagysággal, 'í

nieb állmak,)

Ephor. Pausániás » fel-lázzadtak a' He-

fo'ak ; azzal vadoltatol , hogy еь is a* te



Tausán. ^ax Anya esfmélSJtk) Az enyim

Spártaiak i minekutánna a' Viniisnak még egy

ievés hijja ¡évév az é*gig « véiekké változva

«set viszsza a' fol Л re.

Nêp. (jrei rohanva) Halj meg faát áruloj

PauSán. (felséggtl s^enibe állva parants»'

lo hangon) Meg-álj Spárta ! Jupiter parantsol.

ja! {meg álhnak) az 6 vilaga , a* fellegek

kozzül le vülámlott az én hlkembe; még

van egy kbtelefségem ! engedjetek-meg Spar-

tanak Istenei ! meg bántottolak titeket. Ah Arca»

baz ! ne engedd ezzel a' motsokkal mennem az

örökkdvalosagba ; te sokat tehetfz : Mond-ineg

a' Hélotáki ak ho y Pausániás a Styx íekete

vizeinek , mellyekre meg eskUnek követni

titer, partjárol parontsolja , hogy kÖvefslk ab

ba is bogy engedelmeskedjenek Spartának; va-

Ismint o maga ; mig az Ö szolgasagok idcje

ki-telvén Pausániás vi*zszt>ié*r. Klrlefc téged

Artabáz.' a* szerentséilen Pausániás koldnl

elötted J" hajdon te kénel engem ; de az Ég

meg forduh. M¿g egygyet k¿rek J ne áljatok

bo xi/ ut Hazámon ! kérlek a* te szent na-

pod ftnyére mellyet ko'nnyes szemekkel imáá"

a1 sztfp Szélima az én orökös ¿jtzakatn

íelett. Mend meg tiëki is,' hogy ezt az

utolso bizonyságát kérem az & hlhe*g¿nek tigy

Virágozzík az e"n sirhalmam ¿kfclségére, mig

hozzám lehullnak az EKzéum mezejlre vi.

xági.

Arttbàx» Ha a* Xerxes szîrét Szétima,

¿i in annyira nem birjuk , örofere vefzefse-el

■z o Léanyáét 's az enyimet ! lehetlen hogy

*' ja Xewtitt I* mi fc&etttnluEe »egne bajeijot



él

Хегхе* ha'Üdatlan «em Tèhet. A* tfrbfcké" rt»

loság titkainak »zen-ség^re fsk'Jszbrn n 'ked 1

bogy minden ke*résedet tellyesitem.

Hausàn. Aldott légy \o Anabá« ! egy

iczonyu terhet vetté*! le lelkemrol ; mar kon-

ttyen kilépem a« ÖrökkeValosag urjának e/en

alavalo tárjábol . • - lit kell hagynom a' jobb

világba mélto SzéMi'nat . . . o ezt ís a* leg»

jobba tetre volna . . mond meg;! bogy Uita4

a* könryekkel esme*reilen szemek harmatJát

ax ÖrÖk s¿tetség s/.élen ; mikor el vahak a'

boldogsag* álmaitoi, melly >kbe a« Ö mennyei

kellemei reszegmetek» A* végzé^ek ne n a»

kartak, bog.' bé-teljenek. .. Ah Szllimii .' egy

e'lyan sz¿p vilag v^sz-еЛ az'ikb» , mely egy

Istent boldogi oft volna . . . Hull;arok-le ezen

ко'япуекЬе ! sohaa' foldon meg nen szuleten»

¿Ü mennyei s-zép világok . . . -Hulljatok-le az

embereknek ordkké tarto nyomoruságára (jS

Fausâniis fêlé ax Anya) Ah kedves Anva.t'1

iHelj meg engem ! fogadj vissza a' Sparta k¿«

pe'be , hogy még egyízer leheljek a* te karjaU

JtÖzö'ct, 's meg-haljak ërette.

Anyл. Ked ve« Füam ! (megSleli; paus г)

Xstenek kbazöii a* fej'r v¿nség, hogy mt?g

egy pMlantatat felyUl adratok . . . Szulliits mar

brokkévaloság .' kisz vagyok indulni hosszu

Wtadra !

Pausan, Oh Anyám ! iigy tetszik mint»

ha Spartet Öleltem volna meg : a'- te izpnl

kerilletetbe minden sziv a* Sparta szeretetér«

lyulad.

$éj¡. Eljen Pausániás J — ¿ljea \



Eph. ffallod Pauííníás,! a* Népnek hoz»

lid valo ja indu а': jai : meg enged néked.

Pausan. Mélratlan vagyok a' ti josig-

t^ra Spartaíak .* fcérlek ne büntefsetek egy

oll/an éleitel, mellynek motskat el-nem-rehe«

litík.

Epfi. Azért adja Sparta , hogy te magad

hMírb'd.

Pausan. Lehetetlen vis7.s?>B élvem joság»

tolkal 's egyszeismind meg-tsalni Spártát,**

¿z ei-edetí Anyanak Ч7Л a' tiszres máisát , a*

k¡ elött a' hazugság mint az, éjizaka a* Wap-

ra e'-pírul. Azzal az é*lenel melyet ti ad-

tak - viss7.a nékiek tartozom ; 's én netn le-

he'ek tbbbé Spárrai ; Az én hüségem mint

egy meg-fertéz,teiett szUz többe »isrta 'rem

lehet ; hánykodo Lelkemet vissza-sodorjak az

Ü brvényei . ✓ . Szélima egy világgal vai.s7.i-

yetnbe ; 's igen kitsi Sparia azt bé tolteni.

(Ai vonja hárdjdt ) Ha szeretiiek Spartát : ve-

gyétek-el azt az életet, mellyet annak vesze-

delmére akanok meg-tanani. Kezetekhe adota

ezc a' kardot , mellyet elleretek emeltem.

bogy iigyan azzal aljatok I ofszut a Sparte

ellenségén. Nem nid az tôbbé melierte banzo*

zolni .• 's hogy ellene fiehartozoljon : (ti veti)

itt légyen pályámnak vége ! Kéns7*"rite1ek I

Tifs7.a ne adjatok , hogy az én visszatérb aze*î«

vészeim ellenetek ragadva , Házám* vérével.

Keg ne, ferté/ tefsem . . •

Anya. (/f/ vei\i a karâat.') örbkke* ra»

lo I t»nek ! adjatok eröt, néktek tett fogadáso-

fflat tellycsiieui 1 Hittszegett k«rd i térj-visz-

•za



7»

sza a' Sparta ellensége szive'be ! (rea rníri ¿

fiara; k¡ ttik ke^ébol , meghal)

Pausániás' Haragos Végzések ! ne blin*

tefsétek élettet az, Anyának kíftszeres gyilkos»

sát! Engedjétek-meg fel-ktséVrtem az egyikec

boizátok 1 hogy a* másikat egy gonoszté*YO-

töl meg szabaditsam ! (fei ves^i a kardat )

Engedj-meg Sparta.'... Várj meg Anyai eagy

Lélek ! hogy te vidd az Istenek harsgja blei

be ezt az engeszt&lb* áldoiatat! (dltat vtri

magát : U*etih a kdrpit.")

'.
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ELSÖ FELVONJS.

I. J E L E N É S.

(Agénor tgyeiül a* ttnger - parton : S%il fu

л Conßdnf\inaptly - romladékai kö'izül-)

Oraladékok közztll nyögö fzél ! vedd-fel az

in Sohajtáfimaiis $ rengesd az örökke-valosag

ezüst virágaic , 'sfugj mennyei álmokat ezen

a' pufztán maradt foison!... A' kerefztények

fzcmeiröl jöszsz-e oly nedvefen ? vagy azon

fient Templom' falai' ürességébe jártál, a'-bo-

vá a szép Iréné áldozatul égett ? 'sax Ö buj«

«"oso hamvainak az Apa konuyei elibe jönek ?

. ..Kecives Léányom ! Sztizefség mennyei vira»

ga! a' Templom' iángjai siettek-fel, »' te sz¿p-

»égedet az égre vinni... Tekinc$-le boldog

«ent a' te tsillagaidbol kedvezö sugárokkal ,

a' vénség' kittlen henjályai kozzé, '* vi-

gasztald a' te Aryádat, a' ki hogy a* pogá-

nyok el -fle-vegyék , az Égnek vis/.s/.á adta

«zentsëgedet . , . vagy leborulva , hullasd err«

A a - a*

V



•' pufztulásra kb'nnyeidet, hogy az b" utjokon

én-is bozzád feltalaljak!

Boldog vagy te, raevt egy bizonytalaa

bazáért ollyant nyertél , a' roellyet' á' Pogá-

tiyok el- nem - vehetnek . . . Boldogok azok a'

hazafiak , a' kikaek ezen romladékok шага I-

tak sirjaik feletc , Ч лет ök átkoztattak a*

kerefztény ditsofség' gyász-ofzlopainak fenn-

maradni 1 mint tu , a' halál' kezéibl kegyeile«

Util meg-kimélve , . hogy nézzem, midon a' véj-

zések a' Pogány kezib« adták a' kerefztény viláj

kultfat , *i a' Templomok pádimentomin folyó ver

fzémtelenlil mosolygott szembe az Eggel, mi-

век utánna ez minden menykovéit a1 kereíz.«

tényekre el-fogyafztotta.

Tehát rejtí¿k el a* ditsö oszlopok tövii«

tek kozé ékes fejéiket i vastag tserfak nbjje-

oek-ki a* Palotákbol , 's mikor a' méjj-Ievél-

bulla» zbrog a' nagy kigyó-alatt , a' sáppadt

Saturnus fenn mozdittsa-meg szárnyait , 's *'

le-hullo sarga- levelek bétsillagozzák a' feket-

Sarkányt. . • . Temeikezzenek-el kietlen tnéjj

enlobe a* fényes Piatzok ! az utazó távol-ke«

ríilje ez hellyer, bogy midönn a' Eakuk fzi«

vátol tseng a' rengeteg , ne légyen senki , •'

ki számlálja eszteodeít ! . . . Vagy tapodják

Pogányok a' mi fzent küfzöbeinket ; ¿ршек«

fei templomainkat, 's gunyoljak benne a* Ker

refztények' Istenét .'

lgy el-kell-é mulni mindennek ? nints-i

a leg szentebb dolgoknak-is privilegiumok P

az Uriasoktol brbkre hagyott munkak » 's egy

reg&el mosolygo léauk», tsak kulombózo vi»

rá-



Wgyenek azon egy kertnek, mellyeket

»' vakmerö kéz kedvdre fzaggat ? . . . SirhaL

mokon foly az Idö, 's a' halal békefi^ftes »zi-

bü tengere-is, a' világok' omladvánnyaf Chá-

oftár rejii méhébe, a' hol fzUnetlen kéfzlílBek

au emberi-лет' ujj trágédiái. —

II. JELENÉS,

jigénor , ¿» Géronu

Géront, ldvez-kf5y Ágénor ! a' balottik

között kerestelek tégedet!

/fgénor. Ugy - lebet meg - találtal volna ,

ha egy fertilisai kesbbben kerestél volna ;

mert a' ki mindern el-vesztett , az a' lelkét

kb'vetkezik el-veszteni, ha bátorságba лет

belyhezteti: mitsoda me tkokat mázolhat meg

ezentul az Ördög az Tsten ke'pé're, bogy vé*gre

^ozzá hasonlóbb legyen ? \

Géront. Az ór'óm elöl borulsz-bé Agé*-

яог ; az Ö Sugári a1 te fellegedea : Vond-fél-

le komor kárjpitodat , bogy mosolyogjon

izivedbe!

Agénor* Hogy még egyszer t\-imhUsai

valamely tarka aloraba boszorkányozva ? Ba

ratón? \ én már az áernek roinden Contignati»

oiba laktam, . . megvénlíkem minden kórnak

sremfé'ny ves7.t¿sei kpzt < , , moso'y ogja f'¿áz-

•zor a' keVsé*gbe-taJzhou ifjat iijjra vifsza a

izerelem, nékem m¿g egy örömesem kell az

¿letnekj mindewk ollyan draga, hogy eg u»

zsorázo fe*ád drágábban kölisön: mdg most-ia

véi-zem a* hitetezbk fájtoja alatt ; *' . ,roikor



r¿g el-költötte« mindert ezersxer meg-fizetett

brömeket ; . • • miért kinoztassam magamat, mi-

kor ** Halál' sárga keze kész me£- nyugta-

to-levelet irni ?

Gèrent. Réád - bizatotté ezee számvetés»

nek el - nézdse ? által látja-jé haland* izeaied

«' Sir mdlységébe flillytdo sórt? nem ërezieé

lelked , valamikor a' szélvdsz пега háboritotta,

bogy azon iamznak ha egyik fele a' földhöz

fzorit , a' masik a' mennybe íoly ?

Aginar. Ez másik von-íel engem Gè

rent! én ki-iiltem a' rabság idejdi, repedez töm-

lbtzöm, *s a' mennyei - «zellíj lengeder-bé ;

ollyan ¿des az , 's ez a* fold ollyan kietlen

puszta , mé*g egy virág se nyilik a1 hó-me-

*on , hogy lehetetlen el-várnom , mig a' ter-

métzet el-fáradt napszámosi lerontyák unalmas

lármával falait , . . a* millón egy intdsemre

zarja le-reped.

Girant. Meg kell-maradnî Agénoi ! ki-

* tudja még mire ?

Aginar, Eppen azért njennék-el Gdront 1

inert ki-tudja mire maradok . . iti?, a* hol az

el-mult broraek fulánkjaitol jajgatva, njj se-

bekre menylink % nyilak láthatailan záporávat

szembe ... A' bátorság az ellenség eilen,

ki mért erbn áll meg : vakmerôféggel esik-

el az, a' ki magát a' fátum lo'vb-tzéljának ki-

t¿szi-- dn már voltam 75 esztendeig , 'i ezer

helyt meg lövöldbzve , már nem tudom többd

mutaini , hol talál ?

Gt-

:



Géront, Hová akarsb-futnJ azon hatalom

«loi, melly a' mint ide tett, ezer rofzszabb

Yilágokba taszithat?

Agtnor. Jobb az, mint nagyobb kinrt

laizitson : i('kem mar itt semmi dolgotn ,' le-

jsrtam az. elömbe • irt abrontsat , mást kelU

kezdenem : mien tö'ltsem itt az idöt tsupán a

balál txér^moniáiáert ?

Gérant. Engedd-meg tifztes Agénor hogy

a' melly világosfágot hajdon tolled vettern,

most axZal téged' vezéreljelek-viszsz», a* balai*

¿rnyé*kai kbzziil : a' jövendö bizontalan soté;

vidé' ein - is elöl reptil az élet örzö - angya-

la, a' Remé'nyse'g, 's mjnd-addig meg nem áll«

mig a' boldogság* bellyére nem ¿rtiink !

Agéwr, El-repUlt elöttem Géront ! *t

rem akarok el • maradni tolle ; itt foboh-se

«лот , szégyenli tbbbé meg-jelenni , minek«

шаппа a' sáppádt valoságra a* szivaryáey szi*

»eic rea vesztegette : sok igazsággal ados a

mennyben , hogy az egész ftxldÜn keresztül

valo haziidoz.ast.it le fizefse ! « ,

Géront, Ez a* fbldi hazugság, mennye»

igazság; mé}j l öltsefse'g van benne, hogy tmw

lafsa az orokké-vaJoság utjának ezt a* faro«

réfiét. —

Agtnor. En mar 75 efztendeig ballgat-

tama' mesét, 's a' ve*gén a' boltsesfíg' lárvája

alatlis a' meg->tsalatou gyermek maradott, Meg-

tsömöröliem a' tündé'rekkel, teli mesétól ; in*

kább nézem az,' igazság' hideg tsont - vázzár,

mellyröl az ido le épte a' Tavasz* boszoiká.

«yozo hazugságait ! . % ,

6* '



Géront, A* Keresztényhez oem-illîket

»" komorság: a' belso meg^nyugovás fényeVel

kell az ö abrázatjanak kitündökölni a' Pogá

nyok köz,zül. Nein vittunk-é mindent véghez

Agénor?: láttalak én téged viaskodni az. U-

ten oltaraién, 's a' hazai szent tilz-heUyekén;

•zemeid az, eiztendok' homállyábol együtt vil-

íámlottak kardoddgl, az el-sárgulo Pogányok--

ra... Mi nyugbatarlanhja a' Keresztéifct , ht

biven hartzolt batalma határáig? 's ott által-

■dja ügyét az Istenek , a* ki a' világnak két

végére néz ?

Agénor. Tebát én-is, i* midön i« шаг

többet nem tehetek , az Ь fzine eleibe те-

gyek^ inind-addig sirni , mig a' Kereszrény

Viïag' omladványíra egy szánakozó tekintetet

Te'tL.Ha teis el-jönne'1 Géront, semmim se tna-

radna «' fqldön : de néked Gyennekeid vannak!

Géront. Oh Agénorj badd nyugoilni sebe-

inet a' Haza, 's Valla's f7,ent koiöje alatt :

tiem biaba estek-el »7, én 6aim; mint a' siva-

tagon rohano fxélvésa utját béteritik a' kevély

«lo-fák : ugy bçvemek utánnok az uttzákon

• Pogányok,.. de ados voltam velek a' Ha-

fcának, 's oda vannak ök-is eggyíitt a' Hazá^

val J

Agénor. Tehát te, is meg-flzcttél néki

Géront ! ha o; maradt voloa addsunk, netn lett

vohia sohol , bogy a' leg-késobb maradékunk-

»ak is meg-fizefsen. ., .En is égettem néki egy

áldozatot; e^ért-is leg-alább egy könnyel a-

dos maradt az ég;..tudod a* nagy Templom'

fzentiben gylijtijcc Szentségeinket ? ah íréné J

nem



nem mif!tatlan rejtettelek é*n közikbe tégedet !

A' mikor là tarn , Tiogy minden elvefzett ,

'i a Pogány béroham , magam gyujtottam.

fel a templomot , 's azotmal magarais egy

öldöklö angyallá gyulva rohantam az utszá«

kon, omlott-lii elöttem a' ver a' harag' egy-

be - törö edenyeiböl , 's a' halál' sarga su'gára

maradc utánnam a* raine köntiyekkel tellyes

felhb'imbe sü'llyedtem, —

Géront. ' Hem a1 fajdalom' kb'nnyei neve-,

lik-é az Örora' vírá¿ait, 's пет a' sotécségbb'l

íz,ütetik-é a' tsillagos. теппу' ditsbfsége ?

Agénor, Mutais, ne*kem tsak egy tsillagát

a' reménységnek, erre a' Pufztára : oda-fenn

vann a' Haza, 's ott rogyqg Iréné-ïs valamely

tsillagzatba. -«

Géront. A' Hazánkot igen-is ott vifza»

lapjuk Age"nor ! mikor annak Kîràllya fel-hi-

vu : de lre'né még in van , letorölni el-vesz»

tttt hazankéV maradt kbnnyeidet «я !

Agénor. Kérlek ne gunyolodj a' kietlçn

vènséggel i ne elevenitsd fel à' Tavasz ked-»

vei'ségét az ö emlékezetébe ; törold ki az,

egéfsz elmultat , 's a' jelenvalot el-hordezom ;

Kanszçritlek tdged ; sirasd a' Ha'zát, ! 's ofszuk,

meg a' gyáfzt : befzéld az égé*fsz-keresztëny-vu

lag' könnyeit, bogy lafsara azokat a' te fze-,

meidbe ! 's aHigyék ki az a* lang az en szi*

vembe, meilyet az Apa gyujtou, az b! an-:

gyalhoz hafonló léanya telett,

GéronJ- iSyugodj , meg Age'no.r! «z az,

bten él ma is , a* ki Abrahámnak meg-fzob

lalt-az ¿gbb'l: tudebmeg, bogy -az êr\ ke"t fiam,

«gadta-ki ötet a' tiizbb'l ; a\ templom ajtajába



vlaskodtak , egyîket egy nyií érte, a' másikat egy

tlizes omlái oda temette... Ôk a1 Hazáért es-

tek-el, 's Iréné érted maradt meg : . . . vigasz.«

tslj már te engemetî az én állortzámat által-

adom ; légyen a', te Igaz ábrázatod ; a' Haza

mind egyik'únké volt , az én fiaim az enyîmek

vohak , 's Iréné tied : add nékem azokat

a' kbnnyeket Agénor , a' mellyeket én tölled

el-veizek !

Agénor, Álmot befzélsz-é Géront J . • •

Oh ha a' te fzemeid is tartoznak kbnnyek-

kel ... 's hiszem én beszédednek kedvetleo

felét : felét a' te adosságodnak leftz.etni a' földbn

naaradok : de a* mi engemetillet; én már ked-

çes Baráiom nem-fzoktam hinni az álmoknak

Géront, Hit ha azoknak valosága nem

meszfze egy Bafa oltalmába volna ?

Agénor. A' te orvofságodba méreg van

Géront ! Mondjad hogy ez a' szél azértnyôg,

bogy az ö hamvait visai , az egen keresni

az o tiszta lelkét; tsak azt mond hogy az

Ég k'dlon válafztotta btet a* sz,ent«égekt0l ,

hogy fzégyenlje tbbbé meg-jelennx a' Nap-

elbtt, *s az ö atyára néznií... Mond-meg

kérlek ! bol tahlhatom -meg btet? hogy ezc a'

motskot a' NapfényrÔl el-vigyem?!

Géront» Tse.ndesedj Agénor,* Ö ollyan

tíszta , mintha egygyik azon Szemségek kb'z-

zíit kl - ragadtatott - volna ! egy jambor öreg

Bafa meg-fajoálotta , 's ottalma alá vette : meg

tudtam , mindenre kértem, *s mindent igértem:

xigy tudom most kell érkezní a' hajodnak, azzal

ineg-válthatod ♦. . Esmérd-meg , hogy a' te fe-

kete-

4
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fekete véreâ , az ¿letnek leg-fzebb képét - il

a' maga ízinével vonja-bé !

Aginar. Aldott le*gy kedvesigazBarát! me*g

Jehetséges volt a' baratságnak az, a' tsuda, bogy

ei az örök gyászba öltbzött fziv , mofolyog- Q

jja а Нага sirhalmán ?

Gérant. A' mi földi borulatunk fogja-tl

az Örötn mindenlivé íbto napja sugárát : mi

helyt az me^-fzakad , azonnal brvendez a

mi fziviinkbe . , . , Imhol egy hajó , tova jön

mefzsze a' tengeren .. .ugy tettzik tiéda'for-

mája . . . a' te idb's szemeid is raajd réá esmçr-

nek . . . netn a' Gondviselés hozz.a-é"?.« en a

Basához menyek : te köttefs-ki , 's minden jol

lefzsz.

Agénor. Ha a' tenger bé volna hajoim-

mal fedve, mind oda-adnám!: siess, az, Isten

áldása kisê*rje a* te szent tépésidet !

Géronu Jojjonn réád viszfza azokkai

eggylitt, Nemes Agénor (el-menyen,') -,

III. JELENÉJ

Agénor egyedltl (ni\ a tengerre.")

Az-az ! , . . kezd esmerfzeni tzimere.«.

ugy repiîl, mintha Iréne'ért klildené* az èg :

a'kedvezö szelet valamelly angyal fuja ; mini

emeli a' vitorlákat , . . . ¿gy fejér mejj'u léány

se jbtt az ifjiiság fohajtásai kozt kellemeteseb-

ben; mosolyognak a' viznek barázdái , s tau-«

tzolVa kisérik a' hubak ! k . .

Közeledj kedves bujdosó ! ne-irtózz et»

<öl az el változott tartománytol : változzál-eá,

te-
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te-ís\ hogy Tr¿ne* meg maradjon , ** tsoköld.

meg a' pogány partokat ; kerefztények voltak,

a'-mikor el-váltát töllek; de a' bus V¿gzéfek

a' mi kó'nnyeinkkel kerefztelték Bogánnyá ! . .

0 a' ki kötö belyre menyek , hogy kétszeresen

közeledj. -— (el-тепуen,

IV. JEI.ENÉ S,

XMahomti, 's Irene, a' ki-KStb' helyfelê.)

Mahomed. Tsak egy meg-^engedö tekin-

tettel nèn. ream trend ! a' századok le tort

virága ujjra ki-nyWk ; templomaitok kerefzt-

jei tUndokoIve emelkednek a' magofságba , *»

hálá ado zeng¿sek közt meg-indul a' tómjéa

fust az otfikke - valo fellçgeihçz ... à' miol-

ta meg-esmertem a' tefzemeidbe az e*n boldo-

gabb forsom tsillagait; a* menydörgö harag

homloka ki-simuh, *s a.* zjvatar 3' viragos par-

tekna.1 tamil eggyüttfuttogin, a' tsergö-patakkal.

Sz.erentsé:len Varos! mely biaba fárad-

tak a* fzázadqk ko'falaidon ! ,. . tsak 17 eszten-

döben пега hijába dolgozott a* természet Ma

homed el lent) : mjndenik tavaszszának egy'i-

vé gyüjtotte varázslo mérg^t," hogy a' yiláf*

Ura, hodolásaiva.1 egygyütt le-efsék !

Irene. Hogy egy érzékeny szivet-is hoz-

%ájok foglaljan. F. Sultán ! mindennel meg^ál-

dott. az é*g té*ged: ttibb ajándékot nem tehe-

tett egygyüvé <?gy föidi formaba; milUakaf

tebetsz egy fzdddal boldeggá, 's a* világ át-

ka az о ко'гер ntjába az ég-felé , egyfzerre

ajldáfsa-válva , az angyaloknak minden sergeit

az
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ir, liten* ditséretére zetiilitené !, .• Ah! mié«

nem adtak az egek m?kem ollyan batalmat ,

hogy a' mendbrgésbe gybnbrkbdb Iupiternek

liedvét a' fzelid nap siftésre olvasztanaml

Mahomed. Ah Iréné! minden dolognak,

az Vg^fsz vilagnak kedvefsége beléd költbzött .-

egyedül érted élek , meghalva mindennek raj-

tad kivill. Az egéfsz terenués fzépsége mgá-

ri benned gyültek - egybe, a' mindentitt kiter-

jede Tstenségnek képét elömbe irni. Lehetetlen,

a* midbn meg esmérem a* minden világok

Urát, hogy meg - ne hodoljak :~mindenhato

rajtam a' te hatalmad : kiildj a' koprsók éjjfé-

lébe ! egy intésedre bé-rohanok a' kénkb-láng-

tengert hányo fzélvéfzek kbzzé . . vajha fei tfir-

I; etilem a' pokolnak minden retesszeit hoj-y

a* habok szabadon rohannának az égre ; a' lán-

goU-világ bzbnébe mosofyogva merulnék-el

tsak rab-lántzaitnat ne érezném ! . . Könybrülj

rajtam Iréné , 's ne parantsolj semmi ollyant ,

a* mi az emberi Nem historiájába brbkbs mots«

kot hágy ; mert lehetetlen néked ellent alla«

nom ! .

Irene. Oh felsiges Sultán ,! h» a' Sym«.

pathia egéfsz menynyei erejével birnék-is tsak

mennykbvét kérném , hogy örbkre le-tegye

Jupiter , 's az Ö ki-derlîlt mennyországába

engem is be botsáfson , ha az ö fellegetlen te-

kimeie rajtam mulatna !

Mahomed. A' te szavaidra Iréné ki-eíhé-

nek Jupiternek kezébbl - is a* menykbvek , *l

ü mac.a le-kbhbznék hozzád az Ö fellegeiböl,

ha néked nem volna kedved felettek lakni. ——

Irini
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Iréní. Kedvesebb a' tisp-szelid sUtéfe : egy

pataditsom viragzik axon az én szivembe »

angyalok sergei repdcnek benne, 's ha te

feléjek nézsz , ditséretre zendülnek-meg; de

egy téli tekintetre viszsza-réplilnek a menynyei

lakosok, '• Iréné fel-kiséri öket, réad le-hint-

ve virágit I

Makomti. Értelek Iréné!, mennyei кии

föböl jövö fzavaid édesen folynak a1 Sivarag-

ba : Zéfirek jönek utánnak , hintve látbatatlan

fzái-nyaikrel a' mennyei Plánták magvait '«

virágokat hivnak-ki a' kb'fziklákbolis . . . az.

ég és fold szembe mosolyognak . . « de ba te-

el-forditod rollara tekinteted' a' komor siva-

«ag viífzátér. . .

Iréné. Ah ! mindenkor borzadok ; mikor

a* te komor álmaidat vifzsza térni hallom : a*

te égi-háborut fzeretö lelked kiolrhatja a' men

nyei világot , bogy az éjjfélbe ujjra probálja

tüzes játékait !

Mahomei. A' mig az angyalok közze*

iiem emeltél , 'i н ö örömek нет gyuli volt-

meg lelkenibe. . ,úgy lett volna ; de a' mi olta

a* mennyet meg-esmértetted velem, meg-vetem

a' fbldet, egy intésedre, el-vetem királyi-pál-

tzámat, a' mellyet az indulatok fzélvéfz.szei

meg nem esmérnek ; meg vetem az,t a' kintset,

inelly a' *ziv véghetetlen adófsagába nein f?.ámlá-

lodik , 's le fzállok arrol a' magosfágrol , mel

lyet a' milliok sehajtása fzüntelen fellegez . . .

tgy kunyho veled Iréné! mennyország . . . ha

te egyedül ki maradtál-volna a' teremiésbbl ,

a' yilág kintsével kolUus volna Mahomed. —

Iré-
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Iréni. Ha koldus Toln« Mahomed, Iréné

a* világ kintsével birna ; a' k¡ a' vilsgot

kivannya által - íilelni , bé нет foghatják a'

fzeretet fzelid karjai,—

Mahomed. Terjefzd • ki •* tiéidet Irëné !

a* mennyit azokba bé-foglalsz , tsak a' légyen

Mahomed ; mindentöl , a' mit kivlil hagysz ,

tirö'kre meg-válok , hogy veled egy lehefsek.

ïiézz-bé azokkal a' mennyei sugárokkal az én

lelkeinbe , 1iogy eltünjenek a1 földnek mindea

árnyékai ( réà ni\ , s félíg meg öleli} 's ol-

Yastasd-fel azzal az egymást tsokolo Cherubi-

mok testvér párjával idvefségemet : válaf^d-el

egymástol , hogy beszéljék-ki a' szeretet'egy-_

sége mennyei édefségét !

Iriné. Tsak mojt fz'dlettek a' mennyor-

fzagba , még nem tudnak fzollani annak tit—

kairol.

Mahomed. Tanitsd Öket ollyan sebesen ,

mint én tanultam: te a* láng-habok kirn átko-

zodo üvdögöt is я menny'tudományára tanir-

tanád 's ugy nézne-fel , hogy az Isten meg-

esmeraé az Ö hajdoní belsb' Szolgáját , 's meg

fzollitaná. —

Iréné. Vajha tsak azt tanithatnára-meg,

* a' Mahomed szivébe bé irhatnám ! ; hogy

• ditsofség a' Sirhalomra fzátnlálja kinrseit,

* a' fzeretet az éloket boldogitja , amannak

örököfse, foha-se birja az Ovét ; a' fzeretet,

eunden kintseit egy olelésbe béfogja. —

Mahomed. ( Ái-terjexti karjait ) Engedd

•nnek tellyes erejét éieznem ! hogy a' men

nyei
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ryei liitnek minden tzíkelyft értsem-meg , *s

iigy esklitijem réáfaneg-b'leli Iréné-is jilig far-

t$\kodva Jxemermetesen) Ah nyomorult világ-

bodolók ! lizzltek a' boldogságot a' le-ontotc

orfzágok' hantjain ; én be* - «rteni : » • .

egéfsz', meg-hodolt világom karjaim' közt vanti,

'« itt határa van kivánságimnak. (fißrofsabban

meg-b'leli, 'í Iréné-is) Irène*! melly ¿des men-

nyei kb'tél foglalja egybe a' fzeretö fzivekec !

ez-az ¿des erb egyesiti a* végbetetlen vil«-

got!..nc4n láttad-é az brbkké-valoság' eztíst

jegy-gyürlijét a' tsillagos Egen ? a' fzeretet'

Istene foglalja vele egybe az ö számtalan

Tilágit !

Iréni. Az ö Ôrômét ki - árafztja az egésB

teremtésre , 's édesen Jjoldogitja fziveinket !

Mahoméd. Benned" nyilnak a' boldogság-

nak minden virági, 17 Efztendök paraditso-

mi tavafzsza ! be* - lepve az ujj tsetsemö an-

gyalok tlindöklö raijátol . . . mézet szednek az

ég számára a' vírágokba feredve . • . némellyik

el-meriil , . * . mint egy kis bajnal , dgy ég pi-

nilva, a' midbn réízegen elé jbn:.., ah !

cngedd nékem it egy lenni közllllök ! . . , ha

fzabad a* földi méhnek mennyei mézet kos«

tolni ? !

(trine haira vonja magit , eí-pirutva. )

A* foldi méhek marnak , 's a* sebeík fájnak . •

Mahomed. A' FoKli febekre orvafság a*

méz : a' mennyei febek, mennyei méz forrá-

•ivá válnak. . . Ertem refzkeís Iréné ! velera

Tann szembe a* fzerelem istene mindenhato

tabora; hajnal-ízin záízloit lebegteti a' meo



nyei fze*l ... a* vílágot elnyelö b'rvénybe sílí-

lyedek... menyek , vagy a' balal' éjjféle*be$

vagy ax ÖrÖkielet' féNinyébe ! ( meg tsokol-

ja .. * paus^à) Nem hallottad a' két ellensé-

ges Cherubimök bibor serge bogy üiközött-

egybe sebefsenn fegy másra repülve sziveink-

bol.

trine, Égymásra esmértek a' niènnyei

sergek , 's Örökre egybe-békéltek. —

Mahomed. Még kü'nli vannak » ötthonni

tUzeikkel ¿gre néu'k egymást* i

frené. A* tempiom szënt falai ком ki*

tánnak egygyüvé eskiinhi ; hogy elnemválnak

tollUnkè.é ah dé â' templomok el-pusz.ti»ltak i

Mahomei. Ujjrá fet-épülnek tre'ne*- 's egy¿

gytiti imádjuk benne ait az, .Istentja* k¡ rains

ket boldogitott , . . 's addig - is a' leg - felsége*

sebb tempiom pádinientbmán állürik ,, mikör

fëhn a' meiiñyeietetl az, angyätok gyiijtják а*

Gyettyákat, 's á' mi bdldogfáguhk' bálá adó ío*

liajtási , emetkednek a' füstölök stent fellegei

hellyet , kefésni a' szeretet Istfene királyi-sz¿

két... ah! millyeri meg-elé*gedye vatl ái ¿d

fz.ivem!... mint irtötom vifsza-tekinteni a'

íivatag méjjé'be j a' bol tévetyegtem ; a* hfegy*

tel veg7,ödö eget keígetve a' kfefek földbn . .

"appal mint egy üietinydöfgb' tsten restkettet*

tem a' világot 4 ejjel a* milliok' átka ekhôxott

lelkem Urefsegebe . ¿ . 's егегтбт * hogy ьр?

üyombruit ember vagyók . . , Kgy angyal kel*

htt , hogy л raetihyország* utjat ineg-niUtafsa»

S V»



V. J E L E N É S.

Basa , 'í ai elöbbiek.

Basa, Idvez'-légy F, Sultán! parantso-

Basa. Idvez'-légy F. Sultán ! parantso-

latidat mind véghez vittem, 's ujjaknak el*

fcgadasara kész vagyok. —

Mahomed. Kedves Ibrahim ' a* te fejé*r

baju böltseis^ged ha esztendeidnek tsak az el

■8 feh'tbl kért-volna tanatsot , nem keresnéd

Ott a' Sultânt , a' hol nem parantsol , 's о is

mdot fixet a1 több halandokkal. • .

Basa. Kegyelem F. Sultan ! ha alkalmat-

lankodom ! felséged parantsolta ma reggel ,

hogy akár-hol légyen roeg-ie'enjek , 's nem

akartam most, a' roidö'n már нет fokáigtelye-

«itbe;em , leg-elébb áhaUhagni az én Urara

parantsoL jat.

Mahomed. Engedj - meg Barátom ! - - te

qiélto vagy ezen nevezetre . egy égi test se

jarja tókélleteí'ebbén а/, o abrontsát ; de én

változtattam egy más égbe az enyimet , 's

■zért eíett i'ly külbnbsen egybe-jbvéVdnk : e*zt

az ege', mellynek napja lréné néked Jtöszö-

no'm Ibrahim!

Ibrdkim. Uram a' te fzolgádnak fö bol-

dogsaga a' földön , ha a' te egednek egygyik

oizlopa lebet.'

Mahomed. Nints-é valami nerezetes ?

víszza hellylieztettek^ a' f'terentsé len lako-

cok az Ö maradványaikba ? meg-tsendesedteké f

Basa. A* félelem viselteti velek a' meg-

nyugoyás áll-ertzajat Je я belso bu az tf

emész-
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emeTztÖ sarga világával áIral-Гц'г аг Örb'm-fes-

tékein . , . tiedves ízemek néznek-fel az om* /

ladékok közzül az égre , . .. másokat Ie-szeg-

aett a' ke*tcsé*gbe - eses : meg hodolcuk tiket ;

de a' sziveknek nem parantsolunk \-

Mahomei. Tehát аг Ö szivek következik

meg-liodoJni , Ibrahim! ma van аг а' пар»

mellyen azt аг uj nemét a1 világhodolásnak

szerentsésen el-kezdettem , . . A joság ked-

ves bal'sama légyen a' mi fegyverlink mérge,

a' melly minden gyülölse'gec njeg-öljön : iö-

rßljüuk köntiyeket / kö'tö'zzL'iik sebekei ! hogy

■' mi országlásunkban tsak annyi feMelem ma-

radjon , a' mennyi a' szeretet világofságával

a leg-szebb képet formálja. ... Mindenbe

fegittefsenek a' Lakosok 5 szabad Isteni iisz-

teftt engedtefsék : egy az Isten. minden fzam-

talan világohban ; az Orbkkévalonak napsu-

gára buzditja énekre a' menny világofságába

brvendezö scrgeket , 's az éjtszaka panaszlo fíi»

lemihic.., viszsza allittafsanak az Ö templo-

maik, 's az , a' теПуцек lángjai közUl ez a*

fientség ki-ragadtatott , emelkedjék-fel a' va

ros felibe, hogy máiodízor »bé-vitefs¿k ег a*

lzentség , 's most. Ь égjen benne meunye»

tlizzel J

Basa. Parantsolatid F. Sultán ! végbe-vî«

telekkel hatáiosak , minden gondolataid аг é*g-

чек fugallásai ; de maga az é¿ hoz nélia aka< •

ly»kat, a' mellyek közott mind-azáltaí , ini't

* viz a' vidék-szerint görbÜlÖ partok-köit,

ki-foly a' te akaratod.—

F 2 Md-
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Mahomii. Neked sokat köszönöfc Ibra.

bim ! Siess , hogy még adosabbá tégy.

Basa, (lrinérc-nêzvc ) Még volna valí-

mi jelentésein F. Uram !

( Mahomed békételen) Nem baladhat 1

Basa. Nem F. Uram»

Irène. Engedd nékem F. Sultán, a* pat'

cokboz kozelébb sétàlni , hogy láfsam a* ta«

mado-fzél hogy bánnya a' habokat.

Mahomed. Mindjárt bé-érlek kedves Iré-

ném ! meg-simulnak a' habok dotted, hogy a

tefrger a' te képedet a' tnennybe bé-îrja. —

Irénê (jntnve) Ugy még egy kép fog hi«

bázni a' mennybe ! —

VI. ÍEL'EN É S,

(Mahomet is à Basa.)

Basa. F. Sultán ! most senki sintsen : sis«

bade ugy szollanom a' nagy Profeta oevébeoi

mint ember emberrel ?

Mahomed. Barátom ! a' nagy Isten szîdî

elött ollyan kitsi vagyok en, mint te, 's te»

ollyan nagy , mint en !

Basa- En egy Géront neviî Görb'gnei

meg-igénem , hogy ennek a' léánynak szentsé*

gét meg-b'rzbm ; az en 76. esztendeimben egy

fzavamat te szegtem-meg; nem akarnám, bog/

eddig sok bajjal meg-b'rzött betsületemet, mi'

kor szinte meg érkezném az Urbkké-való ele-

ibe , el-vefzefsem. . . . Engedj*meg nékem, et

is voltam ifiu! 's eWnem-felejtettem azokat ai

alattomba tett gonosz lelkek' tlizeitj melye«

ket



tet iJffcor refzlink-e*szre , tnikor fenn van a*

teraplora fedelin a* lang..,. En a' mennyit a'

nap vüágán bnjdostam , soba iilyen cxi'pséget

oem láttam : az b" fénnyébe mé*g a' ve'nség

fzi/riiílete-is mosolyog , 'j a' fagyas ablakak

ioonye/.nek. . . Ha egy ollyan viiág volna ,

»' melly a napvilágán szokott nyilni, 's ñera

¿' ternéf'etnek valamelly kiilönös teremtö

tedve TI- к Mahomrdnek párt-is kivánt volna

elö-bo'.ni , nem ujjitnam * meg fzavad xemsé-

%éi, mellyet scha mé& a' foldnek motska ñera

fertéztetett.

Mahomed* Jufsod v¡n gondoskodni axon

íjánd¿kod iránt , mellyet fel-téiel alat adtál ;

Цу i Нуen mindenható ellei>ség eilen mind-az

által , valamint femmi segittsé'g nem volna

sî.iiksê'g-felett valo, ugy mindenhatalom hiába

Tale volna , ha éa tnagatn nem óvizvém tulaj-

doü magatn fzátnára a' paraditsomat.

Basa- Mimlenben gydnyorkódjél , tsak

2' jóndk, és gonofxnak tudasának fájác el-ke-

tüld; mert azonnal mint egy álom eUtünik

>?. egész paraditsom, 's, egy pusztánn ¿brcdfz-
«1.., ■ x

Mahomed,, Hiszek a* bbltsefség ctákulu-

mifiávanak: egy ollyan rnagoságrol fzoll,

> hová ido" elóti a* Kirátyok se hágbatnak :

nem fog dotted meg 4sz.(?gyent$1ni az-ax ábrá-

ш roelly a' yilág »ivatarai setétsége fclett

mtsolygott mikora' f bjd-népeí refzkettyk ala.t-

la,

.Basa, Mar vjfsza.-te'rt az, én T?. Sultá-

Wft , 's én-is vifzza*térek paranuolatait foly-.



,.• Mjhomtâ. 'S eVis vifisra te*rek аг êa pa.

raditeomomba ( elmennckX a Basn mtghajt-

va magát , iniuli vároS JeU : Mahomed Iré-

né felé )

Vit. J E L E N É S.

(A* ki kötö - helynél Agénor tgyti'ùï) fú

a S%el i égy hajo hdnyattatik'

Tstenem ! millyen * hirtelen jamada as a'

(zé\vês7. ! millyen félre-vetette a' hajott ! . . .

roikor éppen meg-érkezik-vala ? ah! ai em

ber örömei millyen köxel аъ ö tiéMjokhos

tünnek-el ! ( S%él ^ug ) . . • Millyen sôtéten

bömpölyögnek a' babok ... melly sliketen bb'g

a' méjjség!, min. emelkedik bliszke tajtékjai-

val яг alá erefzkedß égfelé .' a' bajdonel-vált

felsö vizek az alsokkal ujjra egybe akarnak

elegyedni (yillâmlik) meg nyilt a' fekete kár-

pit, 's a' Minden-hato kiralyi-széke le-tün-

döklött a' Sirhalmok-bözze* ! (dörög) Meg in

duit az Urnak fzava , a' világ' m¿jjsége ré-

mill az Ö nagyságátolí 's a' fold bliszke Urai

fel-ébrednek az egyedül Urnak rettenetes sza-

vára, ( niigyot viUámlik ; tsattan : meg-üti a

hajot , 'i tgiffxen lángba.ég ) Jajj-néketn ! , . .

lstenem!... i\int<ené fzámomra is egy meny-

koyeá ? . . . A' Tágas tengeren , éppen ezt a'

b 'ijdosó'c , a' ki életem komor estvéje egyet-

len-egy vigasffalására érkezik- yala , kellert-é

nyí'adnak t7é!ozni ? . .. Ahí egésfzen el-borit-

ja a' láng utolso reménységemet ! Nagy Otzé-
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án ! ha ollyan sïêge*»iy vagv* minden .vizeid-

del , hogy ezt а' koAied égo langot ki-olia«

ni nem-tudod , яъ én életeni hatavá y !ang-

ját könyen meg birják hábjaid : . . Millyen

I aragos tajtdkkal forni'iak á' vizek ar, ö ellen-

séges élémentomok eilen, mely az, Ö orszago-,

kon • kevélykedik. •« A' láHgok a' babokkal

öfzve-ütköznek . . , A' hányt tuzes árbotz vil-

lámokat ir a* feketc egeni,.. A' blifzke fas-t-

oszlop fejét a' fellegekbe rejri ,• lábait a' ten

deren terjeszti * el! . . . Az árbotz tsikorog ! :

szikrádzva torik. - le ; 's a' m¿jjst?g pyeli - el

rcindenemet ! . . . ( le térJepel ; s öj\ve jogja

i t%eit az ¿gre a\után jö Irene)

ym j E l'e nés.

Aginar , es Irene,

Iréné. Égek ! ollyan hasonlo hozza í . . .

i.k'á\tlebb menyen) Ö az, ñera álom ! egy il-

lyen álom-is ezer valoságokat fel-érne1 ( még

ho\elebb menyen*) О az ! él az én atyáni I ;

de ollyan mazdulatlan, œîntha lelke eg^sfzen

»z ég,be volna '.... Ab! talám engemet keres?

¿n is tsak ott veltem meg-találni Ötet. (fto%'

lámenvén , meg öleli ) Idvez'-légy kedves jo

aiyáml

Aginar. Nagy Isten erösitts Í rartd-Öfz-

ve ezeket яъ amlade"kokat l Oh igen sok epy

pillantatba mindern el-vefztent , 's a' másik-

Ьа vîizsza-nyernî mindert

Iréné, Kedves Atyátn! e*n-ts vîszsza nyer-

iem mindent , a' mit el-veszett»ek gpndoltam :

sen-
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Ifnki fe tudott rollad mondan! senrait; minek-

litánna látták ч' te nieg ifjadt esztendeidnek

fcév nyári villátnjajt ! • ♦ • Könnyes fzemekkel

gondqlkodtam a' baza áldo^atja szentségére $

's a' midön árvának éreztem magamat , a,' raen-

pyei Atyához íohajtottam {

Aginar. Azért a.' fohajtásért adott-vissza

téged' nékem ! ; mert oh ! kedyes léanyom !

4$ néki adtalak. - volt ; én gyujtottam-fel a"*

templpmot , hogy egyiitç égj-el a' szenrségek-

kel , mipek-elbttç a' b '-. ontoti Pogányok vak-»

inerö kezekkel illetnének.

• Iréné. Isieneni ! mely tsudálatosok utaid /

Géront fiai ragadtak-ki engemet : mellettem

estek-el , 's. én egyediil maradtam, a' íeneva-

cípk között : egy nemes lelki breg Basa meg-

szánt ; Géront mikpr minden reménység el-»

Hint , nieg-adia magát , 's esçdezett éiettem a1

Basának .'

Agénor. Tehát mtnden ugy van : Oh .'

Géront , miért лет adhqtotn, én vjszsza néked

*' te fiaidat ? ¡

Iréné- Д* haz'ának siéntele ö azoknak

sirjakat ; ko'nnyekkel kisérve bé az égbe ; ér*

ted most-is vizsgálja a' halottak кощог orszá-

!

eigener. Most beszéltem vele Iréné ! ép-

рец ц :innad ment a' basához ; nem találtad ?

Iréné. fíem a' B,asánál vagyok kedyei

^pám , Mahomed a' Sultán meg-látott, *s a*

leg p'sztább Barátsággal tisztel engemet,

Agénor. Ah nyomorult kétség ! egy öröm-

Jipnnyet se lebet tudni , hogy a' nrig fci-érke-

цещ gyászrí
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lrinê. Oh nem, kedves Atyam ! Mahomed

egé*sfz,en meg-változott : Ô ollyan szép , mint

egy sbtét zivatar utánn a' Nap mellynek fé-.

cyan a' konnyek-is mosolyognak,

Agéuçr. Ob kedves. Léányom! ne-bidj

annak a' tsalárd moso'ygásnak : éppen ez alatt

késziuk az Ö havafsai a' leg reuçnetesebb ¿gi-

báborut ; az, Ö virágai a' halál mezején nyil-

nak : nera f^rad rozsa jllattal hozzá a Zéûr,

banem mikor a' fè\ çmhcr testekkelnyôgo vol-

gyekröl a* balál szagit vivo sz,elek a' Sasok-

kal szembe repalnek , az - ai áér az , melly

tuet-is eraeli; mert $ az. elsä winde« raga«

dozó állatck között,*—i

Irene- 0 mjnd szégyenli azt, 's most Jo«

«ággal kiványja meg-bodolni a' szjvcfcet»

Agénor. Talám a.' Tie'det-ii ©stromo.lta ?

ah Iréqé ! юШуеп sptétse'g bori^ az 4n leí-

keirre! miért лет maradtál eiószakcjson benn

a' Templomba? mi^rt váltáUmeg annak Szen«

tséeeitol , ? hogy azoktol külpn » p°gány Í^V

töl égnél-el ?

/rene. Kedves Atyám ! ne háboritsa sem«

mi gyanu az aryai sziyet ; a,' te le*ányod min«

dég a' templomba. maradt , 's szent tijz 9* ,

mellyel benne k<?t fziv az. e*gre langol,'

Aginar. Nem soká^ra a' templojnot ége«

titel , , , még nem talahalak » meg kedves l^á-«

нуот I . , . inkább kivánnám hogy el-vesztet«

telek • volna. , , , Szeretet abba a' hliszke крЧ

ízálba,'» bideg íény az Ö fején ! égi háboruk

íz ö sziye körül ; . . tsak azért deriilt « M ,

bogy néfainy napi hévség \\\\ ii?3tar matérii«.
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ját htretTcn, a' mit ki-menydorogîb'n ; bogy

ujj f¿nyel tiindokolyék аг égbe. *

Irene. Meg fogod esmem í Ötet , 's annál

kedvesebb lefsz, mikor a' kegyetlen oroszlám

tneg-szelidülve látod,

Agénor. Meg telve v^rrel, mig uiira meg

rem stomjcizik: tbbbec neszolj n^kem roll«

(jrSvii раихл) El-jÖsz-e* velem Irene ? mini

adtlig ez a nap nem sue Mahomedre-is , re*,

ád-h egyszerre ; hogy mindennapi keservas

verejtékeinkkel meg-váltiuk betsületedet?

Irene. Oh ! kedves Atyám , kivánd »z

♦iletemçt attol könnyebb meg-válni ; Mahoraçd«

töl hatalmainba nints : ö mindjárt ide jon. ..

Aginov. Jöjjön utánnunk , ha ollyan ne«

béz néki tolled el-válni, mint neked а' Й-

nyes gyalázattol! (jo Mahomed; meg-lâtji.

Agénor ^ 's égys^eribe \rènéhex foriul ) Ha

cgyik e*l¿mentom meg nem szabaditott , a' má-

sikhoz lolyamodom ( által öleli *s bé S^ökik

relé «' habok-ko^é) Á' szem Isten nevébea !

{Mahomed bé-S^akík utánna.") Segitség,

egy országot a' ki Irénét meg-fzabaditja !

(Л' kárpit /efi/A.)
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MASODIK FELVONJs.

I. J E L E N É S.

Mahomed y 's Iréné tgy szobdba.

Malftied. A' Tengerbe kellett eéked me-

fiilni bogy mint Vénus 'a haboktol izülefsél ?

azoknak minden veszedelmeivel ! . . . Az egész

méjjség meg-világosodott -vala, mikor el-me-

rültél 's a' setéiség ki-jótt a terinészét sziné-

te... de mikor az dn karjaim кого« ¿resz-

telek tégedet, a'tenger kettönket egy be-blelte ji

véghetetlenbe terjedö karikáival , 's mjkor ki-

emeltelek, utánnad fel-jöte tsokolt:a' termé-

szet njjra mosolygott, "s a' remito tsudák a

vizek' szinére fel-tavtván fejeiket könnyez»

tek a' bajólo fényen.

Irene- Oh raidit kellett a' te IrénédriJl-is

a' könnyeknek az о tengerekbe viszsza M-

lani, az én Apám után ? senki-se volna ha-

lonlo boldog hozzám, valamig az én Meny«

országom egyetlen napja réám sljt, —i

De



Pe 'gen drígán fizeted-meg P. Sultán !

a' te Irénedet $ egy nagy-lelkü breget adtál

érte a' tengernek ; egy bôitfesféggel tellyes

ezlist-baju föt az Ö iszapos fenekére vetettél,

. . . inig az ö le*ányát a' yilág' ditsôfsége fén»

iyére emelted.

Mahomed Nem ki-vonta-é* az apai nevet

fzivedböt акког, a' mikor azt az életet, a' rael-

lyet adott , viszfza-akarta - venni,

/геле. Engedj'ineg F. Sultán! meg akar-

ta tarrnni annak szemségét ; mirel nem is-

mért tégedet!... O egy bus bazafi : el-nem-

tuJott VHlaí'ztaiii a' Constamzinápoly omladá-

Mmhoinéd. Meg engedek néki ; az t> böl-

tsefsége a1 földön gyakoroUa magát пет

çmelkett a' rsillagok tüzes iitjára , a* tnely

miker a' fÔldrÇil v¡fzza,felé menni látszik-is,

ak{vor-is çlê napkeletre foly ; én ez elött az

égbe kerestetn a' tsjllagokat, ámig az enyime-

ke; a' fölnön találtam - meg ; az $ pályájokat

^is$|rem пцг az ö.rökke'tvalosag Napkeletéig.—

/ге'ле\ Bus Sugári a'' temetö-tengerbe néz-

nek;: szaporimi ki^ánják a' világ' k$nnyeit «

a* mellyekböl egybe-gyiilt !

Muhçtnçd* На, я1 te atyádnak Irène* ! dli»

fcSfsçjjét, a* mellye\ engem av habokba taszi*

tott , a' szerelem'' mennyei ereje meg - nem-

gyözte VQlna keyésbe keseryes halottat teroet-

ne-é a' m.é'jjség "? valametlyiket a* kettönk kö-

?S1 a' tengernek kellett el-nyelni , hogy mind

a" hirman el-ne-vefsztfok ; \ hogy ketten meg

»a.radjunk, ад{ a' halalt tasz.itottam visfza réá,

a'



a* mellyet Breám mé*rt - volt . . . láttam mefsze

még kiifzködve a* habokkozt el-eiiyészíii . . .

a* végzések meg-tarthatták ötet , . . valamí ha-

lászok befzéllik , hogy egy breg egy meny-

kocol meg-titott bajo darabjan a' partra ¿szott.

Iréné. Remenységtiek akár-mely halavány

tugara áidott légy!: de ha mé*g ¿lis o tit—

kon kesereg !

Mahomed* Anhál kedvesebb lészsz, mi-

kor a' te dmosséged' déli fényén az ö Sir-

ja homá'ylyai hbzül eltí-jbn . • . Wyugodj-

meg a' végzéseken Iréné ! 's várd azoknak ki

menetel.ét ! Tuddmeg, hogy sebesited a* Ma

homed- szivét, minek-utánna mitiden meg-ho-

dolt világaíval rabodnak adta magát , 's még

is adosad i

Iréné. F. Sultán ! a* te rêttenetes Lelked-

nek egy intésLe keriil , ai édes lántzat el-

fzakasztani , akármelly minden-hato erövel Iát*

tafsék téged hozzátn kbtni... de tmld-meg,

bogy ez a' hiv fzivis azzal egyu'tt ki-fzakad,

«,.'s akkor Sultán.' fzabadon hagylak a' föl-

do'n J » , ♦ lefzsz egy nögö Szellö, melly fzár-

nyám lelkemet a' mennybe fel-vigye!

Mahomed. juthatnáé egy halandonak - is

éfzébe , az ág köteleit el-szakasztani ? egy

férjfiat se-hordozott a1 fold a' IMap alatt, a

ki az egész világ' Utaságárol le-ne-mondott

Volea, a* te rablántzaidért ? ha rabodat« a

fzeretet* mennyei lántzával szivèdhez foglâ*

lod ,• a' szabadság-el-veti tU7.es levego*száf *

ryaic, 's bilintsekbe tamil járui.
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П. J Е t Е N Ê S.

Ibràhim , \? a% elo'oiek.

Ibrahim. Felséges Sulián! egy fertálynyi

audentziát kér tolled az bieg Ibrahim tontos

Jelentésre !

Mahomed. Öröraest fizetek adót rté'ked ,

abbol az arany - idöböl , nn.llynek napját te

boztad-íel ! . . . Mennjunk-bé (nyitja a% ajtót )

azon falak kôzzé, a' hol az orszagnak gond-

jai seregeloek ; oda illenek a' te b0h>ességed

beszédi i itt a' leg komorabb igazság-is rozsa-

szinbe öJtbzik, 's el-yáltoztatja értelmét ; a'

nedves felhök arannyal mosolyognak , mint-ha

tsak az eget fzépiteni jöttek-volna : menjUnk-

el erröl a' tündéri fényrbl, hogy a' dolgokac

az Ö földi világokba láfsuk ! . . • Te pedig

imádott Isten-asfzonyom , ! fzámláld szép sze-

meid pillantásaival az ¿n véghetetlen adossá-

gaimhoz azt az idöt, a' mellyet másnak kell

adoba fizetnem.— ■ •

Irène. A*, vinusnak számlálora F. Sul

tán ! hogy a' közbe-hengeredö gyöngyökkel

harmatozza-fel einem hervadó virágit ! —

Mahomed. Ne-adj azoknak semmit a' te

szépségedbol , hogy a' két menyország kb'zort

a' semmiség brvényébe neízédUljek . . . Kénfze-

titlek , nefzolj többet,! hogy maradjon még-

valami abbol az éízbol, mellynek az orszá-

gok oriási mákbináját kellene fel yetni.

Irène. Nem kivánok vífszá-élni azzal a'

kegyefséggel , melyre Feliéged egy méhatlan

* rab-
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rab-le*ányt meMtoztar. (menyen el)

Mahoméd. Hogy én mélto rabod marad«

jak: old-fel egy néhány pillantacig ai Orszá-

gok Urát.

III. J E L E N É S.

Mahomed y ¿s Ibrahim.

Ibrahim. Engedj - meg F. Uram ! a' te

biv szolgádnak , ha a1 midön senkt se mév

57.ollani néked , én egyediil iám igen sokat

merek : hatalmodban áll ezt az egygyetlen tli-

krödet széllyel-torni, ha a' te szép këpedet-is

darabokra akarad törni !

Mahomed. Nékem tsak egy tUkb'rb'm volt

Ibrahim , a' mellybe nézni szeiettem ; a rilág

bortadó ízine volt az, mellybe a* l'zélvéfzes

€g tsillagaival reszketo tengert meg esmértem

a' második Ivéné , melly engemet a' mennybe

mutat, a' bel az igért boldogságki-fizeuetik;

szeretne*ni látni mit mutât a' harmadik?

Ibrahim. Az elsö igaz tiikre a' szeren«

tsének , 's azzal egygylitt változván formája

hol kitsinnek, hol nagynak mutatja a' ki bêlé«

ч^ь : a' második elöre fizeti a' holdogságot;

de ollyan périzi kkel , mellyek egy rozsa ki-

rályjágán-tul rem járnak : a' harmadik azt mu-

'•tja, hogy a' két elsö hamissan mutat. —

Mahomed. A* ki a' xleg-szebb valóságot

néiheti, пет keres hiába való képeket , a*

külombféleképpen mutato tükrbkben.

Ibrahim. Mig a' valóságot пет látbat«

l"k , képeket nézünk: az ember barátjába-is

ttt-
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tlîktfrt kereften , valamint a* tübört barátjána\

tartsa : et, emlékeztefse az ifjuság virágait gyü-

möltseket hagyni hellyekbe szégyenitse-meg

a' tavasz' zéfirei kozzé moíotlygo rántzokat ,

's röviditse-meg az ösz hajak' remé,nys¿gé"t.—-

MahomeJ. Mellyiket akarod te nékera ,

a* te vénségéd' jegébe mutatni 1 jôé vagy rosi

az Ibrahim ? a* mellyel meg térhelve jösz f

Ibrahim» Mindenik F. Uram! mivel egy»

be vantiak párosodva ; vagy engedd-tneg, hogy

el-válaszszam ; vagy ezeket a' fejér bajakat

mind addig tsufold a' bôltfesség' hazug CÛ>

merének , mig a1 fzé*gyéti thiatt el-hulnak.

Mahomed* A' te ké*ttséges szavaid ugy

jönnek az én Lelkembe , mine mikor a' meg

tsendesedett tengereti az éfzakújjrá funi kezd,

.de Mahomed лет szeretî a' lehetbsé'g orsz-á-

gával hadakoztii, itielynék levegö serge mëg-

sebesîthetetlen ; mutasd-ttieg tiéki az о elTeil-

ségét, 's ba Szt ezek a' szemek meg - laihat*

ják , 's ez a' kard el-éVi , ligy siakafsz tfrîft

borostyánt a* Mahomed homlokára !

Ibrahim» Vajba meg ne látnák többe* a*

té szeiileid» 's a' té karjaid elnè ёгНеМс , hôgy

ennek az ellellsé'gnek ieg-elébb fordîtva báiatt

azembe futflál a' tiagy profétátót le-kiildendo

borostyán kosiorti eleibê 1

Mahomed. Mahomed nëm fut , ha a* po*

Jcotnak minden langolo ordogei rdá orditnának-

is : hatat ném fordit; ha èllenség az b* fieve$

tzembe menyek vele Ibrahim! az. egybe'dbc»

gö vüágok köze* is ! *

IbtaAim» Tsudaikozkhatol ai én besz^de*

Шеи
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men m'g megtudod : ollysn ellensegrBl van

fzo , mellyel a* puhák lirkb'znek - meg , '$ a*

herok el-futnak elölle; a' ki egy hoditó szüz

bos7.orkányo7.o nézésétbl el-fordul, annak sza-

Jrasztok én borostyánt : a' ki hátul tudja hagy-

ni a' mermyország' fcsték • szineic , ollyan

hatalommЛ mosolyogva, bogy valakî afzfzony-

tol szliletett rea menne , mint a' bogar a*

Gértya - lángjára.

Mahomed. Talám értelek Ibrahim ! '$ ha

ST.intén az itiuság , ez a' fényre repdesö pil*

langó , ebbe a' szép lángba esnék is, bol é*g-

hetne-le szebben a' halaadó rész , hogy a

lialhatatlan Sultán tisztán maradjon ? Igy aka-

rod-é a' rofzfzat a' jótól külön válaszrani ? de

elöbb egygyesitsd azt a' gondolatlanságot mel

lyel te magad kezembe adtad az brbm-poha-

ratj a' mostani méreg-elegyitb' bbltsefségeddel ?

Ibrahim. Az brbm'-poharat az én Uram

vette kezébe , 's a' midön méreggé* kezdett

válni mo t általam , a' ki talám, magam ii va-

larait elegyitettem - volt belé, küldi a' boltses-

*ég* az ü orvofságát,

Mahomed. Mondjad itikább, hogy Ö afcar«

ja méregé* változtatni: Ö maga tgy szappadt be-

teg ; 's az erotelen napfényen alio ablakain

néz-ki a' pmzta hó mezbre ; én a1 virago«

tavasz' Zé6rei kbzt vagyok : nem-érthetjük mi

egy mást Ibrahim!.^. El nez.hete.tlen ugy né-

kem ele, mint vifaza néked az a' sok kék-

hegyeken által bú»dosó Út , mellyen én in

nen, te t¿l vagy : azokat az esztendöker, mel-

lyek el-válaízmak minket, lemén tolled, hogy

С en- .
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engem meg-érthefs , el-nem vehetem , sera te

linkem, hogy en téged meg-értselek, ide nem

adbatod. 4

Ibrahim. Hát az eg¿sz el-mult el-vesr.r-

se hitét? 's tsak a* jelenvalónak légyen vox?a'?

s' mellynek magának tsak az el-mult adfast

bitelt ? cz mutarja - meg ait, a' mi marad,

minek - шаппа az idö' azon nines öltözetet,

a* mellybe meg-jelem, el-viseli. . .Kedves ifja

Sulun! engedd meg i.ékein , hogy ú at mutas-

sak néketl axon a'' veszedelmes méjjségen,

ineMyen tbbbszer nem - jártál: engem mar»'

jég mindenütt meg-bir. —

Mahomed. Néktek a1 gyengeség ád erot:

a' szalma-fzál birnáé oily an kevés materia val

a' kalászt , ba üress nem volna ? : nállam as

erb fz'uli azt, a1 mit ti az ürefség miau fenn-

álva, gyengeségnek neveztek.... üllyan sok-

azor a' ti vüagotok , mint a' revés fád. . . Pa-

rantsolj az en ifjuságom hév-¿gtája napjának,

bogy ne égefsen , j's fagylald-meg az égetb

Zénith alatt a' tengert , bogy egy Szil-глог-

duliy; se találja-meg az Ö habját : . . de taláffl

még a* vénség jegének-is vannak a' maga sik-

jai?

Ibrahim. Az okofság mindenkori támafsza

a' Vénségnek , " a' mellyen tsendesen lépeget

ele szemhe az örbk tavaszszal , melly a' bi

tleg fergetegek ko'zzé mosolyog ; nr m-is alkaN

niatlankodnak a' nyári hévség bogai-ai , ha vagy

egy lei -¿bred -is , erötelen rebben^se hamar

le-esik, . . . ¡Vlindenröl le-esett в1 kömös, all'

onza- nélkUl van a' világ : által láttzanak azok

az



it erdök , mellyeknek nevetb* roldségekbe ra*

dok bukáltak ; tisztán, tsalárdság nélkül marad

minden. —

Mahomed. O Ha a' ralóság ollyan putz«

ta keives Ibrahim ! vajha soha se vaina et a esa*

lardí'agtol : arra a' feUtifztulásra nem vk^yom ,

mellynek boharraatja a7 természet ábrázetját eU

fonnyasztja : azzal e' kedvei fënnyet mara-

dok, mellyen az egész teremtt?» virágzik. —

Urahim. Az a' fény attol a* lángtol van t

melly nem tsak magát emészti-meg, bane m min»

den nagyság inaté'riájat-is : a' s ¿iinetlen hor-

giszó pokolnak egyik maszlagja a1 szép lé"-

íny. a' boszorkány, egy nevetö tavaszba ti»

b&va ; mihelyt annak rövid idejU virági el-

hullnak, rántzas, boszorkánt teremnek !

Mahomed* Ha ez az egyetlen édel4¿ge»it

•z ¿letnek * ki-vétetik , oda lefsz minden ize

• boldogságnak.

Ibrahim. A' boldogjág számtalan ingrédi-

«ntziáit szUntelen elegyitti az ember, 's örök»

и hibázik valami az ételbe , a mikor egyéb

winden van , Só , a' mikor az-is , аррешу ,

tsak ettbl ftigg minden, 's éppen ezt rontják

*l az édefségek j 's az ezektöl ralo, meg tar.

tozratás keserü orvafsági adják-meg : annyira

«Weszhet, hogy Van, a* ki az étel - láiasaiol

valo tsbmo'r miatt , az asztaUol fel-kél.

Mahomed. Elegyitts a' mennyböl , é« a*

ftldböl mindeiit egybe a' te boldogsa¿odl>a ha

bénét ki-hagyod ; ugy még tsak a1 Pronu- heus a-

Syag formájat tsináltad meg , '* az élet szi-

hája hatra van !

С a Ibra:
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Ibrahim. A' boldogság formája soit , mint

a* szép ábrázatnak ; de akár mint lattafsé*k é,«

ni, 'olivan halando, mint ez hauem a' mennybe

íiyilnak rozsái î boldog a' k¡ ollyan fzeretöt

választ, melly a* sirig mind széplilve , onnan

inennyei íénybe óhozve által-hodit !•

Mahomed. О ! te panra kí-szállQtt Öreg ,

néked mir lengedez az ôrôkké-valosag hivogato

izellöje ezlist hajñirteidbe de tekints- viszsza

a' te rég elmult tavafzod' fényébe : nem láttad-

é soha egéfszen annak egét egy léányba ?

ba akkor láttad volna azt , a* mit én* most ?

ágy a' te ifjuságod másként tanitotta • volna

fzollani a' te vénségedet!

- Ibrahim. Néketn kedves ifju Sultán í

sok szeretöm volt, mig arca talál am , melly

sein hidegséggel nem fut, sem. büségtelenUI el-

nem-bágy : az ember mindifg szerelmcskedik ,

tsak. a* fzeretöje változik; mihelyt az ember

egyszer a' mennyet egy lc?anyba le-hozta,

mind addig kohbzteti , mig végre a' föld re

sohol se illvén , viszsza teszi a' maga bel»

lyére : azután nem gylilnek tcbbé egy belybe

a' sziv meleg sugárai ; fel-oszoiva az életre ,

sobolt se égetnek , mindenlitt tUrhetbleg me-

legitenek: ekkor kezd lenni az Bregd a z. tí let,

addig Ö volt az életé , mind addig tulajdon

ffiagának kovátsolván meg«annyi ujj fómsakra

lantzaü , minden karikái el«viselÖdnek; akkor

egy keveset szabadon él, 's meg-bal !

Mahomed. Tehát engedd-nékem is az én

lántzaimat , meliyeket adtak я végzések , el*

vinel»



YÎselnem ! . . . azokkal tartor.tatn к a* földon ;

é"n nem irigylem a' te szabadsagodat : a' tom-

lotzhez lántzok Шепек : maga a' fold tbro-

lotz, midtfn a' vé*¿hetetlen világba minden-

felé integetnek a' tsillagok , 'i sohová se le

bet ebböt a' sárfé'szekbbl ki-menni '$ meg a'

kit innen el akarnak is szabadittani , sir...

Ibrahim, A* sir , я ki lántzainak neve-

tetr , 's minden idejét aval töltbtte-el : az élet

eg}' sokadalom^ mellybe a' gyermek kevés pe*nz-

zel kivántia mindern meg venni: mézes-pogá-

tsara költi , az liton meg eszi , 's semivel tét

vifzsza sirva.—

x Mahomed. En szerentsés voltam, hogy

egy ollyan klënoditimot vettern ; melly az

egész sokadalmat fel-e'ri !

Ibrahim. Ne szolj átkot Sultán minden

Országaidra , azt a' hiisé'get, mellyel egy fél-

▼ilág biiszke volt, szinte egy holddal el-fogyo

ábrázat kedvefségiért el vetnî. Oh! ha a' ter-

mészet brókké-valoságra készitett remekein is,

ugyan azon etsettel járt , mellyel az afzszo-

nyi változó szineken jádzott ; tehát sUllyedj-el

az álmok aranyos fellegeibe országod fe'nyé-

vel egygytitt ! áljoo pusztán oszlopodon örökr*

az el-maradt nagytettek ditstissé'ge hellye ; fes»

tesd Irénét oda , bogy a' jövendö világ elött

az Ö képe meritsen t<*gedet ; ugyan vele egy-

gyütt mikor leg-Inkabb lUndöklik , jelenni-ireg

a' Jamsárok elött , hogy az egc'sz. sereg le.

esve az isten ns-¿szony etött, meg engedien tie-

ked, hogy Öket ki-ll?.te szivedböl a* kik

annyi sanyaruságok kozt vtfrekkel irták ditsös

' té-
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«éged iStját. — ... Engedj-meg F. Sultán ! hi

kell-mondanom! a' bé'kételensé'g ollyan nagy,

bogy minden ro&ztol félni lehex ,- minden lát-

"ja, hogy egészszen más lettél : tliz.es futáso-

dit meg.állitotta egy аг tft mellen nyilo ro-

xsa , bogy аг b' halandosá¡:a el-iagadjon azoii

fzépsé'gre, mellyel аг el-rodhatt nagy emberek

•porai fénylenek. — Ah ! biaba vár téged a' di-

:tsb"fsèg a' földnek. más lapjati : meg-all-é a' nap

ègy hizelkedö vidéken, el-fe|ejtve , hogy Ö

аг, egész vilagé? Te a' ki elote a' fatum a'

halhatatlanság' egét fel-nyitoUa 1 mintegy ког

ifjtí, egy lé,any pillantására vesztegeted .yzá-

radjaidsu • a' vilagot meg - Г/.égyenited T melly

bliszkén reszketeit a* te uralkodasod meuny-

dorRései alatt, 's most mindeunapi lantzokba

sohajia'vi Iat.

Engedd-meg Uram! hogy аг igazság , a*

bîzelked^s festett karpitjat, mely megett sa-

ját fegyvereid cllened köszörllUetnek , el-voa-

ni m.u . »zielte. .. . Az en életem ugy is аг e'r-

te S vetett kotzkátol-valo sokszori maradék :

éited tettem inég égyszer fel !

Mahomed. Eleget -mondottál már Ibrahim»

többet mint a' Sultánnak hallani lebetne, fzlinj-

mpg már fagyns észak .' ki-oltani mtnny orszá-

gom vilagait, 's eUfonnyafetani a' boWogság'

paraditsomát (рщ^а) Tehát alugytk * ki a

szeretet' mennyei nap,sU'tése , 's a' meg mév-

heteilen sotéts^get , világositsák a' fel-gyujtott

vilag' langjai : vagy az lr-спе* karjai közt é*gni,

vagy a' világot el-égetni tudja Mahomed. Vaj-

Ьз egy fektte едШЬе. borulva ai égnek min

den
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¿■n yílámjait egyszerre kezembe fogbatnám

hogy erre az alávalo tbmlötzre egyszerre le-

Tttnem i

Ibrahim. Tsak a' te el-vetett k'rályi pál-

nádar kivánd • viszsza F. Sultán! . .. hogy

Ibrahim m¿g a' te szolgád tégyen!. . me'g egy

utelso fzót engedj»meg ! ?

Mahomed. Egyet se tobbé , hogy molsóvá

u váljon , mikor elsíibben meg-szollal a' fel-

¿bredt Sultán !

Ibrahim, Tehát szollok m 'g eggyet, hogy

halljim még egyszer щ Sultántl az utan Öröm-

mel meg - némulok : a* mit a' meg - némitott

igazságnak el-kell hallgatoi , ki-beszélli azidö

; Királyak sirhalmain.

Mihomcd. Te rettenetes ember! a* ki a*

le-vetett angyalok ttiz«eaé*e alá mersz állatii !

ha nein gondolf¿ életet' buts 112, ó lángjával ,

mellynek olajja el-fogyott , vané valamifzent

tlotted ebbe a' sote; világba? vagy valamthü*

ség* szikrája matadt-é a' volt Sultánhoz? tá«

Vozzel kérlek , hogy valami pokoli láng ki-ne

Tohanjon ebbol a* nyomoruk mejjbol ; *s ollyant

tselekedjem , a' mit magam is meg báitok , vtj

motsokkal rutitra hajdani ditsôftégemet J .. •

E|y halando se nez,ze , mig Mahomçd az ég«

böl a* fóldre vlssza - esik.

Ibrahim. ( tévdre ésik.) Kegyelem nagy

Sultán! a' te Ôrokké hiv-szolgádnak .'

Mahomed- (Fel-kblti a* fildröl) Kegye*

lera néked Ibrahim! Reggel mikor a' rap feU

temad . a' Jantsirok serge szerobe rogyogioto

* meg-jelenö SultánnaU (Ibrahim elmegyen.")

IV.
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IV. JBL.ENÉS»

Mahomed egyedül.

Eredj komer igazságnak hiv követje! raj-

tad van az o sáppadt tzimere ; eredj! vond-lî

•z egísz rotbadás országárol a* pázsint-takarót

bogy ал ¿g láfsa a' gyözedelmes halal egybe

kötött kezU millio rabjait , 's az brokke- valo

el-fordittsa abrázatjat , az o képéc fzabadon rágo

nyüvekröl . 's az egész földon el-hintett ko-

ponyák fzem - liregei az ég' tsillagait ki tsu-

foljak (peuza) Vallyon mellyik hellyeaebb?

eUrejteni-é egy rozsa-liget megé a tsont-vá-

la , bogy ez a' mesés allât , mig sirva fut riizfza

az ö anya méhdbe mosolyogjon kozbe, mig

■' rozfákon álral- menyen; vagy le-vetkez-

tetni ezt a' tsalárd világot az ö halotti pipe-

réibbl , hogy meg külbmböztetö'djek a' part*

brökre maradt ékefse'ge, attol a' inivel az idö to-

rább íoly. (pauxd) Emberek! a* kik tsak idore

vagytok ! számatokra nyilnak az el-mulo-virá-

gok * níktek nem-jutott egyéb ,• az brokké

valoságra hivott fc'rfiak virágai пега hervadnak-

el : amazoknak a* jol-tévb böltsefse'g' világa

•fôha meg nein mútatja a^ Ö fzerents¿tlensége-

bet, 's a' kiket halhatatlansággal kináf, le

bell bogy mondjanak amazok' halando rozsái«

rol (pallia") Ha ez a' rozsa яет Ire'né volna !

r melly mellé a' leg sieto'bb kbvettségbe re

pulo angyal is le-szállana, 's meg - akaina

jzollalni ; mintba oda volna kiiklve , bogy

az



гъ égbe fei - vîgye. . . ¡ ОИуяп ízép ö f ol»

lyan kö'zel éget ez az egy nap , hogy

»' feneketlen ég' minden tsillagait meg-

gyözi ... ah de ezt örökre le»visz¡ az idtf

¿ra-mutatoja , 's az brükké-Taloság ki oltbatat-

lan tüzei maradnak az ¿gen (pauzo) Hiába

Taló véntk ! a' kik ezereket adnátok , hogy

nebány esztendejetekec el-regyék ; én kintset

adnék , hogy 20. esztendb't kapjak, kifsebite-

oi az ifjuságnak az.t a' bUbájos száraveiését,

mellyel a' Véges jelenvalot annyira sokszo-

tozza T hogy az ôrÔKkévalosâggal egybe-raér-

kez;k (jpau\a) Semrai sera egyéb , tsak az a'

kbtél , mellyel a' pokol az ég vidékeirol

viszfza топ ; de érzem , hogy von az ég'is:

viaskodjanak az angyalok , és bidbgök felet-

tem a' pokol, és a' mennyország kbz • hatá-

ram 1 . . . ott all Itfc'né egyik felivel a' poklot.

is mennynek hazudva . . . ott meg-kell btet még

egyszer néznem ; nékem az én ellenségem egész,

hatalmát szembe kell néznem; nem akarok én

ttupa had mezeje lenni , mellyen a' fzomszéd

Királyok verehetinek : én hatalmas vagyok, nia-

gam viaskodni : semmi lántzokac meg-nemfzen-

vedek ; el - szaggatom , ha szimén az ég kö-

tött-Tolna-is meg ; akkor fzabadon fogom vá-

luztani pályáraat , 's futásomba akármelly éâ

testtel vetélkedem»

V. J E L E N É S.

Mahomed, es egy Jantsdr - Tisy.

TiSTjt F. Sultán aíázatos jelentésem Tan ,

ba Felséged meg-hallgatni meltéztatik. •■

Maho*
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MahonieJ, Mondjad ! é*n haltani vagyok

ftárboztatva : tsak hadd.el a' 99. hazugságot,

ha hozsz köztek vagy egy igazságot!. . .

Tis^t. En nem hazudtam soba Felséged»

век; nem -is volt fzerentstím szollani Felsé-

geddel»

Mahomed. Tehát fzollalj • meg idegen nyel-

ven ,a* hazugság a" ti anyai nyelvetek egy szot

se tudnátok fzollani, ha nyelvetek szivetek-

bel egybe volna kötve !

Tis^t. Ebbe a* világba idegeíi az igaz

ság , 's azc^rt kéntelen ide valo nyelvet tamil-

«i : adj nt?ki haiafiui juft, hogy Ö is meg-

ízollalni mérjen. ■—

Mahomed. Mutasd - meg elébb , bogy lás»

sam ; ugy el-takarjátok mintba sz¿gyenlnétek,

min¿l édesebben hizelkedtek , annál nagyob

izükségtek van , valamít el - takarni , 's mind-

addig viselitek a' hazug mázat , mig okotok

van a nélfeiíl magatokat sz^gyenleni , *s vala-

inig a ki,nyiltság nem mutatja-meg rajratok

a férjfiusag' bdlyegét, nein vagy tok méltok ,

hogy Mahomeddinek nevezzétek ' magatobar.

Tis^t, Mivel egy darab ideje nem volt

szerentsénk , hogy felséged is a' miénk Xégyen.

Mahomed. Holnap a' tie'tek léfzeb , bogy

néktek meg botsáfsak: reggel mikor a' nap

fel-jö', elöttetek meg -jelenlk Mahomed » Mi-

ixt jôttél ?

Tis%t, Egygy ttfzve . eskiivést jelemeni

F« Sultán.

Mahomed. Elvan » igazitva : holnap min-

dea, belyre igazul, Yagy egéfszen et-romlik J

Tiszt.
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Tis%t-. De bit mint tsináljunk az el-fo-

fjott vén Gö'rögget ? a* hi аг b fejér eszten-

deivel siégyenlvén ftuni kezünkbe maradt?

Mahomed, Mitsoda vén Görbg ?

Thy A* tütbisk el-futottak, azokat-it

bé-êne a* halal : egyedlil az elso-hellyé*

böl meg nem moî.dult; ketté tort a' kardja»

s ugy fogtuk - meg ; itt kiinn van,

Mahomed* A' meg-ölt kigyo rángatódzá-

ta midön аг о fejé*C keresi , hogy аг oiokké-

taloíág karikáját le-irja a' halal kiiszobére.

Tis\t. Szime a' mi fejUnket találta-meg.

Mahomed- Mitsoda mese аг ?

Tis^u Valo F. Sultán nem tudtam mi-

kor a' gorög nyelvet tanultam , hogy ollyan

kintset nyerek vele : a* te életedet köszönbm

arnak F. Uram ttirténetbol hallottam-meg аг

ö suttogaJnkat , tbbben husznál volrak , a* kik

egybe esklldtek , eggyenként lesni tégedet,

hogy orozva el-vegyék életedet : hogy el-ne-

széledjenek , egyszeribe rájok vittem vitézi»

met; ke*ttségbe-»esve verekedtek : mindenik

dragánn eseu-el a* meg maiadt öreg kiinn ál

trutzolva az, 6 lántzaiba ?

Mahomed. iNéked adósod Mahomed ; mert

ait »' kintset nevelted , melybbl аг Ö bará.

ait-fogja fizetni, Jöjjön.-be' агош breg, hogy

néixek azok-kbzzé a' szemek kôzé, a' mel-

lyeket «tinyira szurt аг Sn életem' világa ; !

botsásd - be magára » 's azután kisérd kiilon

fojházbe, {hj-menyen a Tis^h)

VI
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VK J E L E N Í S.

Mahomed egyedüL

Megint egy új szemre hányás ! meet sxtí-

letnek azok a' nyomorékok, mellyek a' félbe»

fzakadt ido üreíségébe fogantattak , [azokbol

a* magvakbol, mellyeket a' pokol kiildbit a

szabadon járo szelektöl! ¿

VII. J E L E N É S.

Aginor , is Mahomed, Aginor meg~áll , fl^

e lánt^aibol bátran foem ko^t nt\ve л

Sultint,

Mahomed, (ni\í) Mitsoda találós-mesét font

a* te idbd hoszsza ? a te mozdulhatatlan sze-

iheidbe a' halál, és gyász vanfestre, 's ábrá-

zatodon nemes esztendök tbténeteit olvasom ?

mitsoda a' te sorsod szeremse'clen breg? egy-

gyetlen fiadat vesztettedé-el a' hartzba ? *a

corvado tbkének szép jbvése száradt-é ki ?

Aginor. Sziinj-meg kérlek ezen a* han*

gon besïélnî ! mennydörögj inkább piísztito

mennykbveket szorva kezedbbl , hogy meg-es-

mérjelek .' é*n nem akarlak soba meg szeretni

tégedet, mind - addig gytlltillek , mig az em-

beris^g bofízuját nem áltom.

Mahomed. Ж1 vagy! te efztendb'k jegébe

meg - merevedett tsuda Y

Aginor. A' te engesztelhetetlen ellensé**

ged , a' ki é*1ete zavaros fogytával.a' tiédnek

lángját ki akarja- olían! j hogy el-enyészék

■z

i
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at emben nem elfensége, a' ki, midön аг

egész fold vêrbe borulna , akkor kezdcne «ir-

ni, hogy nints, mit többe ki-ontson !

Mahomed. Vakmerö ember ! nézd я Ья-

talom isendességét $ mig te, mint egy fene-rad,

biaba harapod rab - lántzaidat !

Agénor. Szabadabb vagyok én ezekb*

a' lantzokba , mellyek a' te uralkodásod bata

ta zb'rögnek , mint te , a' ki azon kivlil vise-

led azokat , a' mellyeket én levettem volna,

ia te ezeket, ream nem tetted - volna !

Mahomed. Tbbb vagy-é te balandonál ,

bogy az én szivem' szentit tapodni mered ?

Agénor. Abba a' tartományba egy. Sultan

ol se kërek szabadságot , a' hol tí magának

nem adhat!

Mahomed. Ha a' leg vakmeröbb volnál

is azon Oriások ktízztil , a' kik a' Jupiter fei-

legváraihoz hajgáltak , reszkefs az én menny-

koveimtbl !

Agénor. Reszkes te аг éri nevemre, 'e

tfsél-le a' te egedbtíl annak ballására ; én nem

ßlek tolled ; már ugy sints egyéb hátra , ht*

Dem , hogy meg fizefsem a' lántz váltságot ;

»i idö nem sokaig fogja engedni , bogy kinozz;

*a minden batalmad ollyan kitsi rajiam , hogy

ba egéfszen ki - merited - is , tsak büszkesége-

det szégyenited-meg ; nékem több jufsom van

büszke- lenni , a' midön néked szembe-mond-

hatom azt , a* mit soba se ballottai , bogy töl

led nem félek.

Mahomed. Akár-ki légy! tehát tselekedd,

bogy én féljek ttílled, ho-gy balljak, még •

mic
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mit soba se hallottara ; egy revet , a* mellyre

res?.kefsek : mond • ki ba felsöbb batalmafság>

küldötje vagy, szeretndm luini millyen for-

na a' félelem ?

Aginor* Tehát halljad Sultan.' a' te Ы-

döklö angyalad ait dotted ; a* ki veled a* h«-

bok kö/л birkozott , 's a' tengeroöl ki-jött

szomjan : a' te ve*red titán ! hogy 37. ember-

ve*r-özÖn forrását ki-igyya, 's a* meç-nëmult

engyalok, m¿g nedves szemekktl ujjra-kezdjék

énekeket : ba neremet kivánod turni : dn v*-

gyok Agénor az Iréné a ya biet a' gyalá»

zattol, te'ged* a* tömlb'tzböl , 's a' világot аь

Ь ellenségètbl , meg-szabaditani ;

Mahomtd. Kimondottad ? ne*z,d a' mot.

dulhatatlan Mahomedet! Meg-engedek naked

Breg ; mivel életed' végére maradt, hogy Ma

homedet esmdrni tanuld : meg nyujto ч я' te

napjaidat , bogy ne Iialj-meg cánula lanul : liol-

riap az elsö nap világán, nyisd-meg a' Vén«

»dg szemeit , 's olvasd- vifsza , a' mit egy

hoszfzu dletbe tanultál: az éjjel viseljük-el

mind ketten rablántza nkat : mikor a' szabad-

aágrol valo álmaidban meg-7,Krd"Inek, gondold-

bogy a' Napkelet angyala veY/,i-le azokac...

Agénor. F. Sultán ! most kezdefsz mar

rettenetes lenni ! meg-me'rbetetlen , 's félelmes

mint a' tsendes szinu Tenger: veddle most az

¿n rablántzaimot ! mdrt vonod-le ezt az e*jjelt

életembbl ? kitudja, nem hofzabbé az ennél ?

rég ¿g lángja! mar ing, 's talim tsak kevds a'

látbatatlan rdsz : Engedd , bogy bar egy ¿rit

éljek fzabadon ! add nékem az én Irénémet!

én
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¿n már a* mennyország* küízb'be*n állok , tsak

аг ajeo meg nyillását váron; kérni fogom a'

világ' biráját , 's egy századot ki-'Jlök érted

a* Pokolba ; tsak add v'usza аг én Léanyomat;

abba a pillantatba a' gyiilblség' sarga abra

za rján , az én régi tanitóm az idb, el-pirul.

Mahomed. Szol'ott Mahomed: várd-el,' ^

mig a' nap a tengerbe hagyva az elraultidök

szennye't, njjra születik , avagy az eget kén-

szeritsil hogy az ö Ôrokké-valo forgását érted

siettefse , *s éjjfélker fesse-ki a' napkelet

kapuic.

Agénor. Oh Sultan ! të-îs ember vagy ,

s »' fatum hozzád-is lebet kemény ; nyujts.,

»ig hatalmad vagyon , egy -öreg Atyának utoW

to yigasztalást talám egy ora hozza n ék id-

is a' keserü poharat a', raosolygó kárpit me-

gett ? talám elveszi testednek, 's lelkednek ere-

jét ? 's a* batalom nem hagyja maga helyé-

be a' szeretetet, Örökös sebeid fájdalmát eny-

biteni. . . Te annyi kö'nnyeket hullattatál,

bogy tsak av tseppek keserüsége külbmbö'ztet«*

te-meg az efsbtbl : ha egybe gyülnének min

der oriási nagyságoddsl el-merülnél, mint egy

tengerbe : ibrölj-le egygyetleti egy tseppet ,

hogy azt elvigyem az e'gbe, 's mim ritkasá-

got mutassam az angyaloknak : engedd - meg

egyszer , meg-látnom az én léányomat !

Mahomed. A' világ kbnnyeirbl nem tar-

tozik fzámolni nëked Mahomed : vefs annak

Atyával számot : azt nem kivánhatod , hogy

Mahomed szavát viszsza-térittse , hogy kön«

tiyeket kUldjön-ki , a' tiéid fogyatékjat meg*

kiméUeni.
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Jginor. Jdï esmertelek 4a ttfgedet ke-

gyelem nélkUl valo ember! a1 te keménysé-

ged meg-igazitja ezeket a' lántzokat, 's eröt

ád az e'jjel, az én sohajtásimnak "az ¿gbe fel-

hatnî , hogy ellened segicségre le-sz.aljon4 . .

Kegyetlen ember! itt van ez a' sziv, tele a'

te gyUlolségeddel; verd-által! 's jelenj-meg

véresen az itëlet napfényén hogy az, egész

vilag réád esmérjen... El-megyek a' te szi-

íied elbl irtodzom réád n¿zni : ugy teuzik ,

e' fel-nyih pokolba a' kéttségbe-esés , a' lán-

gók kbzt tsikoritja fogait , kbnnyes izemek

az égre meresztve {mtg-forJul is meuve ) Az

liten Idcyen irgalmas «éked !

VHL J E L E N É S.

Mahomed tgytäüU

Ki-álliatailan gyalázat ! a' piatzra kitéve

lenni ! a' hol minden szabadon hajgáljon, 'f

Яeg vëgre a' boszulatlan sebek mérgétol jaj-

gatni , mint egy aszszony , hogy a' szolga-

eágra teremtetett nép az ö lántzaibol nevefse

az Ö Urát. . . . egyszer nyitottam - meg szive-

met a* boldogságnak 's az egész pokol belé-

omlott : jajj-néketn ! midb'n megint együtt kell

ki-vetnem... Ha réad kell gondolnom hépé !

néked egyçdiil minden más gondolât oda-adja

a' maga hellyét : egyediil rogyogsz mint a' nap

a tsillagok serge hervadt mezejen. . . Fe*lre er-

tbl a' méjjség fzéléroï Mahomed ! szégyenld-

m«g magadec ! yesd-meg ezt a' festen menny-

vorsza-
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országot, mellynek szîneî a' tnulando Rozsák«i

toi vagytiak költsönözve , halando világi as

t*let Méttse feléig se tartanak , *s azután ÖrÖ»

bös sôtétbe hagynak. Mahomed nem a' világ-

jofeasaga kb'zzé , felibe íllik ¡ fogadj-el enge«

met viszont ditösbfse'g Felleg-Vara ! körlil vê*-

tetve axon tsillagokkal , mellyek a' Siihalmok

éjtzakáját által - virasztják , 's a' meg-vénÜW,

ido' ábrázatján még szebken fénylenék,

IX. J E L E N É S.

Mahomed, *s Iréné,

Iréné, Kegyelem F. Sultán ! alig ízol* ,

hatak ! *

Mahomed. Ah Iréné! az Egekre kénsze-

ritlek mit kemfz itt , a' hol a' világ так-

linája kerekei forgattatnak ? ö'szve akarod-é*

egész járását zavarni ? 's egygyetlen egy kön-

ayel Tifzsza-inditani annak kerekeit.

Iréné. Van hová folynt az én kb'nnyeitib

nek!... ah! fc\ Sultán! álmat lártam-é, vagy

egy álomhóz hasanlo valoságot? légy seguség-

gel meg - fejteni ! nem fzámlálliattam tovább

azon pillantatokat , mellyek elblletn téged egy

bátra-hagyett pusztàval tovább vhtenek ,• egy

■ngyalnak ifjusága meg-öszult-volna ègy il-

íyen fzámlálásba . , » az ablakra néztem , bogy

azok a' pillantatok kezdb'djenek , a* mellyek

viszTza-hoznak téged , az ujjra kí - vírágzo

pusztákon . . . 's ah ! az é"g, midön téged' ohaj*

tottalak, jb've felem az ifjusag' kellemeiben ;

az atyám véatégit mutatta - meg , lamzokba,
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ftemre tiendes szomoru lépésekkel : az L; lel-

ke volté ? Ollyan basonlo volt hoxzá , bogy

jollehet hittem, hogy álmodom, minden erötn-

tnel készlíltem meg-szollkani , de a' köfalak

kbzt el - tUnt *. . .. ah ! kedves'Sulian ! vagy

utanna kellett futnom , vagy az arvanak az

б egyetlen menedék-hellyé't kellet fei keresri :

egy ollyan fájdalom vetette «zivembe fulank-

jat , melyre, fel-rebbent paraditsomí álmaim

az ég' ürefse'gé'be bujdosnak , 's szemeim' liar*

matja utánnak induit.

Mahomed, lit nem találsz álmokat Ir^i é !

mert it; nappai van ; jollehet ama ininderna-

pi világosság a napnyugot kapujábol but/uz-

ra, mingyárt sbtétbe hágy: egy mis пар o

itt fel , testvére az o'rokkévalosag' napjanak ;

melly a' jövö századok mohos oszlopait mej-

aranyozza , egy halando ving se maradmeg

ennek fénnyén ; egyedlil a' borostyán zöld« -

lik , 's a' késb' ¡Jük' fzeleibe meg-hajolva

borul a' ditsofséggel bé-irt márványra.

Iréné. Áhl Sultán mitsoda tsuda változ-

tatott téged - is illyen márvánnyá ? ha nints

párja ennek a* tsudának engem-is azzáváltoz

tatni, lehetsz-é* ollyan kégyetlen , hogy engem

illyen egyedül hagyj ? 's ininekutánna magad

emeltél fel az égbe onnan le - veis ; hogy meg

fosztva az Apámtol is , egyedül bujdossak

a' puszta föblöti. , . . Lehetetlen azon egy

szivböl származni ke*t illyen ellenkexohang-

nak : ha kt'tszive van a' Héronak , azok,

ha testv<*rek - is , eggyik a' mei nyorfzághoz ,

másik a' pokolhoz fzámlálodik. . . . JNem ked-

ye* Sultán, nem a' te sziyedból jo'ttek azok:
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engedd*meg hegy-^gysiter bénézzek hozzád

Mask ablakain ; hogy meg-gyözödjem irántai

'i агпсапй botsás*el !.. »

Mabointd. Ah Irène*! tsak a* te izemeid*

del ne kerefs r irgemet , bogy ujjra meg i e-ta-

i Iilj, es en ÖrBkre - et-ne Veszefsetn magamat J

hs kdt h'wem volna , egyiket oda - adnám né-

ked ; de tsak еру van, 's azr аг brôkkéva-

lojag' keri : kérlek téged ! engedd által : menj-

Й, hogy Mahomed, a' ki-elört a' vilag futotc

he legyen kéntelen maga el-futni töüed .* mi*

írtjbssi éppen most egy ujjan szülöttet » mi-

for meg alig egy pillamamji idos , '* me*g

u ují világba nem lehellet » ujjra meg-ölni ?

и e'gtbl, vagy a' pokoltol van-é néked illyen

tröd, hogy mihelyt meg'jelensz a' leg-fomo-

Jabb okofság épületei is egy ejttaka1 álmaivá

Tálnak ? én semit-sem tehetek egyebet , mig

téged látlak, hanem hogy-elvetve királyi pal-

tramar, néked sz,olgáljak : ab ! IréneVkivánsz é

«metni egy nyomorult rabat , a' kit a* világ

■Uhurrog , midon a' balhatatlanság tüzes pá-

tyajat az. e'gén félben hagyya földi bilintsek-

be sobajtani-lát? !

Lrèné. Tebát fogadjon-el téged a' te ber-

tadhatatlan mátkád a' Dhsosség: 's mikor az

^gbe kereSnek sohajtásaim , mosolyog] a' tbl«

lek-el-valo virágaim le-eso fénnyére ! . • . Ah 1

** te neu volnal ebbe a' szivbe , (mtjfit Aí-

j ">iya ti ftlejtye a' Jxtmérmtt) kénfzeritnélek,

» el nem mennék, mig által nem veméd, hogy

, ii fel- emelkedjem az égbe : de igy mind-

Wd¡¿ hordozom я te képedet benne , mig ai 
 

Utol-
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utolso tsep vé*r, a' melly szerentses volt egj

boldog pillantatban tgni a' te ajakaid királyi

biboran , 4Z. brokké*valosá£ szélin meg all. —

Mahomed. Irene ! ïtéaê ! oltyan ifzonyu

batalma van a' te fzépse'gednek , hogy ax an-

gyalok-is probáljak az brdögökkel egybe-

blelkezni mejjemben ! oh ! de lebetetlen \

békefség ! az angyalokat akarod-é ki-üzni n

erbfségbbl ? hogy ujjra kezdjera a' hábnrut"?

's meg - kettbztesfetn febeimtt ? nékem - i$

rannak sebeim Irene ! a' mellyêket az brbkke-

valoság - vett-áhal gyogyitani ; holiiap a' tui-

det-is meg-gyogyitom : e^t igéri Mahomed:

jnikor a' nap fel-jö öltözz-fel a' te tellyei

fzépségedbe , '* a1 mint soha egy harmatos

rozsa se köfzöntotte a' napot , ugy jelensz-

meg vetetn a' Jantsárok fényes serge elötr.

nagy oka van erre Mahotnednek ; te egye-

dill, fogs/, tündökleni a' mezbn : a' merge«

badi ábrázatok meg - édeslilnek , sobajtva iU

roodoztii kezdenek, el-felejtkezve fegyvereik-

t'ó\ , mintba Ok azoknak tsak melléfestve vol-

oának !

Irene. Ah ! F. Sultan ! mire ez ? mi le

bet a' te akaratod , hogy azt brömmel tellye-

sittsem ? minden kedves nékem , a' mit te

akarsz ; mert semmi sints kedves rajtad kivUl

a' fbldb'n!... azok a' tündt-'ri álmok, melly e«

ket a' sohajtások a1 nyilo iíjuság kellemetei

tavaszi egére vittekv angyali seteggé való«

»od va hoztak-volt téged hozzám mennyei Zen-

gések kbzt.

_ Aiahemid, Moitmind ordügokké-válva ot«

• * dio
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dittiak r¿ád ! kérlek Irène*! ne támaszd-fel iij»

та a'hábonit! meg-mondottam, mit tselekedj :

rfggel msg-látjnk egy-mást , 's a* re s*beidet

meg-gyogyitom : örvendj Irène* I reggel a' te

atyádat-is meg-látod !

Irene. Az atyámat Oh ! kegyelmtl

liten !

Mahomei. Tgen-is Iréné ! holnap meg-lá

tod most pedíg kérlek, parantsolom , menj-él !

>' nap-is el-ment , 's a* mint sôtëtUl , te vn

lágosodol ! ( meg-foçja a he^ít) ah ! engedd-

aegmég-egyszer éreznem, mit áldozoklfel(mt¿^

'Wi,'s meg tsokolja') Örökkevalosag J mil-

lyen drágán к 11, bogy meg vegyelek!..,

^«szeritlek íréné , fufs a' pokol , és тешпу-

»szág' bizony - talám ktizhatárárol ! . « . vidd-

el s' te triumfiisodat , nézd - - Mahoroedet , a'

M elött refzketett a* világ, leg-elöbbször futn

•>! Stbtfsen , Je méltofngát el-пет tts^tyt^



HARMAVIK FELVON,

h JELENÉS.

{Aginar egyeiül a tSmlotzbt ■, térden i>s

fogott kezekkel fel-néz <4 «¡fO

ürbkkévaló¡ a' ki számtalan vilá

tUrfpíbbl lehellçd az bietet beléjek ; '*

tiatva szeretettel a* véghetetlenç, moi

a' temérdek egészszet egy bols tzëlra ;

lyet a' halando soba meg-nem-foghat

Szeretettel telyes mentvpei atya ! fogadd-

en sohajtasaimat , mellyeket egy 75 et

töktol-fogva téged* keresö Öreg foldi atya.l

lántzok közztil jndit 9ъ éjtzakán altal a' |

vtbjozhatatlsn fényedbei... Nem sokárautái

рак ел is h'zzad fel-mégyek: az 4a keres*

viseléseim , efztemleímre fe'ylil írták magskít

a1 fold kérl viszsza az Ö tészét ; 's érid

» szikkadt larvan belol , a1 mennyei tsetiC

mot repesn' Oled!.,.. Siess meg-ízabadiui

a" fold rabságábol!,,. fzabadiisd ♦ ki a' Tí

rannu«
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[ ranntis bö'rmei kb'ztil az én eggyetlen gyerme-

kernet ! bogy az Ö tisztasága világoljon а*

¡ te liitsoís 'ge ;r ! . . . Szabaditsd-meg a' pogány

; .janrn-alól a' te keres7.tyéneidet ! , bogy áld-

jína'í \ét edet : ! rh» de a' te fzemed az brbV»

ti?vjli:,ígon , V sxereteted Karjai ax egésx

«rerntéstíti %. . . le*gyen a' te akaratod ! pau\a

•IJilkél) Tsendos ax én sxivem : a' mit tehet-

tem, meg-tettem ¡ a' leg-nrVeTzebb porbák se-

rajratiak-el ! . . . Sxegény Ge*ront ! millyen ha»

mar el.pattana a' mi-int¿zet'dnk , '« te áldo-

xatj t le vil ? ba:nar bé-érted hoxzád méhó fiai-

dat . . . vajha te maradiál-volna-meg titánnatn !

bogy lett-volna , akarmelly távolrol egy atyai

fietn , a" melly ax egész foldon magára ma-

•r"U( a. vara nézett-volna ! т . . . Istenem ! talám

tppen most van ex a* fegyver nélktíl velo

anatlan;ág a' miadenhato tyrannus ostroma

alatt! , . . Ax ifjtiság titkos tlixei is mint a*

gyujrogato tolvajok, éjjel szabadulna.k-el . . .

Ah tatám most... t'ppea most ég ax angyali

stentség a' fene pogány karjai kbxbtt ! , «, Le*

hetetlen ki-állanopi ! szakadjatok-fxerte láii-

Uaim! (prqbd/ja ti Jiakafztani) váljatok pok-

hálokká : ha én Samson nem Iehetek , hogy

az egész alkotványt a* tyrnmisra rázzatn !

• . , Tsendes ábrázatu bbltsefségí mereszd

*7.élty el fejft- hajaidat J 's változx a* pusxta-

ság szélvésxfxeibe egy meg-ditfiödt fene-vaddá.

j (рлцха) ( aX чЫнКга n¿x) Úgy tetszik , a

'ömljjtz-ablaka keresz,t)ét látom ! aira ven nap

kelet .' mintha a' sirok' ejtzakájaba látnám

roeg-érkexni ax elsö eugárokat ! . . • áldott nap !



Sîess vlfsza hoznî az el-pirulás! mennyei f&r

nyétt bogy a* pokol scrgei vifsza vooják ma*

fokat! •

IL J В L В N É S. ¡

(négy Fegyvtres Török béj'dn)

Egygytk. A" Nagy, és kegyes Urnak pa-

fantsolaija , bogy ti?ged fel-vezefsiink, hogy a' te I

iéanyod oldja-meg a1 te bilintseidet !

Agénor. Ah mennyei Atya ! mag-halgattad

kthiybrgésimet ! ( a' Törökökkb^ ) Kb'vetlek •

a' Rab engedelmeskedik annak az Urnak, a'

kinek hordozza bilintseit, (jneg-fordulnakA¿é-

nor kiséri.)

Iii. J E L В N É S

Çlrêné egyeáül fénytsen-Sltôxvt. )

Jövet a' te ábrázarod* ft?rinyébe ob Nap !

tertnészet' fzép mátlíája!... feketéri gyáfz,ol«

ta távollétedet : meg látod virágain konnyeit *.

e*n-is mint bk , az éjjel öltöitem elödbe, 'sén-

is elödbe viszem hatmatomat ! mosolyogj rí-

ám-is ; 's-fefs-ujjra-Ы? a' Mahomed szive'be !

Mutasd-meg nékem az in Atyám fejér hajait

is , 's azután vedd magadboz fzemeimrb'l a

barmatat! . . , Az éjj sete*t abrábatja titokkal

teli hallgatott, Л a' midbn kérdettem ,• vakon

»' te fzineidbe mártva etsetjét , egybe«nem-

illö kc'pekkel tblti3tte-b<í az lirefse*ger j némeb

lyik ollyaa fzép rozsa-szin volt» míat a' haj-

nal



fus! a* iék babokon , de ábrázatját ttiprus-ko-

fzoru szomoritotra , 's rozsáin koporso fér*

i gei másztak : , igy fesrett egy-éjtzaka a' szép

Mafomed lelkébe-is, de annak nints napja , 's

néíem az örök-e'jjbe kell szeretnem !

IV. J E L E N É S.

Aginort bé-kisirik ; a Törökäk. kiinn та*

radnak.

(/rené. Atyáho\ sit nagy indulattal, 's

meg öleii. ) .

Kedves Atyám ! oh ! mitsoda íz.ent vég»

í'sek adnak-viszfza léged ?

Aginar. A' Vt'gzések sr.entek kedves

Léányom i vajha mi-is ollyan fzentek volnánk

hogy azt a' sv-entséget a' mellyet réánk biztak,

nuisok nélkül mög-örizztik : . . . nem érted ho-

ú tzélox a' nyughatatlan Atya! minder pillan-

tatban refzkett. m érted az. ejjel : inkább , mint

egy szeretb" anya, a' kinek fia a' táborba áll

» nyilak"" záporába ! . . . üb Ii¿nt' ! ,. . irto-

*om kérdeni ¡ . . . nézz, a' te atyád' fzemeibe

héaé i . . .

Iréné. С S^embe-n¿x sxeliden , í tstnit-

»«n) Ncm vügyok t?n sebek - ntlkul kedves

Aryám'.de egygyik sem ollyan , roelly-miatt

motskott látnék az. é*n klkembe ; 's egygyik

*zok közzül meg-is gyogyuk a' midon te'ged

láilak i 's a' másik fajdalmát-is esyhiti a" te

enges7.teIÖdÖ tekimeted.

Aginor. Hálá - k'gyen n'ked . mennyel

Atya ! a1 ki egy gyeyge vlrágot.is meg - tai>

tafsz !
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tifiT I a* fzelveszes kb'sziklán ! ( kit pau\t¡)

kéntelen vagyok tsudatételnek magyaránii;

vagy Mahomed rend kîvUl nagy-ember ¡

Irene Igen is kedves Aryám! Mahomed

ireg -mérhetetlen nagy ember! de ah! ai i'

ragysig melly Ötet meg-orzi, hogy más ei>

berek kbzé le neefsí'k igen felikbe emeli,

Agénor. Eitelek! nem jól mortem ê к

az ö oriasi nagyságát ? .. . hibetetlen ifjinag!

welly a' rozsa-szin álmokra vesztegeti az, i

bîtét , 's meg nem esméri az, b'rökkevalosij

tisztes fzürk'uletét, az álmok ¿jtzakájábol fei-

¿bredt vênség szemein ; kê*t világba látnak

Ш7.ок , vifsza az álmo'íra, *s ele a' valoságra:

ezek, rear sokszor láiták az ifjuság virágátki-

tiyilni , 's el-mulni; s a* tavasz' mesolygi*

saiba el-veszni az ösz leg-szebb gylfmölseit!

Irene. Kedves Atyám ! Gyönörködöm à

a* fejf?r böltsesf«?g' meszsze Uro szemeibe;

lîgy nixeni en azokat., mint a' r¿gi temploi»

sok zivatarokkal meg jegyzett ablakair , miker

a* holddal fzembe néznek; 's az el- mult vi-

lág árnyékal , közöttek bujdosnak. Hktent ¿«

kedves atyám a' te jövendo-mondo beszéMed'

tiek : de a' jelenwalo Mahomed, nims ollyan

fzënr fzîiz , a kinek hitébol et-ne-vegyem.

Aginar. JVieg-kell eligednem azza!, bogy

Szentségedet eUnem-vette!

Irene. A* mit a' hitemböl el-vett-fs. fa)-

dalom ! azt-is vlszsza kelî-néked adnom ïeè-

ves Atyám J a' te fzemeid jobban ïattak

távol , mint az enyimek közelrbl. МаЬояеЛ

uagyobfa mint-sen lantzokat viseljenj

Âgé

■ ,

1
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Agénor. Má«nak adja viselni , (meg.tSr*

geti) ext a' musikát sxereú Ö , 's inkább »

jxerelem éffi eskuvései ki rohanását , mint an-

jiak szelid hármoniájat : egy tílxet okádo begy

mella ¿picettél kastélyt boldogságodnak : min-

den pillantatjaba egy ujj pusztito gondolatot

látok ax ö kegyetlen lelkébe meg-villamlani ,

mellyre omla>okon keres ai Ö tekintete meg»

pihenni : . . . m¿g ax b kegyelme is gyanus ,

basonlo az égo Ethnáhox - midön ax ejtxaka-

■tôiéibé$éi, meg-világositja . .» Engem - is meg

örvendextetett ; ö küldött boxxad , bogy vedd«

le ezeket a* lántxokat ; kettös örömöm volna.

ha ax brbmtoî nem féln^k ; a* midöo «zava»

idbol értem , hegy a* tiéidet-is le-vçtte ; es

ax Ö terméíxete eilen van, le-venni a' lán

txokat , midon аь ege*$x világra fel-tenné* . . .

a' nap most axért Jon , hogy eit a* mesét meg»

fejtse !
Iréné. Bátorkodjam - é ke'rdeni fcedves •

Atyám mitsoda lantzok exek ? akár mitsoda

•temtelcn eröfxak ferte'xteue-meg ve'tk a

nemes Agénor kora' tisxtes àzentségét (v«V»

le) hala legyen ax égnek ! hogy ¿n axokat

Uvehetem; (<T mint ves^i It) ah ! talam ol-

lyan gyUrllket i« fognak kexeim , meîtyekçt

énem hordoxtál kedves AtyámJ . .. Örbkre hol

gad foglalnak axtfk-is..»

Agénor. Éretted kedves Le*ányom , . - *

bazáett bordoxtam ; '$ az, Tsten tudja , miért

Ves7edle; ntm biaba viseUem, a' roidön ál-

tal.d vétetnek-le.

Iréné. CU-»9Sif) Sxabad v«gy kedveí

us*-
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tisztes Atyám! tiízi egy meg-elégedés pií-

lantásáva1. a' te háládatos Léányodra ! *s mo-

solyogj réám a' te szakállad eztisijébbl. Çjobb '

keiébe tartva a lánt^okat) Aldotr-légy Ma-

bomed ! hogy igy meg-áldettad kezemet! nínts

oUyan klénodiuma a' fóldnek mellyet illyen

örö'mest tartanék.

Aginar. Vesd-le a' Tyránusnak mínden

lántzait erre a' foldre , melly azoknak hot-

dozására van kárhpztatva : Oh! ba én - is le-

vethetném rolla ; kész volnék ujjra fel-venni ,

*s mind addig viselni a' meg-szabaditott ha-

TÁért , mig a' vég^éíek engednék ; akkor ая

utolso pillantatba a' boldogságot meg-olelném»

meg elégedve réád mosolyagnék Iréné ! 's bé-

mennék a' metiijybe'!

Iréné. С le-vtti а , lânt\okat ) Hordozd

hát Anya-föld! talám egy fiu lefzsz fzámod-

ra-is vataha , a* ki le-végye !

Agénor. A' mennyei atya halgafson-meg

régedet! maradj - meg végig a' te tiszta sz,ent«

ségedbe, 's könyörögj a1 hazádért; hogy ai

ég azt gondolván, hogy egy angyal könyö'rö'g,

balgafson-meg !

Iréné, Nem áldozatot kivánsz kedvee

atyám Iréné nem gondolkodbauk tübbé szere-

tetröl , minekutánna arrol Mahomed le-mon-

dottí tsak a' földön egygyetlen Mahomedet

lebet szeretni : 's b'tet se fzerethetem, hogy

ebne válaszszam az Ö boldogho Mátkájátol

a' dttsôfségtôl ; rollam mínden fzéjjséget le*

fonnyasztva , amazt a' hatoatátlanság fényé-

vel ékesiti. '

Agi-
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Aginar, Azért ékeslted te -is magadot,

hogy azc meg - gyözd ezzel a' titilando fén*

nyel,' melly Örükö's homályt fog hagyni maga

litis.

- Iríné. A' Sultán parantsolatja kedves

Atyím.

V. J E L E N É S.

( A' Fegyveres Tb'rokb'k bé jonek )

Eggyik. ■ A' Sultán parantsolatja, hogyké'-

sérjlink tégedet !

Agénor-t IrénéhexJ Hallod a' parantsolat'

bangját ? a' le-vett lántzok után-is meg-maradt

» rab-szolga. (AC Tis^thex) Menyek , engedel*

meskedem a' te szavadnak. (Irénéhez*) O ked*

ves Léányom .' azok a' Végzések , a' mellyek

most illyen tsudállatos-kt'ppen egybe-hozták :

typen ugy most örökre el-választharnak : , . ,

]övel egyetlen egyemj egyedlil való brö-

fflöm a* földön ! jbvel az én atyai karjaira

kózzé ! (mcg öleli, 'í rtd borulnah egy más-

rO Ha el kell nékem mennem a' földröl ,

• i" kell hogy hagyjalak tégedet emlékezz-

Ие8 a' te äty ádrol , 's az Ö befzédeit meg-

t»«sad.

Iréné. Oh kedves Atyatn ! ha el kell

ffl&tadnom tölled ! annyîval tbbb lefsz az ig-'

a' mi oda fel-vonjon ! 's ах éa íoldi buj-

tosásomban , a* te ezlíst hajaiddal tisztes

íbrázatod- lefsz az é*n elválhatatlan Örzö-an-

tyalom , melly hoizád yeiéml !

. 4gí-
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Aginbr. A* mennyei Atyahozfel-ristem

аг en apai hivatak-mat ; 's esedez.ve neki, ft

taUadom : nem maradfx árván kedves LeV

tiyom ! ' tiem sokara oiafenn mennyei karok.

hat foRadtal' ♦ a' mint most még egyfzer , я«

lám ucoljára meg-Ölellek. ( meg öUlik meg ty

s\er egymdst')

Ä Török. Uran a' Su'tin baragja rette.

nete» kesémünk kell tégedet!

(Agénor. Aleg-fordulva , Uár.nya jobj«

lartvân, könnyessiemekkel} Exekkel a' №•

nyekkel Irene.' mellyekket most a' te Ш

apádat el-veszted, meg nyered a' mennyei atyát:

né*ki adlak-álrtt, légy ai ö léánnya ! 's M

jón-meg t^gedet ! ( menyen , mtg-törolve ¡if

тек , minekutánna alig válhatott-el jobb ke

^ek j kisérik.)

VI. J EL E N É S,

/r¿ne* egyeiül-

Mennyei atyám ! ha el-vesred atr , a' ki

te a' foldön a' teheílyedet biztad , fo;»i)j«l

egy a' putzca földön egyediil hagyatótt árvat!

(pau^a) Egy -el néxhetetlen stité"t ' puftiann

melly felett ат, é*g szUnrelen remito láistatok-

Ы borong (né* ** htgeíiibe) Te jóf<i velen

вгетЬе komor sz-abadúo ? engemet kerefsi i"

aen a' kietlen pusztann fenekeilen méjj néz¿-

seddel ? mellybol *% örök ¿jxaka jön -fei »

vilag mulando f^nyére . . . Jö veI retteneteí

buája л valoságnak ! osz.toz.tasd • meg a' »i&

gol-
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gofságot a* Setétiéggel , 'j borsáss-kí шъ Brök-

' kévalo nappalra (ujjra né?) kedves anyám !

Te?.,Vagy utánnam jÖf>z ollyan I d-'ejeV tüz«

fenybe? üh millyen szé*p ! m illy en égi ifju?

вен huilai dok virági ! Jöjj vifzsza halál ! vedd

е/ a te durva re*sz:*det, bogy nyerjek men-

nyei karokat , az én kcdves atigyali anyámat

œeg-ôleîni < . . .

(Mahomed meg - âll , ni\i Irénét) Gyö-

! «ySrüséggel tellyes Iiéné? kt'ielkedésbe kell

'e ¿itsbfségedbe i 's minden bltbzeted pompája

isak n я felleg , mellyet az alatta égô nap

«гапуог. VeghetetlenUl fzeret ie*ged a' fze-

rtntsétlen Mahomed : de a' végzések az ¿gbe

ittàk az ö pályáját ; mi¿rt nem leherek ê*a

e?yik a* halandok kbzUl ? hogy a' te izerel-

iiedbe boldog lehetnék ? az brbkké- valo kéz-

'rísát a' fatum kônyvébol ki-törblni nem le-

ta; nagy dolgokot bizot - re*ám : nékem in-

äulnam kell a' halhatatlanság pályájára . . . e»

tölled válnom! Oh! szép.' {kt\it meg

fitía) oh! mindenek-felett kedves héné ! De

tyfx é e fzererní valaba?

Iréni. Soha sehkit sem F. Sultán ! mert

'8ygyet bibkké fzeretni kárhoz'attak a' ve'gzé-

,ek i a' kinek egy bervadhatatlan sze*p mát-

fc« adtak; de engeddmeg, bogy a' rnikor »'

VII. J E L E N É S.

Mahomed* ¿s Iríné.
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fb'ldröl nézlek téged vele fern *' té],- útot

tundbkblve evezni , szabad U'gyen egy sohaj

tásfal meg-osrtani vele az el-mult kedves Ma-

homedet ал el-multhatntlannal : én ñera ve<

szem-el az bvét , jollehet ö az enyimet - i¡

el-vette.

Mahomed. Te is el akarnd venni sz Ö-

Vit is! vákoztasd - el ktrlek a' te bango ;a!

Iréné! hogy az afszonyi váltezá- halljtík -k

az angyali zengésbbl : vagy szégyenit ?-meg

pirongass ,, kl¡ldj-el vaj;y ttinj - el a* terem

tésbbl: hogy egy égb sohajtásal által-repiil

vén az tires rae'nnyet, soholt se találjalak-meg

'í visfza • térjek oda , a' hol pályamba me

akadtam !

Vajha láthatnám a' más karjai közt é*gr

a* te rozsáidat i 's szemeidet a' boldogsá;

f'ényével sugározni î hogy a* te sorsod esné

kívlil az én világom határain : (pauza ) más

вак uralkodni abba a' szivbi; ; melly Mano

mednek a' leg-boldogabb XiiaTysága volt...

Iréné. Egy halando sints , melly meg

vehefse azt az erbfse*get , a' meldet Mahonie

tgyrter Magáénak mondott : né\ era egy szi

Vera volt 's az ejygyetlen Mahomed azt me'

tonak találta aira., hosry agáénak nevezze

*« egész világ nem tolti-bé* azt az Urefsége

ha te el - ha-gyorf ! Ñera F. Sultán ! egygy'J¡

butsuszora-el tolled, 's a' ízérfftet mennyoí

ezágátol : az Istenék szentelek egy tiszta ái

tatlan életet , te is folycasd a' te égi utadat

»da-fenn találkozunk .'

Mahimed. Lehetetlen ítéail hogy ezr i

Reme*



Rtmeket uik azért tsinálta rotó* а' Terme**

net, bogy azt brökre el-rejtse.

7r«W. Nem nyilnak-é -kî, a' leg - szeVb

YÍrágok a' puszta sohajtásainak ?

Mahomed. Akár-hol le'gy a' foldöa , e*ft

mindeniitt e*rezni foglak : ax eg^sz fbldet meg

fouorkányozod réámnéz,ve Iréné' vagy elle-

toe szegzem magamat a' Végzéseknek , 's le*

«ve a1 diisoíség egébbi a' te izerelmedbe el«

egek , vagy ...

/геле. Maradj te a' te egedbe F. Sultán.'

- h meg - találom a' magamér ; a' honnan a'

I tMdet nem fogom meg-báboritani ; egyszer el»

tail mulni ezen virágnak : tiem biaba mulik-

*1, ha néked a' halál - el-nem-mulo borostyant

id erte ; én tartozom vifsza szerez.ni azt , a*

wit el-vettem, Semmim sints nékera több el-

! Yemeni valóm a' földön; egyedül az atyám!

j lrösiötiöm F. Sultan ! hogy az Ö tîsztes vénsé-

iéfól el.vetted a' lántzokat ,/s köszönöm , hogy

ьекпек a' kezeknek ollyan kedves foglala-

ofságot adtálj

Mahomtd. A' millyen talám akkor volt ,

oiidon engemet á' te karjaiddal meg-lántzol-

MJ » az orbkké* valoság • mennyei GyUriiibe

¿árva ... Ne engedd vifzsza gondolnom; ne-

iegy az ö gyürüitöl el - vált brbkkévaloság

*ь el.multra fordittsa ábrázatját 's mindenjus-

Wrol le mondjon egy rozíáért!

iréné. Mind a' kétszer áhalad voltak meg

«W?aF. Sultán, áld-meg még egyszet! engedd-

068 ч hogy az én breg atyámat vezessem az

* 5'rjiig , ?agy vedd-el vigasztalás aélkUl va»

U. fi 1«



lo életemet, 's. hintsd ifjuságom virágit ditsö-

aéged pályájára !

Mahomed. Láttad az atyádat Iréné ? a'

Mahomed kétszeri Gyilkofsát î . . . én viszsza

ajándékoztam azt az életet , melly a' Sultán

hnláíát kereste : erröl tbbbet лет akarok szol-

lani! 's egy kérésedet leg-elébb meg tagadom.

Mahomed egy halandónak sein ád oda re'ged ;

inkább harmadszor-is ugy áldanám meg keze-

idet , a' mint leg-elébb meg áldottál - volt en-

gemct velek , ha nem irtoznám, hogy az bro'k

boltsefség világát Ielkembe az indulat fzél-

vészsze ki-oltja» ha még egyszer ugyan azon

katokat érzem, midön az Ö mindenható ere»

jek a' világrol el-fzakasit#

Iréné. Ne tsufold œindenhatonak az ö

erejeket .' raelly az ifjuság' gyenge virágai

köz,i se hatott-bé szivedbe : büntess-meg in

kább , bogy határokat tril mérészlették terjesz-

teni á1 jeleuvalon , 's vefs a' halál karjai köz-

zé* ; hogy ai ó'lelése a1 tiéd mindenbatoságát

semmivé tégye !

Mahomed. A' Halállal kiváriszte engem fel-

tserélni ? hogy azok a' rozsák , mellyek Ic

kern mosollyogtak , az Ö fagyos karjai kbzt

balaványodjanak - еГ?

Iréné. Mivel a' tiéid kö'zt пет pirulhat-

пак : bosszut kivánok állani rajtad : é*Ti is mát-

kát választok magamnak , és ha a' tiéd а' Ъш\*

hatatlanság , az enyim a' halál... 's igy meg-

engesztelödtem : Ö meg-gyogyiija azt a' Sebet,

a* mellyet te vigasztalás iiélkiil hagyrál, s

ha bé пет tal ti kivánságomat el-reszi azt:

nyug-



nyiigsíom ên az Ö tsend« árnyékába ; trig

Te báiykodol a' rilág' Szélvészszei közt,

Nem Sultán.' mar mo'teléne az £n kevélly-

ségem - is a* tiédet : ha a* fzerelem nyél-

venek tlízfolyamotjával kivánnád meg mozdí-

tani izivemet ha szemeidböl az Amor nyi-

Ы villámlanának réám , 's аг бго'ккеуЛо-

íágba a' babér után terjesztett karjaiddal, el-

ragadtatva engem' blelnél-meg ; az édes álom-

лак soba valoságot nem adnék : nékem nem

tell a* te fzereteied ! a' s/.erctet maga sem

Ш tübbé , sem az diet !.....,..•

VIH J E L E N É S.

A\ El'óbbiek, és Ibrahim,

Ibraiiim. Felséges Sultán ! parautsolatod

«zerint a' Jantsárok fényes Serge a' mezön

van , 's a' napot az egész természet várja ;

, tsak azért késik , hogy Felséged a' maga sza-

Vátol el-ne maradjon J

Mahomed Menj elöre Ibrahim! mi ket

ten menjiik az dletnek ezt a' rövid Ôsvényér.

Ibrahim. Sietek meg-tnondani , hogy Fel-

séged jön. {el-menyen)

IX. J E L E N É S.

Mahomed Irinévél.

Irênê. Oh Sultán ! mitsdda a' te kivánsá-

god, hogy én egy hadi sereg elbtt jelenjek-

tteg > ' y

Mahomed. Te gyb'zöd-meg bket egy te-

E a kin-



kintettel ; 's a* nip nem tündöklik szebbea

az égrôl a' földre, mint a' te tiszta ST.entsé-

ged a' földröl ai égbe. Légy tsendesen hM\

ha é*n szerzetttítn , én meg is gyogyitom a'

te sebeidet . • . Né"zd az Ôrôkkévalosâg Nap.

keletérôl az itélet angyalai jönek hogy fei.

olvafsák a' rollunk valo ve'gzéseket ( karjâri

уis7i) kedves Iráném J valaba a* menn3rei para-

ditsomba igy meny'dnk el-ncin-h¿rvad« ifjuságb».

Се/ -mtnnehï)

X. J E L E N É S.

Agénor egyeà'ùl a tömlötjbe.

Mi jót akarhat Ö ? inkâbb sreretném a«

t* rosfzat tudni , a' mellyet altar , mint a* Ы-

zontalanság tágafságába , a' remeny«ê*g vid¿.

keire téVelyedni. (рли^а) Mê*g egy nap a'

Tyranmis kegyelmébôl : az Ь blîszke ¿lete-ií

az Ö rab-szolgái lehelletébe van ; valamint a-

zoké" az öve"be ; ha egy rabja-meg akasatj»

azt a' Vért, melly arra van karhoztatva, bogy

tz Ö országában folyjon, meg-»zégyeniti öret,

a* midön páltzája ml nem ér, 's ha mind яг(

tselekednék, Ь is kétségbe esve elkiseVne" ?л

Ь rabjait ; tsudállatos termé*se a' íoldnek !

a* menny-is tett bêlé* valamit, a1 pokol-is le-

pott hozzá. ...Mit akar most? mitsoda nyo-

more'kot fogant az et-mutt éjtzaka az b habo-

rus Ielke*i8l ? semmi jót nem várak ; «sak ort

van mînden a* hol volt : ugyan azon felhönek

tsak я formáját váttoztatják a' szelek : n»é"g

hátra tartja ь fátum könnyeit: vajha egy **•

por-

■



p«rba le- omlanék ez г1 motsok az ¿gról :

75 tsztendök «late kevésízer látiatn tisztán az

ö abraza; jar •. a' boldogtalan fold tohajtásai

homállyositjáli-meg fzépsegét; ah ! vajha sza-

badulnék • meg köz,ziillök ; 's felettek ker.de-

ne'n a' tobbé нет s^ámlálando esztendoket . •

Jöjj uioljára ! nékem rég-olta meg-unt nap !

bogy mñiek elütce le mennél , én fel-menjek

oda, a' hotinan a' te elsargulo ábrázatod vila-

gosittatik. Tsak azért tananak-é itt a* Végzé»

sek , hogy a' rabszolgaság az ö napjait fel-

lyül-vonja az el-mult idbk ábrázatjára ? Orok-

I* el - multak azok , 's engem egy szomoru

oizlopnak hagycak hazára sirjan, mellyne'l a1

tab-fxolgaság számlálni kezd , mosolyogva г

jarmot buzo századok kozzé.—

XI. J E L E N É S.

(füntsdr T/'í^f , kisirökkel. Agínor»

T/s^f. Az e*n F. Uram parantsolatja ,

'^ged a' te tömlötzbdbbl ki-kisérni.

Agénor. Mivel ezek a* lábok most é*p-

pen, mint ti annak a' nagy testnek tagjai, a'

mellyeket az Ö akararja mozdít ,* ki viszem

Ч Ö lábait innen , hogy ne fert¿ztesfe tevább

a töralötz pora ; ha a' te kaTdodat ide adnád

i^kem , itt bagynám Öket , hogy az b' SuU

tani hatalmát gyakorolja azoknak meg raozdi-

4i»ban.

TiSxt. Az e*n kardomat nyomoruh ? nem

nidod , hogy a' tabnak kezibe kardat nem

Idnak ?

Agí-



To

Aginar. Mert ha a" Jteribe adnád, neu

ïenne rab ! de mit mondok ? nem viselitek-i

ti ezerenként a' rabszolgaság fényló' tzimerér

Tisjt. A* ti vallásatok kulönösön got

dolkodik , 's azért Iii a' tomlotzbe , 's a' m¡.

énk a' Thronuson.

Agénor. Ne légyetek büszkék ; hogy ai

ïsten most, az ö gyermekeit fényitô ostornak

választott , a' mellyet el-vet , mihellyt meg-

engesz,telbdik.

Tiszt' Az egek tanátsába eggyikiinhet

sem hivták*. mit végeztek, a* jövendo beszélli

elb' másoknak : a' jelenvalónak Ura II-dik Ma

homed ; 's te az, ö rabszolgája vagy.

Agénor. Nints szlikséged réá , hogy meg-

tanits arra ; jol tudom mint te , a' ki nem

tudod , hogy éppen ollyan vagy mint én.

Tis?t. ßalgatag Öi;eg ! nem te vagy-é in

nen kémelen mer.ni ? a' merre én parantsolora '

Agénor. Te hintelen vagy parartsolni»

azután engem kísérni,

TiSz*' Valosággal annyiba bellyesen, merl

mar -is szinte meg-késtlínk : reszketek a' Sul

tán elött , ba várni talál.

Agénor. Látod, mellyik a' rabfzolga ? éa

setikitbl se reszketek ; b°gy neked se légyen

okod réá induljunk. (е/тен/геА)

XII. J E L E N É S,

( $ants¿rok, serge n mc^Sn » а1 пар épptn

buvik)

Ibrahim* Tsendesen vitézek ! атя n»P

»ova nem pontosabb az q pályja futásába, mint

Maho-



Mahomed; 's ha яг el-mult è*jje! setëibe bagy.

tak, Szmeink elbl el-rejtve-is folytatták Utji*

ht, hogy most egy ditsofsëges reggelt hoz-

zanak. Imé Vitézek! ( Iö Mahomed, Irene ,

's а пар, az égi nap koszonii az о foldi test*

¿ret Mahom«det .'

Egy Tii\t. 'S tsudálkozik, hogy itt me*g

,y mas napot talál , melly az ¿jjel hellyette

ilágolt.

Más T'iSV' At. ennek mérsëkli vilá-

(it hogy egyedu'l maradva meg ne vakittson.

Harmaiik. En mar semmit sem látok, ce

"«pot , se Sdl tánt , tsak biet !

№\Sltdik Mahomed lrénèvet)

Elsö Tis^t. Nem tsudálkozom a* SuU

itnon !

Második» Tsudálkozom, hogy réánk em-

p&ezett !

Harm. Megengedném , ha a' nevit-isel-

felejtette volna

Negyedik. Éfl semmit sem engedhetek meg

'anem volt hiba , hogy Isten nem volt.

(МЫ: a' mint e' Sultán kb\tlèbb jon) Éljen

1 mi Sultánunk ! éljen !

{Török. musika*)

y{4' Sultán tlejekbe irke^vén meg-álU "*$

" nuxsika el-hallgat) Mahomed ki-vonfa

hr¿ját Éljetek Vitézim ! Tsudálkoztak had-

"к etbs fiai , hogy egy gyenge Léánnyal je«,

'«век- meg: A' ti itélbízéketek eleibe hoz-

,,ffl mélt» Biráki a* terméfz,et remekét! hogjr

l»fsítok ГгетЬе ъ türök Ország leg-rettene-

"Hb ellenségét, 's az агоя gyözedelmesk*-

™ Mahomedet, egy paraditsom ajtajánál,
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a' kezébe tlindöklö karddal, mindtn halani

«eilen , 's sajác maga elien-is : ict vannak ta

talmoroba a' meiinyorsiág Öromei ; a* mcUye

ket senkí se kostolt , 's senki kostolní пег

fog • . • Bámuljatok oriások , a' kiket a' vilí

sorsával játzoni meg-tánitottalak : 's restke«

setek Mahomed elote , a' ki nem tsak a* vi

lágnak Ura , Ura saját magának - is !

Boruljatok - le a' mindenhato Isten eleibi

men egy ollyan tselekedetre kéfztil a' fold

a' mellyre ai ég véghetetlen hatalmának bel

le-fzállani. ( mini tirare - esntk el-bámuln

a midan Karját a me\itelen kardial fel-emi-

/j, 'i bal'karjára viven Irinit, red néz) Menu}'

országom' tsillagai ! nézzetek még égysiei

réám ,* azutan bujdoísatok-bé a' világ sir.

thronufsa lellegeibe , 's onnét tekintsetek-H

séha az én irtoztato pusztán aîtal vivo' p*

lyámrai ,,. Mennyei pirulas Kérubimjai ! ter

jeszszétek-ki szárnyaitokat , 's induljatok-fe

a' halál sarga vásznárol ; hogy az idök v¿

géig zöldellö borostyánt réá fe s fe m ,• néu

meg égyszer réám ; tsak egy tekintettel ¿Idj1

meg engemet édes lréiiém ! mondjad me'g egy*

azer , hogy fzeretsz engemet: légy tanujalas'

golo Nap ! melly a' te títadrol el-felejtkeivl

illafsz ; hogy én a' szerelem lántzait öröl'rt

el-szakasztom , 's soha se fzeretek , a mi|

Irénét ujjra a1 mennybe fel nem találom'

Irene. Az én elsö szeretetemet F. Sul«

tan ! oda viszem , a' hol te azt ujjra fel-ke-

resed; 'sa' hol én ujjra feltalállak ott lesz. si

én Mennyországom : ha azt a' földön meg-

ültjik a' végzések, ugy nékem az élet egj
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gyást ideje * mellyböl egyedlil halal Vet-

keziet-Ie : Oh Mahomed аг enyím volt ax

a'szeretuse , tblled srerÉítetni , 's egy pillanta*

tig biini tdged sok életet fel-¿r; exeren nem-

eltek annyit mint én ; ha f/.inte most luvár»

nak is à* Végxe'sek halálomat : nékem fflár

tints i'óhhé mît eí-vefxieni a' földön ax ifju-

lág vivágám kiviil.

Mahomed. Kár volna anr.ak az angyali

ifjusagnak meg-v'nülni ! miért bámja аг, idb

iz illyen síépséjet? miért nem kimélli-meg

laját maga disxère ?

hint, Vádold аг idöt аг ö váltoxhatat-

l«n törvenyeitrt ! "bossronkodj a1 Szerelem Ii*

tere hataltnán! á!j rajtam bóíszut mindenért!

Me el nem veheted , a' mît adtál, 's a' fold

léanyi köxbtt leg-boldogabb Iiéné ait a* ké*e

isokot, a' mellyel аг elsb* ax emberek kbit

•neg ijsxtelie > el viszi magával аг é*gbe.

Mahomed. Vigy egy harmadikat is kéd-

vet angyal .' (meg oieli . 'í äo^J Aajo/,) '»

vatj ott egy végheteilen számmal ! (meg'ts9-

Ы]а)А* menny ajtajánál voltam Ir¿né ! hallot*

'"ni аг angyalokat »• ax idveíség fényébe el-

badettek alunni axok a' tsillagok , mellyek

> balha tatlanság éjtzakáját viiasztják : minden

bititsért : mellyet a' íbld rejt , mé*g egyszer

Щ пеЩ probálnám. (pauz<¡) A' tzeíljábán

fiando férjfiunak , sem ax ifjuság nyilo VÎ-

Iagának tavasxi füsxere , sem à szén-

fojflirtek seiéts^ge sxtílén gyula'do bajnal ,

11 idvefsé*gre bódito tekintet mennyei bar»

fflatja , erüs lelkét meg nem sxédidkí sem

U. F »»
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*" tUx.et$ nyelvröl rohano Örök esküvéj lin;;s,

ha а . szerelem istene le-szall, 's tnennyei fei'

legeben a* rozsa ajakokra , ar¿ ö mindenha»

saga petsétjêt réá égeti is : ez egy más tstet

• változattan jön-ki , ai althoik* tlindér orsiigi

ï>ol...igy a' Nap egész meg setétüléYé, mil

a' tsillagok villognak ddlbe 's a' f Lîlemile :i

éjtzakának ditséretet kezd ; rövidet tart, Vu

fénnyel lépik elé a* mennyei Vandor. (pauy.

Mar most fzlinj-ineg felsö sphaerák bármoniáji

tarts pausát terméfzet ! 's áljatok meg vilag nag]

arija, kerekei ! mig az örökkevalosag mutatojii

mulándoság liten - Afszonya kezéblií Ttî - s«

badul ; hogy véghetetlen futását kezdje njjra

jnikor az egész teremtés vîraga egy feiïèketlei

¿jtzakába tUndökölve le -hull'; 's a' Mabomt;

Jcönnye utánña! .' . Nézz 'alta! Nip! а* Щ

Századok sirhaímain , 's kerèfs ott, egy egyf-

íJjiUvalO' oszlopot I fordulj szembe azzal »

nappai meliy teged ki-fog-oltahi. , . . Örökkt'i

valosáfi! gyüjtsd bszve karomba esbdet! (/«■'■

emel'í jobját bal karján iartyä'n Irenét ^t ».'

voztasd-el azt az'¿n szivembb'l a' te végaete:-

leu tágasságo'ddal ; hogy tálálja mcg ez a' kart]

az tttlt oda , a' hovä leg-közelebb van az ^

5(-'iyem. Reszkessetek halandok ! Mahomed ibi

Ьа à' Szentek^- szentibe , a' hol 8 mi lit egy

Тл ten lakott , tulajdon magát öli-raeg^ (stbd-

ftn, ahàl-vtri ax Irene njejjét")

Irene, É¿ek hotsáfsatok ще$1 C(oÄijf,f

meg Ал/- 5

fylahomei, N¿zzé*tek a' halál mîllyen mo

hán roban У pródáraj mindent el-Wfz.eB , \,

mi



mi, enjim volt , 's engem tWIetek tl.vatt-

Wh .' (pauz*) Mär most egy piiantatig imádí

eegern véghetcilen világ! egy halando пега te-

bette ezt V . . «' Mindenkatonak végbetetlensé-

ge most enyéYzik visfza karombol7Л ,* Jbjja-

tú mar a* pbklokat ostromoíní, 's' az örbk

ejrzak'ar zárjait feltörve", ki-ragadOtt titkait а'

Ivilág piatzán ki-hirderni. (Agénor «l-kèsvén ,

tUk most érkeitk- Makomei bleibt)

Mahomed. ' Szerentsétlen ösz fö } têged-

Ь erre, a* halhatarJanságra maradó képre ir-

nak'à' végzések? a' Léanyodât keresed-é? (/et-

tmtlï karâjàd3) Ez riéked is meg mutatjaaz

mat hozzá , hogy egyedlil ne marad} }ajjgatiiii

ezen a'_ pusztán .„ .

" Agénor? Az áz egy ajándékod. van , a'

nit nékera ädhatsz : azt at egy jot t'eheti még

W te kezed ! . . , Étet folyàmatja ! îtt еппеЧ я

jpármál faggy - mèg ; a' mellynél a' tennészet

wldsége el-hervadott : vagy ost.o1í ! Önnyekre,

bgy niind-egyik klilön sirjon , mig az égnek

bofsiiiâllo haragja te-ddírdíil.'. .

' Mahomed. Adj-hálát , högy én tselekedr

líl»i '¿ az apar meg mentettem a' gyilkoíságtol ;

Agénor. Ha ném volt' egyéb mod meg-

"•abadufop Tyranúsi körmeid Äö'z.zül ; kösz^i

"öffl néked kegyetlen ember!

Mahomed. Nékem magamnak ЛЩ volt

toUe»meg-szaba'duVni' égyéb inodora y

Agénor, Tehát szabad vagy már ?■ bogy,

taVbá t#gy miad en t ... -г- Robanj . miedet) ret

retes SzétVészeiddel , 's változusd - yiszsz»(

г Щ$Ц., Ijogy tegyen mint hajdon juszta, és

' ' ék«*.
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ékefség tiiilklil-valo ; emelj réá ember-tsont'ïi»

kást fei a* fellegekig : '$ vezesd - fel a' te Is*

tenedet a* halált : bogy illje - meg a* Ö inné-

pét ,• a' midbn a' feneketlen éjjféllél stembC

néz az Ö üregeibol , 's a1 teli Öiöm-poharat

hajtva tsufolja a' teremte's 71k napjät, hogy »'

poklok tapsoljanak , 's at. éneklb' angyàlok

meg-némuljanak , el-setétülve ; mikor az orbk

vilagofság napja bé-fellegzik t а* я benado

véghetetlen igy meonydörög - által : Binom )

hogy az embert tetemtettem ! , . .

Mahomed. Ha a' Diihjôfség nerii sz^gyeti*

li magát a' fejér hajaktol : leg - alább tiszteld

olvo léányod szentse'gé't ! * • . jajj nékem » ha ai

¿a sziven^s fel-ébred !

A^,Mtf¿ Jajj lefsz néked terettíté*s nyo*

moié'k tsudája ! mikor az molso itélet menny-

dorgéseire felébredsz (az alatt dtihSstn a' Ma

homed kvdjára tohan hogy meg • bljc Maho*

medet )

Mahomed Hite • véuén kirántja kardjátat

Agénor ke\iboll Alugy-el elébb te nyomoruít!

hogy jajjaid ne tsiuáljanak difsonántiát ai Örök-

kévaloság gyözedelmi - énekébe! dltal-M**

?xdnako%o tekintettel ; tábori mustka ^глЛ»

j' Zfantsárok hadra gyúladya ftUállnak i *

a Kárpit It-tsik.
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KEMÉNY SIMON

V A G Y

A'

HAZASZERETET ÁLD07ATJA,

SZOMORU JÁTÉK.

III. FELVONASOKBA.



SZEMÉLYEK.

Jïunyaii 3dnos Erdélyi Vajda.

Kemény Simon.

örtg Ktmény , innek Atya.

Mdria Kemény Simonne.

Ztyk ifju nemes vitézlo.

Klara» Kemény Simon Testvére, ' ,

Mohai nemes vitézlb , ör alio.

Fajna )

Vajda ) nemes Orállok

Stdtsvai )

Fektte egy b'reg Nemes.

Vetstlinyu )

Garâ\à& ) al - Veiérek.

Kenieffi )

Agnes Feketének Menye.

Keres\tetî egy Kém.

Egy Remete»

Metetes. Török Nagy Vetér.

Л' Mufti,

Egy Török.

Magyar • 'i Torè'A Katonasâg.

A* Torténet esik Galdón, e*s t Szent Imw

Téren 1441«



ELSÖ FELVONÀS.

I. J E L E N É S.

Mokai , is tgy TbrUk

[Mohai ort áll tgy tserfa udva til^ênil t est-

vt y a Gálii s\QUbk alatt)

Mohai. A' törßk Sátrak'tüzei teli hintv« gyi-

iwlo mezeinket, tsufolják Haziuk' ege' isil-

hgait. ( hallgatoi^ik) Valami jár itt, ha mef

»em tsalnak Fiileim, látok îs tova a' bokrok

böw valami telibbet ax ejtiaka Urefs formái-

lil , ha ezen udu verhenyös világa nem кар-

»xtatja tzemeimet j (sz'tja a tüx*t , nil *s halU

f«0(f^/*A) négy ellene mondliatatlan tanu rêi

<skiisz.rk , bogy ott ]Ö valami. A* hold fem

*br ki buni a felleg meglil, mimha el-akarn4

'ejteni az U Tbrbkjét. Nem egyéb ; valami

Mm . . . ïmê* itt van ! (J8 a Torek) Ha! bal

le .' ki vagy ?

Tb'rbk. Ha! keresztény kutya! esmerd-

Щ a1 te Uradat.

А в JMe-
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Mohai. Meg lebet, ba közelebb jöszsz,

bogy oda menj a1 hová én tsak kiserni fog-

lak.

Tb'r'ók. Ha a' te Uradat ugatod : ugy »'

vé*ge fele jársz. a' notának С kürdat ránt.) i

mindjárt meg-akadsz- , minekeloue a' maraslios

¿rkeznél.

i Mohai, (hü\\á vág) Nyomorult ditseke-

dö ! védelmezd magadat. {viaskoinaK) Menj a

te Paráditsomodba , bogy ne puiztitsd a' mi-

y énket! a1 (Töräk el esik)

Mohai Сvire foly a* mejjébbi Hasxonta-

lan ! meg nem érdemled ez,t a' vé*rt. (koti «

sebct.) Erbfsen foly, nem akar meg-állani;

bár tsak aJdig ne folyna mind ki , a' mi's

fel-valtanak , hogy ne maradna egy lires for*

ma 37, ör állo hellyen •, de ha ! megint jö vala*

hi. He! Holla !,ki vagy, keresitén-é yagy P°"

gány ? Paiolát ? ,

- - II. J E L E N É S.

Kemény Simony és Mohai.

Kemény. Áldafsék az, Ur Jé'sus !

Mohai. Amen !

Kemény. Mi dolog ? Ëz a' Tb'rök mit

keres m? ,

Mohai. A' mit keresett , meg-találta.

Kemény. De a' mint látom ö is talált té'

ged; a' véred eröfsen foly. (tgy kes^ktnöt

resten, elé koti")

Mohai, Az ôyét kergeti ¿ »t mig Ы

üi



Im?, talám engem is bé ê*r, a' ki mánnam ide

jlöverfcezik.

Kemény. Kár volna ennek a' vérnek el-

folyni illyen oltson ; mindénik tsepje meg-ér

tgy TörökÖt. Menj hamar fel a' Kastélyba ,

í Feles-gemnek vannak balsamjai , 's hatalmas

irvoji fiivei.

Mohai. XöszönÖm nemes szivü Kemény !

¡¿ngatlat ; élek vele , ha mé¿ élek, mikor fel-

áltanak.

Kemény. Élj hát most ! (által vts\i fe§y~

bt.it ) mig élsz nemes Mohai ! 's ha én is

<lek, meg emlékezem rollad ; nagy adofságod

"fan nállam mert egy ujj tamival erosited,

igy nem holt-meg Erdély egésszen.

Mohai. Áldott légy kedves Kemény ! H •-

«yadi elsö at emberek köxött ; 's te, egyetlen

Чу a' Hazába.

Kemény. Te is a' vagy a' te Nemedbe !

add ide a' te jobbadat nékem ! mi ketten

Bajtársok vágyunk : de* siess ! mert el-foly a'

'¿red, 's osxtán a' halal el-veszi az én baj- %

'«sigomat. -

Mohai. Bátran ki-nyujtom néki is a' Ha-

*^ért el-sárgult jebbamat {mtnyen) Idvezlégy

^iott kemény ! (el-menyen)

III. J E L E N É S.

JCemény (egyedül")

Et az igaz Magyar! az Ö vére irja né-

Ь fbldére a' Donatiot. Melly sok illyen

dtsga vér az b árkába maradna , folyva л

ba-

"■



barátságot penarak kedves eseteivel , ha ti*«

lettek volna ollyanok is , a* kiknek ha a' vir

tus volna az osztoztato Biro tágas határokbo

tsak annyi jútna » a' meanyit mér a' fejek ad'

dig a' porig, mellyet a' lábokkal egygyüt

tsokol ; 's az ic tsak a' fold alatt , 's tul

azért , hogy a' szine tollek meg-menekedjék

De takarot vonok a* szégyen eleibe, bog]

gyönörködjem a¿illyenszép t&illagokba, mel

lyeket Hazánk' gyászszára a' Török hold fei

hoz; kár bogy ugyan az, ha fénnye rellyesseg

re nö , ki is oltya oket. Millyen derék Ш

gyarok esének-el ! . . . lijan ment tisztes E Ici

hez a' te ohajtot mátkád, fejéren virágzosxüi

я' barna Kastélyba ! tekints-ki mikor tiyögv

a' szélbe viszsza-tér , *s a' felegböl mellybi

bótitja az tsillagait bullasd le az Égnel

tseppjeít ! ; Tábomak disze rettenetes Bethlen

le-szakadtál tajtékzo Paripádrol mint egysiH

é*lofa , mellet a' «zél ki-tbr ; нет tsengenel

tôbbé Havassaid a' te kurtjeidtol ! : Sem * 11

Palotáid barátságos Tholdalagi » nem zeng«

nek a' szabadabb vigságtol, miko'r, a* sarkai!

tyuk verset penguek a' hegedükkel ; 's ai P

rom el felejtkezve a' fbldrbl , az égre íel'^

ált... De itt jár valaki, Hé! holla J Párela1

kí vagy ?

IV. J.ELBNÉS.

Kemény % Fekete , és Agnes , enntk Mtnyt»

(az aggoit öreg Ftketit ve\tti a harján ts'

tsemSt tarto ifju Af\szony-Menye téùofyeM

Fekete- Egy nyomorult Kereszty& » j

binek élete a seprejére jutott, Én-ii bartzol'



tito ix ifjiuág esrtendeibe « nem hiába égett

el az é*n ¿letem tángja ; 's az ¿n Fiaim is ae

auyai Föld mejjén pogány vérrel teli alutcak

el ; 's talám ezen kis unokám számára is szop-

tatnak a' pogány emlök. Oh Uram ! tsudálla-

tosan tartotta meg az Isten ezt, az én szerae-

im vilagával.

Kemény. Te vagy tisztes Fekete ? 's a*

te kedrci Meryed , tiszta fénnye z A'iszo-

пуокпаЦ ékefsége a' te vit¿z Fiadnak. Mitsoda

mostoha sorssal bujdostak itt f

Fekete. Áldott a' te szavad kedves Ke-

tnény! jer I ôzelébb; bogy tapogafsalak-meg ;

I (oda тепу en Kemény 's meg fo$ja ) mért nem

( Tígaaztalja tbbbé a' nemes vitézek szëps^ge

[ ezeket a' «zeraeket, tnellyek a1 haza bus nie-

uHöl váltak-el.

Ktmény- Mitsoda sors u'Idöz titeket tisz-

! tes sxerentsdtlen Öreg! de mit kërdev? kinek

! ne jmott volna a' kbz inségbôl ? . . . mondjá-

«ok-meg ! bogy ha tobb jutott néktek , elrt-

¡ jyek belölle.

Fekete, (tapogatja.) Oh ! ebbe a' bideg

örök é*jjbe millyen boldogito meleg elereniii

«livemet.

signes» Fufsnnk innen Apám ! ne! mint

•Ht a tserfa izamedbe ; ez a' gyermek reszke't

b» tUzet lit. . . mindenutt ég , mintha vilag

Vége volna. л

Fekete* Ne íélj kedves szerentsétlen Lé"á-

■yon»! itt jámbor Keresztyének közt vagy.

Meg van szegény valtozva .. , Tizdnkét falut
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a' tiszta angyalt... ah ! irtozom kî mondani

... 's a' tsetsemöit bé« hánták a' tiizbe} a'

lángba szökbtt utánna az Anya , s én a' mi*

dön szinte oda égett, a' karjai kôzzé" szori-

tott tsetsemövel ki ragadtam ; 's a' mint fei«

néztem az égre . az bldöklö Angyal utan ki-

áhva az Iitenhez ; egy pogány , egy tsapái-

sal ki-lkötte mind a' két szemem vilagát.

Kerntny. Ob Istenem ! elhoztad az idtit

a' mikor, vagy mind egyszerre el-veszü'nh,

felesc'geinket , gyermekeinket magunk által-ad- ■

va a' halálnak ; bogy a* pnszta földö'n maradt

Törököt a' méreg Ölje-meg hogy egy Magyar

se marad rab-szolgájának ; vagy a' holdoklo tec*

mészet utoljára egybe-szedve inindea erejät

még - egyszer meg gyogyuljon.

Agnes» Gyere erre Apám ! itt van vala-

mi a' pusztán ; te nem latod; a' vilag benn

lilt az ejtzakába , holnap se virad-fel néked

• ..Gyere erre 1 (huxza ах-Ôreg Feketét, az-

vtán meg txirokálja Kemtnyt) Meg - talaltam

az ö rozsa pofáit , azt mondták , bogy

meg sárgultak volt (le hajoly 's tapagat alatt)

Mar a' pásin'ís raeg nött. ( Kemènyt tapagatja)

Alolla jôttél-ki ? de nem esmérsz ! jollehet a

szivem nem változott-

Kemèny. Ah kedvesHugom! a' te sorsoá*

ki tudja , hoi hasanlo lehet ehez. Otet is el-ragad-

tak a' Pogányok ; az Utkbzet alatt veletlen

meg - lept¿k a' Kaste'lyt , tninden a1 merre lehe-

tett ; szerte futott ,• de b'tet meg -találták, s

a többi kozzlil ötet egyedü! vitték^elj Zeyk

mint egy meg- sebesitett Üroszlán, úgy robant

után*



utánnak , de tnég riszsza лет jb'tt , az Isten

tudja mi -lehet az ö sorsa. Egy szegelet sims,

a' hel ne szakadjon a' könnyhullatäs , száraa

a' tenger,

Agnes, Mofsátok - le ezt a' sárt ! men-

nyei források-é a' te szemeid ? de az égiiek

nines vize , 's a' lang mar mind arra jár . , . ,

«paszszátok millyen meleg ez a' szegt^ gyer-

aek! ártatlan angyal ! mit véiettél volt elle-

nek? Nedves ez a' holdvilág, (/e-Ao/'o/, i a*

fildre myul) Ezen a* pusztán szedik a' bo-

íiorkányok a' fu'vet ? Mem adok ennek az

ártatlannak vëribbl; ha ¿les a' kardatok, blje-

tek meg azokat a' gonosz embereket! . . Me-

íytíok , mert jönek. Né! millyen tüzesek,

mint a' revés fa . . fussunk !

Kemény. (meg-fogjä) Ne félj kedves kb'n>

"уег.0 Angyal ! Kemény az egész pokol eilen

T¿d«Imez téged. He! holla! parolát !

• V. J E L E N É S.

és három Nemes Srállok , Vajda^

Vajna , S\atSva¡.

Vajâa. Ditsértefsék , az Ur Jé'sus !

Kemény- Amen ! Ti vagytok Bajtarsaim ?

Te vagy kedves Vajnám ! egy hijjával teli

marad-é számotók ?

Vajna. Elegen vagyunk : aiikor téged meg

l«unk mindenik kettové válik.

Kemény. Kérlek hát, vezesd-fel ezeket

* szerentsétleneket a' Felségemhe?. : nékem

me8 hagy ta Hunyadi, hogy éjfél tájba íel-kbltsem .

Va}-



Va)na* SzerenMé*sek , mind âzok V «ze-

reatse*tlenek a' kiket az Isten Kemény eleibe

viszen : a' te karodba meg van a' te neved ,

a1 te szivedbe semmi sints beiolle.

Kcmeny. Ez az Öreg vak, 's ex a* derék

Menye egy kifség meg-változott : vigyáz re-

ijok «

Va)na. Mintha éppen magad volnál velek.

Agnes. Itt vannak a' jó Letkek ? me-

вуек, ba mennyországba vezettek

. VT. JELENES,

(Ax tlibbiek a\ elmtnteken kivüí)

Keminy. Itt Mohai allott,

Fafda, Találtok szegényt, kérdezíe, hol

la ! -paroját I feleltUnk, 's Ament mondott. ho-

vá mentek ait kérdezte-; mondottuk hogy as

Ö belyébe : arra azt felelte: hogy hi a* Mohai

„tfres helyét keresitek, meg talaljátok, ha egy

„kisség itt vártok; ha pedig telinél fellyebb

„meg töltve , ott van Kemétiy. Menjetek en-

„nek a* vérnek аг ntján , éppen- oda vezérel ;

„engem raár nem akar tovább kisérni , mond-

„játok - meg hogy ñera vihetem*el oda ezt a*

„sebet a' hová klildötte i mert nem vérzik

„többe*, Nektek pedig adofságot hagyok ; ев

,,a' seb igen oltso , tsak egy Törököc talál-

„tok ott hallgatva , a' hová mentek 's én is

„mar el-hallgatok . . . *s azzal tneg-holt.

Kemény. Itt hallgat Шге а1 Tttrok ; de

itt besz¿¡jea egy kö rnajd a' jb'vö idök mohai

küzzíil a' magyar hüse*gröl ; ide hozzátok az

4
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8 ttttét , 's en egy kb'vet emelek ai Ôsirhalmà-

ti. N^kem mtg-hagyta Hunyadi , hogy fel-

költsem éifél tájba •, oda kell mennem , tiidom

ugyan hogy ö sem alszik ; én egy orát alw

tarn az elsö fáradtságba , akkor ugy aluttam ,

iogy lalám Z7. utolso trombita koltött volna

fei; 's mar ollyan ¿bren vagyok , tni-tha ал

örbk életre serkentem-volna fei. (el-mtnyen)

VII 3 E L E N Ê S.

Fajdd, tS Szatsvai.

Va)i&. (V tserfa uiu tüzét szitvä) Én

bolnap Mohatért négy Törököt le-vagok.

Szatsvai. Én a' mennyit csak le-vágha-

tok , feiet mind érte számlálom,

Fajda. Der¿k fitzko az'a* Mohai ám I

az ollyan meg érdemli a' nemes Levelet.

Szatsvai. Ha mind ollyan volea : ugy

tsak egy ejtzaka se tsillagzanának azok a' Sá-

torck; de sok gaz ember is van köztlink ;

sem méltok a' magyar névre.

Va)ia. Még az égbéli Angyalok közt is

találkoztak roszszak.

Szatsvai. De látom közülliink a* jók hul-

aak-el. • '

Va'jia. Fájdalom ! da ba mind el-bulnak

a1 jok , tsak a' roszszak maradnak si mi ;

azok nem is tölbre méltok.

Szatsvai. Talám a' kik ollyan jók, hogy

a' roszszak el нет ronthattyák , meg-javitják

valáhára ezeket ; rs le-veszi a' Magyarok Is

leña a' keserves gyászt a' Hazárol.

«
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Fcjda. Most egy , ke*t Nap aie« el M

db'lni ; vagy mi maradunk, a' Törbk ahtt,

ragy bk* maradnak itt , bogy jövendöbe feiet«

tek arafsunk.

Szatsvih Az Isten hallgafson-meg í u

¿des kenyéV volna ara ! kár hogy Mohai nem

ehetik belölle ; egy jó darabat meg-érdemel-

ne. De tudod mit mondoct Kemény? idelÍN

tzik bol fekszik.

Vajia. Hngy ne maradjon Urefsen a' hely

el-menyek en , 's el bozotn.

Siatsvai. Hiszem viszsza látunk winden-

Unnen , 's egyszeribe itt termlfnk . azutin t¿«

gylik ide a' hol néki maradni kell , hogy »

ttiz. világnál hárman legyiînk vele, (el-mtnntk)

VIII. J E L E N É S.

Hunyaii egyeiüU

(Ä Gáldi Kastélyba)

Tsak álom vala ! (almábol felSerken) bi

aba huntam-bé szemeimet ; az'álom szentkár-

bitján belöl is folynak a' világ hábonii..-

boldogok ! a' kik örö'kre ahiSAnak-el *. azoknak

szem fedeleken által nem hatnak ; En annyi*

val boldogtalanabb vagyok más vité"z.eknél, hogy

az Ö halálok é*des , midön a* Házá¿rt esneJr-

el ,• az enyim keserii lenne ,• inert a* Hazával

egy litt esném-el... Hatalma* Istenl elére/if*

meg mar tsapásidat ! (pausa) Nein felejthetem,

mint hq most is látnám : az álmok isteiub'l

▼annak; valamr «jj tsapás fenyegeti-aieg a' Ha-

zát



tit,. , senkinek se mondón; Inkább lelket ki.

тапок önteni mindenbe, mig a' mennybéli Is-

ten világa alászál az én mejjembe С pausa )

Ugy lettzik szeretnéra kimondani leg alább

Keménynek ; de még lem ; szégyenleném ol-

lyan kitsi lenni , hogy egy álom el ne fér-

j»n bennetn . . . Tssk ugyan a* vége jo volt

аг álomnak : Аг Egnek két végén , egy fe-

löl a' Nap raent-le efsöt jelemö sarga ábrá-

zattal, tul hozta fel a' satán fekete Angyala

a' teli holdat 5 el-fogta a' JNap kítletet аг б

K-terjesztett szirnyaival . . . аг ô eetétségébe

i holdnak ollyan bajnala vole , mint a' пэр-

пак, -ugy hozta mint egy draga követ, mel-

lyel аг éjtzakát örökre el-jegyezze . . . bor-

zadtak alatta a' Napkelet kbsziklái, megrb» ,

vallattak a' halmok ; sirtak vizeikkel a' vbl-

gyek , s^' tegnap el estek sárgán , meg-ahut

▼irrel-, аг ég liregén szerteszéljel bujdorsva

nyögtek ; Azomba a' magos menny tetejérôl

*gy szikra sebefsen lefelé egy világofság An-

íyaláva nött ; a' villámlás volt kardja kezébe,

szembe repült vele a' sátán , 's a' mint vias-

kodtak аг ég kôzepén , a' nappai , es éjtzaka

rendre váltották fei egymást a' foldb'n ; mig

Чу tsapás , mellyre az ég meg nyilva аг

Orbkkévaloig tündbkUJtt , szivbe találta a' Sá-

tant: ollyant bödUlt , hogy a' világnak végei

*eg - borzadtak, 's az égbeli testvéreinek egy

kbnnye le-kisértc ; a' midon másodszor is le»

fwtt az irtoztato Urefségen ; mert levegb'ég

* winden porszem futótt , hogy hozzá ne

nien ; mikor a' világ' fenekére le-érkezett ,

"jj
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ujj belyt ttfrtbè* , rémittô dßrge*fsel , 's egy

láng - tenger fokadt helyébe. Ekkor a* Nap

szépen jötr-fel , zengettek a' bazai völgyek,

s ai Angyalok fenn énekeltek . . . Ennek at

álomnak jelenteni kell . . . Szeretném tudni ya-

lami ujjat a* táboirol , Keménynek ide kell

jöni . . . Ugy tetszik jön is valaki.

IX. jEt^NÉS.

Hunyidi , és Kemény.

Kemény. (tsendesen béMpik) Sajnálnálak

itgytn fel-kolteni ; de mé*g-is inkább kivánuám,

bogy alunnál : annyi fáradtság oyugodalmat

kiván.

Hunyadi. Egész mostanig aluttam , '$ in

kább aluttam mind nyugodtara ... a* mint mond*

ják álom, 's efsös idö. Nints-é valami ujjság?

Kemény. Vajha volna ! mert rég már hogy

m pogány fegy ver az Anyai szivbe ; 's ao-

nak biborával nevet a* Duna a' Török vidi«1

keken : Oh Hunyadi ! Ez a' seb a' millyea

aagy , a' te hasonlo lelkedtöl várja balsamar.

Hunyadi. Ha az Anyának /nostohája nein

▼agyok , sebe fájdalmát meg-osztod velem Ke-

mé*ny ! valatnint e*n be kôtéset veled osztom*

meg, 's meg-gyogyulásáért együ>t fogunkha»

lit adni.

Kemény. Ah 1 az b' vétTb mejjén el-sár»

gult Fiai val , mint nyögött az égre, 's a' vi«

gasztalás helyet sasok szállattak-le a' félig

eleven áldozatokra : el áradt a' siralom a* Ha*

xán , a Hegyek egytiásra ekbozzák jajt!

■airel bántottuk-meg ennyire az eget?
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Hunyaii. V«gyn«k közzlillUnk a* sok

jok közt ollyanok , * kik tsak nevekbe vise-

lik a' Magyavt némeltaek a' izetnélljee

gyülölsdgec bé-viszik a' löz tigybe; mások

a egy jufsra fuggetlenséget épitenek , 's a*

nidön az illyenek. Tiszsza vonuak , a' jók

meg-szakadnak.

Kcmény. A* Nemes ek egyenetlenségéért

veri a" szent Hazát pogány ostorral az Is-

un i 's mind addig verni fogja, mig ezt az

((yenetlen Népet ostorával egybe hajtja ; de

iz elsö ütközetbe valaki az egység szeatsé-

{ét meg-rontja poginynak kell nézni.

Hunyaii■ tgaz, bogy ez a* pokoli ko-

vász, diihösködik Hazánk' belsö réjzeibe ; 's ez

«Ьш eleitöl fogva betegst^gét : ebbe a' kö-

îikla Tárba , mellyel »' termgszet vette-kcrUl

i' Magyar szivet , egy mjvfóbetetlen $"zent-

»ege volna áz ¿gaek , ba Ertrclynek ereje egy

Ktminy. Egy yolna , ba klilön levftea

Шзк , a' magyar sxiveket is kulön nem szag-

t«nák; az el-temetett jufsak pené*szes sirja-

Ь ul a' kinu-brzö sárkány , lehelli pokoli

•nítget az Atyafiak kôzzé . . . minden valo, es

Wpielt birtokok ott vágják egymást keresztül

•wr hadi fortélyokkal . . . ott vettetnek ti

'Mzadokra késb' unokák kbzzé* a* viszsza vo-

**• tnagvai . . . sb't az b'rökös hazcfiui bad tne-

tterjégét nyilván tanítva, a' leg-alatsonobb for-

Щ\ okosság nevet кар , '» az egyenefség epy-

'tyttíígnek gunyoliatik ; a* szoros fenyitékii

Yittut királyi «zékébe a' tágas engedelmli tor.

▼ény-



ve'nye(4¿g til , *s a' meg-tiyitott pokolbol a'

Job brdbgbi a' Napfényre roliannak.

Hunyadi. Az ido' egy ollyan sieremsá*

len Anya, roellynek a' l«g-szeb!> sziilöttjei

is meg nyomorékulnak a' földön. Emberekve-

zetik я meg gyenge tsetsemöt, 's magok »

nieg-botlanak.

Kemény. Kivált ha a* izomsze'd hatar-kö«

be ütkö'znek: mert minden arra törbkedik,

hogy annak szemségét meg-fertéztefse , 's egy«4

dül valo bálvánnyának a' foldkeresésnek fei-

áldozza ; a' mennybe arányzott lelkek a'fbld-

re szegezbdtek . . . 's a' kiken leg-inkább hel

lène hogy tiindököljenek azon Klenodiumok

a* ki-nyiltság , és hüség, meltyekkel az h

a' Magyar szivet meg-nemesitette , azok leg-

kénteletiebbek el-temetni abba a' földbe,»'

mellynek ÖrzÖ rabjai,

Hunyadi. Fájdalom ! hogy sziinetlen- valo

fcadi fortélyokkal öriztetnek a' joszágok , '« *

leg-szebb nemzeti Karakter el-romlik; г su-

jetet kivül költözik az ábrázatra , 's leg-kö«

zelebb van leg-kevesebb . . . De oh Kemény!

méjjen gybkeredzik ez a' mérges burján, еь

a' hoÍ7,szas senyvesztö nyávalyája Hazánknak.

Kemény. Mivel addig öntöztük azt »

pokoli burjánt , mig a' szeretet kedves tsiráji

ígét el-foglalta.

Hunyadi. Ha sokan ugy ¿rezné'nek» ej*

száradna , 's a* paraditsom ujjra felnone. Mi-

kor az egész föld virágzani fog, 's annak bur-

jányos szinén netn'sinlik egy néhány

akkor a' mi Atyánknak Országa el-jö a' m1'

té-.
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rJstlínk kérnï . 's a' Menyibe réánfc biiatott

kb'zetébb hozni, valabol mi is el-érjük.

Ktminy» Más helyt Hunyadi! itt félek

t\ébh el-érjük a' Török Orsiágát , roelly аг

Iscene't még inkáhb el-távoztatja . . . Szegény

beteg Нага ! Егек tám ve'gsö jajjaid

Hunyadi. El a* Magyarok bene ! 's ti se

tts Eleink аг égbe Нагапк boldog sientjei

нет hiäba könyörögnek.

Ktmény. ("jó' a Kim.') Im itt jö egy

Kémiink !

X. J E L В N Ê S.

KtreSxttsi a Kern. , V a\ elébbiek.

Hunyadi. Mi ujjság a* Török Táborba

Keres7,tesí. . •

Keresitesi. Komor a' hir , a' mellyet ,

¿8y погок mint a' hálalos nyilat a' kösV.ik*

lájáhofc visisia - Fulott sxarvas ; öllyan kénte»

len mondják-ki ajakaim , a* mint a haiai vet

tsokolja аг ellenség tôrét. A' nagy Mufti el-

bitette a' Törökö'ket hogy аг égbol sugallott»

Mahomed , hogy bolnap el kell esni Hunya-

dinak ; 's аг b* fejének Stambnlba kell kisér-

tetni mind azoktol, valakik аг ö vallását fei

rem veszik : а' \Гегёг аг eg^si Tabort ar

fa eskettette , hogy tnindenik a' Hunyadi ste-

méllyére törjen ( Kemêny , ês Hunyadi méjjtn

ti mtrtilntk)

Hunyadi Ç magiba ) Ezt láttam én ! . . ,

Ktmény. Tehát holnap el-esik Erdély!».

Ш. В oro-
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Örökös köd! с borulva maradj a' mi sirbalnu.

in felett Krakkai koszál ¡ könny» zve az el-

mult idöket , tnikor oldaladrol buzgott-ki a*

Nektar, 's zengett a' Hegy allya a* barátsár

gos Magyar örömeitöl :

Hunyaii. A' Sergeknek Ura semmivé \i-

szi a' Pogány intézeteit; az Дтуа лет os-

torozza halálra gyermekeit , a' leg-ijjeszt'obb

fenyegetéseit is javára tészi. ( Keres^tesihei)

A' leg kbzelebb lérô Vezérek mindjárt ide

jöjjeaek. J (Kerts%tesi tUmenyen")

XI. J E L E N É S.

Hunyaii i és Kemény.

Kemény, Ez az utolso tsapás hálalos,

Hunyadi ! mintha a' Keresztényeket az fetén

ki-tagadta, 's a' Pogányokat fogadúi-volna Fi-

aiva . . . Szegéiy Haz;:! mar tsak orakat ninúü

Századokhoz s mint egy meg sententiázotc

rabnak , h«laap a' feje el-esik.

Hunyaii. Ha el kell annak esni Kemény!

a' Pogányra kell esnie ; mint a' föld *neg-

unván hordozni egy alkotvány' sullyát magá-

ia rá/.za. A' Keresztények' katalmas Istene

bátorságot adóte az én szirembe , erb't Ka-

romba; 's mikor az én lelkemnek egész tiize

ki-ömlik , пет biaba alszik el. Közel fogsï

állani hozzám Kemény! 's mikor én el esem»

te .vedd- álral lelkemet! 's mint a* világot el-

végzô menydôrgés ollyant riadj .' bogy meg-

rendüljön a' bazai fold raindenik Magyar,

-
; <

47,
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egy meg dübödt óroszlánná változzék ; ^

nnndenik kiilön mint egy Királlya a' feneva-

daknak ugy szaggafsa szeite a* Pogáiu j On-

tsad a' te erös Lelkednek szr^lvésszeit a' ma

gyar tüzre !, mig tellyes vilagaba lángol а л égie.

ÎS'yisd-fel a' poklot elöttek ; hogy a' ké¡k0

Tavak ke*k világa meg felse az o ábrá¿atjo-

fcat ; 's nyisd-fel a' mennyet elöttek; hogy

mindenik egy-egy , Sátannal viaskodo Arkan-

gyallá válje*k ; 's mikor a' pogány \év-zápos

orditva Je-oinlott , s az. Apa ábrázatjárol el*

mult a felleg : adjatok .az. én temeiesémen há-

lát Öröm - könnyekkel álva a' szeretec viísza*

tért mennyei fénytín.

Ktmény. Ah Hunyadi idvezitö fény stít

elöre az Eidély' Atya ábi azatjárol ; ba szin-

ten azon fellegek el-akarjak is rejieni , mel-

iyekbe mint egy Jupiter az Oriasokra úgy

készited menykoveidet. A* te meg retiemhe-

tetlen bátor lelkednek ereje hatalmas egy sijl-

lyedö országot meg tartani. bzerei a' Viié-

zeknek e$senek-el : a' te lelkedbe az ö k¡-

alutt langjaik egyesülve gyulnak - meg az Ö

sirhalmakon 'js az, ö halalok hellyébe mas éle-

tet siitnek a' meg - tnaradtakba. Te a' lelka

vagy az édes Anyának Hunyadi, 's ba te

el-hagyod, egy hole test körül maradunk gyá-

tzolni. '

Hunyadi Te elevenitsd-fel Kemdny ! mi

kor el esem az én lelkemmel maradj fenn holt

testem felett !

Kemény. Ah Hunyadi ! te maradj felet-

t«m ! az, égbe evez elore az én lelketn lác

B 2 va
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va az édes Anyának melly szépen rogv^grsk

kbnnyei mikor az Ö s^bére balsamul ki folyt

\ért meg-b.tja. Ah ! meüy édes az a* szeretet,

jrellyel meg-öleli balavány fiat , az. o szers

tetét ezerszer visrsza-fizetve.

Hunyadi. Álmot besz,ébz ! 's »' metinybe

jársz el ragadtatva a te angyali szárnyaiddal,

Kemény. Álmac kedves Hunyadi ! ÖrB c

álraat ! . . . a' leg-édesebb álmokat mellyekei

azok a* szárnyok hoztak , a' mennyhbl , hogy

a* leg-szentebb valoságbt raeg-tartsák a' hazai

földön.

* ' Hunyadi. Szolj kedves Fia ennek a' sie-

retett haldoklo Anyának í nem hiába valok a

te álmaid : Szolj mond-ki nékem azokar, hogy

eggyesitsem az enyimekkel; szolj kérlek, mend

ki ! .

Kemény. Engem szokszor meg szollitot-

tak helyetted.

Hunyadi. Mit tégyen az ?

Kemény. Ha az intézetehbl vak TötÖ«

ket a' te képeddel meg lehetne ualai!

Hunyadi. Nem értelek.

Kemény, Ha midün a' te képedet kerget-

'ne'k, öket bé-e'rné az ö ijjedelmek rettenete$

•valosága ; bogy közblil semmivé tégye..t«

Ezerek fognak velem el-jbni.

Hunyadi. (meg alelí) Kedves Kem&iyem!

fogadd - el a' Hazá köszönete*t ! de Hunyadi

el nenvfogadhatja azt az e*letet, a' mellyet egjf

illyen hazafi hálala örökre meg-bélyegezne.

Kemény, Az ég bélyeje a' Hunyadi é*le-

te betse"rÖl.

Ни*
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Hupyadi. Ha betsülli az e*g ¿letemet ,

»eg-tirtja a' nélkül is , bogy árrát meg-veg) e.

Kemény. Ha Hunyadi nem volnál , azt

jnondmám, bogy irigyled ditsôi'ségemet.

Hunyadi. Ha irigylendm is Kemény !

ugy i> mint eisöt engemet illetne; avagy ked-

vesebb-e* az èg elött a* te véred áldozatja

tz enyimnél ? 's nem tudom én is az, utolso

ueppig le-számlá!ni a' bazai fbldre?""

Kemény. Kedvesebb Hunyadi ! inert az<5rt

vifzsza adja a' Hazátj Te pedig mikor az ö

kintséc ki • számlálod , magadat Örökre meg-

»doütod.

Hunyadi. Nem elég gazdag-é az , a* ki

Й nyadit me0 .karja váltani , az b adofságác

M-Ëzetni ?

Kemény. Hunyadit senkt se fizeti ki :

smadokba virágzilt egyszer az a' planta ,

melly egy oUyan Vezért terem.

Hmyadi. Századok Napfdnye érlel'meg

ïgy illyen hazafit.

hemény. Tehát ba meg érlelte Hazám ál-

¿ott fénye , szakadjon - le az Ö fôklére.,..

На аг, a' Vezéri talentomom volna Hunyadî!

»' soi-sot kérdeném - meg , mellyiké légyen a'

ditsôfség : igy pedig kénszeritlek teged / a-

lon keserü könnyek tengeiáre, mellybe a' Ha-

M utánnad süllyedne, 's arra a' mosolygo' finjf-

*e* melly egankre viszsza tér : ne vesd-meg as

kerésçmec: 's engedd nékem a' te paripá-

eon viselnem pant7^lodat , mig meg-alazad a'

büsike Pogányt ; hogy a' Török partok nyöji-

hlÍk i mikor meg - esmérik az ö vérefcet. De

egy
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egy kérésem marad Hunyadi ! te beszéld-mt{

a' Fiamnak , mikor Kora' elsö Tavassiába i

virtus' magvai leg-jobban fogannak; 's muid

meg néki az iitat, mellyen az égbe тешет,

mikor ö et a' foldon hagyiam. Те is Ш

brömeimnek mennyei vilaja! jbjj-bé а1 Наг»'

ért alvo pillamókan fold alatti álmaira коггй

. . • meg tbrli Siemeit. ÖrÖk ejtzaka estvéje!

bullasd - le hannatodat.

Hunyaii. Ah Kemény.' ne vesd-meg»

leg édesebb poharat , mellyet aa ég nem r¿{

adott kezedbe.

Kemény. A' Ieg-keseríibb pohár azmell/

a' Hazát fenyegeti. Nevezd Mariât , 's a' №

nek rainden örömeit kimondottad ; egy esztet-

dö kevés volt meg számlálni kinrsemet....

de nevezd a' Házát , 's egy brokkévalosíf

mondottál ; az ég a' fblddel mérkezik , «

Angyal Maria is, az égnek segic gyözni,* ''

* me>'nyei ryereségbb'l vele osztozom, mitó

weg öleinek Házám' boldog árnyékai '* a' «

íyozedelmi koszorud máfsát Hunyadí képénsi

adják az égbe.

XII. J E L E N É S.

A\ tlébbitk , ¿s más Alvexérek '<■ Garata,

Wefselényi Kendefß.

Hunyadi- Kedves Atyámfiai ! vé$ií «*

»zedelem fenyegeti szegény r¿g sinlö Ha-

гапкаг. a'- mi hatalmas ellenségünknek , 81 n>i-

don minden intézetei , mint a' nagy ten|«f

habjai a' magyar virtus koszikláján eltöriei»



•г я' vakmerö Pogányt tsak nagyobb d'rfhösse'g-

t] ingerle* ; a' mi inségtinkbe örvendez Ö, a'

Keresztény kö'nnybe nevet az ö szive, 's egy

paraditsom virágzik szemeibe , midön Erdélyt

egy pusztává változtatja $ de mikor a'rem^ny-

iig mennyei világa hàldoklik ,' abba a' szurktî-

Jttbe válozik oroszlánná a' meg- keseredett

szivü Magyar, hogy szél'yeî-szagafsa ellensé-

geit. Mitsoda kedv uralkodik a' Táborba ?

Egy Sziv 's egy lélek vaeyon-é* benae?

Garanda- Ah .' az az égy sziv mellyet

«gy lélek elevenit, midön ez el akarja hagy-

ni, el-esik.

Kendefß. Egy köz halál fenyeget min-

dent, egy sirkö az egész Haza felett lesz.

Hunyadi. Oh szegény Hazám ! siralmad

neg-hasitja szivemet.

Kemény. lstenem ! még az oriási bátor-

"g pillantásai alá is bé-lopja magát a' setti

ng ; ha é*gi villámlásai raeg-szUnnek , egy vi-

lágofság se szakasztja meg az ejczakát a' Ha-

xa temetôjén, eh Hunyadi ! ha szánod a' sze

gény Hazát , magadhoz ollyan kegyetlen hogy

lehetsz ? az ö szeretete szentségeVè ke*nsze-

tulek ! fogadj-el egy ollyan ajándékot, melly

яг adét is véghetetlen gazdaggá teszi ; engedd

lii-mondanom a' te kepedbe ; ba annak meg-

esmérté*l-

Hunyadi. Szolj te Haza Geniufsa ! 's

erötlenitsd - meg a' pogány hir szavár ; hogy

8 Magyar sziv viszsza kapja az ö e.r.ejér.

Kemény, (Л" Vczérckhex) Az Isten я-

fcért adta nékem ezt a' formât, hogy a' Ha

za



»4

га meg - tserélnefse vele Hunyadît ; most ai

ég meg-elégxik a' képpel , bogy ax Originale

jneg haggya a' Füldnek...Ax erös ïsten vi:S-

sza tért a* mi seregeinkhex ; holnap mikor

81 haxai Nap a' delen tündöklik , Sasok thé-

delnek a' pogány Táboron ; - a' gybzedeletn

meg-xendtil a' siro völgyeken ; *s a* kbntiyeï

ax örömmel egybe találkoxva meg-állnak , . .

Ax éjjel mikor a' slîket trombita meg-szollal,

ax b almokbol fel támad* Magyarokat a' Hu

nyadi ke*pe ditsbfségre vexérli . . . Réá ren

tunk a' Tö'rökre , 's mihelyt ax elsb tsapáfsal

réá nyomtuk a' magyar virtus'' bélyegét : vifr*

«xa fordulunk, hogy , b Uzxen mind addig ,

mig be* éri Hunyadi» hogy köxbül ki sajtol-

juk V pogány vért, 's nyögve folyjon-visx-

sza a' Török völgyekre.

Kendeffi. Idvexlégy nagy lelkü Vitéz !

WtfSttinyi. A* mit я' termésxet kivül

a' te formádba igért, belöl is paroláson meg-

tartotta.

Hunyadi. Esmé*rjétek meg hát a* termé

sxet' telly es erejii petsétjét, 's ugy nézzéíek

Ötet mind Hunyadi igax személlyefsé*t ; ha a

képbe egy kifség kedvexve van , 's ifjabban

van festve; gondoljátok , hogy a' vîsxsxa-iétô

Карга , ujjra tavaszadik Hunyadinak,

Kemény. Ha ollyan jol feste« a* K¿pirot

hogy a' balált meg lebefsen vele tsalni : "gy

a" Hunyadi szép Öszszinek fog egy gü'mblts

le - esni. De ha lenne vagy egy Judas a

Magyarok kozbrt mikor meg nyilik ax b'

árulp Sxája , a' pokol is meg nyiljék akkoc*

hogy
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bogy kb'szirtjai kb'zze Ы zengjen 's a' meg-

vidult lang -öcveny minden sillabával, ezer

Blre bé-nyelje az ujj prédár.

Hunyadi. < Idvez légy Haza meg-szaba-

dítoja ! Századok rem T¿gzík-el az ö kbszb-

netét . . . Míndnyájon készüljünk kiki meg-t'en-

ni az Ö ferfiui tészét ; hogy mindnyájon ujjra

meg bizonyicsuk , hogy azon egy Anyának

igáz fiai vagyunk . . - Sebessen terjedjen-elV

halal mord szele a' vblgyeken ! de lárma nél-

kül hogy a' Vitézek hajftirtjeibe sngjon , '$

gyujtsa fei az Ö lelkek langjait. Terjeszszék-

ki a' zászlok meg pihent Safsai az ö szár-

uyaikat! az elsöt Kenderesi hozza ! . .. Szi-

lágyi , Bánfi , Vas , Beihlenek ! Lázár, Thol-

(ialagi ! keljetiek-fel az Ö nyugadalmok ujj

erejében ! a' szent keresztet kisérj^k , hogy az

ö ábrázatjaik az. utolso itélet szineivel remit

ted a' kárhozat' fiait! Nalátzi , Veselényi

Gyulai , Hemer! nyifsák-fel szemfeiket ! hogy

¿gjenek az -o hartzaikcak ejfel^ben ! Ebredje- ;

nek-fel Josika! ítatnemisza ! 's jöjjenek egy-

gyütt Tbldvári , Fekete , Béldi , jöjjenek az Ö

vblgyeiken sergeik sbtét fellegeibe borulva ;

's eggyütt menydörögjbn az ö etös szavak az

ezer kardok villámjai ktízzUl hogy a' Magya-

rok Isiene haragja egyszerre Ie-omolj^k a'. Po*

gányra ; 's mikor az í> vérébe tapodo paripá«

ink alatt ordit, fenn az Angyalok ditsëreietëne»

keljenek ! (e/ indulnak- a Kárpit le-esik)



MASOniK FELVONAS.

I. JELENÉS.

A' Mufti, és Metetes a Nagy Угф kit

kiscrö Tis\teU

(a* Törtk Tdborba, hitul Törökök htvtrntk

éjjeli tüx'k mellttt )

Me\etes. Meddig engcdi meg a* nag7

Mohamed az ejtzaka szeet fe*nny^t iigattatni

ezektöl a' Keresztény kutyáktol? káromlásra

fokaszt a* boszszuség , midbn annyi idb'tbl

fogva boszszontja ez a' maroknyi Nép oriá-

si erönket.

Mufti. A' nagy Proféta botsatja öket ,

mig az ö veszedelmek meg-érîk , hogy арго

tsipéseiket egy balálos sebbe gyíijtve réájok

viszsza szorja . . . Mikor'a' Napkelet kapui

fénnye a' Stambul' fedeleit meg aranyozza ;

ekkor a* Hiinyadi Feje mint egy férges al

ms készîîl le - szakadni , 's az b'römmel zen
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gö paraditsombol a' boszszuálTás mérgeVel teli

poharát tblii-le Mohamed.

Metetes Ha Hunyadi el-esik, ugy di-

tséret a' nagy Proféta szent nevének brokké.

Mufti. Mikor a' Keresztt?ny Templo-

mok omlanak , 's a' kö-essö dbrgései között

bögnek az ö magofságokbol Öiökre le-esö ha-

rangok : mosolyogva innepel a' paraditsom ;

a' mennyei Szépek "tündöklö sergei séiálnak az

ôrôkkë virágzo ligetekbe; az ö enekeikre ol-

tadnak az eziist habok, 's fényeken ugrán-

doznak a* gyongyek.

Mettes. Hallgafsa - meg a' nagy Prefé'ta

аг b' Szent Szolgáját.

Mufti. Meg fо g Ii a 1 1 p a t n î : esktiszöm né-

ked аг ö szent nevére ! tsak az ö parantso-

latját tellyesitsd : minden néklink kedvez, egy

moit jött Kém azt sajdhja , hogy még az éj-

jel réánk akar jöni maga Hunyadi: nem nyib

ván van-e* bogy a'. nagy Proféta egyenesen

klrdunkrà lozza a' nyakát?

Metetes. Tehát mozduljunk légytink ké-

S7,en ; ne hogy tsak a' kard hibázzék a' nya-

Wt bnként nyujiott fenevadnak. Ebredjen-fel

n egész Tábcr; minden szem azért nyiljék-

ki, hogy a' Hunyadié Örbkre el-hunnyon ; 's

minden ábrázatbol a' Hunyadi hálala nezzen

4» a' Paiaditsom' b'römeitöl kisérietve . . . .

Men.jUnk öltözziink-fel ditsö fegyvereink' fén-

"У^Ье, hogy a' Mahomed áldozatját le-öl-

Й ! С tl-mtnnek )

II.



П. JBCÏNÉ&

Klára egyedül ; a N» Ve^tr satoraba,

Az a' szépsé'g a* melly adta volt b'tet

nékem , «ngem vett«el tölle : vajba rut lettem

volna az egész világnak ; tsak o egyedtil sze-

retett volna ! miért nem íud a' természet tsak

két szemnek festeni , hogy senkt más ne las

sa? bogy a' mikor ezt a' tzomoru ajándékoi

adja , egyszersmind mindent ellene fegyver-

keztet ? a' kÖzbnse*ges piragok me£-maradnak,

'sAa' leg-szebb ibrik-le az ö harmatjával .. •

Vajha inkább binné* azt » hogy megßltek л

Pogányok mintsem meg-tudja , bogy a' Nagy

Vezér hatalmába vagyok ; egyedül a' szîvem

maradt néki. En magam utálom magamat ; bogy

szerethetne ö tÔbbé?..'s hogy vinnék , яг (n

tisztes Öreg Atyám estvéidre feileget A

te sugállásod kedves örzö angyalom ?_

egek ktvánták ezt az áldozatot. (Ai. yés%i л

tort") Kétségbe -esé"s ! te*gy Judîftà engemctl

Be* - menyek hozzá, bîzelkedem néki; 's mi

kor leg-forrobban b'lel a1 fene Pogány , еь-

zel a' tbrrel ötet szurom elébb által, azutín

magamat, akkor iijjra bel¿tn szeret az é*n Zej-

kem , 's az Apa Örömt{nek 's a' haládatos H»"

zának könnyein virágzik siíhalmom, . • •

(el-menytn)

I». J В L R N É $

Metetes egytiül mis sátorba>

M<\tte$ (Jtgyvtribt b'ltb'xve) Aldottlégy

«agy frof&a! a' «te szent neveddel jöjjb« 8



 

tüzes szárnyu- hajnal , ** a' világnak batárai-

ra el-vigye a' Nap mikor az ég ltapuin ki

menyen ; men áldottak a1 mi fegyvereink,

'í ma ujj fénnyel ditsöited azokat . . . inosolyogj

a' te hiveidre ! mikor foly a' Hunyadi vére ,

Vfáz a' láng, mdlynek Ásiáig hatottak re'mi-

ш Sugári ki alszik . . . Örvendj a' te egedbe !

mikor ж' Keresziény világ evos bástyája le-

omlik. A

IV J E L E N É S.

Klara, és Me\tttst

Klâra. Kegyelem; gyö'zhetetlen Nagy-

Vezérj talám nem jo idöbe jövök.

Mt\ttts. Kedvesem ! a" leg - roszszabb

idbnek is el oszolnak minden fellegei , ha te

meg - ielensz ; de mindenkor enge met viszen

hozzád a' meg gyözhetetlen szerelem ; 's meg-

annyiszor látom az én esztendeim komor ba-

rázdáit a' te tavaszi e*ghez hasonlo ábrázatod

ttikrébe : bonnan van kedves teremtés! ez a*

kegyefséged ! érettem k61tél«é fei illyen jó-

kor?

Klára. Mindern meg gyb'z végre a' te

batalmad , 's már a'z én szivem is Hazámmal

'бУКУ'ии kffzedbe esik.

Mc\etes* Midön a' te szívedet meg-nye-

«tn kedvesem! szinte el-vesztek rninden egye-

bet ; semmi sints a' mínek betse Lenne melier«

ted ; lîgy tetszik a' mennybe vagyok , 's az,

eíész fbidet semraibe hajtom , , . mindern ei

gnem , я midön л te rozsa ajakidon nékcm

be.
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Уог~>А szivedet ; s ugy tetszik még azis

unaltnomra van , hogy a' ditsbfst{g a' bartzba

rár,

Klâra. Mi sz.Ukségei.1 több ditsôfségre

Kedvesem ! a' foldnek minden Népei bestell-

nek tégedet ! . , . annyi íaradtságidnak jutal-

mát a boldogságot is el-hozta аъ ég ; de пега

egéfzszen szeretsz te engemet; 's tsak játé-

kat tsináltál egy arcatlan Léány szive*böl. Ér-

zéketlen Ferfiak ! viszeza-éltek azzal a' hata-

lommal , mellyet a1 természec adott a' mi szi-

veinken... t)h! ha néked ollyan könnyü el-

hagyni engemet , a' millyen nehéz n^kem \i-

ged el-botsátani : átkozem azt a* pillaniaiot

mellybe a* szerelem tiize'c leg-elébb veteuei

izivembe.

Mettes. Oh sziveinnek kellemetes bál«

vánnya a' mennyei paraditsotnba b¿ illifnél;

mikor a' földi : palya finas vé¿t!n a' sok ditsös-

«é*g terhe alat le-rogyok , oda fenn- se kivá-

nok szebbet jútajomul . . .de a' vegzések k¿fl-

szerítnek el-hagyni Kedvesem ! mig tijj ditstfs-

séggel a' te karjaid kó7.ze vis&sza < te*rek>

Klára. Oh ha viszs/ a nein téisz. , men a

leg viiézebbet ruga ija - b;.! a' veszedel'me tfr«

vénnye , a' kéts¿gbe - esés engem' viízenhoz.-

zád ! hogy a' te sirodba velsem ágyomat. J¿1

vagyon tehát , ha te el-hagysz, van nékeffl

ollyan barátom , melly velem matad (Ai veSV

mejjébá'l a' t'órt 'f mejjére m^s^j - néz)

menj örökre vis7.sz.aj 's rejtezz-el egy bol»

dogságatol meg-fosztoit sziv gyalzszai kbz7¿¡

Isten veled kemény szívü Férjfiu ! Olelj-m^

utoljára azután hagy-el Örökre !



Mt%ttts. Utoljára ! általjárja szivemec

(a' törre n¿z » * el veS^i) Átkozott vas ! rej-

кгъ Örökre viszsza a' feldbe , 's soba a*

îiapon se fenyljél. Rettetietes gondolât! ol-

lyan gyönyörii mejj fejérségének v¿rzeni !

könnyebben tié*zném egész taborom véret ki-

folyni. Ne félj kedvesem ! Játék nékem az üt-

iöz,et ! 's gyy.bzedelem-énekek , kisérnek-visz-

na a' te karjaid kôz7.é ! . . addig jer hogy biz-

zalak leg-hivebb barátímra ; a' kik mint egy

izentséget", ugy ö'iizzenek., (ve\eti ki.)

Klára. (kénttltn телve) btenetn ! ha as

utolso vigasztalásomtol is meg fosztasz, en-

jeJd-Hjeg ! ba kétségbe est m ;

V. J E L E N É S.

Kemény Simon és oreg Atya.

(Galdón a' Kastélyba л fegyvertS >há\ba)

*

Oreg Kemény. (Kemény Simon 'dh'¿7ik *s

ÜZ Apja né^i el merlilve ) A' termászet ket-

ibsçn adja a' mi leg-drágább hogy ha as

eíygyik el-vesz , ne veszszeu mind el : igy ad-

(a Hazának Hunyadit.

K. Silnon. Valosággal hasonlonak taláis*

taives Atyám!

Oreg Kemény. Ha ezek a' szemek netn

,г apai szivtbl meg vesztegetett birák ; ugy

^'szik mintha Hutiyadi az e*n fiammá , vagy

11 én fiam vált-volna Hunyadivá.

K. Simon. Mindcuik kedves Atyám! mete

te



te kétszer nyered-meg a* te fiadat : engem a*

H akkor sziilettetem igaz fiaddá mikor meg

balok, 's Hunyadit a' ki az é*n balálomba ñ-*

adnak születik. Nèm marad Ôregséged árváa

lied ves Atyám ! viszsza hozza Zeyk a* te kedves

Léányodat 's benne is egy fiat nyetsz.

Ôreg. Kemény. Ah kedves fiatn ! ne ser-

kentsd-fel az atyai seb fulánkját , bogy ör«

▼endhefsek az anyainak meg gyogyulásán. —

Nem maradok árván kedves r-iam ' mert élni

fog Ërdély , a' mindenek felett édes Anya ;

's az a* halál is a' mellytöl te meg mented ,

a' te Örök életeddé válik. Ah .' miért hagy-

ták-el я Hazát ezek az idejeket ki neu

szolgált tagok ! miért fligg a' falan ezen oldal

helyett az a' kerd? melíy mikor a' hajdani

zivataroknak közepette, vilámlbtt, orditva ont-

lott-le a' Pogány ., . de ÖiÖkÖS tél van , 's nem

villámlik tôbbé. Oh kedves Fiain ! miért nem

nyithatom én /neg elötted , az ö soraik kÖz,t

a1 mi vitéz Eleink boldog sergéhez vezetö

útat I bogy meg-mutatnám néked elüre, miU

lyen édes a" Hazáéit meg-halni.

Kemény Simon» Te akkor hordoztad a1

fegyvert kedves Atyám ! mikor én tnég nem bir-

tatn : nékem kell a' tí fegyveredet hordoznom,

mikor te már nem birod; 's ha azokkal vité¿

lelkednek is örököfse lészek , Örömmel el-fo-

gadom^ Hazám kedves mezeje tsokját a* Tö-

rök omlások kö'zött : halaványulo ajakaim a

Pogány vértbl ujjra raeg pirofsodn^k . , . Ah !

ma esztendeje mennyei tliztöl piruhak , mikor

az éo angyali Máriámnak л szeretet T-'ene

«zi-
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nine elött hiise'get eiklîttek. Kedves Atyám !

erösitsd az, Ь érzekeny szivét ! 's vigasz.tald

azzal a' nyereséggel a' mellyet az Ö veszte'sé.

vel szerzett a' Нага. Vídd-el a' lus kedves

unokádat gyakran axon helyre a' holê*n el-esem,

hogy a' mikor meg kérdi, kié ez, a' kö egy sohajtáa

eredjen az ö s¿i vébe , s majd a' szellö pibái

szelyész szárnyaiya nöjjenek a' Pogányok pusz"

mlására . . U Hoz.zájok raenyek hogy még egy-

»ier meg-láfsam bket ; kétlek kedves Atyám.'

tselekedd , hogy ¡i' Нага idejébôl adhafsak

»nnyit nékiek ; tekintsd-meg az, alatt a' te «

itéleted S/.emével a1 paripát, hogy ollyan,

^gyen, mint mikor Hunyadi rajta UL...nézn

engem îs jól meg, nints-é valaini hiba bltö-

zetembe ?

Örtg Kemény. (пг\г) Ugy tetszik a' Sis-

kit egy kifség' bellyebb szokta tenni Hunya-

di (.igtV'j* rtsxketS ke^ekkel) Engedj - meg

¿des Hazám ' егея reszketö kezeknek , meg-

szégyenleném magamat, 's meg-pirongatnám eze«

ket a' tángorgo szolgakat, ha nein szlnte fél-

siázadon keresztül fáradtak- volnaTel a' te hir

*zolgálatodba . . . Most jol van ¿des Fiam !

ágy tetszik, mintha ilmodnám , szinte el-fe-

lejtvén hogy te vagy, Hunyadi elott valo tisz-

telettel telém-el. Kedves Fiam ! {meg Sltlt) Тщ

Чу meg érdemled mint ö.

Kemény Simon. Kedves Atyám ! majd

¿a fogadlak oda fenn mennyei karokkal. Id-

vez \ègy éde* Atyám! (Ae^et á¿, tt-válva )

Orte Kemény. Menj békéVel »' te eged-

tH. * С b*



be Нага ved angyata! a* seregebnek hatalm«

Ura vezéreljen téged : (el-menyen)

VI. J E L E N É S.

Keminy Simon tgytiül

Çki vent kardjdt az ègre feltartja 's bal

[térdrc cive fei пе'О

Mennyei Atya ! ábrázatod íeUegei Mi

ztli botsásd-le egy kedvezb tugare Hazám il-

dózatjára! blintefs engemet! 's engedj-megné-

' leí tfchogy fel-ment keservei, szined elol Öroa-

tné valva térjenek-viszsza. Hadaknak Igaiga-

toja! adj gyözedelmet szent Fiad ellenségeiit:

bogy azoknak sirhalmokiol terjedjen-el a' Vi-

lág felett a' stent keresztnek örökre elöfaja;

efsoje a* virtus könnyei , sebek virágaí , bar-

matja ver, 's gytimölcse idvefség légyen!..

Szenteld-meg ezt a' kardot ! hogy addij

el ne válj¿k e' kéztol mig le aem nyujtod i'

halál* poharát; hogy Hazámért azzal a* men

nyei édességgel igyam ki , hogy életemet ai

Anyai Szivnek adom-vifzfza (fel kél)

El mult idók diszei ! ditsb' ámyékok !

fogadjatok el !.. / Köszönet ! hogy o'svényi

Vertetek; 's azalvilág' éjjét úgy meg-szépi«

tettétek , hogy a' Nap' fényrol be*-kivánkoi-

aunk . , . Egy Isten-Afszony viraszt ott fei-

íedeit mernyei ábrázattal , el-törhetetleu ki-

rályi páltzával uralkodva a* halálon . • . Vas-

tag durva ez a' napvilág, ahoz a' nennyei

fe*n3rhez képesr meliyel alvo hiveire most-

lyog ; 's leg kedvezobben azokra, a'kikbeï

»' yiláj leg-mostohább volt . . Ah ! mikoc mi'



-Virad , *s hé fejér Vite'iteîc az^ejtbakábol kU

tíszi'í az Örbk gybzedelem innepe tündoklik

a rtiennybe ; s az Örökre meg-aliztatott go-

noszság sbtétse'ge jeges könnyeket hullat ; mig

a' feldig le-érb' Serafimok soraî kört , a' Szene

keresztet 9 ôrom-énekekkel fel-késéijUk.

MenyekJ örömmel le-menyek ! (bê fe*

s\i kardját 's тепуen > aculan mcg-áll) Szi*

ladokat Ulnék jutalom nélkül is setécbe a' fóld

alatt ; tsak a' kedvezb' nap Hazátm-a kilo mo*

solyógjoH. • , Döljön-meg az idök zavarot

árjaiba mohos kbvem ! *s rejtézzé*kel a'pusz-

taság burjánjaiba ; leszsz egy fia a' jövendö*

nek , a* ki a' midön meg-találja, konnye-ejcvft

az emberi djtsofség' mulandoságára , ohajtaul

fogja «yugodalmamat az ingo-bogántsok alatt»

fei лет tserélve «' világ hodolok Mausoleu-

fflai* fényes oszlapaivaí, (el nlenyeri) (*

*) Szemmel látot és hitelés Tanubizonsigbol eztА

■Az A, Gáldi Kastdly kapujdn, а" mint ki-jö±

пек, jobb felöl volt egy kápolna egybe-omolv*

Nékai В. Kemény Simon Ur ô Excellentidjdi

mint egy }f esZtendukkel az elöttt régi levelem

és Ttddilio nyomdn dsalott: (Jmladványba ta-

Iditak egy Kovet , mellyen veres tzikornydk

kOzt tisztdti lehetett olvatni ennyit . . . SIAlOJSIS

, , . lajtorjdn creszkedek-le egy kis kriptdba : o*

mejjen egy helyt bé hojpadba taldltatott egy

pántzél rósdm nélkül , и t sont- is mini Oorrdvdl*

va à1 tagok rendibe hullutt ; egy rósadtol meg-

emésttett hoßzu pallas hevert mellette , egy-

gyik Idba végén egy vastag tsizma tulp% *s egy
hoßzu tarkantyu \ tul Jviöl teinmi Sem volt •

fejénél nein volt sisnk , hrllyér egy fejéres szélii

sel, em kezkenü takarta*el, meUy mint h*tad

*t teti hainu volt-, o' (loruknuK's egyébnek le irt

Ç ft Jckuét*



VII J E L E N É S.

Maria hi fiával efyiltt alus\na.k , Kemêny

Simon be mcnyen,

Kemêny. (.meg all ne^r) 'S te leg«

tzebb a' tavaszba ! magános virága ezen pusz-

ta omladékoknak , mikor hozzád jö'vö sohaj-

tásim rengetnek j hagyd e4-vennem barmatodat,

's ámbrosia illattal ternera viäzsza a' mennybe

. . , fel ne serkenj kedvesem ! mtg tie ébren

vagyok! hogy belé szerefsek az álomba $

mikor te ébren lélsz én is illyen szépen alu-i

gyam . . . Aimed) a' mennybe , a' hoi in le*

szek , mikor te viszsza térsz ; 's jöjj bröm-

kbonyekkel az Erdély' bajuala eleibe ! j de hui«

lasd riszsza az éjjre Kedvesem ! az én sitom

felett állva a' Haza borastyánjára . . . ott ál j -

meg brilliántokat hintve az ö ditso'fségére i

fekvése пет kitsi termetre mutatott, yfzutdn mi»

sodszor bontatvdn- ki a' ¡cripta, a' pallasbol

tsak egy darab taldltatott, a' sariantyu's talp

»da volt. Hartnadszor B. liemény Idnos Ur

bonitatta-ki ; ai1 pallast nemtaldlta, a' pantzélt

e' j¡V. Enyedi £\emes KoUegyom Bibliothékd.i-

ba bé-tette ; axon tisztes nelyre, a* hol az el-

mult idok Geniussai oriztetnek a1 halál vlUn,

fj ¿letet vesznek ¿' jOhd idükéi. Ott mikor a'

Hazának ley.ndö fia probálja magdra , V<

Szent lmrei mezoken ¡obognak a1 zdszlok elbt~

te', midön az ôrefség teltk az emelkedöme']j«l%

'j a' van hajdoni nagy szive szent tiízét érzi ;

«* fíaihatatlannak Ulke lebxg fenn , mennyei

Üzárnyakkal repesve az ujj Hazafi tzületés»

felett . . .

Xiegyedzer is ki kellene bontani, 'j a? nemes

poroíat ürndba rah va , a' A'apra ki-hozni » Л

ahozmélto heUyenés rnodon fei tennit
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hogy az Erd¿ly fiai lássák , mennyit ir я

Haza.. . szoptasd-meg ote ext az árvát, bogy

»' téjjel egygyütt könnyeket igyék , 's majd

a meg-nött Oroszlán, Pogány vén s7.omjuhoz-

zéli , С pauza") Oh halál ! mindenneknek ki

Ы1 állani á* te félelmedet : ebbe az angyali

formaba kellet-é öltÖ7.ned minekutánna fbld-

alatti kisérteteiddel el nein tudtál remitteni ?

Iszonyu Tyrannus ! meg-esmé*iem hatalmadat

feneketlcn éjjféled mennyei tsillagaí el-hagy-

ták szemeid liregét ; ezek alá a' szép pillantók

a!á költöztek , 's által vitték a' te álmod édes-

ségét. (néxO ^ъ •* meH kenn ollyan tiszta,

a' millyen kies aszep kiv'dl . . . fejér mint az

¿des hazai tèj , melly ebböl a' paraditsomi

forrásbol táplálja eren kis tsemetdt a' jbvb'

sza7.adok' reménységé're . . , Ieg-S7.ebb tavasz

az ö tellye*s vivágjába . . . rovid ideje"t a' veg-

heretlen bajólo erö akarja ki-petolni. Ah ! a'

számvetést el-téves7.,tem . . , mennyei szo'vét-

nek ! gyulj-meg elöttem az ¡nonato pusztán t

hogy láfsam a >• i5tar, mellyre a' Végzések hiv-

nak...isak még egyszer foglaljam-be' egy Öle-

lésbe egesz földi boldogságomat , 's igyam ki

egy bu7.omba a' halál pobarának keserU feldt

( mtg öleli 's meg tsokolja Miriát 's a fiât )

Mária (fei ébred ni^ férjére el nitnulva)

Kemény. En vagyok Kedveien? meg ne ijedj !

Maria. Istenem! mit jelent e?. az bltb'*

zet ! lia a' te szelid szavadat nem hnlbnáfli

meg-eskünném , hogy elöttem áll Hunyadi.

Kemény. Nyugedj-meg Édesem! a' Sere-

geknek Ura kettöztette-meg Hunyadit , hogy

az
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az ee:yîk a* Törb'k holdat le rigye Hazànk »it«.

kájárol, 's a'másik felhozza a' Magyarok Napjit,

Maria. Ébren almodom-é* ? minden m%-

fordult mikor a' valoság is képpé változott!

Kemény. Egy szencsegge* a' Нага Тета-

plomaba Kedvesem nyugodj -meg ! tsakegykii

szemfanyvesztes az elenség eilen, az Öhold-

viUga kisf'rteteic szaporuani : tuet meg-шЫ,

talalnik-fel,

Maria. 'S talám engemet is ? ujjra hart?

X» készülttl Ugyé ?

Детепу. Ha a' ve'gzések ugy kívánjü.'

de ne fé"lj ¿des Máriám ! a' Seregeknek Un

két Hunyadi álial vedelmezi Erdélyt,

Maria. A' te szemeid úgy lángolni

mint valamî éjjeli tliz, láifzatok. Soha sèment-

te m/ magamat illyen nytighatatlanul.

Kemény. Tsak bogy most serkentál-W

ïfedves Máriám 's talám a' Hunyadi Képe èp

siiuei is az enyimhez elegyUltek,

Maria. Oh Kedvesem! emlékezz.meg «

te Máriádrol; 's a' te szdp tsetsemö fiadrol!

njérsékeld ttlzedet ! Vigasztalhatatlan volnék,

Ьа eké'kozolnád vé*redet 's a' Haza kinisével

egygyliit a' tiéid boldogságár.

Kjcminy. Minden tsepjérol számot ¡¡d Ha«

*ám néked Kedves AngyaLom! légy tsendf"'

«oha se meinem illyen bizonyos nyeres¿gge'

az thközbthe (trombita szà hallik) Ha a' »У

»likeiedett r.^z tîtkoc sug az ejtzakának t №'

azt?llö Angyalok jönek ala,. .Oh Maria ! mil'

lyen fcasonlo szavak , a' tieMhez ; mennyel

TilágoTíák ömlik rollak ai ¿jjtzakán le «""•

•* dombra; ide názivek , télve hogy Öket ffl'S
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je gy^rá i i . imenek . . . Tdvezlé*gy Kedvesem !

(1 kell bogy haggyalak. Oh Mária ! tsak egy

válás -tsokját addj el-vinnem. Ma esztendeje

('gtek az eskiivés szemsége alatt ajakaink : hadd

ujj esztendöt J'ezdeniek! raig a' testvér Che-

rubíraok a' mennybe találkoznak . . . (jneg tso-

ktl/a otet által b'lelve egygyütt a fiával )

Kaziranak szent árnyékai ! menjetek elöl !

(o' trombita s\oll , Mária meg retten") Ne

rnzkefs Kedves Angyalom ! as is Angyal ,

a napkelet fellegeim , a' ki az Arizen szell

»' Haza álmához . . « el jö m¿g egy álraot

felkölteni valaha , mikor mindent ujjra egy-

gyesit ; de most minket el-szakaszt Kedvesem!

{harmadsz*r s^oll a trombita , hirtelen meg-

tsokolja mig egys^er , 's egys\erre tl-válva,

kimenjen.y

Mária. (fel kél utànna) A' szivemet

szakasztad Kedves Angyal ! Alj - meg !

{utánna akar menni) Hatalmas Isten ! erbsitts}

(vis\sxa esik el-ájulvá) ,

VIH. J E L E N É S.

famény Simon , is Hunyaii a* hastily lid

iarán , hátul magyar hatonák)

Hunyadi. ( Keménnyel találko^ua) Te

*8gy meg ditsöült mennyei képem ?

Kémeny. 0¡) Hunyadi J éppen most vil»

'«m el az élet* Angyalátol ; már ki«álottam

> halál félelmét . . • alig tudtam t'ováhb titkol-

ni . s, alig hozbatram-ki elölle ezen kbntiye-

*•* • • , Reggeli harmatja Hazank' gyászoj e*j«

^akájának! Mond meg kedves Hiinyadim ' mi

kor én пет mondhatom tbbbé , bogy a' leg»
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t

nagyóbb áldozat volt ötet el-bagy4ii ,• a' fií-

mat Bietern annyira ncm tanithatta volna , mint

balálom, 's mond meg hogy te nékiek Atyok léfsz.

Hunyaii. Kedyeí Keményem \* Hunyadi

téged ki nem potol , 's «i Ö élete nem ked-

ves néki illyen .draga árron : hadd tsináljunk

ujj tserét , 's gondoljunk más modot a' Ha-

zá meg mentesére,

Kemény. A' nagy Hueyadi el-felejtheti

magát itt senkinek élete számvetésbe nints; a

Haza fcrog fenn : a' mellyért Hunyadi e'Ini

tertbzik , Kemény meg-halni.

Hunyadi. Oh Kemény ! méç meg lebet

forditani : Hunyadi meg - hal a* Hazáért, ha

Kemény meg marad érte.

Kemény. Ne kénszerits még egysier

mon dan i, bogy, ha Hur.yadi lehet is Kemény (

Kemány nem lehet Hunyadi» Çtrombita S7Ó.)

ЛХ. J E L E N É S.

A\ elébbiekt Oreg, Kemény ai Al-Veiérek\

' , 's Katonák. )

Hunyadi. Tehát induljunk kedves hazám-

fiai L 's ba ohajtja valaki el-választani a' Ha-

zát a' hozzá esküdt rabságtol$ m ¡«den arre

«ggyes'Jljo'n, hogy a' hazai szeretet ma ujj tsit-

dát tégyen ; a' ki széllyel von, a' Pogánnyal

együvé ontsnkJ 's a' ki ebbe azeredeti Kép-

be , mellyet a' hazai szeretet' tüze az égre

irt, m g nem esmér engem' ; èsmèrje-megbennei»

az o" ellenségét. Nem jött még Viszsza 2eyk!

utánna sebefsen néhány Vitézek! hogy repül-

jö'n , mint egy villám a' setétbe , Kemeny

eieibe.— Kétféle oszoïjunk? {kardjâval кем .
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vàlasxtja й Vt\irekct) Feie engem' Eves

sen, я' másfele az, én FelsçgettT mafsát. Ma,

yagy mim holt testeînket baggyuk a' rab-srij»

jaknak ; vagy a' szabad Hazába Örvenderlink.

Eg a' ti lelkeiek rettenetes Vezerek ! belöl

letét homlokai ok fellegein . .. Ezer hslállal

terhes - szemöldekeirel bol omsátok-ki harago-

tok emé*s7,tfc> lángjait ! hogy a' pekol rengete*-

gébe le-dörbgjön ; mikor %ъ b 'ST.övretse*ges-

seinek oriási hatalma le-omlik. Induljunk !

kedves vitéz, Baj;ársaim ! Halhatatlan KeményJ

idvez, légy ! ( indul a Vczereknek fclével ,

meg ally 's az égre ле'^) Légy veliink ob se-

regeknek Tstene 1

Keméay. ldver, Ie*gy Nagy Hunyadi J el-

IÖ az emberek kfczbc, Isien velerek kedves

Bajtársaim ! emlé*kezzetek-meg a' ti barátatokrol,

mikor a' Pogányok holt rakásairol a' gybze-

delem poharai a' magyar égre pengenek !

Hunyadi. Mikor a' te halhatrnlan neved-

del teli z.eng : Oseink* boldog sorai kÖ7.t fo-

gadd-el a' mi kbszbnetiinket ! ( hi menyen, 's

kövttih az o'véi)

X. I E L E N .1 S,

Ktmçny S, *s ax ott mbradott Vt\irek ,

a\ oreg Kemcnnyeb

1 t Kemény. (az Atjtihox} T¿r] viszsza

a^ én kedves Mariámho?.. Ne hagyd vigasz-

talas nélkül az egyedlil tnaradt soLajtásait l\ .

imádkoxzatok a' HazáértI hogy , mîkor Я7. b

!*¿p szemei 'az égre néznek, 's яг о' kön-

"yeinek hullása közt a* szenrség buzog aia-

wirel ; a' könyörülö Iste.n i¿á figyelmeT.^en

»7. A'.gyatra {meg è'ieli) làv*% légy édes Atydm!
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Ôrtg Ktminy. (meg tb'rli «çemciO A'

Mennycek , és Földnek hataltnas Istene, tere*

geltelse kö'rliletted az ö Angyalait !

Kemény. laduljunk meg vinni azon kevés

j>or-ajánde"kot a* Ha?.ának , mellybe az el-her-

vado borostyánt ujjra ültefse Hunyadi : V'uiz

Bajtársaim ! egy szivel *$ egy lélekkel bal-

junk-meg! hogy egé*sz Erdély à' mi sirhalma-

inkrol az égig zengve ditsérje a* meg sza-

badito Isient. Viselni maradjunk-d azon rab-

szijjakat , mellyeket az Isten íe-veBtiü»k ke-

zUnkbe adott ? mellyikünk tudna azzal a

gyalázattal , mellyet a' belsö szemre bányás

izlineilen vinne ki az. ábrázatra , me^-jelennij

a' leg-magánasobb szegeletébe is a' Hazánek?

Nem futna-é saját magátol mint Kain Örökre

számldvetve , az Anya gyilfcossa ; a' ki el*

ves/.ni hagyta , a' mikor nreg mentbette ? A

gyalázat kiild el a' fbldrbl, 's a' ditsöfse'g fei*

hiv az égbe .• Induljunk Hafiak! léíytjnk fenn,

mikor a' Keresztyének Napja a' Pogány vér-

özönre jö, 's a' szent Templomok keresztjein

ujjra tlindoklik. Seregeknek mennyei Veze're.'

Jf'gy Hazánkkal ! Rajta vhéz Bajtársaim/ lib

j'ank fei tüzes sárkányainkra ! 's a' merre lo*

bognak a' hazai zäszlok, a' veszedelem or-

dito éjfdlébe lángolva bé-.ragadjon a' szélvési

(mtnnek ki sebtfsen, trombitß'$iothaM Musi'

Á<í, h-€sik a kdrpit)
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EARMJBIK FELVONJS.

, 0

I. J E L E N TÉ S.

dreg Kemény, és Maria , kis fiávaU

(a' Gálii Kasttly dombjàn.)

Öreg Kemény. Seregegnçk Úral seglrsd

« Magyarokat ! valtoztajd miodeniket egy öl-

ööklö An gyallá! . . . szord - le menyJörgÖ пуь

laùlat a' te sxent Fiad tsufoloira !

Maria. Mennyel Atya! tedd-le a' bara

gos vefisïôtj a bleld-meg jobb 4tra térített

lyermekeidet !

Öreg Kemény, A* v¿g7,ések roellettlink

Y>nnak : a' tötbk Hold аг Ö válto?,a pá-

«yájának vép;í?re ért ; míkor el induit e*t>

fiam ¿ аг éjjnek nédves s*eme kí>nnyeklte\

Weg-tölt, 's gyás'xba boru'lt udvarabol slra'ta

*fye esetéc ; de a' HazaHskat a' te ft?rjed

e'Ö« rep'ulö AngyaUk vilaga. ye*cäf lett« <ж

el^siMtiilt mezön.



44

María. Édei mennyei Atyám ! tirtsd mej

Stet ! ,

Öreg Kemény. Meg tartja az ¿g mágá-

яак ; ha ötet tették a' végzések а' Нага rá!«

tüága árrának : de igen ifju ö arra , hogy az

egek kedvét annyira meg nyerhette volna.

Mária. A' te szavaid kedv^s Atyám ! bal-

zs3tnat hoznak, míntha be-kbtni jonJnek azon

aebeket , a' meilyeket téeznek.

Oreg Kemény. Azok rem rosz-fé*le se-

bek , a' nellyek magokkal hozzák a' balzsa-

mat... A1 miénk az égtôl van kedves Lé-

ányom.

Mária, Ha miénk 5 add-ki néketn ai in

ré*szemet ; hogy én is meg-oszszam, ha van

téá valamelly balzsamom.

Oreg Kemény. Az ég soha se sebesitetr,

bogy maga meg ne gyogyitotta-volnaj az ég-

tol gemmi rosz nein jöhet ï nydgodj "¡eg ked-

ves léányom ! semmi roszszat ne sejdits !

Mária. Mind méjjebben temeted kedves

Apám titkodat ! tsak a' halom mutatja bogy

lialottat fed , de senki se mondja , ki fekszik

a la t ta. ;

Ôreg Kemény. Várd elébb hogy meg-

haljon , az ö кove ki fogja birdemi , bogy

ki a' halhatatlan.

Mária. Kitsoda kedves Apara !

Oreg. Kemény. Ha a' te férjed , az étt

fiara , ugy ö halhatatlan léfsz ; ha Hunyadi

meg nem hal : mert tudd meg i hogy a' Po-

gány a' Hunyadi elete elleD eskudt; de azis-

ten
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ten hatalmas aeg-tartani пакетах én fiamat,

's V te férjedet néked.

Mária. Ah ! minden homályom , világoe-

lág lett: *s minden világofságom setétséggé

vált . . . Most rohannak réá a1 fene Pogányok

... ; most fedezi-el a' feje felett villámlo kar-

dok slirusége... Hogy áll ott mint egy vér-

zô Sàiit a' fénybe! szemei a' mennyet keres-

ve , vére a' bazai földet,.. Mine osztoznak

az ég, és a' föld felette, 'sah! az ég a' ma

ga részét el-ves7.,i , a fold-é szal¡ad-le az Ö

karja halottai halmára. С pau\a ) Még mozog

ш ..viszsza tért . . . bogy tanujá légyen, mig

minden tsepp ki-foly; 's le fizetett ádofsá-

gárol az b'rbkké valoság sarga kéz-irását ne-

кет hagygya.

Ortg Ktmény. Nugodj - meg az isteni

Tégzéseken kedves Léányom ! a' mennynek, és

földnek U ra hatalmas biet is, a' hazát is egy-

gylitt meg-tartani : ha el kell veszni néki ,

hogy meg maradjon a' Haza, dgy rég túl le

bet mindenen ; mert már bé-érte Hunyadi a'

Pogányt ; 's most mind ott maiad , mert niott

horá fufsoB.

Maria. Igy meg tsalni engemet ! Ozve*.

gyet, és árvit hagni lopva !

Ortg Kemény. Nem elég Nyilyán hal-

lottad é az árva Hazát sirni ? Oh Mária t ha

te felesèg vagy ; én is, Apa vagyok, 's az én

szivem.-is érez ; de iigy érez mint az én

fiam , 's te is, ba btet magadéoak akarod si*

rami îîgy érezz mint Ö Î

Mária- Nem azért panaszlok kedves A-

tyáml hogy a' Hazát szereue, banem hogy
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enfem igen kevefsé jzeretett. Tsalárdsággat

keltet-é n^ki ellenem îs élni ? mintha én Is

ellenséne lennék a Hazának.

Orég Kemény* Talám a magaenak nezett t

кtinnyebb volt néki a' tbrök kardokkal szein«

be nézni , mint a' te kcnnyeiddel.

Mdria. Koszsz ember! tehát ait kiváii-

ta hogy ezek nézzenek utánna ? ollyan kzvehé

betsülni engem', a' ki mindenek felett bètsiil-

tem biet ; bogy méltonak tie ramón a Haza

titkára T 's velem is meg ofzsza ditsôfségé't.

Oreg Kemény. Veled is raeg-oszlik at,

ha a' Haza' meg - szabadulására átkozodva,

az ö diesbiségének te*ged' illetö vémÂt bé nein

motskolod .' Mária 2 ne gyászolj a' Haza öröm

innepe*n!

Mdría. Mennyei Atyám ! Ьа lehetséges

ta\xV)é]i- e\ 'e pobár !

Órtg Kemény. A' leg-keserübb pohár mi»

lik el ha/,átol ¿ meily az ö Szabaditójápak

roennyei nektárra válik (ú'/Aü^ef' lármájahaU

lik) JNézd... Nézd! Hálá az e*gnek Mária!

meg^ van nyerve a' haza borostyánja ; el-mos-

ta a' porta' pogány vér zápor, hogy tündökölj^k

az Erdély' napja a' Keresztények gyö'zedel-

inén , , . kozblil veufi a' ke*t Hunyadi ; ke*t stem*

be találkoze szélvész között ezakad a' felleg»

fía ! mint ordit a' haldoklo Török , örömmel

adják-által egymásnak a' bazai hegyek. A' r¿"

jnittö átkozodásokat tzággatják félbe kardjaink

Viltátnjai , *s fejeket az égre etnelt Ooliátok

t fbldnek alájá siettiek.

Mariai Kçgyelme» Isten tanid-пзе^ ß'et'

• Órtg



Ôreg Kemény. Mint mikot a* bus é*g el-

ffjtexik féire egy szivatagba , ki-bnteni lia-

ragját ; setét mord ábrázatját rámzolja, 's

meg-rivallik a' szélvészbe : könnj'e a' zugo-

zápor , 's pillantásai alol vilámok replilnek

utánna; szava ^sattanására reszkecnek a' kö-

iziklak, tsikorognak, 's törnek a' kev^ly élb-

fak egy m ás ra kcresztul ; îopognak a' szirtok,

't mohos hellyeikröl futnak - el a' le rohano

sârga vizekkel ; 's meg - szuntçs nélk'Jl dörög

s' rengeteg. — (pauxa) Tsak kevés hijja..,

rajta Magyar ! most veled az Isten ! az Idve-

2itô a' tnezö felett all egy ditséretet éneklb*

Angyal sereggel 5 az b" világa gyujtja a' lan

get a* ti szivehekbe. Aldott légy Istennek

öröktöl fogya Vâlo szent fia ! Diiséret légyen,

»¿ked ! . Ah I nmrt ollyan nehezek az esz-

tendök ? bogy ne ingyen o'rvendenék: cz a*

r¿g benn sinlö vér kivánkozné*k ki a' szabad

«è'rre frissliloi ; de bideg a* tel, 's benn az b ár«

k»iba kell néki meg-alunni.

Maria. Minden pillantatba meg tiyilik

яг örbk ejj' brvénye elbttem; minden szellb-

*el mintba az b' lelke* suha»na-el ábrázatoni

»eilet 's meg - mozditaná mennyei enyhitö

tzirnyaival baj flirtjeimett . . Te mosolyogsz

ki» artatlan ? sirj ! bogy valamelly szanakozo

angyal hallja-meg, 's a' paraditsomat oltalma-

zott két elli fegyverrel le-száljon Atyád mellé.

Ob! ba nékem meg nem kellene roaradnom!

hogy a» te ¿rva sirásod' könuyeit le-töröljem :

in is oda mennék bogy leg-alább egy sebet

elölle el-réve, egygylítt repíilnénk hó-fej¿t«a

Ь világolra , a' Meuny boldog vidékeiû.
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Óreg Kemény. Tsendesen léanyom ! amott

jön valaki яг idçnek fontos lépéseivel. Sies-

sunk eleibe ! ugy jö, mincha vigasztalást hoz»

на «rrefel'J (clmenntk.)

II. J E L E N É S.

Klara f¡ytiüL

Ç fgy erdotol ncni mes^STi' )

Hálá légyen Hazámnak meg engesztelt

Istene millyen egyszerre meg-rémlilt a' Tábor-

helly: ¿gy ¿széllyel futott nyakra - före mit-

deu, hogy a' fejekecc ou felejteuék- volna , hi

a' lábók el r.em vine - volna . .. majd 'le.-sxe-

dik rollák a' mi tuzbol valo Magyaraink ,

Mennyi temt'idek kintset kapnak ott ' én is

hozhattam- volna - el a' Vezér fényességeibb'lj

de rajha а т. o motskát hagyhattatn volna ott;

egyedjl az, б vére vehette -volna - el azt: de

az én koanyeim patakjai mind vëgig tsak a-

zért folynak , hogy azt el nem vebetik ; úgy

tettzik a' Nap (¿ny mind arra mutat . . . Mi*

nél közelebb visznek lábaim аг én kedvei

Atyámhoz , annál inkább irtozom az atyai

orbm' édefségébe mérg«t vinni - . . 's el-távoz-

nám a' leg - félrevalobb sivatagba, a' hol m»"

gánoson nyögve le folyjanak a' patskok . . •

örökre futni vagyok kárhoztatva mind aitol ,

a* mi az én szivemhez leg-kjüze!ebb vann.

Ki nem álhatnám a' Zeyk tekintetét ; mindea

▼ér-tsepp , meg-esmérve ötet , az ábrázatomra

ki-jöne eleibe , el árulni engemeu Ha key-



49

ver volna siskason , pántz¿lba paifsal a' bartz-

ba rohannék : hogy Ö a' Hazáért férjfiu bá-

torsággal ki-öntöt véremet látná- meg ; ■

a' balavány ábrázatért a' me/.o pi ruina el

. • . Mitsoda vite?, a 7, tova az elöfa alatt?

pai'ssára dölt erossége , mint az el-bádgyatt

siélvész pusztitásai felett el-eresztve szár-

«yait. ßi^jtiyoson halátosan meg vao sebe-

tedve • . . hozzá megytk ; vagy egy sebet bé-

kötök azokbol a' mellyekkel a' Hazáé meg-

gyogyult, vagy az Ö pantzélja elveszteu Hé-

roját velem tseréli-fel. {el menyen.)

III. JELENÉS.

(Zeyk egyedül a% trióle tgy ja alatt)

Lehetetlen tovább mennem ; nébány lé-

pésnyire meg - akas-ítana a' halál , 's el nera

vibeméin az Üreg Keménynek az Ö mélto brb-

ffie\; pedig szeretném én lenni az elsö. Meg

bell pihennem egy kifség . . . Tsak azt saj-

nillom miért nem leheték ott végig, 's a'

brdomat : de a' miénk lefsz a' mezo* 's rajta

az. én vitéz Nagy apám nevé ; minden kard ,

nielly a' mai ütközet be volt, mélto hogy

arany beiükkel réá irják : ott voltam Kemény

Simonnal, 's klenodiumnak tartafsék brok idfik-

re a familiáknál. En ugy tészek az enyim-

mel miliellyt meg kerlíl ,• men az is uieg-

"yitotta egy nébánynak a' paraditsomat 's

те>6 most is miad nyimá , ha meg-maradt vé

remet nem tanoztam volna a' Hazának meg-

u«ani. Pedig hogy én is adutn egy kevés

m D yétt
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. . . Ah ! ha meg-találtam veina az en kedves

Klárámat; páros örümet vinnék az Ö attyának;

's az, én szivetn is pároson Örvendene ; de

ezehbe a villongo idokbe ki tudja ho! ve-

àz.etî-el. Ha fel nem találom Ötet ; hiába lefsz

tninden réám ne'zvej hiába mosolyog ai arany

arátás a' ver' uiezöken, hiába zengenek a1 bé-

kefség ßrömei a' velgyeken : níkem зг én

Klárám nélkill az egész sze*p világ, világ nél-

kül lefsz.

IV. J E L В N É S.

Zeyk , és Klàra,

Zeyk. (midon Klàra tarto-^koiva jënt)

Te vetted fei ezt a' formât kedves brzö An«

gyalom! hogy meg - vigásztalj engemet ? idvez.

légy kedves mennyei kép! jer kbzelebbbogy

mcg gybzzein magamat !

Klára. (hozxá megyen tarto\kodva ) En

vagyok. Idvezlégy Kedvesem!

Zeyk, Nein tsupa kép ! (tapoga/ja") vi'

losággal te vagy kedves Angyalom!

Klara, (le ие'^ке ) Az én szivem cisztan

maradt Kedvesem !

Zeyk. Ha -az égbël szállanale-fcét An-

gyal , 's ellened bizonyitana, még se hinném,

Klàra. A' miolta a' mostoba sors tölll«

el-vett , a' szivem œeg maradt, de ábrázatom

el-változott.

Zeyk. Elég - szép arra , hogy a* világ-

nak minden örbmei rea fefsék magokat midb»
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ga ábrázatyába viszsza kbltbzik az e*let ;

Üröin napja tsmad a' setét ejtzakára. Felcj-

tslink-el oiinden insiget , 's ÖrvendjUnk ! né*

lern semmi se hibázik , midön az Itten téged

is vifsza adott;

Kldra. Orökre el-biitsuzott - voit töllem

a' boldogsig Kedvesem ! de ha te szeretsz

«ngemet ; a* menayország határairol a' fëldcè

viszsza - tér.

Zeyk- Kê*pte1eii kételkedés , szereti-é a'

tili тет.0 , a' vifzsza-te'rö tavaszi napot ? az

ijtiakába viraszto szem, a' hajnalt? 's a bare

<¿rt lélek az idvességet? kedves Klárám miirt

fellegezed é file homàlyokkal az ¿11 Brömei-

met? Mit keresbet most a' кВвпу a' te szép

«xemedbe ?

Klàra. ( U-nix a Zeyk olialàra ) Azt

* vért kisëri Kedvesem ' melly a* te sebed-

böl foly.

Zeyk. - - - % Testvir tsepjei Kedvesenj !

annak a' folyamatutk : meilyel a' te halha^at-

bn testvéred a* Hazât fel elevenitette. Ha

te eçy kôzônséges Léány, пет egy , Angyal

volnál : tsak az¿rt hogy Keme'ny Simon test-

Vite vagy, balálba belid szeretnék.

Klára. Ki - merithetetlen joságu Tste»i !

melly szép a' te meg engesztelt ábrázatod

v'bga el -mulo haragod fellegein. Ah kedves

ZpvL ! bol van яг, in bátyám ? Mennjiink !

, Veiefs engem* ai ti k(arjai közze* I

Zeyk. Éppen az Óreg Atyádnak akarom

»eg.yjnni иъ Q oromét í vigyiík egygyütt Ked-

O a ve-
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jába el - folyni , siuksége lebet mdg rêi a'

Hazának.

Klára. Látok itt az erdb' êlôfài kÖ7.ött

basznos fiiveket : a' kedres Anya erot adott

azokba az ö szeretete sebeire. ( i^ed/ a' fii

veket)

Zeyk- Még egyszer ollyan hatbaiossá

l&znek azok ; midön a* te kezed kötözi а'

szereiet sebeit.

Klara. ( kb'ti) Mennyei orvosí áld-meg

kezemet !

Zeyk. Tsak a te iHetésedre is fetig meg

gyogyitl Kedvesem ! ugy tettzik »' kardomat

meg-fognám vele, ha itt volna ; 's ba az а

bromtes Török fel-táraadna mëg egy ketske-

bukát veueniék vele viszsza a' más világw

, . . Meg-állott már a'vér: mehetünk. (niennelí)

V. JELE NÉS.

Öreg Kemény , Maria , V egy ho fetcr Sit-

kállu kegyes Remete, s%embe találko\va

a meg-talált Ôssi kripta hellyên.

Mária (magába) Egek î a* ti kÖvetet?k-<?

*г ? Millyen kegyes az Tstennel társolkodok

ábrázatja i *e roelly sze*p az örök tavasz' vî-

rága !

Remete. Be*kefség ti néktek r Erdéfynek

jâmbor fia , es Léanya !

Mária. ' Isten bozott szent Vámlor! mi

jot bozsz a* te kegyes utaidrol ?

Remete. Nem látjátok , a' ki ЬтШ Vo'

gány
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gíny vir felett ki -derült magyar eget ? Meg-

siiint ax Apa keserves ostora , 's rég liro

gyermekei barmatját, ет/ ax arany ido elsö

Napja ]ö magáhox fei vinni,

Oreg Кетгпу. Idvexlégy Ha/tám szemje !

a' kinek kegyes ajakai meg-nyiltak a' sxegény

Erd¿ly' áldasára . . . Áldott légy seregeknek

hatalmas Istene !

Mária. Oh te «sites Sxent ! a' ki ma-

gitios kbsxiklaid kbxött a boldog lelkek tar-

saságába élsz : sxolj ha van m¿g tb'bb vigasz-

tahs baVsama a' te kegyes lelkedbe : mond-

meg ha mdsz valamit аг én férjemról Kemény

Simonröl?

Remete. Áldott vagy te аг Asxsxonyi ál-

latok kö7.Öit ! аг Isten a' Menryböl szeretett

téged 1 Él a' te féijed ,• a' ha'alon diadalmat

Ví-tt Keméy Si¡ron ; 's meg-látod ötet axon

diisössdges sebekkel, mellyeken a' Pogánj'oak

ereje sxellyeUtört ; ö sxerxette a' Magyar ê%-

nek ext a' b¿kess¿g fc?nyét ,• áldott leísx ах

Ö neve a' Keresztydnek közbtt ; 's mind végig

áldott ndv lessx аг o* maradékába ! ! ! Boldog,

rész jutott nél.ed el-válasxtott Asxsxonyi al

lst; mert V te tisxta mejjed forrása egy ol,

lyan tsemetét tapial, meily аг idö ve*geig fog

terjedni a' magyar egén , 's arra a' fbldre a*

bonnan vastag torzsbkétol ax t'gre no, kiesár-.

i)y<?kával, $ kedves gyüinölrseivel visxsxa-t4r

Áldjátok ax Istent Ö boldog el-válasxtouai \

S7.emek ax Ö ve*gx6sei ; axofcan nyugodjatolç

meg» '

Engem a' köxetitb" Nap ЬШ \ elébb кеЦ

орепв-
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mennem hïrdetni a' boldog idöket Erdélynek

haimaín ; hogy tornyok' keresztjei ujjra tUn-

dökhljenek a* Kereiztyének Napfe'nyén 4 's

mimlen Teraplomok meg-szendiiljenek я Meí-

aiás ditstiitésére ; a' ki az Ö vérével meg-vál-

totta a/, üfök kárhozat bilintseiböl az embe

reket. Aldjátok az ö szent nevét a' ti ha

lando aiakaitokkal ! roikor a' rochadas titkos

mlihellycbe a' mennyei tzikárol le - válik a'

fbldi hamu , 's a' Serafiinok világos sergével

egygytítt zengünk az Ь színe elött. . . Vei¿-

reljen ki az tsten ezen ío'ld félelmes pusztái-

bol • vigyázzatok hogy ki ne atitgyék lám-

pásotok ! , mere mindenfelbl lappangahak a

mennyei kints tolvajjai.

Mária. Oh boldog szent ! a* ki a' te

kintseiddel majd haza ¿rkezel.

Remete. Imádkozzatok szüntelen ? én is

könybrgök érettetek !

Mária. Oh kötiyörögj a' te imádsághoi

ïzokott ajakaiddal ! hogy az Örbk tavasz fé-

nyén vetett mennyei magvaid meg-foganjanak

a' mi lelkeinkbe.

Relíete. Isten veletek! jámbor Ielkek Í

Çtl menyen.)

Vr. J E L E N É S.

A\ tlèbbtek a Remitin kivül>

öreg Kcmény. (л* Remete utin) ídvez légf

a' te mennyei tavas7.adba a' macanos kosziklák

kSrött ! gyakor, és tiszta volt a' te ímádságod ;

's a' meg «ngesztett Isten elküldött t¿ged bé-

kes-
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keTségnek kedves hirdetöje ! folyterd a* te

kegyes ritadat , bogy a' hazai föld tsokolja

labaidat i a' gyászolo vidék áldja szetu fé.

nyedet , 's a* meg ujjulo bértzek kbszbnö vi.

rágoklíal jöjjenek elödbe.

Maria. Ritsoda jö itt kedve*s Atyám f

egy a| mi Heróink kö'zzlil egy Léánnyal . • .

Oreg Kemény. Ugy tetszik Zeyk az b"

trelid erbsségének lépéseibe , '$ Ah ! mennyei

Atya !

VII. J E L E N É S.

A\ tlébbiek , Zeyk , ês Kldra.

Mária. Istenem ! kedves Klárám !

Oreg Kemény. Idvezlégy kedves Lé*á-

nyom ! hálákat adok neked Istenem ! ( meg

sun,)

Kldra. Tstenem ! hálá Ie"gyen néked!

Maria. Ah kedves Klárám! {meg Hielt)

Greg Kemény. Te hozod viszsza btet,

deré*k Zeyk ! Te világa a' sete*tse*gnek a' bar-

tzokban ! meg - találtad ötet ; de vér folyt a*

te pantzélodan.

Zeyk. Mindenîk tsepp , patak árra ; 's

anoz a' vérhez tartozik , mellyet a' te fiad, '

a' meg engesztelt Istenek a* 'Hazáért adott:

brb'mest mind oda adtam volna , ba meg rem

kivámam volna tartani , hogy a* mi a' Tb'rbkébbl

meg-marad , azt onthafsam.

Ôreg Kemény. Derék vagy Zeyk ! alt.«

tsba az, a' ki fb'svény vérével , mi к ©r a' Ha

za kéri ; de esztelen hiba tl • vesztegetní a'

He-

\
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Hazáe*rt. Etinek diisbfs¿gtft kerefsc'tel; Fiaitr. »

ti gyalázatotokkal is: a' ki tsupáti a1 maga

halhatatlanságát keresi , leg-többször tsupan a'

halált találja meg.'

Zeyk. A* halált kereste a' te Fiad , 'j

a1 Haza bietet -, 's a' maga halhatatlanságát ta

laba meg: ezt az örömet meg-hozni jövölc

hozzád , meg - párositva ezzel a' Te hozzád

's testvërdhez mélto Léanyoddal.

Öreg- Kemény. En is meg - párositom a'

te bromed»t ! meg-érderaled , hogy az a' feie,

œellyet te szereztél viszsza nekem , xièà lé-

gyen I (gyöxedilmi muSika hallik")

VIII. IBL'BNÉS.

(Az elébbiek , és Kemény Siman a kit me)-

jébe halálason mcg-sebesitve hoznak)

Kemény Simon- Nagy Isten ! hálákat adok!

Maria. Mentij'ei Atyám ! (ax égre nil

Ss^yt fogott ke?ekk¿¡)

Klara. Oh kedvfes Bátyám'

Öreg Kemény. Älc'ott légy kedves Fiam!

(meg fogja egy felül ax tgygyik ve\etö

helyett )

Keminy Simon. Kedves Kéz ! te vezetted

volt elsö lép^seimet is ene a* földre.

Maria (kis ßa bal karján > л' jobb Ая»"*

jával férjét met, - Hielt) '

Kemény Simon Idvez lé*gy kedves An-

gyal ! mintha a' nnnnybbl jbnél elö'mbe a' nyti-

godalom balz«amávál. ,

Maria. A' balzsamat te hozod Kedveseral

¿rra a' sebre, melly a' te tekintetediöl gyogyul»



Kemény Simon. A' leg nagypbb seb meg

gyogyult Edesem ! meg nyi>godt a' Haza ;

«ngedd nékem-is a* te mejjeden pihenni-meg

( le 'ültetik í le hajtya fejit feleíége mejjére )

oszd meg a' te paraditsomodat kis fiara ! 'с

végy részt ralaba az enyimbe-is.

Maria. Ah ! nékem a г egé*sz paraditsom

bervad-el ... • . 1

Kemény. Zöldellik a' hazai borostyán . ..

oszd • meg az é*n örömemet ! édes a* Hazáért

•vett seb . . .

Mâria* Én viselem ait ; fájdalma mej-

jembe jön 4által.

Kemény, Az, enyimet h?ggya-el. . , a' Szi-

vem akart meg nyilni , hogy гъ 4g láfsa

b¡is¿gét ; 's véret a' bazaî fbld fogarita-el.

öreg Kemény. Örökre ifjito bibor az л

ne8-gyogyult Anya kedves ábrázatján.

Maria. A' te halavány ajakaid fixetik

■*t a' bibort Kedvesem !

Kemény ' Simon. Mivel az ürökkeValo

ditséretet akarják kezdeni ; tsokolj-meg édesem

b°gy a1 mennyei szellö rozsák коъгё men*

jen.

Maria. Istenem .' millyen hatalmas vagy,

«&У pillantatba ki-fizetni egy diet' brbraeit

(rid borul, 's meg - tsokolja)

Kldra. Ah ! kedtres Bátyám tsak egyszer

tekints réám !

Kimény Simon. ( red né\ ) Kedres Htu

gotn az Isten hellyembe adott viszsza te*ged\

Kldra. Engem vett-volna el hellyetted ,

ha a' Judith tb're egy araszszal kSielebb járt-

IIJL. S T0l-
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voira a' Metzetes lelké*hez ; 's most пега te

cs% o7,tatnad ai öröm , e*s a' bánat közt kön-

syeinket,

Ktmény Simon. Oh Zeyk • ti m^ltok

▼agytok egy máshoz ; látok л jövendö Ьоч

mállyába cugározni egy Hérot: g3renge test-

be jö ; de. az Ö erös lelke*bol a' fel-laxz,adt

pokol lang-babjai kotze tsatta^ a' vilÜm, 'i

le-vert Sátanok fetett, а' Нага sirása öröco

könnyekbe áll-meg; mlkor a?. Ö szahaditojs

hálala ba, az enyjmet uijra tneg-Iatja. (*)

Zeyk Midrt nem lebet meg rartani egy

Templomba ezeket a* eebeket , hogy leunefnek

a' hazafi htiség szentségán fel-botuhatatlan pe»

«sétek ?

ш Öreg

JegYté*' Zeyk János ; egy tsudájq л* hazai

ài j r Vielank : hit hidnapra left , oilyan gyn*

g* itittel Aogy elébb lehetctt gondolai, hogy

mint egy halviny levél rgy szellövel butsu*

%ik el,mint au, Aogy mint a 'nonuszohonegy

villém ugy alugyék.ki — Mikor egy égrf-

kidlta kegyetleruégekkrl ttrjedö Zendulés leg«

aagyobb drjdba voll \ a' ki addig sulia Ion

van se ült , {mint Minerva a' Jupiter ft}**

èôl pántzélba sisokkal rogyogva ki ugroti)

èiitret Idvö éltte vitdgét egy Napba gyüjtñtte'^

jzollott «' Nernesekhcz \ 's uz ujj Héros еШ ro>*

kaut paripán tündökälve mannyei fdnnyct

, . lorostydnnal tér't vifzsta el-htrvadthom-

loka ; rendelist tett . , . hdldknt adott . . . f*«

fakütt , \f el ulutt. . . de at, a* vildg , nut*

¡yet б egy Шар égetett-el о' hazdért abba <w

ßjUiokdba ment dltat, mellynek ditsö egénx

a' miolta S a* JMdën tl alutl, вшу A<ép. tôt

bU°( tm éf,\
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örtg Ktmèny. örökre meg mirad яг б

ertjtk: épség van агоп egybe omlásba, vllá»

gofság fénylik a' rothadás' setéts¿gébe ; a* fé*r-

gek a' diisôfség éjjeli napszámofsi , le válasx-

tant a' halando részt ; bogy*' mennyei va*

ldság mind sxebben vílágoljon a' halhataclanok

Qtzakájáb* . . • Menny békével Örökre meg-

rarado ifjuság ! egyszer nyilo, réád nézve so

ba el nam hervado virág ! ékesitsd örökre »

»7. e*des Anya mejjét ; vand oda sxé'pse'geddel

i luí. ö idoknek fiát , 's ifjitsd-meg azoknak

mohát. -

Rtminy. 5". Idvezlégy édes Atyám ! ve-

zéve elsö lépésimnek ki-tartod a* vtlágot az

ïtbk ejtsxakába.

Örtg Kemény> Arra fiam ! arra vannak

* halhatatlanok fold alatti paiotái ! abba a*

setétbe van az ajtoja ; mennyei világ virasxt-

ja benn az alvok pillantoit ; 's álmaik fenn

járnak ax t?gbe.

Ktmény S. Ah ! látom éde* Atyám! meg

»yilt ajtaján stft-ki a' fény... jöaek elömbe

«i el mult világ ditsö ámye*kai... mennyei

ikefsëgei ax A 1 világ ejt.^zakafának , , . Deciu-

•°k I Leonidas ! áldottak légyetek ! . . Spárta ,

Roma , egygyüt fényleitek ax Árpád vitéz

Nemzetdvel . . '. . Intenek ! . . . Hunyadit

kérdik . . . n¡ár ho7.¿á'ok tartozom, . . Isten

veletek ! Ah t millyen ¿des a' Hazáért meg

Hunyadi. gyb'iedetmi mustkivat bê-lêj>i\

Álj-meg Halhatattan Vitéz.! ha még általnem \é$\é\

* Щеппу hatarára ! foro jobl>At e<ífa« Veri még

D г чу



egyszer nagy sziv ¡ végy bár annyit viszsza

a' te ajándékodbol !

Ktmény. ti\n\iloàvt Egy szczat a' ha-

zai földröl ! . • .

Hunyadi. Tekints még ¿gyszer vifsza ar-

r» a' földre ! melly aid Te*ged ! 's Örvendjja'

Te gybzedelmedbe ! ... A' Magyarok mint meg

annyi angyalok tündöklö kardokkal lizik-ki

a' Pogany a' mi paraditsoraunkbol . . • onnaa

futottam én is, meg-hozni az Anya tsókját

az ö brbkrekedves Fiának 1 . . .

Ktmény. Add vifzsza értem Hunyadi ! ba

a* Pogányt ki-Üzbd . . . bogy ne késs . . . in

, . . el-menyek . . . mcg-hal,

Hunyadi. Menj békével boldog lélet I

nem sokara követlek. Vajha le-fizethetné'm azt

az adofságot, mellyet nékem kagytál... Mi «s

meg-szUnlink egykor bartzolni ... 's el mulnak

fzavunk menydo'rgései a' inezbkröl . . . Hiába

sir akkor a* Haza kiáltva minket! meg nem

mozduhink altiva pántzélaink rosdájába . . ..

»yögnek л pásintba lelkeink , hiába keresve

poraikat ; a' bujdoso Hazafinak szivébe sug*

nak a' mennyei hurak ; ki- terjesztett karok-

kal keresi az Anyát ; 's a' midön nem иШ-

ja, ki-jünek az Árvának könnyei. (a kärpit

it tsik.)
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VIRTUS' GYÖZEDEL«

ME A' SZERELMEN.

SZOMORU JÁTÉK.

V. EELVONÁSOOA.



SZEMÉLYEK.

Claudio Onegliába egy KastéMy* Ura.

Rosamunda ennek Léánya

Cr. Rodrigo egy Szotnsz.éd VáV Ur««

Temólo ennek Koinernyikja.

Lippo egy keldus.

Cintio egy Remete.

Camille egy oskolát végtett ifju«

Mafsino ennek barátja

Fai¡» Levél-hocdo«

л

À' Torténet esik Onejliába , a* Tender f»

jan , és Romába

t



RLSÖ FELVOnAS.

I. JELENÉS.

Rosamunda , 'j a^után Camith $ a' Claudia

Kasttlyfa kertjcntk also ris\tbt livö

ligttbt$ пар támad,

■ Rosamunda egy patakndl. Nyilîk-kî а*

teremtés sz.é*p könyve ! 's a* mennyei Atya

Ьогга-fel a' lámpást, hogy ötet sz,eretni tamil»

juk . . . a' leg - kii'sebb féreg is lételën Örven-

derve nieg-indutt tanubizwyságot tenni a' Te»

temto joságárol . ,'s minden fü'szál egy gyöng«

gyel innepli a reggelt ; azok.bol ¿kesiti ma-

gát a' föld a' Nap eleibe , a' mellyeket tî*-

kon az éjjizaka huilât, a' miolta hajdoni ural-

kodását el-vesztette . . . Lîgetnek kedves é*ne-

kefsei ! pengefséiek meg-ujjult bnrjaitokat! 's

¿nekeljécek a' világossdg gyotedelméi ! . . Ah î

ttikor az, brôkkévalo Nap jonni fog mennyfi

>ilággal araiiyozva fellegeit; mi angyaliszár-

syakkal regesve ¿nehlUnk ! . . , sítáL a patah

A a Bid-



meltet ez a* bízodalom sugárzik a' горратм

tott vilig alkotránnya felség^bol . . . a' leg-kie«

sebb titulando vilag is, az brbkkévaloságra înt,

a* midön mosolyogva hal-meg... s a1 te «er«

gtîsed Kedves Sugasát is érti ax én szivern

kristály patak!- Ah! tanitsd illyen tisztán foly-

ri-le ifjusagomat .' . . . melly sz,e*pen mosolyog

va jbnek bú nëlklil valo könnyeid I . . badd

el-vinniek az éjjtzaka leke;éségét piHantoim-

rol ; hogy a' liflek ablakain sugározzék-bé a'

niindenlitt - jelenvalo ! . . mtg-mofsa s\cmtit ,

's a tirmésxetbe tl-mer'ùlvt sétál.

Gamillo. a\ alatt bi-jb'vén. Kedves szel«

lök ! tsetsemö nappalnak elso leliellete , mel-

lyet a' virágok' meg -nyilo kebelekböl fiisze-

rezve koszÖntnek$ arra repdefsetek ! araott áll

я' parton a* leg szebb virág a' földön ! i a*

habok a* mint el-mennek elötte meg ezüstesednek,

'« egy'úvé suttogva sietnek a' tenger hábórujá-

ba fekete tornyokrol dbrgeni . . . Az aranyos

tetejü fakiol réá néznek a' leregö karjai , e

vetélkednek az énekléshen ... Természet szép

Királynéja ! engedd-meg nékem is hogy ide jb'n-

tem meg-hodolni a' te felséged elött . . .

Rosamunda. Viríigokat sxakas\t , térdrt

tsik , 'í a\ égre emelt karjait ¡mádságra fogja

tgybe. ÔrôkkétfaloJ tie engedd el -fek'jtenem ;

bogy az ifjusag haaonlo ezekhez az Ö muían -

do testvéreihez,. . . Oh Î add nékem azt a'

s-zépséget ; a* melly tiem hervrad-el « , . a\ ég

re ftl-nt\ve nimàn imâiko\ik.

Camilla. Mennyei Zétirek szuletnek at

9 szenc érzóeekkel emelkedö mejje körul . .



I magas mennybe süHyednek az Ö ST.emei ,

Ii liten t ditsdrö angyalok Ötömei Rozzé!...

и a' két kristály-tsepp az b tengerekbol va-

o... Ah! mennyei fény 8Üt-l« r<*á!.. az ö

'ilaga az, én sotétségemj лет nézhetek töb-

Й réá . . .

Rosamunda fel-kél V meg-látja Camlllot.

íitsoda ez a* vakmeiö , a' ki a' magánofság

xent pétsétjéi fel-tórl ? réá esmer : . . Ah ! te

«gy Gamillo?... hogy jtktél егеп hellyre?

t. Botsás-meg kedves Szentje ezen Edennek !

°?y meg háboritottam ahitatofságodat . . . A

геР regelnek mindenfelöl Ömlö brömeitöl

'siegen andalagva, itt ébredtem-fel. Ugytet-

iib mintha a' világnak végén volnék; s itt

Í4e felJa' boldog élet hajnala.

Rosamunda. Tsak a' vigyázo ég szeme*-

& volt sz.abad ide látni, 's ez.en ligetet meg-

Щоъм : *s semmi más szonak пет sza-

Sl1 егеп magánofság szentségét meg törni a'

:n?ö Madarakén kivül ; a' mellyek ha nein

diák is , az Istent ditsérô Angyalokkal egy

!«tt énekelnek.

Camilla. Engedd-meg nftem is a* Mada-

Mal eggyUtt ditsérnem a' Teremtbt egy ol-

311 remek elött . mellybe a' földi terme*s7.et

"УН haladta magát a* virtus mennyei voná-

'v»l. Vagyha minden szót mcg-tiltafsz : er-

hogy az a' Statua» a' mellyé izéps^ed

náá" hatalma változtat, in tgy Isten-Asz,ony

l!elete\e maradjon. .

Rosamunda. Az Isten Aszszonyok hal-

hatat-
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batatlanok , '« a' Statuak holtnk :¿é*lj in\Ai

»' halandokért , mint meg-halj a^halhatatl

nokért.

Cantillo. Ha nem élhetek velek : ugy mi

balnom kell éctek,* de a' terme'szet tavafsz.

nak leg-sz.ebb virága marad sirbaltnomorw

Rosatnund.:. Szebben ékesiti ax éí'ót

virág* mint a' holtat.

Camilla, A' paraditsom vírágit egy Ai

gyal öizi ; két elU fegyvere tündöklik &xem<

idbbl.

Rosamunda, Ha Angyal volna , аг é

lakosok egymásra esme'rne'nek , 's nem here

nék a' földön яг. ö paraditsomok' virágait.

Çamillo. Mennyeî sxe*l hinti a' virtiis<

siivekbe magvakat$ az. elsb' ember paradits«

ma se tsicázott szebben, tnint a1 roidön к

sziv, egy ujj valosággá teremtve, leg eldb

t* mennybe érzi magát,

Claudio, (távalrol) Rosamunda!

Rosamunda. Menyek ¿des Atyám,

Cantillo. El akarsz, é t'ünni elijllem ktc

ves álom kép ! (néx¡k egy mást Camillo svi

mérmetesen meg fogja д* Rosamunda Ae^fi

Ah melly édes a' bit! A' te kererfuek tsiu

tév'ó ereje van: mint egy elektrikai ille <

éltal járja lelkemet ; *s mint ha most tere

tettettem-yolna , egy ujj menryei látel el

pillantatját ёггет,

Claudio. S%av* Jellylilrbl : Hol Va

Rosamunda ? '

Rosamunda. Itt vagyok ! Ac^eí Ai»v<

Menyek Edes Atyám j

* Caml-



Camille, Ah Rosamunda! siolj mê% egy-

J*pr mennyei Napkelet Aogyala ! hogy a* fel-

elevenedett porok a* mint tündökölve replil-

nek a' menyre , vifsza ne efjeoek a' sirba.'..

Rosamunda» Ah kedves Gamillo J melly

sxépen tündöklik at orbkkévalojág tere a'

sxavaidba : úgy tetszík látotn , a' mint ojztja

ax bien a' virtus jtittalmait a' boldogokuak*

Camilla Ob! ha te nékem jutsz, veled

eggylitt menyek a' jol te*vÖ Isten eleibe hálá-

kat adni hogy teremtett,

Rosamunda. Boldog?ágkedves alma! hogy

tzlilethetsz, a* sirhalmok között ?

Camilla. Аъ Isten Országá-ba születttt

tsetsemok halhatatlanok.

Claudio, (másods^or) Rosamunda !

Rosamunda. Menyek édes Atyám ! (C<t-

millohox ) Ëzek a* minutumok egy jo Aty¿-

toi vêtettek-el : ha tb'bbet is elvennék, mél»

tatlan volnék hogy néked adjam.

Cantillo Orokkévaloságot szomjuzo leí»

kern köszö'ni ezt a' Nektar tseppet is

Rosamunda. Elég egy tsepp , a' poharak

részegitenek, (el menyen)

II. JEL ENES.

Camilla tgytd'úl

Ckiséri sxemeivet Rosamundát)

Ah .' melly örömmel követneilek mint a* Napke-

íetí Biiltsek a* mennyei jett. A' homályos erdö tiin-

döklik ало utjába, *s a* madarakkettös erövel e*ne«

kelnek
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nek a' hoi 6 menyeo; De enyésTel, *s èa

setéibe maradok... oda van, el-tiint boldog-

ingotn' bsvénye' vezére (jncnyen a Rosamun»

¿a nyomán ) Mitsuda gyászos homályba ölcö-

xik minden ; mintba ujjra ejtszaka akarna len-

ni : Ugy teiszîk егеп heîynek egész S7.épsé~

ge batotti dkesse*g* lett , 's егек a* madarak

temetési éneket tanulBak. (el-megyen*)

III. J E L E N É S.

Claudio egytiul a ktrtbt.

Kellemetes reggel ! Êletem estTéjê*re Ье-

gyesen tekintefsz aranyos begyeidrbl. Netn

sokáig nézlek én téged \ mert az én éjjem ko-

zél van , nem sokára hiába fogsz keresní егея

élôfak között . , . fíagy Isten ! esztendeim »

mellyeket adtál , el multak ; Képedet kell va-

la itriom ; hezdö volt a' кеЧ , 's földi etsee

probálgatta a' mennyeí vonásokat ; ne vedd

le ! míg. motskait el nein törlöm . . .

IV. J E L E N É S.

i

Claudio és Rüsamunda,

( a ktrtke taJálko-xva )

Claudio» lo reggett ¿des L&ínyom !

Rosamunda, (kt^ét meg tsakolja) J» reg

gelt ¿des Atyáin! talám a' lígetbe igen so-

kat mulattam : kies reggel volt, a' Nap so

ba и itttöK ollyan «épen ; Ugy tetszett ,

mint



nîmha az éjjel ki aluvá* esztendeit, meg if-

adva ragyogott volna : Az ege'sz természet

nint egy oliajto7,o máíka repesett látásán , 's

С madarak lakadalmi éneket zengettek.

Claudio, (réâ nèive) A' te hangad szo-

íott burján felylîl szoll, s azon levëgtt Kas-

élyok körlü zeng, mellyek akkor keszlilnek,

nikor a sziv az okjalságot álomha rengeti. *

Rosamunda. Tsuda-é ¿des Aiyám J ha az

Iste« szép teremtése az er'zö szîv burjait meg-

ïUeti, 's kéc meg. egyezö hang szebben szoll?

De nem vagyok ollyan híbas ¿des Aryám!

{ke^ét wieg tsekolja) alig mostam le a' teg-

nap szennydt ábrázatamro!, 's egy lohászko-

dáfsal lelkemröl , mihelyt az édes Atyáin sza-

vác a reggeli zengës kozt meg-halloti*m, nem

vánain el a' természet ¿des symphoniáját $

telí kedves hangjaival , jövin az idös fák

hotiiályjai közt , a' kotelefség* szentsége lul-

kesitette lepésimet.

Claudio. Mentegetésid tbbbre láttatnak a'

hibánál terjedni. Kitsi hibádnak ollyan nagy

palástat késxitefsz , hogy ha ezt jol uiérted ,

aroannak nagyo' bnak kell lenni.

Rosamunda. Edes Atyám ! nem érdemlera

»it a' szemre hányást : az én szivem mindég

ujitva volt, és . , ,

Claudio- És, valamely tolvaj be* lopván

magát nyelvedet meg kötötte, hogy semmi szó

ki ne jelentse, mig minden kintseidet fei лет

szedi.

Rosamunda. Gazdagabb vagyok , mint

flyelvem ele tudná hozui járatlan litan skadoz

va.
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va, С magába4) ïïedres Ötr.ü AtJgyatom'. те»

test a'.t/A{lra szerentsésehben.

Claudio. A' te szavaídnak az elött bot

forrása ki apadt ; valamelly égeto tGznek kei

let azt fei inni .* ugy tetszik minél keveseU

bet mondaszsz, annál többet kezdek etteai.

Ugye'? a' Ligetbe egy...

Rosamunda, ( ¿e/é 5^0/va) Kegyes fe«

fcaszkodáfsal a* baldogság ki'tfeje*bez ki«tt

szomju lelkem emelkedni ; a* mennyeí Aiyt

meg halgato't; azonnal a' szép ligetbe eg?

Angyalt láttam i я tnenyország vidékeirb!

teszélt,

Claudia. Angyal a* szép ligetbe í nem Iх

»etétség Angyala világafság kimtofsébe lato,

gatta meg Évát a* paraditiomba ? . . » Angyal!

bemí ennek kellett a* szép palásr.

Rosamunda* Oh édes Atyám Î valoság»

gal égi kovet az, engem i& Angyalá teit.

Claudio.. 'S tehát te is Angyal ? igy nem

sokára az ég le-köhözik a* földre : vigyáu.

ne bogy a* fold pokolba köUözzek t

Rosamunda. О egyediil a* poklot is meny«

erszággá változtatná, a* mjolta Ötet láttam, »^

Istent telyesebben tudom szeretni, *s b'römeim.

böl a* leg kifsehh féreggel mint Tesivérim-

mel osztozni kivánnék, Az egéfsz világ meg

szépiilt elbttem , érzetn azt sietni a* kö'zönsi»

ges bolgogságra i az ez elotti puszták vira-

göznak » minden Örvend a' maga lételén, Ked-

тея Afyáro í valosággal jobb vagyok...ex

a' föld elmulJk , ö az brokkévaloságral be«

•léUt , 's íelsóbb tliz, volt ízavaiba.

Qau-

Л



Claudio. Кбпвуеп hîvb* jö tertnués !

a* tüzesen ki rohano beszédek a' fel-lázzadt

iíidulac sxátnyai , mdlyekee el-repiil. Örökke*-

valosag { melly egy virág mosolygását rítkán

éri végig,,. fel-hevült por' az égwl kölisö-

nöziz nyelver az okofságat el ámhani...'s

ez maga Mesternek ajánlia magát a' boldog-

ság Kasiélyai készi toseré. A* hold bádg;yadt;

Tilágán éulilnek forro sobajtások fellegeibe^

tnellyek a' mikorrá öröm tseppeket igémek „

fcbnny - zaporra ömblnek ; egy ulvada tekin-

tet, egy fel-lobbant pillamat, fundamentumu

a* várnak , melly az el váhozo esztetidoli

mínden zivatar ostromaíra rétetik , mind azo,n

k¿pekhel rakodik-fel» mellyeket a* siereletn

bubájos lámpássa » *" jeleovalonak tlízes etse't-

jeVel irt vonásokbol a* resm¿»ység mefsze te tt

táblajára vét; — é*des ttlelkez&ekkel 's mag«

tesi vonszással kijttetik bszve . . « banyattbom«

lok épittetik ; buzga beszédek, s örok eskü«

vések к07Л Forro kivánsággal emésztett sze-

тек sü'rgetik *s a* mtkor szinte el-késziitne,

saját hevé*t6l meg-gyulva, emészib lángak közt

d-ttjnik. Ob igen ritkán volt a' fel - é"Bre¿e

okoi'ságnak ezt a* Kast¿lyt szérentstíje tsak

egy pillantaug is készeri ne*zni - komor puszta

lítesság, a' virtus tUzt'nek oda hullott hamvaí,

*s a' léli fagylala szelek sivása , a' vigyáza-

ton le'tr el-alvás Mímense.

Rosamunda. Édes Atyám ! meg-tanított

melly seiét méjsé*g , mellybe a' fattyu indulat

tüliyeszt számtalan «zerencséileneket ; de..,.

Claw
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Claudio. A' Grátxiák be*.omlo halmaî kB«

a' sarga bánat a' künyhullatá&oknak árkokat

ás , mellyefcen follyanak a* viszsza térithetet-

len esztendok utan. „

Rosamunda, De ¿des Aryám bölts letz,-

kéi , meg taniiottak hinni a' virtusba ; ez a*

bit, eien mennyei planta , ma ker.d v'rágoxni

lelkembe , 's egy meggôzhetetïen e'des szd

SMSja , liogy boldogság' gyüraokseh fogja te-

remni,

Claudio. Adja a' jo Isten e'des Léányom!

. Ez aty$i S7.iveroet meg-elevenitené , 'az, eilen

a' halál elleu , melly a' ve*nséget elöre meg-

txokta venni. De ki tudott téged így meg

tyerni ? raikor Alais! no is tsak a boratsag

hatáián maradt , *s a' vite*?. Grofot oda se bo-

tsátattad , a' leg-sxebb fejfiat.

Rosamunda- A' Maftino barátját kedves

Atyám ü7.on szent batárrol a» ö Angyali tu«

zes szárnyat hozták felém.

Claudio. О ax ! már egy hete bogy itt

van-. Hogy van » bogy nem hozta Hi¿g hor¡-

zám Mafsino ? U a' mint hailottam citka ifjuí

de . . . Hogy ment a' ligetbe ?

Rosamunda. Nem tudta hová jo kedves

Atyám , reggeli sétálásába el tévelyedett ¿

nébányszor láttam a' Ne*némnél.

Claudio. Hol maradt most ?

Rosamunda. A' pataknál kedves Atyám

talám szaparítja gytíngyeit.

Claudio. Maradj tsendesen kedves Lés-

пурда, ana sétálok. («/ menyea.)

V.



If

V. J E L E N Ê S.

( Rosamunda egyedliL , .

Áldottak légyenek lVpésid jó Atyámi

etigem • nefeWjtsek nyiljanak nyomaidon ! mel*

lyeket gyözedelmi kosroriitnba fonjak, Tía . . .

de, ftlre alavalo kús¿g ! .Ithetne 4é kételkedni»

bogy a virtus a* virtuera talalván , я' men-

tiyei tesrverek oszve ne ölelkezzenek ! Gyöz*

tem ; a' te szent zászlod alatt meg vebetet-

len felleg-váradba Ülö virtus ! visv.em trium-

fwsba izivemnek meg hodolc szép JLiialyát I

VI. JBLENÊS.

Camille és Ma/sino»

(a' liget seilen)

Camilla. Kérlek ! ne vigy tovább , min

ien le*pes erömnek v¿gsb" gybkereit vonja , 's

iigy tetszik a' világbol ki-viszen , mert sza«

Hsz axon heljTtöl a.1 bol ma egy ujj életre

ezUlettettem.

Ma/sino. Sirásod jelentí ujj sz'Jletésedet¡

Camillo. 'S ah! mar cneg-holtam.—szetit-

«¿get tbrsz , ha ezen holt testet, szê*p sirja-

Ьа báboritod ; ínkább maradek ott meg-balva,

»int ¿Ijek akár melly fényes vilagba, melly-

be Rosamunda nints . . . engedd hogy visz-

tza mt rjek ! ' ,

i Ata/sino, Vesd szomedet ama kösziklan

¿lio ban-a Kastélyra ; melly et eddig я' nagy

Hget
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liget el-rejtett , nézd a' bol a' magos fenybk

egy gothus ablakrol a' Nap erre mesolyog .*

ott van Rosamunda, szép mint egy Isten-A*

«ony , '« jó, mint egy Angyal.

Camillo. Ott van ! Miért adatott ez a' du»'«

va test, a gondolât szárnyait meg nehe-

ziteni! oda repülnék ezen rolla jött világofság

utján, 's .ebefségével vetélkedném 5 yagy váN

«ozhatnára ezen kedves szellövt5, melly a' le

.•izakasztatlan viragokat tsokolja *. a' mezb'nek

a' levegon által szurt illatjaival síetne*k boz-

jtá ; el olvadnék korlilette , 's szépsé*ge kelle«

snei között veszketö szárnyokkal meg-hainék.

Mafsino, Mar látom a' fényes köszik-

lák , mellyekbe a' szerentse zivatarat széllyeN

tÖrnek,egy L¿anka mosolygására le-olvadnak,

4s a' pbilosophiába annyira trombitalt okolsag

paizsát, a* szerelem nyilai szabadon jarják ,

's jebeik még jobban jajgamak , a' barátság'

balsamjára !

Camillo. Oh Barátom ! egy kedves hite-

lezö, a' világ kints^t nékem arita vala : kévé*í

pillantatig birtam , most mimtenemet el foglal-

»a t 's még annyival maradok ados, hogy bá«

tra lévô esztendeimet is oda bell fizetnem:

engedj meg ebbe a* szenényst'.be , hogy

most a' barátsagnak , meg nem fb.eiheiek. k.b»

be a' hiv Tartományba - is el kelle tt e*le:env

nek folynî : ki tudja tovabbi Geographiáját

mig a' nagy tengeibe szakad !.. Boldog idökl

mikor a' halavány métses mellett az egek rli»

»es utait kbériem , meg vetve a* fölünek bit

teclea fulátxkos örömeit , , 1

Mat*

к



Massino. M^ltán laltot keveMységunk »

tröfsebben meg verertetünk , minél bátrabbak

vagyiink ; itt a' leg jobb viiéz ; a1 ki leg in-

iább fë"l , 's futni leg-jobban tud, tsak a' gyöz,

i ki meg nem Üikozik , a' ki meg utkbzik,

«1 esett.

Ne gondold , hogy ha könyv várral kö-

rül veszed magadat batórságba le'gy : Vénus-

Jiak különös Ledve az ollyan éjjeli baglyo-

kat még tréfálni , 's a' Minerva lámpafsát sze-

reti , valamikor teheri , el-funi.

Camillo. Ah ! bar a' ké*t Isten Aszszonyt;

bszve lehetne valábára békéltemi , 's a' Vé-

Dus yiligával tiplálni á' Minerva lampáfsatí

VII J E L E N È S.

Claudio *j á% tlébbiek,

Claudio. Jo reggelt Uraîm ! (Mafsinohox)

Isten bozotr kedves lYJafsino ! Ez az Ur ta-

lám egy ideçen 3

Mafsino* Nem ktilömben, mint egy Szer-

2.Ö, a* kit elébb esmérünk , mint láttunk. Ex

az én nemes Rarátom , kit oly sokszor obajt-

va emlegettem ; az pgész Oskolába egy se

volt . a' kit annyîra betsliltem 's szerettem ;

{CamilUhox sugva) Rosamunda Atya.

Claudio. Isten hozta közinkbe I tehát meg

igyezb' hang hármoniánkba.

Camillo. Ezerszer szerentsé*s, ha migmeg

izollarni tanul , pauzának bé-vétetik.

Claudio. А' ранга is a' musika lelkéhez

tartozik , 's igen gyakran jcbb a' hangnil.

Da
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De a' mint hallottam külsö Országokra exátw

dékozik , magát toyább tbkéletesiteni.

Camilla. A' leg-tUzesebb kiránságok a*

ezerentse nehéz jármába meg-lánkadnak , 's a'

leg szebb intézeteknek álmoknak kell mated'

ni; mellyek minél kellemetesebbek , annálko*

tnorabb éjjbe boritják éleiíinket. Az Atyám

halálakor igy izollott ; „Vigyáztam a1 sxeien*

,?tsét a1 betsülettel pároson, némellyek réi

„talahak , elömbe tsak k'ülön ]ovên a betsü-

„letet válasxtattam : 's ollyan sxegényül ha«

„lok meg mint их apám. . . élég gazdagon ,

#>hogy ■ neveltetésedre к Ölt summa val az atyat

„kötelefst'gnek ados лет marádtam. Az o

liamvai áldotiak einlekezetembe !

Claudio. Nagy Kereskedo ax a* ki é*rtzec

léleklé* tudta válioxtatni ; 's gazdag a ki el*

1уаи örÖkse*get hagyott, metly Kastélyokat éke*

suene. Sok Urák gyermekei , atyoknak ele

ven adofság levelei , mellyeket a' kutya borre

makok ujjra aláirnak а' bozzá »ÖvÖ mindett

inieresekket.

En minekelötte ë kedves adosságot Ii*

fixethettem volna ; tíamat a' Magoíságba lak°

Atya magához veite , Jo ifju! Te egy Apát

vesxtettél-el , a' ki a* szerentse"t a' becsüllet-

tel párosan találni szerentséMen volt: \Hî

ях éa fiam ! ugy az Apa , fui , szerentse, be*

ts'úlet, minden egy'utt less/.. Menny ktíM

Országokra , 's az igaz világoíság szi'iéVet

fesd ax tsten jol kez,detc Éépét , а' Наг»

¿kefségéVe»

Cdttiil'

i
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Camille Áldottak légyetek Atyám hara-

Vaî ' a' kinek köszönöm , bogy minekutánna

el - vesztettelek , ezen nemes b'éijfiuba ujjra

fel - talaltalak : vajha mind a' kettbbez mélto

lehetnék , ugy a* virtus konyvébe ados nem-

maradnék.

Claudio. A' Sympathie jót áll, az a* Lei-

kek kedves accordja , melybe eggyé* les-лпек,

A* teli kutfönek a' termlszec ma;;a anjanl völ-

gyet, mellyen folyjon. Jöjjetek bejjebb a' li*

getbe ! 's nézzétek a' follyamat maga onkéot,

melly szépen fel-virágozza partjait.

Mafsino. Camillo аг estve ¿rkezvfa »

jo reggel ki -lépett ; a' vidék kellemei mvább

ualagatták , míg ezen liget szépsége egé*<s'/.en

el bájolta ; itt találtam el felejtkezve a1 »Vi-

lágrol ( menntk a liget felè, Claudio elo'l bo»

tsátja Sket.)

Claudio, Qmagàba) Ez a' bajólo bely,

idS , 's egy szép éló oltár ; ké*sz volt az

ionep a' terméfzet Istenének ; tsak egy ér-

z6 Pap kellett a' tlizet meg gyujtani az áU

iozatra.

VIII. J E L Ê N É S.

Rosamunda tgytdül.

КшНуЪл}

Soká jb'n az Atyám. (sohajt) Az çkot*

sâg hiileg kbjzikláirol láttatott szollani. lajj

mèknin \ ha mestohán tala.Ua fogadni > de igeo

IUI. В м,
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nemes 8, az ártatlanságot meg sebezni ; 's u«

toljára ollyan szê*p tekintettel ment^el mint

а' tisztán enyészô nap, mikor más оарra szép

idtk tgér.

RemJnység ' hiv barát! te a* baláltol os«

tromolt várnak sarga dliledékein is mint egy

«zép Istenaszszony Hgy állassz mutatva az

bvokdvalosag bervadhetatlan mezejére : váltsd-

fei mennyei szineddel azon háborito àrnyé-

kokat , mellyekkel a' hiába valo félelem ki-

•é*rt. Nem mefs7,e egy tiszta kutföbo'I eredc

két patak ; mutasd-meg ama boldogság szenc

kápolnáját mellynél egybe szakadnak, 's egy-

gylitt fotynak a' tavasz virágos parcjai koz,-

zlil az ösz ¿des tellyességébe.

IX. J В L E N É S.

Rosamunda, is Gr. Rodrigo.

Rodrigo (magába , mig Rosamunda más-

ftléandalag) Ha ! most egyedül van, annyi ideig

meg nem veheini egy ilyen nyomoru Várat, mel-

lyei egy pillantatba öszve onthatnék ; 's ak-

kor én magam utalnám , 's a' férgek is irigye*

letlen másznának azokan az ajakokon melyek-

nek most egy híaba valo illetését, mind агок-

. kal a* kintsekkel mellyeket a' sárkány a' fóld-

be öriz , meg venni nem lebet.

Rosamunda (eSire vive a* Grefot ) Grof

Uram / mint meg-ijedtem.

Rodrigo. A' Madarak is félnek elöbb a'
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váztol, mi g megszokván bátran tsipkedik az ddes

gtte7.de\ieiiKà\clebb megy,kex¿t meg tsokolj i, 's

a midön igen köze/it Rosamunda hi legségel vonja.

jju^if) Kedves Ris - Aiz.ST.ony ! biökos rabja.

Várora szerentsés ha яг a' fényes tömlötz

lebet , mellynek Rosamunda gondviselöje le»

jénd , 's lánt7,aim zbrgését angyaii szavával

édesiti Bátorsagba lebet bogy a* rab el лет

szokik, ha minden lántzait meg-oldaná is, ha-

nem lia tsak azért hogy a' gondviselo ked-

Tes karjaival meg-fogattassék.

Rosamunda. Engedjen meg a' Grof? he

egy más keményebb e'rzésünek kell kivnánara

ait a' hivatalt: engem' ijeszt a' tö'rolötz, ha

arany falai volnának is ki-iakva brilUauiok-

Ы.

Rodrigo , Ollyan re*g -em akarja a' sze-

ïelem' nyelvét meg-tanulni.

Rosamunda. Mivel az réám átkokat mond ;

's a' tanito az enyimet nem tudja, hogy egy-

mást »eg érthefsuk.

Rodrigo. Hiszetn azt tsak.gondolbatja ,

hogy nem tömlötzet érrek. Képzelje magat

imado Grofja karjain egy fényes palotába a

ditsö üssek talpig festett ke*peik allejába sé-

tálni minekutánna a' kies vadas kertböl egy

sereg szolgatol bé kis<?rterlink , a' kik lesik

minden intésit , mint egy Istenaszszonynak ,

's lelyesitdsébe vetélkednek A' nap el-telik

Vagyonainkba valo gyônybrkb'défsel, az irynek

minden diága ételeivel rakott asztalokkal, mel-

lyeknek az udvari bolondok izt adnak, 's ezer

aláiatos udvarlások kegyee fogadasaval ; a

В a kik
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kik szerentsé*seknek tartják magokst , ha as

ujj Grofnét láthatták, 's ha vagy egy szot méltez-

tamék vetni , azt mint egy draga göngyec

meg-tartjak kérkedni vele ал innepi gyülések-

be ; aztitán a' Nap le n envén , melly a' tar-

saság örömeivel a' miénket meg szakasztoua :

а ъ éjj . . •

Rosamunda. ( ketté vigva ) Elég Grof

Uram'vagyitt hagyni kéntelen vagyok \ beszé-

de jég essö a1 boUlogság' tsirajira , 's a' Grof

egy pusztito felhö, melly mosolygo egem' nap-

palára borul. Miért kiván egy ollyan dolgot

eroltecni , melly a' leg-hatalmasobb Monarcha-

uak kiralyi páltzája alatt nints ? Ha egy mág-

nes-töt erb'szakosan másfelé tart el változ-

tatja ê az ö eredeti vonattatását ? szabadit-

tson-fel valahára ostroma alol! 's légyen ma

ga is szabad ! talám az egyenes utan a' bol-

dogság várja valahol , mig itt tévelyegve egy

ôrvény szúién , engem is maga után kiván

ragadni,

Rodrigo. VakmerÖ vár ! ha a' szere»

lem minden réá lött tlizei egy tb'rést sem eit-

hettek is rajta , meg kell vennein, ha mint

Troját tiz. esztendeig ostromolnám is : akkor.

leg - alább az esztendök meg-veszik bliszke

ízépségér, és az a gyônyb'riiségem leí'sz,bogy

a' meg aláztatott kevcHységet gunyoljam.

Rosamunda. A' Grof a' midon atkoz min

den njj szavaval inkább meg-ment eleitöl fog-

va volt hidegségemért ; mellyet ki nem jelen»

tettem volna, пз a' Grof nem keaszcrketl

Yolna, Tehát t»ak a' kis »ulando szépség»

vitág-



SI

virágját «karná egy máj ЫъёЬЫ ki-fatsarni ,

*s öszve rontsolva el-bányni ! térjen-meg ezen

nemtelen lítrol , mert a' természetet meg neni

tériti az Ö utaibae hogy a* kö fei , 's a' ! vi-

zek viszsza felé mennyenek.

Rodrigo* Meg fog a' Kis-afzszony tér-

ni, 's ege'fsége annyival édesebb lefsz. Gr. Rod-

rigonak , minél tb'bbet szidatik most gyogyi-

to piluláíért. (kö\tledik Rosamundáhox gya-

nusan , elvaiásra váltoxtttott hangon térdre

esve) A' legyeknek is raeg engedik az Isten-

nek a' szent olcárokan kostolni eledeleihet :

engedje - meg nékem \ (fel kél ) egy hasonlo

sz.entse*get törni ! (meg akarja tsokolni )

Rosamunda, (hideg fehéggel hátra Iépve)

Szemtelen ember ! a' ki az Isten képét ugy

b¿-fertéztetted , hogy annak mennyei pirulása,

a' stennybe el-ves?,ett. ( jSvés hallik) Hátá

Istenek J az Atyám jö i

Rodrigo {menue) Holtig Írnádoja a' Kts-

sszonynak (magiba a\ ajtonáf) Zász,loid alá

esküszöm kétse*pbe esés ! lövetJel a' Siyx vi»

7.« i g ! kedvem volna az Istenek nektárjáha mér»

get vetn!.

X, J E L E N Ê s.

Rosamunda egyeaül*

Mint a' nyomtatásbéli hib'a, ollyan ez az

ember , a1 teremté"s sze*p kb'nyvébe , *s e*ppen

87,on kedves Sententiába , reellynek foglalatja

ax ¿n boldogságom.

XI.
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Xî. J E £ E N É S.

Rosamunda is Claudio»

Claudio ( Ы jb'ye más aitón. ) Tud»d é

Rosamunda , ki az az Angyal a' ki t¿ged ma

»' paraditsomba meg látogatott ?

Rosamunda. Az évzés el-fog1alta a* tu-

dás helyét : *s ha semmit se tudm'k is rolla ,

tn¿g is egy mennyei innepre gyiilt Cherubi-

шок sorabol ki választanam otet.

Claudio, О ал én fiam.

Rosamunda. Nem ¿rtem ¿des Atyám !

Claudio. Most fogadtam ; a' mi Mafs.inonk*

antiyiszor obajtott baratjat meg - szerettem.

Rosamunda. Hálá n¿ked jo Isten ; Ö test-

yérem tehat k¿tszeresen szeretem , *s szere-

tetem 37. ¿des Atyám szîvëbe gybkerezik.

Claudio- De Rosamunda , ha igazan sze-

reted « ugy nem Jehet meg-ölelned : kár volna

egy ollyan i fj 1 1 1> а к nemes ntjaba egy mulato

hellyen meg akadni , nagy tz¿Ijárol el-felejt-

kezve . . . Kiilsö országokra küldöm ötet...

Rosamunda- Sromtru pau\a után. Tgy

kedves reggel ! mosolygo sugáridra köd eresz-

kedík ; de mt¿rt ollyan mefsze ¿des Aryám!

biszem minden tokeletefsëg1 bimboja tsiráz.ik

benne , tsak a' sfceretet* jol-t¿vt> napf¿nye kell

Hieg-é*r)el¿sére,

Claudio. Kedves L¿ányom ! az álmok sz¿p

országá lakofsi balálos sebbel esnek-le a' fold re.

Ez a' viiága' meilybe ¿lnlinkkell , iszonyut kU-

ltím



 

lömbözik ittol : 's a* njidön ez rem válto-

zik a1 mi álmaink utáa, ezeket kell utánna

formalin , 's eggyeztetni a' mennyibe lehet. Meg

yailora , magam is szeretném ha Caraîllo ne*

mes volna , лет magamért ; meet réáro né*zve

az ) hanem a' Teraplomra gyiilb' tsokák káro*

gása alkalmatlanságáérr . . . A* szeretet is vál-

tozhatik benne is , benned is ; azt mint a'

szelet лет tudja az ember honnan jtf, 's tni-

ért fordul - meg. A' probáérc is jo lessz el-tá-

voznia : ba barátságiok változhatatlan marad ;

akkor fejül tészem magamat a' világ lármáján.

Rosamunda, Tebát saját gyötrelmeimböl

¿kesitem fei a' boldogság Templomát: azon

kinttsel , mellyet az ég ajáodékozott nemesen

kereskèdem ; le mondok mest rolla , hogy majd

tökeltetesebben birjam.

Claudio. Ugy édes Léányom ! már most

i»eg ërdemled ötet ; tsak az mélto fei venni

az Örbm pobarát ; a' ki le tudja tenni a* virtus

szavára. Szerentsés férjfiü ! boldog pár! ê*n

ollyan jol vagyok$ ollyan tsendefsëget érzek.

Kedves pauzája az atyai nyugbatatîankodo

îzivnek !ugy tetszik mintha таг пет tanoznám

ihoz a' yilághoz. A' földi zaj enyészik mint egy

távol ment zivatar süketlilö hangja . . . пет яо-

Jkára Örökre ki.ifjadva ber\radt tagjaimbol, ked

ves Anyáddal a' këk ég boldog lakásaibol

nézzlik , kb'ilil vétetni sirunkat t *s áldatni

emle*kezetiinket » . . Sofia' el felejtheteilen So-

fia ! a' MindenhatQ szarára a' balál leg szebb

nyilásodba, té*pett-ki > 's az égbe plántált. Éa

el-
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el-hervedtam ; a* belycden tsirázott Tirsçkw

nyih, 's az. Isten nékie kertészt rendek...

Sietek hofczád! Nem sokara meg - Öleltek!

... mikor a* jelen^sek ehtlnnek , *s «г fiecl

kárpitja U - esik. (V Äirp/f /e mi'A)

Y
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MASOBIK FELVONAS.

I. J E L E N É S.

Rosamunda egycdúl.

Oh felette draga nagyság! égi arithmeti-

ádat nein érti ez a' íoldi szivî bé" fedtetrt

i* gyözedelemnek minden ékefségeivel , 's a' ne-

liéz ditsofs¿g' sajtoja alol könnyekbe ki-tîordult

. . . az. okofság napfénye sUtött, 's essett ; de

>z ifju paradicsom fiatal tsemetéire. Draga

jyöngyek ezek , mellyek valaba ékesitenek

szerelmesem' szemeibe , az a' nemes ado ,

mellyet a' fold fizet a' raennyországhoz valo

julsaért. A* ki érted лет akar sirni oh vir«

tus 1 kénrelen kell urannad simia, 's azokbal

i köenyekböl folynak a' pokol fekete vizek

II. J E L E N É S.

Rosamunda, és Claudio.

Claudio. Mie"rt szeretjuk az et vátás fei-

hös napjaii nyujtani? »* roídos ezefcet tiyere-

»e*g.



séfcnek v¿led , viszsa jBtébe resztesz annyi

b'rrendetes Napfényeket» Ez a' lafsu el-válás

ollyan mint mikor a' haldoklot viraszrják.

Mire tartod a' keserii orvofságot annyi ideig

kezedbe ? annyiszor vive ajakaidhoz , kese-

Tüségét s¿ázszor kostolod, a' hellyetc hogy egy-

szer meg innád.

Rosamunda, Mert mindaniiyiszor ujjá

szUlettetem titkos édesfé'gé'tiH , midön a' maga

níáméz, a' keseril orvosságba mellytöl meg kel~

lene hatnom , ha Ö nem volna édesiteni.

Claudio. A' rbvid halált majd egy bold**

gobb élet kbveti.

Rosamunda, Bár tsak ezt a' halált tl-

alhatnám !

Claudio, Egy jövö boldogságrol valo édes

álommal $ mellyet a' rosa szinti hajnal el-jöu

félbe $zakasztani , hogy bd-toltsen.

Rosamunda. De miért álmodjunk jövö bol

dogságrol , mikor a' valos;íg maga jelen van?

CUudio. Mert a' valoság alónima valhet-

bék , ba nem engednök , hogy ai álom teljé*k

valosággá, Egy ollyan tudemányt szomjuzo

ifjat Cytheréának minden kelleraei-bt? nem tíJlt-

hetnék ; az 8 hiánofsága szivedet búval tblte-

né-el, s' végre sors eilen ki » fokadt panasz

el-komoritaná az Elízeumat, Ma egy igen

jó alkalmatofság van, mellyelindulhat ha sze-

reted Ötet, botsásd- el , 's jneg se lásd tôbbéi

ne olvaszd annyisz,or el fe' jfiui álbatatofságát

kennyeidbe, '« ne égesd az ö jövendö nagy-

ságát a' szerelem varáoslo t'Jzével J hogy az,

igen szdp hév tayasz után le-huljanak örömeid

bim«
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bimboï , 's » nyár tsak bogarakkal bövöl-

kbdjék.

Rosamunda. 'S ne engedtetnék me*g egy-

*гег meg - Deinem a' mit el kell vesztenem?

bogy abba me*g egys?.er fel-vetném ama bol.

dog jövendöt , mellyért a' jelenvalott fel-áldo-

zom.

Claudio, A' számvete*st rainden bizonnyal

el ve*tenéd : kbze*! «gb ttiznél fbsvényen $7.á-

mitnád a' távolrol tsillagnak látzo Napokat ;

leg igazábban találod ugy я summit , ba ma-

gadtol egy néhány édes piRantatat el vonsz ,

's meg-szlinsz vahhára a' virtus' l<i terjesz-

tett szárnyait bádgyasztíni a' gyonyoruség

tsalárd melegével.

Rosamunda. Engedelmeskedem Atyám !

jo\ lehet érzem most leg el¿l>b a' gyermeki

szent kbteleí'ség gybzedelmét. Tebát minden

édes álmaimnak kedves valosága ! el bot*átlak

я tengerek' távulfuvo szelei -kozé 's én itt az

idövel S7.etnbe álva , várom mint egy nyug-

hatatlan kereskedb kintseimmel vifzsza érke-

zb hajomat.

De ba utoljára лет láthatom fogadj - el,

el-felejfhetetlen kedres hely, a' bol Stet leg«

elëbb meg - láuam. Szent magánofság ,' hints

balsamat a' virtus' sebeire!

Claudio, A' jö sziv a' vigasztalás tsen-

áesitb Iseenét találja benne, Menj azon tisz-

tes fák alá , mellyek alatt brömed, 's bud for-

rása eredett ; hadd a' but le folyni , bogy

brbmed tisztán maradjon. En is menyek ínté-

atetünket siettetni. (ketten elmennekkét felé)
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Mafsino egyedül

Híába valo indulat ! meddig Uldözsi se-

besitö fiílánkoddal ? mitsoda pokoli sxél hozta

enriek a* mérges burjánriak magvát az éjfél

niezeîrbl ? hogy a' leg-édesebb barátság vi-

tágai kbzé gybkerezzék ! könyörülö lsten !

irísd-ki minden gyökereit lelkemböl , vagy

szatíaditsd-meg ebböl az alatson porbol men-

r.yei képedec ! Angyali Rosamunda! minden

kor ollyan jol éreztem nallad magamat, beszédid

a' virtus kellemetes letzkéi voltak ; soha «e

jbttem * el tolled , bogy jobb ne lettem volna , 's

ortàn-ottan a' jobbnlás ohajtása bozzád vitt.

A' nélkül hogy tudtam volna , szerettelek ;

taiam tsak egy szikra hibázott, hogy mind a*

ketten egy világos lángba lobbanjunk.

,* Vajha engem' egy bomályo? epesztö obaj-

tá> emésztett volna el ! bogy ezt a' gyslázatos

inorskot ne viselném a' nap alatt. Ob Gamil

lo ! Barát.'ha még igy nevezni mtílto vagyok ,

lia, tudnád hogy kintsedet egy titkos tolvajra

biztad, millyen keserti volna a' méreg, a' ba

rátság kezébôl ! De elébb sz^Ijel szorom aa

b' por-eleire, é hiába valo szivet , 's ezen

vérr, melly ezc a* kárhozot plántáját Öntözi,

elébb a' pokol lángjaira le-ömb'm , mintsem

ezt a* kintset , mellyet a' virtue réá,m bia, egy

filérig is meg-tsonkittsam.

IV.



IV. J E L Ë N É S.

Crof Rodrigo , és a* Komornyikjay Temólo,

(a' maga Varaba)

Rodrigo. Még Mafsinon юеш annyîra

tsudàlkozom ; de ext a' nyomorultat ugy kép-

zelem mint valami rosdát, melly az ös neme»

si fényt a* vigyázatlanság miait meg-fogta.

Be miuden bizonynyal hallotrail é?

Temólo. Làttam az egéfsz udvar szine

elött : semmi titkot tiem tsitial az öreg Clau-

dio is belolle. Az az ifju Ur el-akar sok

idbre utazni,

Rodrigo. Eredj! Ié*gy egészen szem ful! szád-

ra pedig (^atsko pén^t ad, a' siájára nyomva:

egy ollyan nehe'z aranyJakatat nyomok , bogy

egy szo se nyifsa meg. (Temólo el menyen)

mintba a* balál zárra • volna bé.

V. J E L E N É S.

Gr. Rodrigo egycdilU

El alutt Össeim szent tsontjai ! elvened-

j«tek fel ! ezen Várnak fundamentumiba, bosz-

aziit allani meg-sirtett jufsainkért. Egy nyli-

gö kunybo szemetei közzlil, mint egy féreg,

aev nélkül ki-mászoit nyomoriilt ! . . . Ki miß

vit¿z karomba ragyogva ossi fegyvereiin , a

ditsöfseg' mezején vér - patakokat nyitottak ,

olajnál sárgulr a' mi tUzes pályánk le-irásában

... de egy nemtelennek oskola tqUával, vitéz ös-

iek' karúja «zeinbe nem szálhat ,* az 8 távfcl
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léte homályába kell azoB raodot el-rejteni,

mellyel azc a' Viiézt illetö szuzet méltatlao

bilintseibol meg - szabadittsatn. Szomszéd kas-

télyaink hajdon ецпуек , ujjra egybe kivánkoz-

nak. Az Atyám meg kitsikoraba meg kérte volt

ncfkem, 's kitsoda erdemlené-meg egy Lt'ány-

szerelmét inkább ezeken a' bahnokan ? Kitso

da basonlo bózzám a fegyver forgatás ba 1

Ha. s?.abad volt annak a' Kbnyvek pene'sszei

kb'zzUl jött mojnak, azon szent köteleket el-

tágni mellyekkel a' végzések engem ах ën

tulajdon Rosamundámboz kölöttek . » ф adjon

nëkem is szabatságot a' szerelem! jufsaimat ,

's a' nemesi betsb'letet akármelly badi mester-

se*ggel a' világ elött bellyre állitani. Meg

rem sziinöm a' mig Rosamunda áz én karjeim

közt enyimnek nein eskiiszik. Ha mint egy

felleg vár ostromátol g5'alázattal viszszà ve-

rettetem ,• föld alatli minák nyifsanak utar az

égre ! (egy ers\ény pint¡t ki veí^en) Minden-

fcato arany ! légy uti társam lelkeket veniii

»\ világon ! (el menyen)

V, J E L E N É S.

Camilla , ¿S Rosamunda.

(a ligetbe az elsö htlycn)

Camillo . { ki viseen kèt orát , 's tgytt

Rosamundának ád cmlékezetiil , os^ve mvtat"

va a' kettö't) Maradjon nállad az eggyik Ked-

Tes Rosamunda ! ez.ek ollyan meg egyezve

Jirnak, mint »' mi goudolataink. $ézd mil
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]jen egy aránt sîetoek az îdô baborus mê*j-

ségen által a' boldogság' szent partjára.

Minden reggel , mikor ezek а' шпшюк

b'Ön lesznek , imádkozzunk egy más^rt! és

igy bszve 1а!з1ко7цик a' szeretet lstenénél.

Rosamunda. Mindenik estvét áldani fo-

gorn hogy egy nappai hozzád közelebb vitt,

mikor a' napat lángolva ki menni látom háza-

inkbol, Örömmel gondolom, utánnad meuni ,

bogy nékem viszsza hozzon.

Cantillo. Emlékezeted egy vezarlo' szent-

sé{ lessz darabos pállyamon , tUzet gyujt a*

virtus' meredek kbszálain fárado mejjembe ,

3s vé*gre gybzedelmesen a' jutalomért bozzád

viizsza vezet.

Rosamunda. Oh miért nem lebetek é*a

akkor egy égbéli Cherubim ! , hogy méltán meg-

jtitalmaználak ; de annyi napok obajtásai ke«

vét kellemeimet el-bádgyasztják.

Camille. Tsak ugy l¿ssz 'raélto jutalmara t

... angyali szépséged tsak egy potlás , melly

tsupa ajandékba }ö.

Rosamunda. Tsak a' forma az , mellyel

a' természet orzágába a' pénz járásba indut;

de az arany meg nem vettetik, ba el-kopik is

királynéja képe.

Camillo. Oh Rosamunda .' ha ez a' gytf-

eyörü tavasz a' sohajtások szellb'ibe rep'dln*

is, az esztendö minden részeinek virágai ben-

ned rendre ki-nyilnak ; 's az az ábrázat melty-

re a' virtus kegyes életedet festí , mint egy Ra

fael' remakje a' régiséggel, betséV neveli.

Rosamunda. Ugyan a* virtus sugára > a'

4 Щ
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fold más oldalán. sîJtbet яг ifjusag"1 liodito kel-

leraei krizzîil , szivedbe minekutánna sok bol»

dak valasztanak el , 's a tavulsag meg-kékU'.t

vidékei a' jelenvalo eleven szinére el-euytisz

йвк.

Camilla. A' holdak , mellyekkel a* sor»

tölled távoztat, hozzád ko'zelébb visznek, 's

a' távulságnak is s-zint ugy a' maga váraosla

kellemei vannak. Minden szépsdgei a1 fold*

uek mennyei Rosamunda 1 tsak réád emlekez-

tetve, imádo auzgoságra gyujtanak. Ob de ba

az én lelkembe is irántad illyen kétségek tá-

madnának \ , ha Rosamunda masé lehetne, ebbe

a' rendbe egy rectenetes halálos seatentia van;

tsak gondolatjára is sir' setétsége lessz lel-

kembe.

Rosamunda. Kinzo kétség ! a' blín kisé-

rb* sergtfbbl hogy tévelyedsz a' vimisos szivek-

be ? a' te szived légyen az a' meg hamisithatatlsn

tlikör, mellybe kerefs engemet ,• de ezt a* nébáv.Jf

utolso pillantatat, ' mellyeken a' haldoklok

roennyoiszágba keszüloek , m'xíit reszieget*

jük а'" pokoT ékesitëséne ?

Camilla, Ob Rosamunda ! a' sárga balál

el veszi ajakaidiol jdve pirofságokat , *s sza-

vaid között bé-lopja majae szivembe ; ha te

meg halnál , a' puszta ftíldet azonnal el-hagy-

va , a' meonyországba fel-keresnélek ! ( гице-

Sen meg ó'/e/i) Egyetlen egy ígaz szeretet

tsokját Rosamunda ! engedj báiorsagba tennem

elölle azután kßnnyebben mëg halok. ( egy

mist meg tiokolják) Elek Rosamunda! egyt'-

len egy illyen isok a' hálale taagát meg ele*

ve-
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venuenê* , 's el hagyva mohos sîrjait a* Tzi-

prus hellyet a paraditsom' élet fajaba szeret-

ire egy illyen tsókot az egész élet h'uségé-

gével lehet tsak meg fizemi.

Rosamunda Ha hüségedet illyen édes ár-

ron meg-vehetem , bé-fedezlek tiszta szeretet'

tsokjaival, a' millyen az ég az b tsillàgaival ,

(le tdntorodott S^emei az oràba mtg akadnak)

Ártatlan brbmeink' között halgatva közelit a'

mulandoság' mutatoja halálunk' orájához. Mo

hos régiségbbl futo idö ! píhenj-meg ¿des tar-

saságunkba! siess azután égi ttizes kerekeiden

«1-bozni a' boldogságot!

Camillo. Vajha hatalmaddal birnék gyöze«

delmes Iosué! ezt a' rogyogo napat meg-alli-

tani ; de áh, ha tsak be* nézni engedtetik Ka-

jj.aánba engedetlenségemért! Oh Rosamunda!

Atyánk határozott orája meg van . .reszketek.

Minden pillantat, templombol valo lopás. Isten

hozzád Hgetnek Kedves Szentje ! emlékezz-meg

arrol a' ki benned a' virtus' bájolo személyét

a' világ utolso végén is ohajtva imádja ! Mennybe

varázslo tekitltetek olvado fellegei ! . . édes nek-

tárnakrozsákkal kb'riil vettforása! angyali zengé-

sek! tnennyei el-tagadtatások ! egy pillantat..

*s mind ezektöl meg válni . .. talám brokre..

Oh Isten ! ob Rosamunda !

Rosamund». ( könnye\ve ) Meg válni ! . .

örökre ! mintha az utolso itélet' kbnyvét ol-

vasnák ; de oh Camillo ! az Is*en jo , lcbe-

teilen hogy minket egy mastol oiokre el sza-

ка&гоя.

Ш1: С Camil-



14

Camilla. Brillíántnál rogyogobb gyö'ngf

tieppek ! a' bajólo FÍdékbbl nem tudván vá-

làsztani , merre folyjon utâtak , iigy állatok ,

mint valami ékefségek a' mennyország ablá-

kain-A' ti látástokrá meg-térnének az el-kar-

bozott sergek : igy jelenj-meg a' világ Birája,

eleibe, '* nékem is meg botsát. Engedd! hogy

ezen szent tseppekbe is buzgo ajakim íñeg-ke-

resztelkedjenek л te neVedbe! soba azokan

a* szerelem , mas nevet ki hem mond. (/•

tsokolja kb'nnyét ) Edes hit erbsiti sziyeniet ,

** idvefségemrbt bizonyos vagyok. Már me-

nyek Rosamunda ! metiyek érted a' tizedik vi-

lágig . . . az b'rCkké valoságat futni ké*sz va-

gyok érted. Az ido mutatbja maísat int. ísteil

ve led angyalom ! boldogságom ! Rosamundám !

(üCe't S^oritva induK Rosamunda meg-oltlij

Rosamunda.. Miriden szomât el-viszed

Ab néma lettem mint a1 halál,

Çamillo. (пет haladhatva vis%szà ftriut

tit£ oleli Rbsamundit , * nttg tsokolják tgy-

mást nehe^tn valva ti) Tgy örökke" néro*

l¿gy ! 's a' mennyei karok minden brvendezb*

énekei meg - zendlíliiek Iélkembe. A', világ-

flak minden kbnyveí nem mondhatnak anfiyitj

mint a' te tsokod / CJietek tnint Hertíules hosz-

gzu palyanira« hogy annak vég¿n az Istenekkeí

ilyen nektárt igyam. Utoljára ísten veled Ro¿

Mmunda ! (jntnyeri)

Rosamunda, {le ÍSl tgy pásint hanttdt

f£y /л ala » néma. andaUdásba oierülPt)
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VÍÍ. JELENËS.

Claudio és Mafsino*

(л' tenger partyàn)

Claudio» Alinden kész •— a' tenger le*

tsendesedett : ugy tetszik az el bággyau Ьа-

bok méjjen aUiszftak , 's héha a1 tegnapi há-

boruval álmodva meg rázkodnak. RedvezS

S7.él iu , mintha maga Eolue is meg-táradva

kösziklai Üiégibe rejtezett volna, 's on szen-

deredvén , melierte vigyázo Nimfáira biztt

Volna az igazgatást. A' ki derlilt ég, nagjr

tlikre*be gyönyörködve ñézi ábrázatjár. Az ora

is meg van ; ha szavát meg szegi , ugy az tt

ferfinsága pántzélja nera igaz atzélbol volts

'* el olvádt a* szerelem' meleg^be. -

Mafsino. Inkább meg - edzödett a* virtus

könnyeibe. . , Az o nija késîk va la in i t.

Claudio* Fe'lek a' szerelem tanoztatj»

tnutatojáu

Majsino. Azon néhány piliamatok meU

iyeket egy haldoklo Kedvefseiuek sirása utol-

eo orájához told , az élet' könyve*be iratnak.

Claudio* Ugy édes Mafsino! éu magatn

kiváunám meg szerezni holaapokkaí az orát} ha

Iianyatlo korom nem siettetnd vifsza érkezé-

sét. Meg latni egyszer otee vifsza te*rve, Ro

samunda karjaí kbzé* fôgadtatni . . . ákkor o"

föld! Tstéti veled ! hallam a' te hívo szavadai

Sofia ! ! Ké'sz.en várom tsendej halál ! a' te ,

fekete szekeredet ! . . .

Majiinot Im itt jön ! (Cantillo iittve jil

С * haï-
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halgate k'ónnyts tekîntettel) Köunyekkel fizet-

те az utolso öröm tseppeket.

СлтШо. (meg hajtva magát ala\atofság-

gaí) Köszönöm kegyes Atya! hogy mé*g egy-

szer a* szeretet' Templomába bé-botsatouah

A' néhány pi Han tat, mellyet az ég ajandé-

kodhoz adott , kedvesebb volt, mine ha annyi

világgal meg ajándékozott-volna. Kérlek' ne

ird azokat gyengeségemre. Az Isten azokat

számvetésen kivül ad'a,- el лет fogadva, nena

férjfiu, banem kószikla volnék.

Claudio» Konnyeid le-mosták a* híbát, '*

mint egy tiszta férjfiu ugy allafsz elottem.

Mafsino. Ha koszikla lect volna is ; a*

Eanaán utján , a' köszikla is, a' veszszö suj-

tásara íoiásca olvadt.

Camillo» üh Mafsino ! a' mit én most el*

hagyok , mélto ezen könnyekre. /

Claudio. Camillo J sieis vifsza Rosamun-

dához ! Készen vagy?

Camillo. Ertem kedves Atyám .' Ke*sz va-

gyok нет mint Jakob hét esztendöket sxrl-

galni : kivánnam hogy tiz életem volna az

utolso oráért a' többin , mind Rosámundáért

szolgalni,

Claudio. Áldott le*gy kedves Fiam ! ( meg

о/г//'.) iA» Ur vezéreljen az idönek lathatat-

lan vidékein nemes tzt'lodra ! Isten veled é-

des Fiam ! lëgy ki-derlik a' szerencse szédito*

jelenéseibe Ь a' ki meg-marad végig idvezül.

Kiterjesztett karokkal öleljük vifsza jövetele-

dec ! ha innen el szollito oi-am' barangja az

tlbtt meg-uenüül. Rosamundaba engemet, 's

• I

min-
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TBÎndent fei találsz . . . Siromnál fôgjatok Ke.

гес, *s emlékezzetek-meg rollara!

Cantillo. Oh édes fel-tamadt Atyátn ! , ha

nyelvem ollyan gazdag volna, a* millyen teli

sxivetn ,• tsak ugy fejezhetném-ki, a* mit éx-

zek. A' jo Isen, tartsoti-meg ! hogy légyen

egy képe a* földön , a' ki elött mennyei bol-

dogságomat kö'szb'njem. Isten veled kedves jo

Atyátn ! Claudio! Mafsino ! Rosamunda! ebbe

a' szóba foglalva , Boldogság ! Isten veletek !

(jneg oltli Mafsintt) Oh Mafsino, ne felejtsd

el Rosamundat ! . . . emlékeizetek-meg rollara!

(jntnytn )

Mafsino kisérve ) A' virtus , 's a' te

emlékezeted el- válhatatlanak egy mástol , 's

az én lelkemtöl ; mint egy bold , ugy fogom

távoll^ted ejtzakáját világitani ; 's a' mennyei

esso" permedezései után réánk virado reggeled «

meg-ujjulva találja paraditsomát. . ,

Camillo ( meg egyS\er meg b'leli*) Isten

Veled elfelejthetetlen barát ! ( el mtnyen hogy

hajor* üijo'n )



 

ШЖШК FELVQNM

l J E L E Г* É S.

Çamillo, tgytäül%

( Rpmâba tgy asztal mellett kSnyyek kSxott ,

tggytt ki nyitva le testen)

El n\u1t boldogsagi melly remeklö e-

tse ed ! 's melly e'gek színeíd ; királyi Gal-

leriákért tiem atjnam képeidet a' mellyekkel

ékesited sohajtasira közt folyp, îdbm, partjait.

§гетЬе jb az. b prígiráljok jbyel sziyem^

çek sz,¿p RirallyWja, я' jöyendö fellegeirbUe-rok

yado ezlistes babokan felém еуегуе ! • , Ekf-

sitt* fei eleibe, te a1 vjlágnak ebmiilo virágzá-

ea felett brokké s¡z.épülb Isteibafszony , Vir*

tus ! Te felsiges rnátkája a'* balhatatlan lélek-

»ek! az, brbkkévaloság szent homállyat коь-

hódito; ménnyei né^ésed hivu , a' világ ,

«¡rhalmán tul л boldojságrol szjvembe irt

Ço,n-
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Contractus tellyesité'se're . ■ . Látom szent ö's-

vtîayedet a' Századok omladékaîn keresztlil,

a' természet' vegsb' nyôgései közt ki-vezetni:

a* hol Örök-ifju ábrázatod fátyol nélklil mo-

solypg ; s* ktfdves ft?nyeden minden jók egy

tez. bokjQgsíigra olvadnak.

II. } E И N É S,

Camtllç, éi FaxiQt e%y Lcvél Доп/в^о.

Fazio- Az Urnak gzoll talâm.ê* Levél,

a' №ro nints fei tive % ugyan jdg keresem az.

Cr szállását,

Çamillo. (né\i a4 Leyelet) Ollyan bîzo-

nyoson találd-meg a* te mennyországodac jo

ember! Köszönbm Çpén\t âi néki) ba ugy meg-

jutalmaztatnám mostani fárodságodat , a' mîl-

\yen kedves ezen Levél elbttem, ugy ez

utolso munkád vqljia, mescerségedbe. £ bontfa

У Ley(Ut),

Fd^io. Folytatom ám azt, bogy az Ur-

p»k többször is illyen örUraet tsitiáljak. Nein

ollyan bitván mesteiség ez , mitit gondolja

az Ur 5 héj (táshájdra mutât) életer* 's balált

рдхсок èn ebböl a' blibájos táskáboV. Valabo*

\á menyek % hirtelen felkelve síetnek elbmbe;

akir щецпу» vendég közt ¿o vagyok az el-

$0 eniber. Vçam! sofcszor a' peNi^bol ki-fa*

gyott {iéákot; a' halal árnyékai közzb'l sroU

litottam yifxza! 's ЪЦ ! a' «zomiu szerelme-*

seknek már harmíntz esztendok alatt mennyi

tyéta XÙtçm», *.оД1#ад ^щрк. yqh , bogj;

win*
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szinte a» rámzos pofámra rakták ; de bé*j U-

ram ' tsalárd Nemz.etst?g a* világon a'Léányel;

az Urakat ki£/eiik papirossan , 's az ortzá-

jokan otthon másnak adják.

De tudom vágyik az Ur meg-látni , mit

boztam, pénzt é, vagy tsokot "? amannak javul

curíussa , ennek le-szállott a' mái világba !

Isten légyen az Ural ! (ti mtnyeri)

Camillo. Isten veled te távollétel tolmá-

Uli

III. JELENÉS

Camillo egyedüL

Áldott l¿gy elsö fet&ke a' té*l után ! e-

gi%\tn Ai nyitva meg-látja a Rosamunda ne-

ver) Oh szent édes név ! ugy tetzik az id-

vefségemrbl valo Alol-irást latom. Oh Rosa

munda .' a* te neved egyedlíl el-é*get engemet.

Mi lessz ha a' te lelked, kimondhatatlan ked-

ves telyefsé"ge szívemre Bmlik , 's hát a' mí-

meg latlak 's a' mikor te magad . . . mikor az

érzés innep¿n a' nyelv szem tisztelettel meg-

néinul. Te magad a' Vírtusnak leg-bajolobb

formajába melly volt valaha karjaim kbzé* ol-

vadsz , s szemeink egy másrol 'Öröm rffszc-

gen tántorofcva> a' mehnyország vidékein jár»

nak. (o/jmj)

„Kedves Camillo!,, angyali Rosamunda!

„Szerelem , öröm 's bií örvennye í

,,Eme's7.tÖ láng világa!

jjFátumnak siralmas Tbrvé'nnye ,

„Нд-
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,,Halando szív bivsága.

Mire et? te vagy é Rosamunda? itmit olvat

,,A' hajual kedves gyöngyei

„Felhöve" váltak ,

„'S keserü ktínnyei.

„Szivemie száltak. .

A' te sxavaid é ezek Rosamunda! hátat

¿gbe is tudnak káromkodni? {olvas)

„Minden atyamfiai gy'üloltek » a* te sze-

„reteted egyedül fizetteazt, de a' szerelent

„nints az okofság tÖrve*nye alatt, 's azt mond-

„ják a' távulság sirja. Ebbe, a* silba kivá-

,,nom én is azon szeremsétlen indutatat el*

„temetni. Ma innepli temetrfsi pompáját egy

„nemes Vnéz , a' kibez holtig eskiídt hiv-

,,sége¡n kénszerit tolled utoljára kedves Ca-

„millo ! öiökre el butsuzni.

'S e¿t ö irta ? Rosamunda irbatta ezt ?

(ne'tfí a Levelet ) Utoljára kedves CamilloJ

erre a' hangra reszketnek a' férjfiui erö oszlo-

pai , 's mind azun kütelek , mellyekkel a*

fbld tanott, pokhalová válioziak. Vajha én it '

mondhatnám ! utoljára kedves Rosamunda! 's

az utolso betuvel , örökre bé zárodnának aja-

kaim . . . Tebát a' meg-maradt Angyalok is mind

el esnek az Isten mellol , a Serafimok tüzé-

vel égnek a' kétségbe esés tavai , 's a' fog

isikoritáfok a' zengö karokcol meg nem sze»

lidi.ve, egyenesen hamak az ordkkévaloság

puszta Tronufsára, (né^ a Levélbe) 'S még

tobb is van ! Nem éleg é ez ki-fizetni egy

talám az elötti világba lett büneimnek ege'sz

adofság kony ve't ? ( ní\i ¿ más levelet ) Te

Mas
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Mafsîno áldótt lé¿y ! mê"g ran bat a' földö*

valamim ! Barátság ! egyed'ul maradsz meg a*

pusztán ; minekutánna az indnlatok árjai ,

minden szentségen által rohantak ; ebbe az ég

fo.rmájába a' nemes lelkek, egybe-téve , mine

egy boltban a' köyek , külön fenn nem álva г

egygyiitt a' virtus, br^kké yalo fundamenm-

mán tartják a' fo"M neh^z. terhét. ( olyas }

t,Örvendj hogy boltsebbé lenél , 's meg %л-

* vtm\tad nem kivánni: bogy a' sokkal atya-

t,fias viz. kült>mbÖzä vidékeken által folyván,

,jmeg ne változtafsa eredeti tisztaságát. A4

„könnyii szárnyu szerelemre bizni à' barátság

vKlenodiuraát, annyi mint arra tenni militent t

„bogy egy madár balra repül é vagy jobbra4

,,0h Вафот i g' piatzra liltettlik volt a* virágat,

a,a' bol sqkan járnak. A' haborus kftrnylil áU

,,Usok közbt nçm biszetn többször irhafsak.

„Légy férjfiu 's maradj hiv a* te yáUozhatat4

,,Цц JJarátodhoz Maisinohoz.

hát ez igaZ( % Itt van a1 pakoli igaz%

gatásnak k^t petsétíi Lévele — Rosamunda J 's

iyial'sino ! ezen két névnek kellert engem, kár-

hozatra itdlnj f Oh lösten { Oh, virtus! hiszek

még еЬД>е a* pillantatba is betinetekj de hogy

ez az irtoztaiq fájda.lam , welly ^elkemnefe

tninden eggyezi?, burjaic dishármontára fesziú»

a* boldogságra yigyen, , még által látni igen

ostoba vagyok. рац^л M¿g is ; az ifiusag;

alinderes a.lmai^ mint egy éjje!. el-mulnak. Az;

estyéli nektár igen e*des yolt, a' háboru.s iU

Brokat, holnip, nevetye besz^ljUlr,

k¿g¿en, roind.e« h^gteien boww ; hoy

*4<iU
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f,ád oh, vîrtus ! me«fljreî vá1toishata,tlan sze-

jelmesem, ! az orokke* valoságon, keresztiU hi*

4iarado&,

IV. JELEN É S,

órt RojrigO) é| Rosamunda^

(a* Claudia Kas^élyába)

Rodrigo, Kedves Rosamunda, Kis • asz-

SZQtiy ! minekmánna semmit meg nem nyer-i

jem, még egy atolso ke're'sern van, meUynek;

weg -nyerésértl „ éppen яъ a* nemes, lélek ,

roelly minden egvebè^ meg^tagadott , Ыго-

íiyof^á tészen. $$а»лкоде^с ég^r jpej-teVt ЬЦч

ijösi?^' a' kí Jpînekf^n'ni, ,á^4o¿at^t letészi

a' virtHiV jUçs^ebti Vzera/fyeiise -elött, egy *za,«

"vára a* ÏCis-afsionyùalj kés^ ijrökös $гащкД-

vçtésbe mennî.

Rosamundß, Д' meg tért biinös, mint a4

meg gyogyult beteg Örizze az ujj élet gyen-

ge tsiráj^t; öröm-jiel {pldjon minden estve

fggyet naujai szatnáboz , rnig eszteodçkkel

meg eröse.lve boldogság* gy Urap.ltseire y'uig-

zik. A1' mülyen szampru allapbt a' biinb.e

sülyedö le*leké { STiioteJen f«.tni a.kar az Ь1ец

«zjne elöl , a' tsillagos ej¡szaka felségébe se

látja , a* raendfctrgésbe se hallja , 's a,' teremtés,

kp.nyve leg szebb. çendét is. yifsza * ért} ; ,ugy

a/ meg-tért keresi a' jo Istent , s egy el щи*

Jo viiagba is az brökke* valp s.zéps&get talájja*

fei; az el-nyomatott àçtatlansâg Konnyeîî ?"h

Angyalpkto* fel тцесрД ХШ , \ $ovo.ï$m
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boruît keservesek sárga kárpirján tul áldja a"

földi setétségen ábal vezetö lámpást.

Rodrigo. Áldott beszédi kedves Kisasz-

izony ' az i gaz, timado Öröm keresésére for-

ditják azt a' lángot , melly az elött a* mulan-

dok elvesztésé.é'rt emésztftt. 'S imé* azért öcö-

kös háladatofságomac fejezem ki ; tsak az, az.

egy kérésem, hogy ha azc azörömet kivánja,

hogy egy brdbgo't idvezñsen, munkáját végez-

»e el! 'f ne rekefszen ki társaságabol. Egy

imésére kész vagyok akár á' világbol ki inen-

toi (Ai rántott pallo/sát magára méri.) 's ice

a virtue oltárára áldozatomat ietenni.

Rosamunda» (jémjílve fel kéí) Az Isten*

e*rt mint tsele,ksztk ? ufe léfjyej» ujjra gonosz-

tévô"? ha meg téft ^Vgy '1>tíii0s"fa*, tnidttn a*

meg térte^ akarja^lfntVtrii; hadia el a' bálál pit-

varit; s a virtus tiuajat fei neveliu kerefse

a* jo tarsasagok mennyer ae'rlt. .

Rodrigo. Hala! ez,erszer hálii ! bogy me-

gínt vifsza tértem a' vilagra, mellynek kiet-

len határaim tántorgok vala..

Rosamunda. Az Atyámhoz me*g az iminc

békellett mennem- ; mindjárt ki-jövbk, el me*

nyen»

V- 1 E L E N É S.

Rodrigo tgyedül.

, Semmi Leve'l nem mehet egyiknek is, a*

mît é*n nem irok , az irását pedig ugy tu-

dom kbvetni, hogy akármellyik kész volna

elébb azt vélni , bogy valami esztelen paro

tis-
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■xismufsábt irta ; mintsem eszibe is jufson ,

hogy nem ové. Camillo edlig vette a' Rosa

munda Levelét, Mafsino is vette rég a' Camil-

loé*t , de ugy tetzik nem haboritotta 'eléggé

meg. (olvafsa.) „Vajha te itt volnál ! tsak te

„bibazol ! Rosamundat sajnállora siratom ai

,,emberi' sziv hivságát ; de van a* ki tbrblje

„könnyeimet. Azt talaltam Mafsino ! a' mit

,,képzelb'désem a' leg forofeb hidegébe sein

„almodott — egy ollyan szép»éget, melly a'

t,rëgiségnek minden remekeit meg szégyeniti ;

„de egy más ég é*rte ; a' kitöl magamat 's

j.boldogságomat báiorságba úgy tebetem , ba

azzal az imádando AngyallalAmérikába indulok,

a' bontian irok néfted. ~%mrg áll kii^ag") Jobb

lenice néked abba az Ámerikába mcnni, a* mel-

lyet egy Cook sem fedez fel , ba téi me-

hetaék hogy kardom vasát egy darab arannyal

az Ö szivéig nyujtsam . . . Már Claudionak

is a Camillo Gazdajátol datait I.evele meg

ment; majd a4 koldu» is el jo — Minden jol

menyen. Végré ök magok mind meg utálják ,

's akkor az én betsem meg-jö, 's Rosamunda

Snként az én Karjaim kozzé reptil.

VI. JELENÉS.

Rodrigo , Rosamunda 4s Mafsino titho't

$\omorán,

Rodrigo. ( magát hajtogatva ) örvendem

bogy mind a kettöjeket ollyan vidám álla-

potba van szerentsém tisztelni; tsak azt saj-

nallom , bogy egy kedvci fi> tagja hibázik

/ ezen
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etee társaságtialt ; а* И в* bôltsefsëg feutíejé*-

nél van , majd Haiánknak völgyeire vezertti

folyiraarját — tsak ne sz.envedtie egefsége ai

îdegen Climátol —- Ne*m vettek Levelet ? most

a' faaberu tniatt bajos a' Levelez.e*s. [Majsin*

sàrgul 's félre menve ûndalag ~)

Rosamunda, (sohajtva) Sokslör Ulök ab*

ba av. ablakba* inellyre ai árbotxfa uteljárá

ugy intett, iniutha brökre butsuzott volna ,

*' tenger melly Ötiet el-ragadta S7,erceim elblj

àx én lelkembe binkodik; A' háboru melly

Ötec töllem el-Valasztja > érte foiy az, èn sxJ-

vethbe^ 's az, idegeh ég-táj¿ a1 hol Ь van» ezt

h' miénkec idegenné tette. Ë1 kellett veszní

шг o Leteleiftek tsak ti maga eine veszett

V»lna.

MaSsino. (s%omoru¿n) A* herti jehetleii »

fc4 mi fbldünk semmiröl sem ád Comractust

fcz,oii kivlil, hogy hozzink valo jufsait fetin

tanja j s a leg-tísztább sz.entS¿gec a' maga

íárjávat Ы íhotskolja.

Rodrigo, (mosotyógvá) Kitsiny hiiíiek í

i' tiz.enkettt> kb'zîil tsak egy voli . a' binek

meg kellett tapagattii a' «ebeket; ha a4 mostshl

liáborus kbrnyüí áílások hem Volnánakj 's лей

tsmé'rném az, Ö keilemete* ifjuságat meWkld

álhatatós Ëaraktefé't, ügy mérn¿k egyebet gon*

dolni, {Rosamutidi tiyughatatlahkodik )

VIÎ. J E L É■ Я É S.

Az tUbbttki es Lippo, tgy h'rtg kelduSi

Lippó. Kbnyb'riíljének Uraím égy jdegíM

tietèntséilenen { egy vagyok аьок kü¿¿üi, a'
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kik annalt a' hajonaîc, melíyet a* szél a* ¿0-

sziklához tsaport , darabjain ki szabadultam

a* tenger torkabol ; ulam jobb Jett volna , ha

tel nyelt volna. Rosamunda rés%t vivt kt\e-

ledik , Bodrigo is oaa mtnyen , 's jMa/sin*

is mint egy alombol fel Serkenve arra Aô'^e-

ledik ) Még нет talaham einberi ebbe a' Tar*

tomanyba , két nap bodulva jártam a' Í6 Vá-

rosba ; a' nagy tzifrasagba mint egy szemeter^

iigy báhyták félre ; bit az egymasra részegitô

taulatságokbol az. embeti e*rz,e's soba ki пет

jozanulhat. Mar harmad napja hogy erb'tlen-

»e'gem miatt nêm dolgozbatom , 's ha valamit

rem adr.ak , ¿bel kell meg-halnóm; Ah bár

»z a* deszka , melly a', habok kbzlil ki ho-

rott; lett volna koporsoœ ; még akkorazem*

berekhez valo szeretettel boltam volna weg.

(*!>)

Rosamunda. Mindjárt hoznak bort 's en-

iii mindern a' mît kivánsz ; nyugodj meg itt

jö breg ! szerezd vifzsza emberi fzeretetedtb

Rodrido. (г£у etfzény pén\t ád) Л* ра»

íotákba is laknak emberek.

Lippo. Kb'szbnb'm Nagyságos Uram ! min-

tlenUtt a' hoi bujdosom, meg beszéllem, bogy

*gy Tartományba, illyen fenn Valo kôsziklâtv,

lezd a' tél olvadni. Soba a* nagyságos Urat ,

's a' Nagyságos Afzfzonyt fel пет felejtem«,

Бе áldott egy pár lélek : az Isten Örizze meg

minden lelki testi bajo tbréstbl , 's adjon eg-

jSylitr hofszu életet! (mintha menni akartut»)

s b'rizze meg, hogy ne fuftanak Hazájoktot ,

mint én! , .♦

Roi*
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Rodrigo, ( Mafsinohox ) Ez яг ember

gyanus elörtem. Most háborus ido van, nein

valami Spion? (a' koldushox} Álj meg egy

kevefsé öreg ! bozzák ëteledet, 's italadsr,

Lippo. (rebegve ) Köszönem Uiam ! mar

eleget kaptam az Urak joságábol; pénz^el ka

pok már nem tsak kenyeret, 's bort, egy ora

alatt egy tutzet barátot is (nyughatatíanul ké-

Ma/íino. Ez az ember gyanus.

Rodrigo. Álj meg gaz ember ! gyanus

▼agy mitsoda járásbéli vagy ! most mindjáre

tömlötzre mégy , ha meg nem vallod.

Rosamunda. Edes Groí' bánjék szelideb-

ben Tele ! — egy mindentol féló szerentsét-

len , hajotbrést szenvedett. '

Rodrigo. Vald - meg szépen, ba jámbor

vagy, } bátorságosan el küldlielt a' bova

tzándékod van.

Lippo. Oh Uram ! ne bánjék olían mo,«-

tohán : imé ! hogy meg nem tsalatkoztam,

Miért kellet még erre a* pillantatra itt ntarad-

nom , hogy ujjra el-vefzefsem a' mit oly ké-

•Öre kaptam? Oh Uram! te nem esmered a'

ezetentsetlenséget , s annak szinetlen tzime»

rét ; meg kellene az emberiséget szerezni

azon az árron is, mellyen én szinte el-vesz»

tern.

Mafsino. Ne félj jámbor bujdoso ! ol-

lyan emberek ktízt vagy a' kik azért kere-

•ik sebeidet , hogy bé - kôfsék. Mitsoda bal

aors Uzott-el hatádbol; 's bol a' te bujdosá-

aod tzélja ?
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Lippo, Ai én sörsom futni azon éde*

tföldtöl , melly engeniet azUlt, œert sirjává

lett rainden Öiömeimnek.

Rosamunda. Nintsenek é feleséjed, gyer«

mekeid ?

Z,;p/x> C*»rJ) Nîiitsenek.

Rosamunda. Szolj szomoru bujdosó ! redd

я' rti bántásunkát ; egy jol teVö szurásnak,

niellyre a' tnéreg sebeiibb'l ki foljon ; '$ en-

gedd bé-kUtnlítik a1 íelebarátí jzeretec balsa-

mávat !

Lippó. Egy Angyalnak szavai ezek :

felelneiti kell.- Bonifacio! Kedves egyerleri

egy Fíam ! gyilkos, és mfeg gyükolt egy Sze-

mélybe , Ö, 's az Ö gyilkoísa egyik a' masik

fegyverével által szurva hevertek ; kél , leg-

szebb , *s leg ilagyóbb reme'nyse'gU Tanuloí

áz Uní versitásnak — két leg jobb baráiok,

hogy hevertek á' fo'ldon együvé folyt vé*rek-

be ! halavány ajakaik lártauak mondani az o-

rbkkéValo eltítt memségeket, Egy SzUz ,

az égbe nints ezebb Angyal , el-jo'tt szó,

könny tiélklil , az ö szepsëge vilàga ki-alutt,

's sdrgán a két i fin kozé esett. Soha a' ha-

lálnak szebb' boktétája nem volt, ezek a' sze-

remse*tlen кекек teuék azt a' fold hideg mej*

je*be.

Ez a' Kép tildöz mindert nyomba , *t

flé*kem mind addig futnom kell elöl'e, mig mar

nem sokaía, ki tudja tnellyik ég-taj alatt vá-

ro siromba b¿-kísér.

Mu/sino. Rsm^rteá 4 a' te fiad' bnrá'ját?

Lipp«. Ellen¿ég<?t UramJ titka elmáili, '«

1Ш, D igye.
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igyekezetli ifju volt, mîg az a' szê'psé'g meg

лет varásolta. Ezen Tartománybol jö'ttnck

mondorták , a' nevétol ugy meg-moztam , bogy

egésszen el felejtettem . . . jeles ifju volt, meg

balva is a' kellemetelsé*g a' szelid méltoság-

gal abrázatját nem akariák el-hagyni, jollebec

párna baja a porba Volt,

Ah mit tselekszem ! az én fiam gyilkos-

sit ditsé*rem ? a* vagy a' barátját meg ölt Fi

am v¿tkét akarom le-fizetni, de az adofsag igen

flagy , tsak az életemmel fizetem-le. Mennem

kell, minden sepreje életemnek fel kezd za-

varodni. Kénszeritem az Urakat ! botsáfsanak;

el, talám szabad bujdosásomat folytatván ,

betegségem a' maga tunufsára szall. Ez a' pa-

roxismus meg-öl , ha többször eldjö, s en-

век a' Tartománynak foldje borzaszt , mere

itt szUletett az én fiam halála. Ti boldogobb

tsülagok alatt születtek, éljetek sokaig (_el~

menyen. )

Rodrigo^ Tsten veled aT te bujdosásodbi

izerentse'den öreg !

Rosamunda. Tér] vifzsza hozzánk mi«

«él hamarabb < ,

irla/sino. Kedvesebb hirekkell

VII!. J В L E N Ê S.

A\ elibbieh a' koUusan KivüU

Mafsino. Hat а' \Лт« eriifs^^ével éptilt

leg - nemesebb alkoti anyok is a fatum' gyer-

mek-jat¿ki ? 's a macaba meg liaSoiilott terme*-

«'*«; sajái tôrvényei eilen lamoduai ? Nékem

.ЧУ'
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Vel néz ; miniha a' Vilagnak öi'zve foglalo

kötelei mar szakadnának , hogy a' Chaosbâ

vifzfza efse*k.

Rosamunda. Ennek a' szenr*iitswrlenn»k pa*

nafsza nagyoti meg illetétt '¿^ed' MUf'sino!

nekem is meg neheziilt a' szivem , 's a' te

szavaidra valami titkos fajdvlom nö benne.

Rodrigo. He ! he Î he Egy keringo*

»illyen ofcos embereket el ámithat. Mirnék

fogadni , hogy egy ellenséges Szükeve'ny, a*

kî mestersíges hazagságairal meg (mita a'

köunyen » hivö joságtol vái-arolni szabadsagát.

Ha rajcam állott - volna , le-tudcam volna ¿n

tépni az b'rdögröl az angyali maszka.rát-t*ak

** hus7.adlk jo kaplár páhzara i.« már jajjokat

kialtotc vetna , még mol lehetne érni, .

Rosamunda.. A' Grof szíve a' had? ät-

téltol igen nagy keménységec Ven ; hogy

lehetne ollyan könnyektöl meg tagadni a' sza»

üakozást ? az 6 sebe nékem is erttfsen fáj.

Mafsino, Шкет is : az egesz esztendö-

Пек minden fe 1 hö i egyszerre az égie neitt

döfögtek volna kemc5nyebben ñílembe , mint

annak az Öregnek szavai.

Rosamunda. Miért vagy ugy el váttozva

Máfsino? én felette rofszul kez.dek lenni.

Mafsino. Tsak egy Nap-setétség v>4a tel-

kembe ; latom iijjra ki-jöni az árnyékbot.

Rodrigo. Seha se bittern , hogy illyeü

gyenge szivek legyenek , ha a' hadi eraber

mindenre könnyezne, a záportol kellene mol»

jai* vizet kérnie. « . ,
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Rosamunda. Engedjenek-meg nékera ! kü>

lönbsön érzem magamat.

Rodrigo» Alázatas szolgája kedves bus

Angyal ! (Mafiinoval el menytñ)

IX. J E L E N É S.

Rosamunda egyedül.

Mafsino miért neo akarja mutatni Leve

led? Az Apám miért oly titkos szomoru?

mihelyc engem meg lát, erölteti magác a' jo

kedyre, sebit nem láthatom, de látom hogy

be' van kötve , minden kbrnyülállasok arra

mutatnak . . . Barna haja á' porba , . . halavány

„ajakai láttattak mondani az. brbkkévalo elött

mentségeket .'. . A'¿é"rt pirult ugy ez a* két

balando lanti , mikor örök hüségrbl kelletc

bizonyitani i? Ugy a' virtus el változtatta аъ

b természetét , 's az Isen más tbrvényeket ád

az b ürszágának » . « 's tehát az é*gbe is кЬь

a' fblddel a' változás? semmi sints aliando,

s az brbkkévalo ido is szagatva partjait, el

valtoztatja follyásüt. . . Ob Gamillo lehets^ges

volt-é bitszegb névnek illeni az ala ké*p alá ,

mellyrbl inkabb el lebetne binni, hogy a' vir

tus ki-választott serge' vezére a* poklot meg-

bodolnî ; de a' meg rettenhetetlen bátorság

cgy más szinti rozsanak tbvére a' porba esetr.

Te idegen Tartomàny virága! a' ki az éa

szeremsétlen tsillagam alact szulettéM , mién

Dem adbatom a1 te balalodért életemet ! Аь

idbk utndee halmatoknál elfoly van, eggyüu

bagy-
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gynak , 's eggyiirt talál a/, Brök ¿let bajnala ;

; nékem nála néktil kell einem ... 's egy

yen éle'hez, egy nap nélkül hagyatott setét

e-z.î5bez, mitsoda potlâst adhatna egy vnêg re-

enységét is el - Vesztett sziv ! melly egész

» i aditsoma hellyén, egy tziprus fát talál.

X. J E L E N É S.

Claudio, Mafsino, es Rosamunda,

Claudio. ( ma%it rendbc Szedye) Ro-

imunda! Mafsino monda, hogy egy koT-

us nagy szánakozásra inditott tégedet.

elebarátunk terbét eggytitt vînni, a' szeietet'

otelefs^ge, ollyan jol rendelt mekháníkával,

ogy a* mit kîilon eggyik se birna el , egye-

iilt erbvel könnyen haladjen ; de ¿des Léá-

lyom ! ¿des fájdálom ugyan a' szanakozás,

nert azon közkötelet, mellyel minden a' sze-

ecet' köze'p pomjához az Istenhez figlalodîk,

¡lerenen ¿rezteti vetlink ; de Ъа igen cl- el -

raszt, erönket veszi-el, meJly a'*zeretet' gya-

íorlására kivántatik.

Kern is felebarátí szeretet, inkább a' vi-

!ág Igazgatojáboz valo bizadalmadlanság , egy

'mbert egy Scenáé*rt egésszén szerents^tlenneli

binni — a* virtus láthatára az örökkeValosag;

a boldogság mjának el-mulo alkalmailanságait

b<*kéVe! szenvedjíik 's meg akadt, felebarátain«

fcat segitsük utfak folytatá-sár».

Resamvndd. Ob Atyáml beszé*díd , az

igazíág' kedves szavai ; 's annyival, vétkesebb

va-
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vagyok , bojy ят. én szîrem még; erre a*

mennyei balsamrt se gyogyul. Az én sebem

olyan nagy, bogy a nagy Orvosnak аг ído-

jiek, egésszen a* maga végeig kell gyogyitá-

lába fáradni,

Claudio. А г ujj seb Inkább vérzik.

Majsino. De anuán gyulad meg, 's mér»

gesedik el,

Rosamunda, Аг a' régolta ijesztö boni,

lat titkos abrazatjakon , könny efsövel terbes

boldogságom meg -homályosult bíWny^re. H*

bitonyos ax e"n sovsom O jó Atya! kî ki аг

e*n metwiyei Aiyámnak belytartoja vagy$ 's

te (MajstnofiOf) Cnmrllonak, kibe minden bt*l-

dogságom álmai el lüntek , személyefse ! kén-

S7.erÍ!*lek¡ emeljétek fel a' s¿em)edelet, hogy

láfsam - meg аг e*n kedves baloitamat ; brbkb's

gyászba öltözzem , s sirhalmára hintsem ifju-

lágom' viragit.

Claudio. Oh Rosamunda ! az Isenhez v»«

lo szeretetbe az egé"sz çlvesztett világot fei«

talaljuk \ tsak az a' bohiogsag, mellynek cr,

я fundamentuma , örökkeYala , mint maga az

Isten ; Minden Örä>nb'k, mellyeknek kutfeje a*

fbklböl forr , az idö viszontagságai alatt kb'n-

вуеп meg • zavarodnak ; 's me*g is a' leg -mu.

land"bh dolgokra fel-tefszíik аг orbkkévalo»

ság' tzitnéiei. №em a mi bibánk é! ha keve-

sebbet érnek , mint a' mit mi téi irtunk. A'

szerelem , melly leg t"7,esebben hazndja аг

brokkdvaloságot, leg inkabb a' földbe gyöke-

1<Ык « 'с leg-kényesebb planta, sztintelen tap.
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Itatfii kiván, s marges termê*szete mieden

fêle novevényt meg-fojt maga ki5ri¡l; men

get fénnyel virigzik , ambrosiával íllato7.ik;

5 illatja bolondit , 's fVnnye egy angyaltol

a« , a' ki le-eséfe hogy ko/.be vilagol , társat

igadjon-le magának . . .

Rosamunda. Ob kedves Atyám ! minden

г avad meg annyi hálalos nyil, a' melly szi-

embe Camillot talalja.

Mafstno. Légy álharstos Rosamunda : Ca

lillo hivségtelen nem lehet , az Isten ItélO

■z.éke elött meg-eszmm vele ezt a' büm. Az

gesz dolog sajjt magammal ellenkei^sbe ho7.

Rosamunda. Ezt a* szent nevet a' bün-

■sel ösive paiosirva hallará: igy az, e*g a*

okollal egybe barátkezik.

Claudio. Az elsö tapasztalásom , melly

bsz, hajaimat meg-sz¿gyeniti -r- egy forro bi-

deg paroxismal" anak tavtom , melly be az 'ész ,

utján kiviil jar. Hidjétek el! iitka ember él

cgéssz holtig ; a' Kartátsok kbzt sokan meg-

maradnak ; az élet badába , elíbb , hátrább

majd mind el-esnek , vagy erkbksi tiyomoré-

kokká lés7,nek ; sok ezerek közül talál f*ak

egyet is a* halal uve , és ¿ren {Rosamund*

mijjen gondolhoJik) '

Mafsino. O volt az ezerek kbViI!, a' ki-

iiek lelkí-be az brbkílet' elevens¿gú lattam.

Cladio. Vgy vagyon , 's a' fold rajta if

meg vette a' maga juísat, Tanuljátok meg

bogy egy halando virtufsa sem hatánalan

-••Os, (LeyeUt mutat ) Ег az b Gazdája Le-

▼e«



Tele. (oâa. aija Mafsinonak) Mutasd-meg Ro^

samundának ! (meg mutatja ) A' Levél mel->

lyet nékei irt Mafsino ! . А' к old us Az

Isten légyen irgalmas néki. С Rosamunda le*

rogyik , Mafsino karjai köiß /o¿/* a' Äar*

fit le-esik)



57 .

NEOYEDIK FELVONÀS.

I. J E L E N É S.

Claudio, . ts Rosamunda fcketébe Sltö%ve,

Claudio. Kedves Lé*ányom ! Meddig neta

akarsz Wg határt tentii az emészto biînak

meg akarod é a' te Atyádat is fosztsni mol-

so napjainak egyetlen vigasztalása.tol ?

Rosamunda. Az az egy vigasztalásom vol-

na,ba az én. kedves Atyátn napjait nyujthat-

nam , 's vajha az enyimek is azokoutul ne

nyulnának !

Claudio. Mind a' kettöt meg - rovidited

ha a* képzelt hiiség tsalárd íátyola alatt Д«

tyádnak s magadnak titkon sJrt áf'sz.' A* ma

ganos Havasok kezt meg-oonçk a* marges áU

latok ; *s te magad * magánofságba jársz bket

táplálni. Vigyázz , mihelyt annyira понек,

fcogy. meg biqanak % téged' sia.ggatna.k-.el.

Roía-



Rosamunda. Mikor egy hitszegb't gondo.

lok , egy haladatlant , baratja gyilkofsát : ir-

tozom magamtol , hogy lehtt egy ollyan go-

uosi-t^vot szeretnem. , . Le festem magamnak a'

leg-riitabb vonasaibol , 's mikor meg ntáltam,

tsak egy tekîmete jut eslembe , 's leberetlen

meg nem botsátanom ' Iehe^éclení a* vétket

is gUlÖlnem а г o formíjába.

Claudio Ея is meg-botsátok ; de a* Fa

tum vele egy kulönös számvetést taitott,

mellybe mi^eröfsen meg-rsalodtunk. Ha el-«5-

gett a' Fïazunk leg alabb a' tiellye't rartsuk

meg, é*s re'á épit'Unk ! lakjunk hárman Mafsi-

tioval , a' mi Camillo voir, ö el romlatlan яг.

Rosamunda. JVIafsinoba sokszor keres-

tem Camillot \ de alig gondolom, hogy meg

taláham * el kezdett mosolygásom könnyes sze»

roekbe vt'gzödik,

II, J E L E N É S.

A\ débbie/i, ¿s fdaJsino4

Claudio. Ugy é Mafsino ! néktink barman

el válni nem lehe» , 's tsak igy lehet.meg«

tartanunk , з' mit me*g el - nem - vesztettünk.

¡Mafsiao is Rosamunda ! devúsétek ki az én

e'letein estyëjët { 's tsinaljatok egy szé*p nap*

ryugotor. Ha meg egyszer, és utoljára meg

nein tsal ember-esméretem. \{ét az Isten ditsé*

retire éneklo Angyal nem, eggyezik jobban, mint

a' ti lelkeitek. A' ti szeietetereket , tsak a'

büség örizte a* f«blobbaua«tol A' szereletn

bala-
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balaványsága Rosamunda .' яъ allandogig ê*g

ízineVel Mafsíno ! egy uij tavasz kedves zöld

szinére elegyUInek. (a1 Rosamunda ke?ét

tiyujtya Mdfstnonak) F.mlíkezzetek eggyUtc a'

szerentsétleh Camíllorol ! I.égyetek az. én

gyermekeím ! Ar. Isten tíreker aldjon meg '

(.Rosamunda a\ tgrt tekintve^ ke^t a' Mas»

sino ke?¿be hai'ta magán Kivül , mini a' hár-

man <l - némulnak )

ИТ. J E L E N É S,

Çamillo egyedül egy triöbe.

Tehát számkivetretetc a* h'us¿* , a' szere«

te« mennyországábol ? 's ne'kem a' puszta fttU

dön kell vándorolnom . . Végre a' midön egy

e*g-táj se terem balsamar sebemre ; a' Minden,

hato Orszagát kí-meritve $ azt a' zárt probál»

gatni , mellynek nyillasara a' tul ldvo setét

tirefség sliketen reng ... de a' sz¿p Rosamun

da, innen van , . , *s igy a' létel, 's nem létel

közr kell az én nyomorult idóm fuggojén«k

ingani , mig a' fatum késô orája le-jár , . . az

tírokkévaloság igazgatoja boldogobb járísrt

fogja felvorini. Itt tnár mindeut el probáltam ;

tiaponke*nt orvendettem . hogy vé¿\-e a' tavul

marado vidék meg-kékul , de a' midön gyak-

ran vifsza nt'ztem , hogy mennyire ktîk'JI ,

jnindenkor kUzelebb hozsam. Gondoltam axon

idÖ jelenlitdt . nvikor a1 te'lhavaz. fejemre , 's

a' tavasznak virágai temetbjen kcrók állanak,

de a' jövendt» bomályos кёре , a* jelen ¿gij

Kos»-
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Rosamimdat szîvembe kí nem olthatja. k%

idegenség mo roba K'limáiba, minden mestersé-

ges hidegekkel probáham meg* fagylalni szi-

vemet ; Hazimra, raellynek ege alatt Rosamun

da é*l , valo vifsza-emlékezet , mint egy ta-

vaszi déh szél a' j¿g várt el olvasztatta.

V¿gre minél tovább bujdosora, tsak arrol gyb-

■zödöm meg , bogy a' fóldnck egy пар-

ja v;in , 's az ën lelkem komor ejtzaksjat

egyedUl Rosamunda világouihatia-meg , de a

nap kelet' kapui réám i.éz,vre a* halal koltsá-

val be vannak zárva... Oh ezerszer buldog

teremte*s ! a' kinek mosolygo egén tilndöklik..

's én, az Ö antípoda, Örök éjjbe!... Rettene-

tes sors ! néziii , a' pokolbol az idvezültek

boldogságát ! Joltéro halál zárd bé szemei-

tnet ! pauza

Volt egy idö , mikor a' te szép szemeid

¿nem tirtak*. # meily kedvesen állottak ábrá-

zatod rosáin a' harmat tseppek ; egy szell4

я mi roennyországunkbol rengerett mínket ,

's könnyeink egyíitt hultak , — ah kedv>es men-

nyei efsö ! melly szépen láttam azon áhal

két tsillagot, a' sobajtások fellegébe rejtezni,

mellyböl a' butsuzás utolso tb'rt hangjaí, még

most is lelkembe dörögnek . . . kietlen pusz«

ták ! fogaddjatok-el! a' hol »* nyögö éjjfel

kbnnyez , *s az omlásokrot a' bagoly hivja*

vifsza az örök éjjtzakát . . . szpmoruán twább

bujiosiK-
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IV. J E L E N Ê S.

Crof, Rodrigo , is Temólo a homornyikja ,

a maga varaba.

Temólo. Meg vallom Nagyságos Uram !

bogy a' mint ott lappangattam a' jutoit eszem-

be , mintha egy varasbéka volnék , melly egy

szép fának tovét rágja , 's fenn sárgulnak le-

velei, Az isten botsafia - meg nékera !

Rodrigo. Mit szollasz gonoszfévo ? hogy

mêt minden biinökkel tethes lelked az ég fê

lé emelkedni ! egyedlil akarsz-é engero hagy-

ri az ÖrdÖgÖk , tsufondáros nevetésére ! iNa-

eyobb már a' te Kontod , mintsem ait , ha

meg zöldülsz is az idö rooha alatt , le .fizet-

hesd ; *s ezen hiába valo reménséged' hofszát

is egy pillantatba vonom mindjart , ha tsak

álmodba is egy szót ki boisátafsz , azokrol a7

mellyet folytak. En magam se fogtam volna

bozzá , ha ezt a' Labirimhust ke*pzeltem voi

ra , de mar vifsza térni nem lebet , 's ele* se-

tudom merre az ut. Ha egyszer ki-menek-

szlink , igyunk Léthét mind егекге ! adjiink

general pardont minden bUneinkré ; 's kezd»

jtfnk mint az ártatlanul a' világra jött tsetse»

mö , ujjra élni. Eredj ! meny el ! mindenre

vigyazz! hogy meg-gyogyitsuk ezt a' bete»

get , vagy el-temefsük a1 föd sziuéiol. ( 7V-

Violo el menjien }

V.
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V. J E L E N Ê S.

Rodrigo egytdä!.

Annyi alatsonságot vittem végbe , bogy

alig roaradott még belbllem valami , a' mite

я' pokol réa-ne-tette volna az Ö beleget,

mintha érezném , bogy zug alattara ат. orvény

niig felettem Mafsinot Rosamundával a' gyö-

zedelem-ének , az ¿gbe emeli.

Mar ugy is „mind egy; még egyet pw«

bálok ; ha mindern etvesztettem mire tamafc»

»eg annyit . a* mi tsak egy szerentse viftia

nyeréséVe v.lo^ Hi viszsza nyerem; akkor Rosa

mundával eggy'u'tt menyek az eget ostroroolni,

mind addigiir.ádko7.va,m¡gmeg-botsát , s biinei.

met a' kinzo szerelem pokoli hatalmáfiak tu«

lajdonitja.

Egy reménységetn van még ; Camitbt

könnyä baza hivni , az en Ke'meim mindenütt

a' nyomába vannak : akkor két a' veszekedö közt,

V harmadik boldogul. Ha a' Rosamunda ne*

ve alatt azt irora, bogy ha még egyzer hu

ai akarja , 's meg tudni » miképpen tsalta-

meg a' baiâtja, jöjjon a* kosziklán lako Re-

metéhez : Camille a/.onnal oit terem » 's a

tbbbi Onként fog kifejtödni. M¿g ezt ve*gbe

viszem ; 's Örökke* tied maradjak pokol; hi

azontul egy lépest is teszek a' te szolgala-

todba. Az utolso ostromra îadulok j ha most

is vitsza Verettetem : ugy ez a' kard a' mel'y

bajdon szerezte ditsofsé'geniet , most a* gva«

lizattol szabadittson-mea l
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VI. J В L Е N É S.

Rosamunda. 'í Ma/sino feketibe a' Claw

dio kertjébe.

Mafsino Birni t¿ged Rosamunda! ollyan

gyônyîhU'ség , mellyen fejiil frszlilve a' foldi

hurak el-pattannak. V sjha az Angyalok pyelvt'n

í'¿olliatnék ! bogy meg-mom ha¡nam millyen j¿,

V millyen szép vagy \ Mikor a' te kedvts

kezedet nyujtod, míntha a' vilagnak minden

kintstivel meg ajátidékoztiál ; Szemeütbe ol-

vasom a' boldog lelkek ii'veísdgét . . . Vilá-

golnak elömbe a' virtus ösve'nye're ; 's a* mi

kor szollafsz ugy ttetszik , kôzelitve a' menny

ajtajához hallom az, Istent ditséro Angyalok

zengéséc. De . ôh Rosamunda ! midrt kellett

nekem illyen boldognak lennem ? Az én ba-

rátom lirhalmán kelletté könnyekbbl nî5ni az

éh virágaimnak ! engedj-meg nékem ! ha meg-

vallom, hogy, tsak ezen аг árron drágállotn

boldogságomat. Feie részemet el vesztettem

's boldogtalan vagyok , a* midön néked tsak

a' felét adhatoní.

Rosamunda. Ob Mafsino ! ha tsak meg-

holt volna; a* szerelem vele eggyütt mennyei

terme'szetec váltott-volna ; sirhalmára Kápolnát

¿pitnék , a1 hol az b lelke mennyei társasá-

gába ké*szülne*k, tiszta, is hozzá mílto lélekbe

brokre egyesülni vele ; de az én hüs¿ges eze-

retetemböl egy ujj kellemrael hizelkedo viráj

kedvére játékat tsinálni *s meg-halni , minek-

tllötte az egeketmeg-enjjesztelte-volna.E'hábo

rit-
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ritj» nyugodatmamat. Gyászolo Sziveranek

eggyikfelébe Ötet hottig hórdozom^ hogy et*

tbl a1 motsoktol meg tisztitsaai az utoho lté*

letre. Kedves Mafsino a* Teremtb" a' ti test*

vé*r lelkeiteket egy formaba omette >• a' tttá-

sik felé; néked szentelem I

Mafsino. Áldott Rosamunda í a* te szi*

red ollyan gazdag , hogy at, mind a' kettb'n*

het ménék felett meg * jutalraaztat : felá vet

egéfszen boldog vagyok, ba Cainiltoé a* má-

sik feie; Ö az én leikemnek fele , a' melly-

n»k jut az a' rész , a* inellyet ne*kem nenl

adhatsz.

De egy bünöm van Rosamunda! a' mely*

töl minekutánna lelkem isme*rete*.öi botsánatat

nyenem, a* meg-ero'sités végett eiödbe hoz»

tarn. -

Rosamunda. Hát a ti letketek atyafisá»

ga az adofságba is osZtáltyos ?

Mafsino. Pajdalomí s n^ki nagyóbb re's*

jutott, a' mellyet életével ñzetett meg ; Ar

tera a' virtus fize;te-meg , s a' boldog örök-

sé*g egyedlil ndkeirt maradott, «

Rosamunda, Tí áttal tanulhatatlan Férjfi-

ak a' leg-jobbnak is van kozületek ollyan

«dofságá , inellyet titkon âzet , 's félek at

iitotso napra is sok Iessz a' mit a* mi Nemünk

a* tiéteknek èl-engedjen : Minket vádohak ,

hogy haljunk minr a' virág a' hizeíkedo szel*

lb>e i de а' szeltb" álhatatlan , azonnal más"

Viraeoknál hi? elkedik , a* virág helyt marad ,

** sokszor a' gondolatlan bujdoso a' taVaszi

file-



ínezbn áha1-menve*n, hányat nem hágy el nyotñ*

va ? Mitsoda szerentsetlen Leanyt hagytal so*

bajtva magad után ? hány holnap a' te Kalen- -

dariumodba a1 szeretec óio'kkévalosaga ? bogy

*orsomat fel-verve ve'Ietlen tie bankiotirozzak.

Camille, Oh Rosamunda ! ha a% én sze-

retetem élég , boldog sorsod Szamvetés¿re j

Hátlutiknál gal'4agabb egy babndo se lebet ;

de éppen az, ¿ti szere etein a¿ a' büuomj mel-

lyárt íélek , a' tiéd*r el-vtszem : Sbeteite-

lek Rosamunda! elebb mint Camillo, 's iszo-

nyu erovel -meg gybztem magamat * bogy

meg tanbafsam azt , a' mit a7, en baiato<n.

hiiségerarê bizott . . * boldog rab vollam, *s

midön a' baratság aldozatja el-vëgtzietett , a1

szabadság menhye elotiem meg-nyilt.

Rosamunda. A' midön b'Jnôs vohal egye*

dül rabságod tett mf?hová azon syabadsagr* ^

mellyet a* fatum kemt?ny keze nyitott. Rab

ságod maga is nemes szabariság volt -, most *

keviSly vagyok j mikor ülyen Kleno.iiumat az

én kezembe adtát ; reménylem betse\ mind ve**

gig meg fogom tartanî.

Mafsino. Ha a' mennyország kapuît kî*

ryitnák is , ki-menneé tsak egy Angyal ii

belölle ? a' te szereteted Rosamunda az*-a'

mennyország, mellyen a' bun kiviil maradt ,

*s én minekutantia bé-botsátottál H egy boldog

szent vagyok. Menyünk Rosamunda ! azotl

innepi helyre hoi Camillo öiökös huséget

esküJt/ 's ott könyorögjiiuk ах o boisánai*

mi. н i¿*
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jáért , 's ott fogadiom • fei , bogy at 6 №

tetését is meg osztom vele , ba az. о течу-

ors7.aga velem oszlott - meg. ( tl mtnneti

karon fogva tis\ta. ¡icretettcl ; 's *' кщ\

le - mía )



 

■

ÖTÖDIK FELVöNjS.

1. J E L E N É 5»

Cintio egy Remete egyeäüU

{egy kösxikldn egy fennyvesbt пет mts%*

í?e « Claudio Kastélyától » egy hunyhü

tlött )

Ërre a* kb'szîklara tekîntessz leg»el<íbb *

Fol-nyil© szeme az t'gnek ( az also viläg at

éjjeli sohajtasok homályábol ide fei s¿z , 's

éikez¿sedet látva kezdi a tiappali zajt; de

tnessze alatt marad a' lárma , s itt fenn a

a' fenyvesbe, tisztán zeng a' természBt Ъгбгае

a' tsendességbe ; mínd tündöklik a' reggeíl

fényen ez a' havasi viz ezekadva le a völ*

gyek felé* : ugy tetszík egy svrdültt sztizet

latok sietni - b¿ a' világba> лет tudva bogy

ujj vidékeit kedves tísztaságával fixen. >. Há«

)á le'gyen Isienem ' bogy ki-boztál ааол mote»

fi i kok
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kok közül , a' mellyeket az emberek közt

el-keriilni nem lehet , bogy meg tisztulva me-

hefsek szined eleibe... Ugy tetszik , mtnt-

ha már az ég szent kômyekébe -volnék , mi-

dön a' lábaira alatt mefsze-le vilámlo felhök

az also világtol egéfszen el-szakasztanak . . .

Itt kapják meg érzésiin 's gondolatim az Ö

igaz formájokat , mind az olvadékok Kris-

tállyai , midön annyi mozgás van, hogy az

atyafias felek találkozzanak , de nem ollyan

nagy, hogy egy más mellett el-menjenek.

Eleget voltam a* világ árjába is ; mig-

szembe probaltam ; ereje mérgesen viszsza

ontva ragadott, hozzá adott kbnnyeiminel. Már

le-fizettem az adot . . * elegen tolyonganak otr,

azon a' tsalárd kereskedés piatzán ; a' hol a'

virtus contreband , 's a' képe mindeniitt árul-

tatik ,• 's a' hoi minden ugy igyekszik adni,

venni, hogy mást meg-tsaljon , 's a'- más sze-

génységével gazdagodjék . . . Elegen vannak,

a' kik ou szeretik : azok maradjanak ott , a'

kik ha nem volna kiket meg homályositani ,

saját fények alunnék-el , 's ha felebaráii szi-

veket nem találnának nyilaik , az öveikbe

térisének-vissza ... A' magánoí'ság kintse nem

kapsi 5 azon kevesek a' kik meg-tudják talál-

ni « bitni meg érdemlik.

H. J E L E N É S.

Cantillo , és Cintic

Cantillo. Idvez légy a' te bajaidnak tísz-

tes ezüstjében maganos lakoja a' ktísziklának l

eu-
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engedd meg-pihenni a' te békefséged mennyei

levegôjébe egy bujdosonak ; mîg a' végze'sek

tovább mutatjak a' leg közelebb vàlo mat a*

sirig futo nyugadalom ntán.

Cintio, ht vann ifju! a' nyugadalom, a'

te mostoha mátkád ; itt értem bé én is a*

vénség ki-derült egU" koszikláján : szép innen

a* le-néze's , 's könnyti a* metinyei levegö ;

ha fei bághatsz ide lábaid alatt süketen dö-

lögve maradnak azok a' villáraok шеПуек

most fejed felett tsattogva rémitnek . . . . ide

igyekezz ! itt a* tsendefség : a* halálon kivlil

minden ado le van fizetve , 's mig a1 sokkal

ados ifjusag , mind Contora vásárolva, tsak

készül élni , itt az idönek minden tsepje e-

gdsszen kostolva megy a'" tengerbe.

Camillo. Ah kedves bölts breg ! nyujtsd-

le hozzám jol-te*vb kezedet .' 's segits fei ab

ba a' felsbbb tiszta Spbzrába ; bogy a' nyác

hevétol égetett szivem faggyon-meg a* te te-

ledbe.

Cintio. Te*l van itt fiam az igaz , földi

tél , mennyei nyár ; meg forditva nállatok Î

könnyebb télbe a' lehellés « 's a* frifsitö hi-

deg, a' ti rut sárotok fagyán szabadon jar;

de- tsak ugy szép a* tél, ha tavaszszal a1

hévsé'g vagy bobarmac az bszt elbre meg nem

fosztotta ; vannak ugyan komor kbdei is a*

télnek , de a' hó allol az brbkkévaloság tavasz*

sza tsirai nedves szemein mosolyog a' men

nyei fé*ny... 's itt virágoznak zuzmarával» a'

mésébe lévb ezlist erdök.

Ca-



Gamillo» Besze*ded áldott mint a* száran-^

*ágba hullo essb ; reménységem el-hervadt vi-

rágát ujjulni érzem. Vajha én is kapnék egy

illyen kbsziklát ! hogy arrol a' kintseimet te*

metö tengerbe nézzen a* mennyet az örök^

kévaloságba intö tsillagaival.

Cintio. Hogy ott kintset nyerj fiam ! itt

még sokat kell ve&ztened i ba azon Klénodi.

umokra vágyol , mellyeket a* magánofság

méjsege rejt ; elébb hartzolni kell értek »'

világ mezején.

Camillo. Onnan jövök hálalos sebbel a*

leg-elsö iiiközetböl.

Ciatie. Mutisd - meg Êara .' ha yotna téi

leg-alább enyhltö balsamom.

Camilla. Esmered 4 ama Kastélynak Urát?-

Cirçio. Claudiot az én >oltévômet ? a*

gyermekkori barátság ereje emlékezet-kové-

nek roaradjon ez a' köszikla .' a' kí-Dyílva

répdesô aryafias szivek egybe-találkoznak a'

tavaszi fényen , 't a' mennyei kojés. soba ei

nem válik }

Camille* Ah kéríek ,l ne einlegest a* bi<

sátságot ! mennyei kótést ! hogy ne érezzei»

izön nyilakat , mellyeket szivembe hordozofc.

Çi»ti§. Talám valanvelly barátod meg xil-

tozott ? ne sirasd ! ug-y nem, az vok :■ az igas

barátság is ugyan változik ; de tsak ab.ba, bogy

BÖ, illyen az éa Claudiom: nfki kbszönöi»

ezt a' tsendefse'get , mellyet mind o\, mind

veje, 's Léánya a' leg-kedvesebb. ujj- pár, шеЬ

lyet a' Г\зр látott , gyakron meg tijjiiyak.

ÇlA4.diQt, Qk Iwenem !. lebetséges é ez
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n mi sints aliando; hlís¿g virtus miuden el hagya

r»¿t, a* szerelem' e"getö lényén. Tsak eggyet

>ndj-meg nékem ! boldog é Rosamunda?

Cintio. Mié*rt tudxkoxed ezt ke'rlek ! de

;yen ! mint a' harmatos viragok egy sirhal-

in ugy álnak ök.

Camilla, Mitsoda sirhalman kérlek !

Cintio. A* leg kedvesebb barátjokat gyá-

olják ;

Camilla. ístenem ! szolj / mitsoda barátjo-

it ï bénszeialek tégedet a' te magánofságod

entségëre ?

Cintio. Ki vagy te mond meg el¿bb , ha

„t akarod , hogy e'n is többet motidjak.

Camille Camille ...

Cintio. Hatalroas Isten ! iszotiyu meg-tsa-

itcatás!... (Levelekft ves%en tlé 's oda-ai'

t , Camille olvafsa ) Claudio közölve vellem,

állam maradtak :

Camilla. E» egy alatspn tntszegö az én

-jrátim sziVekbe ! ... Styxbe martott tolla к !

okol mestersdgeivel a* virtusf el teveszteni

észült labyrinthus Î . ». Képtelen meg tsalo-

ás Ï ...Üiökre ebbe a* tévelygësbe hagyni

iket ; vagy ezen seb meg-gyogyitására az Ö

■oldogságok ki»tse*t re*á kolteni.

Cintio. Szomoru a* te eseted saerenísét-

en bufdesoí konpyeid egy meg-szállotf kut-

obe efsnek »z ég tsendes képére-beszéMid

gen meleget lehelnek szivemrek ai on -Otdala-

ra raellyeket a' nap re*g el - híigyott — a' tél

(egei otvadnak . 's e*r7em a' lavas* zivatarait

vifsia terni. Ob szerelem J kellfcinete! illaiu.

Vira-
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¿ja я' léleknek! melly ebbbl a* nézet, a' mé«

regtbl el tudja választani : ebbe a' virágba

a* ki méh tinlna lenni , azt a QuinreTscntiá ja

a' gybryÖiUs^grek, a' Nektar ívo Istenek liti

ge* bejheztetné. De ez a' mésterség az Alchimi-

ához tartozik , melly a' pbilosophusok kö-

\ét keresj. Fiam | v¿gy buttut az álmak tiin-

d«?r orszagátol ; ba azon a' tengeYen , melly-

toI islam egy bajo se tért épen viszsza , a*

Utiénk is el lórt ; valamelly darabján çvezzîink!

az ínbkkévalosag partja fele* l

túmulo. Übztledj ohajtott szent part,

Oiert etbm fogy . , . slillyedek . . a' balal nyujt»

ja joltévb kez¿t ; nalla a' minden sebek baU

samja,

Cmtio. Fiam ! hidgy' nékeni ' az ösz ha-,

joknak tsudaiévó Sámsoni erejek van, 's az,

erótelen vénség meg.birja az ifjuság Orosz-»

Jánját, tsak addig tolle el ne szaggattafse'k, 's

sreUd baxi allattá változtatja ; ba utad a' bob

' tsefse'g tsetides Klimája fiele* van , légy fiam

telyes bizadalommal ! az brbkos bó ne ijesz-

szen ; egy felól a' fbld napja hanyatlik , más

leltH a' uienuyotszág bajnala jö ^ fel-kblteni

a' Ielket a' boldog örbk rappalra. Ott élílnk

bervadbatatlan ifjuságba az igaz mennyei sze-.

relemmel, itt tsak némelly proba-vonasit tesz*

szük. » tnellyeket magunk le-szoktunk torol-

VI. né\ le-jetê ) de атрц jönek ! wgy tetzik

erre « , bk azak,

СатШо, 5z°'j bát te kemény sorsom orá-

fcuíiuna' toit tsefekedjem \ Jlárbozac ¿jfélei

ore,»



fneceszd a* metinyre eieket a* sremeket , hogy

»x Ö vilagok a' könnyekbe Övökre ki - alu-

gye*k. Oh Rosamunda ezt kellett - é a* mi

mennyei álmainkuak jelentçni ? Hol voliam

egykor ? 's most hol vagyok. Ax Öröin ten.

gereriU egy puszta kbsziklára bányartattanu

Ebbe a' kietlen setétbe lelkém el-teVelyed-

ve a' mîndenutt jelenvalót nein tala!]? , *s

»z ö világábol száníkiverve, tul az diet Or.

«zága batárkeresztiein , a* haJálnak fold alatt

valo uttzáin tántargok.

Qntio. Szedd rendbe magadat î tsak egy

ollyan hideg-lelels ez, melly minekutanna ал

Utközet elbtt a' Hérokat eljárja , azután a*

balandok felibe emeli , hogy a' balállal szem-

be néxhefsenek. Te nem a' balállal , leg jobb

barátiddal 4készUlj talalkozni i fdrjfiui álhatatos.

ságoddal drdenield » meg azt a' szereceiet, mel.

lyel bk hozzád változhatatlanul visel etnek,

Çamillo. Velek talalkozni ? ha a* te ha-

jaid feketék volnának , nem kivánna.1 ollyan

lehetetlenséget , midön a' te fejér bajaidat

pdkem nem adhatod , . vagy azt akarod V hogy

egy óra alatt el foggyanak esztetideim , *s аг

çnyîmek is meg-oszliljenek mint a* tVdid. Vaj-

ba igazún meg hoham voJnafavagy fel ne tá»

niadtam vohia , meg-ölni azokat , a' kiket leg-

inkább ízeretck. Nem; inkább vdtek nevet

visçljen az ártatlansag , mintsem' levetkezve

váljdk gonoszcdvbvd , a' midbn harátim* nyu*

gadal'nát meg fcáboritaná.

Tsak egyet kéreh bolts Öreg! ezt я tit.

kot temesd-el a' tt szivedbe» mint egy baiot.

ut
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tat; bojy a* Wlág* utolso hapjáíe; ki.ne-jöj}»».

Ëngém tarts megholtnak ; de ha lebet tisz-

titsd-meg a' Rosamunda , Mafsino , e*s Claudio

szivekbe a gyala/.att-.l az ên balaloma ! . .

Életemet é*desiteni fagja az * gondolât bogy

én haséges baratim botdogsàgat n>ef, nem bá-

bovitom . . . Engem -— utoljaru látsz, bten veled

a' te magánofsagodba ! Te léfsz az ên Geni»

usom ; jelenj meg setèt oraimban ezust haja-

iddal ! (jcbltjât adja )

Cintio. Nem-nem botsátlak-el nemes leik«

líju ! ê*rzê*keny szived hurjai ezt a' fes-ziîlest

sokaig kt nem- áljak — nem jo неке-d egye-

däl maradni. Marad} itt ! fe*lre mehetsz ebb»

a* feny vesbe , bogy lafsanktfnt szoktasd magad

az Ь látgsokhoz , miftt a' ki egy méiségbíil

a* napvilagra bî-j<>. En is lafsankdnt el-.kásfci-

tem oket , 's igy a* mi egyszeribe lehetetl«»

lafsan véghez inennyen ; 's ar koraor téîbbt

* tavasz zlîrzavaiain által a* tsendes nyár-

ba ¿rkezlink. En a*" re kéresedet нет telye-

siiheiem ; ha te az enyimet telyesited » tsak

ugy liimélled itveg bafiti<J»c a' leg fajdahna-

sabb sebtöt.

Cantillo,. Tébát t#gyen ? Gemusomnak ne»

veztelek i kóvetem vezérlésedet akármelly

¿jfelí sei^tségbe. ( jobbjái adja) Mirsoda ál-

dozatat nem érdemer meg a" Rosamunda Y

Ä'Ial'sino barátsága.

Cintioi Te meg-é*rdemle<í , hogy az ve»

led meg-oszoljou. Itt jbnnek , é*h a* köszik-

la roeredekén fel-vezerem y meny ezeo fak

süriisegébe .' (elmenycn 4' fiemet***}

tH.
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III. J E L E N È S.

Camilla egyedyl

( mena félbe )

M¿g egy néhár.y pillantatig tart as б«.

boldogságok' alma , mig az en fel-nyilo si-

romba bé-süt a' világofság napjai ugy' tetszilfc

mintha ki&érnék - fel az Angyalek ; hazva az

Itélec nagy konyvét , «. Tsak fájdalam ! az ár*

tatlanok káihpzatjáia . . , [steuern ! közeüinek

. .. hallotn az Ö szarakat . « . reszketek .. .,

erösitts ! ; . . ha az Ö szemeínek mennyei vi-

Jága réáin* sut , egy pokol gyûl-meg szivem-

be ... az Ö szava fel-serkent mînden bajda»

ni kedves álraokát , 's a* el ahí« Grátzi-

ák Furiáknak ébrednek - fel. ístenem ! ba a*

mint meg lát el-felejtve inagát, hozzára'jo, 's meg-

ölel inikor az ö illetésére ugyan azonnak érzem

fctet, tehetetlen oékem is egyszerre ugyan az*

zá nern vájtozni , *s egy irtoztato örve*ny*

széldrol bé nem szédülei . • . Grokkévalo vir*

tus ! ailj eröt el futai innen 1 a' hova a' ter«

tnészec' bubájas çreje szegez ; vagy не en«

gedd ki-allunni mennyei vilagodat I hogy ét-

ted viaskodjam , 's drted vett s,ebeimmel gyi?-«

xedelmesen efsem-el !,,» ( «/ тгцуеп л sü<-

fUlit)

IV. J E L E N E S.

Ro¿vigo egytdüU

(Vndátx köntösbe menve a Kunyho. ft/í»

v'ißia. s\oll vadásiaiboi)'

Mig én a Remetéhez, t&ek , mejiyetekeU
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til Fujjátok - meg a* ktlrtb'ket, költse'tek

fei i fennyves* sz,arvafsait hogy efeenek el!

С magàba ) vagy lakadalorara vagy torra : u-

gyan ebbe a' fényvesbe vadászok ¿n is egy

vadat, a1 melly engemet lött-meg ; de ma ni-

H is el kell esni... mindeH jol menyen...

Ditséret néked fekete Geniusom ! te kényed-

re jádzol az,zal a' mennyei káprázalattal a' mit a'

felinkek virtus név alatt imáduak. Tied a'ba-

talom ! néked két országod van, eredeti vi-

Jágofságoddal a' menny nappalába szabaden

jársz. setétségeddel a' pokol éjtzakájába. Te

segitts. engemet most utoljára ' azután menny-

béli irgalraas Istea ! hozzid vifsza-terek,

(menyen.)

V. J E L E N É S.

Cintio , Rosamunda , és Mafsino.\

Rosamunda. Beszédid titokkal telyesek;

akár ki lett légyen miért rem akarod egyene-

sen ki mondani P lâttuk a' mint egy jelentö

kéz-szoritáí'sal a' fennyvesbe slillyedt.

Mafsino. Menésével mintha egy szomo-

ru biograpbiát irt volna- miért keVult minket?

Cintio. Mert o a* ti leg-jobb barátatok

valamig távol marad.

Rosamunda. Távol maradt a' mi leg-jobb

barátutik ,• a' kinek lires hellyén nönek kön-

nyéinken a* mi virágaink . . . soba se «/.akasar-

juk baniia t tseppek nélkíil.

Mafsina. Meg - mutatta a* sors benne

hogy a' balando érS véges . . , Volt-é valakt

egés-
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egésszen a' fegyvertöl járatlan ! Az erös

Achillese egy gyenge nyilvefszö vesztette-el,

A* sors ötet аг emberiség nafy adojába vette-

el tölliink, 's ne"kem , ezt az afszonyi Nem re«

mekét adta érette. Ezt a' Kintset a' Camil-

lo birtokaba né¿ni , a' boldogság el-vegzetc

rajzolatjat j tsak ez a' mit inkább tudnék o-

bajtani , ba az idb' a' meg-lettre a' valtozha-

tatlanság peiséijét véi nem nyomta volna.

Cintio. Az Isteni vëgzésekHek áliallátha-

tatlan titkai vannak.

Rosamunda. A' leg-nagyobb elöttem *

hogy ollyan férjfîu , a' kit az Isren láttatotr a'

ibldre kuldeni , bogy a' tévelygbk az igaz-

ságot meg-szerefsék , az Ö személlyérbl hliség-

telen lehejtett . . . ebbe az egész világ szep»

ségébe esett motsokba , az eraberi vinus be-

tse el veszett 5 's akármelly boldog jelenva- «

lot, álhatatlan Fundamentuma hiábavalová té-

szen. Oh ! bât a' mi kbnyôrgéseink meg-tisz-

tithatnák a' gyalazattol az ö halálát!

Cintio. Meg halgattatott a' ti kpnyôrgés-

tek ! higyetek - el ! 6 e'ppen. ollyan ártatlan

mint ti*

Rosamunda. ( ti - ragaitatva, ) Camillo

ártatlan . . .

Mafsino. HtfszUk! áldott légy igazság

szája! ez a' vilag-Kirája szara.

Rosamunda. Az Isten adta - é kezedbe,

te maganos Szent ! a' titkos koporsok Jmltsát,

Ott tslaltád-é a' mi sebeink balsamát ? Nyisd»

meg annak Kutfejét elöttunk.

Cin*

■
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Cintio. Az a' Jîlvel bes?.¿Hri. látiatok»

Camillot fedhetetlen ártatlanságba esmérerfe*

meg velemaz tírokké'valoságba valo bit mert»

ti meg a végzéseket.

Mafsino. Mitsoda pokoli felbö az, melly

a' napot ugy meg-homályositbatta ? 's minket

ply setétségbe boritott.

Rosamunda. Fejtsd meg (л* Rtmctchex)

ezt a' balál meséjéc ; az én ¿latera tsendefsé-

ge ran béle szove... fejtsd meg 1 's akkor el-

biszem , hogy ebbe a' világ zajjátol raeg-fer«

téztetlen magánofságba lelked a' magofsabb

lelkektbt ihlettetik. Nyísd - meg azt a' ko-

pot-sot , minket örökös gyászba bltöztetett ¡ 'i

tisztitsd - meg a1 mi barátunk' szent porát ; ¿s

e' lé»z az , a' ki a fatummal öszve békel*»

tetzt.

Vf. JELENÉS,

A\ elébbeniek , is Cimillo , késb'bben

Rodrigo, ,

Camilla. ( bt lépye) A' koporsok meg*

uyiltak az Angyal szavára , 's a' balloctak

meg-tisztulva fel-támodtak.

Rosamunda. ( meron néxve ) Szentsége*

Egek !

Mafsino. Nagy Isten ! (mind a hárman

egymáshox ragadtatnak kiterjtsxtet karok-

Kal , s ci\vt b'lelkeznek.)

Camillo. Mafsino ! Rosamunda ! éV Va*

gyok a' kihez valo szeretetetek, a' fatum leg*

keserlibb poharát édeité tészi,

fosa.
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ftosántvnJj, (sxctnoruán) 'S te tagy -oh

Catnillo Г ÏSekem ugy tetszik minrha a/, jörük-

életbe találkoxnánk (méjjen tl-anialadifc)

Mafsino. Oh isteh ! millyen áH:>I1átha-

tatlanok a' te lítaid ! áldott lt'gy ! hogy a' mi

barátunkat vifsz.a adtad.

Gamillo. Nem egy l'ílek é еъ.\ mellyhàr-

irunkba.; él ' Еъ a pillatnat le-fixette a' fa*

tUm adosságát ki vonom örökre minden vád-

jaimat , mellyeket valaba a' ve'gze'sek eíleti-

tettem. En аг én barárimat tijjra blelhetem

¿rz,em azt a' isuda tévb erör, melly a' test*

vér lelkek sxent eggyességébe van, 's hálá-

kot adok stem Isten ! hogy brb'k élet örö*

méc gyujtottal lelkembe, a' leg édesebben S7.e»

retni sierelem nélkul a' földi indulattol há-

boritatlan bararság templomaba . . .

MaSsino- Oh Camillo .' miért kell аг én

ÎJriimemnek ménéliének lennî "? Nem яккога é

ñ mí büniink ; mint аг mellyet rollad el hi»

hettünk ? Nékem kellett volna eröfstbbnek,- '»

állandobbnak Ienni , talara ha a?, én szivfitn

oieg-vesztegettetlen lett volna, meg nem fer*

téztettem volna a' baratíág szenrségét ... melly

tíszta boldogsag volna e?. ! Tiésyen volna a

telyes fbldi boldogság Képe, ha én-el - nem

rouattam volna. îstenem ! mitsoda aldozattal en*

geszteljem mega' barátság meg s^rtett jtifsait t

Rosamündi. Sfcivem n-eg-ha<:ad яг b'rötn

s fájdalom miatt : * két felét vegyétek - el

*s engem4 hdggyatok 'e sient magánófságba

meg halni ! ,

Lintia* Kyugodjatok * meg V végiéseken

ör-
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örvendjetek » bogy a' mk a' fatum

vett , a' virtus kipotolja. Soha a' Virtus az 0

hiveinek boldogsággal ados нет maradt.

Rosamunda. Esküszöm azoti hit szentsé-

gére , melly a* kétségbe esés siéle'rbl viffza

tart , hogy ezen pillamattol fogva egy férjfi»

unak is felesége nein vagyok "tobbé a' fbU

dVit! Eedves Mafsino! engedj meg , « . nyugodjunk

nieg a* végzéseken !

Mafsino. Oh Rosamunda! vond-viftza

ezt a' rettenetes esklivést, minekelö'tte meg-

hlilne ajakaidon, Az Isten meg • botsátja az

emberi îndulat elsö lobbanását ; de egy ol-

lyan Afs7.onytol meg fosztani a' fe'rjfiui ne-

met, ollyan vétek a' természetellen , melly-

tiek botsánatja nints. Camiltotiak van igaz jus-

sa hozzad , ha a1 fatum a' virágot az én ke*

zemmel" szakasztotta-le az a* brömöm , hogy

azt tellyes nyilásaba adhatom-áltat mélto bir»

tokofsanak. Le moiidok rollad Rosamunda ! te

leg-kedvesebb аг Als?onyok kozbtt! 's ezen

pillantattol fogva brbkre bten veled kelleme»

tes Sze'p Nem! Аг Istenltezeinbe ädta édefsé-

ged telyes pohárat í ai én baratomra köszö*

nöm !

Camiílo. Hát ai.én kellet né*kem az étt

barátimho7, jbni , hogy mint egy pusztito el-

lenség elöl el fufsanak ! ha a* h lal titkos éjt*

tzakájába el-ieitez,iem»volrta ♦ boldogul éltetek

volna *s nt'kem ís boldogito érzés lett-vol*

na , a' faiutn hibajat jova tenni ; 's a' seb a

titkos köto' alatt bé - gyogyult-volna • . . E*

Volt az én ieltëtelem ; Szölj bolts Breg ! a'

~ kil
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talátn most \ijj tapasztalás Vszit; nem a*

Szavadra raaradram-é meg? Nam Ьеииет,

iem exekbe tialatkoz.tál-meg.

Cintio. Ugy vagyon; Néked igaxad yolt;

asan lattak az igen mefsze maradt vidék-

homályosulo szemeim. Mafsino ! 's Rosa-

mda l Ti most lesztek blinösökke* , a' mi«

n esktivéseitekkel játzodtak. Tanuljacok ettbl-

•атШогл mutât) bekelséget, a' ki leg-töb-

t vesxtett.

Camilla. Tebát a' miden egygyeslilni ki-

vnnék barátimmal.oket egymástol szakasztom

J Mag ez is hátra volt mostoha sorsomba ,-

ly boldog hármouiát el romani ; a' remény-

l.g utolso világa haldoklik lelkemb«. Meg kell

keznam ezt a' leg édesebb órát , meliybe

zért találtam-meg el-vesztett barátimat , bogy

illek számkivettefsem. Isten veletek Kedve-

eim ! a1 ti emlékezetetek meg szépiti nékem

? fold pusztáját , 's mikor %,' ho le-szálla» el-

nitsuzo nyár mezejére J egy más nap jö-fel

i sirbalmak megett ; akkor az Örökke valo-

>ág tztlst virága tavafszába vifsza térek brök-

*e meg tilelni titeket 1 a' kiktbl most az el-

mulaido tavasz el-választ. (Rodrigo meg-ér-

\t\ik 's halgatoxilC)

Rosamunda. Orökre választ-el , mert az

** seb, a' hol a' mi eggységllnk el-válik, пел

iefsz, annyi idös , bogy a' raásik tarasztok

»eg kapja balsamát, Kénszeritlek! lakjatok

ezen a' kösziklan Cintioval barman. Nem

ttnodnak ezen szent kb'rnyékie ttibbé az 4л

lábsim , sztat Iessz elöttem ez a' köszikla ;

UlL F 4
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*» a* mide» egy kegye» magáne.» ¿letbb'I «*»•*

tneimet az égre emelem , szivem erre fêlé

biséri fel . . . Ha el netn fogadtak a' harát*

ság/ol egy ollyan áldozatat mellynek édessége

Cxeti vafztéíeit » tsak egy lebnek me'rgcs fulánk-

jat haggyátok szivembe, melly tsak a' ti к ed ve ti en

fmle'kezeteteket serkenti-fel. Kénszeritlek tite-

ket, ha szerettek, viísza ne hozzátok ki-állott fáj*

dalmimat ¿ faogy az ifjuság égetb' napját meg-

IMi átkozzam , rs a' ti szemetek elött ki n*

olisam. (mind hármatt el némulnak),

Rodrigo, (magába) Minden hiába ; mint-

ka a' halottak ki-törtek volna az Ö senyvedt

keporsojokbol ! 's annak ar rémitô, kisértetnek

szavaibol az íicolso itélet napja lelketn' feue-

kére bé-dtírbgne. Átkozott pofcolbélî lelkek {

«em tudtátok ollyan tnéjjen bé-taszitani a* a)

£){éiébe , ho¿y a' világ' Öszve tbréséig fei.

ne serkenjen? ollyan rofszul tudjátok festen i

a* halált , hogy az tí Örb'kÖs szinét illy ha

nter el haggya ?

Cantillo Utoljára kétlek ! fagadjátok- fel

k^gy telyesititek ; vagy utofjára kallattátok;

a* barátság szent szavát. Adjátok id* nékem

bl7.onyságul a* ti jobb kezeteket } (Majsina

%s Rosamunda oda adják kezeiAct). Kedves

MaÍMno add egy forro kéz szoritását a' vál-

to? hatatlan baiátságnak ! ( Rosa.mvniákü\y *S

Egy eí-vÁHt tsokját kedves ifjusag , min.den

ÇrBmernek égo. ропф. ! ( meg S{eliy m,tg tso^

/tolja: pausa}

Rodrigo., (mag.dba) Tsikonttsátok faga-

^•jk.l* ny^omqrylí karhoz^nak i ryja^ok, az í>r0k

i' -. • se^ét-



«eteWgbe ! >¿rga ¿brántatabrol huljanak

a* kénkô láng'e tengerbe kb'nnyeitek ! (fei-

ni\) Ab irtozom fei nézni ! Szemeim le-felé"

azegztidtek ax ö irtoztato utjakr*. На ! a' szél

▼észek1 réoiittf , zugása, a' pokol sivatagjaba !

s1 tUz habokkal, a' köizirtokboz csapatt örS-

kijs rab társaim, fclém ordimák!...

Çamillo. Vagy b'rbkre butsuzzatok - el

tollem ! vagy egy el-mulo vîragot engedjetek

«Uvinnem szemetek elöl ; hogy a' ti boldog*

aágtok Istenének szenteljem J (a* Mafsino jobb

Ae^éüe rés^i a* Rosamundatt} A' inennybbl

fog gyu'möltse le-szálni. Eljetek boldogull 's

»iglen erre sz¿p mezöre a' ho le-száll, meg-

holcnak tartsátok engem ! Igy maradjatok (дА-

Jfcor a Mafsino, *s Rosamunda jthb kexektt

meg s^oritva ах êgrt emeli) az ên másodík

teraytbinen, az en eml^kezetçmre {cl-bot dija

V meg - fordul) Kf^ves Gyerraekek ta-

yal'sza mosolyogjon, îtt ! mtkor az ên bszem

el-hozza annak a' tavasznak g-vUmôliseï- , a*

a* roellyet most a* vegzések eiîy'ebmulo fei«

leg széntségébe rejtenek-el! Élje'ek boldoguH

... (menyen y &X°K nimulva egybtfo*

gotf ktxekh,tl щаг^плк statua jqrmin ;

kor s\inte ki-menyen), Menny-ei; matkám • örbk*

ké/alo. virtus ! fogadj-el 5

Radrigê l thjxAbe menyen ") Mig fen» a*

"TiUgofságba zengenek , nem haljá/ek-é a.z 0,

çyomerult teervéreik b.rbmét a* setétbe ) . ч *

ал egthz m/jjság engem, kialt ! . . Ab.' a' 1án$

brvények sodornak - le . , . Reçtenetes Bita J, *

§h* többet aejoengedt szoUançun i ímidkozz.a,-.
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tôk egjr kétségbê esettértTa* kï'r, a' midönat-

kultsal akarc bértnenni a' jzerelem' mennyor»

tzága ajtaján. (a1 pistolyt a kit s?tmt kô^é

*ZeSev} ezzel a' villámmal le-ont a' vi lág ir-

to z ta to fenekérе. Çjtl Siiti • U ro^yik » a' Äa'r-

pit It'tsik.)
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DELME A' YIRTÜSOíí.
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V. FEL-VONASOKBA.



SZEMÉLYEK.

IT. Basilius. OörÖe Csás-rar,

KonStant\ius. Fö Vei¿r -—

Jionstant\ia- a' Csaszáv L^anya

T^étiilia. ) U{jrarj

Lukretxta. )

Leonord- Szoba T,¿.¡ny.

lgnát\ Komornyik

Hêléna. Bulgaria! fogoly L^any.

Hiértnim ugy in otinan valo vii^z ifj»

¿«^i* Í *A ,í,u Lr

JTmumm. ) üdvan ,fjak

JMorir^ Rzere les.

Krispin. Szazados. —

Katonttk.

Bulgiriai. ki'yettk.

A' tb'rténet esik Eonstántzinápolybt*
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JE LSG FE L VONJS.

I. I E L E N É S.

is^àr A' FÖ Уеф , es Ezeredes", «' СМ.-

sari ReStden'xiába.

Csás^ár. A' fógoly Léány meg-szeret*

é itt?

Fo Ve\ér. A* Hertzeg Ris-afszonynak

önös kegyelmdbe esett , 's mindentöl tsu-

tatik ,• mert s-¿épsdgeirOl hires Országunkac

g bomálosicotta ; tsak némelly tsillagok lát-

¡nak mdg, a' míolta ez, a' tellyes hold a1 mi

határunkra jtítt.

Csás\ár. Az ellenség' máregéfszen meg-

zauott. A' több foglyokat mind el Iehet

tiátaoi.

jFó' Ftzir, Kßvetek vannak itt.

Csás^ar. Jöjjenek - bé ;

FU Ve\ír. С hi menyen, es bé botsátja a

tektt)

A * II.



II. J Е L Е N É S

Ах Elébbiek, és л Ko'yetek.

Egy höyet. Hatalraas Császár ! engedj«.

meg egy háládatlan Tartománynak $ mellynek

éretlen Nê*pé*t, némelly esztelen lázzasztok

el.tiábitottak. Ha a' zabolátlan szabadság ki-

rályi páltzád szelid intésére le nem tsendealilt;

olyinpus i mennydorgésedre reszketve várja

botsánatját ; ba meg-nyeri leg -blislgesebb né-

ped lefiz » minekutánna ezen méjséget meg-

esraérte , tôbbé szélénez közetiteni is , irtoz-

ni fog. Fogadd-el Felsiges Császár ! ezen

gyözedelmi koszorut , 's meg té*rt Népedet ,

vedd kegyelmedbe!

Csásiár. Hogy azon széles Monárhbiá-

nak , mellyet a' gondviselés réátn bizott , vé-

ge , a' melegittS szirtbl ollyan távul is meg

bUlt, a' réW betegsége volt: Sajnállom hogy

az egé*sz test' halalát annyi vér ki-botsátásá-

val kellet meg-elözni « az Egésznek leg-kif-

sebb ize fájd&lroa szivembe ryilalük , és an-

nak egéísége tulajdon magante* (a babér koszo

rut ke\ébe vcsji) Szomoru plánta ! rékern

kedves nem vagy , ñairo '< tescvéreim vérek

patakjai kb'zt nbssz, az ezerek sirhalmain , az

bzvegyek, '* árrák kbnnyeivel bntbztetve.

Hozzatok nékem a* boldog békefség I olaj •

koszoruját ; tsak akkor obajtom vissza ezt,

tnikor azt, fejemr&l, * zabalatlan eröszak le-

tépni ekarja.

bte> •



Iitenem ! miker jb'-el a* te ©rszágod ! az

ids kezdetén az elsö ember fia meg-Bite az

Ö jámbor testve*re*t ; 's talám az idök vé*ge is

az emberi Nem atyait saját gyermekeikkel

egymást öletve találja.

Hirdefsetek mindenfelê* békefse'get !

terjefszétek a* boldogságot ! vigyafztaljátok az

Özvegyeket *• arvákat a' gyámolcalaa roarade

Apákat, és Anyákat * . . ktilôntîi gondom lests

sebeket gylgyitani.

E%y Kb'vtt» Aldott lé*gy jo Császár!

Nem tsak fegyverrel , szeretettel. it meg bo«

dolsz mindeneket. (*/ mtnntk a tobbick e' Csâ*

s^áron kiyül)

III. J E L E N É S.

A' C$âs\àr tgyeduU

Tehat meg izünt az a* felelmes fb'ld in«

dulás , nelly az urálkodás alkotvánnyát meg"

reszkettette. Л* tsendefség vifsza tért az e-

gész Monarcbiába , egyedül a* Monarcbátol

; biitsuzott-el ; a' bazafiui bad* az é*n «zivembe

költözött , *s a* meg gyogyult betegség a'

Dektorra ragadott.

Meg-tetéttilve ¿11 a' Nap a' tiszta ég"

kôzepén ; az Ö sugárait el-fogta a' Szerelem'

bubájos tíikre ; 's a* fatum engem égôpont-

jába -tett , hogy életem* második felét , an»

nak, az emberi Nemet kinzo tyrannus-lstennek

áldozatjára el-égefse.

Igy a' midön a* Népeket meg-hodoltam ,

gyö-



gyözedelmi koszorummal egygytitt egy rah

Léány' triumphufsába kell vitetnem . . . Föld«

nek Naggyai ! mit ét hatalmatak ? melly a' ten-

geren által mennydörög ; ha egy nchany ma-

rok 55r.épeti Öszve-rakott pornak imádo rabjai

lehettek ; ha, a' midön egy intéfsel nap-táma-

dettol enyészetig egy lángba boritjátok a' vi-

lágot , egy Léanka tekintetére U-olvadrak a'

thronusbol ? mit érnek a' halálnak szix ezer

fogadott szolgái , a' kik készen álnak a' po-

kolnak minden szineivel a' világ végt't le-fes-

teni ? azen mindenhato indulat eilen , melly

a' midön pártot iit, a' világs. Urát a' Ne'p lep-

rejével azon-egy rab lântzr» fdzi.

ígyi egy-néhány pillamatig tarte mosoly-

gas el-foglalja az okoftág' v¿ghetetlen látha-

tárát; igy, a* leg-nagyobb emberbe is a1 ha-

talom az erôtlenséggel, 's a' bÔltsefség,a* bo-

londsággal, testvéri jufsal osztoznak.

IV. J E L E N É S.

Konstantia , Helena , it a Csâsxàr,

Csásxár. Isten hozott kedves Léányom»

V¿gy tollem ma egy ollyan ajándékat (meg-

fogja д* Helena ke\ét ajánlva) melly egy

, Thronust e'kesitene — a' leg szebb virág ,

melly valaba a' föld szinét diszesitette , nyilt

ürszágaim meísze stftö napja alatt ; a* mult

szélvész s/.akasztotta - ki azt, egy félre valo

• hellyröl $ hadd a' mi apolgato kezeink' közt

megfoganni , 's tündökleni г Csáízár»

Hazbal i

Kon-



Konstanti'u. Kosxb'Tiè^ f'de« Atyám I

»гу az ég ajandek - LeveU*c meg-pefsételied !

■iéni fogadj-el barátságodba . felejtsd-el a'

v 1 \év6 földöt a' hol a' sors kl- tsiráztatoit ;

y il j *s virágozz a' mi kedver.í>bb egütik alatt !

Helena. Felséges Cszászár hat.almad el6tt

isoket a' fold : joságodnak mínden ineí-he-

ol ; hozzam valo kegyelme(«éged haladlos

tivemet egé szen ki- merí i ; de engedj-meg

elséges Császár/ ha axon bomalybol . теЧу-

e iiöftem, egyszerre a/ ndvar íénnyébe tdve,

nagy vilagolságnak kovepin, setétbe vagyok.

i. r. é*n eredetem tsekély , 's Aijámnab ki a

"elséged eilen valo badba eseti-el , gyászsza

loiitja úromeraet,

CsfS%¿r. Arva vagy Helena! я' Népek*

^tya I éany.nak fogad ., . tsfkély hellyen^ei-

nettt*!*' az a* gyémánt melly a koronába

liut-lcklik , a' fotdbbl vétetett ki.

Honst, [Mintsen Anyád Helena?

Helena. Meg-holt- a' leg-jobb leg-kedve-

sebb Апу'э, az el esett Atyámon, *s eltagad«.

tau.it I.éanyán valo bujaba ,• senki se volt a*

kibe az o utoljájra kertsö szémei megvigasz-

taloduk volna ; 's az ö egye<len Léánya tá»

Vtil siratja 'öret. Kedves Hertzegaf&zony ! ket*

tos gyasz, melly, engem* az Udvac mosolygo

fényébbl ki-zár»

Konst Kedve* HeVna ! az ifjuság ta«

vafsxa' váhozo idejfr, a' gyasz-kömöseket ha-

mnr elviselt , a' set^t bortilfttok a' miljyet»

kbtipy^n jönek, olivan konnyen is el- mul'nak«

** a¿ egész világ mosolyog szemünkbe ; mé"g

*



a* n(jbé*x idökkel is ambrosia itlatok, *s alszi-

várvány txinei sxállanak nyilo vi ia gain Ii ra.

Csás^ár. Ketiös gyászadat akarod Hele

na el vinni ? hogy nállunk is ké*t gyaszc

badj. iSem akaro.t é meg koronazni gyözedel-

memsi , meg-gyôzeitetvé*n a' mi jdsagunkrol Î

Qyatzo iat réánk boxead « ba boldogsagodnak

ibbb hija marad axon kivlil , hogy ait mind

агокка-1 , kík risked kedvesek voltak , m»g

ñera oszthatod. Vigasziald magadat ! azok a*

mennyei boldogsag' tiszta kuifejébez jutot-

tak , mellynek ide le-juto¡t kitsiny aga

minéenkor lavaros. Konstantzia , Kedves

L-'anyom! te a* leg-idegeneb Qrszág* vi-

ragainak ollyan jo kenéssze voltal , bogy a'

terra¿szet el-felejteni látiatott haxajat ;apolgasd

He*L¿nát is jól-tévó kezeiddel ; toroM-el a/.o-

kac a* férgeket % mellyek az Ö itjusága' virá-

gat • meg sxallottak , 's ömözd a* sympathie

elerenitá harmatjaval ; Vidd-ki a' Ker.'i»

bogy dkesttse azt a* leg-szebb virag, mellyec

a természet tavafsta elé-hozott. En is el-

kist'rlek ; menj elore kedves Léányom ! tedd-

rm-g a' te kerce*szi rendetésedet , hogy a' ter-

mészet egész szepsdge elbl a* fatyol el-vo*

aattal'sék. \Kûnstant\ia. el juenytn)

V. J E L E N È S.

A* Csasidr Heiïnival !

fítlenn. Nagy joságod Oh kegyes Csi*

azér! ollyan rikem, mint a* ^e*V del egy ma

janos vitág felett.

Çsd-
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Csâs/iàr. Virágozz kedves, virág az e*n

rtetem* folyasa -mellen ; szelid szellBk fogják

i* nap hivaeget erghiteni ko'ztleüb menve Edes

Flál^na! véghetetlen kedves vagy te elöttem «

> . . ha tsak egyedtll szivemet ke'rdem-meg ,

i« abb lentuk a' fe rab-szolgád , mint egy

Or^zágnak Lrai nagyobb gyonyorüs^ggel mon-

danam ki ei.i a* s¿ót. Enyim Háléna ; mint

и т. e*gísz fold utan. ,. A' Királyi palt /.át

le-terném ker/.emböl , bo^y azzal a' tiédet

feirmkomha vegyem. Imé kedves Helena ! egy

rab Lé*.mybol Császárué ; 's egy Császárbol

rab; badd egyesittetni a' rabot a' rab-L<?sn-

liyal , a Csaszárt a' Császarr.éval , *s azon

kiralyi paltzár , mellyet ¿retted áruba ty-

szek-val. , egybe-fogott kezekkel az ëg're

tartani , hogy az e*n tellyes örömöm ki-áradjon

minden népekre (kt^ét meg /o¿ja")

Helena. (Kezét tarto ikodá/sal ., %s meg-

Zavarodvti a' Csásiár ke\ébol tsendesen ki-

vés\i ) lstenem ! vezérlj le erröl a' szérielgos

magofsagrol Hazám kunyhoi kt¡7.7.é. Oh Vil.

céges Csasxar ¡ az én ífjuságom' szelíd álmai

minus bokrokrol Toltak , 's egy felsiges Тге-

drus alatt ébredek-fel . .. ztildellb' halmokrot,

a' hol a* furiija ¿des szava hangzik i 's az

olympus mennydOrgései között találcm maga-

mat . « , Hngedd meg, ba, minden igen üriasi

пакет , *s mugara sem értem , hoi vagyok.

Csásiár. Talám jobban ¿rtelek magadnál

Htléiia • s' ег az egyenes Szivüsc*ged « met«

Jyet a* Császári hatalom félelnie se fetlegé*z-

bé, bozzám m<?ltobbá tészen. Ob Helena !

te



te kedves termite's ! melly boldog balando as,

8* ki btifaat mind azokkal , mtllyeket a' te

szived kivan Hasonlo annak sorsa azolhoa,

,a' klk elevei.en az ¿gbe ragaritaual:. Miért

new enged semmi Csaszári bata'omnak ax a

til esztendb , melly a' tavaszi n osolygo haj

ftrteket , яг ¿n hótol fenyegeieu fejemtol el-

▼ala ztja ? mint egy tiszszem köfal ugy ill

kbzickbe. Orbmest el-engedi^m az idötiek ;

mind azt a* mivel még tartozik ;_ezt ' ttr.

es/iendb't veled tblteni Hiíléna ! E volpg e*

véges idonek az л Qiintefsent7,'aja » melly:

s' balando tsontokat sérafi ttizzel meg-jarva.

áltnUragadná a' ve'ghetetlen boldogságba . •«

Miért nem törölhetem-le az idb szennyéc á-

brazatamrol ? hogy az embetek olvashatnák

tajta azon boldog napokat , meltyek veled

nieg-szépitve , arany idöket slitne'nek Nê*peîm.

kozf5. De ên az ido* kbzepén állok , feie ré-

szem az ifjuság ^elé van, feie részem a' vén*

îég felé , 's minclenikbez , 's egyihhez se

tartozom ; talám a' biitsuzo ifjuság utoliára.

kivánja meg-blelni még egyzec kedves bará-

tait, a* kiktölörbkre el kell válni 's még egy*

szer kbzél meg néznî, bogy kellemeies képe-*

ket meg tansai îllyen я nyár «tobo mosoly*

gása, mikor a' Map körül boronganak az öss.

fellegei »'snyb'gni kezdenrk , azok az édes szn«

йот szelek « me'lyek a* szenderedö teimé-

szetet le-vetkeztetik

• Enpedj-meg Hélera l 'sak egy a' Sereg-

töl el maradt utolsa fetske volt; a' bo majd.

le-esik , 's el-yész.-

mu-
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Helena. Felséges Csáfzár / Leg-kedve-

sebb az emberek között! ha az én hazámnak

^ppen ollyan szegény lakofsa volnál is , a'

millyen gazdag Ura vagy; a' leg -boldgogobb

volnék az Afszonyok között; vigafztalásom-

ra volna az, bogy ifjuságom potolna valamit

axokbol , mellyekre roéltatlan vagyok. A' vi-

vágok rövii'i ideje nem vakit » meg engem a'

l>izotiytaIan gyülmölts'd jövendöie . , . A' pa-

raditsomba gondolnám magaipat az élet' faja

alatr, melly a' virtus'e'rt gytimöltseivel rogyog

a' viiágok mulandosága felett.

De ketryes Császár! egy változhatatlan

sors hivu vifsza engem oda a' hol az én szîi-

löim porai nyugosznak : engedd-meg nékem ,

bogy ott holtig tiszteljelek !

Csás\ár. Kedves Helena ! nem kevésbe

feMve halgatja egy hálalos rab az ö sentetuia-

ját, mint en a1 te szavaidat : Egy szavadra

el-setéYul elöttem a' jövendö , 's egy «ézésed

a' felém jövö vénséget meg-ifjitja. Szolj szi-

Temnek határtalan Monarchaja ! fuggeszd -fel

azt a' serpenyöt, mellyen egy Császárnak ,

's Népeknek boldogsága fligg ; oltsd-ki egy

szavaddal birodalmam' napjáj , 's mondja^;,,

Légyen Sotétség a' földön!...

VI. ] E l E N É S'

Eostant\ia , 's a^ elèbbiek.

Konstanten. Mindtn Hsz ¿des Atyámi

i termt's7.et leg szebb ke'pes jiyütercény^be

tsák a* gyönyörködö szemek hiháznak.

Ctàn
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Csàs\âr. Szê*p ê* *ъ Ш~Ч

Helena. Az é*g a' földdel egybe moso*

lyognak e*des Atyám !

Csásxár, Vezesd Héténat é*des kertészem !

vigy-el a/.okra a* te kedves hellyeidre, a' hol

a' mesrersegtöl meg лет ferte"ztetett szliz ter-

mé*szeti bátorságba a' meg-láto szemre néz.ve

kellemetes tiegligébe van. ,

Konstantia. ( Ve\tti Hélinát más felü

4* Csás^ár menytri)

Vir. J В L В If É S.

Tiétlilia* it Lukrét\ia tgy ablakânâl a

ktrtre n¿x<¡ si°bânak.1 (

T\it\ilia, Mi dolog Lukré*tziá J hogy ев

■* rab-Léány ollyan kegyelembe van ?

Lukrètxia. Azt mongják , hogy egy fcoz.

városi polgár' Léánya,

Txétxilia. Ez a* bomály a* szépség' ál-

tal-látszo kristálya inegeu, egy bazug tiikör ï

mellybe a* Császár magát meg-ifjadva látja.

Lukrétxia.' Azt nem hihetem, a' Csázár

*%/ nagy ember ; a* ki meg-veti a' földi hi-

ábavaloságokat , 's mit íílig az é*gbe lakik.

. Txétxilia* Te gyava ugyan estnered

férjfiakat ! ollyanok ök mint a' hegedli ; a*

mint mi stitnmoljuk ugy szolnak , 's mé*g a'

régi hegedli a' mellyen sokat musikáltak, job-

ban szoU ; én ugy ecmérem bket , mint a*

vén-afszony az imádságos kbnnyvét. Tsak

lesd el , mellyik tud leg-szebben beszélni a*

vir-
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virtusrol; tudd-meg hogy az a* leg.szerelme-

sebb , 's a' leg okosobb lessz a' leg-bolon-

«3obb, Hidd el; bogy tbbb illyen virtus' Vi-

t«?z,ein nevettem , mikor a' bun meleg atmoi-

phaerájába az Angyalok nyelvén .beszélve ,

mint bacmok, ugy tselekedtek. Esmérem én a'

Osászárt is : tudnék én mondan! néked vala-

tnit , ha nem Шпек bogy el-árulsz.

Lukrét\ia. Nem akarok semrai roiszat

halni a' Császárrol. En derekabb embert nem

is képzelek ; ha ö egy kunyhoba laknék is ,

*« a' foldnek egy Császárt kellene az embe-

rek közziil keresni , a' tsillag az 0 kunheja

felett állana-meg En fiatal vagyok , 's az én

t'dkrtím sem mutat rutat; sokszor voltam Te

le... egy szent Apátza nem kivánhatott vol«

na tbbb, 's fáinabb roeg-kiméllést«

Txitiilia» Nem minden szépség von min

dern. Látod az arany szebb a' magnesnél ;

's mégis ez vonja a' vasat ; de ez a' rab Lé-

ány rendkivlil szép, 's az o szb'letése 's sor-

sa' setétséget blibájos szépsége, mint a' teli hold

az éjtfzakát, a' leg kedvesebb, 's kisértbbb

szUrkilletté változtatja. Hiszed te azt , bogy

egy ollyan fáni lélek , arra a' bajólo szépség-

re bidegen maradjon ! annyival jnkább hogy

a' nébai Csáfzárnéba meg elégedést nem talál-

TÍn , szive szomjan maradt... kUlÖmben is az

igen tztfra asztalaknál meg esik, hogy az el-

sübb vastagabb ételckbbl nem eszik az em

ber , 's a' Eonfektekre baggya magát . . . Én

tudnék valamit, de a' te könnyen hivö ifju-

sigod tsak az idötöl meg erösitett igazsago»

nem
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nem akarja el-liinni , 's nem akarint ¿n !» a'

te kinyilva alio minden гаг nélh'úl valo st.í-

vedbe vetni a' thok Klenoditimát , hogy ori

nan minden fimyu ki-Iopja. Te o.llyao vagy

mint egy szabadon alio könyv , minden ol-

vashat benne a' hoi tetzik , tsak nyelvét é*r-

tse , majd — majd! ba el olvafsák egyszer-két-

szer ott heverhetsz', mihelyt tbbb ujjat пед

kapnak benne.

Lukr¿ti¡.i Nékem ugy tetszik а' köoyv

oints ugy el végezye, hogy ujj ne jöjjöa

hozzá ... egy Versezet az esztendö né*gy

réizeirol , mellybe a' tavasz se vegzödött-el

с a' más hároni rész pedig még fejër . . . Nem

igéi-é a' jó tavasz., szép nyárat , öszt , es telet

jövendöre?

T\ctxilia. Eredj ! Te nékem rësz *ze-

rint igen gyermek vagy, még érned kell;

ré*sz-szerint mar kész imádkozo Nene vagy;

De eddig tréfáltam ; mar most valoba , mind

az a' mit mondottam tsak tréfa ; meg-akarta-

lak probálni , hogy igazán hiv vagy é a' Csá-

szárboz. Látom hogy egy derék Léány vagy;

meg-érdemled a' Császar kegyelmét ,• 's az

én baratságomat (mtg tiokolja)

Lukrttxia. Ugy is tsudalkoztam , mine

tnikor valakit álmába baltok be&zéíleni.

T\étz.Uia. Tsak ugyan rréfa-beszédinket

tbbbszer mondani nein kell ; mert mar egysze- k

ri ki-mondása a' tifztefség hacáraira hallik.

Lukrétzia. De-hogy ' szégyenleném meg-

fertéztetni »jakiraat. Edet Tzétzilia ! nékem
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Hárfa ttjesterem bagyott valamit, 's az <5ra

¿xelit.

Tz'txilia, Menj kedves Lukrétziám !

VIII. J E L Б N É S-

T\itiilia tgytdül ;

(sétál , 's né^ A/ <í^ ablakon)

Ö az, a' Cíás7.ar karjan . . Konstántzi«

ivol vau tüllek , virasot s/.ed , talám s/a-

юкга ,- ba nints ís éppen ollyan inefsze , de

viz. zugasa miau nem halja a' mit be-

xélnek . . . leg alabb lathatná bket ; de б

s igen jó, 's tapas7.talat'an . . . A' Császár

igy el-felejtkezeu mindem Öl, bogy ha hir-

elen- meg-latna a' Sceptrumai , meg- kérdene,

logy ... mi az. Ha ! ha millyen sze*p tiiz

ibba az, idöbe ! az efsös n árat potolja a' her

Septemher-negyven esztendbk nehdzseget mint

tepiti egy l-eanka ! Félek a7, b'szi sxél otrom-

Ьа szárnyai le-veiik a' virágokat-az .equino" -

Rclum raéitéke ruti.1 ti vesztette az eggysrán- '

La', figy tii«íos szeretöm volt e'gyszer, a'

kitöl sokat t anuí an ; azt mondóla hogy az

SCquinoctiumat a/, »equator tsinálja , 's ott a*

viragos tavasz a* gyUmölös tifszel egygylitt

lakntk ; de az ote van, itt nállunk a1 nyár

kozVúl vjn , 's a' term?*szet m ga tetr engem*

a' C>á*zár mellí; ugv hogy sem-ni el nem

valamana , ha ez a' tavaszi hoszorkány a*

tert»és7.et reiii'e'r fei foroiva a' köz hmrra,

•' nyar és osz, kozé nem allana . . . bübajos-

aak
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rak kell re*ki lennî , bogy egy ollyin око*

ember eszit iigy el vette , hogy már az êa

elméfségeimre ögyelroezni se kezd. K¿sz vai

na a' Csaszár a' Naptol brökosön ebbutsux-

va, egy letét tbmlötzbe, ebez a' rabboz, le»

fcbltözni. (рлиха méjjen tl-mirül J Mitsoda

felsöbb hatalam sugallása ex.?.., Igy meg-le-

het menteni a' Hazát , 's annak jo Csázarját.

Ш szoll) Ignátz! ( sétdl ftl4 's aid, az al-

mariomba jdr , 'j egy üvegtt elé vtl\tn)

IX. J E L E N É S.

Tzitxilia* es Ignatz *' Komornyik.

Ignatz» Parantioljon kedves Nagysagoe

Afszonyom !

Tzitzilia. El is felejtettem miérthivat-

talak (az ablak feli menyen)

Ignatz- ^em 'ßen ^e j*ro dolog le-

betett.

Tzetzili** Iften tiagy fobe járo dolognent

is a' tiédbe valo. Ëredj ! fözd meg a* k¿.vp*t;

a' Császár mindjárt jö a' kertbbl , 's ы Csa-

azárt kináld a' maga findzsájabol-azután a*

Hertzeg - Afszonyt a' magaébol , 's annak at

idegen Kisafszonynak-is teszek é*n elé egjr

szép findzsát ; de meg ne tseréld, mert a* Csá-

szár nagyon finnyás kezdett lenni. Siefs ba-

mar! (meg sz^varaiva^ de... klilöroben tsak

menj ! — ; de máske*nt ue leeyen ! ugy ! a'

tninap valamit igéVtem volt hlis'?gedért : t *gy

$rSz¿ny pén\t ád) ezutan tüübie-is métto
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i'étsxj tsak minden szavamat pontson iñeg¿

iadd (Ignâtz d-menyen) De liât ha a' fini

sa 'T^étzilia egyedül dolgát ki-beszélli : u¿

an ez.en üveg ötet ÖrbkÖs titok tartova te-

cî. Celé vefzi az üvegit) Jöyel jöt tév'ó bai

rn ! gyogyits - ;-j*-g egy nagy Császáii bete

st, folj sebelseh keserli árkodan bê ал ö szi-

íbe , 's töröld- i ounéV azt az idegen Is-

nt , melly egy országnak hellyét el-í'oglalta.

fsepegtet a find^sába reszh.etve) Haszontalad,

éi. I mit reszketsz szokatlan a' nagy tettekré

. . A' leg-tudosabb kéz is reszketve irta

•ь elsö betut (reszketye lé-tés^} a find\sit )

s senki sincs a' ki a' kezdo kezet meg-fogná.

¡ó. L¿Iek! яет tudom — soha se tanultam . . .

Válassz egy kemény féVjfiat! én tsak egy

ifsz.ony vagyok, az ero ? el-hágy engeniet ; dé

mire tbbbé az ero mar az ido hordozza a

terhet . .. Tsak igaz, liogy a' mi sziviink igen

érzékeny nagy dolgokra, »' nagy te,tt sullyát

miutha a' felkiesméret gyenge volna bordoz-

ni . . ¿ Szint ugy meg könnyebbiütem , högy

le-tcttem. (tükörbe ní\ ) Az Ország' szaba-

ditoja felsége tundöklik azon к eves eszten-

dök felett, mellyekkel az az Isten afszony

tbbb nállotnnát. Ez a' sz-épség tinctura majd

örökös ifjuvá tészi, 's akkor a' Császár sza-

bad leszsz az ifjabbat válafztani ... Ollyatí

felsdget adnak a' nagy tettek az áb'rázatnak ¡ ,

ho;y rzint ugy magatn félelemmel tekintek

rea. El - menyek , ne hogy hé joven valakij

el-áiuljon az Afszonyi gyengeségen által su;

garzo íérjfiuí yirtus... л le-szakado viz va*

У. В gá-
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gásáhot menvek a* kertbe » ,\ de mêg sern t-

tie hogy a* mint a' folyamat a' fold alatti

ábrazaton hömpölyös-le , az enyïmre is kör» —

ryeliet hozzon a' Sympathia ,• a' leg sete'iebb

iliru'be rejtezem, hogy mint egy nap ax éjfel

titán ugy jojíek ele* . , . mégis nem örömesc

mepyek mos? abba a' sziirkUlBtbe . . .

a' képszelbdés etsetje tMr.es a' ser'tbe . . , iiesT.t-

nek lángolo vonási...Oh! az egéi'sz levegb>

gyiilad « remito" meredt haju ábrázatok égnekc

köröskör'ul . . i Szerentsdtlen angyalok! imád-

koizunk eggyütt ! . . áljatok meg mig tsak eg-

gyet sohajtok - fel ! Ah pints kegyelem ! fena

dÖrHg a' biro haragja • . , szembe ri a' feneket-

len méjjsé'g . . , гоклп mintha esnêk-lé El-nyelsz.

irtoztaro setécség ! Ah ! b'rbkre el marad ai

é¿ vilaga. ÇA' Kirpit It esiк)

К

i



MASOBIK FËLVONJS.

i. JEL'ENÉSJ

*d* Császár vezeti ègy s^obiba. Hilétiâk

t Konstant\iâvaU

Csás^árT Tiéd ez a* szoba Rêlênz \ mind

axial a' mit most magába íoglal, seramit neta

kivánunk érte , tsak hogy boldog légy benne.

Konstatzia- Semmi se hibázzék néked

¿des He*léna ! a' leg-kedvesebb álmaid tellyes-

sége tsak egy akaratba kéríil.

Hiléña. Felséges Császár ! 's kedves Her-

tzeg-afszonyom ! nem tudok szókat mellyek-

kel háládatoíságomat kifejezzem ; nagyobb ezea

kegyelemnek ki-terjedése, mint az én szemem

annak határait bé-fogja. Ugy tetszik, egy,

V^ghetetlen tengernek këzepéa állok , 's ha«

jóm a' sok kints alatt süllyed.

Helena. Kedves Atyám! hadjuk Eiléoít

цу kifség magára ; az el Ultetett rirág egy lie

В 2 ísett*



tsendefse'geí kiván , hojry gyökerei аъ ujj föld-

del öjAve baratko7.zanak.

Csds\tir. Maradj hat kei've« virag ! s

foirani meg itt ! benned nyiljék-ki Orsiágai xl

reraénysí-'ge (menytri)

Konstantia Leonorit nránnad küldön > mi-

Jtor a' Kávéc fel-boxiák, egy jo sziv'J Lé-

Èfif; néz.d--tneií i ol , ha meg siereted , le%-

gyan s¿oba léanyad. (menyen)

II. jBLRNÉS.

Helena egyedüU

Oh ha er egy álom volna , тШуея tf-

rb'mmel bez,él'eném ele" Hieronimnak ; de otee

magat almodnám kell , hogy néki a' va'oság-

rol panafzoljak . . . Oh Hieronim ! el-esiél ê

a' hadba ugy nints a' ie lelked a' távolsag bi-

limseihe, kbnnnytik angyali sxárnyaid. Re-

pü!j által er.en Kast'ly tornyain : ihlesd egy

оПуап tsokkal lelkemet, a' millyennel a' menny*

be közöltetik a' f/.erelen —- , 's vonj fel oia

migiídal — a' fold pusxta n¿kem nállad

nt'lkul , *s a?, é*n mejjem íé*I ki - nyílni ;

mert ki - tett? ett а' те7„0пек virága , 's egy

hatalmas ké?, hajolt felé.

Jovel kedves lélei. ! egy é"des meleg sret-

lbhe, 's vedd-el a' te vira^aidat ; ho¿y régej

tsokolva haljak • itieg ! De oh Hieronirri ! ha}

J7ié*g p*g a' te életed kedves világa a' foldon,

kü'ldj egy vigâS7,talo supart rabj-ágomba ! je-*

lenj-meg e7.en ê]\ mpjségében ! a* tíap mikor

leg elébb meg jeleut a' setéibe kt'telkedo ter

me-
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tetnek , Icedvesebb пет volt ... aV. az

"•¿eg mellybe most téged' nem taJallak ,

celik mennyors¿ag' képeivel.

III. J E L В N É S,

Helena, is Leonora.

Leonora. Kedves Kis - afsr.ony ! a' Her-

tg Afsiony küldött hogy be'-kisp'rjem , a'

vét bé-vitték.

Helena, (magiba) Nrmel^g <* töllemeg-

sz,ratni ? rnffg 4* rotta valo áhnaimba is meg-

tborit аъ udvari raj.

Leonora. A?.' mondra a Herrzeg-afszeny,

5$y ha keYink, maga jö-el.

Helena. MenгуКо к ¿des Leonora ! ne

irafszuk a' jo Hertzeg - Afs-zonyt. (jndulni

Kar)

Leonora. Kedves Kis-APzfzony ! tsak "?y

léhàny szom van! mellyet ezen pillantaton

livUl soha meg nem mondha^ok.

Helena. Mi az ¿des Leonor« ? fxnlj !

Leonora. Kedves Н(*!<*пэ Kîi-af*znny ! ne

*e£ye el a fi-idz-át , mellyet kinálni frgiák f

egy А'яо- van rea festve . . Tort^nerból e*p<»

gen akartam bé-menni ,. mikor T/.etzilia be«

szélt «' Legénnyel , 's valami sró. uisag kU

vánásomat , ugy fel-jsyuitotta % hogy szokátom

tllen nallgatoztam , 's láttajn a* kohs íynkáo

bogy Tze*zilia egy tlvegbör tsepegtetett. R«

des Helena Kis-afszony! ne vegyp-tl » fin«

dWL, fflellyen Amor van$ inert TzéV¿ilia met>

WS-.



terséges egy Äfszony , tsudálkozom hogy гГ

Csiszár nem esméri , vagy tsak a' meg-fcol»

dogult Császárnéére szenvedi,

Héléna. Istenem ! hát illyen szent hel*

lyen кар szállást a' mí?reg*elegyirés ? ez a'

setétség tsuf férge a' fbld Istenei tiszta fényé*

be mászni raér ! 1

Leonora. Eppen Tzétzilia beszélte né-

klink , bogy a' hoi a' Nap az Ö tellyes déli

hatalmába fénylik , ott teiemnek a' leg-mér-

gesebb állacok : félek , hogy Ö maga bizQ-

nyitja ! J

■ Héléna.Tuà')* ezt más valaki ?

Leonora. Nem hiszeni , 's instálom ki

adjon , mert egyszeribe régem. lefsz. Hal- \

gattam volna, de Kis-Afszonyt az elsö tekin-*

tetre mindjárt ugy meg-szerettem , bogy ve^

szedelmébül a' magaméval is meg-menceni kivá-

nom.

Héléna» Ëdes Leonora ! azt ar szerete-r

tedet a' mellyre engem méltonak találtál; el

nem vesztegetted » egy bizonyos Kapitalisod

lessz az nállom, mellyet interefsével eggyiiit

meg találsz. Mennyünk édes Léonora ! hogy

l' Hertzeg»Afszony ide ne fáradjon.

IV, J E L E N É S,

14 Csás^ár egytdül egy pompas Siobába4

Miért nem tblti-bé az, én szivemet az az

ïsteni b'röm, milliok édes Atyának lenni? Az

Igi-sgeretet melly a/ boldog JNépekroI vis*
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Гг.3 - suparoz , te*li rappá Tait... MosoWgo

tsalard kárpit ! mellvet az idö siet el-vorni

a1 Jiátul állo unalom rántzairol ... a virtus

templomába fajdaiom menyen elöl , ör^ende-

7.0 Angyaloktoï kisértetve . ..En boldogtalan!

a1 к i egy esztendbbe az b'rökke'vaVosagot el-

akarom köheiii , 's a' mennyország' batáráboi

fatryu pénzzel fogok érkezni ■ . , a?, iga? Мя-

tset adoba fizerve , a' mulando gyonybrüsig-

nek ; ennek a1 világ hodolo Isten Afs/onynak

meMy szembe szebben jö magánal a' viruisnál,

's mihelyt meg tsalt nyomorék görbe «hâtial el

menyen,

Honnan lebet ez a' szepst'g .' melly a

mennyei viruist meg-hom;tJyositja ? meg fog-

batatlan eHenlezés' a' pokolnak ollyan s?é-

pen' kí-festett kapuiának lenni , hcgy abba 1e-

betetlen légyen bp\é nem vagyni . . . Hélér.a !

HiMéna ! raiVrt nem találok én semmít az Is

ten nagy vilagába , a* mibe a' teremtés re-

tneklo etsetjf ollyan e*des telyefsegge'. feiesz-

te volna ki magar ? Mincha meg-akarta voína

a* Mesrer m .tarni kitsibe az egész munkája

foglalatját : ugy tetszik az Isten benné tette

a' földb'n Jathdtová , millyen szip a' menny :

lelkem a' jelenvalo végheretlen eMefseV.be el-

siillyed ,• az brbkkévaloság serpenybje az ig

te áH -, 's a* mulandp lenyon a fbldre»

Oh! ha ar ö karjai kbzt azt mondhat-

ním^enyim H4\éna\ a' menuyei 6rb*m.-érzé*s Se-

rafitn szárny okva emelne, 's fenn a' ki terjesz-

erotségen evezve. JEVé^eimre hajtanam az

4& boUlog J.z.eléi,

¡Ah I
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Ah! bár-tsak a' szerelem a* virtus *}■=.

lágofcigának tsak egy ollyan tiszt» akadslly«.

volna , metty a' hellyett , hogy a' mennyer

lugároktt el-imiá , a' szivárvány égi szineirs

V. J E L E N É S.

Helena s^omoruán, Konstánt^ia '$ cl

Csásxár,

K»nstántx¡a. Jötc mar Helena edes' Atyánv

de a' jo Lukretziával találkoztunk , *s köze-

lebb meg-kivantam egygyütt esmércetni»

Csásxár. Miett olvadnak szemeíd Héléna?-

Az ég harmatja-é a/. , tnelly az ujjonen fzii-

letett rozsát fel-gyöngyözi ?

Helena. Inkább halottr ekefség tehet Fel

siges Csásxár ! egy virágotska iilyen maga*,

bellyen a' természet oriási játékai közt kön-

nyen el-vész,

Csásxár. Ne vádold a* természetet Hé*

le'na ! mindennel a' mi szépje van fel- ékesített^

mintha magának Királynét akart volna tenni :

minden meg-bodol néked a' vad szélvész még-

állana elötted , 's ze*phtrekre oszolva hjzel-

kednék körületted.

Konstántxia. Oh Hé*le4ia i ne szomoritts

minket ezzel a1 hidegs^ggel, mellyet forro,

szeretetünk meg nein gyözhet.

Helena. Ah ! millyen méltatlan az en bá,i

ládatlanságom iilyen nagy kegyelemre!

V*.
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VI. J E. £ E N É S.

Ignâti kávét hoz a% tífbbiekOtk»

Cjví^ar. ( Ignát^ko^) Tedd le яъ asz«

taira, 's . enj el ! Ignátx el-menyen a Cs ís^ár

meg-litjx a% AmoroS find\sát4 *í el-yes^O Nf5!

a' kis Amor millyer. szt'pen als'¿ik a' mirtu*

bokorba ; a* leg-ujjabb gybzedelmeirbl áltno-

dik . . . Kis tsintalan gyennek ! a' bi játzodtfa

meg-kötod virág-lántzokkal a' Sámsonokat»

's neveted a* mikor megnem - mozdulhatva

néked konj'örögnek — Hany millio sziv nein

ve'rzik nyiladtol ? ... Nem sokáia esztendeitn

suViiségin által - nem -hamak . « . Még egyszee

fel-emelem édes poharadat ! meUyet raajd ai.

idö örbkre letenni parantsol, (felveS^i arJlnd-

xsàt 'í inni ahur)

Helena.. ( oda sx.ökik 'i mcg*ragadfa a*

Király kciél) Feíséges Csász.árl Népeid á,r«

van maradnak. ( a' Csás^ár \- Kanitátit^id tt-

bániulnafc) Ez, a1 b a 1 á t számomra volt készit-

ve . . . Mennyei gondvfselés ' hálikat adok bogy

eddig a' pítlantatig meg-hagytad tletemet;

bogy a* Népek Atyát meg-tartanám \

Csdsiár. Mitsoda szornylí Mese ez f

Héréna szolj ! Mitsoda BrdÖgi kiséitet njííresi-i

lett a' Teraplom' szentibe járni :

Helena. Engedd meg Felsiges C.sá.szár

ínostjnég haígatnom ; bogy visgilja-meg el^bb,

гуъ udvari O.rv-05 a' findzsut: a' dolog b^zo-

$yo» , 's vitógofságra fog jönu

Kenptántzia. Oh istenem ! a' halál jara

Iá;t-
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láthatatlanul közöttliik. Te egyediil latead

Helena?

Csás^ár. Ne'ketn magamnak ugy tetsiik,

mintha nufg itt jama, 's mág .nézne* oélénái,

a kic a7, ö ejrzakajaba kivam vinni. Kedves

meg-tartom ! ktítszet édesebb tii. az élet, ,mH-

Jyet a' tc kezetböl vettern, tsak halalndnas

xnf¿ el- nem -mult seté.sdg^be vész-el jjandé«

kqd bçrse.

Koniíántia. Kedves Helena ? most ép-

pen ©llyan árva lennék mint te! meg osxron

ve'e! az. ел e\ies Atyamat , «' kit ntíked И-

szq :ök,

Cí.tí^íír. Tartsd - meg 37, Apát es^f"."

¿Jes Leanyom ! Oszd-meg a' koronát Helt'na!

mellyet a' 1: al al kezé'bol kbraentettél ; 'sajan-

d^koxd meg Országonrir egy kiraíj'ncval 's a

jo Konstant7.iat egy Anyával , . . En az é*¡e»

tet, mellye'it tu'ked vagyok ädos» egyed'jt

veled oszthatom meg.

Helena. Felsiges Császár! semtnit

sem tseleiiedtem ^ tsak hogy magamat a*

leg nagyobb b'u'nre méUová nem tettem : a

roidb.a Цагаш ¿des Atyának gzilkofsa nem

lettetn : ha tsak ugyan, Feíséged kegyelmei »-

bar lenn'i ¿ozzámj meg-elégszem Haz.ámnak

a' Felséged, igazgatása álate boldog kiinyboi*

Csi&Xßr» ICoronám fényé? meg-thomályo-

fitad a* mtdon megveted ; 's alá7.atofsagod

keve'lys.éggé' váUozik , a' midön irçkabb. sze

feted parontsolni n<*ki , mint viselni. Tebác

jp.eg-^iioom. adpstd. lenoi egy pllyan életért,

meb



jnellyet édefsége'tôl meg fofztafz. . . NeV.d mind

addig a" te Császárodat rab-lantxaidba , mig

a' szégytn meg aldzza biiszkest'gedet, Vis-

fza - vonom fcöszöntitemet , háládatofságomat ;

Valamig meg nem gybzsz, arrol , hogy hol-

dogságra tartottad-meg életemet. Idöt engedek

Héléna ! 's szabadságot gondolatidnak, tsak el-

яе felejtsd , hogy igy egy más gyilkos ke7.¿-

böl az,ért mentettéUnieg , hogy magad Ölj-meg.

Most feleletre nein kénszeriilek . .. Vigyük áN

tal ezt a' findsát a' Doktor szobájába , *s vizs-

gáltafsuk-meg. (El mejinek a kárpif h çsik.)
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HARMADIK FELVONJX

I. J E L Б N É S,

Hicronim tgyei'ùl.

(л' Csás\ári Kauély alatf)

Itt tlindbklik ö ebbe az ¿therbe , felytfi

fzokan a' feVboken, mellyek a'fôMre le meny-

dÖF&gnek. Rettenetee magaïsàg! mitsoda szár-

»yak vigy^k-fel oda fohajiasimat ! Meg akad*

nak a' felegek haza}aba , 's hönnyekbe vis-,

iza efsnçk. Mi koz.e az Istenalszonynak »

balandóval "? le fzáljon-é az Ь tsillagsi kfiz-

z'ul a' világ also emeletibe? az Örvendezö é*v

векек közzül, ide a' hol minden pillantásbol

Biillio sirasok patakjai jaj-kiáltva. szakaduak ai

гЛ6 7-avaros iolyasaba, . . . En balgacag! mii-rt

jöi'em îly mefsze Y ezt az eget a' foldröl el»

érni ? Nidon tsak karjaïmat teijeszreuem-ki ,

*s az égbe voltam ,• most tiézo tsbvel kell

\eresuem annak kellemetes tsillagát . ., *



И. J Е L Е N É S.

Hieronim és Faustas.

Hieronim. Beszólbetn^k-e* a' Császárral ?

Faustus. Mienne ? a' mi Csásxárunk аъ

ísten képe , mimlen meg talalhatja valaki ke-

resi.

Hieronim. Bizadalommal folyamodom hoz»

zá ba ollyan josaggal tellyes, mint a világ

hirdeti. ,

Faustus. Éppen ollyan jo ember, a* mil-

lyen hatalmas Császár : ha némelly ésfzkasheL-

lyek árnyékba maradnak , a' Nap-e! az oka V dt

tat a' Че bajad jámbor idegen ?

Hieronim. Vifsza jött KüveteinktÖl é*r-

rettem , hogy egy Helena névü fogoly Léány

van itt.

Faustus. Igen is a' Királynak, *s Hertzeg-

abzonyn&k különbs kegyelmebe ; meg is ér-

demli , mert a' joságba 's szépségbe vetéiked-

betn¿k az Angyalokkal.

Hieronim, Meg tennéd é* azt a' barátsá-

fot kedves ifju! hogy egy leveleiskét meg«

adnal nt-'ki ?

Faustus. Ki vagy te jámbor idegen ?

Hieronim. Az b testvére.

Fuusius Jer egyenesen a' Császárhoz !

ma e*red bé* bcldo,gságodat ; basonlo yagy ahoz

a' ki kintset talal, midötr egyebén ás . . . Sief*

veltm , most é*ppen mind a' kerrbe vannak,

Hieronim. A7.t fogja gondolni , hogy á'

hanzokba el -estent i tem akarom h^gy ax

from
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brum egyszeirè röbanjom т4а * tsak egy tew

dtt irok: kérlck add-meg u^ki !

FauStus- Szefentsémnek tartora néki lit

az Örfcmec szeretni.

Hieronim. Cal alatt irj Tsak kitsit irok,

( által adju ) kérlek tedd-nieg ait * baric

ságot.

Faustus* tTgy ne'zd mintha magad ijm-

tanád : rnindjárt tudom meg-látjuk egjmásc;

maradj itt !

Hicrohim. ïïedves ifju! vajhä vifszâtud-

riim ticked szolgálm barátságodat !

Fdustus. A' barátsán nállufik oém iiuó-

rázoAsiJo} aiinak arithmeticája más réguláio«

tnenyen : neveli kíntsét annak, a* ki magitol

el-vészen*

Hieronim. TieréU ifju ! engedd meghojy

tudhi kivánortí к i légy. —

Faustus. En egy szegény árva a* lit

я Császár tanittac.

Heronim» Ugy tetszik az ¿g |>itvaríti ¿í*

zem magamat»

Fauptus. Sietek hogy beüyebb botsáctas*

sal . . . isten veled!

JJtronim. Ьсей veled áMott ifju i

IIL ] Ё L E N É S.

ÍJterbnim igytdüU pau%ât

Mît t'elekedtem ! mitsoda OrdtJg lopraw

iz ¿çbe ezt a1 bunt? a' haíugság motskabc

lélehjek <?n œcg az angyali tiszta Helena e«

iöit ~i Az Ö szemeinek uiennyorfzági világác

ai
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аг pg,?fs7. pokol meíterse'ge meg nem tartliat-

ja tit a' nyoitiofult allort?.¿n , 's hátha megiî

mondta , Logy nints tenvére, пуетог^к gon

dolât sz.egyen!d a' te Idteledet e/en a' szent

bellyen ! 's генет.г vils7.a abba ать' ¿jtfzakába ,

a' meliybe Í7,lilett(51 . . . Istenem J !orsásd-meg

ext a1 v^tkt't ! a' mi Utbatarunkat bé-xárják

e' ve*ghetet'en cleibe bon.lo fo'.di felliok ; a.1

inikor a1 te sxined yilaeán íaruiik , boldog-

sagunkat soha el rem te'vefxijtik . . • most H«5-

léi¡a ! tifxta vagyok ; epy kellemetes sugar a'

mennybol az e'n lelkembe miuat te*ged$ meg-

engesxtelt abrázattal , 's megint erBm van té-

ged steretni ; a blin, a' lélek batorssga e*gi

lángjat el-oltja ; ujjrà tiéd Hieronim! s érxëm

hogy Helena enyim!: ebbe a' kë*t sxóba egy

oljyan sxám van, a' tneliyet ax Örökktvalo-

ság k¡ iiem tud monda^i ; 's é"n egyed'ul mond-

batoin ext ax Isten ve'gbcretlen világába ; ax;

ég mindert tsillagainak ôrokéValo iefcye'e'rt nem

ednam ax ö két sxerheit , tnikor engém meg-

lát, *s ugy néx , mttiiha аг Isten a' menr.y

ajtoját nyiioaa voltia fei etbtte..« Ah!mi-

kor leg - elsobe mfeg - tsokoltam o4et , 's tölle

vifsxa adva at öröm nem kettös, bahem vêg»

betetlen lett. Hir fVryes trombitái harsog-

jatok a' világnak egyik vé'gétol a' rnásikig ;

аг az, egy pillaiuar mellyn^k аг. ïsteh, 's ai

àbraïataibfctft i eplîl' Oberublmok vclt?k tañuU

le fixettë a1 «Lkei »irbalmoJi kleu zeuge di*

tetfretskeié

IV.



tW J ß L ß N E S,

Faust us, es Hieronim^

i

Faiistuib Minden raeg ran , Héldoi-

nak által adtam . » . a' Császár kérdezte. He

lena az örömtol el- ragadtatva oda adta, »

Levelet, 's szollani rient tudotr.

Hitroninu El-olyasta-é a' Császár? 'i

mit mondott ?

Faustus. Igy szollött: Testvéred V ъШ-

léna 's erröl soba se szollottáU

Hieronim. Mit mondóte Helena ?

Faustus. At,i liógy a' badba el •esettnei

leani gondolta , annyi ideig seromit »e hall-

van rolla.

Hieronim. Siepény Helena I

FauStus. A* Császár mint elote raeg-

mondottam o'rvend, 's paramsolt hogy ezei-

nel oda kisárjelek.

Hieronim. íVJenj elöl ¡ é*n kovetlak, mini

a' baza vezetö lámpást egy éjjeli büjdoje

{й Пхеппек)

V. J E L Ë N É S.

Jt Császár, KonStárttzia ,'s Helena л' kírtbt.

Császár. îllyeh váttozva mosolyog а'мр

a* szákadaz<m fellegek közztil : a' millyenszlik-

aéges az, efsö a' térmé'sT.etbe ; ugy a* hol so.

ba köanyek nem hulnak., szép tiszta az ido ,

de minden ki-szárad , ha sut a' vi mis napja

az égi szivárvány annál szebb , minél feke«

tébb
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xèbb a' felUg. Millyen kedves most ! a* hi*

let fellegei után a1 napfény, mellyen az Istet

Hélénát az ö tesrvérével meg-jutalmazza : vala-

melly édeâîtést kivántak azok a* könnyek ,mellye-

ket a' szerentsé"tlen TzéYziüának egy-eltéVelye-

dett Felebavá mnknak sirhalmára hullattunk j¡ az

Isten légyen irgalmas néki !

Konstant\ÍA. En sajnállom mint felebari-

tomat édes Atyám ¡ de tí ki nem fizette raa*

gával a' hálale, a' midon Hélénác igérte-volt

oda néki.

Csás^ár. Végnetetteh adofságot ète\ az

a* halátnak» a' ki nem várja , hogy a' balál

Vegyfc-meg. Az illyen szerentséilen leg-tübb

könnyeket érdemel » mert az b íelké bánkrot

lefsz a1 földön, 's mint egy koldus ugy ¿r-

kezik égy idegeti világba. Senki is ba most

kintsei vannak is az ôrôkké valoságra » esZ»

telen biiszkeseggel ne ïit?ljen $zerénts¿tlen fe-

lebarátjárol : A* kintses hajúkat egy szélvésfc

a' világ veszedelmes tengerébe siillyeszti . . *

îmàdkolzunk hogy az tsten kisénetbe ne Vi*

gyen's örtgbittslik kîntstinket azzat ha, e«

ïolle valamelly illyen bánkrot lelkec fel se-

githettink. Az maga ieg-többel ados * a' ki

»' hellyett högy a' szetetettel fedezni kiván*

»á, felebarátját kevéllyen meg*vet\re > gyali-

swujaba gyony tifküdik*

Vî. JEL EN È S.

Hittonlm *í <¡X elebbiek-

НШпл. {Hitfnitnta tatadtatiki V tgyli

у» С Ш*
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öUlke\ve meg*tSckolják egy mist) Mennybe*-

li Isteti !

Hieronlm (Meg'fordul) 's meg-hajtja ma-

gát a Csás^ár tlott ) Knge flj-meg Felséges

Császár! hogy az elsöpillamba аг öröm-kb'n«'

nyek miattnem láthattam egyebei HéMdnán kîviîl

... Áldott légy Ha7,ám éde« Aya! milliok

szeretnek tégedet ! szUnetlen leng az ég , a'

ta èletedérr felhato könybrge'sektöl 'g mind

milliok készek meg-balni e*rted.

Császár. Ën élni kivánok értek , hogy

•zereieteket meg-¿nlemeljen ; ha a' mennyei

Atyának nein tetszik mást hellyembe tenni ;

a1 kinek s/.ive minden fö'ldi indulattol szaba-

don egyedül аг Országért verjen.

Konstánt\id. Edes Hieranim ! jól tetted

bogy ide jbttél, a' bugod mind szomoru volt.

Millyen é*des a' testvéii szeretet ! Ab J ha

volna nékem is egy illy en testvérem , éo is

igy ôrvendenék.

Csds^ár. Kedves Le*ányom ! a' leg éde-

lebb Örömök netn szeretik a tanut: enged-

jlík-meg bogy a* testvéri Öröm' elso lobbanája

szabadon menjen fel аг égre — ; haggyuk itt

bkett , hegy beszéljek ki rnag'okat. Te pedig

bieronim!, аг én leg^kedvesebb vendégem vagy,

'l kevés idö miîlva meg-S7.ünsz vendëg len-

ci Hélénának" mélto téstvéve ! аг ö öröme ke-

zes ¿rted? talám eçgy ollyar sors vár téged $

melly ifjuságod minden álmait fellylil haladja.

¡ Hieronim. Oh kegyelmes Császár! Nein

tuduak egy e bet monUani , bogy ki fejezzlik

•; . » ■ ,i " kö-
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к öszÖn«tlinket ; hanemha egytitt as tgèbz vU

aggal jonak dîtsérunk tégedet.

Csdsidr. Semimt se mondjatok ! hanem

tegyt-tek hogy az egé*sz vîfagot аг Ö monda-

»aba meg ne szégyenitsem. Értefsz engen»

Helena ! te kedves napfénye Országaim vîrag-

xásanak! (e/ menycn ¿ Csás^ár, aUiányáyat)

VII. J E I, E N É S.

Hieronim , és Helena.

Hieronim, Ai utolsoszavai a' Császárnak

Helena! Te Angyal ! Mennyországom ! nrin-

i'enem! hogy neyezzelek téged? hogy ki

mondjam egés¿ boldogságomat ; nékem ugy

tetszik , mintha a' mosolygo tiszta égbbl dö-

rögne.

Helena. Oh Hieronim ! Tsak most é*rke»

xettel a1 te távolságodba ; engem rég tálale

abbol a' legszebb ¿gböl a' szivemet fcetit'ha-

sito villám.

Hieronim» Átkozodni tanulcalt a' te aja*

kaid? mitsode ez , hogy az Angyalok a' po-

kol nyelvi'u szolblnak-meg ! 's mit keresnek

a vilap elsö reggelén az utolso nap tsikorgá*

sai! Mondj egyebet valamit Helena/ hogy

ne változzék a' létel egy éjjféli kisértetië elÖt->

•im: tsak egy fzod Hé*Jén;! ! otlyan fzdd mint

Jiajdon a' mikor szeretieM ujjra az Isten vila-

gdhoz Vifsza foglal

Helena. Oh Hieranim ! mint hajdoti mi

kor faereuelek . . . a* viragzo tsetsemöt az

Ш nem ueveli ê ? 's a' távolság nem fesziti

Ca i
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i eröfsebben a* köteleket? Те нет é*rzed ¿gy

fit, a* termeVtetnek Oi-bkké ellene dotgoztàl:

*• a' tükört vado lo d a' tnagad szeploidérr :

tanulj-meg elöbb igazán szeretni tollem-, ai

után tartsunk tzárevetést epymás közt, hogy

Ш tanitvány el érte é a* mesterét.

Hieronim. Kedves Helena ! (¿neg fogji

ht\it.) ha adofsod maradok, elég lelsz-é" i'

fzeretetnek minden kintse adofságomat ki-ñ-

zetni? egy édes bi/.adalmu tekinter , biv kéi

fzoritás; fellyül haladják a* Kiralyok dragan«

gait ...'s oh Helena! egy arany se haigzott

¿gy , mint a* te ajakaid, mikor a* fzerelem'

Istene réá nyomta képét . . . ha engem tenue

Kints • tárnokjának, minden pillantar ujj pénz-

xel folyna-el.

Helena. Ugy a' kintse mellett meg-fie-

gényednék a' fzeretet j a' leg fzebb kbnyvböl

tsak a* virgulakat , punctumokat akarod ki-

venni ; ugy rofszul tanulsz, 's minden jural-

mat el-vesztefsz.

Hieronim. Engedj - meg kedves tanitora !

ne bünteís illyen hamar ollyan keményeu ! He

lena ! miért nézsz ugy réára '? miért nem tar-

tarioztatod vifsza szemeid erejét ? azt akarod

bogy egéfszen el-olvadjak? el-égjek 4 . .. t

paraditsom ahajaba alio Angyal kécélli fegy«

vere-é, melly engem reszkettet ? mitsoda ké":

biborba blio7.ott testvér Eérnbim all Ort aja-

kidon ? ugyállunak mintha soha se voira Eed-

vek vifsza menni. Holdog Valoságok ! néktek

van a' ti menryorszHgtok , engedjétek a* fl>)*

dieknek az o juftaikat ! . . . engednek , . . mía

nyei
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uyeî szârnyaikra kelnek . .. tient lâtlak tê*ged

»r repesö mennyei seregtöl , . . Vezéreld a*

¿let édes kutfejéhez hajlo ajakimat. Hitroniml

hçjal Helena felé , Helena Hieronimra o/-

vadi 'j meg tsokolják egymást) Mint az à"

tsillag, melly a'Napf'ény tengerébôl ki-merül,

jbvrök a' világofság setétségébb'l , bilákat ad-

va , bogy téged megint láthatlak . . . azzal a*

mennybol hozott harmattal . . .

Héléna. Elottunk bé-zárt ajtajácol Ked-

vcsem *

Hieronim. Oh Hê*Iéna î ait az ¿letet а*

mellyet ajakaidro! adtál , ugyan azokrdl jëvb*

halállal akarod elvenni ? ollyan édefségnek

's ollyan kesertist?gnek jb'ni ugyan azon kutföbol,

Helena» Ob Hieronim î a' kinek életéért

mîlUok esedeznek, az, a' mi balálunk.

Hierqnim. A* Császár? Istenem î a' te

jebbadnak mennydôrgése ez'?- némitts-me ï ,

begy a" pokoli kin ne kénszeritsen szlile;e*-

sem oráját meg-átkozni » (рди^а) A' Császár

szeret tégçd Héléna ? ezc лет hinni ne»

bezebb, volna*,» Ax kî téged, nem szeretue,

hot volna annak melege az omágát szeratni?

Szereted-é4 te a* Qsáfzárt t- senkt inkabb meg

nem ¿rdemli *-4 «

Helena. En. te*ged* szerettek Hieronim \

*Smeg-#rdipmlene*m» - é a* Császár szereretet. ,

ha nem té^ed szeretnétek ? de ar Csásiár nem

îebet bojáog nallam nélklil , 's lelkének az л

ïedves napsiit&e,. mellyen virágpznak Qrszá-

gai , Örijkös fellegbe bortil.

Hicwtm. Ob HélÍB-a! tu^a-* a' Csá-

s*ir, bogy engem¡ szeretsz !;
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Helena. Airol soba se szolfattam , %

birekböl gondoham is , hogy el-esiél.

Hieronim. Ñera lehetne-é meg-mondani ?

de mar késb . . . átkozott bazugsag ! mint meg

btinteti a* blin magát-azonnat meg-bántam ,

már vifsza nem vonbattam ; én vagyok а' ЬЦ-

nttt , én tsábiiottatak ■ el te'gedet ; 's már a*

tneg-párosodott b*dn, egy tsiif Coloniát tsinált ;

méhok vagyunk, bogy kf-üzettefslink a* pa»

radicsombol ; tsak szégyenlem , hogy az etsä

fcünUs a' férjiu volt. Mégis hátha a' kegyes Császár-

nak az egélsz dolgot meg-vallanók. Mi ? nein

gondolbattiá é hogy most ujjra haziidunk, fea

»agunk bazugoknak valjuk maguukat ? (pau\a)

Enyim vagy Héléna ?• engedd egy kiralyí a-

jániiékor tennem ¡ én el ajándékoz.lak téged' a*

Csáfzárnak t az enyim léísz te, ka az én Csá-

fzarném léfsz — 's jol lé'v'ó Isten alszonya an-

nyi Orfzugoknak , . . az ен szegénységem »

Hazamnak kintíéve válilr,

Héléna. Oh Hieronim Î mint fagylalnak.

t* te magos kb'szikláíd, Kedves hajdoni zbld

halmok! mitsoda tsudátlatos ' oriáti batalom.

Bereit iíJyen havasokka ?

Hieronim. Hidd-el, hogy av tsatapiatzon,

meg halni kifsebb áldozat, mind nállad nélklii

étni) de azt is, hogy annak az áldozatnak*

melly a' virtusé'rt van , mindenkor hasonlfrha-

tatlanut nagyobb édefsége van , mint annak a*

mi fel.Áldoztatik. Ennek az i'jjesztb éjtszaká-

»ak is vége leszsz , *s akkor Héléna ! egy*

gyijtt, menyü'nk a' virtus gyözedeleni —.ka*

pujan bé *z ötök vilaçofsàgba , V a* örvea*

dezö*
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dezb" Angyalok repülnek elönkbe el-hervad-

hatatlan kószoruval.

Heiina. Oh Hieronîm Î bogy tndsz t»

rolla n oltyan kö'nnyen Ie-mondani ?

Hieronim» Vajha tudnék Héléna! Lelkem-

eek minden fzegeleteibe meg gyujtom a' vir

tus világait: de mihelyt a* te i'zemeidnek meit«

uyei világa ejtszakámba jön, az b" egész tsil-

)agos kárpitja ki -alszik. Futnom kell tolled

Héléna ! ki- az egefz ve*ghetetlen viUgboll,

vagy eszteleníil egy ellyan brvénybe tzédií-

Ibk, a* bol a' yirtus , bün , az örbk erkbU

tsi vilag a' maga elementumaira fz^ljel omolea ,

egy vak Chaosba bolyong . . . (/ыи^а) Hadj-

el engem Héléna l kénszeritelek téged ! ha

fzeretsz, 's fei tudod vetni mennydvel ha-

ladja-meg a' ditsbfség brbkkévalosága , a'

mulando boldogságot ; tsak arrol mondai .z-Le,

a' mi az ido tavafsz.aval ñero sokáta eUcU'n-

nék.

Héléna. Hieronîm î a' te nagysigod it*

toztat engemet; kifsebb kintsel a' me lyet-et

birnék, boldogabb voln^k. Ne légy oltyao

nagy ! *s îégyh'nk boldogok î

Hieronim. Kedves Héléna î mutasd - meg

tat az utat a* boldogságra ! te lé$y az én yî-

lágofságom ebbe a» il'zonyú fetétséghe ! kéfii

vagyok követni a' koporso éjtszakáján kerefz»

tíil is ; de oh Héléna ! teged ölelni , tsak a*

virtus borostyánfájánál lebet ! néked az en Csá-

rzárnéinnak kell lenní , ha a' te Hieroni*

modhoz roélto akarfz lenni. Mondj-le rollan»

ejy sövid ideig i 't légy örökke eoyim!..,

bte*



bien veled rôvîd wennyei iïom ! annale

tirôkké tarte valoságáért! Isten veled kedxe*

angyalï Hélénám ! Idvrcz légy felséges Csáfzac-.

pi Hazám arany idejének átdoct tima dp fé«

VUU J E L E N É S,

paustus , * tlibbteké.

Favstus. Engedj&ebmeg ? hogy testvé*ri

JJroraeiteket félbe kell fzakafztanom : a' Csá*

fzár klildött i hivatja Helénát , *s t¿ged is ja

ízivel lát; mindazáhal Zsénirozni neu»

akar , ha az. ut fáradságát ki-nyugodnij tet-«

fzik !

Hieronim* Köfzönem barátom { a' C$4*

fzár kegyefségéc ; most egy kevéfsé" nem jol

tftzem magamat , vagy is inkábt> igen jól va*

gyok, és egyfzerstnind igen rofszul . . . magam

te ludom bogy , . . tsudálUtasan . . . nyugada.

lamra van ízlikségem . . . Héléna ,' ments-megi

ekklsérlek a* kapuig щ*кел (Aaron Jogja Hi*

IX* JEIEN É S»

Tehát meg van határozva » Qrfaágom*

»yugodalma meg i ktvánja , hogy Thronusom-

«ak ör&köst nyeveljek ; *$ ennek ollyan An-.

lyaAnak кеЦ Unni % a' kit HeUna le-bájo|

mikof
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lïfcor fzemei b'röm.r^fxegen az è*gbe járwak.

С* vég/^sek kulöudk ötet, bogy ifjusagoTi

ratiy idt je rég lë-tnent napjác fçl-Ьогга ,

ogy az, el-hervadt mezok ujjra virago?. г,ап;.к,-

; a* Zê*firek mellyek a' aargaleve't-eisök kb/.t,

îro Szelekké v^nlihek, ujjra tsexsemö kikok-

•» térjeneU, *s szárnyaikvol hintst'k а' ю-

Г-sák ifjito illatját.

Oh Ш1е*«а{ mikor a' kis Angyill repes mejjed*

лек ég\ boltozatja koriil , 's a' hasado hajral

fátyolát , meUyet egy jol téVo nap e.wel г

el-vonja ; nem tudva hogy nints otthonn» nek-

tárt keres , 's édes részegen cl-aluva hd kart

jaidon, 87, égbe repes агоп álrr.ok wan, rati-

lyeket bé-toltcní a' földre le,f*áljon,

X. J E l. E N É s«

Hidénd xs <í Csás^ár*

НЩпць Be jStte.m a* Feb^ged; рзташо»

latjára.

Csásxar* Ha kéWsemçc ollyan örömc«

lelyesitee^d , a' millyen biv parautsoVatimra,

Tagy ; leg^boldogalib volnék a* földön. I>e ml-

helyt nem a' C$ász,ár bes¿cl», az embert bi-

degen fogadod.

Helena. À* CsászávC *я a* leg fcls^geiebb.

çmbeic eggyes>lîlve vao «¡erentse'm ttsAtrltû •<

цг in sy.erein*ttk'rvs¿gem vála&í..tja-el и.'' kçu

tönek e*des szayát.

Csas^ir. Zenged valahára vîfsz.» m eg*

fyikec te kuszikU ке^уед пдп»рЦа|а» J*o¡»y *

ni**¡lt
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»ásik liai 5 ado énekbe emelkecîjdk яг ¿gre.;<

vagy act akarod ? hogy mind a' keitb j»-

naszoha az ösz szomoru fzeleivel , minden

mosolj'go ékefségébol le-vetkez-tefsék a' föU

det... Helena! ha ал erobert nent szánod*

szabaditsd-meg a' Csaszárt, *s egy BiradaL

mat! Ex a' nagy Birailalo.ni ollyan » mint egy

baldoklo Orias , a' kínek szivrét egyedül a'

te szereteted égi raelege hozhatja vus-га n

élet mozgásába. Szolj ! ba egy szavadra vis«
sza esik is a* világ av setétségbe . . . szoljî

wgyan egy fzavaddal a' foldet Elizeuraá val«

toztathatod: mond-meg ! szeretszé engemet?

Helena. Oh Felséges Császác.' пега vol«

na mélto a' Nap világán járni , a' kj tágei

tellyes lélé*kkel пега szeretne.

Csásiár. Szerttsx-é úgy mást valakit %

fÖJdön Helena ?

Helena. Senkit sem> felséges Császár 1

ж testvereinen kivlít.

Császár. (fei gyulnà) Igaz é ex Helena

de lehctséges-á hogy a' virtus hazugságot sic!-

jon ? Е.геп a1 fzoti fü'gg&tt az. idvefcég, 's. kir-

hozat. Reszkettem , mint mikor az utolso-it?-

íét ktinyvét febnyitják ; még most is félve

mondhatom ki ezt a' boldogsig szem novia

Enyim Helena! a' melly mennyei szora az

arany i-do' bajnala nyiliJi Országoin havafsain..

Aldott sugárok ! irtozva nézek vifsza abba at

éjtszakába mellybe vokam. Te yontad-el ked-

ves Helena Г a' setét kárpicat hogy az latea,

ditsö világát megint iaihafsam»

XL
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XI. JELENÉS.

7ECan5tànt\ia% Lukrétpa *s a^ tUbbiek>

JHelénj. ai alatt mig jënek, magâba.

Némulj-meg fájdatom ï 4 kisérd vifss*

lîeronimot Szivembef...

Konstant\ia.. Kedves Atyám f paramsol

! ma estve musîkat? 's jatzodjutik ê mi is?

Cscis^dr. Igen is édes Léáiryoin ! ¿neket-

¿tek a* TererateV etsö, örömeit ! mert ma egy

aj) paraditsomba fogja egy ujj par ditsérni a*

Feremtöt. Magafsan zengjen a* palma menye-

xetén a' ti tisztán folyo szavatokba az ét>

örömöm ! hogy az Angyalok le-hajoljanak , 's

meg-nézzt'k , bo^y ki énekel a' sirhalmok köz-

«III. Orvendj ¿des Léányom ! mete a* te A«

tyád boldog, *s az ö boldcgsága mim egy

gazdag kmfö ki-foly a' szenvedö emberiség-

re : a' kikhez a* szerentse leg-mostohább ,

a7.oknak Itîszek én leg édesebb Atyok; leg-

elsö reggeli itnádságom egy olíyan törreny-

hígyen , meHy a* leg-jobbaa azt vigye ki %

hogy senki se kolduljon a' ki meg nem eV-.

dem'i , 's egy se kotdtitjon , a' ki meg-dr»

deroli. SzUnjék-meg valahára? az emberí szí»

тес fel-báborito rimánkodás, az Angyalok bvönt-

zengesf?be difsonaniiát tsínálni i Oh vajhaí

mñuievtnek fö go&dja a' yolna , azt a' mit az

Iste» egyenetleníil azért adott , egyaránt osz-

vam a1 iesty,e*rek kbzött; hogy mind az adot,

aiind a' vevoí a,* »zeretet éYzése eleven«« faz.

¿йЬв;
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e*gbe emelje! . ¡ „Kedves Не*1£па » te adod ni»

kern azon szinek tlizéc , mellyekkel igy aka-

re-m kezdçni az Isten ke'pét .' hs mint a1 régi

idö Képiroja egy napot se hagyva vonás n¿U

kül , egykor a' századok' szennyébbl ki tisz«

titom , 's ex Isten meg - esméri magát-az it

munkájába ; Oh akkor Héléna ! a* halál аг ti

követjc lessz , fei hivni , hogy az égbe más

Çalyat' kezdjUnkl

Konstánt\ia. Áldott lè*gy ¿des Atyám ! a*

te élered Országaidnak kedves szé*p nappala »

Csd&zár. Heléna é a* djtséret; Ö tápláU

ja antiak mennyei világát.

Helena- Ah Felsige* Császár! fájdalom-

mal mond ellene szívetn , a" midön Felse*ged

egy méltattanra pazérolja dnséretét,

Csás^dr. Mind ezek az igen naçy sze-

m^rmetefstíg Contojára irattatnak • a* botdog

idök jönek Héléna !. mind le-fize.tn¡ . . . Hie-»

ronim bol van?-

Luktetx¡a. Reim bizta meg-mondanon» ,

bogy valant! fontos doiog, jútván eszébe hit>

telen vifsza, kelletc egy hellységbe térnie..

HéUna. (nyughatatlan.nl.) Yallyon, tis-*

fza jö ê ma ?■ ч

LukrAtxia* Nem fzollot* tobbeí» et \ул-у

tsuzatt, "s sebesea el-menc.

Helena (magába-), Hitszegö ! hfába vo»

ez a* «ziv a* szerelem* winden erejéveV . . .

Császár. *S, ha holnap jö., az Ö Császár-.

né"" testvére fogadja! tëgyetçk míndnyájon jó,

ke 'vef î Lukr&zîa i ma a* menuyrg zengjen

»* te étheri hangort , hogy az Angyaliokit el-

etje
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¿rje. Senki a' kî engemet jzeret , komer ábrá-

zattal ne légyen ; ait kívánnám, bogy az е-

géfsz vilag ollyan boldog légyen mint én ;

egy keserii kbnny se bullan* tb'bbé a' földre,

s minden reggel az égre nézb" szemek éde-

sen harmatozva fegadnák az ujj napot ! . . vaj* .

ba mindennek a' ki korlilettera van, biánofsá-

gát bé-tôhhetném ! bogy ma mind boldog i»

brázatokat látva , egy hideg vonás se juttat-

«á eszetnbe , bogy a' földön, nem az égbe va-

gyok ! Menjetek ¿des Léányom ! tçgyetek min«

dent meg ч ezt a* napot szemé" tenni ! én it

minden fellegét a1 fbldnek igyekszem el-Ton-

oi az égrbl ! (mtnnelC)

Helena, (magába) Kegyetlen ! szabadúsd*

meg a' te HéléViádat' vagy bolnap j0¡j a' te

Császárnéd temetéíére. (el mennthy a kárpii

It-tSik)
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EE0YED1K FELVONJS,

L J Е L Е N Ê S.

HUrontm tgytdul a Ciâs\àri Kastély

alatt ejt^aka

Felsiges alkotvány .' márvány oszlopokoa

emelkedve ditsöiilsz , az éjtszaka Országa ktf-

zepéc el foglalva számos ablskaíd világával;

mititha az idö tisztes szennye ábrázatjárol néz-

nének vifsza-téive az el-mult napok. Roppant

nagyságod erôfségôVel a' fóldbe gyökerezve

ugy állafsz mint egy köszikla az ö szirtjaival

Talaba az utolso nap butsuzo Sugárit el-fogad-

ni . . . az thôkkévalo, az idb folyása partjára

tett raonumentumul bogy a' Népek századjai

fel-irják magokac... 's ezen a1 felséges táb-

lán maradjon örökre ennek , az el-senyvedo

ké*znek ki-torölbetetlen irása! . . egy fé*nyes rend

mellyet a' következö világ bámulva olvas-

son ... a* halhatatlanság egy néhány tsok-

fcal meg véve... Ab! de akkor élni balva,
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most meg-liatva ¿Inî , Sz^ditÖ számvetés •

. • rnegint egy ujj ordon kise'rtení . . . nnnyi

an-é egy ember számára ? bogy a' míkorel-

irad az eggyik , nyomba más áljon el«? ujj

adi mestsrst*ggel ? . . . Nagyra ла>уаз vesze-

elmes pokoli fénnye ! nem homályositotta

oh «eg bajetón a* roennyországot is az an-

iyaloknak ? Te vagy az én szivembe is kár-

lazat ké*nko lángjai kbzlil jöt sugar ? bogy

e-tsalj engem is az égo brvénybe —

Nem , tbbbé* нет ingadazok : mind ad-

ïig mentem , mig a' kt*pzelt virtus hideglelös

forrosága kanteten vitt : végre a' meg-bántott

termé*sze<- fel-támadt a' maga jufsai melle«,

'* a' tsalárd fény el-tünt ; ha tsak a' világbol

ki nem mentem volna , a' ve'gérbl is vifsza

vont-volna Helena ; ollyan véghetetlen erövel,

a* mcllynek egy halando se álhat ellenr. •

Êsmérem én a' Hél¿na szivét is: ак

arany idök napja örökös fellegbe borulna , 's

laind végig efsnék. Meg vagyok határozva :

a1 Császárc meg-tsalni , egy ujj ve'iek volna ;

a* dolgot ki ñera jelenteni nem annyi-e* mint

minden oraba ujjra hazudni ? az o jó lelke

tneg-botsát nékunk el tudja Ö azt a' kis fól-

det, melly a' mennyei eredethez ragadott vá-

lasztani , 's mihellyt meg-tudja hogy enyim

Helena , másképpen fogja ötet vêivi ; 's a*

méjség szélén meg - kb'szfeni a' világofságot,

ha a' villámlás elébb egy kifse*g meg-remiti

is, kik jbnek amott ! (ßlre ¿II, 's ottan

ottan KSjeleiik halgatni «' joyö Kit ijju

bts\iitt )

II.
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П. J Е L' Е N É S.

Hieronim4 Klaudian é» Lutxiàn j 'ntk 4*

Kastélybol , *f meg allanak*

Klaudiân. Ugyan szép a* Menyafszdüy !

ai ifjuság virága ebbe a' vé*ti Kastélyba.

Lut\iin, A' leg.s7.ebb lélek világa s*¿c

ki szemein.

Klaudián, Mintha a' Mennyorsxág* abla-

kairol né'zné'ne'k az égi lakosck a* földre-

Hhroninu (magália) Az en kárhozatam

kínjáira , mellyeket tréfául beszéllet ez az

éjtszaka.

Lutxiàn. Remekje a* terméfzettiek , tsâk

egy nagy bibája van, melly mînden fénnyéré

árnyékat vêt.

Klauiiân, Az valami felhö, mellyet «li

be Von a' természet , bogy aZ iljusagot el

ne égefse.

Lutziàn, Téged* tigy lâtszîk meg-perzselt;

ez a* nagy dbsëret. hem a' te Juliád Como»

jara esik ? MáfszoC Vele kiábaltad teli a* le-

tegßt.

lílaudiátt, Szèp az estvélí tsíílag az \gnz

kivált mikot Az árado setéuégbè gyulad . de

»' fenh tündöklö nap el-Veszi fénnyéc : at

egész Császávi pompan âz Ь f¿nnye volt »

's mindern Ö szépitett meg, ma?a a* felséges

Császár a' föld uva az Ö sugárain mosolygott»

Hierónim. (mugaba) Ha Örökre meg fest»

béthék izt^az brdögöt, a* ki az elsön kezdvé

mind tneg-tsalta a* párekat.

Lu-
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Latvian- Pokolba ! hiizt-m tsak nem sze-

reicht belé» eddíg mind azon itnádkoztál, bogy

annak az átkozott szépse'gU Bofzorkánynak

ereje el-vefszen ; «em ollyan sokáig kellett

Volna várnad » hogy ö maça egy más baízor-

kánnyá váhozva el-vegye az elsb'nek erejét î

de látom már meg van . rb'videbben jutottál a*

tz¿lhoz, nagyobb sebekkel tévén a' kifsebeket

rfrezhetetlenekke* ...

Hieronim. Lebetetlen tovább halgatnom Î

fninden szo egy )áng a' pokolbol! (ti me*

nytn)

Klâudiân. No! no! hifszem nem bolón*

dultam-meg , bogy a' Császár vetelkedö tát-

sa légyek ; de mond meg,- mi az a' hiba melly <

az Ö fénnyét meg-homályositja ?

Lut%tán- Gondold egy szépen ki-nyilt

rozsa méllé ! aiind a* ketten Királynéi a' tt*

vasznak : ha mind a* ketten igy maradnának !

Klaudián, Bolondsag | mi se maradunk

meg.

Lutzidn. Tovább mint a' virágok» '#

miért mellözed-el > a1 kertbe nyárba, a' mel-

lyek tavafszal eyiltak ? —• azok felé menve

a' mellyek akkor eyilnak. Én i» voltam mit

néhányszor szerelmes , 's az okofság minden

batalma vifszá nem adta fzabadságomat , vala-

mig az idü, a* fzépség blibájos fegyveréiol

Istenafszonyoinat tfleg nem fosztoua ,• akkot

önke"nt el-jöu a' gyozedeletn , mikor az el-

lenség el-vesztette hatalmat ; most ugy gyö*

nybrködöm a' Léanyba , mint egy vií'ágba «

's soba ahoz a mulando ralosáfboz hozá nets)

V* D gon-



gendolom аг ÖrÖkks'Valosagot. Tul n<?zek a«

ö rOvid virágzása idején ; mikor a' természet

kertjébe más rozsák tiyilnak, 's majd egy szií-

ros kórót keltene buzölnöm a' viragos mezo'

kózepén.

KlauJian. Élj te a* te phílosophiád hi-

deg Klimájába, sétálj a' termé*szet kertébe,

nézni a' virágokat, meg-elégedve az el-ie-

pUlÖ vékony illatokkal : én bokrétát köiök ,

'з fzagtom kedvemre 5 le*gy te böltsebb a*

Csáfzárnál ; nem találod é ötet boldognaii ?

Lut\iân. Igen is 4 mert az elsö Császár

a' földön , 's quintefsentiája яъ embereknek :

lia meg - akart házasoíni , az is igaz , bogy

Császári gustufsa van.

Klaudian. Nem láttál-é valami felleget

subanni-el a' Császárné abrázatján ?

Lut\ián. Ugy tetfzik : ki tudja az afszo«

nyi idö változásait ! a' nem a term^szet ren

des tôrvényei szerént jár $ kb'zo'nségesen a

tUkbibe a' barométruma ; de az igaz bogy

vifsza tartozkodva viselte magát a' tiyájos •

Császárhoz.

Klaudian. A' virag mikor szakasztatik ,

egy kifség tôvéhez fogodzik , 's hullatja hai>

matját.

Lutxiân. Többnyire az elsö tseppjei л

holtig valo efsbnek.

Klavjián. Az elsö gyöngyei a' gyönyö-

rü'ség tajtékzo pobarának.

Lútxián. A' mellynek vékony szinén alol

fenékig méreg van. .

Klaudian- Igyál tehát vuet , ba tigjr

fél« .



félsz a' méregtôl ; én ki-iszom az ên pohwamat *.

tsak eggyet ád a terme'szet egynek , 's a*

t;ektár, A* másedik a' mellyetroaga ax embet

vcszen ; tsak sajtolas,

Lut\iàn. Minekelötte meg * ittad volea ,

már rè*sz,eg vagy: ha ki-iszod meg-jozanadol ;

's a' fo í'ájást tsak a' koporsoba alszodki;

azomba vigyázz , a' mig kî-innâd * men ha

fedetlen ail , a' belë döglö legyek ártalmas

tsömört okoznak.

Klaudián. Ugy örzöm hogy a' leg-kii-

febb repulo gÖ2,et a* levegötöl is irigylem ,

s tsak tseppenkent issom a' néktárt bogy hol«

tig tartson

Lut\iân. A* mit nehány esztendöiv tul

meg'tanassz , nem fogodd mçg-inni : de ítli»

lömben is a* raértékletefségre okofság kell ,

's a' vtüszeg tul van az okofságon ; de a' Sze-

relem paroxismufsának líiaba beszéli »z em*

Ъег i tudd-meg ! hógy beteg vagy ; ha máskép»

pen meg nem gyogyulhatsz , a' házafgag tsal»

Tbàtatlan orvofsága a' «zereleronek ; egyik mim

reg a' másiknak ; sb*t átkozbtc tsere! mert ha

egy sebet meg-gyogyit , sok orvosolhatatlana-

kat nyit. Javallom, hogy ba szeretni akarsz

valamelly Léáuyt tovább is ,• ige» ne köx«»

lits ho -л т, a ; 's ne Ugy szeresd a1 mintvan;'

ftert ugy nem sokáig matad * . Nè*zd ugy meg, a*

millyen lefsz , mikor tsz bajakkal veszeke-

del ; 's ha meg-esmered , öleldmeg a* Jeten»

Valo Giáttiát I

Klaudián. Vigye el az Örd&g a' te hoU

Kbnyreidet! mintha a' iûiptabol, a' halottak

Da táí-



társaságábol ralo voínát ugy beszélsz , en a*

kßnyveim kbzzé is egy Venus statuât tészek.

Lut\ián. Én se bánom, tsak nyelre ne

•legyen; meet ebbe a' nemes temetöbe , a*

bol annak is meg*kell balni a' világra nézve

a* ki a' fold Geniufsival társalkodni akar, nims

izüksé*g az utolso itélet harsng-ütbjé're, roelly"

egybe gyüjtse az eleveneket és holtakat ax

itéletre.

Kldudidn. Te valami gonosz Afszonyrot

akarod az én Isten-aCszonyomat be* mázolni ;

iz egéfsz portzellán fabtikit egy aussbuscol

itéled : Az igaz bogy Ök éppen ollyan tb're-

dekenyek is , a' millyen fáínak; ez el-választ*

batatlan ; tsináld-meg bogy a' szép által lát»

szd Uveg ne tôrjék-el.

LutTján. Zárd tebát illyen Üveg edé*ny>

be boldogságodat , 's a* száját jól b^-tsinald»

bogy az élet darabos utjáa dbtzogve, ki n»

ômoljék.

KUuiiàn» Vigyázok , *s pamut kb'zé" te-

szem , hogy megmaradjon , 's legyen a' mi*

vel az uton ¿lefszem magamat , mig te meg-

tneredsz a' te philosophiai jegedbe.

Lutxián. A' Philosophia tanit-meg azzal

a pokolbol ki-tsapot iízzel, melly a' te rome

aos szárnyaidat el-égeti, hogy lehefsen a' leí-

ket a' földi salaktol meg - tisztitani , 's a' te

ü'veg edényed tsak a' PhiloSophusnak ollyan

Retorta , mellyen az élet meg tisztult Spiri-

tusa készlil.

ч Klauàiin. Vigye-el az ördög a* te tlif- ,

ra fortélyos konyveidetj szeretne tsak téged

egy-



•gy ollyan, 's dgy mint az e*n angyali Juli«

ám engem ; нет olvasnád vifsza feié a' ter-

mészetet. Sietek az ö ablaka ala ; bogy az

& atmospherájába bujdoso szerelem kis Iste-

neit sobajtásimmal hozza repitiem , bogy en-

gem az ö álmaiba Tigyenek.

LutT[iàn. Eredj ! repdefs ! sohajts 1 majd

*' sohajtás szélve*fszé no, nïelly leg sze^b

gylimoltsli elö fáidat. • . ki - töri.

Hitroninu Pifs^a-ji

Klaudián. Nevezd hideg böjtödet philb-

sophiának mikor vagy пет ehetnél , vagy,

nints mît. En ehetném is , 's hotnap a1 le-

f¿desebb asztal mellé is Blök. Jo éjtfzakát né-

kem is ! néked isj

Lutwin. Az igaz böjttbl bizík a* Le*-

lek. Az igen ¿des tsemegék ártalmások. Ja

e'jtzakát ! (ti mtnntk) .

III. JELENÉS.

Hitronim tgytiüU

*S nékem is kivánjarok, oUyan éjtfzakát*

«ellynek méjjségébe ennek a' Kastélynak vi-

lágba be* пет hat , azt az éjtzakát , a' melly-

be a\ halál a* Vüág dUledékein , meg nyu-

godra né*zi, el-végzett munkáját . . » Szimta.-

lan világok mindtn jajjai I sxollaljatok - meg

mind egyszerre velem ! bogy az Angyaiok

el némuljanak % 's az Ortíkkévalo ábrázatja el

seteYiüjön. Rég nyögö idö l ronts-ki könnyek«

kel
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kel tele árkodbol, 's t8rd sze"liyel a' ViMg

el-kopott roákhinája kereket ! . . .

IV. J E L E N É S.

Hitronim is Konstdns*

Konstant. Neu látott é az Ur két if>«

Urat erre menu! ?

Hitronim. Láttam.

Konstáus. Rég mentek el?

Hitronim. Az imint.

Konstáns. Merre ?

Hitronim. Erre {mutai}

KonstánS. Jo ¿jtzakat Î bát az Ur k*s

Tár? raind haza takarodtak: a* szép ¡Víenny-

afszoDyt tnajd ié-kisérik ama Bástyába \ amaz

•blakok se varjak a' reggeli napot i holnap

délig nem kellene fel-jönie, hogy a*Vttágnak

tzt az uji pár veadéget. meg oe bábomtsa,

V. JEt ENÉ S. '

Hitronim tgyedüh

Könyörlllö Istei) ! Ottsd-kí azon ablakok

tcMittt világát ! vagy ikbkre zár4 *bé* ezeket»

nellyeken eéznem kell, bogy az éa boldog-

tágom Temploma egy bekiogtalaft éjj iényéto

é*g. Tégy semtnivé! bogy n« mutaf&on team

V holnapi nap, mîm egy ezégyee-kôven álva

tzen a* fÖldöB ! Igazsigos ég! adj még egy

jiUaatatig erbt, bogy en öl a* wont vázrot
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a' pert le ne raiza a' kîn , mîg a' Császár-

nak lábaihoz nem borulok * 's vétbeinéVt, en-

gedelemért, nem kb'nyörgök . . . Ah! az ajto

ryilik . . , )ônek-bé . . .... a* föld indul

làbaîm alatt . . . az egéfsz világ egy tiiz ten-

gerbe e*g , a1 pokol lángjai a' tsitlagos kárpi-

ton lobognak, Mindenhato! vïgy azénMenny-

országom dtiledékeihez! hogy utolso világa éle«

temnek oit könnyeim alatt reszketve alugyéfc-

ki ! (menytn)

VI. JBLRNÉS

Hiéronim e* Kastély Kapuján tüxesen îépik-

Ы, «' Fö Vexér jd-kj

FS Vexèr. Ki vagy te ? a* ki ezt az

innepet mellyet az egéfsz té'rmê'szetnek meg

kellene illeni , illyen такmer& rohanáisar meg-

fenézteted l térj vifsza szemtelen ! é'n az mol-

so vagyok , a' ki az éjjel itt jáx , senki sem

lépik tbbbé ezen szent helyre.

Hieronim. Ákárki légy Uram ! kënsze*

szeritlek mindenre ! ha van valamt szent elbt-

ted , botsáfs bé ! INékem a* Császárhoz kell

aiennem«. *

Fö Ve\êr> Té*rj vifsza esztelen ! (kardat

rdnt) kiilb'mben mindjart a' Pluto várdajáa

hálsz — Suásák J . .

Hierопт. (kardat ránt) Én is kard vi-

selö Vitëz vagyok , 's ha a* paraditsom ajta-

ián 1 alio Árkangyal volnál is, botsáfs bé i

hogy az én kardommal ne kéntelenittef&eiu útat

pyitni.
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Fb' Vt\ir. Arra ti tît Plutohoz, ! ba azt

keresed .' (kardjival Jiox\à s^ur )

Hieronim. (dühbstn által do'Ji) Men) e-

lÖre kem¿ny siivli tsufolodo! ( a Strásák se-

btjscH oda étkt%vt a kardját el ves\ik > 's

ftagát is meg-ragadjâk)

Eggyik. Ki vagy iszonyu fonosztévtJ |

*" ki a' Ftt Verért meg-ölted - Vefsétek a*

tömlötz. fenekëre,

fíieronim. Irgalmas Isten ! tebát kbzifsz

engem* az ¿gbbl ? 's mieden reménység nálk'Jl

ki-vetsz, az, ötök setétségre. Oh miért szület-

tettem?

Eggyih* Vígylik-el , *s kôfstîk гъ ég alá,

hogy rcggel eggyszeribe tôrvény láttafsék iéí :

addig semmi lárma ne légyen.

Hieronim, Tsînâljatok a' mit tçtszik-a

fatum a* ti kezetekbe adottj minekutánna min-

dentöl meg-fosztott , egy nyomorulc éietenki-

▼til; áldalak ha tölle ti meg-szabadmak. (vi-

í^íA - a kdrjpit It tsik)



ÖTÖ'DIK feLvonjs.

I. J E L E N É S.

Л Csásyir tgyeiüL

Hát az elso reggel a* balát fellegei közt

jöjjön fei ? а' Нага Héroja vére fefse - meg

a' Napkelet kapuit ? 's egy hálalos sententzia

alá-irása légyen elsö ^ette kezemnek ? a* mi-

dön minden por szemnek életec kivánne*k ad-

iii , 's äzt boldogsággal bé-tblteni ; Ohlsten!

egy öromet se adsz tisztán a' halandoknak ,

bogy ezen a* földön által-iuazva hozzád vág-

gyanak ; minden pobaraidba , mellyeket az é*g-

ból le - nyujtafsz, mibelyt t . fellegeken alo!

érkeznek , köiinyck efsnek; itt tsak meg-ize-

liijílk a* mennyei édefséget , bogy a' tiszta

kuiföhez kivánkozzunk.

Egy illyen Hérot veszteni-e! a* Hazá-

sak, 's ollyan mélutlaoul ! eonek a" draga

ver-



5?

yérnek, melly tsak 'raillíok boldogságáe*rt ér-

deinelte - raeg folyni ; mitsoda eldgtétel egy

rakmerü esztelennek hálala ? de mlisoda tsu-

dállatos gonosztéVb' az ? semmivel nèm men

ti magit , tsak halált kér ; kivánom raeg-lá-

tani ötet..«tne*g леш hoz,z.ák — de hiába már!

. . . szeientsétlen kéz • mar meg irtad az ö

szabadság tevelét az_ ôrbkkévalosâgba ; taíám

ou boldogobb leTsz.. Obi millyen Strömest

meg - engedaék még is neki, ha íehetne : de

meg - esett , már - vifsza-vonni nem - lehet : »

tbrvény S7.ents(?ge kivánja , s1 az ar kegyes-

Jenség , mellyé a' kegyelmefség válik , valár

mîkoï a' gonosztevök utját meg-bátritja . . . .

Vgy tet.iz.ik most jö.

It J E L E N É S,

Jtieranim hílépík. láru^an,

Csásiár. (el baaiulva *s meg rettenvt.y

Egek ! . . Hieronira !.. a' világ tellyefségéhe

íett valamely ürefség, mellybe a' pokol rémí-

t'ó sugára ÖEvendez, ! szolj minek eUmev Öcok-

re el - hatgatnáh,. Te vagy, é" Híeronim ! vagy

valamelly Ördög ki-loptaaa e*g fèstekeit, hogy

a' Heléna testvére kípe atatt kegyelmet nyer-

jen a' ifzonyubb gonosztévonek.

Híeranim. Çtsendeseny Kegyeîmes Csá-

szár tselekedj egy nagy kegye£se*get a' te pa-

taditsomodnak elsö napfényífn í hogy a* te die

ted egy boldog napok bofszu sm Iégyen ,

melly az eget a' fbtddel öfszve köfse.

Csd-
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Csâfxàr. Oh Hîeronim! meg-hallgatva le-

yen a' te kérésed.

Hîeronim, Tebát ¿lj botdbgul a' te îlé-

énád karjai когои ! Егег folyo vixek voï-

^yei zengjenek a' ti dkséretetekkel ! 's a* ké-

sö maradé*k áldva olvafsa a' ti neveteket!

Csdsiár. Mit akarsi te tîiokkal tellyes

»mber ?

Hîeronim. Semmit egyebet Felséges Csá-

szár tsak igéreteri-нек telyesittését.

Ctàtxâr. Tsak jelentsd-ki t ba a' nap vifz,-

az.a nem ter аг Ö napkeleti kosxiklájára ,

sxavamat meg nein forditom.

Hitronim. Tehát botsáfs vîfs7,a engem !

hogy a te parantsolatod végbe viiefsel: -y ts'ak

Héléna seha semit se tudjon rotlam ! аг en

egyetlen vigasxtalásom a1 ffcldröl el-raenni ,

*s ha ezt -töJlem meg-tagadod, егег iitakat tu-

dok en аг orokkévaleságba , a' mellyekre

egy Csásxártol se ké*rek szabadsagot.

Csásiár. Szerentsétlen ifju .' nyisd - fel a'

te tâborus s-iivedet , talám vatamelly reme'ny-

ség világasüt axon feihöre, metly lelkedet se-

téttti, 's mégnagy dolgokat tehetnéla' földon ,

ados maradsz. a/, embeii Nemnek.

Hieronim. Leg-nagyobb dojgot halálom-

mal tehetek , 's hidd-el jö Csásiár i tiagy vi-

gafztuláftal Ц1ок - meg . . . Siels, baggy meg-

halni ; ne*kem az e'let egy tereh , mellyet to-

vább vinnem lehetetlen. Engedd meg ! hogy

annyiszori Császári szavad telyesite"s(?re eml¿-

keztefselek. Emle'kezz-ineg oh Csásiar! ar-

rol a' ki аг,га! aautobo kivausaggal hiinja-

. . «I
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el szemeit, bo|yte, *s Héténa boldegok legy«-

tek ! ! Isten veled a' te fóldi mulatásodba ! *s

fcésb'n vezéreljen oda, a' bol mind a barman

az égi boldog egység édefségável b'szve blel-

keztink (meg fordul s' menyen ki )

Csisiàr. Alj-meg te tsudállatos gonosz-

tévb l a' ki elbtt az igazság miró serpeaybje

az egypnetlenséget keresi : illyen titkoi bogot

akarsz-c hagyni életem fonalán? old megelébb,

azután hatj • meg ! ha akkor is szavam alol

fei nein oldafsz { szolj mi vitt a' gyilkoi-

«ágra ?

Hitranim* Felségee Császár ! az egész

f6 1 d и e к hatalma — minden kinzo pad robb

iZQt belóllem ki nem vehet. Isten reled éle

tem Ura ! debalálomnak Uta nem vagy ; mere

1 bogy meg ne haljak az. hatalnjodba nints. En-

gedd el - mennem < vifsza ne Vond pavomsola-

todat .' . . . Csásxáti szaradat . . « Tsak egyec

kécek még Felíéges Császár! Nemes Vitéz vol-

tam : ne fertéztefsè hohér pallofsa véremet í

efsem el a' Vitézek nyil-efsbjé*vel bogy utola

so pillantatomac arra az é"des álomia huny-

jam-el , mint ba egy viadalba gyo'zedelmesen

esném el.

CscLszir. Tehát lé*gyen 5 (ir *s¡ o Ja aija^

Itt van ; a* kezedbe adora életedet, és halálo^

dat. Éti ! vagy halj-meg, a' mine tetszik.

Hieroaitn. Röszö'nom Felséges Császár i

■г Isten adía neked axt a' hatalmat, a* melly«

böl egy ' koldusnak királyi modon adakozol..

Ahí tsak anyi orával a* mennyi esztendBs va-

jyok , szegényebb volnék ; örömest yifsza«

ad.



»dnám kiráíyi ajándé*kodat . . . de winden kin- ,

tsel birz te áldotí Császár! . . . Ditsö pályád-

■ak végén meg - látlak ! . . . most utoljára Is-

tes veled ! (¿e takart dbrá^attal Ai-menyen)

Csás\ár. Isten veled í tuzes ködedbe bo-

rult tsillagzat l busugárid mefsze-pályád n.í'j-

ségérol viísza fognak süini paraditsomom elë«

fái kb'zé... Mitsoda sarga kisértetek jainak

a' jo' vendo" szlirkuletibe ! lelkem setétíil; ko-

гош öszi fellegei borongnak ; az el-rauli esz»

tendb'k mindeH sepreje fel-mozdult , 's a' lej

tifztább égi gondolât is valamelly földi mo.

tsokkal találkozik . . . az en H¿lénám ? hogy

*' fel-lázzadt elementumok az b" tekintetére

meg szelidüljenek , . . de mintba irtoznám most

virtus tükrébe nézni j a' kert maganos sli-

ítfségé'be kell elébb raennem, hogy a' termé*-

»zet' tsendefsé*ge íefsen valamelly enyhitö

ezint ábrázatomra. (menyen 'í meg ill) Va»

lami nagy szerentsétlenség ijészt engemet...

{el-menyen)

III. JBLENÉS.

Hiléna a dáseme, 's Leonora*

(az öltözö szobába)

Léênora. Már semmi këtsé*gem nints Fel

ipes Császárne* ! az ¿jjel mikor ide be* kísér-

tetté*l a' baza menö Fb" Vezért a' Kapubavec-

te-által — Ö az . . . Hieronim . » .

Császárné- Szolj kedves Léotiorám! édeí

*é*kem az a' ,seb , mellyet a* Hieronim nevé

ád
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id аг én szivemnek. Mondjel mîndent ! a' te Зга»

vaidbol raár tßbb mérget ittam , hogy яг. е-

gész poharat ki-ürirenem ne keljen. Láttad*

i ötet?

Leonora. Аъ êg alat állott lántzokba »

ábrázatja el volt fedve , *s egy bofszu fekete

hálalos köntösbe volt ; аг, Ö meg határozocc

férfiui állása . . . tigy tetfz tt mintha ugy akavt

vaina által lépni az idö , tulso' partjára mint

egy Or'ús egy patakon . . . még egyéb jelek

is — .En eskliszöm ! hogy Ö : siefs kegyei

Csáfzárné ! te kérésed meg lágyitja a' Csá-

fzárt ; egyéb reménység nints f mert ö mage

sokáig be«zéllett a' Császárral , 's már ki ií

inditották (Ai né\ a\ ablakon) 's majd oda

érkeznek.

Császárné. (nêiki) Édes Hieroním 1 mil-

lyen szelid tiendes lépésekkel méfsz a' halál

ntán , mintha egy égi Követet kisérnél, a' ki

a' mennyet Atyához haza hivu. Rofsz em-

bec ! illyen könnyen el-hagyní a' te testvére»

det idegen hellyen — ; a' te nyomaid kedves

Usvényt jegyzenek elömbe . . . Kbnnyen meg-

talállak tégedet,- a' mennyei Atya nyitja az á

ajtaját dotted » . . mitsoda fel vagado szépség

süt-ki . . . menyek édes Atyám ! Oh Hieroním!

varj egy pillantatig ! az brbkkévaloság ajtai

jába meg - tsokollok. még egyszer , hogy az

utolso tsepp a* füld bröm' pobarábol itt nt

maradjon. »

Siess Leonora ! kerésd fel a* Császárt j

mond-meg hogy én Hieronimhoz sietreir, a*

o' el replílb" ielkét bé-érni, (Leonora fut)

1W



IV. J В L В N É S.

Ä Csisiârné tgyti'ùl.

Te tsalárd barát ! (ttikörbe nézve'd Miért

Bern mutattad - meg a' Császárné fényébe ai

el rejtett balalt? (levtti C»is\Úmii éke/ségeit)

JWaradj itt hálalos ékefség ! hogy ne kettöz-

tesd az én Hieronimom halálát. Szemeinek

utolso világa az Ö hajdoni szegény Héléná-

ján enyéí'szék-el (ki né\) Még nintsenek ott.

' (Jilrttlen fejèrbe marad hltb\vt , l\t\]tl botsá-

tott hajakkal, fátyvilal boritva ábrá^atjdtf

tükorbt néx) Igy senki meg пет esmé*r, *s

erre menyek hogy ne találkozzam , egy Ud"

Varfval is. (egy to'rt ves\en) Jövel te leg hi

vebb baiát > a' kit akkor talál meg a* szeren-

tsétlen, mikor el-veszti a* tobbit; légy velem,

г ha el vész Hiéronim » keresd fel az én

izivembe btet (mejjébe réjti) Botsáfs meg jo

Császár ! a' te ferjfiui ko'nnyeid le - hulnak ,

ha én nem lészek , szlintelen felleggel boritni

Jelked napslitését (néx Ai) Irgalmas Uten! kö-

zelednek . . . Szabaditts ! kbnytirülj ! vigy et

eröl a remito" méjjség szélérBlJ mefsze le, a

rothadás éjtzakáján alol borzafzto lirefség' fe-

neké» rînak a' Világbol számkivettettek.

Véghetetlen Irgalmu lsten«! kb'nybrh'lj ! elötted

fogadtam , hogy Ötet el tiem hagyom»..bo-

- tsáfs-el ! ah látoma' te meg-engesztelt abrázate»

dat «, . . Várj-meg Hieronirtr! fögadj»el fbld alat

li éjtzaka! Menyek oh Hieronim ! mindentitt

vi'agos lefsi a' hol te lél'sz Çmtnyen)

V.



V. J E L E N É S.

Ä Csás^ár a kertbc*

Leg szebb álom képeimî mind sirga kî»

íé*rtetekké válratok-e*? 's ezen a' félre valo hel-

lyen is meg-találtok ? vagy a' magánofság üres»

*¿ge az a'hely hol a' UépieVôàés fodongos lám*

paisa játzodtatja képeît ? jelenlj -meg kelleme-

tes HéMéna az én lelkembe! bogy ezek a' po«

koli Káprázolatok mosolygo Angyalokká risz-

»za - -áltozzanak . ,. Te vagy-é Oh mennyei

hép ollyan könnyü.., a' szél hajija '« nyb'g

utánna... Enyész.-el . . . Millyen sárgák mol

ió sugári ! s a' levegb" könyvez utánna...

ba t mint ballgat az egéfsz teremfe*« , hogy a*

Hieronim vére tsergése f el - haljék — . mint

birkozik a' porba a' sárga halállal... utoljár»

fordulo sxemei hogy keresik az egés% ég

boltja ürefségébe Hélénát — Mitseda méj so-

bajeas ! ama kös7.il;larol jö ! minrba a' természet*

végsb' lehelletéc botsátotta-volna a' v¡?ghetet-

len setétségbe . . . Nein a' Hieronim lelke va-

la é ? meHynek a' fekete kárpit meg-nyilt —-

a* villámlás egyenesen réára sutöu.

VI. J E L E N É S.

A' Csás^ár, és Leonora,

Leonora- Oh jó CsászáH

Csásiár. Mitsoda ujj sz.erentsétlens¿g ?

Leonora. Kegyeimed »... hamar Hél¿na

Hitronimnál van . . .
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Csdszàr, |МеплуЪ(Ш îsteti! T*hát miad

a st, : él Hieronim ?

¡Leonora. Még ¿1»

Csás^ár. (jntnve) Ifjadj meg öiz ido , '*

~gy sebes fzárnyadra , ht>gy a' téged meg*

özö balált bé-érjem ! (sebe/sen men/yen yifa*

ia Jfelé) Eredj a' L^ányomhoz!

Leonora, (menve") Lukrétziávál tamtlnak^

;m nidnak a doiogbol semmit. (jnagdba) te

ífs&en relzketek. ■

, Vil. I E L E N É S.

Hieronim , 'í néhány Upésnyire eltítte tgy

S^áxados kèz-ivvel fe%yverke\ett hato-

nàkkal • ». Üt a% ora.

Hieronim. На! az ido szaVa!».Eib »'

:alapáis az orbkkévaloság' ajtaján kopogat *

i a' tsendes barátságos hang hiv bé,..me«

jyek ! . . . örömmel menyek.

S^á^dáos, Szerentséden ifju! illyen kU-

tél sziiletesédhez Ut a1 te halálod orája?

Hieronim. Millyen soknak a* k¿t bang

Bszve találkozik! 's mindeniknek bszve fog-

lalja a' s i ras, ennek a' foldnek szomoru úti

éneke ; vagy inkább ennek az anyának, melly

ьг. égnek lakosokat sziil , kinjai. Oh I ram si«

efs a' te Császárod. parantsolatját tellyesittet»

ni , 's ne fossz-meg ezeu pillantatoktol meU

lyek az éghez tartoznak. Az ég lakofsi vát*

)ák az ujj tsetsemöt Örö'mmel. . » az Any»

iigyan пет hordozta-ki a' 70 esztendot ; de aft
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êg mis stamat rát% 's Ott 70 eiztendös idet-

len it, 's ido szerint van, л kit az ido' le

se téve az ö szárnyairol , tsak álral - vitt.

Urim I én készen vagyok ; parantsolj hogy

szabaditrsanak - meg ettöl a' terétól , mellyet

levegö ég лет bir, 's oldafs-el a' fbldtíil ?

Sxáxados. En kedvezni kivántam néked

tz&n pillantatokkal : Téged vifsza fotdult em

ber i шь élettel kellene büntetni.

fíieronim. Igazán spolias*, nékem as

élet ollyan volna mint egy kedves barátom

holt teste; mellyet briznetn 's néznem kel

lene , mig a' rochadas blidos fergei el-fogyat-

nák . . . kérlek szabadits meg! 's ne engedd

bogy ezeknek az ajakoknak idejek légyen az-

xal szidni , bogy uraságodat rajtam nyujtani

kivánod.

Sxás^aiok' Tebát légyen .' kbfsétek - be*

«zemeit.

Hieronim. Miért? azt аъ b'rb'met se hagy

gyátok-meg , bogy nézzem , a* halál , egy

méh bogy botsátja • ki egygyetlen fulánkját \

InelyeHb" oda • lefsz, *s én a' mézet ama tsen-

det partra viszem» ,

S\is\aios. Ne légy magadboz ollyaa

kegyetlen ! —- nékem a* tbrvény rendét által

bágnom пет szabad.

Hiéronim. Tebát légyen ! (kes^kenSt vi'

s\tn ki) Isten veletek TömlÖtzöm fel-nyitoi !

tram ! légy ollyan boldog , a' millyen én vol»

tara valaba ... ah Istenem ! 's millyen mind*

járt leszek!.. ( köti Sxemeit") bien veled ob

ашр! tarud-meg az, éa képemet ! § Vidd^el
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jg&rid kellemeia azen szip gyb'ngyökbe ,

lellyekkel most en egy boldog világat vá-

ârlok-meg.

Sxàsxaios» Isten veled a' te boldog uta*

ásodba ! (jnt a' Katonâknak ; azomba Hélé'

a lobogo hajtkkaf, '$ ki"tetjes?tett karokkat

da rokan)

VIII. J E t E N É S.

Hêléna *S a\ tlibbitkf

Helena. Äljatak-meg ob Kereszte'nyek !

»gy szereotsétlen kér egy tsepp« ai orbkké"*

valoság tengerébol !

Sz¿szad°s' ( «M Ae¿y meg • s\ünjenek a>

Katonâk )

Hieronim. A* menoybe vagyok-é* mác ?

bogy Angy-al szavát ballom ...

Helena. С йо^* гоАдп 'í meg-ileli ) A*'

tt Hélénád a* menny ajtajába veled! kérd a*

mi Atyánkat, bogy a* te teitvéredet botsáfsa-

bé!

Slizaêtt. Az Ö teetre*re ? Istenem í miért

kellet exc a* szomuru dolgot nékem végheu

Ttnuem ?

Hieronim. Eedves joffrfiu! ktíszb'nd.meg;

a' gondviselésnek , bogy a' te batalmadba ad

ra, a' balál feUemeh karját mcg-állitani, hogy

ат. örökre bé-bunt szemek fel-nyitjanak "mmig

egysxer tneg-látni azt , a* roiért egye«!til 'volt

kedvt* a* Napfény ( sperrtet meg-eldja ; Hi-

iénáhox) Ob te roennyei világofság, az orbk

E a ce«
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leté'tse'g után ! az Ilten klildtftt tiged« bogy

a* te sugárid bé - kiiérjenek engem a* méjj

tjtfzakába? vagy az in biintetéseraet terhelnt

kivánta , hogy érezzem a' halál egész kese-

tliségét , a' raidön utolizor lato szemeim eli-

be tartatik az egész élet édessége • . Hogy

tudtad meg ? igy az éjféli temet'dnek siMehet

bátorságosan sugni $ *s ezután a* sirnak vala->

tnelly hasadásán ki-gi}zbl az ârôkkévalosâg"

titka.

Héléna. Hitetlen l el-akartad hagyni a"

te Hélénádat? igy kellett kenszeritened, bogy

Utánnad fufson idegen Tartományba ? . , « Oh.

Hieronira ! roindenkor mondottam nagyobb volt

%il i de kevesebbé szerettéU Kovetlek ! vaJa-»

toi g adofságodat te-fizeted.

Hieronim. С mosolyog ) Boldog el-enyé**

czett ido vifsza - s/titö utolso sugári ¡ mikof

<Sdes adofságomat a' szeretet* kintsébol fizeu

tem ; lángolo Cherubimok irták^fel a' te aja»

kidra , niikor a' terméfzet igaz pénzet a'sze4

lelem' arany képeivel egyuiásután folytak 'a

8* száralálo angyalok mennyei pengése baN

Iptt > . . . Egy égi tKz le viHámlott 's el-é«

guette adofság - levelemet; 's mindjárt meg

Utod a* halálnak sarga Nyugtato - irâsàç

, . , Oh Héléna» a' fzerelem fo'ldí tréfál

Voltak ; hogy hozed bket az en halálom* ár-»

nyékaíba ? Ën nem lehetek tobbé ados a' föU

don , mert eUvesztettera azt a* kintset » mel,

lyet az ö gyomrába rejtert minden aranayâ.

Val fbl пега váltottam volna-ws most egy

fïllérnek Ura nem vagyok, a* midtfn ebbbl a*

végheteUen lirefségbo'l ki-utaznom kell.
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НШпи. Kegyetle« ! *s engem Ы bagy-

, »' te örökre el aludt sze-meid ejtzakájá-

egyedül f Nem¿ el nem botsátlak , vala

it a' halálál oda sem iratod j bogy a' gaz«

g mennyei Atyához mehessek' meg-kérni'

rait itt meg nem ôzéthetz,

Hieronim» Helena! naked még nagy kö-

• fségeid vannak a' Földön« Téged hiviitt

gondviselés , bogy a* mefsze пеЧо Nap

ejét tnég-araiiyozd : töhsd bé kotelefségedet,

akkor a' mennyei Atyánál találkoznnk \ . ,

t hiven várlak téged Helena* , « Helena!

ilogul hagyöm naked a* földön e»t as utot-

i tsókat a1 balai' zaszloja aiatt \ (nieg SJait У

sir szélére nera jö a' szeretat féltés ; *•

mennyorszag' batár szdliu vámat kell ad-

i ahbol, a' mie a' földröl bá-viszttnk , légy

nu oh halál ! nézd kéc setét barlangaidbol x

ig Hélénát az brtíkkéValoságra ezen tsok-»

al el-jegyzem (forron mtg-tsoholjÁk tgymôst)

rökre enyin» vagy Héléna 1

НЩпа. Örukre enyim vagy Hieronira *

! mar keVzen vagyunk ; nints iemmink tbbb

* földön . . . ez az utolso öröm tsepp voir,

UieroninX' Folvjon. az örökke' valQ-ig Ц-

yen gyöngyekkel.% »г

IX, JELENU

J^trf&J *х az elibbiek*

Emmies* *S meg él az a* gono»ateVö.$

Százados Uram ! illyen bidegséggel viseltetík
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el année azt a' Léáayc. Hélénát félre vonják

magán kivüU

Enredes» ( int : e* Katonák térdre el-

ntk fel-vont ké^ivekkd 5 j'hí 'í Hiera-

nim a nyil-efiövel le-esik, de пет hal-meg)

Héléna. Mennybéli bten millyen setét

lett a' földön. Hol vagy Hieronim ? a' te

sciredbe voltara mikor я suhoge efsö le-esett,

's ki-nyitt a* halál* virága: (ki vel\i a tört)

uyiljék-ki a' pirja isî (felné\) 's áh! setétsé*-

gen fet repulo' sugar! te is várd-raeg párodatí

(mcjjébe Uti, 's Hieronim mellé le-rogyik, katr,

jait Hieronim Jtie terje^ti^ Hieronim is /*>

¡Teje nyujtya Karjait }

Hieronim. Ah Héléna!

Héléna, Mennyek ... oh Hieronim ! *-

\amban a Csâs\àr egysperre bé-jë,

X. J E L E N É f , ,

Csisx&r* ( l's ax elébbiek, » €sás\ár fe-

jtr kesxkenät tartva —fel Sietxe bé'lépik. У

Ah ! már ke'sö . . . egy pillantat bé - zápta a*

kirá-lyi páltza eltut a' Miodenbato Országát

(kb'xelitve ) Szent bten ! a* halál karján egy

világofság' angyata! (ko'zclebb negyen) Egek í

a' Héléna rére ... Oh Mindenhato ! miért en-

geded ? bogy a* kisértetefc áltai-bágják azt a*

határt, mellyet az emberi erönek adtál . . .

botdogtalan fóld ! motska a' tsîllagos kárpitan

•1-fáradt természet' etsetének ! vagy minéku-

tánna a' fzép világ fzlíletett a' Chaos méhé*-

bül, ez a* születés el-vetett máfsá... Oh éa

nyo-



imofult ! vajha változbatnám egy Kb'sziklá.

melly a fzár.adok mohával sirjon , hogy

id addig huljanak könnyci erre a' vérre ,

; fzámok a' tengert «eg baladja. Örökög

ö árnyéka takarja-el ez, hellyet az eg szi-

elöl i s' Sokszor a' vastag fák ko'zott fuj-

a1 maganos szél , 's a' mi lelkeink benne

îajisanak . , , Kegyetlen Nap J nevethetsz-é

:• a* szent vérre V mellyel a' természet ro-

iin az ifjuság' világa ki-aludt!. . . 's te bol-

gtalan fold ! melly veres sebeidet érzéket-

u hordozod , kéid az eget hogy setét felleg

:yollal ronja-bé abrázatját, balzsam efsö-

¡t sirjon , \s bintse - bé é szomoru hellyet

rágokkal.

Héléna. (haliokalva) Áldott légy ob je*

tászár ¡ botsáfs meg ! »

HUronim, ( haliokalva ) En vagyok g

linös ! 8 nem testvérem.

Csisxár. Orbkkévalo eg« mit tseleked-

srn ? botsáfs-meg j botsáfsatok-meg ti ! a* kik

mennyország' ajtaján bé-lépve, engem a'

Bid' gyötrelmei kbzt bagytok (le téràd Hé-

ináhox ) Add ide kezedet Héléna ! bogy a'

e életednek utolso melege szivembe maradr

on , a' fagyas kétségbeesés eilen.

Helena, (Äe^er oda nyutju) örökke* al

io« légy ! . . . Oh leg-jobb Oh !.. .

Csásiár. Oh Helena ! miért kellet a* ter-

méfxetnek az ö egéjz szépsége erejével meg-

támodni engemet ? tsak ember voltam ... Oh

botsáfiatok meg !...

ИШпа» Élj boldogul ob Csáízar!..,

a*
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ж' végèn bôtdogîto pátyádnak el-várhak . » barátid

Hieronim. Elj boldogul ! . . Áh Istenent j

. . . Jíél¿na! . . (svkajti 'í meg hal )

• Hilina. Menyek !.. Oh Hieroni» ! . »

Oh jo Isten ! . . . (sohajt 'í meg haí)

Csás%dr» Istenem! ez a' két sohajtás, melly

fletera lárga lángját szinte ki-eltottà » vitte

egybe az b' lelkeiket! már sallad vannak az

¿gbe ! 's ne*kem ezen a' puszta szomoru fbU

dßn kell rabságom' esztendeít kitolteni, bogy

le*fizefsek abbol a' nagy-adofságbol , mellyet

az idönek busulása ezen sirhalorara ir .... .

Ok szent Isten ! adj eröt bogy minden Vi*

zekaek fotyásairol, minden hegyekröl, Népe*

imnek mellyekec r¿ám biztál, boldogsága « su*

gái-ozze*k szivemre ; hogy ezen a' hold Vilá-

gon menyek, mind addig , mig hozzájok ju*

tok. (a' Kdrpit U-esiK)



 

Hibàk és Igazitások.

0

\

\. A* több hibáknak kmfeje at , bogy

i«nî mé\¿szlettem ; sajditotn mar, bogy ba job»

ban-is kl-jóianulok , sz^gyenleni fogom bogy

îrtam, 's még inkább, bogy ki-adiam m i пек»,

elöue аг Idötöl ele'g tanátsot kéitem-volna :

aiért a* fenn kért siemé'rmetefsê'g takaioját

meg kettöztetem j 's егеп hibámat egy alább meg

îrando ituéz.ettel kivánom meg-igazitani ; melly

агег^щ аг b't Tragœdia (akármelly kitsi ked-

vefsäget nyerjen*is kUlönben) teg-alabb egy

régi mindeiinap folyo kedvetlen tragœdiai, esz,-

tendonke'nt egy»k<5t Nap' meg fog lVuntettii,

Ide irva hagyotn-meg, агга1 a' reinény-

lëggel : bogy mig ezen könyv le-bujdo$ik а*

feledákenység' vblgyein $ találko7.va emberi szi«

-vekkel, a' kis рмак ralám többekkel egybe foly,

A ki nem esmér egyéb vugot a' jora,

a' miga kí-mutatásnál, piruljon-el аг, Ertiberi»

afg f¿entébe saját vétke'tôl: аг ollyannâk fe«

nyegetö siégyenkôve tsak a' blinket irtoi-

tathaija-el a' jdnak teviséiôl .. , üyaláiatj»

У. F ¿ ■
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a* tnái idönek, hogy я' Virtus' îeg-sïebb ti8-

▼evényjeit-is » roásképpen пет mdja nevelni,

hantra hogy я midon koronájolc az egen fény«

lik , gybkerek a' fóld setétjébe rejtezze'k . . «

Szinte ke*{jtelen ritkaság a' nagyravágyástol

meg netn fertéztetett sziv,

Ma-gáért a Joén buzgo Teleki Josefnek

példája meg tani hatea atra , hogy a' nélkul

a' pestises szél nélkül-is аг îgaz kintsért le

bet evezni : аг ö tiszta lelke*nek tcupá'n a'

▼irtus' szeretete adott szamyakat , replilni a*

mennyei pályán, kedvesen világolva a' fbld-

re ; mig a' raások felibe vágyas légio rabjatc

a' pokoli sbiét szélvészek eggyik Ôrvényibôl я

másba ragadják..- Vigasztalo tekintet volt;

mikor nvir egy halando szemdböl látszou a1

mennyei arány , 's az ábrázartjára írt odava-

lo polgárság... de fajdalora ! hogy az ide-

valót félbe kellett hagynia : a' menny Öröm-

mel nyilt-meg az örök végzés szavára ; de

mint egy menydörg^sc úgy hallotta - meg a'

hazai föld, ys miuden hazafi el-némulva , egy

temetö oszloppá vált, bé-itva a' Teleki Jo- ,

lef virtufsival . . . a' tavasz el-jott-volt virá-

gokat hinteni az Ö NapjáraJ de könnyeket

hullatott , léll gyászba kis¿rve - el atmak el-

enyészô Napját . . . egy szép nyár reménysé-

gé*t bé-tblteiii már az Üsz meg-hajolt agokkal

jö vala hozva még sok az Emberiség számá-

ra 'lendtilb gylímbhseit midon a' halál ko-

mor Angyala azoknak déli Napjára fellegzeir,

s minden jégbe borult . . . mint egy motsolc

az egen, úgy látszou a' foldjröl; de az Örük -



Vég^sek' Ktfnyve nem halando nyelven луап

irva , . . a' világok felett olvas.tatik, 's ezek û-

gyelmezve homptUyognek az idö* zugo folyá <

sán ^ az angyalrk látva a' mennyei arányt,

ÖrÖmet énekelnek a' parton ... de mi sirunk

azért a' mit látunk, a* miiön éjt£zakánk' ke-

▼és világai közzül egy illyen ki-aluván, m¿g

rcíszabbul látunk, , , két Országra huntak-el

az ö ^szetnei , 's ké*t Országvol enyésztek-el

jóltévo' sugari . . . 's azon moho sohajtáfsal .

•mellyel a' hazai f^Utbl egy Vt?d - Angyala

vált-i'l , mintegy meg-sebesittetvén a levegö ,

nyögve ^ndult-meg a* Hazába, a' fbldröl vin-

» i efsöt az égre . . . A.' szeretetnek min eg/

ibz kúifejébol eredt könnyek annyi ezers-ле-

jnekböl egy ember után rég tiem indultak ...

Vajba «smeinék-meg', a' kik a' ditsbség' hi •

deg fënyêéxt a' szeretet , boldogito melegét

yesztik-el" millyen mennyei h¿dito ereje van

a' tiszta jósignnk ! . . , Az Ö temetésén pen

tsak a' iieservesek fekete fátyolain hempereg

tek azok a' draga gyö'ngyök, mellyeket tsak

tirtufsal lehet meg-venni ^ néki minden Ke

jervefst volt ; miïidemiek valakije holt-meg

b«nne ; 's mindennek artzáin tündöklött á' Tc-

leki jósef le-folyt ¿lete . « annyi könnyet tor-

lott volt ö le ; hogy azok le-jöve a' menny-

b'dl, kis¿rni a' fekete szegekkel egyugylí ko-

povsót , még a* siiáfsal esmeretlen szemekbe- í :

Szállást kerestek... A' lep-kem^nyebb Pérjü-

ak-is mint a' meg-tsapott Kbszikla a1 pusziá-

ban sirtak : eggyik a' roásikkal vetéMkedtek «

incllyik adna többet esztendeibül éne i van
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Щ я Kriptába bé-menn* , 's ha Btet ki-}8-

И látná, vifs7,a - adattatva а* Нагапак ; le-fe-

kllnn¿k hellyt{be, 's örömmel hunna el... Ah!

banyan лет e'lnek méltok a* halálra ? nevé»

kedve neyelnt az emberi nyomoruságot . ..'s

bánynak пет jö-el a* kiáltott sz,abadito? . . »

lstenem!. íígy versi hogy a* védehnezô pa-

î'st-îï el-töröd elöUünk ... De mit szolhat ,

*' ki'egy vt?ghetetlen tiagy képnek tsak egy

arnyëk - vonását látja? Igy né'muljon-meg Póp«

pal ; Minden tset arány ; mindtn ¿ifsonantia

Htm értett harmonía j \s ä* Resabe rosi » /•

°Z Egtt^be. Kitsoda meri axon láthatatlan

Ké¿ tdvvénnyét пуотогт , melly a' mez5

fçlèit «Linen ve , *' burjanok kb'zzül virágokat

té*pki ? . . « Palyaja közepdn eny¿szett-«l Zeyk

Janos a1 földiöl , а* НагаЯ NéVvel az, Atyat

héfk ... 4 a*' minap egy a* mostani idönek

litka virág* tCrét kereste a* jíg-kéz ... A'

Jék ugyan mikof ebmulnak •> is , jéltévok a*

azivbe; *s $' Jbvendb' , melly velek el mult,

egy tanito szép k¿pn,ek meg-rmaradt, ha an

-Original e!-veszett-fr ... Ah! as Ö eilist-ha-

Ju V^nségek , melly disze lett volna а' Нага-,

рак î a" Jövendönek elibe iyt Kronikája a' leg-

titkább (4 egyediil tiszta) vimisoknak J mel«

ly. к a' Pokoli Anya (Nagyravágyás ) nélklíl

szííletni {ndtak ....

Upyan-is a* testi gyb'r.y«riist?g Ôrdb'génél

Çonôszabb e* ; mert az tsak a" testne*! fogva

akas7>thatja*meg lántzait ; 's jóllehet a' Majusi

Yírág-hava?.ásba Atnbiozia illatokkal a* meny.

bel k*5iaUott Isttjnoek bazudja xnaját» Vtf*

kin. '
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ïc^ntetétôl flhggenî látszik a' Nappai, e*s tj}el ;

rnihelyt azOrbkkéValosá?;' tavafs/.at meg-lâtja ha •

Vaznî ; tb'nder-páltzaját el-ejti » s a* rnennjeî

fényrbl el-enyt'sz fcket^n siigározva vifsza...

abonnai az,addig kinzo foldi szerelmek ,

to^-forditva. ará'nnyokat , a' rcennyie gytilad-

fiak : de a* ISagyravágyás ragado mérge a*

mennyei Jelltek kôzzé it pestis modjára bé-

batván, аг egysdg szentst'gébe ejtette öcökös

motskát ; mennyivel ibkabb. a' fbldi teftvére-

fcec egy Abelre, 's í'zaz Kujnra fzakasztjí ?. . söt

»* mint egy épidémiai meg-vefztegetett leve-

gobe ma a* leg-egefségesebb se lebelbet tisz-

tán . . . Annyira jutettunk , hogy a' bellyett

bogy gyogyitni kivánnok , a* nyavalyat ditsér-

jlik» '» tapbiljuk j 's már alig-ïs e*rtjük , bogy

Arisiidest , tsak tién bopy dgy viselte ma-

gát , hogy ki'tetszett számkivetették . « . Ob !

mikor lefsz bogy Ànsûdet kt ne teisëk , *i

*gy sina tiikör ti* földön a* mennyeí eggyís»

êêg boldogságát meg mutafsa ? . . . üb fájda-

lom mennyire távozunk etttt! ¿ midön a' leg-

jobbak-i* sokan , magok Tetik azotv Cocy-

thus pattja virága magvait a* testvéri szeretet*

egyarányát tanitott Idvezitö Szeju nyomaiba ;

magok meg esinerik a' burjánr, mikor kinö de

kéTd.., A\kinek lelkébe meg-fogant , *s ki-

inani tudta j annak a' Vinns a* mennybe

polgári just ád . , Irtozzanak meg saját mu»-

kájoktoli a' kiknek Nevehjeik a' Napot ki ol-

tari ké*szek, hory egy kis bogar repdeséYe

fényljék a' setétben ; 's tsek azért Szeretnek

puuokat, bogy tsak légyejiek^ a" kik imá*«
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ják a' bálrányt . . . Àz illyenek Táltortatjáb

pokollá a' fóldet : a* hol tnindeoik kiilba , .

(eggyiket a' Sisyphus kbszirtja , másikat a'

Tamalus tengere, *s ezer egyéb kinozva )

tsak abba egygyeznek-meg ; bogy kit-kit sa-

ját férge clvenen rág... Ëz.ek œiatt késik as

Orokkévaloság órája : mellynek minden kere-

kének klilön, tsak azért kellene forogni a' m*¿a

tengelyje köiiil, hogy a' mutatót egyb'tt az b'si éjj

fziirkületébbl ki-vigyék a' Nappalraj hogy en-

яек szeretctet sugárzo Napjaaz én, és te kÖzStt

lévb jeget-fel-engesztelvén, azon fzónak Л1/,

mellyeti a' Jésus parantsolt saollani , valabára

tellyes eröt adjon ...

Ti » a' kik dhsbségnek tartjátok a' Kr>-

itusrol neveztetni ; *s eren két fzavaiba ; Mi

¿ítyánk.1 minden kótelefiiég' Summájárol , a*

Köz Atyáhez, és a' Tesrvérekhez valo köz;

Szeretenbl vallást tésztek . . . a' kik árzite-k

tisztán szintugy vonattatni mind eggylitt a' Jd-

«ak, és Orbkkévalo Szépnek mennyei Napj*

felé . miként a' kö a' földre nehéz . . . a' kik

ezt az egységet a.zzal a' fájdalommal bizo-

nyitjátok , mellyel testvéri Szivetek a' fele-

barát scbétbl vérzík . . . Jertelf-el ! a* mtdbn

a' bus Atya a' Menybbl feihtíbe borulva le-

azállott halgafo a-ngyalaktol kise'rtetve , min

den ha to jobbjába rartva felettünk sujtolo ves-

szejét : meg - esmérve a' tsapásokba-is az A-

tyát; Fiakká légytinkí hogy azokban *' Mi

Atyánk Neve meg --szentt efsék . . , 's az ör

Ortzágát kérve ,• esklídjttnk a' Jésus, Örök vî-

Щрищт vezéflô záízloj* *Щ fei *геп.1еД( «

* vité.
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vitézei bátorsággal hartzolni a' setétség ino-

zatai között ; mig Je rog'gyunk kevesztjeink

alatt : 's akkor is akàrmîut lellegezzenek a'

mennyre a' sete*ts<?g fejedelméhez pánolo ser-

gek ; s akármint látafsék is erbe venní a1 go-

nosz a' vríágon ; annak a' bitiiek boldogite

fénnyével ei;y¿fszék-el az diet ábrázatunkrol ;

bogy a' gyozedelem a' mennye*, 's annak Ki«

râlyjàë ax Qrszág a' go;:o.ztol meg-szabadi-

tando világon brükké.

Tsudálkezni leher ugyan ; hogy a* min-

denek felett leVö hatalom semmîvé tebetö os-

tora alatt -is, még sokan a' kevélyek meg nem

alázodnak ; a' keményekmeg nem f7.elidiilnek ¡

a* raagokba egybe-vonult szivek, a' szenvedö

emberiségre ki nem nyilnak , s' sokan a' hel

lyet hogy el-vonnáaak abbol , a* miböl majd

semmit sem éi-demelnek , magokat terbelik-meg

azzal, a' raie*rc faradott földmives éhel hal.

meg.

, Nem igy tett az$ a' kt a' hellyet, hogy

tgy hiábavalo pompáért falwkat ébeztetett vol

ca , táplalta azokai , 's a' koldusoknak (kikec

vend^gelt az el-mulo fényü* afztalok hellyet)

könnyeivel fel-gyöngyözve tUndoklÖit, a' mint

.bé-ment azon éj tzakába, raeUyet az Ôrokké-

valo a' mneny elibe kárpitnak eresztett , . Rit-

ba tehet éppen úgy a' min. o- tett ; ritkán gylil»

nek úgy egybe az ég 's fbld javai ; 's ez it

mi к or egy tokélletes balando kezd vala l*n-

ni a' földön , mint egy tsak meg-mutatott

Mustra, a' földi motsok elöl fel-vitetett . . .

Az ö emlékezetrt aélto ronásit , köfetik
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»ok Jók ; a' ¡i¡k, mint maga T. J. a* Jot ,

azdrc hogy m:rs key.dette , nein kevésbé* sz*»

retik . . . Kóveisük mindnyajan ! a* mennyibe le*

hei : bcgy közelmsiink tellyesiteni; » mît

aten »7.oba й mi igérlink , mitfbn a mi kt-

nyerünket ke'rve, a' testvéïek egy Háznépée'c

nieg-fzerezni fogadjuk ,■ arany idot hagyott a

Teatamentum az ftgy kenyérbe, mellybe mind»

nyájan része.'ii'tek a1 szent Vatsoriban; 's an»

nak tellyefségthe jött-le az a' Szene taz. a,*

mennyböl, mellyel Manyrok ft'nylettek a' lán-

gok közzül . - .

Adjon ki-ki rem obbol , a' mi van ii'Jk-

sége felett : »zakalsza magátol-el; fájjon a*

mikor id, m¿g-is gyonyoriíséggel adjon; J¿-

susnak-is sebei fajtak, raidon haldoklo ábrázat-

járol a' menny Óiome sugarzott-bé az b'rök ¿je»

fzakába»

Ennêk a' Keresztfán fztnvedett Mennyei

Felségnek egy nlázatos imádoja, távohol ко»

lelitve teszi é küvetkezö Hagyományt ; .

„Minden esztendöben M. Vasáthelyt ,

„ах azon Varos' valoságos Kolduísainak

„fminden vállásbeli ku'lômbség nélktil ) юоо

,,az az ezer Rhen, forintoak ( ba az Exem»

„plirak , mellyeknek száma ot *ъёл, bt-öt R.

„fori n ton el-kelnek, kü'lónben aboz kippest

„faatarozando bummának) interefse, az alabb

„meg-irando hellyen, és Napon osztafsék-ki ;

„és axon Naptol fogva annyi Ñapan, а' men*

„nyite az irt Sumraának interefse az ezen

„dologra Fo-Vigyázo által elégjégesnek fog

„it¿ltetni • egyik te kolduljon , 'a az ala»

azea



on kis réWrOl a' ftíldnek eKy rimánkodá«

mennyen-felaz ¿gre^ hogy a' mig az an-

alok fenn énekelnek, a' pokol a' meg-

Ätatott Isten-képét nehalgassa a' maga d¡-

ítére. .(*

Ezen Napoknak számít, illyen Capitali

sai , és esitendonként minden Oazdaiol ;

ki kapujara egy bizonyos jelt kivanna ,

wségéhez kippest eggyezve ,. valiani arra,

у azon semmi koldws azon esztendöbe nt

>")' Onként b¿-adai>do Símmakkal «tapo-

» lehetne ; söt vé*gre akkorár.; none ay. in.

s«Uböl, '« esztemlei Colla.tumokbol a*

.ma 4 hogy »emmi n¿mü koldojlo sem al-

nailankodn<fk külön senkinek ( a' mennyi-

. ne\neüyek magok,. bizonyos ki-véielt meg

i etigednének,) sot minden Koldulo{a' m*nnyi-

meg-érdemelné (агоп koz Summahoz fo-

ipadmfk ; a' Koldusok (mig lésznek) ma

is birtokoíokka lennének 's mindenik tolle

elhetö kippen, egy ki -szabando Fntézet

rent dolgoznék, e¿en Kb?. Capiialis ne?e-

!re : és igy mi.id ok , minü azok a' kik

t szenveHö t^tvéreiknek kezet nyujtaná-

, egysaersmind az emberek sora' méltosá-

fegyxii Ázt kérdheti valaki; mlért éppejt Vísilrhelyt?

rrt mert nem lehtt mindtnütt 's kúlAn Win tetsiett

I, I. tistteletíre vílasztani azt a' V-irojt , m ГуЬ»

№h, kn¿zul, nellyek vételkrdJietnek , mellyl mnndj«~

■gáentik Irg-tdbbet lakott, '. W KiU Isp.talyt fundultuj

w a' Varnst, .nt.ly.iek napnyugo'i egéittl j il H nagy«

igu H,Uai srerei.bésebb ¡db.v' t-illagt^tai , felsöbb vi|¿-

nfságot nifb,.e iuyar .«пик,- "s nitnek napktl-tre v.uve,

ЧУ ujM JáJjentkfel, hugy огоШшеЛ le mtiwísenek.

Ц ttc
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fira emeltfdve*n ; a' Mi Atyánk Országá' kez«

déte Innep szombatja el-jbne.#,

A' meg-irt Capitalisra léendb Fö vîgya*

zatért , és a' meg irt tzèMra te*jendb rovabbi

boit» Inte'zetekírt folyamadik a' vi'gig esmé--

jetlennpk maradni igyel,ezo iro , Hazánknak

«zon egyik tuztes tíoltséhez ; a* kinek e*r*

demekkel tellyei alázaioísaga FeWge*t izere»

tct, '* tísztelet (ugarozzak-korUl ; a' kineV ne»

tuet emberi lelke (eggyestilve BetLlen G,ibor-

nak j. G tíerblen ¿ataban élô lelkével)nagy .

Horizont melegitve vilagol; 's egyszersmiiid

általhato elméje a' hol kell, egybe gy lilt sugá*

rokkál e*g. . . G. Kemény Samuel l'r ö Rx-

Cellent/iáját ( mint az Ország kbz Ispotályja

Fejët) bátorkodik alázatofson instalni az iré:

bogy a' fenn irt Capitalis' Interefsét a' Haza

«.abadito Kem¿ny Simonnak emlékezete*re osz-

t«fsa-ki Simon Mapján ; a' piatzi tsorgót az

Olasz nyárfák zöldellö Karimáján kivlil . koU

dusokkal (mi g lésznek) koszoruzva-körül ; e*s

erre kéietnek az Ispotály ak jbvö idb'kbeli

Fb Vigyázoi is . . . Vajha ne kellene*k eml¿*

kezni szazsdok mulva it egy jórol ! '$ osz*

lopot tsak azoknak gyalazatjára kellenék e«

melni, a' kik azt fceresték , лет tisztán sze-

retve a* Virtust i hogy szb'nne'k-meg a' men-

t>y ti Szépséç pokoli potlékra szorulni«

II. A' metly libak dojtött beiíikkel lesz«

nek ide alabb, 87 ok leg-inkább rontják az ér-

teltuet ; a' mellyeket a* kedvezö Olvaso bn-

ke*nt meg - igazit , fel simsenek te"ve : arra a*

joságra ke'retik ; hogy leg-alabb amazokat plaj*

bu*
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báfszal elöre meg-igazîtnî me'ltozíafse'k ; hogy

*' valoságos hibák- sokasága (mellyek közxb'l

némellyeket ilgy tetsrik most meg ¡gazitnék)

ne halmozodjék ezekkel.

Pauzaniásb» hibák igy igaz-ictaisanak-még

JLap Ser Hiba Igaytds

S 0 4 környeti kornyéken

* 4 I* az a* . az a' vér,

5 Аг i-sö Jel. vegp*n ki hagyta a' le iro, ezt:

Xerxpt utifnna ki-menve A' mit az irás meg

nem mond ; bbltsefséged' ékesea tz.ollo Szá»

jara bi/om.

í jetenj jelenj-meg

•9 aid add

s' az1 I ' 's

6 te.f te ii *

la eleib* eleibe;

»9
ys

'e mikor

- 9 И tészi tészi a*

• i II aszitott tas7.itott

la egybe oldani egybe toldaos

Atya Átíya

»? mélto mélto.

•о ¿ haza tejet hazai tejet

»¿ örökke' öiökre

31 >6 ezt e' nyvlvet art a* nyelvet.

J« »r lelkemei k^Uenjei

SI öröminel\ Srdmmel

37 tin, en

J8 6 kardot ' kardot ;

39 , 7 gyuldzatjäraf gyaiazatjara 5

1? ia mint mind

41 17 tiîita az risxta

4« leg-alot Istenek , I.«tcnek.

44
li Perfim A' Persia



Lap

47 > (zabadultál

6 hanem

M hotzol

«» 49 mernyen

5l »f
Anya

fa. it

■8

litвпек

es/ek

t8 ki venni

S4 »7
any a

5? ? ГНПаД

*i
7

nyuçodalmad

8 mnfiat

«I »7

«4 7
в' ridmvetffsbe

mint Sptfrta

a' vildgéba ,

«4 5
h i mal

>4
iréit

»9. bóhaejébijl

M a h о

tzab îdultak

ba tient

bozok

menyea

Annyd

Istennek

Ies7.ek

ki vin ni

annya

Funak

nyugodalmat

mobot ho¿o

iS^y-é

a' Sp rta szâmvetéf ë-

be , mint Sparta a*

világ.'ba.

hartnac

hal.iln i'élt

bolbôjébol

icdbe

Lap sor Jíiba

i a

3 legalol

4

II

to

»7

•3

»4

fi6

•8

»9

3»

Si

if

'îô-

il

S

t>

i с

•7

i6

9

09

9

»f

30

»5

8

J

»9

Mahomed

burulve

le bullo

SÖIÖ

/j/í* яг* moni

tuácikkel e'gre

ami ut¿kokat

nemes lelki

itdiiig es

kevésbe

kedvtsebb léfi

hat tt

heiat

sïippHdt

azzal é kedues

hanem

mindm

I¿a\itásm

II. Mahomed

eKboruIva

le-bujdoso

sü'tö

t»ak azt ne mond

tli/eikKel égre

omlade'kokat

nemes lelkll

addig mi g ex

kevétbé

kedvesebb lefsb

hátát

hácat

sappadt

at/,al a' kedres

hanem

wig mieden

Lip

*



Láp Ser ífíha

Î7 10

3*
Jt

4*
il

»4

4« i&

4» i

41 «4

# 9

4> ti

49 »1

Si
16

S5 9

6o »f

if ■ 1

7» »1

.7* ir

7i 8

?*

47 légalo!

5

76 »4

el vetni

é etet'

tsontváza

anya

köz ha'dram

én haVani

láiK?aiba ?

huí ara

« fil nyilt

t¿ged egy

buony-taldm

porbak

mosolyagnék

az alelóse

hartem

UÍUogai

virríf; 'i m

az idbcfsffgrc

mohán

vdli ozattaa

olvo

Jga%itds ^

el-vetve

flexed'

isun vazar

ano va

когпаагап

t!n ma hallani

lant/aiba

Ьл aran

a1 fel nyüt

téj-ed egy-egy

bi/ony talan

proba к

mosolyonnék

az o olelése

ha nein

tsil laçni

virágain

sem ах iJvefségre

motion

vahoiatlae

alvo

Kemény SimonbaÈe

Láp Sor

i

7

»7

»9

18

•>

»7

i*

»6

8 10

I» Ugalol

If 81

•S

18 17

ss 19

S) St

84 s

Hiba

На/

На!

Не!'

Farolát?

аг tsillagaît

mért

ne

el-veeitiak

meg

Aa külän

mér^tt

iiámlál

hntalina

tetne'6jt?n

œeg-elégaik

Hé !

Ha! -

Hé;

Parplát!

** б tsillagaît.

mert

né

el-vefsztînk

ha a' külön

mérgét.

S'iámlál a*

hatultnas

temetbjén :

meg-eiégsbik



Lap Sor Hih& IgAxitiu

}a gyümöltf gyümölu«

|* 15 tyÉJi¿ ' Uffik ?

16 kerd? kard?

)4 t botiáid.l» botsás-It

jf ' 14 кбппув konnyet

19 eit^ irom eit

•5 Ш'-jjee mejjén

$¿ s И kis

)8 tg Ha Hah !

40 10 mugit - magat?

41 «9 « a?, o

4* >o ' H¿ fiak Hazafiak

48 1» feljeket fe:eket

49 I vein* siskison, volna, »isk«con

Jt 87 ^gt4n egen

»' 15 é<¡ >6. 10c hellyett. AMor vagy te Erdély-

nek Léányi 1 ötöti / лъ [fi^aaçk à' mtnnyböl

vilaga te rajud!

f4 * tornyok a' tornyok

10 'j »' a»

55 *f Isttrnek btennek

if6 i Uutert Haxaét

?7 i¿ v ret v^rét

92 et «rOkhéuah rf*. örökl.eValo' ditsi«

tséretet retéc

j» a* Jegyrésbe Nap пар

59 «5 áldottak Uáróz

A* Ncgycdikbe.

Zep, Sor Hila Igaxitis

7 ¿ e» a' te

$ 1 eny/szei eByész-el

10 a vezest vezesd

11 a» épinetik ; ; ¿pitiecik ,

»I köz-t kö't.

I» 17 Feâat Férjfiat

13 ig ízakail »zakaszt

tf i fenyök kbiiül

s 8 » hév



Láp 5"or

»5 86

и legalol

*9 »3

»3 »5

шб
9

- 26

II

*9 >7 ,

11

3« 8

14 1

35 »4

»7

38 7

>7

4« »9

49 16

«O
7

f» 16

«3

f« ■4

54 >s

55 f

8J

*9

H »9

■9

<7 Ii

•3

s

h 9

t4

14

7» *f «

7* »4

16

81 S9

Ss
?

Hila.

tehdt meg

értitt Ulekké

váz

kivnánam

ahoz a1

a' maga nádméb

kennyeidbe

Zarra

meg sirfett

hazdinkbni .

tseppckbe it

az Arát

ó tau

égek

hadiío

a* mi

*¿?

pama

tunulíári

niffr

az égr«

ez a1 k/t

M ki

Igasx'tdt

tehat egy ujj meg»

aaértzei ЬЧекке

váztol mig meg

kivánnám

ehez, á"'

o maga nádméi ?

a1 ¿ors

kö'inyeidbe

zárta

mrg-sé; iett

hay ambol

tsepprkb*

ez. órác

oh föld !

bodito

a' mid 3a

hét

barna

toimí'iára

más

a¿ égre gyüírt

ал a' két

ki

hogy'kOtbeviUgol közbe világolhofjr

ére.n

k¿t a'

haljunk

otztjlcyoi

У*яи a'

mind

mind

ide

hideg,

hid- g ,

nëzztn

knporSQt,

é'

tavasztok

kisfri fel

é*pen

a' kér

haj'unk

osxtályos

fenn

mint

mint

ide ,

hideg

hideg

пёггещ

koporsot, mellj'

te

tara jinak

itt v¿ge a' Rota-

muada besaédeaek, '« atinan Camille beaxéll.



Lip for Hibx Igax'ttas

8* a$ ifjusáfc, ifjuság*

I) > lang i J я » sc

f xémvü , remua

6 htvo'iikat, hab-kkal

7 rabtarsaiaj , rabiaríais

14 erre arre а'

A z Ô t ö d i Ii b et

9 % hivséget

% jzot, Enyim

tíéléna

»• icgalol szentek

II 7 termiztli

'3 lo htlni

»y Fani

>f 15 Ha ! h»

'7 17 t/г ere

1 S erЛ

3> 16 his 4s7.onjr

33 4 fifjdtitain

*4 si n^ke.l

s5 1 2 nyiladtol

ib 7 keze.böl

31 lo most

3 5 1 most!

alolrol Q azziil ha , «/¿//ff

35 fi Hylíl 17 érkezettel

?7 al. 7 l'vererete*

39 f i6 " mennyehel

40 a. a nyeveljek

4» Deito ?engeJ

4* a 12 Helena

46 f. 8 JzKnnye

47 a. * it

9 nekiink

Elso 43 f, i . bri'tWet

49 f. i ат.оп Гг6'о1 fig^a

'j majd, a' be! \ ébe

tei ii¡t7.t ás еГлге

веда Vjptetei.

1 é. ségn

s?ot , „En vim,,

HéléD!

Sze<nek

termes et

hüllani

f.i 1 íi

Ha h ! Háh »

; X ero ?

ero ,

а' К is Iszony

я' fjjdalom

■íkeJ ;

V \ ilaidiol

kezeHbol

mác most

I) O 't'

a/zal, ha belölle

érki zen-el

Í7 eretetéi.

Шсппз ivel

nevt Ijek

rendit

Héléni?

si enny ii

is . . .

nett link ;

brízélget

\s az enyimnek fsak

a' tö.ifsei irwrad-

tak.



íáp Sor

t.

f,

a.

** i'

f

ft
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Némely Jegyz ések»

I. Mahomed eVvisitalo »ölt ; azérf. »ze* .

retí tsîllagokio! tesvéln'.

A' Oialcgaiok ki albatatlao boffzak

benne»

A* 3dik Darabba pag, 35 : Ezen szd

«tin SlVJOiSlStre'g lthetctt meg esmerni né-

melly betuket tgy mint К .«M». NY a me*g

■топ я' kbven (melly nagyon poronyu volt)

kivül talaluk egy más erös feje*r tnárvány kö-

Vet t gothus fraciur forma de el-olvashatatlan

irafial ; azt mondják hogy e* a* Gáfdí Kapu

elött, Uld padnak fzolgal mais. Az bregnek» ,

*8 Menyé*nek neveikrël valo tudositást éYpen

varom : el akarván nevemet titkolni, nem jar»

battam *\ég jol utánna.

3. A' 4dik Darabnak a* nevé ; A* Vir»

tus gyo\t¿tlmt a sxertlmen- Ez Vajha nc-

Ctak a' papirots-rin voira ! Arra a* kell, bogy

fzebbnek laf'suk azt a* v^gnëlkff I frlpüld

tnenityei ábráí.atot az el hervadfli nyilo if«

fusag vîraganal,- hogy pedig îgy lafsunk ehez

rem kell körelitetii rnmyîra hogy n înt »*

«VI ikoros< opium a' H'sibe istidaksi . лмпэОоо

•7. egélz horizon comojáia ; ha rr.îndeikor

latna a* lélek igarán mindern, leheretlen vol*

ra nem a' .leg- jobbat altamía . sot ас lateo*

be* valo eredeii vonattatása fzeré*nt ( mint •*

кб ha valamely Hvül léVtt erö nem taszitjft

masfeMe* , le-esík ) art tselekeHné* , Izîksé'ges

кр*И>еп akai'Va a' teg-jobbat: é*ppen ebbe a*

trkelui M*cbauicat»a al *% ё в« oíaise*ge 1



9«

badsási: tulfelöl kHrelitteni a* másikho«

И n.ii>onke*nt, hofcy atinak f/.ereteiére gyu«

i funk. Et ehfg, 's egyedtil tiszia mozgaco

ä , vivo fv.él az e*let tengerén.

fcbbe a' Darahba , három kelyt i« van

Ky a' maganos beTz.¿llO man, a' nt'lkil' hogy

nak el aúnetele ki magyarázodnék más Je«

nés kovetkezik : \%аъ bogy más bellyen :

indazanaltal nem tudom fzabad-e*.

Libyan ezen Darabha hozodnak vagy kit

:Tyt ollyan dolgok elé a' melfyek talam ak-

»r nem esmeVtettek, nem vettern êhre ; a"

ЫаЬа heverés îdeje nem fzamlâlodik a* ki»

ntz efztendtibe.

4« Az utolso cfarabnak neve:*/^ s^tre»

•m g\ö\tdelmt a Virtuson botrankotiathat.

rajha tsak itt volha! . . ha maga a* Darab

z, ugy nem a' Titulus bibáv; hanem az ,

igy a r'oUnek azon eleven Tragoediai «огяЬа

mellyeknek éppen aze'rt van liSbb betsek,

logy ki tett Titulufsok külömbözik foglal3t-

okiol, ftenvediefsëk ег if meg.

5. Utoljára me*g egyfzer engedelmet Vé»

rek a* tok mindenfele" htbákrol , '* a* $ok

niábavaloságon vasárlort kevé*s vaíoságrol .- ugy

tetfzik mintha egy álombol serkeWk fel . . .

meg-esndrem bogy sokkeppett hibaztam. Dt

nak ugyan ha én is $ çltenére azon Privüe-

gtumnak , mellyet az irásra tsak ne*hanynak

ád az. e*g, seghectem is eggyel, a' partos tol

la к myviiifsát^ mellyek nehéz álbuéi leven,

•' Szazadokra repula me«inyei fzámyak eve-

tese ala« karizolya raennek a' Liptíai Soke«

dalo»

/



dalomra, meg tiyerni ш.% el-vuztegetett o>á|

ámt ; leg alább az indite okra , '* a* tzëlra

názve kUlÖBibözi.

Л* mi az elstft illeti , indúookom mi»

kor irni kezdettera, nem több volt mint a*

bogarnak a* mikor egy kis szarnya nove rep*

desni kexd j arra kell mit valami ész, meg*

esmemi bogy ajota elég , s.* nem engedni egy

fattyu instínctusnak , . 'a ebez késon )dtottamt

»* midon most Izéllyel nézvén, látora, bogy

azt a' mit Corregió mondott volt, koránt ta

mondbatom ; ámbar tul is igaz bogy sok«

(Vor a' ki bátran el mondja is, leg kevesebbé

mondhatja, is bogy ba mind azok, a' fcik hoz»

zá abba az egybe hasonlok , nem klilömböz-

nének minden egyëbbe, úgy a' Nagy Karoly

Varofsa mind Márquis lenne. Tévelygésem*

»ek i,gen késô meg esmérésérol borsánatot re-

nxényltik azoktal; a' kiknek a1 hideg maga hite*

sê*g meg-eligedi az Istçn képét minden fele-

baratjokba tisztelni, valahol az igyekezet a*

foldi sá.rbol ki-tisztitani meg van, *s a' kik

a' hellyet bogy a' legjobb delognak is vala-»

maly lehe.töi ro/s.z magj'arázatját kerefsék ,

fzeretettel, el¡ fedezni kivannak annyi motskoi,

a' menoyi пОД31 talám senkt sints , leg-.alabb„,

az leg kev&bé a* ki magát a* nélkül hiszi

i a* környalajlasokit magának tulajdonito

felis z,kçse"ggel feUemelkedik, bogy a' hifeat a'

feltíbarátiol el nem mdváu trálasztani., ezt az»

zal eggyStti meg vefsc. Az elsöktöl bizoda-

lomraal rárom , hogy ha valaki gyanitaná is

ki iegyek, *mb£ri fzivek tl-bjye ntV rofz



¿mést a* metlyet (iok tekíntetííe kívilt a' f&4l*

ra nézve) tsinálna ne*kem ha kt-tudodnám, ma*

gok el fognak fedezni; Mások ha annyi

cmberiséggel nein lésznek hogy fel-ne - fedez-

тепек; vakmerö kezekkel le-tépve a* F¿»yolt,

tegyenek-ki a' gyalázatra ! de azt a' bets* В»

römec, a' mellyet, ha a* mtinka eemmit sem

¿r is a' t%é\ meg-hoz , as Fsten adta, '» em»

Ъегек el nem vehetik . . . Ah ! níiéYt tévelyeg»

nek oly félre az erb' 's a' fcívanság egy más»

toi , ritkán talalkozva egyívé. . . A' kí ludni

básználni miert nints mit? 's a' kinek van,

tniért tudja oly ritkán ?.. Ha tudná a' gazdag ,

bogy ha titkoB meg indulna kbnnyeket keresni ;

$* a' mellyeket tanu nélkût le-törlött, estvé azolt

kal barmatozo fz.emeit hun.va - çl, millyen édef

bizodalommal mertitne-el azon belsb' vílágo*-

ság' paraditsomi fénnyébe, a*m*èllyre a' mennytt

keresett fzemek ki nyilnak, roikor a1 földre

örbkre be-zárodnak ... El véfzne a' hideg fê-

«yek betse, a' mellyekre az a' mennyêi kintt

veiztçgettetik ; egy оНуая fzépség mosolyog»

na altal a' földi homályon a' mellynek vîràg*

el nem hull . . » Minden egyíbre eb*bb-hátrább

tii un az ember , mint mind en fzerelmesek

egy másra; *s minden fzéps^gével a' világ el-

hervad fzemeink elijtt . « * minden vidékein ,

hegyen, vblgyen addig kei^getjlik a' boUiogság se

vil Fántomat mig el*fáradva bíkét hagywnk век^

mint a* gyermek a' izines fzjvárványnak . . ».

> / uudállatoj Î mind azftn sok külöiTibö7,ö hátv*

gok mej vatonak itt a' W4'6n x a* онМуекнек



eggytzé*se*b61 Гк4гчагя£к я« а* «*пвуе! bfo

vont« ; df réï/.fzerini klilö'n jönek a* korafcbi,

•em eggyü" ; réYbfïerînt ba e* a' fold nik

dt nem а* Нага, bölrsen van úgy réndele,

bogy ne akadjanak mind soha egybe. ЫПоч.

ben irroztaie vo'na et vální innen ; de rçpt

«k»d janak апгу ira né*hi, bogy belé fr.eretv? if

egéíb fdldön KátyoUal fedeietr trennyeî ««■

kaba ; kedret in. ¿sei biztafsanak. »¡kor »

ekofsäg' magreise meg nem all a' set& fxr'u

veTzektol hannyt bajon , *a ve*e,re 010дш<

•«Bjiuik uiiона a sic* éjuгакajaba*
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