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Ä’ Magyar Дует fel-emelefrehek, ’r vi

nfgoztataíszírzak kel] mq/ì winden „Маш/арий

fò' tzä/Zyának [ел/12. —- lVem abban áll a’ Nem

zet ditsöxäge, дозу Hazzíinkan ßámo/ï ne le’

' дуете/г ,földein/í mcg- ne Incïettq/Írenek, а’ 1W:

mç/Íräg fzabadon nyúlszth/Íwn, ’.r a’ t. fla/lem

_ abba”, Izong a’ mi n_yelvünk Идут а’ maga

Hazájában az elsö, ’.r a’ mi Litteráturánkat ne

На]; esmeîje'k, денет ¿shrill/'#4: az idcgerz

rlVenzz.eteÃ^. y

PÉTZELI.

    KnmdzfaA ‘A

KUBELÍ {if/A

(за шут
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кыш/55 NEMZETÜNK: ’

‹

Ot, vagy hat efztendeje атак, mìólta

fzemlátomáû meg - kezdett ‘ íz  éifzésůnk

változni, mindenhen ujjulunk ‚ nevezetefen

hizelkedhecünk azzal magunknakg hogy

Anyai nyelvünknek a’ bámúláíîg neveke-Í

dett ditsösége. Nem de nem allyakag ét»

tì'ink- el, mellyekr'öl rógebhen - fájda- \

10m! még tsak álmadoznì fem mérti'ink?

Anyaì. nyeìvünken folynak nagyobbára

dolgaink , közönséges hellyeken vtanittarjk

cz, tsoportonként gyakorolly'ák mivfelé

fit, ’s n1ár_a’ Játtzó Színre-'is fel-1é

А 2 pett.
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` pett. —- Gyöztünk kedves4 Nemzetünk!

meg-feleltünk ап‘а, hogy a’ Magyar

nyelv nem Iáttzó Színre való. — Sze

retnök tudni, miért nem? Nem tud-é

a’ Magyar fzépen befzéllenì'? elégtelen-é

érzékeny lenni? erre pedig ez a’ kettö

leg-fzükségefebb. A’ mely Nézö játé

kos fzépen befzélleni, az érzékenysé~

get jól 'ki ' admi, és minden elé-adáí'ai
ban magát ugy vifelniä tudja, а’ mint a’

Hámlet „dik Fel-Vonásának els-ö Ki

У jövetelébe le-van rajzolva, bizonyo

fon lèg -több саркома érdemel.

De he kerefsük tsák ellenségeìnk

ben а’ hibát; шеи: ha fzabad fzóll'ani,

' ` magunkban-is kapunk.“ Miért nem tsi

náltuk régebben аж, а’ mit той ’.2 Ír

tóztunk a’ ._Iáttzó Színtöl, féltetcék a’

У Szül'ök oda botsátani gyermekeìket, e1~

lenzették az örögök az Iñuságtól. —— ’S

miért'? —- Talám rofzfzat gondolták ot

tan tamúlniì2  Hát a’ îkinela egyfzer

' meg?
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»meg-vefzteget'ödœnek hajlandóságai, nem

könnyebben 1ehet- é különös fzobájában

azoknak áldozattyává, mint egy néppel

tellyes közönséges hellyen'? _-  Hì«

_ bás vélekedés! Azt mongya зло/212”

ВгёаегЬеи irc levelében, позу: а’ Né

zö ja'tékas fokkal' {Это/Еды Személy еду Órßaág

ban, bogy fem az tmber gondolná. A’ 121:—

' сад Színben láttyuk a’nemes tselekedq

tet, és a’ vétket, mint egy tükörben. El

nyomattatik fokfzor mindenféle tsalfa for

téllyok áltál az ártatlanság,y melyböl ki

tanúlhattyuk , niiképpen kell az embernek Г

hafonló efetben magát óltalmazni. Nem

gSfönyörködik-é смыт az ember, mi

dön egy о1у сбтсёпеспек elé-adását fzem

léli, mely akár mely {Zép 1égyeu-is а’

könyvben, nem kedveìtetheti annyil'a

magát, mint a’ Játékban? Azt mongya

Home' meg  hányó vetö Jegyzéfeiben,

hogy: a’ жрецам: fokkal тиши: hatha

мрад.” tsimîl, min`t a’ le  т történet, тт az

elsäbm maga a’ [истец fejezi- ki akami

А 3 tyát,
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гуд: ‚ a’ штата pedig tsak [еду harmadik

дли! értyük-wrg ast. A’ Játékosnak mint

egy markába van_ a’ nézök fzíve , a’ 110— -

vá laka`1'ja, oda. hajtyà azt. Egy fr_ifS

\ ценны vidám регент, ГгегепсчёЫеп

ségbe ejtvén pedig magát'fzáìmkozáû о—

Кои; söt ha ártatlanúl e`1véfz5v gyenge
jSze'peirlknek fzemçkec-is adóztattya. Mi

dön >a’ hires Kotzéßuénak Ember дуйт

Zés, és ng-bánás nevü Érzékeny Dau-abb

за: leg-elem» ’játzodták Béfsbe, наём

ma kemény terméfzecü II-dik Jófefnek

is könyveztenek fzemei. — Ezc ваты;

'hattyák a.’ jó Játékofolç, шуеп 11а12а1так

”а“ ”(Лавка шёя—Еч elöt'tünkmìnd . ed

dìg, tsak ollyan tekincepben állnttanak, `

\ hogy azt fem betsïiltük, `sfkì véllek сайг— ’
falkodott. lNem подшит}: beilzeg так

а’ német Orfzági Hertzegnek gondolat.

tyán, a"kit ugy meg hatott egy Всё

kosnénak maga vif'elete, hogy midön ha- I

za menetel'ç után bizonyos jó baráttya

l’ Darabot tudakozta vólna, сдан ezt fe

' lek ~
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lelheté fohaitáralközbem Еву КЕгЫупёс

láttam a’ Játtzó fzeméllyek közo'ct. Nem
Y tafcyuk hellyesnek ama hires Garrìk пе—

vezecü Iáttzónak fzerentséjic, a’ ki 01—

1уап ditsöséget fzerzett egéfzf'z Ánglì'á

ban `magának, hogy töbnyire a’ na

gyobb Lordok ,"és Hertzegek lvóltanakî '

tárfalkodásába. Érdemetlennek állìttyuk

talám Shákespéártl szon tifzteségre ,

mellyel: Hazája hamvainak lced~feskedetc=

hogy tudni-illik, minekutánna fzámtalan

nevezetes Játékai ki-adáfa ищи el-enyéf

fzett vólna, nevének halhatatlanná чаю

téœlére egy innep парок fzerzett, mel»

lyen mindenkor a’ leg -nagyòbb tifztele«

`tekef; adják emlékezetének. -f Lehet,

йогу . mi igy góndolkozunk, de más

Nemzerek ellenkezöleg tl`elekèdtenek` , ’s

már ma a’ ditsöség Egén repdesnek nyel

veknek fzárnyai. Мой kezd. már fzeme

шиш le-efni a’ hályog,moft állìtunk Nem

zccì мыт Tárfaságokat, той kezdünk a1

fzép Jácékok fze'rzéñhez, s’ гашиш
А 4 Y hoz -
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hoz- tsak rajta há't. Nem hiába питает: i

a’ bóldogúlt Pétze1i\, bogy: a’ wig, ¿s

fzoworú 34:52 ‚ ha jd fzívböl [штанин ‚ а"

i0 {Падшие/е,- ’s Шиизм]: e'íö oskola'ja. Va
’liamintv a’`v mái világhan, ugy’ régentévn-is'»4

betshe vólt `1z efféle; Áthénás `armyit:

fartott a’ Játtzó SZínröl, hogy а‘тейег `

етЬег- is munkája el-végezéfe után, oda

ment. Ovidius' azt állittya, >hOgY 1 min'

¿enféle титек: nemít meg-gyözi mélm'sággal a’ _

[штанг ЗИМЕ, Cicero pedig igy ir a’ Vig

Játékfól, Ногу: ez az e'letnek példa'zafa, a’

[мышата]: tiikò're , és az {увидите ke'pe. '

Engediünk Сена; minnyájan eze“ vi-.

Iágos gohdolatoknak ‚ és egyenl'ö [el-över

törekedj'ünk anyaí nyelvi'inknek gyarapi

tására, Ne. kim-eily'úk. cehettsiégünket,

és ‚аж, a’ mit eddig a’ fok paí'zamántra ,

vkoltsok tolïura, és Карбин; költöttünk,

’ fordittsuk ezèntúl a’ Magyar könyvekre,

' mer't fogadjuk, hogy ha так aZt a’pénzt,

1', mi az elsökgç ment , 'az utólsókra ad

' juk

_*n*———f
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juk, kevés ша alatt, tökéleteí'en fog ìxyeî~

vünk virágozni. Gyámolittsuk a’ Nem

zetì Jáctzó Tárí'aságokat, olybá nézvén

azokat, mint a" nyelvet pallérozó, az

erkölcset johbìcó; az íz-érzéPc пешей

' tö, és az ìdö tö'ltés ишиас fzéleût'öш

gyokat. Mig ezeket lehetbne halgas- ‚

funk, és ne gazdagittsunk ìdeg'eneket.

K'övefsük ebben az Ánglufokat, kik la

nyaì nyelveknek tsonkúlásától félvén, Го—

ha a’ kinálkozó Frantzìa Iáttzó Tárfasá

gokat bé - nem fogadták. Kéttzer-is pró

шик meg-jelenni a’ Színbe; de a’ né

Zök fokasága, azonnal mindenféle lármät .

ütett, és иду kezdette öket. tzítrom hej-y

jal hajgálnì, hogy nem -is fzólhattanak.

A’ vé'gre vettük mì-is Gyi'ijtemé

nyi'ink имам-а tollunkat kezi'inkbe, mi

nekutánna már а’ múltefztendöbéli De

cembercöl fogva itten-is _egy Nemzeti

мыт Tárfaság állott vólna - fel, mely

Iöl örömmel tennénk bövebb rajzolatot,

A5 de
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rr_wak-„ifm:il_

de eZ ,már máfuvá', a’ ki -adás ‘végett’

el- kú'ïdenett , hogy еду fel'öl ez el-fogy

hatatlan munkákkalfegittefsék, más felöl

pedîg az olvasáß fzei'etôk, In’ könyvek

fzük v'óltát ne panáfzolhal'sák. Mi tsiná

llink еду efztendöbe négy Szakafmkat,

foglalván efzei'int minden Szakafzba három

' hólnapokat. Minden Szakafznak végével

adunk. ki hat Játékokat, ké.: darabb'a ‚ papi- `

rosba каше, egy Német Forint, és 30,

xrtzár El'ö ñzetésert, аду hogyv а’ ki magát

ezen munkának jártatására meg-határozza ,` f

6. Német Forintértminden eí'ztendöbe 24. '

újj Játékokat kaphat, a’ ki pedig elöre
nemy ñZet, itte-n egy fzakafzt két Német

Forinton vehet-meg. vAzelö ñzetés tsak

ugy eshetik, ha minden elöre, fel Efzten

döre le  téí'zi a’ három Német Forintokac_

_Mär az elsö elö {ìzetés meg- esék, de

д rely kitsiny fzámmal , a’ millyenc tsak gon- .

dolni lehet, még is ennyi érdemes Опазд

‚ kért~is'moft félbe nem hadgyúk', hanem

Sájtó alá tévén a’ Szakafzt„ авт 0cm/ben

y nek végire minden ñzetéfelc hellyére e1

, kül ч
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külgyük. A’ meg- jelenö штаммы

tsak annyit emliti'ink, hogy igyekeëni

fogunk válogatzattaaikkaly i`zol¿á.1ni,` mel

lyeknek egy réfze e'redeti; nagyobb

pedìg a’ Bétsi Játtzó Sgíneken соке

letes meg  elégedclfsel fogadçattaknak

{мамаш léfzen. Fordicáfainkban nem

a’ fzókra, hanem a’ dologra vìgyázunk,

fzüntelen tsak az forogván elöttunk,

hogy munkáinkat ‚ mind. а’ jáctzásra

liijnnyekké, mind pedig a’ nézo'k, és
OIvasók elött kellemetefeliké.k tehefsük;

nem -is annyira a’ tzikornyás, 'vagyi

щеке: fértö,v mint a’ termefzeces, és

fzokásban léyö által' térelekkel elúnk.,

Hogy ha kedvet ваш fáradozáfunk,'e‘

léfzen minden ñzetésünk, ’s örömünk;

merc kedves Nemzetünk meg  elégedé-`

fe, ezereknél többet ér: ha pedig* né

те1у alább való gántsofoknak tetczeni
i nem
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nem fog , ugy {зак ат fnongyuk хил

térral ‚ hogy: fze'p dolog azoknak паха.

kat meg nyerni, a’ kik пита/с gondolkozni.

\Külömben foha шва-нет fzi'inünk,` örö

kös buzgósággal lenni, kedves Nemze

tünknek

\

Koldsváratt 1793-Ьап

1-5Ё5 АЦЗЦЦЦБЬап. _

_. 'r nlázatos SzólgaìY

'~ , ' ` А’ КЕ-ШбК,
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szoMoRÚ JATEK

ÓTFEL-VDNÁßQKBAN.

 

NEMETBÓL FORDlTOTATA

BARTSAI LÁSZL о.



'JÄTTZO SZEMÉLLYEK.

FAYEL.

GABRIÉÈA. спаек Felesége.

KÚSZI. `

текст. ‘Gábriélának Anya. \

` 'RAYMUND Fäyel Komornyikja.

ADELHEID.` Gábriéláuak vólt nevclöje.

MONLAK. Kufzi Komçrnyíkja.

FAYEL, és Kufzi fegyveres Szolgái.

'A’ Történét eíik nem mef'zí'ze Dijóntól:

Fáyel egyik Kaûéllyában. 

\

т—

‘- ‘ Ez eg] af [cg  nevezetcfebb Szomoru

.Darabok közzül, impair: аи [а/йЦуи/Б‘ ben

nen/:ogy igen fok Fcl-vamfkam van ofztva,

f mellyclmck /La'romra valò /ìakqutrf/QI, Mza.

tik divi:ch Jdttzo Táffanígvk Иду ázáJára,

’ . f ` A’ ki~adók.



 

  

Ещё паду/ОНА;

1. 1ЕЬЕЫЁ5.

FÁYEL. RÁYMUND. ADELHEID,

AYEL. Nem, femmitr fe'm akarok `többet

f tudni. -

RAXMUN D. Nagyságos Umm!

FAYEL. (jár ele”.r мига njughatatIa/zul)

Mennyetek, 

ADELHEID, A’ mi Könyvhúllatáfaink'i

FAYEL. ,Tsak haragomat lobbantyák. 

ADELHEID. ’S hát már tovább nem Ги

retné — ?

FAYEL. Мёд igen-is fzercttcm. 

ADEL
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ADELHEID. Hát На? —- 1

FAYEL. Mag'amaç gyülölném?  Alok

között a’ köf'àlak között ßírjon Lörökké. Távoz

zat.ak-.-Minden kínozza, és gyötri vérzö fzí- ‘

тете: ‚ minden unalmas fiemeim «elötL - \

.ADELHEID. (Ед/е! ldbaihaz ç/ìk) ' Те;

kintsen kréám , a’ ki lábaînál гетеры, és hal

lgaÍYon-meg utoljára. -\Egy Felcségéért cf'ede- _

gem, {zíy 'fájdálmak között « minden érzë

„предашь bizonysága vagyok. (Гс/ус! nem.

¿Mgmt на). суетек korától fogva gondvife

/ завтра vólt bízva.»- Az Anyai karok каши

«az y»én ölennbenl jött .leg-elébb. _ Mindenkor

hiv уди, вазтеъегзедеяъ réuyemtcni. _Az сдув;

lnçs Avirtus fzeretetêben neveìtcm, ’s meg-mu"-l

„шпат lnékìie az ártatlanság uttyát. Mitsoda.

vétket напавшими vólna, egy így nevelt

vrzivz —“`

FAYEL. »kindulazafon ) мяъзоаа vëtket 'e

.'- A’ '1е8-а1аъгопаЬЬ,. a’ leg-rutabb vétket,

meìy haragomnak örökös langat okozott. __

-Dc miért magyarázzam én .azokat az okokat

,néked ‚ mellyek a’ vétkès fzeméiy't meg~‘bíinte.t `

hetik. `? Hatalmas Шеи! ki-värt vólna en

nyi tsalfaságat, és aiatßçnságat -egy'Afzfzony.»

161 -— 'f (Ада/162111102) Mond-mcg~ne’kie, hogy

¿hijában 'húllatya той könyvhullatáfaít., mel.

1_) рыка Ixajdon I'zívem fájdalmait nevelte„ _.

. ' Tudok
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Tudok én gyözeddngeskednì azon as fzíven,

mellyet ö l'uk zokogáfaival meg-febel'itteni igye

Веки.  Az ö vétke - és a’ gyülölség hor

дола fzüntcien gondolatomat. - Szánakoiás

nélkiìI való fzeme'kkel, hideg fzívveI, mely a’

könyörüietefségct nem »efméri  meg-ölettet

hetném lábaim clött-örömmel nézném, mint

fogja bé a' halái azokat a’ fzemeket, meI

lycket hajdon тащат. Minden nap и]; uji'

fcbcket с]: Tzìvemçn, mellyck síromhoz kö

z lcbb közelebb -tá-moritanak. Oh! miért nem

tehetem fájdaimaimat, .az 'ö I'zivére, Воду -_

— vidd-meg nékie haragomnak, és-jgyülölsë«

gemnek ellene ‘feleérgesült dühöfségit. — -

ADELHAID. Engedjemmeg. -

FÁYEL. Нет akarok többet hallanî. Eiêg

—— hadd botsáÍTa-m [ìivem indu-lataìt ['zabad

kormányokran Hadj-el!-Eredgyl Egy -Izót

fem többet! (Rdymundnak) Te тата] —

(Н-ге'ие’п Raymundar, mcg-illetödve mind d

mlnnck.)

п. j в L i; N É s.

FÀYEL. ¿s ,RAYMUND

FÁYEL. (fÉl-háborodva :gy рты пф—

kedik) A’ kcgyctlen Egek tartoztattyák hali

B lomat,
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. Дашей, tsak hogy életemmel inkább kínoihaf

sák fájdalmas fzivemct. Oh!I Шепет! miért

adtál érzékeny fzivet nékem? - (Raymund

паб“) Itt kapták ezt a’ pappirolïat?

RAYMUND. In Nagyságos Umm!

FAYEL. идут _- пе hibázzál, mm a’

tìizre olajt öntefz - vigyázz -—` még egyfzer

mond-meg, hól — -— ` .

RAYMUND. Nem mcfzfze a’ Nagysád

Felesége fzobájától. —

FAYEL. (me'g mind Шуе) Szállyat0k~le

haragos mcnykövek! ¿s büntefsétekfmeg hi*

tetlenségét.  El-olvafom ezeket a’ gyaláza_

tos rendeket még egyfzer. (дБ-Аи: тмин

«gy Levelet, е’: nagyon опала)

„Hijában vetnek az irigység Fiai Гите!

„mèmnek akadállyokat; hö az парю!

a, парта; —- На-пет vagy-ís itt , látlak ‚

„befzéllek vélled, te! kivel leg-többet,

„söt гашиша 'bajlodnak érzékenysé.

` „geim-mellyeket femmi neg-nem fojt~

a, hat. Még azokat a’ könyvhullatáfo

„kat-is fzeretem, mellyek éretted bád

‚, gyatt fzemeimböl hûllanak. Soha na.

„gyobb tüzzel nem4 ОРИ-стопа a’ Ги—

д, retet ‚Гав/еще: ,_ moli; „ a’ környüL

„6115—
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„ álìáfok mêg-is tüzemet` el takarni pa.

„ rantsolják, ~ Talám fel-deriil fzeren~

„tsénknek és bóldogságunknak паша

‚‚— Oh! de igen késöxe ‚— ez eméfzti
„febes fzivemetf’ I

тем: az Eg! avagy a’ tündér Törtênet! а,‘

те1у egéfz êletemben üldözëtt  tsufolkodik

fzenvedéfeimmel -- йогу utoljára a’ fzerentsét~

lenségben örökre bé-tafzithaífon; meg-kelle en`

gemet moli-ís ennek a’ Levélnek fellyül vàlo

irásától, és bé-rekefztésétöl fofztani. #- Az паи:

nem esmérem. _ A’ képzelödés fzaggattya Гай—

vemet, Gondolod-é, hogy ezen rendeket 0611116

la látta. vólna? mit gondólle’ hät ha máfnak

iratott — talám hírtelen itélek balul egy hiv

Feleségröl'.’ _- Nein hihetem, hogyl egy Afz

I'zonynak, ki a’ virms fzeretetëben цех/снеге“.

1`Lép teñében alatsony lélek lakozze'k. — Ö бд

ként töltcné-bé nyughatatlansággal életemnek

oráit! -— (fel/:61) Май ifmét hifzem - gyülöl,

ё; rút meg-bántáfokkal sérteget. » Hijában ki

vánnya a’ fzeretet mentegetni; a’ dolog nyibA

vánságos. MOR vefzcm éfzre az okát, titkos

eméfztödésének- moli tudnm mire magyaráz

zam azokat a’könyhúllatál`ait , mellyek a’ há~

zas életet keferüve' telték. щ МОИ egy villa-im,

winden Iètéttiéget e1~üzött fzemeim elöl, 011!

В 2 én

l u
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fzerentsétlcn! mennyit nem panafzoltam hija'.

ban  a’. panafzok alatt, mint egy теге}:

alatt, nyögött kinlodva fzívem. - De hát ha

a’ мамашам, így Imeg-változva-is fzeret

ném,'va11yon nem remélhctnék-é fohajtáfaim;

kéréí'eim és könyvhullatáfaim .'által, fzivén
gyözedvelmçt. Oh! Gábriéla! ki érzi a’ te fzép~

\ségednek erejét inkább mint én? Néked érzé

Вену fzived van — fzerettz - de máñ. —- Ше

нет! (_Ráymundnal') üsd által Fáyel fzivét

vagy mutasdmeg vételkedö Tárfamat.-SieII',

tudofitts mindenröl  mond meg-mellyik ГЦ

vet dühöfségemnek áldozattyává ?

RAYMUND. En femmit fem tudok  a’

tilees öreget Vergit, a’ Nagysád Feleségé

lek Attyát , botsáttattuk egyedül bé a’ Nagy

sád parantsolattyára. _

FAYEL. Meg-láttya ö-is fzenvedéfeimet?

és ha Atya-is, még-is meg-fogja engedni né`

kem az igaz'ságat követni. A’ betsület ar

ra fogja ötet vinni, hogy az terméfzet fzava,

_1’ mìdön büntetéß kiván,\ fegyvert fogjon. De

mit kiván az én »írtozatos fzeretetem? Ißenem!

hát a’ millyen mértékben fzeretek, ollyanban

kell-é gyülölnöm? Еву fetét tömlötzben zá

rattam. Látom a’ halált. nközelitteni и. Oh!

Barátom máxl cléggé meg-van büntetve -!

Izívét



fzívét cl-töltö/ttem félelemmeì, És fájdalom

mal. — Ó Könyvhúllatáfokat fog mìattam ej

teni.  Mit mondofz bóldogtalan! nem miat

tad _.. hanem kegyetlenségedért. — Mondj-le

gyülölséges dühöfségcdröl - menny a.’ fetét

fogházban, melyben az irtozatos fzereteted

záratta azt, a’ kit tsak azért gyülölfz, hogy

fzereltz  borúly-le lábai eleiben — kólduly

engedelmet — mellyet meg-nem года nycr

ni. - Nem — nem eméfztödem tovább еду

hafzontalan tüz által. _ Meg gyözöm — a’

gyälölség hodolja-meg, és végyen eröt a’ Г2е

reteten. -Jön чащи! Vergil-_Mi hozza ötet

ide? (Ráymundnalf) Vigyázo I'zemckkel légy,

„катет minden fzegeletekben - a’ leg-kif

{ebb világ el-üzheti az éjtzaka fetéttségét,

és meg~mutattya az ártatlanságat - köveíf-el

mindem. - Mindenek felett, tanuld-ki azt a’

halandot, a’ kit a’ Gábriéla fzive nállamnál

elébb betsüll, A’ fzív, mely a’[`zeretetet ér

zì, hafonlo mértékben alkalmatos a’ diihöö

ségre-is (Rzíymund al-menycn.)

ш. JELENÉS.

FAYEL. és VERGI.

VERGI. A’ Léányomat kivántam тез.

látoßami -— hogy az erötelen vénség terheit

látá
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r

látásáv'al könnyebbithefïem. —-— Ait remé'ltem ,

hogy az ö házában' tökéletes örömet ö,lel._

hetnek Alyai karjaim —- de _ a’ midön а,"

vénség és öröm miatt refzkegö karjaimat 111

terjefztem, fohult fem látom аи, a’ ki, kü

lömben mihelyt hajdonában lái vala, mofol-ŕ

lyogva repült karjaim közé. —- Mi tagadhat

ta~meg ötet egy Atyától? En .kérdezöskedeńl

 de minden halgat, vagy pedig fzámtalan

fohajtáfokkal nyughatatlanittyák fzivemet -

minden fzegeletekbea egy пата fájdalom 4ural

kodik, _- ’S te magad-is - fohajtozol? ` На

' talmas Iñenek! könyörüìjetek rajtam , és vi.

gyetek ki ennek az irloztato> bizonytalanság

nak közepéböï.  Szólly! Talám Léányçm

életc után valami vcfzedelem fenyegetödzik ?—

Az én Léányom-megÍ-foí'ztatott vólna-év öreg

Attyától?- > `

FÁYEL. Nem — él пабе -— azé'rt, hògy

fzivemet fzaggafl'a - azt mêrgefìttfe, hogy a’

выдави, és a"poklok lángjait örökre mel..

lyemre teheIfe'- és hogy Yelem чумы

Ьеиуен fzázat érezteÍTen.  ' ' А

VERGI. Ноу? Magyará'zld-meg рында;

’ FAYEL. A" betsületem _Il

,VERGL (t.:z_a1¢ílllozwz)y A’ te betsületed г

их:
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FAYEL. Mindenem, betsiiletem, fzerete«

tem .- meg-van halálofon bántva » a’ leg,

nagyobb тамада, а’ leg tsufabb gyalázat,

harag, kéttségeskedés — ebböl áll az egéfz

dolog.

VERGI. AZ ёп Ьёёпуот _.. 11313111133

Uien! `

FAYEL. A’ millyen irtozatofsá, ollyan

fzercntsétlenné is téfzen — Oh! жуёт! Oh!

Vergil tudod hogy fzeretem - millyen Гиен

rcmséefsé темен vólna cngemet. Allapatòm

Philipp udvarában hívutt - kinek-is kedvét

hiv I'zolgálatommal meg-is nyerxe`m vala 

minden fzeretett, még-is el-hagytam fzülcté

fem hellyét - én cgy fzìiletett Frantzia, a’
ki Maillistöl véfzem eredetemet,A ujj uralkodó

nak adtam alája magamat, rövideden a’ 1i

Hertzegeteket uralkodómnak esmérém, holott

fényes nevem шк Királyról tudott -— és meg

határoztam itten, Dijon mellett tölteni élete

met. Мои mennek тёте: Vitézçink hazaíiui

indulattol lelkefedve, hogy Jérusálem mellett

véres boroñyánokból, és pálma ágokból ke'

fziiett koronákat tégyen à’virtus -fejekre- A’

vite'zség jutalmát, jó hírcmet, Famiiiámat»

`mindent el-hagytam Léányadért. A’ ti 6115

rotak elött kölöttem-meg az строи; párafo

día
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¿ás lántzait  és a’ mìdön minden fzempil~

lantás hívségemet neveltf:,` ’s a’ midön сгу
nyájolsv tekintetében leg~nagyobb bóldogsàga

lmat helyheztetem vàla. — gyülölni kezdett ——

és hitetlen lett. 

y VERGI. Ez a’ кед fogja ötet hitetlensé

\gêért hellyetted-meg büntetni. — (egyne'hány

И ¿Jpeg? taf/àclz, vgfzfza jö,v еду Н: paufa után)

Nergì Léánya nem tud hitetlen lennì. -

. ГАУЕЬ- Rég hogy fzível'ségem'et minden»

koi“ sértö'A ta'rtozkodáfokkaî verte vifzfza ...i

ajándékaìmaty mcg-vetette, tüzes hozzá való

fzereteternet. hidegséggel jutalmazta; I`zivem~

Ьеп febeket ejtett, mellyeket ujj`ujj hitetÍçn

iëgeŕ, midön azv iHö gyogyítani kezdette vól~

ha, mind'enkor ismét fell-fzaggatatt. Ez fem

vólt még-elég. -- A’ mái фр halmozta , feb,

Весит: fzivein elött hitetlenségeit. -— Tovaibb

рай: nem kéteïkedhetem ebbéli fzercntsétlensë

gem felöl,  ItéId-meg-magad: riem érte-é(

в]: а’ leg-felsöbb polçzòt hidegsége  ? Ad~

шитыми: fzemeidnek —- г (oda adja a’

Леши!)

VERGI.V (mz'ńnìutánmi alig veŕett папа ‚

cgy мылит a’ Levdre, magában) Ilîenem!

(шумам) Hífzem iti: fem fellyül valo irás,

lem рейд végezçt шит — itt. nints név »Y

ал
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{faîre} Erött kell nyughatatlanságoman ven

m. - '

FAYEL. Ugy van -~ igy jött kezem

hez — de a’ fzerentsétlen Fäyelnek , ele'g bi

zonyos, elég nyilva'nságos - ennek rettene~

tes igazsága fzembe tünö.

VERGI. (elfzagattya a’ Levelet, е’: la’

bai летел veri) Az én emberségem tsak igy

fogadja , az illyen bizouyság tételeket.

FAYEL. Az IÍienért! mit miveltél?

VERGI, El-fzaggatám ezt a’ méltàtlan

_ gyanuságot — meg-állapodott fzivem, jozan

iléletet kiván  Hát te az effe'le bizonyittá~

fokra itélnì - bätran tudfz itélnì feleséged

röl? Talám minden tzél nélkül hánta-el va

]aki itt ezt az iráß. Ki-mondotta néked, hogy

ez Léányomnak van írva? De tegyük~fel,

hogy egy bolond fzeretii meg-merte vólna tse

lekedni — még-is az ö fzive a’ ha'zas élet

törvényeì fzerént te'ged I'zeretne,` é§ nyögne a’

betsület lántzai között, mellyeket az óltár

elött önként vettetek-fel. - Nem tudod-é,

hogy a’ betsület fenn-tartása , mindenkori kö

telefsége egy így neveltetett fzemélynek? Egy

ollyan fzívben, mely nagyta fzületett, a’ vir

tus mindenkor gyözedelmeskedhetik, a’ teli

hajlandoságain — Azt mondod: miért ho

dok
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¿Onmeg замша а’ Ьёпёъпак _. ‘if тэёгь vër

zik гит гшшыец jajgatárok каши? же vagy

oka nyughatatlanságainak. Те tsak kételkef

défeidnek adfz helyt — а’‚ te gyanus, és írto

zatos fzerctetcd ötet a’ sírbau tai'zitfya -X'edd

izélba dühös gyanuságoddal az ö fzcremsétlep

Attyát-is -- mint a’ leg-nagyobb> ajándékot vá

хот, él óhajtom-áldozzál-fel engemet-is 

Ohf Fáyel! fzcretet-é ez a’ tiéd _? vagy gy'a_

nus dühöfse'g? „к indulataidat örökké Izaba

don botsátod. Hidj nékem a’ fzeretetnek van

так édefebb érzékenységei-a’ I'zeretçt a’ vir

tusnak típlálo lelke, és egyfzersmind jutal

ma. Ez vezeti-a’ vitézi fzívet a’hartz piattzá

i'ai _- Te vádnlod , hogy a’A fzéretet a’ boro

Iiány kofzoruktól el-vom; nem -\a’ истце:

а’ Jórdán ран/уайт hivu, vitézi probákat ten

ni, a’ Márs záleoja alam-Ha I'zeretedLéá

nyomanl — vidd végbe Iñenedhez való kötelef.

ségeidet, nevezetes tüzzel, és indulattal. Oh!

moliańi Vitëzekf miért nem hartzofiiatok én-is

veletek! fzámos el-tölt efztendeim, az eröte

lenséggel cgyütt _tartoztatnak lántzan; hide

gen, és laITan follyo vérem méréfzségemet a’

földhez verik kedvemmèl сдуть—Мену Da

maskusba, gyözedelmeskedj ott hellyettem _.

ere ofztán vifzfza, és tedd a’ páima ágokat

Gábriéla lábaihoz.- [gy mutated-meg hozzá:

la.
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ja valól fzeretetedet - akkor-jot foguk az ö

I'zeretetéröl-is állani. 

FÁYEL. Gábriéla ~ Atyám! öv hív len

ne hozzám -hív? Ne olvaña vólna-é ö ezt

a’ félelmes Levelet ,- ? ’S Te fze'rethettz em

gemet?

VERGI. Ujjrà fzeretni fog - de mit mon

dak -az én Léányom fzereti mindenkor a’

betsületet, tehát tégedet-is  de a’ kéttséges

kedéí'ek meg-mérgcíìtették hajlandoságaidat 1

és meg-vakitották Íìemeidet. --‹

РАУЕЬ. (штаммами) Ugy van, ën

kegyetlen vagyok '— а’ ki könyvhullatáfokkal

á\dozìk, a’ ki örömeß le-mondok mindenek

ты, tsak ne hallyam a’ haragtól el-kékült a

~ jakaidnak panafzfzait.  Tulajdon fzívem in.

dulattya tcrhemre van  а’ meg-bofzfzanko.

dott Egek teli öntötték azt méreggel.  Meg

vetem fzeretetemet, hogy vadságomna'k ki

vánt partyára érheífck. Az egéf'z világot дуй;

löltem —- mindennap gyözhetetlenebbé kìált

vala — de meg-el'mérém Gábriéla. fzépßségét,l

’s már попив! tsak egy bolond dülxöfség Ее:

dé hodolni fzìvemet, a’ mely mindent fel

lyül halad, mely engemet meg-çméfzt- a’

Цветет! — Ö vala minden bóldogságom ,` örö

mem, fzenvedéfem, és kivánságom  ее“!

éÍÍtemß
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életemben. Fáyel egy Hertzegnek alája veté

' magáz; ‚— dey régi bálváuyomnak nints többê

femmi hozzám valô Гигиена. Még-is, egy

könyvhuliatáfa, mellyet fzêpfzeme húllat, fzof

moruságának tsak árnye'ka-is, mely fzeretetét

hemállyoßttya, ki-mondhatatlan kinokat 01:02

Èitéld-meg jo Atyáni! hvogy vallyon állapatom

тет I'zánakozásra 1 méltó-/é? hogy vallyon a’

1történet a’ millyen паду fzerentsétlenséggel
büntet,k nem éppen ollyan-é megsilletödéfem?

hogy vallyon gyülölséget, газу [Lánakozáß

érdemel forl'om? 'Imádom a’ leg-buzgobb fze

reretlel Feleségemet -- ’S én - meg-is meg

611ет. _» y >

‚ VERGI. Mitsoda? Ytalám tulajdon kezed

del - ?

FAYEL. Нет öntömm-kîvéré: mlajdon

kezemmel — de egy. hofzfzafabb halálra 1161

tem: Egy I'etét tömlötzben zárattam _ A

mottíazok közt a’ kemény, köfalok 16211, а’

_1161 egy rettenetes` fetéttsêg uralkodik, ott

стен könyvhúllatáfokban I_abbago I`zemeit az

Èg felé, mellyet a’ falakj elölle el~zártanak.

Sohajtoz egy hajlandoságnak ltereh alatt ,

mely mind a’ kettönknek írtozatos, és félel.

mes; ott hal-meg a’ kéttségeskedéfek között,

panal'zol спешат, és utállya azt, a’ kit fzeŕet

xii kénék. Мишу-е], hozd~ki ismét a’ világof

sag
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aágra. Menny — mert engedclmeskedni fog

minden néked , a’ fogságnak ajtai meg-nyílnak

parantsoiatodra - menny-és vedd vif'zl'za. hai.

daklo nyugodalmodat, Léányod ki~fzabadittá

sával. BeI'zéld elé nékie, az én meg bánzíïo

mat, könyvhûllatáfaimat, fzeretetemet, ezek

akarják mindentöl тез-щепки]. Az én I'zivem

fzünt~meg бы: i'mádni- a’ паду fzeretet vólt

minden hibám - áldozattya letlem 50111118—

f taimnak-Az én utálalos gyanuságóm, mind

kettönknek fzenvedéfei örökre yeri-Iégyenek Ре—

lcjtve. Leg-alább meg-látiya, lábainál hal

dokolva Fáyeit. ~ (е1-теп3-ел. )

Ш.]ЕЬЕЫЁ&

VERGI. (ею/еды, egy lm_fzjia;l pau/‘a atún.)

Oh! fzerentsëtleu `Atyal mintha a’ menyf

kövck шашек vóina agyon. —— Nem tudom

mit goudoliyak, mire határozzam-meg maga

тат. — Mit olvañam? Meg-esmértem Kufzinak

irását. Talám a’ Jordáń partyaira-is kisér~

te ötet az a.’ fzeretet, mellynek ,Ifjukórókban

helyt adtam. Vallyon nem értenek-é egygyet

Gàbriéiával? Erövel vittem, vagy-is iukább

hurtzoltam az óltárhoz  sirva adtam ennek

a’ kegyetlcnnek. 'I'alám ujra jelenik meg

bánams I'zive eiött, elébbeni képe fzevelmcll

денек? Meli-ís fzüntelen fohajtoz , ЗЕЛЕНЫЕ}—

5
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’s talám meg-is hal. f~`Dc az hívséget meg

tapodtatni nem eugedi betsülete, ö nem hi

bázhatik _ теги names tüz lelkeñiti, Еду til»

kos indulat súgia, hogy ezt azt тяп СгЦцЗё

1а nem látta, Ma lmég inìnd jo Attya fogok

lenni. El-mcnyek, és meg--fzabaditom, ab

ból a’ félelmes fogházból. -— Mindenekfelett

Fáyelnek femmi világoûttálì erröl az írásról

nem téfzek: mcrtha vetéikedö tárfat tudna

magának, vagy Gábriélának, vagy amaniiak

mirtaná vérében gyilkoló kezeit. A’ dühös

fzeretet áldozatot kiván  a’ Feleség féltés

vak, atyañas a’ kegye'tlen Ъо1оцёзавза1‚`(е1—

manyen.)
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11. FEL-VONÄS.

(А’ sztzo рт murat еду рт tömlò'tzet

шеф/пед /röchctte ед): afztal van, az aß:

talon iro ф“: , '.г egy [Него]: világolg

lámpáJ.)

т

I. I Е L E N Ё S.

GABRIELA. »

(Едим, ге’гдеп ¿lvm/28747?! baum” ha*

ifi/rial, kczcil видел fogta, ef.: _fe/'e't Латан;

¿n le-.i'ütötte az afztalra. 01mmy опал ßemc

it az Egre smell' , me'llyenfokajtoz, сдуй: l'ap

по]: kezeit az Едете fel-tarifa. Az oggyik kc

‚:е’г а’ fzive'rc tefzi, ’.r виды _fzomorzua'ga h'.

mutatha't „ф; ем Еде/Еле}: :gy Ёеие’: ¿deig

пс’тйи kell tartan'. 

П. .TELE



п. JELENÉS.

_.ÁDELHEID. Gábriéla! -(magdban) Mi'

tsoda fzomoru állapatban találom —` (nagyon)
Gábriéla! halgaílïmeg «- végy eröt \nyugha_

tatlanságaidan. ' ` . i .

GABRIELA. (диете! ßëfeïe felt dd,

Люду .fidel/Leid Мумий-е], annakutálma cleft

ácni ‚771612711! гапуа ismŕt. )

ADELHEID. „Нет akarfz engem látni?"

mi, haigami? Ezé шахта кагшеыеа щ:

gondos fáradazáfaìmnak? ‚

'GABRIELA (az elefbbwzfì jeleket mcgint

талмуда) à ‚

ADÈLHEID. El-fordîtod fzemeidet? Tit~

kolodßlöttem könyvhúliatáfaidat? mellyekel;

e'gyenes Izivembcn венец ki-öntení. ~

GABRIELA. (ГЛ-стад еду так“; ать

je't) Baggy-el спасти. _- _

,ADELHEIU @ligada-mg. _'.

'-G'ABRIÈLA, Menny~el. -

ADELHEID. ’S hegyedenkedel? Nem faj

>inállodé a’ fzercntsëtlen Adelheidat lkinoini'? `

а’ ki mig igen-is érzi bánatidat-f- eggyütt aka

тот Velcd hajdoni böldogâágunk lefomlott han.

f ¢ iyain ‚

/
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чай-п, ‚а’ fzenentss vak _ütésêt isiratni, “Hit @L

felßjtcltgdé , hogy á’ mikor _alig _nyitqttad Mg,

la .mqg Immeidet, .a’ gyermeki вы“ далёк,

karjaimra шпик, Ьояу‘тйпг 4tulàjdcm léá

nydma: 1щеце1ек... Mëg _gz Аду“.

Iam —

GABRIELA. (дед! ßdlvdn) Oh! nim,

:többé nékem Anyám!

ADELHEID.. На. leg-«killÍehb mêrtékben

ki-potolhattya .fzolgálatom `ebbéli hánatodat,

пенса van {ищет Taiwan, ,mgllßygt _mkqgá,

.faiddal ¿fzaggami Мидии. \

GABRIELA. {fel-¿audi _ßgeßßea d_jjçjft)

Mit знай; Adelheid? ` ’

ADELHEID. zLágyulj-meg жапууьапаы.

ifaimm-mégy `eröuetiennö искрящимся. i

GABRIELA. Mondjad .inkább , 11193)' pgn.

íbct Jne „пацан, падет—Жадный“, .а’ таз;

rettenetefségével .hívogañ'am, mind Ifzünt'eleu

.ßzcn fetét КЫЫОК36226.—‘Уёгтйтйшуйюц

.aírhalmom , .hogy .hideg lgyumrában bé-fogad~

jon, tsak :gy lépéfem Nanmég, >annali тау.

_ ségéig -— azt-îs rövid idön =mçg~tefzcm, ëhogy

hanyat лютик húlhaíl'ok abban .a’ sii-ban, nler

4engemet .bánatimmai `çggyllitt> ,örökre Afen'uniyá

Шт... `

\С .ADEL
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e IADI«:LI»1EID. ' мацоаа fei-háborodárral

fkiifzködik! Gábriéla! oh! miért nem remélfz

az Egektöl fegedelmet, éS_ orvosláß?

GABRIELA. Az Едины, Addheid! om

eïméri ö jol fzerentsétbnségemet, ’s látja egy

fzer’smìnd ártatlanságomat, küfzködéfemet,

’S látod mi a’ jutalma,` és hafzna.

ADELHEID. Еву valîag fedél van Í'zemeì ’

elött, nem követi a’ józan itéletnek záleóját,

‘inert nem láttya. »- A’ bünös fóha igen hofz

I'zafon fzerentséshem lehet.  A’ virtus Гиац

ved ugyan egy еду próbát’. de utoljára

„68.1. tsak meg-kórónázza a’ bóldogság böv

keze, egy kedves tsendefséggel. -`- Hát nem

jutalomnak теса-ё te azt , hogy fzabad vagy

а’1е1111 el'méret furdalásától,I ettöl az Шеп

teleneknek kínzó büntetésétöl? Kedves Léá

пуст! cngedd-meg fzeretetemnek ezt a’ всуе:

~zetet, — Afzfzonyom! a’ hozzád való fzere

-tetemre kér Adelheid lábaidnál. Ä- HalgaW-meg

._kérlek kely-fel. V(Adolheid Gábriälát alfa
тату/а ellen fel-c/neli, е’: egyjìäkre [вашей—) l

Hídd vifzfza fzinte ki-i'epülni akaró lelkedet.',

GABRIÉL'A; ’S Te fzerettz engemet _.

Adelheid, ’l még~is, azt kivánni, hogy én

¿lick?  A’ Fájdalomnak kínzó karjai kö

ш: fettengek vala. ebben a’ fetéttségben, ’s

talám
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talám 4a’ fzorongattatás kî-is пустив. vólna bá

`minas _lelkemet. — Mit hafználhat nékem a’

te nyomorûlt vigafztaláfod? >Afhalálaz eggyet

.len vigaI'ztalás, a’ végsö vefzcdelmek langjár

ban. - Minden nap küfzködött fzivem maga

magával, probálta a’ hajdoni kcdves kön

nyül-álláfokat, emlékezetéböl egéfzfzen ki-ír

tani. Az okofság minden erejét путевым:

te, és îgyekezett, hogy magát annak a’ Ty

rannusnak egéfzfzen fel-áldozza,  A’ virtus

el-lopta fzemeim elöl azt, a’ Ri fájdalmaim~

nák okozoja - ’s minden erejét arra fondi

totta, hogy fzivemböl аи 3’ képet örökre

ki-törlölhellë, mellyet a’ fzeretet fzivemben

méllyen, igen méllyen bé-nyomott vólt.-Min

den leg-kißebb panafzolkodás öldökölte пуб

godalmamat, a’ leg-kifl'ebb fzerelmes hajlan

dóságom, mellyet a’ virtus meg-fojtani 11115.

Ъап igyekezett, hatalmas pártot ты: tsen

deí'sêgem ellen- mêg-is a’ gyanuság, kéitlégeg.

kedö fzemekkel nézi fzomoruságomaL- Mint

еду halálra itéltetett, Í'elét fogházban шт

taltam. - Sohajtáf'aim. azòk à’ könyvhúlla.

táfok, meliyeket hóhérom lábai elött öntöttem

ki, közelitö halálom, hijában igyekeznek ke

gyetlenségét le-fegyverkeztetni. Büntetödöm,

anélkül, hogy valamit hibáztam vólna, még

nagyobb emél'ztödéstöl kínoztatom fzivem

ben, a’ bánat mindennapi vêndégem, шеи!“

\ ' 2 a
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a’ könyvhůllatáfok jelentenek bé é- s mêg

többtöl-is retteghetek; utoljára mintegy тог:

Férjnek áldozattya, halok»meg. — Oh! - Ku

fzi! nem kínozott vólna ennyire, ! Mitsoda

nevet fzalafzték-ki fzámonl jaj nékem? mit

‘mondottam'e’ л

ADELHEID. Ezt a’ virtul'os I'zeretetnek

апарыуёс',‘ mellyet a’ terméfzet leg-fzebb

ajándêkival fel-íkeIìtett, mellyel a' lxéfzség és

‘vitélse'g kötött-meg, kikell törölned emléke

zetedböl, eI-kell felejtkezned arról, a’ kivel

a’ Frantziák bül'zkék, árról а’ kiA a’ Frantz

names vitézeknek ditsekecle'l'qy

‚ Gábriéla. Tudom én a kedves Adel

helheid —! jól tudom én, hogy ki kénék em

lékezetét I'zivemböl törleni, gyakran-is emlé

keztet erre Fäyel, Oh.' Adelheid , örökre ki

` irtam emlékezetét, annak a’ kinek képe mind

fzüntelen fzemem elött Рогов. - Vallyon mit

tsinál ö ,nzokon a’ partokon, a.’ hól Márs a’

hadakdzás piattzát fel-kéfzitette, a’ hól ke

refztény тягать а’ halállal akarnak Гит

ben fzállani? - Vallyon nem az ö vére Гет

é meg leg-elébb a’ pálîntot? —- avagy pálma ,

_és borolìyán ágokat fzed a’ tsata kertyében?

Ha tudná hógy Atyám akaratom ellen keze~

~ met másnak ljándékozta, ’s ezzel engemet

f egy kegyellen fogságárl küldött __ha tudná,

' „ Вову

à
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hogy ën másnak karjain _ Adelheid!

el-felejtem magamat _ nem akarok róllà töb»

bet gondolkozni, ’s még-is fzüntelen rólla be.

fzéllek. Az okofság, és a’ kötelefség _ ter

hes örizet ez mellettem! Kedves Adelheid!

fzaggasd-ki ezt a’képet haldokló fzivemböl,

légy el-gyengültségemnek támale'za, bel'ze'ly

arról az emberröl valamit, a’ ki mindel fze

rentsétlcnségeimnek oka. Mondmeg, mit ki

ván dühöl'sëge, mi gyönyörködtethoti mérges

kéttségeskedö indulattyait?

ADELHEID. Ujj haragjának okát nem

tudom _ Гона Гет vólt ily dù'hös többl'zör.

Ест vólt egyfzer-il, ugy meg-telve a’ feleség

{гиены mint moll'. De akár hogy indulltos

воща: ‚ könnyen ki~tettzik még-is, под] fzeret

a’ kegyetlen.

GABRIELA. Ö fzeret engemet? _Adel

heid! mitsoda l'zeretet nz , mely Шуга tünel

iiti-ki тазы? Nem illyen a’ Гашиш; теза

vagyolç ёп erról gyözödve -—

ADELHEID. Kövesd egy tanítsomat,

mellyet a’ hozzád való fzeretetem , és o’ t'a

pafztalás sûgott nékem : Eggyetlen- egy jó flú

val, lábaid elciben alízhatod ezt a’ Tiran

пап ‚ а’ ki-elött minnyájon rel'zketünk. [rd-.le

egy érzékeny levélben fájdalmaîdat, én ё!—

talam kíild nékie. Ha me'g-olvalfa _'

GABRIE
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GABRIELA. ’S te adhatz'nékem illyen

lanátsot? -` Engedelmet kólduljak, a’ midörl` _

‚анаши, vagyok? —- nyomoruságaimnak ОКО

zóját mentegeíl'em? ‚— Meg-büntetnem `kénék

inkább, ha az Hatalmafságok az igazságot ól

talmaznák. .- Mit vétettem? _ Atyámnak

meg-eggyezéséböl kofìolgattam egy költsönös

fzeretetnek édefségét. A’ midön Kufzi, ki

nek Familiája oly gazdag nemes vitézekkel,

«'- a’ midön Vergî házával eggyesülni akarna,

hogy az ö Familiájának fényefsége, a’ Vergi

házának jó hírével eggyütt, repülhell'en a’ vir

.Ius fzárnyaìn az Egek' bóltozattyára «- еду

hírtelen, és rettentöy történet el-válofztá Atyá

inkat egymástól. - Le-kellett fzerelmemröl

mondani, meg~kellett fohajtáfaimat Бората.—

Egy türhetetlen embernek kellett шпагата:

alája vetnem —- magam magaman kegyetlen

kcdnem - minden fzempillantásban ref'zket

nem  yrégi bóldogságomnak , még egy fzik

ráját fzivemhen e'rzenem. ~ Ifienem! mil.

llyen kevefek a’ 4tiI'zta erköltsek, és mellyík

fziv, nem béllyeges, ha az ember gánlsol;

kerèsö fzemekkel visgállya'.’ ` Tsak egy ис

tya, van hatalmamban Adelheid a’ fzabadu

Plásnak! mellyet eddig-'is tsak a’ reményse'g kés~

leltetett, hogy nem követtem. — На ['zerettz,

l ohajtonod kell halálomat. -Ha tovább-is élek,

ki lefz kez-es , hogy öröklçé ellent fogok állani,

’ a
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a’ fzîíntelen fçnycgetödzö vefzedelmeknek.’ ——
Mind aznkat, а’ hajlandóságokat, mellyeket

nem örömeli eröltetve folytunk-meg; nem a’

virtus, hanem a’ mi büfzkeségünk gyözi-meg.

Engedd~meg hát, hogy hallyak~meg, mikor

Férjemhez való tifztletemböl, a’ fzeretböl, a’

baráttságból, mellyel hozzád vifeltetem, fzána

kozáli remélhetek.-,Oh! ha bánatomnak mi..

vóltát érezhetnéd, mellyet a’ sírban-is híven

magamal fogok vinnil Elötted nem tetteteml

niagamat; fzüntelen való nyughatatlanságban`

érzem miatta fzivemet. — Mond-meg „ем,

hogy ezen fzere'etem   Nem Adelheid!

végy réfzt betsületemböl, hogy Kufzi elött

hivségem annál érdemefebb lehell'en. — Мот!

meg, hogyy gyözedelme »is tudok magaman

venni, de egyl'zersmind meg-is halnil

. ADELHEID. Gábrìéla!

GABRIELA. Abbau a’ fzempillantásban
is, melyben nyomqruságom eröl: véfzen raj-J

шт, és sírom meg~nyilik, akker-is fzeretném

Atyámat látnì, hogy karjai каш: l'ialhalîok-y

meg ~ bár ha ö tal'zitott-is ezen I'zerentsét-`

lensêgeimben. — Szüleink! Oh Adelheid! tsu

pán tsak jelenlétekkel~is vígafztaláfunkra le

hetnek  ’s ezek a’ kedves kötöi a’ termé

fzetiek, mëg inkább meg-eröfednek, a"fmikor `

а

г

_ ‚ч r и. ж

«wie а.

С
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a" vak tö'rténet el-l'zakal'ztâl'ok Куба: gondolf

Èozik _ Az ö mellyén akarom lelkemet ki

l'abtsáttaní _ és _

111’.v 'I E L Е N Ё s.

Az Elébbeniek, ¿f VERGI.

GABRIELAf(Аид/пай nya/Mbna болида) '

Kéd'ves Atyám; l ‚ -\

VEKGL (' могиле]! Gdbrieflát) Kedves

Ъбёпуот! —- (idegenebö балдел) СёЬгЁЁ

lai' ,femmit' elö'tterxf` el-ne tagadj  fel-‘téjendöV

ké'rdél'eimre egyenefen ` felelly, Ieg~alább al

ígazságot ne homálly'olìtsd. Reméllem, hogy

' van benüed meg vagy egy kis I'zikrája annal'.

a" vittusnak, mellyet' neveléfeddel fzìvedben

îi'niïött'em.l Miu'ekelöfn.: méllyebben botsátkoz

нём veled а" dologbaxr, tsak eggyet kivánok

ìölled — Vednf Rérdöre magadat! Ez az
ké'rdéfeml meg-fògja~ mútatni, hogy tovább

mit fsiqálíak! Набэ Birád Iégyek-é', vagy A.

tyád? '

GÁBHÍÉLÁ. (ìîz'rtelen) Atyám l hogy

felini ezt a" теневые: kérdéiî? Tudom mivel

сапогом nev'ezeteg nemzettségemnek, mivel

a" hetsületnek, `щепу“, ha Atyámuak Léá
пуа akarok lenni; mieg-tartanom kell. - Ez

“lám 6165, ’s'igy твид: érdemlem“, hogy egy

‘ Mya,
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Atya , Léánya fzomoru állapattyára (витые:

vellen.

VERGÍ. (Léa'nyát fgyelmctefen ngi) Ha

еду méréfznek gondolatlan fzeretele , ha a’ há

zafság fzentségc meg-nem rettenthetett vólna,

ha kezedben egy gyalázatos' levél esnék,

melyben egy _olioba fzeretet igértetik néked,

mit tsinálnál?

GABRIELA. A’ mit a’ betsület parantsol

па. — Rövid a’ mit egy Vergi Léányá-tól vár

hatnak.- Efmérem а’ házafságnak l'zorofs kö

telefségeit - ne'm nézném-meg а’ 1ече1сь‚ ё,

._ (magdban) Vallyon ki akar ne'kem tettze.

ni? (az .dtqyzíhqz ) De mi dolog?

VERGI. Akár ki légyen az a’ méréfz Гие

retö, az öboloud fzeretete.- ,

GABRIELA. (meg-illetödeû'eiî тйтцп)

l1\IafzyságosUraml már meg-mondottam, 1108):

a’ betsületet meg-nem bántanám , mely min.

den tselekcdeteiinnek rúgója.

VERGI. (maga'hoz _ßorìttya Gdbriälzít)

No! ha az én fzivem elött igen drága Léá

nyom _’s e1~is hifzem, magának femmi fzem

re hányáfokat nem tehet, ha érdemes пет—

zettségemhez, mely hat Századok alatt Гет

mivel magát meg-nem béllyegezte  honnan

van

l
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van Fáyelnek az а’ képzelödéfe, melynek liín-t

nya alatt fzüntclen foliajtoz?

GABRIÉLA. {meg-.miemde ’s iöueni `

kérdi a'zt?

шанс: теист! mit гаек, mit шок?

egy gyalázatos fel-háliorodáli. _- Órömelì bé

hunnam elötte fzemeimet,-Kedve,s Léányom!

 fíanafzolkodj Fáyel ellen -— panafzolkodj

az ellen-a’tüz ellen, mely ötet emcl'zti. Ö egy

гена fzeretö _ а’ ki ég ашеа, és imád. '

` GABRIELA. Ö fzeret engemet? —- Ohé

Atyám! ё'изак gyülölni tudl engemet _ ö '

fzeretne engemet? _Oh î ezek a’ kínok, mcllyek

kel gyötör, könyvekbfmI lábbagó fzemeim ._

Iaz ö dühöl'sége, és meg-bántáfai, ezek a’ fetêt

köfalok - a’ fzeretetnek-é ezek a’ jelei ?

VERGI. Azért jöttem ‚ hogy innen ki-fza;

badithallalak.  Fáyelt еду fzives meg-hánás

тег-губите, utánnad fohajtozik, vár, a’ fze

' retet minden fellegeket el-üzött mord homlo~`

káról. ~ Meg-lágyitottam ötet, ’s meg-fogja

forfodat változtatni. - Neem` fogod tovább a."

fzeretet üldözêsét érezni -— Férjedet fogod

/benne ezután találnì; tselekedd, hogy ölis

benned egy ‘Feleségety lelhcllenfel.

GABRIELA. Fáycl Feiesége; iöfzönöm

,Nagyságodnàh `‘A"házol`ság kötöi eggyef

 - ` miek,

b

2
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tetfek , ane'lkîil __hogy a’ l`zeretet fziveinket

`egyben lántzolta vólna _ A’ Lelkì-efméremek

furdaláí'a, békefséges tíire'fem, titkos шпана

faim, mind ezek a’ terhek, mellyekkel a’ kö~

1elefség1átogat; Síromban~is kisérni fognak, de

azt ai’ nyilat ki-rántani I'zivemböl, mely meg

febelitett, egy ['züntelen tàrtö emlékezetet ki

írtani _ egy írtozatoß, tifzta l'zívböl, másnál

elébb befsülleni _ Oh! hifzem efméri azt ., a’

kit az Egek 'Férjemnek határoztak vala! _

Еву oról'zlánynak diihöfségét letsendelit§eni,

fellyül mûllya yerömet.l Tsàk a’ halál van

még hátra , ’s ezt a’ fzempillantáß, mint végét

kinlodáfomnak, иву várom._(tůzçfen) Miért

akaruak engemet kénl'zeritteni, febeimnek bé'

„думает? ’5 egy tettetett magam vîfelete

által , könyvhúllatáfaimnak tartoztatál'okra ?.

Nézzeu-bé, nyögö fzivemben, nézze-meg min.

den fzenvedéfeit, ’s azt hogy más _ ‘ `

z VERGI. vElég fzerentsétlen! Hát egy j6

ишак ёпёГей ты ВсГ2КеЕеЁ! ha Fáy'el

тез-шар, hogy valaha. tsak еду fohájtáfod-is `

.- Mit várhatok még Ißenem! ? . (ßivefen)

Tudod-é fzerentsétlen Léásyom, mi lefz Го;

fod? Tudod-é, hogy-el-vefztlek, hogy _

GABRIELA. Hát пет аи таща-6, hogy

а’ halált minden rettenetel'ségével cggyütt, e8?

` . nyo',
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nyomoruságos életnél elébb kell betsíilleni?

Hát nem jobb-é egy sírban heverni, mintl'em.

еду ollyan fzivet hordozni, mely fzüntclen

való küfzködél'eknek van alája vettetve? _ »

шавок. Mond-meg, mi; haanál nékea

a’ virtus ? у

GABRIELA. A] virtus meg-nem tílthat~

tya azt, a’ mi a’ józon okol'sággal meg-eggye

Zik. —— Az a’ mit a"böltl`ef5ég tehet, az nem

gyözed'elem, hancm egy fzüntelen tartó vía

dal _az e1~lankadt ~l`zive fzerentsétlen Lêá

Ilya'nzik ujjabb ujjabb febektölvérzik_ még-is

`Ineg-fojtani. igyekezem. Mit kivánhat töb- `
bet? l '

VERGI. Аи, hogy érzékenységédet meg

fojtsd, és fzeretetedet egéfzfzen el-óltsd, azt

a’ l'zeretetedct, n’ mely gyengeség.

GABRIELA. A’ fzeretetet meg-ôltani? Oh

kedves Atyám! nem esméri a’ lI`zeretetet, an

nak nyughatatlanságát, kül'zködésétl, kelleme

tes érzéfêit', ki-ôlthatatlan tüzét. Ha ez az édes

hajlandoság idövel gyökeret verhetett, tsak

velünk eggyiitt enyél'zik-el _ Az_onban kedves

Atyám ljót állok betsületemröl _ folla fem

fogja titkos'tüzem, a’ házafság fzent kötöit

meg~fertéztetni. Engedje» meg, hogy efedez

zem
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ишЪаМЮшёп-г, hhgy itt végezhell'em-el éle

temet. _ Ne áljon ellent ~ `

VERGI. Tehát te magaddal eggyütt a’ sír

ban akarfz tafzittani? A’ bánat meg-várt eleë

tem utolsó határán? _ Еву öreg Какова te- ‚

hát illyen halállal haljon-meg? Oh! mint ii-igy

leni forfotokat nemes vitézek,l afkik [Lent Hi

tünke'rt életeteket fel-áldoztátok,és еду neme:

halál мы tökéletes jó hlrt nyertetek a’ vi..

lág elött magatoknak! _ (Leîínyához ärzefieny

hangon) Kedves Léányom! a’ te fzerentséd

vala minden kivánságod. Kufzinak bole'zan.

tó Altyà kéntelenitett, égö fzeretetedet elnyom.

ni _ ’s egy más lántzol meg-erölilteni, mely.

ben bóldogságodat reméltem; de cz fut elöl.

led _ kedvellenebb bilintsekben tettelek. _

Gyözd-meg magadot, engedelmeskedj a’ viŕ'.

tusnak, kerüld különöfön fzivedet el-árulni,`

nler után еду fzerelembéli féltö Гит iel'elkç.

dik. _ Hidj nékem, a’ ti Nemeteknek vannak

ollyan tilkos hajlandóságai, mellyek a’ fle.

тем, ’5 még magát a’ betsületet-is meg-m.

podni tanitatnak. Vedd tekintetben папаша.

mat, engedj kéréfeimnek. ‘G__yere mennyünk

Fáyelhez kedves Léányom!

GABRIELA, (me'ly [ода/2001: Írò'zän)

Mennyünk hát kedves Atjáml
i 1v. JE.
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IV. I E L E N Ё S.

Az ELBBBENIEK, ¿s еду KòvET.

l

ХОЧЕТ. ( Vergine/ï еду Lei/elet Idd) Ezt

a’ Levelet moli adák ‚ hogy Nagysádnakkke»

zében fzolgáltaITam. _ ‘

VERGI. (иже/ел) Add ide (ne'zz' az

ат] inf/i) На! kerefztes vitézeinktöl való

Tudófiltás'! (а’ Követ el-menyen)

l

V, JELBNE'S.rl`

GABRIELA. VERGI. ADELHEID.

d VERGI. (a’ депеш nefzegetm/n) Tsudála

_toFok a’ te dolgaid Шеи! (alig alum` ¿gy rw’- ‚

Afuí/zy палас! Ьегдле, ’.г fel-kiált) Ptolemais! ,I

Oh gyözedelem! utollyára ineg-l'zêgyenittetél

pokloknak Hatalma! (Мм/Та а’ Levelet) Er:

~demes решен vitézeink v(Le'zínycí/wz) Ebben

a’ ki l'zállásban fok Borolìyáu kol'zorukat arat
tanak. (isms/t olvaœ, magzíb/m) Oh! hány

fzép nevet тет: а’ gyözedelem nevezetefsë, ’s

az enyim nints azak között! nem yehettem

réfzt ezekböl a"fényes tselekedetekböl. _ На!

halálos tsapás fzivemnek! (падут ohms)

Beaumont, Lonchamp, Bretze, Chatelerantf

d’ Aresnes, Garlande, Manrolìn, Rouvŕai,

/ \ РОЦ

l
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Ponthieu; a’ Finniaiak tötték-meg elébb az

Шаг. —

GABRIELA. (Nagy Шли!) Hát Kufzi?

VERGI. (падут: о1ш2: irme?) A’ Зубы

delmes Philipp fzemei elött, Joinville záleo

ját, a’ törésre, fel-iitötte _Chabanne és Dám

piere fzemben mentek, és egyben tsaptak ha

lálokkal. A’ ti halhatatlan nevetek, nem ma.

gafztaltathatik eléggé _ de еду Ши vitéz

mindeniket fellyül mûlta. _

GABRIELA: (nagyobá ref/à рейс/г mútat)

VERGI. (tovtíbb olvaß'a) Rudolf Kufzi

a’ Király néki körzönheti életét. - Еву nyíl

egyenefen néki jött, minden rcfzketett, ¿s ki

áltozott--Kufzì elé fzökik, ’s tellét так hcl>

lyett Királlya eleiben канув; а’ nyíl пани —

GABRIELA. ’S тег—пап _~ _

VERGI. (magában) Mérjem-é továb ol

vasni? (падут: tovább) Királlyának_ karjaì

között паштеты lelkét -—

GABRIELA. ’S meg-holt? (megèláttya

при jänni, :gf jkl/Ere товар/Е) Шепет! -—

Fáyel! _ Meg-halokl ‘

П. ЗЕЬВ
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VI. JELENÉS.

.Az ELÉBBEMEK, és гики.

FAYEL. magy „hwg/"az, ваш-гам ‚и;

.baihoz фЬ) Én vagyok, игу van .ai a’ >kegyetfp

len, .а’ ki ellened gyanakodtam, штамп

könyvhůllatáfokat fatsartam Izemeidböl., ’S

ennyi fzépséget , -és gyönyörü'séget ушей, eZell

l ' köfalak _közzé zártam. Еву xselekedß»

tét meg~bánt fzív', tellyes .bìngósággal „.1ába*

id eleiben hozta nynghatatlánságait. Еп— '

gedd-meg Kedvcfeml ßértegatö тещ впаарйГайс

а’ Feleség “пешей: -_Könyöxülly (нападай.

men. _ (замша; ‚аз .én -indulatum„ пира.

I'zeretet. Ha Шуеп тёщи nein fzeremélek.,
nem lennék ollyan .nagy ¿büntetésne méltó. _

Lábaidnál Vsíi- Fáyel _ .a' meg-bánás азарта.

а.’ шанса; .( Vergine/i) хват Alyámi! (А—

dalhci'dhoz') fogjátok` mind ketten párçyát

_könyvhûllatáfaimnak., 111qu leg-aláhb egy .te

kintgtet nyerhelfek itölle. _ ‘ '

ас ABRIÉLA. `(fel-Íuíbomdmín) Ah! su» `

‚степ—тж halni -egy .fzerentsétlentl

FAYÉL. Vetkezd-le gyülölségedet.

.néked emelek egyedül oltárt <l`zilv.e’mben.,

mm kruk .többe игуаны, ’s feieség жена. -

‘ идиша]; szlopot emelek, ’s azokhan imi» f

.dem

\
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dom Yzêpse'gedet. _ Napjaid ezután frilTen,

egy ¿des nyugodnlom árnyékában fognak tel

ni. Egëfz életemben a’ lefz foglalatofságom,

hogy néked Ie!Tem.-Szólly! mitsoda komnr

fájdalom van írva homlokodra, mely egy bâ.

natur árul-el, a’ mely fzivedet nyomja? 

( паук/ига nézi; ’.r [Шип [afan ìmzeî деду/елея

zêńinteŕet vquen magdnuk) Könyveket шпат?

_ Ней tud-é egy ártatlan fzomoru lenni?\nem

меня ——- _ síer _ Mitsoda. _ _.

GABIHELA. meg-zjedve az Atêjiftínak)

Kedves Atyáml ‘ "

VERGI. (refá telfìnt, ¿s Jrò'zel {тепуеп Ízoz

zdja ) -

FAYEL. `f'haragqfwz) A’ hitetlen l--ki-ta- '

„Штат lilhodotl `

VERGI. (deelnek) A’ gyanakudásnak

fzünlelen kell eméfzteni fzivedet, fzüntelen

Feleség féltêll'el kijfzködöl. _ Te tafzitod бы:

а’ félelmes nyughataìlanságban. _ A’ fájda

10m azt Ccm engedi néki., hogy Attya óltalmát

kérje.f вытекать ki-fejezéje a’ harág hang.

ját köveli, ’s még~is fzerettetni akarfz kegyer_

leu! _ Légy máx' gyilkos utálatos! иву-Яз tsak

egy lépéfe van sír'jáig. .

FAYEL (Iâ-rgínek) Itêlje-meg indula»

laimból, mint imádom. Hat a’törtënet ollyan

. D ` lleren
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fzerentsétlenne’ tenne., hogy egy errelembélì

vetélkedö '1:árfat láthatnék ‚ mindjárt magam

ellen-is pártot ütnék. _’ Irtozatos dühöfsége

men me'g a’ poklok-is bámulnak! (Gábnâe'lzí:

naif) Szaggasd fzéllyel ezt a’ fzivet, mely ngy

nem fzerethet, hogy a’ meg-bántáfokra ha.

raggal fel-ne gyûljon.  МОР: utoljára enged~

tem gyözedelmet magamon hajlandoságamnak.

_ Hidegebb fzeretetre érdemetlen тазу. .__

.Mellyik az a’ halandó, a’ ki úgy tudna, mint _

én gyülölni , és I'zeretni ? ne vond-meg keze

det töllem, (meg-älsli) mellyet könyvhúllatá

l'aimmal nedveíìtek. — Oh! a’ leg-jobb Féij,y

Iai’ leg jobb l'zeretö léÍ'zek, a’ ki veled ezeket

a’ fzomoru fzempillantáfokat el .- felejtetni

ìgyek'ezem. 011! mi az ¿n kivánságom! ked

ves Gábriélal vesd réám fzép fzemei'det. Ezel'
fzer örömelìebb meg-h alok, mintfem azokat több-I

fzör tsak egy könyvhûllatás~ís liomállyolittsa. _

_. (Verginek) Kedves Atyám! _az Illennek, _

és a’ polgári Társaságnak fzolgálok. El~me

nyek Gábriéla lábai elöl a.’ Táborba, a’ gyö

zedelem mezejére vifzem záleomat.` Az alatt

lezt a.’ drága Záleot Atyai gondvifelésében

'ajánlom. (-az едал/г keu/vel Gábríe'lát regad

ja-meg, a’ щади: Adelheid meg-tartya, ~~

'Ráymun'd дед/дн.) A /

v.)

vn. JE. \

Г\/
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WLIELENÉ& *

А: ЕЬЕВВЕШЕК. RAYMUND.

(AI/ig [dita-meg Риф/ед Raíymunzlat, ’s

агонии! Ga'àŕzleïdteZ-Ízadja, Gábrz'eïa Ага/диод,

¿s .Ádelheidnak Ímrjzzi' Нади, el-bámulva та

gzín Ниш `van. Phys! Rdymundho-z тепусп.

.Egy nef/zány fzó, mel/_yet Ráymundnälïî fülé'bçn

mond, паду fel-induluf/l .okozni 'láttatilr._ vGti-`

brieîdra, eg] _fenyegetö индии: мг, ¿4:

Rriymundal сдадут! elwienneli.)

l`vm.jELENÈ&

GABRIELA. шины. ADELHEID. `

GABRIÉLA. (az Attyának) Láttya, il»

'.lycn гетры: áldoztak-fel engemet az Egek. _'

Паси Мйъвода uj .mamar „gada-e1 ‚а...

men? _ 1üzes .iekinleunl egy »illyen 'hírtelen
való fel-háboi'odás'.’ _ New .tud-0m mit gon“ А A

cullya'k.  _

' GABRIELA (а: Affyának) Мед-цап 10

hät? _ (.mquban) vOda léfzek! `

VERGI. (nyughatatlanul) Miröl befzéll'z?

GABRIELA. (айва) Arról az egy @Flé

щепы, iner engemet'. leg-inkább érzékeny1t> .

D 2 Kul'zi

ч
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Kul'zi nints többélV _ Oh! femmik ‘e mellett
minden fzenvedéfeim! i L `

VERGI. Kedyes Léányom! Kufzi vitézíil

hólt-meg  ez yte'lìi a’ halált meg-gyözni.` Ö

az, a’ ki az örökkévalóságra fzülettetett, _

Oh! millyen fzép, millyen kedves a’ Király

ért meg-halni. _ Kuùi elérte tökélexes fé

nyel'ségét nennes vitézeinknek; sírjából, a.’

tifzteség Templomában emeltetett. _ Engem

kell síratni. Az énhír nélkülf való vén'ségem

a’ bánat lánfzai között eméfztödik. МоГ’с

érzem leg-elöbfzör, mit tégyen е2,` аЪЬап а’

I'zempillantá'sban, melyben fzived ma'gát [zin

te el-árulá _ refzketek! már meg-mondottarn

néked _ vigyáznak, és lefelkednek utánnad.

Eggyetlen egy fzó , eggyetlen egy fohajtáfdd

meg-fol'zthat életedtöl. A’ harag ujjra. eröt

vett Fáyelen. _Reméllyl a’ fzerelembéli féltö

fzív hìjában ád helyt a’ gyülölségnek; idö

vel; kedves Léányom a’ fzépség jóvá teheti.

Titkos fájdalmaimról femmit fem fzóllak né

ked. _»Az okofság, és а' virtus meg-gyógyit

fyák ezeket a’ feheket. Gyere velem, enge`

delmeskedj parantsolataimnak. Mint barát

kérlekf- mint Муз. parantaolok. _ (el-mennek)

Ш; FE L-'
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Ш. FE L_Vo'N fis.,

(А’ тж fzín mútat еду паду erdú't — mq/ì

ßünncn láttzilr еду vdr.) f

 

LJELENÉ&

киви. MONLAK.

( Kußifegyveres emberektò'l körül van vätetve,

a’ isi/r [ген/вдел 'töredezettfegyverekct-ix tar

гадай еду/ЕвгЪттд)

KUSZI. ( а’fcgyvere: embers/mak) Mennye

tek! és várjatok-meg itt közel. (Alonldknak)

MOnlákl te maradi itt. (dfegyvere/èk el-mennak)

1L]ELENÉ&
f \ Kuszl. MONLAK.

KUSZI. Befzéljíink már valamìt Гите!—

memröl. —

MONLAK. ’S efféléröl goudolkozik Nagy»

lád, kinek vitézségét cgéfz Alia, bámulva tifzteli? `

KUSZI.
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KUSZI Monlák, én' vitêzségemet a’ че—

fzedelem közepette mútattam-meg, Királlyom_

nrak, házámnak elegettettem _ a’ Vvaillásnak

igazságáért vitézkedtem. _ Mär moll стай/“А.

kedhetik Kufzi a’ fzeretetben, anélkül, позу

` а’ virtus :\zúgolodjék. Hadd ¿liek alka'lma

tofságával ennek a’ fényes` innepnek, mely a’

Királyt .Dijonban tartozt-attya, вшей hogy liet

îs Páris vái'gkozásán'ak eleget termi. _ Barê

tom! tehát már én egéfìfzen fzerent'sés петь:

_ Meg-_látom mëg egyfzer ait a' tifztelt Гибр

Ьёвеъ! Azt gondolad ,'lhogy történetböl' tével

lyedtem ebben a’ magános ,helyben, nem a’

l'zives fzeretet vezetle ide lépéleimet?

 _ 3 MÖNLAK. ,Mit mond Nagysád?

‘,KUSZI. [tt van fzületél'e hellye,y annak

’ a’ rablásnak , melyl bennem'uralkodìk. Мой

I a’ midön еду ltilség fzab'ad vagyok, vele ты

tem idömet', és mindenben, a’ mit látok, af
Тих-иене méltó Gábriéiát imádom. I Ez-a’

. fa vélle eggyíitt nött-fel, ’ë látta bimbojábói,

mint nyilt-ki fzê'psége. Solçfzor élt ö itt a’

terméfzet gyönyörüségeivel _ mere fokfzor

meg»untaà.’ melierségnek tsalárdságaìt. Oh!

_ nem esmiâredy hatalmát `azolmak a’ fzemeknek,

l‘rnellzyekböl fzivem a’ fzeretet tiizét ör'o'kr'e

meg-gyujtotta :iz imádás óltárán. Soha fem

` ш
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láttad Gábriélát! Hadakozni kivánô indulaï

t( m kénfzeritett eddig-is , fzivemnek édes ér

z<'sét тез-Гораций... Monlák, képzelly egy vi

rágzó fzépséget, mely mindent a’ világon kel

lemetefségével gyönyöriiségefebbé téfzen- így

jelenl-meg elöttem Gábriéla, és meg-bilintselt,

-1 Az ö Attyát Philipp igazsága, az óltalom“

ra, unalmas hatalommal hívta _ fzép 'fzemei

Léányának könyvekben lábbagtanak. ‚... Oh!

millyen örömmel vettem réfzt nyughatatlan

ságaiból! Az egéfz udvar egy-érzésben vólt

velem, és fzerette Vergi Léányát~ ,__ A’ КЁ

rályné Ersébeth, úgy nézte', mint egy magá~

hoz hal'onlot Gábriélát. Еву bajnoki шеек,

mellyet Nemzetiink azért, hogy a’ vitézség a’

békefség öle'ben-is el~ne l'zunnyadjék talált, és

анатомы, langban hozta, ki-ólthatatlan iii

ze't errelmqmnek. Jutalmát Gábriéla kezeî

böl vettem -el; atlól a’ fzempillantástól fog

va Monlák, meg-jegyzettem örölïre nevét, Гай

vét,\és válafztását. Gábriéla! — mely ki~

vántsigyönyörüség! _ Еву mál'ok felett va

ló betsüllëäre méltoztatott, helyben hagyta

fzerelmemet. Hívségének betses дамы, ezzel

a’ Íinorral, mellyet tulajdon haja ékeÍit, aján

dékoza-meg, _. Már azt hittük, hogy az ól

tár elött állunk! _ De a"kevélység, mely

fzinte a’ gyülölséggel vólt határos, két felê

vág
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' Эvágta Atyá'inli'at, ’s el~fzaggáttá kötöinket. _ l

Panafzaimat a’ Thrónus eleiben vittem,y _avra Y

vették a’ bolts gyözedelmelì, _hogy le-hefzéL

Ien. _ Könyvhúllatállaimat ki-öntöttem'elötte;

de I'z'ezrelmemetl meg-tartottnm. _ Gáhriéla а’

fzoros kötelefségek alá veté magát, ’s kerülni

` kCZdC»  Én el-útaztam , anélkül, Позу lát

tam vólna, de nhl az ö kedves képle kisért

спасти, ’s moli hozom vile'za magammal

n Synabol. -—- ,_ _\ /_/_

MoNLAK. ’s mit „mél már? "j

KUSZI. Еву egyben-kiitéñ, melytöl Не}

tem függ, "s rninden кармашках az övé-is.

Gábriéla nem leltetett hitetlenl _ Azfii hívsé

ge. _ Ißeneml mit mondék? Oh'lV irtózatos

kép! láttam a" halált minden rettenetefségével

közelitteni, anélkül hogy rel'zkettem vólna. _

Emlékezz arra a’ fzempillantásra, melyben egy

Királynak könyvhlillatáfai, a’ világra ismét

vifzfza hívtanak, a’ midön halálómról, közön

áéges hir каши repiilni fzárnyaira. Tudod mit

érzèttem akkor, láttad azt a’ levelet, mellyet

erötelen kezem vigafztalásárá irt _ még mofi

is ajakaimon hordozom. Emlékezzél utolso

akaratomról; meg-esküdtél nékem, tudom hogy
igazán'> tseleltedted.I _4 VHa. egy hal'álos feb

meg-fofzt életemtöl; ûgy te ezt a’1evelet, аи

I ",`\\ zal

‚ ‹
`

_ l
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zal a’ véres ajándékkal eggyiitt. _ Те borza

dol? értefz „engemeü _ Oli! kedves топик,

@gy illyen fzives fzerelet nem félhet hitetlen

Ségföl. _ I'zeret ö.még engemet. Meg-làgyit- `

tani igyekezem Vergit _ még az hajthatatlan

Engnerrandat-is meg-érzékenyiltem. Philipp,

a’ ki gyakran' el-rejtvén a.’ Királyságoft, tsak

baráttságiit muzofln ‚ lábainál Lilian; meg~
‘ымуа, еду hiv rzßlgágáuak könyvinailmliiir,l

¿s _ " `

MOHLAK. Engedjen-meg Nagysád, hogy

igi'ekfzem ат a’ ködöt el-hárittani fzemei

e161.- a’ mer vakittya. Egy elött történt .

Гдсгетзёпепзёёйпй nem kevésbé félelmel'ebb.

Еву оНуап Király clött befzélt Nagysád ., a’

ki Nagysádat l'zereti. ‘ Nem vette élzre, hogy

maga Philipp, a’ mikdr Nagysád fzereletéröl

belké'lt, halgatott, és fohajtozni láltatott? _

A’ bölts Montinyi, a’ ki vitézse'gével a’ záfz

lot el-nyerte, probálta ezt a’ vakmerö haj

landóságat ki-irtani. Sárlìnefz és Roye eggye_

Íìttik erejeket, és tanátsolják Nagysádnak _.

KUSZI. (hírtelen тис!) Azt a’ mit én

folla fem fogok végben vinni. Tsak а’ Г2еге

tetnek adok helyt.

MONLAK. Igen, de fegyveres baráttya.

könyvhúlláláfok között ölelé-meg NagySádal

Mitsû`
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Mitsoda törtënet által velìett-ely Ша: a’1evél,

Ihelyben Nagysád fzeretetét rajzolta vala-le.

Midden gyûladál'ait _ ’s még-is Nagysád Ga'.-`

briélán kivül, mindenghideg halgatálfal fzem~`

kl. KUSZI. Nem _ a’ reménységneh `egy sii

ватты meg-nem fofzìhattz. Ö. él, fze'ret eu

gemet, Íictek ötet ismét meg-látni. Hijában

kénfzerittenek ап'а, hogy el-felejtsem. _ Az

én Atyámaea’ gyengeség ,meg-ijel'ztette, de

Atyámat-is, és a’ keinény têirténetet-is meg

gyözöm. Párisba lì'epülek,` meg-kötni, azon

kedves kötöket. _ _ Mit mondol'z *vaia'f te

тощи! egy ollyan gyanakodás vett eröt

llyughatatlánr fzivemen , mely tsak a’ tiédben

uralkodhatnék. Ilìenem! a’ ki аисты meg

tartottad, hát a’ halál mérgétöl tsak azért

fza'baditottál-é meg, hogy síromban méllycbf”

ben tafzithafsál ? Ennyi 'fzenvedéfeim alatt, min

den elevenségem, meg-erötelenedett. (Еду

fdra burul, efr :gy пе’да’лу minutáigugy ma.

_,rad.)

111. {в L Е Ы-Ё s.

Ай ELÉBBENIEK. GABRIELA, és

` _ 'ADELHEID. VJ]

GABRIELA. (más felù'l bä-jó'n, Карга“

UM! фи, Аде/дешга hajtya jeje? )

, ' ' ůnb
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.Önthetei'n шаг meg-is v'alaha könyvhú'llatáfaL

mat háborgotás nélkiil kebeledbenl (едут

ран/а) Meg-hólt teliát _ ’s én még el~értem

azt a’ пары? Titkos érzêkenységeinlmck

küfzködéfe fzaggattya. fzivemet. Nem tudom ‚

virtulbs , vagy büntetésre méltó vagyok.

_ Oh! én [zerentsétlenl a’ fájdalom meg-folzt

minden érzél'emtöl _ kételkedhetem-é tovább,

meg-érdemlett büntetése iránt [ан/стаей?

'(.4delheídhoz) Talám ki-tanultálc! (Биде? А

dclheídra ere/ìkedik, ez alalt, elefbòeni [Lellyät

ol-Ílirdja K11/lu' ,ì Детей az Égre emcli, еду пе’.

lui/1y lc’pç’/ì ttf/Een, ’.r гуле? cle'bbeni álláJ/ít

тег/25 ele’. Gáòrieïa cf: Adel/leid clefbb lc'pnek)

Adelheid! meg-gyöz'nëm bánataimat, bát пай

élne. (моли/м: meg-ldttya) ' Mit akar ez

a’ Котов-пут? Nem hibázom~é? ez` ez a’

пища—аз én печет—Медиац-КиГийЕезу

vereil

lluszt. (me станам дамп, [вышел

jeje?, ~mcgesmäri шагает, ’.r bozza’ fet)

Gábriéla! ` . ' `

GABRIELAÀ (Кн/22! meg-emze'rven) Kufzi!

KUSZI. Borulhatok ismét lábaihozl

Ugy `van ö! fzeretetre méltó Í'zép Gábriéla!

nézd-el fzeretödnek az öröm miatt, lábaid

сит halálát. A’ kínoknak mérge táplálla Ш

ише‘
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zemet. _ Sem a’ távul létel, fem az idö hi

nem ólthatták. A’ te_ke'ped, az iitközetek kö

zepette, sírom fzéléig kisért mindenkor. Gá

briéla_itt van! Ha fzédelgéfem! 'mitsoda Ilieni

tétemény vezetett-ide? `Szóly! fzeretetre mél

tó! eggyetlen еду tekinteted tökéletes bóldog

ságomat okozhattya.  (Gcíbrie'la смыт

¿del/Leia' дат/идти 'егфёе‹1й) Kérlek, emeld

fel ismét fzemeidet _ leg-fzivefebb fzeretöd ,

a’ kit a’ történ'et ismét vifzfza ajándékoz.

GABRIELA. Те „gy-é кыш? ’s te ¿im

._- _- (Аде/действа) Légy fegittségiil, men

nyünk _ (egynffñány lujvqïì tqunek, mint/La

тел/12 alfarmínak. )

,KÚSZL (mcg-tartoztattya) Szaladfz, a’

midön ismét Iaithatlak'."` Gábriéla! talám hi

tetlen Iettél? ,

_ GABRIELA. (мех/зета) Mit mond? _

(картам Hadj-el _ hadj-el! ’

KUSZI. (megint tartoztatqya) El-hqdja

lak ? Hát nem fzerettz többé?

GABRIELA. Oh l иду kénék ! (magában)

Нет tudom mit tsináljak. _ Hogy titkollyam

4e1 fel-háborodáfomat? /

KUSZI. Szeretned kellene? mitsoda es

méretlen fzerentsétlenség fenyegetödzik elle`

/ р nem?
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' nem? _ Gábriéla! Kufzi tökéletefen imád _..

Не: veled eggyesülni _ esdeklik fzivedért ’s

hivségedértl `

lGABRIELA. (magdban') ’S én még hal` ‘

gatom ötet? (Adelheid/mz) Gyere Adelheid! l

vKUSZI. Nem háládatlan! _ Nem паду.

lak-el . _ Fudd réám minden ‘dühöfségedetw

L GABRIELA. На gyiilöllelek vólna, nem

lennék határozallan. Gyengeségem _ Kufzi!

ne tarloztalf.

KUSZI. Szerettz még. ‘ De mitsodalsu

dálatos? _  ‚

GABRIÉLA. Be/tsülelem _ és kötelefsë
geni  l е

KUSZI. Kötelefséged? Mit hallok? (el

al-ar tdvozni) Nem _ folytasd, rel'zketek a’
félelem miatt. _ l

GABRIELA. Кит! ez a’ reitenetes Izó,

mondjen eleget néked. _

KUSZI. Atyáinknak vifzfza vonáfokat ér

ted é гада? — Y

GABRIELA. (magában) Oh! hány na.

gyobb akadállyok válafztanak-el еду mástól!

(Adelheid/wz) Adelheid! vigy-el erröl a’ Гиа

moru helyröl, mely и” nyilakkal lövöldö

zi гепатитами. —

KUszI.
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-lyét fogja ~bé-tölteni, az a’ betsül\et.

‘borzafztó hir futamodott vólt róllad, hqu ' .

КОЗЫ. Mitsoda rettenetes gyertya, vìlá..> ` `

golittya fzemeimet! Lehcttséges laune-é? _

Oda lefzek! _ Еву Епдгаюд Házafság _

GABRIELA. Ötökre cl-fzakafzt c_gymás~

tól. _- i

~KUSZI.' Meg-halok! (Моли/к karjaiban ’

erzg/ìkedik.) ,

GABRIALA. (Kußina/r) Igen~is,egy` más

nak eskíidtem hívséget. Az Atyámtól eröl

tetve, a’ bôldogtalanságnak mintegy- áldozatî

tya , az óltárhoz 'hurtzoltattam _ vigal'ztalás

пакт, fél hóltan nyujtottam kezemef. Más

bírja, miem Kufzi, ‘ezt’a’l`zivet, mely таза rê

fzekre fzaggattatik,- New чаду-01: többé ma

ggm  é. Eggyetlen Aegy gondola-tot fem I'zabad

hajdoni fze-relmünkne'k {Маш-й. Bánnom kell ‚

hogy valaha fzerettelek, ’s fzivemet egéfzfzen

,bilintselve tartanì. v_ Itéld-meg lkirinyvhúllata’.

faixiiból, millyen kemények bilintscim. _ Ne

méréfzelly bellyebb menni a’ dologban .: _ki

.mélyfmeg -attó'l a.’ gyalázato's термины,

hogy örökös áldozattya'vagyok a.’ kötelefség-`
liek. ` Az ‘eggyetlcn egy érzés, mellyet vifzon

tagalliatak, ’s a’ mely ezután a’ fzeretet hel

Az a!

Királlyod karjai Aközött, à? kit egy ‘halálos

y y шуй

\_.
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nyiltól шов-тешат akartál , ` уедете-ы éle ’

tedet. Te élfz _ Isendes vagyok _ nékem.

illik meg~halnom. (Kufzi kardjára kap) Шё

nem! mit akarfz? (fidel/wid, el: Ilíonlzílf ßgit.

nek Gdbrieïának, hog)r XLI/kit tartariajfrdk»eL)Í

KÚSZl. Magamat attól az élettöl meg.

fofzéni, mellyet шапок ‚ ha tégcd el-vefz

tenem kell. _

GABRIELA. Meg-filly _ meg-álly! _

KUSZI. (kezeft rnc/g mind kardjfín tartván)

Há Е Ez az én forfom l _ Engedmeg , hogy шт.

(ваш а’ koporso I'etéttségében magamot. Enged

meg пазу lìéll'ek , írtozatos létemet el-törölni,

GABRIELA. Ah Kul'zi! ez-é a’ Некие:

nek еще fzíveden?` ' \

KUSZI. (magálzoz fijn, eff kezät le.

11 [zi дат/Ига!) Örökke’ paramsolataidnak

kell engedelmeskednem? _ Élni-fogok _ élnì

fogokì de tsak nzért, hogy ezerfzer haljak.

meg. _ Alkozott légyeu az a’ melierség, mely

azt az életemet adta. vifzfza , mellyet uta'llok.

_ Miért kerülém-elß’ Saracénufok fegyvere.

kat? (моим/та]: fzíjdalmafan) Monlák! illyen

. környül álláÍ'ok várakoztanak réa'nkl _ En.

а’ ki a’ lladakozásnak lármáiában ленивцем

...- leroggyom a’ liéttségben esés között, ét

meg-fojlodom könyvhûllalâfaimban. {95be

lám#
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ì

шла/я щадят) Mond-meg, ki az a’ kevély, a’

` ki kezedtöl., és fzivedtöl тез-Готам?

GABRIELA. Akár vki légyen, érdemesnek

kell vlenni annak fzemeid elött. Еву 11012

fzafobb befzélgetés tsak nagyobbittaná bijdte

téfemet (magcíban) Oh l'l millyen gyenge ez a’

fzív! nem tudjay ma'gáta’ kötelel'ség határai

han tártani  vile'za/'térek' lántzai jközz'ê.

(KLQ/zinak) A’ betsíilet,' .az Egekl mindenek.

el~tíltanak egymástól _ ezt utoljára, топает

uéked. 011! Шепет! nem tudom mit mon

' dok. _ Kufzi! titkoljuk indulatainkatiëly Го

káig--emlékezzmeg-roha Гет lányuk több

ì'ziir egymáfì. _ (me/1m' akàrvzíh) Adelheid!l

rerzketek ha' Fáyel! ' ` i

KUSZI. Fáyell az az írtozatos, kinek Fe_
l:rlyegetö fzerelme bírtokában vagy? Ö _Iie

tek, hogy még ebben a’ fzempillant-ásban tu

lajdon kezemmel. _

GABRIELA. (el-álja az ůtìyát) Meg-:filly

»irtozatosl elébb furd által ~ezt a’ пленум!
tedd azt a’ rettenvtö állapatat tökéletel'sê,

mely `engemet üldöz; még nem vagyok hi.

tetlen l_ még nem vagyok eléggé büntetésre

méltó. Tsak, а’ vólna hátra fzerentsétlensé

gemböl, 1103уфё1`21 vegy'ek dühöfsé'gedböl, és

helyben hadjam нападкам, ’lez által Гель

’ ' miv/e' '
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mivé tégyem azt az életet, melytöl az enyim

függ. Menny kegyetlen! és tifzteld azt a’ fér-l

jet, felesége elött _ Illenem! millycn kegyet

lenül üldöz a’ bal ГогГот. — А22а1 hizelked

Lem magamna'k , hogy találok a’ világon, még

c су ollyan fzivet , .melynek fzenvedél'eimet

panafzolhaflom _ ’s кыш életemet gyana

‘kodáÍlaL és hitetlenséggel .akarja bé-motskol

ni. Kufzi кольт téfzi. hetsületernet, mely

drágább elöttemJ nyomoruságos életemnél _

’s a’ mely, hálá légyen az Illennek, majd-oda ‚

lel'z. Fáyel- folla fem vólt illyen kegyèt

Ilen , mert fegyverétöl тег—Гейши: lvólna Gáè

briéla. (Kußinak) Ti ketten fzaggattyátck

Тайн-эти, ’s mégás I_‘zeretni akartok.

KUSZI. Над; nékem, шаек -én ['zeretnî',

mert mêg élek _ de hogy fzenvedjek egy 0l.

Iyan Í'zcrelembéli viételkedöTárfat ‚' а’ kit ¿a

útállok? egy kegyetlenben 'ts'alc téged Iátni,

és betsülni? _ a’ fzeretetért magamat fel-ál

ńozni, anélkül hogy azt ki-mútathallam? _

Те! kine'k fzivével „док egyedül смете,

meg-tílthatod gondolatomat, >nner пустош

ságomat könyebbitti, ’s a’ fzeretetnek hízelkef

dik? foha ['em írhatlak-ki fzivemböl. _ Imá

dandó fzeretöje egy fzerentsétlennek! engedd

meg, hogy leg-alàbb a' fzánakozás befzéljen

hellyettem ,l ‚

‚ Е (ЗАБЫВ
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GABRIEL . l(mie'g-Ifzgffulva) A’ fzánako»

zís, kedves Ku i  Ilienem,l mit mondék?

A’ betsülel.  (Ádelácŕd/zoz) vigy=el innen. _ -

(еду ne7zány lejoqßtç/zen) lgazitsd lépe'feim. `

Mennyünk-el. ' _

KUSZI. (Идите: ç/ì/r) Enged-meg, hogy

lábnidnál Végezzem életemet! > ’

GABRIELA.' “дате/Ёж Ёдгй! 71/25 ma-Í

gát) Ragadj~el innen Gábriéla.l (Kqßzinaâ)

Refzketek. _ Kely~fel ,l

IV. J E L E N É S.j ‚

А: ELÉBBENIEK. Еду néhány szoLGAK.

(Myezßozgai bef/@MB ¿ppm alf/ivf, а’ „1i/for

1ra/zx a’ Gabriela Mbaimfz мифа, А» Лед

.ze/t meg-tso/rolbfa. « Kif/kim,- Gríárieïára,

Adelheidra, е’: Monlákra ro/zarzna/r. .Ku/ài.

kardot akar титла.) ‘ `

.KUSZL Kardomtól-is xneg--fòfztatom!_

` ‚ ,Ahi alatsonyl (vlag-láttfa, 21053]- сигает-2:

Ínsg-ragzldják) En vagyoh _ én. _ Senimi

. 16th nèm Avehetfzenv¢=`:de’1'eimböl _ (магий/Ё.)

‚4 .
GABRIELA. (a-’ Н; тбу’ей’шфпс/г) Ö

‘ . áriatllll. .Én büntetödjem egyedül. _ `

/

„ ладила.

' l
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JV. FELJ/oN/ís.

(А’ Játtzó fzín :flutattytia az е1зб‘17е1—2юпдх—

m15A zobájdti)

_ .

Ъ]ЕЬЕЫЁ&

~ " FAYEL. '

(Nagy /zaraggal lié-fb', [те/542162 Нхе’гтеше‚ а?

ifi/melf bef/ze?! тащат/оп.)

Ежи-Где: furjá'tok fzivët kerefztîil, érezze`

a’ halál mérgét .mindenfelöl _ ротовым

érezt.el`$étek dühöfségemet vélle -— (а’ körület
te lëvù'k cl-akarna/f inermi., VutármaÃ“lfzalad,

е’: vifzfzu `двинул) Ollyan kínzáfokat gon.

doljatak-kì, a’ millyen írtozatofok I'zenvcdéfe

im. _ Tsigorgo годами láfl'a-meg halálát

( embersi-.clta'vozni a/rarnalî, de .uM/mali me;

:ge/z) Нет! _Eljenl még egynéhány Гит

E 2 Pilki!
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pil-lantálìg _ halafzfzuk me'g érdemlett bünte

tését. _ A’ mig ki-¿idná a’ gyalázatos kinoz

tatáfaím köìött lelkét, meg-kell állapattyát,

¿i печёт tudnam. A’ halálos méreggel meg.ré

fzegitem magamat, leg-killebb réfzét gyatlázaton`

` fzivének meg~töltöm azzal, Feleségemnek un-A

dok vétkeit meg-öldöklöm'benne, Kinos Гип—

vede'feimet, mint egy` mérges fullánkot belé* `

erefztem. _ Az az сну ö`röniem vagyon , hogy

’1áthatom, milljen mefzfze menyen fzerentsét

lense'gem, mélységét mérhetem, és rettentö sí

rômat kéfzithetem, mely engemet rövid idön

el-_fog nyelni. Tüzes indulatok hevittik {пай

mat, ez mindent meg~fog eméfzteni. (Szolgai.

nah) Hozzátok ide azt az árulót, hozzátok

ollyan - lántzokban,- mellyek `ötet a’ földhez

nyomja'k, jelennyék-meg a’ пацаны Кёгпуш

Vêtetve. _ Ah! eze'rfzer fzerentsétlenebb va

gyok nállánál. Hijában vefzeml'cgittségülxtü

zemet, és fegyveremct-, hogy haragomnak ál

dozattyát kínozhafl'am! _ En _ én a’ poklo_

kat hordozom mellyemben. Minden kínokat
cggyelitek egy Iebhedettl ['zív ellen. _ A’ dü

höfség, és a’ kéttségben esés között halok-meg,

az- élethez való gyülölse'gböl, mel)r` elöttem

türhetetlcnné lett. Az az egy édes remény~

жён kisér lírombeu., позу dühöfségemnek Геп

шага
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rimindandó hirét отце valónak tehettem._

Jöjjen ide Ráymund. (a’_fzolgèíh cl-mennelr)

._ 11.]ELBNi11s.>

FMEL.>

(657811513, `)pe/'ät еду ßeZ-ra en_/zn', ¿r iimlt

fel-emeli. )

Utoljára még-is ki-tanúltam a’ gonofzság- _

nak шиш Minden világofságra jött! Ezért'

nyögött annyit a’lháládatlan! Eìért ferefztette

fzemeit könyvekben! mennyi _vér fog öntetni,

azért, hogy 4ezeket; a’ könyvhúllatáfokat meg

ñzellel minden ki-gondolható gyalázatok сеу—

gyesiilni fognak ezekben a’ köfalokban._Tsak

a’ dühöfáég tiizelittfen ._ ez vezell'en egyediil.

Tudok еду módot, melyv által meg-büntethe

tem а’ hitetlent. Azt gondolja, hogy hat’ng

mat el-keriilheti? Annak a.’ vetélkedö Tárfom~

nak fzivével, fogom az övét megfebefitteni.

A’ nyughatatlanság égeti karjaimat, hogy ha

так meg-nem mútathatom néki, аи ai írto

zatos fzempillantáli, ’s nem`tehetem, még pár~

ló vérét ellenségemnek Í`zemei eleiben.-«Tsep~

penként váljék-meg vére'töl. En lennék könyö

rijletes? - Kitsoda? _ En? a’ midön Gá

brìéla  Hát egy jó fzivü férjhez, kevel'eb

bé уди ö kegyetlen? 0h! hajlandoság! bailan

doság!
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doság! mellyet En annyira kb'vettcm, te tafzî

tottál engemet ebben `a’ bónyólódásban! Arra
AfziilettemV vólt, Ногу az imádálig fzereÍl'ek,

a’ fzeretet- a’ fzeretet életem bóldogságát

meg-fzerezhette vólna; Gábriélától fzerettet

ve virtufos lettem` vólna; mindenre ki-terjedett

vólnl gyönyörüségem. _ A’ házafság tsak>

egy gyiilölséges köte'lì ген, ще|уЬб1 fzerentsét

lenségem gyülölségnél egyebet nem i'ehetett!

_ Jól van -~ már egéfzfzen erre bízom maj

gamat. -— Idö t'o'ltéfì tsinálak belölle; lha két.

fzivet~ ízekre `flaggzithatok , az egefz terméfzet
re ki-fûvom myérgemet. Ha ezek're a"rett_en

tö dolgokra kénfzerittetem, аж: akarom , hogy
vaz egéfz világ апачи: fzerentsétlen légyen.

Ш. JBLBNB'S.

. FAifEL. é; RAYMUND..

ц FAYEL. eleiben menyen Rzíymundnalr)

Kínaimnak okozoia fokat 4kélik! топа-тез

hazáját, печёт, állapattyát, annak az e1áru\

lónnk.  '

RAYMUND. Eleven tekintete, fegyveres

i embereitöh való kisértetése, 'vitézsé8e;» inind

ezek arrl mútatnak, hogy сну nemes` vitéz.

Leg-killebb félelem fem váltdztattya ábrázat

tyár,
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tyát ‚ >egy panafzolkodáll ,['cm fzalafztott-'ki fzá- ‚

3611‘-1|апа‚-Гедучегё[`5ейъ dándáìnk miatt föld

hcz húllani, ’s még `molìis félelmesnek tct

шк bátorsága elöt'tünk.

FAYEL. _Meg~zabolázom én, eztìa’ bâ

torságát. Halgat-é? Mond] ‘clé mindentl -—

` RAYMUND. Tellyefséggel egyebet nem

fzóll: hanem: „,Ó nem büntetésre тема , én

„vagyok fzerentsétlenségének okozója.”

FAYEL. Ö nem büntete'Sre méltó?

_RAYA/IUND. Ez általfá’ gondolat мы,

árulja-el magát kéttségben cse'll'el tellycn fzive.

FAYEL. Ráymund, ö refzkelïen! köf'zö

nöm fáradazáfodatl c'rzem elöre annak az ir

tozatos örömnek édefségét l indulataimnak

mind ketten rabjai , ofzfzák-meg rettemö Гог
I` kat, és az egymávstól traló bûtsuzáfokat, a’

hnlál hangjai között fohajtozzák egymásnakl

RAYMUN D. (шили/догм) Gábriéla-is

Nagyságos Uram? ’

FAYEL. Igen-is Gábriéla. - ötet _ Го

ha. пру, mint moli, nem fzerettem. _ Ez a’

leg-vefzedelmefebb febeim között.' és én tölle

nem Гик-спеют! _ Ez a’ vetélkedö Tárfom

- Igazságos 'Egekl miért nem tehetcm a’

biintetéll ollyan rettentövé, mint- a’ millyen

mér
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_niétges diihöl'sêgem? miért nem tehetek vélle

egyebet a’ halálnál? mitsoda a’ halál? fzenve.î

défeinknek vége _ (Ráymund Íförül ne’zve’n.

a’ [лещ-е!) Nein látquötet? Meg-fein gyë

nyörkö'dhetem fzenvedéfeiben?

RÁYMUND. Mindjárt megjelenik län

tzokban. . - `

‚ЁАУЕЬ. Hát az, а’ ki undokságaiból

`rél`zt veit?

, RAYMUND. 1$Ёпёъ'а"{`одзйг‚Ьап vitettetett.

FAYÉL. Es sírattya gyalázatos környiii

álla'faít bíiiitetésre méitó I'zeretetének?

RAYMUND. Könyvhúllatál'okban meg-fe

redve , le-sütött fövel, haldokolva _

шить. Mit. mandar: ‘Ráymundi ваше,

lay haldokolva _ eregy, fzaladj a" fogságba'n

(Ráymlmd egyneñány ¿e'pqyì [фей ‚ Fzíyel vif/L

',fza tartozz'attya) várakpzzl tudnom kell' elébb . `

-—-- elébb világol'ságra kell hóznom tselekede

tét, az el-árulásnak bogjait, ki-,kell ólda'nom.

_ (Fe/'cit еду S15/rre hajtya) 0h! тшуеп fze- `

rentsétlen vagyok! (езду darabig így mama',

annakutcínna Báymundnalr) A’ te ördögséged

járt~által engemet írtozatosl'Esmérted fzive

met, пища те1у könnyen' gyanakodik _ tu
dod hogy fenki ’sints а’ világon nállemnál

érzékenyebb. -_ Miért mútatád-meg, аи az

el-felejthetetlen levelet? .

. . RAY.- ›
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ч
RAYMUND. Nagysád mendotta. _

FAYEL. Semmit fem mondottam _ lá

bai elött mondottam-le nyughatatlanságomról;

le-töröltem jkönyvhúllatáfait. Órökre le-akar

-tam vetkezni bizonytalanságomat, vártam az

engedelmet, I'zeretett vólna: ekkor te clé-jö

vél, és fel-ébreleél ebböl az e'des áiomból',

azért hogy fzivemet meg~mérgelìttsedl te mú-

tattad-meg 4a’ gyanakodáft! mit árthat nékem

a’ Кит, а’ ki rég a’ nyüvek eledele? Az a’

hajlandoság.. elsö tsirájában meg-fojtatatt 961—

па.  Utoljára meg-gyözte vólna Tzere-lelem.

_ Hadj~el nyomorúlt! menny-el fzemeim elöl.

Takarodj, vagy a’ halál lel'z jutalniad! (Rdf.

mund еду пе’Лйпу 1е’рф tefzcn) Gyere vìl'zfza!

mond-meg§_ fontold-meg, kivel befzéllefz!

fzóly! azt az заедет, a’ ki elölted ollyan

esmérellen, talám a’ történet те, azok köz

и? а’ fák közzé ? — Jól meg-nézted-é mind a.’

kwam мы ЬеГ2ёЦе1< ? Ешемел jáuzol. _'

RAYMUND. semmn rem епьеиет. _

FAYEL. (fenyegetödzve) A’ leg-írtozatn`

fobb halál. .__f ` ì

RAYMUND. Lábainál találtuk Nagysá

gos Uram Gábríéla'nak`

FAYEL. Az ö lábainál! _ A’ mìdön az

el-gyengült férje refzketö ища: el-botsátotta.,

а.
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a’ midön talám nem mefzfze vóltqm, ’s el-vá ì

lafzthattam щупа. Bártsak еду ymenykövel

-mind a’ kettöt iithettem vólna agyon! Ah! _

Ráymund ! _ kedves barátom, hogy _küldnélek `

el? a’ tiiz fzeleskedett bennem, engedj-meg--

4taak te benned bízhatik egyedíil [zercntsétlen

Urad. Minden'neyeli fzenvedéfeiniet; nintsen

femmi reménységem-_lábainál _ halj-meg`
A háládatlan! femmi fem menthet-meg. (Edy

` mandria/ì) Dühöfségem mindent el-fog 'itt töl

teni írtozáflal! tsak vérek után ohajtozom _

.Vergit Гебы bé-ne botsálla! tartoztallhl ö a’

Királyt Dijonban -- mennyen oda néki enge

,delmeskednil A’Királlyokat, az egefz emberi

завы, földet, és Едет, mindent gyiilölók, ’s
i mindenik-is érezze gyülölsêgemet. _..

IV.l JELENÉS.

А: ЕЬЁВВЕЬПЕК. Kuszt vafokban, ед,

rakás Fegyverefelitöl körül >vétetve.

FAYEL, A(Ãv/zrdot rfi/zt, efr Kußz'ra Да.

lad) Halj-megl (уф/2:1 16фбЁ,‘е’.г el-zq/zi [iard
ljdt) Nem'- Pokolnakr fajzattya! nem méfz

még vifzfza lakáfadbanl a’ halálfkì-terjefztett

kerokkal áljon_nyomorûlt fejed felett _ meg

»keu naked -Ióhf mit ¿mk mnek'iátásám!

„..- fcI-kell néked minden gonofzságát, titkos,

 és
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és alatsony fzeretetednek fedezned! _Szóly!

avagy ezer kinok _ ~

KUSZI. Mellyek el-tsiiggedéfemet okpzni

nem fogja'k _ én nem akarom meg-bántáfa

idat meg-bántáfokkal vifzantagolni. (big/¿ken )

HalgaÍY-meg Fáycl! gyiilöllek, és fzánlak.

Hogy ha tsak az én forfom forgott vólna elé,

hid'del, hogy nyomoŕu dühöfség'ed, folla fem

ke'nfzeritelt vólna, halgatáfomnak félben Iza'

kafztására. 'Közelröl láttam már a’ halált, és

meg-tanûltam halni. A’ millyen álhatatos va.

gyok a’ halgatásban, éppen óllyan békefségcs

türö-is a’ fzenvedésre. Az e'letnél fokkal drá

gább ha'jlandoságom, mellyel fzivem el-van

telve1| nyithattya-meg egyediil fzámat агга,

hogy határ nélkiil Való haragodat le-tsende

littcni probáljam. Szerelembeli vak генам kö

velfen-el rajtam, minden rettentöségeket, de

mond-ineg , mit vétett fzerentséilen feleséged?

miért kínozod fzegénynek fzivét, a’midön`vir

tull'a :_ ч

‹ FAYEL. (шиши) ’S te ditséred virtu!

sát? házafság rontó! talám lábai elött _ de

f tsak egy életed_ van! nem elégitlletem-ki dii-f

hölségemet kivánságom Í'zerént ___ oh! miért

nints a’ halálnál más rettentöbb büntetês!

КОВШ. Ugy van líbai elött térdepeltem

_Ez az utolsó vefzekedéfe vólt a’ fzereiemek.

FAYZL.
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FAYEL. A”l'zeretetnek! _ Ti láugolo

Pokloki/ ol`z>l`zátokmeg velem насыщают,

e's a’ ti leg-«rettènetefebb kínzó fzerfzámaito

kat, hogy diihöfségem tökéletes lehelfen!

KUSZI.- Nékem _- nékem> vólna okom

lzzal a’ tüzzel dühösködnerh, mellyet te ma- \

gadban fzabadjára botsáttafz. Többtöl fol`z

tok-meg, gyiil'ólséges` ëletemnél , melynek vé

ge nállad ne'lkiiI-is fzenvedéfekkel, és kínokkal

'lett vólna béllyegezve. Te egy шиш fofz

tottál-meg-Fáyel - a’ halál nem a’ leg-irtoz

tatobb fzenvedés! vannak >kiilömbb kínok

azoknál, mellyeket dühöfséged/ mal fzámomra

хетты minekelötte még az Egek, haragjok

ban еду köte'li nem tettek vólna, mely мы

egyŕrdemeswzemély, a’ leg-írtozatofobb fér

' jel eggyelittetett.»_-: Szerettem ötet _

FAYEL. (паду ‚седмиц/[аи Szerettcd

Вт? ' ’ " '

v кыш. [тащат СйЬгйё1ёс,(Гйуе2 „т?

¿an паду läpej/'e/fkel alfíj’.r _fel-jdr, Шиш/йе

melf/fel псы Kufzit, Rdymund/zaz 'merzyerz ef;

штат туза/дн) és már tsak azt a’ fzempil

.lantáß vfáŕom vala, mely eggyesíilésiinkel айда

dékozott vólna. meg. ‚

FAYEL. ( Вбутцпдлад j Hát nem te

myondottad-é, hogy meg-hólt Kufzi? 'mitsoda

щепу-`
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menykö-ütés ez I'zivcmnek _ millyen mohon

kapia dühöfségem minden fetét képzelödélt! '.

шнек vólna Kufzin kivül, ennyi bátor ['zabad

sága? _ hát azért hadjákcl a’ hóltak sírjol

'kat , hogy ~ fzerentsétlenségemet tökéletefcbbé

tehcfsék? - _ _

KUSZI. Vifzí'za jöttem Yûgy van az êlet

ben, de tsak azért, hogy mindent ¢':l.l`zenvecl_`

jek, a’ mit еду ember ki-álhat.

FAYEL. ( cl-bdmulva Не!!!) КЦГА! __i а:

én kezeimben! _ Kollolhatlak tehát édes ki.

vánsága düliös gyülölségemnekl _ fel-dum:

fzerentsémnek piroslo hajnala.' _ Ez кыш,

a; én vetélkedö Tárlîam _`a"kitsalhatatla

nul fzerettetik._ Mitsoday tsapásl  или

lángban borúl haragom. (çmbereine/r),Fogjat

tok a’ kínzáfokhaz, mellyekkel ezt meg-bnn`

tetni akarom! _ vallyon nem 1ehetne-é néki

fzázfzor ujjra fzülettetni, hogy általam 1fzáz

[zot meg-ölettcthcfsék? Döŕfjétek. (сшиб/и!

„jon írardat [тала/г, e’.r Kufzira теплей, Fá

yel „mgtí/Loz ión , baráttrágos Литва!) El-felejt

kezem vala a’ betsiiletröl. (картам лифт)

Lálqd, a’ fzeretet miatt mind ketten magun

kan kivül rngadtatunk. Titokban folytattad a’

dolgat. Еву ujj hiba mellyet meg-kell büntet

nem _ nem, кыш! nem , ne gondold hog)

engem mcg-aláztál; taak. аи akarom такта.

131m; '

l

\



I ~

78~
|‚

шт, hogy egy nemes vitéz vagyok! a’ gyn

lázat meg-motskolná hiremet! Megísala'ttatol /

várakozáfodban.- (az embcreinelï) Vegye'tek

le ишак! Adjáwk virszv катарам hmá

tok-ki'az enyimet-is.- (az embere/ï el-mennclr)

Ebben a’ fzeinpillantásban, meg-kell itt eggyi

шишек halni! a’ kard határozza-meg forfun

kat l Пете/ЕЛ? KLf/ìíro'l a’ la'ntzo/fat) Oh! bál'#v

tsakinegferefzthetnëm vérében kezeimet, kan.
. dommal eggyiittl (beîhozatvikicf ketföne/i d’.

fegyver, Идете/г eggfi/ïemberc oda ‚упруга,

¿gyJ/yìzkkal'együtt) Nem kell pais, Fem Íifak!

.távuflégyen minden,a’ mi a’tsapáfókat gyen

впадете, vagy meg~akadällyoztatliatná. Нам

.vetélkedjünk a’ halál felett. Ez a’ tzél iner`

_ :re en törekedeml _ tsak az én hiîlálornat ‚ ‘а’

tiéd-is kövell'el `(Refymzuzdna/1") Hallnd-‘é Еду; ~

mund! _ {f6/re vif/bi, ’.r ott итал шита:

Злом?) _Hogy ha ГогГот, Iner látom nékem
alleúségem‘_l(l{u_/ìi elleìwßen dll) ötet gyö,

zedelmefse’ Ienné; fogad fell; ’s meg-is kivá

_nani tölled, hogy fegyveredet Gábriéla fzive’.

ben ütöd, hadd menyen az élet, a’ kínlodás.
plak fohajtozáfain egyfzer’smind ki-telìünkböl,Í

mindenek felett \ halálomról femmit Ге tudjan.

_ _ Hogy annál inkább veméfztödjék, hal

kjon-nneg abhan a’ vélekedésben , hogy- Kufzi`

általam meg-gyözettetett. (отдаете/г) На, az
‚ - — l Egek
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Egek ennek a’ gyalâzatos vetélkedömnek Зуб

zedelmet parantsolnak, bátorságban el~menni

engedjétek, mindenben tartsátokfmeg a.’ nemes

yit'ézek törvénnyeit. Tsak gyülölsêg maradjon

hírben utánnam, nem pedig alatsonyság-men

nyetek- nézök nélkül akaŕunk bajnokoskod

ni, és meg-halni. Ногу betsületének hitelt, és

tekintelet adok, azzal. nem kiITebbíil gyiilöl

ségem, több igazságat mutatunk eggyik a.’ má

ßkhoz, mintfem attól félhetnétek, hogy vala

mellyikünk a’ tsalárdságot, menedék gyanánt

fegedelniére fordittaná. ( az :mbe/‘ei eZ-mennelf)

V; 1 Е L Е N'É s.

FAYFL. KUSZÍ.

(Mind a’ ketten iii-vont гагат/та!)

FAYEL. (ЩИ/Е oef/‘zen тау/пай) Vigyázz!

KUSZI. Fa'yel! én esméretes vagyok.

Talám hozzád-isvel-hatott hirem. Alia ez alatt

a’ kard alutt látta vitézz'eit ki-můlni, ’s mofi

is fénylenek emlékezetemnek oleopai ott. Fé

lelmet nem efinérek, és minden,vel`zedelem

mel bátron fzemben fzállok. Nékem nagyobb

indulattal ke'nék едет, de _ de az én fzi

vem , mely egy halálos fajdalomnak alája vail

‚ чете, A’ Gabriela {еда mk „алым am»

` FAYEL



\

80

FAYEL. Ezen meg-gondolkozál'od, ’s ha

‘hozáfod hite»l`zegett! egy titkos érzékenységet

árul-el, mely néked._molì‘törvényt fzatb. Féll'z

еду háládatlannak fzemei elött meg-büntettetui?

de nem fog mindjárt иду tettzeni. _ Gyülöl

ségü-nk végezze~ell ` l

è KUSZÍ. _Jól mondod, Fiiyel! Ife'lek ат -.

meg-bántani. .Etegy _ inkább fzeretek mint

tet „f Égfz a’ nyughatatlanság miatt ki-önte

ni аи а’ vért~, mel'lyet vitézségem a’ hadako

zásból meg-tartott, ‘_Siefl’_ fesd-bé házad al

já? vélle _ végezd~ei kíno's élctemet. _

FAYEL. Nem kegyetlenl én váromhltöl.

led halálomat. Bízik Fáyel, hogy vitéz kar

jaid ¿tzt a’ halált meg-adják, iner fut'` elöl

lem, s’ mellyet rég vadáfzok. Nem_nem aka.

robbajnokoskodni egy/Ollyan életért, mellyet

az Egel: haragja öŕökre*megm_érgelitett, Nem

kell ez a’ fegyver-is, a’ mely kezeimben ha.

I'zontalanúl van. (игуан а’földre дат/4!) Ku.

fzil egy könnjfebb ‘útat mútatok kardodnak

meg-ölettete'femre l (Яд-гадит ~)n_elëytft ) Itt _

itt _ tsak döfj> néki! itt van a’ I'zerelembéli

. féltéllel` el-tölt fzív. _ Itt keresd а’ vak Г2е

lretetet, .finely engem kínoz, ’s melyért ed

dig minde'nemet fel-áldoztam, fzúŕd áltgl!

(еду `[mf/fre ere/Ätkedik, elle/zählt taz'tya та—

¿tit дутый, a’ ki lágfulni шпаг/г) Vég llél»
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kill [zerentsétlen Vagyok! könyörületefsêget

gerjefztek benned! nézd Fäyelt sírni, mitsoda>
gyönyörii nézö Játék ez, egy vetélkedö Tías".-VY

пак fzemei elött! .- Tüzem tafzitott erre a.’

gyalázatos pontra! a’ leg-méréfzebb tseleke

. detre vezérelhetett vólna-így magam ûtálom

magamat; fzeretetern még keményebben lán

gol moli, mint egyébkor.(Kufzina/r) Könnyeb

bitsd fájdalmamat, mond-meg, à’ mikor Ver

gi _ miért titkolta-el elöttem? _ Az egéfz

világ ellenségem _ a’ mikor a’ veled való kö

téli _ felelmes gondolatl _ meg-akarta. tsi

nálni; akkor az ö Léánya, érzêkeny vólt hoz

“фа való fzeretelében? tsak Attyához vifelte

teit èngedelmefsége , vitle vólna velem az óltár

eleiben? Ne гашу! ne félly, läivemet ízekre fizag.

gatni  fzeretett tégedet. (тент näzi Кили)

KUSZI. (fcl-h/iborodáxzít mútattya) Та.

lám engedelmeskedett__mivel Attya akarta._

_FAYEL (lrardot ránt) Fel-háborodáfod,

el-árula. _ Ugy van fzeretlek! ’s még malus

fzeretnek._Ah! rellenetes halál! és alatsony

55g! (ggf nÍ/adny парт гфеп еЛепе а’ kan

dal) óltalmazd magadotl'Eleteddel kell min

denekért {izetned_( Verehednek-béfele’ даш

mín a’ Kuli/zjzdk Jözzë; el-tünefek után, тег

hal/¿lf #gf [feud: ideig )lardo/i' наладим/од) l \

F V. FEL

/
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V.. FELJ/oNÁS.

(А’ Jdttzdßûz mútattya az elefábeni ßaódt,

hanem jeteìebben)

'

———-——-—-———

LJBLENÉAY

FAYEL. RAYMUND.

RAYMÚND, (ßen/e követi Fafyelt, a’ ki

гуан- [арф/тег lierefztül akar men/zi , az eggyik

Irc-ze пуд/Иди): _fel-van Írötve) Mint buzog vé

re! _ _ Tartsa-meg _ tsak egy I'zempillam.

tatig. _ Végye kezemet fegittségül.

FAYEL. (az el-gyengülefr жгли, egy kar.

jo: лент ç/ïk) Hadd follyon! hadd follyon>

patak módjára! Oh! miért nem lehet hama

rébb v_ége nyomoruságomnak! _ _ Mit mon

дек barátom? Tartoztasd-meg ezt a’ vért,

тау a’ Ilyllghatatlanság miatt buzog, hogy \

meg
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meg-l`zabadull1all’on ezên gyîilölsëges kötiiktöl;

н- Шепет! halgasd-meg kívánságomat! En;

gedd-mcg, hogy bártsak egy oráig éljenFá

yel, hogy lehellen még idejc gyülölni. Akkor

küldj ‘egy menykövet, mely végezze-el élete

met! (Rríymuìzdnak, a’ ki а" ìötöket тетиву}

ßedni [душам Mindent шаек; _ Soha fem

fzerettek vólna ’engemetl _ _ (fel-Ire?) Dfi;

höfsêgem táplálni kezdi élètenìet, lietek еду

rettenetes dolgot kéfzitteni. A’ terméfzet

irmznì, késö инокам]; borzadni Tognak erre.

A’ Poklok `Ьага31а ki Гет gondolhatta vólnà

вы, a’ mit gyülölségem fog végben vinni;

Мадам-15 írtodzaml- _

RÀYh/IUND.l (meg Jiedvè) Talâm ММ];

don Felesêge't Р l ,_ _

FAYEL. Fäyel jobhan 'tud gyiilölni _ ” /

RAYMUÑD. Неву hogy Nagyságos Uram'?

FAYEL'. Az a" мы, melytöl a’köz ‘nê'p

retteg , еду ollyannak a"k`i büntemi айда-‚тем:

egy l'zokott fzenvedés'. Mär tnegemondottam

néked , а’ `halál az, mely a’ I'zenvedéfeket `

 félben fzakafztyat Ezekben 'ai útolsó Гит;

Pillantásokban, egy formán gy'engék а? Ггешгса

dél'ek. Еву más kinra van еду hitetlen Feleà

ségnek Í'ziiksége , és Ráymuhd l azt ki'vánnám,

hogy ez örìikké târtó lehne, Hát fztehvedâ

F в habi
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het-é ö eleget? Az én parantsolatomra,

mindjárt meg-hell itt jelenni. Meg-paran

tsoltain , hogy akarmi follyon, az a’ leg-na

gyobb `halgatáaban légyen.,__ Még egyfzer

meg-nézem, hogy ha.> valamit fzivéböl olvas

hatnék. _ _ Nem Vagyok még egéfzfzen teli

a’ fzerentsétlense'gtöl! Mindent tulajdon l'zájá

ból akarok hallani , tölle akarom meg-tudni ,'

mennyire mentl hozzám való gyülölsége _

a’ mit dühöfségem _ _ nagy Ilienlw'- amott

jö! látom. _ Mond-meg , hogy várjon-meg;

' és kövefs ofztán engemet! (cl-menyen)

\ ‚

ц 1ЕЬЕЫЁ&

(afirma „даете: доп-6:01: Маш], стих.

va , Ädalheidjrarjain wügg, a’ ki ò'tet l'qf

fan kazza-be', е’: Ráymurid. )

RAYMUND. ( ¿delizia/lili) Meg-merid

hatod nékie Adelheid! hogy az Uram, el~

mûlhatatlanúl ifmét ide vifzfza jö.

Y‘ÜADELHEIIA Meg- fogja itt várni. _

Ráymund! látod' iai'. ö állapottyát? (Еду.

mynd el-menyepj ` ` ‚а `

\ e

`i`i'ià\flf ~ ‘ IH.JELE



~ ss

III. IELENÉxS./

GABRIELA. ADELHEID.

ADELHEID. (Gan-¿Mt тегбп ‚пед-т

infn) Ezis kerül minket.  _ Minden ne

velì fájdalmait, minden eggyesült erövel тёр

lálja jajjait, és fegit el-fzaggatni, mind azo

kat а’ köteleket, mellyekkel ehez а’ világho?.

van kaptsolva. Iñenem! légy hatalmafsá

goddal fegittségére nékie. `Nints máâ vigafz

taló rajtad kivül. Ne zárd el-füleìdet, azért

Aa’ fzerentsétlenért való könyörgéseim elöttlj-M

Gábrie'la! emeld- fel fzemcidet —

GABRIELA. (megint magri/wz >jò') Mi.

az ö forfa? ' .

ADELHEID. Mit nem kérdcl'z töllem ’.*f

GABRIEL/A. Mi, nem értefz? Mitsoda
más gondolatŕhìvhatna vil`zl`za engemet a?

halál torkábôl? Kedve's Adelheid! _mandi

valamit nékem Kufzi állapottyáról. Szeren

tse'llen történetem, mcly mindenütt üldöz' ,_

hozott ide engeméf.

ADELHEIDEZ a’ magánol'ság,mihe1yt ide

jöttél, еду Гё1е1теч halgatál'sâ változòtt` Вду

mund éppen moli jelente', hogy néked a’ kegyet:

len Fáyellel míndjárt találkoznod kell. Szerettem

vólna, fetét bánattal bé-boxûlt éjtzakánkat 61

tall.

l
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' tala meg~világolittani. Vallyon áldozŕlttya,

lett-é gyülölségênek Kufzi? _ De Báymund

hirtelen el- fzalada, minden mély halgatásban,

van, yegy vallag félelem, _mint egy ködöS

генез, ugy terjedett-.el`,_ ennek a’ helynek
f_elében. rAzt gondolná ez ember1 hogy el а'

дани la'kó испуг, . e

GABRIELA. Oh Adelheid! ha, [zemei lié,

thunytak vólna , ha igazságtalan férjem- Ku

fzi nem_büntetésre méltó. Meg-kell élégitte.

nem azt a’ ki-ólthatatlan tüzet._Egek! fzag

gafsátokel egy. gyülölséges életnek kötöit, és

vigyázzatok annak napjaira, a’ kinek élete

fokkal kedvefebb azl enyimnél. _ Kedves A.
dellieidl alig_ hûzhatom-megl könyörületel'se'ge

met. _ Mit gondolfz? Panafzolhat-é a’ betsü

let ezért az érzésért? vagy talám az‘emberi

séget meg-kell fojtani, hogy a’ virtus fzorofs

Tñrvênnyeinek engedelmeikedhefsiink?  Ez

ìránt мю nyughatatlanságomból nem шпат.

é чаша _. Ah! engedd, legalább ezen fáj.

dalmas könyvhûllatálàimat.

ADELHEID.. Hát a’ bánat annyira vakit

гуд? _Vigyázzan magára, egy I'zerelembélì

генами fzemei elött,_ hogy ki-ne nyilatkoz.

talla magát! ‘ ' '

GABRIELA. (тж) Jól van! úgy van,

a? {Lexetth @7kg fzívefebbízerctet uŕalkodik.

fzive;A
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fzivemeu, Nem, Adelheid! az én fzivem nem

fogja többet óltalmazni. Kufzi akár meg-hólt

légyen , akár haldokollyék _ тайга kivül Гет

тп Гет látok. Nem hibáztatam tovább ma

gamat, eleiben téfzem, annak a’ kegyetlennek

áldozattyát, az emberiséggel küfzködö harag

ját jóvá hagyom , és halálomért, mint a’ 1eg~

nagyobb ajándékért efedezni fogok nékie. Ide~

je már, hogy meg-esmérje febeimet, én pedig

a’ tettetett tsalárdságnak véget „так. l-lát

gyözedelem-é az, hát a’ virtusnak fzolgálattya~

e’ az, hogy ha ollyan l'zivet titkolunk, mely

a’ _ lelki esmérettel küfzködik? На minden

erönket arra fordittyuk, hogy a’ gyalázatot

el-palállolhalluk, ha foha fem merünk fzámat

venni könyvhúllatáfainkról, ha magunk ma

gunktól félünk; ottan ottan fohajtazáfokat

fzalafztunk-el, mellyek mindent el-árulnak. _

Ezekkel töltöttem eddig idömet. Leg-alább

egy nemes áldozatot téfzek a’ virtus óltárára,

e’ dolognak valóságos igazságát meg-mutatom.

Eleget tettettem magamat. Tudja-meg Fáyel

már valahára, hogy Felesége vélle igazság

talanul bánik, és hogy fzivemen való uradal.

mât, еду más határozza-meg. _ Egy I'zóval,

üÍl'en állal engemet; elég ha én _ Adelheid_

honnan van , hogy refzketek? Mitsoda'.’ _

IV. JELE~
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VVIv. JELENÉÍS.

Az ELEBBENIEK. шить. RAYMUND.

(Fríj'el тез-[деп]: a’ Jlíttzn’ _fz/n (“СИМ/242, `ef!

Найти/111521 Ьфе’Ц, Gábrieïa hírtclen ld.

байт: b_orúl.)

GABRIELA. Engedje-meg, hogy lábainál.

húllathallam könytrhúllatáfaimat! Nagyságos

Uram! (Fáyel fel-alfarja стема) пе akadál

lyoztaITan-meg _ f

FAYEL. (nyughatatlanul) Afzf'zoxiyom_

(f'e'lre) Mely kellemetefség! (надует) Kellyen~

fel. (Ráymundnak) Halafzd-el még , a' mit

réa'd bíztam _ (magdbdn) Ißenem! _mitsode

hatalom bilintsel íly hírtelen!

‚ GABRIÉ'LA. (‚в ы Вдул/вдетая! двуе

Еезй) Engedje~meg, hogy itt hälhaflak-meg

nagyságos Uram! I

FAYEL. Nem-keljen-fel mondom. .0927

re) Az én nyugha'tatlanságom ‘_

GABRIELA. Engedelmeakedem, egy fe'rj

kivánnya _ (fel-ke?, ’.r mngáttya Fafycl' be’

Аида/вбей) IIienem„l te meg-vagy febefitve

FAYÉL (meg-nefzi merön) Többrfebeket

' is kaptam, ez nem a’ leg~vefzedelmefebb.

‚С;

‚. „ f ~ GABRIB.

a..
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GABRIÉ/LA. (fel-háborodva, Adelheid/1M

fordúlván, ¿aj/h hangal) Meg-hólt.

FAYEL. (Gábrz'e'lának) Fedezd-fel fzive

det, minden melterseges fegáfok nélkiil. Fér

jed egy vallástételt kiván tölled, mellyet ré-`

gen ohajtott, ’s a’ mellyet te, mind kettönk~

nek nyughatatlanságára fokára hàlafztottál»

GABRIELA. Hát ezért kellett nékem elöt

ted meg-jelennem? Ногу gyülölséged továblb

bizonytalanságban nem légyen, meg-mondom-_I

kerüld kárhoztatni azt a’ fzivet, mely terhcs

kíunyait tsak eröltetésböl halgatta-el. Nem ,

'cz a’ fzív foha a’ tettetés mellerségéhez nem

follyamodott fegittségiìl. Tsak Atyámnak pa

rantsolattyai tilthatták, hogy ki-ne nyilatkoz

tallam, a’ mit ezek a’ köfalok ma leg-elöb

fzör hallanak. (Fafyel ujra meg-dühò'södi/r) Ugy

van, én fzerentsétlen, és büntetésre méltó va

gyok. Panafzold bé, чаду ha meg-kell lenni,

itéld-meg Gábriélát,~ a’ ki magát foha meg
nem jobbittya, Мёд minekelötte еду fzerentsét.l

len kötö veled eggyefitett vólna, Atyámnak

tettzéséböl el-aja'ndékoztam vólt fzivemet. A

kármint foliajtozott kemény kötelefségein, még

is fem a' betsületet, fem a’ hívséget meg-nem

fertéztette, a’ házas élet alá vetette magát,

’s ennek törvénnyeit fzentül nieg-tartotta. _

Kufzit _

FAYEL.
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FAYEL. Te fzeretted ötet?

GABRIELA. Öfbírta fzeretetemet- (Frí
l)ifel Íîötöí le-emek; lGábrifílçz meg-zjedve Adel

мы liarjaira erqukedi/r) Iftenem a’ véred foly.

FAYEL. (meg-¿gazitzya a’ МИН! maga,

еду пвЪйпу 16275:?? tefzen, efr [Мути/итог _]îet)

Szaladj , hogy Iiell'enek. _ _ /

RAYMUND. Ногу hogy nagyságos Uram,

talám .

FAYEL. SielT, és engedelmeskedj. Mikor

ideje lefz , tudóíìtts. (Ráymund ‚пед-домом“

ni МИД/г) Vagy a’ halál mindjárt _ (Rdf

mund el-merzyen)

V. 1 Е L Е N Ё s.

FAYEL. GABRIELA. ADELHEID.

FAYFL. (innät Gábrieïához ió'n) Te I'ze

retted ötet ? А

GABRIELA. (lábaiìzoz borúl) Vedd~el,

az életemet.

FAYEL. Hitetlenségedet tsak véreddel {ì

zettetném. _ Rettenetes пар! már moli tu~

dom minden úndok hibáidat -l nem kételke~

dem юты); _ Nem _ne hally-meg , ha innte

{Пса-пеки érdemled~is `az életet. Dühöfségem

._1.~ . ‘ {гю—
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írtozatofobb büntetésre vágyodik. Refzkelll

nem tudod ’s nem esméred azt a’ kínt, a’

mely kéfzen vár. A’ halál jutalom lenne _

alig várhatom azon fzempillantáli. (a’ leg

, naäyoúb meg-illelödçY/èl ald, ’.s fel-jdr, Adal

Íleidna/i) Menny-el! `

ADELHEID. Engedje-meg nagyságos Ul

ram. _ ~ ' ‚

FAYEL. I( Ádelheidnak, Gábrieïa'ra mú

tatvrí/z) Orökre el-válafztlak innen. Menny-el

fzemeim elöl! (Ádel/zeid еду nef/uh] ¿ej/6.72

¿Hf/zen hdl/‘a fiele', de тег—611.)

f GABRIELA. (“туи/(ул [тат/ай) Mega

karfz Adelheidtólfol'ztani _ oh! ö az az eggyet

len, kinek kebelében ki-önthettem könyvhúl- ‘

latáfaimat. Nevelheted-é még fájdalmaimat?

Látta lételemnek kezdését, a’ mely nékem

moli tereh. Engedd-meg, hogy fzomoru vegét.

is láthalïa életemnek! ki-fogja utolsó fohajtá

fomat el-fogadni? ne vesd-meg _

FAYEL. (Ádelheidnak, a’ Ífit ö dühösò'lz

сии/2254!) Mennyel innen топает! (Glíbriä.

Ила/г) На18а11`‚ mert már,elvel"ztette fzépsé.

ged, minden fzéditö` gyönyörüse'geit elöttem.

(Adelheid el-mcnyen, еду nährínfßor mäg

Afzßonyára мыт, fzemez't az Egre отел, ¿I

Jolla/'taz

v1. J Е. LIL
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VI. JELENÉS.

FAYEL. GABRIÉLA,

FAYEL. ([о{ут1[_уа) Elég fokáig гшеъ- '

tem ezt a’ tsaláru' kellemetefségedet.

GABRIÉLA. (meg mind te'rd'e/L álua) Oh

‘Atyá'ml kedves Atyáml ~

FAYEL. Ö nem halja fzavadat _ folla.

fem fogod többet látni. Udvaromban való

jövetele, ör'ókre eI-van tiltva Verginek. _

e GABRIELA. Hát Atyámat-isv _Irtoza

tos! (Auszeit az Egrc вшей) Szerentsétlenek‘

nek vigafztalója, jó Ilich! méltoztasd álla

 potnmat egy tekintetedre! Hát nem hallod-é

.annali a’ nyoinorúltnak izavát, а’ ki hozzád
follyamodik ? ` __ l

FAYEL. Akkor kellett vólna ,az Iñenhez _
follyamodnad, a’mikor biinletésre méltó fze~ f

Ietetednek leg `elöbfzör helyt adtál.

` GABRIÉLA.` Ne motàkgld Fá'yel Fele~

ségét. _ Vedd el-életemet,`és hadd-meg

betsületemet. Kiméllyfe-meg djihöfséged leg

alább nevedet. _ Mond ki ellenem itéletedet,

-de a’ nélkiil, hogy a’ virtul'l. meg -fértsed _

/ / l l

_ hanem kedvezz eleteuek _ (Egel ez Маг:

дат/[дм аи nfel jas-Mz, бате/га fea-„telen

lŕrden ¿lua/van. ),

'VIL Jianç ‘

ч, '~ f

. y .

.' _ .4‘
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VII. JBLENBS._

кинь, САВВЕЁЬА. RAYMUND.

çRAYMUND. (Едете/1) Nagyságós U.

ram! minden kéfzen van. ,

FAYEL. Minden kéfzen van’ _ (magd

han) Helyt adjak-é gyülölsêgemnek? _ Ó

nem fzeret engemet! _ Еву más ` (Вду

mundnak) vidd  el innen.

GABRIÉLA. (a’_ [fit Ráymund паду baj

/Ífll _fel-amel, е’: _fe/I млад zzz/ien ) Hová hur

„они ` '

ЁАУЕЬ. Hevá?kivánságodat akarom

bé-tellyeliteni. (Raymund/zak, a’ Íri meg-`

ijedve Ízalárazatlaizúl merön dll, ’s [дядей/з

Gdbrl'c/[a cl-'vitele irdnt) Ráymund! en`gedel

meskedj. Vidd végben, a’ mit réád biztexn!

1 ( Gu'brie'la, c'sllïríymund el-mcnnek)

VIII. JBLENBS.

FAYEL.

(egyedül, h6] _fc/td! nag)l läpefean'l ald ’erl,

hdl pedig gondolkozva meg  dll)

Talám eröt vehetett ůólna meg тайги!) a’.

könyörületefség! \_ De Kufziért 11011010“

kößjve
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ЬёпуЧЬйПагёГаЁмйвсп егбГзеп’ el~árûlták _

fzívén feküdtélete, Azért reggyottlábaimhòz,

’s én m'ég4ìs kìmélném ötet?'Abban af’ fzem;

pillamásbön,.melyben dühöfségem tök'éleçes

tiizben jön, ezer rettenetes küfzködéfek tá=

madnakfel» bennem. Hijában próbálnék, (111—

höyfségemnek спеце, tulajdon kezcimmel eleget

tenni. Egek! hát többett hell-ë a’ hiintetöi

nek, mint a’ vétkesnek, és a.’ büntetés tétrs

gyáuak fzenvedni'? Ah ’áyell _A’ lelki#

esméretnek nyughatatlan mardosáfa a’leg«na.=

gyobb fzenvedés! _ Miért kellvnékem ezt a’

. kínzó fájdalmat éreznem? Oh én lizeŕentsét-4

len ! _ Érzem mint fzaggattya fzívemet! _

Meg-keu fojtanom! Langban borún dühöf
sêgem , elêg tétell, és enyhitéft kiván. »_l Gais

biiéla. a’ leg édefebb gyönyörüâég, azok köza

ziil mellyeket érezhet az Aember' _ a’ fiere

tetnélédeï'ebb. _ De oh igen. érzékênyizív!

a’ mely fzüntelen egy'megágyözhetetlen гуси.

geségben tántorodol, nem várhatod тёк töb-.

bet annak fzeretetét'o'l bóldogságodat , a’ kii

nekvfzemeid elött utálatofnak kelllenned. Nem

Izerethetzf tovább l Töltsd bé hát a’ fzeretet

‘Iiellyét-ís gyülölséggel, Más kinok által f0

gom fzenvedél'eimet könnyebbitteni. _ Ha a’

. »vak történet tzélomat meg-akadállyoztatná-n
Tha. a’ halálnak borzadáfa v'égemet megjelen.

i' ’ tené,
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tené, 6h! ugy minden fzempillantáß, mely
mlég папа vólna , annali a’ haragnak áldoz

nek-fel , melytöl Izívem meg-van re'Izeged

ve. Jajgatálì, és félelmet küldök minden fze

gelettyében lakáfomnak! könyvhullatáfok, és

meg-alutt vér tseppek borittsák Iiromat!

Gyalázatos vetélkedö Tárfamnak nevére ’s

emlékezetére, porom-is ébredjék ’s elevened

jék fel a’ bofzfzûállásra. _ Oh diihöfségl te

légy életemnek tápláláfa. _ Nem fzálhatok

addig Iiromban', a’ mig néked eleget nem té
fzekl. x _

IX. I E L Е N É S.

FAYEL. RAYMUND.

FAYEL, (eleiben fzalad Ráymundnak)

Igazságos vagyok- é Ráymund?

RAYMUND. (ze- Лёши/буе], паду М

пагог murat) Alig jöhetekifmét magamhoz

mire vilte haragja? _ Ugy van Nagysád

igazságos. _ Oh örökös gyalázatnak паша!

._ Nagysa'gos Uram! _ mit tselekedett?

FAYEL. Ezt a’ nehéz fzomoruságodat

akkor kellett vólna mútatnod, a’ mikor 16:—

tad, hogy еду háládatlan árûló tsufságának

ki-van urad tétetve. _ Hogy tartoztathattam

tólna akkor dühöfségemet? _ Lásd  meg»

дозу
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hogy vellyon tudok-e’ kínozni, ’s büntetni. Is:`

mét jö, ugy'fé? ~

RAYMUND. Éppen moli hozzák ide.

х. JBLBNB'S.

' Az ELBBBENIEK. GABRIELA.

GABRIÉLA. (Гада/185” ke/t'emòerèitölhw

шипа/1) А111 miért hole'zabbittyák fzenve
défeimetifmiért kénfzerittenek, erömet ismäét

egyhen gyüjtenem, mellyet a’ fájdalom rég .

meg-eméfztett, ya’ midön az életnek minden

kötöi el -fzakadtanak, a’ midönl д’ halálhoz

közel járok _ vagy talám még egy félelme~

febb gyüiölséget tamu felinimid dühönége?.

(еду ь[Есе’Няеп ültetf/ï ) _ `

FAYEL, ( emberez'rzek) Távozzatok-el!

(azv cmberei el-mennck) ‚

Х1. J Е L Е N E’ S.

FAYEL. GABRIELA. RAYMUND.

GABRIEALA. (iänyvhuzzafáfoi ¿www ,

душат ßdkkal fobftàttya bqßzádjét Гад/ста)

Mért vagy ollyan kegyetlen, hogy itéletedet

halafztod? Megkell büntetned, várom má;

З’ нами. (lï'áyel nyughatqtlamdgat mútat. )

` ` Fáyel!
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Fâyell ad-meg halálát Felesêgednek, tulaj.

don kezeid által. _ Aldani fog érette. _ 51—

els bánatos, és jajos forsát el-végezni.

FAYEL, Hitellen ! _ tehát Kul'zi bírta
I'zivedet? l i

GABRIELA. 0 11611 érdemes tárgya el

sö fzeretetemnek.

BAYEL. (dünößön) Urs'ánal 

GABRIÉLA. De a’ betsiilet _

FAYEL. A’ Betsiilet azt parantsolta,

hogy engemet fzei'efs- de más bírta fzìvedet_

GABRIELA. Ez a’ hajlandóság, a’ mely

velem fvületett vólt, Í'oha ['em vett vólna kö

telcfségeimen eröt. Soklìor fzállitottam én a’

virtuÍI ellenegn táborban, fokfzor védelmez

Ism ügyedet. Meg-mondottam má* egyfzer

néked, hogy a.’ tettetés nem barátom; taak.

Alyámnak parantsolattya. kénfzerithetett vól

. na, поду ГвЫ1ес1еЦ Г21тетег elötted el-tit

kollyam. Külörnben egy fzomorú Vallés-té

telt fzalal'zthallam vólna ki Izámon. Te ma

gad _ ollyan nagyok fzenvedéfeim _ te

magad meg  fzáutál vólna. _

FAYEL. En árúljalak ~ el ? _ (fdlre')

diihíifségem ujra tüzben jön. штифт) Nem~

`I`zcreltél tehát engemet? és foha fem fzeret

' f G het

l

l



hettél vólna? Mond  el még egyl'zer _ Fá

jel, ne tsalhatott vólna, еду I'zives l'ohajtáll

is hitetlen fzívedböl ? _ (maga'ban) Ez  é a’

fzeretet jutalma, mely engemet eméfzt'.’

GABRIELA. Hát kegyetlen! Иду gyûjtyák~

6 а’ fzeretetet? (тати borúl) Engedjen-meg

fel-háborodáfomnak. _ Minden I'zempillantáf

[al nönek kínaim _halgasd~meg panafzfzaimat

_ Iábaid elött halok-meg. _ Fegyveljkeztesd

fel-haragodat egy fzerentsétlen ellen, egyediil

érdemlettemmeg. _ De _ ah! kedves- to'

Vább nem halgathatok _ _

FAYEL. ( dil/nö.: вымыт)" Méltatlan

Al'zfzony! _ TeI Kufziról akarfz velem Izol-'

lani ? _ ` .

GABRIELA. (me'g mind Fáyel la'bai е

lö'tt) Uram! a’ történet hozta ötet ide. -_ Nem

tudta ö 'kre fel vett bilintseimet. _ Üfs ál

_tal _egyedül vagyok hibás. Minden remény

ség nélkiil hagyta vólt-el Kul'zi ezt a’ hellyet...

örökre el-butsuztunk egy` máIiól. -— _Soha I'em
'fogom többfzöir lá'tnì _ nem _ foha fem.

FAYEL. Ugy van, foha I'em fogod látni.

.- (fdlre) Már moll eleget téfzek magamnak.

(падут) Kul'ziról befzélfz , tsak azt‘ vártam.

Minden , a’ Vmit'lsîttz , tsak réá emlékeztet.

Meg-vagyok `már gyözödve , hogy fzived e

lött utálatos vagyok _ hogy minket egy

f rette
i

l
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rettenates kötö eggyelit. _ .Iôl vagyen _

nêzz ide l (fel-emelì az elößìggöt, rner ¿zz

(ИМИ/йодида ajtafára van [игу/идите) Ne'zd!

_ Illyen állapotban adja vifzfza néked, egy

meg- bántatott Férj, a’ te Kufzidat! (0467213

la feljâö/Iik, е’: nagyot jajdúl, тез-[шуба a’

Kufzi щи, mab* az elò' fúggö телег: шт)

GABRIELA. Kufzi'! (еду Írarja: fzäkre

roggyik) Illenem l mit láttam;l ' .

FAYEL. Ez a’ te munkád hitetlen! _

Te, és a’ fzeretet vezették karjaimatl A’ te

_kezeidbb'l vette a’ gyalázatos halálát. Itt van

fzeretöd! _ Visgáld» meg jól .áldozatomah

GABRIELA. Kufzì! _ Kufzi meg- hólt!

_ Oh! ke'ttségben ввёз! Mely undokságl

FAYEL. Ugy van undokságat- tseleked~

tem _ hogy téged imádtalak.

GABRIELA. (tüzzel a’ Zehetòfrígîg) Ir

tozatos, ha vérben aliarfz feredni, mi tar

toztattya ellenem-ìs diihöfségedet? Ad~meg

halálomat, mely után régen'fo'hajtozom, Mar

tzongold egyben ezt a’ Tzívet, mely kardod~

nak által döfe'nét ohajtya. 'Ekeiitsd-fel vê

remmel fegyveredet, ’s mutasd magadat hoz

zám, иву mint Férjeml E1I`zaggattad иву

is azon fzent kötökct, mellyek eggyeíitettek!

G 2 A’
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A’ kötelel'ségek álteil hágál'a el»válal'zt egy

máliól. Kegyetlenl Öldököld  meg» azt a’

rvigafztalás nélkül való fzivet, a’ mely 11611:—

lefségében hitetlen, _’s hozzád való ntálatol'ság

_ nál egyebet nem érezhet. _ Kövesd hnragod~ `

nak hánykodásait .l _ Tsinály egy más mel

lé két áldozatQt Feleségedböl, a’ ki tovább`

fem okofságot, fem kötelefééget , Гет házas.

sági fzentséget', I'em tifzteletbölvaló fzerete,

tet nem esmér; tsak fájdalmait érzi, ’s tsalí

egy ollyan einlékezettel küfzködik , mely ,bein

ne [bha meg-nem hal~ Mántúl fogva, örökös

fájdalommal körül vétetve fogfz látni. 521111—

telen mondani fogom néke/d kegyetlen! 110831

4Kul'zi örökké bírta fzelrelmével диеты; hogy

azt a’ errentsétlen hajlandóságot I'emmi ki

nem ólthf'itrya , hogyA az idö és a’ gyülölsëg,

azt a’ tüzet tsak ujjra meg-gyújtotta, поду а’

Ьа1ё11 bofzrzújára, dühôrségednek ellenére, am.

kat a’ vonál'ait, Kufzi érdemee képinek, meL

lyeket a.’ fzeretet méllyen bé-niettzett fzivem.

ben , foha el-nem fogom Vefzteni; ’s hogy ötet

ebben a’ fzempillantásban halva-is imádom.

Ugy, ugy kedves lélek! fogadd-ell'zeretetemet!

véres `árnyékodnak tef'zem ezt az esküvéß, ’s

fogadáfll Еву olly'an fzeretetet esküfzöm (Ef.

zd” 'wf-U meilyel, спаек duhönége hoerzu

jára
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.Iatál'aid nem" tettek annak eleget,

A rol

‚ já'ra örökké áldozni fogok nêked. _ (Fa'yel-`

под“) Меппу- е1 _ mert már nem rettegek ¢'

lötted. - A’ fájdalom miaft meg-halok. -

кинь. гопуъаэа mk __- folytasd !

Gyülölne'gemet jóvá hagyteim,~ de könyvhul
lNem _'

a’ halált meg-nem adom ‘nékech ~Egy más’

mcg  elégedett vólna ezzel -а’ büntetéfsel;

Fáyel tovább botsáttya dühöfség't. _Meg mollf

is halmozod meg  bántáfaidat, ’s mérél'z

vagy _ nints miért kedvezzek, és kiméllye

lek tovább. Hitetlenl itéld-meg, tudott-é

Férjed ьицщпа? (Бйдгёь’Иа/ЛЫ/пфп »algar

Éïa) Еву iráfi talállanak gyalázatos fzere

tödne'l. Láttam belölle, hogy az én vetélke:

dö tárfam, ай! kivárxnya, hogy fzeretetednek

jutalmául , halála ulán , fzívét néked vigyék.

GABRIELA. Tovább _ tovább. _

Mitsoda hírlelen való meg-ijedés ——

FAYEL. Afztalhoz iìlte'l, melyliez gyii

Iölségem hivutt, a’ .liól a’ dühöl'ség velem'eg

gyütt mellelted ült _

GABRIELA. (fe'lig fel  emelkedik) ’s

ofztán ? .

FAYEL. Az étel közben, mellyel kinál~

шиш, l'zeretödnek fzívét _ refzkeII- ш

' dom
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dom hogy érteí'z - (оду kenaf: idr'i` múlva )

à; _a’ fzíV, a’ tiédben vàn - '

' GABRIELA. (iu-(fava) Az ö fzive! (на?

tg/ìúe q/ì/î А l ’ „

` FAYEL. (ягдташ Хватит, 'af Gám

¿l'a'na/ï mcnyen) Нац meg, hideg tetemein fe-is. f

mL]ELENÉ&'

FAYEL. GABRIÉLA. VERS-I. вымыт).

АВЕЬНЕПЭ. ’s több emberci 1

FAYELuck.

VERGI. (Kardjd'ratq'fzi haze?, [шву vißr~

fza verje`F¢íyel emberzit, a’ /ri/î be’ enjzltcni

nem/alfarjá/r, ¿dci/Leid тут, а’ ki 041111611!

hoz jid. Ver'gi deelnck 126111111 ‚1 ki vnf/'zi kard

jdt kezäböl, efr le-hdmzfa dföldre [Мед

álly, _ Mit hállottam ! Mitsoda Jelenéfek!

(Ze-hajol Leîínyd/Loz, meg „иди, ’s fel с

mclni próbálja') Kelly-fel! ( Adel/Leid'- i.: fe

gitt [Те/5271053 hogy Сбил/Мг fel- emeZ/Lq/Je'k,

Fáyel a’ dühò'J in'dulatok miatt тощий/шт!

1аппй1ф) СёЬгйе1а! -Kedves Léányom

'nyisd  fel. fzémeid`et -1 énv` vagyok - ( А

dclheidnak" ) fegitts. .-'.- ( Оды-261411111: fzrva)

` Ell’ -vagàfok a’ te fzerentsétlen Atyád -ked

ves Léán'yom !_ térj vifzfza karjaim közzé az.

élet~
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életre l _ Adelheid! hijában való 112311136

günk! (fel ~emelik, de mint еду ‚ль-8.771“.

vedett te/ì, i/‘meît le-roggyik) Kedves Léányom!

_ ( le-tërdepel , е’: tq/iäre lia/'lik Leiínyának,

a’ ki a’ [фагот miatt meg-hal; Едете/г )

Meg  hal! Ha kegyetlen 1

FAYEL. (fel  _jicaggattya febeinek lfò'töit)

Köwgetni _ mindjárt követni foglak. ._ Вду

mund karjaira qß/r. )

Пуши



Nyommidsbeli Эва/3175843.
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Az EIöIjáro-Befzíd, harmadik óldalának мы

dik forjában. c’ hellyett; kemeízfj terme’

Jàctú, kell-olvasni; шее termeßetú.

_'A’ Fáyel 20dik óldalának, lz-dik forjára , езъ

kell olvasnirmond-meg, mellyz'k люстр:

gyem (тёте/ветлы: áldozaftqyává З

l

m
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A?

FORMENTÉRAI REMETE;
 

ÉR-zEKENY JATÈK,

KETFE-L-VONASOKBAN,

Í

NÉME'IBÖL ешь/шок говттоти

ко Т2ЕВ UE SZERINT,`
É s _ I

AZ ERDELLYI JATTZO SZINHEZ

ALKALMAZTATTA

.KLBOÈR SÁNDOR.

 

 

Elé-adodatt a’ Koldsvári Nemzcti Játlzo I'zíxi

' ben, elöbfzör Májusnak 20-dik парии 1793.

Ьап. \

_uu-m



'4 szEMELLтак. _

’_A’ ВЕМЕТЕ.

FERNANDO. ennek Szolgája.

SZÉLIMA. еду Török Léány. `

HASSAN MAKMUT. Algiriai tengeri tolvaj

Kapitány.

DOM PEDRO OLIVEIRO. еду ifiu Spanyol.
PEDRILLO. ennek I'zolgája. I

A’ történet eíik Formentera I'zigetében,

nem mefzfze a’ Spanyol Qrfzági ki

ko'tö partoktól. ` '

 

Елен Dara/550'] äîjiů биде-Ё, a’ паду

 . Spanyol, е’: Тбгбъё fokuníg, ’s :ze/162 Ját

tzo’ рта lief/kületels [ri-maradtanak, е’:

egeßßen fzabadgn van furditva ugyan:

de тау-2.1 bizunk, Ízogy fem az olvafó/rra,

Jem a’ halgatókra пе’гис, ‚лет vejictette»

el a’ тип/ш _jìdpie'ge'h

' ‚ _ A’ Ri . мак.



  

ELSÖ FEL~VONÄS.

1. JELENÉS.

(А’ ne'zö Лед/пед hdtu_lfo ref/fac mútatztya a’

галди: ‚ didalai pedig erdöt.’ _A’ nap [е]—

jö, ¿Jfänyes .rúgrírozáßàl mútagattya ma~

grit. A’ Remate/nek hwy/loja 65:7- Ёфйш”

таит vagyon, cir вид] nem mqufze еду

zöld fiek,l А’ part [пе/1211, magán НИЦ/еда

fzi/i Szälima, a’ haba/ftd] ki-vetŕetve. А’

Remete ki-jö huny/Lojábdl, de Szälimát {fz

re nem zug/ld.) \

\
I

l

Ада! еГёт tehát, mëg egy oly hole'zu, I'etét
9

és írtozatos éjtzakán, a’_ millyennel fzokott

ГогГот kedveskedni. Mär molt deriilni láttaf

tik a’ fzép nap. Miként rebeg képe a’ habok

felett,
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fclett, miként 4tiindöklik mindeln tseppèiskébe.

 Ujjult életet önt a’ teremtéfekßc, kerefztül

hat akár mely zürzavaran, és minden tengeri

\fzélvé[`ztöl levveretctt tscmetéket fel-émel. Az

egéfzfz terméfzet mofolyog> tekinteténck, tsak

én boritam-bé ortzámat síráÍTal, ’s nyitoiń» _‚

паев Г2г1111а1 fohajtáfokra. _- машет meg-fzá

’ raizt ez a’ borongás nyomdokán,` taak azéri

fzemeimbén lábbago könyveket nel? fzáral'zt

hattya-ki. .- —— Yégy cröt magadan mcg

öfzült bujd_oso! Szomoru nap vólt игуан е1

Icndelve fzámodra, de éppen oly gyönyörii

ségefeń fog valaha` néked, egy jobb' élctnek

réggélén a’ nap fel-derülni, mely nem lélìcn .

miht ma, hírt téyö követtye щёки nyomò

ruságaidnak. (Еду ki.: лаваш unía., lfi-näz

a’ шитые közütt) De mitsoçia `árlnye'kat~ 16

tok, vagy képzelek? - Kit akarnak/.ef nap

súgárai гни-6201111? Hifzcm én vagyok cgycdül

сиси púleának lakoja, a’ ki 01у eml'élœztetö

ol'zlopat hordozak >kebelembe , mely tartuf

ságára, ’s keménységére nézvsì, a’ [Zeretettcl

Avetekedik. -—-‹ Ьёопога! Ьёопога! méllycbben

‚теннис а’ Ьа1 fors вареве: ezen fzívbe, hogy

Гет ат refzketö kezeim, valamely köre raj
lz.01h,'a.tta’.lx vólna. Könyvçzéfem patakjai' nem

plégségefek, az el-múlt idöknck niég пак em

мидий; iq çl-törölnL Megnem „akadálllyoztm`

- hat
# Ё"
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hattyák Inhais azòke’rty való eméfztödéfemet;

a’ miket hajdonába olylédesdedcn birtam va

la ‚ és már foha többé nem birhatak. _ T1'.

zennyoltz efztendeit, töltém-el síralmas búfulá

fomnak, és meg-is, oh vad fors! el-nem akarod

vágni nyomorûlt életemnek fonalát. _ Oh

Шеи! Ilienl hát nem azért têremtetted-é ezen

pufztzit, hogy a’ kígyoknak légyen lakhellye?

__ Miei-t parantsolod hát nékiek, engemet kí

mélleni? _ Szala'dnak én töllem. Talám ug'y

meg-béllyegeztenek kezeid, mint ama. leg-el

sö gyilkoll. '

\

II. _JELENER

FERNANDO. REMETE. SZELIMA.

FERNANDO. Úram! а’ reggeli étel ke’‘

fzen vagyOU. .

REMETE. ÈItem már a’ leg-jobbal, tud.

niillik; ezen tifzta idönek meg-tekintése'vel.

FERNANDO. En el-menyek, egy kevei

fet a’ köfziklákon alá ’s fel-mál'zkálni. Ebéd.

re egy pár vad galamb tojáli kéfzitek._ Ugy.

é bár Стат?

ВЕМЕТЕ. LáITad ¿des AFernándom.

FERNANDO. Azután'meg-nézem, mi (10— _

log; тег: а’ mûlt `éJje1 lödezéß hallottam. На:

ha

l
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ha а’ mi embei'séges tengeri tolvàj el'merösiink

útba van _; иву-15 Ё62с15с1’9112Г2а jövetelének

ideje.y _ ` _ `

REMETE. Szinte eI-is töIt. Meg~vallom,

nyughatatlan vagyok iránta. ` . '

FERNANDO. En pqdig um., паёк не.

gény ám az, bárha tötîök-is. Meg-fogja` ötct

óltalmazni ai Illen.

ВЕМЕТЕ. De hól tud annyit múlatni?

A’ mi eleségünk máx’y fogyni kezdett: holotl:

nagyon az ö fegìttségéhez fzoktattuk magunkat.

FERNANDO. Тифа ked Штат! mofi efz

tendeje, mikor azt befzéllette, hogy a’ mi На.

zánkiiai Algirt oliromolták, és ö véllek ke

ményen viaskodott, ekkor-is fzokáfa ellen,

két héttel késöbre elett haza' menetele. __

Moll-is valami eÍI'éIe baja. Iehet. _ Azomba,

én tojás keresni meuyek. Az alatt talám jó

lenne, a’ kert ajtaját egy kìfse'g meg-igazgatni,

és valami ujj kofarakat kötni.

REMETE. Jól van, jól Fernándo.

meg-látom.

FERNANDO. Azonba fátis kell valaha

bé-hordani.- Vagy'hifzem arra még ra -érünk

ellvig. (Marmi а/гагиа’л, meg-láttya Szeïimfít)

Bóldog Uien! mi Iehet ez? ' .

Majd

НЕМЕ—

`ь/\/.
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ВЕМЕТЕ„Та1ёп1 11611 teß. (malle'ja magy)

Egy prédája a’ mûlt éjtzakán efctt tengeri

hánykodásnak.

FERNANDO, (kaza/t [од/а) Nem hólt
сей ez Uramll- Élet van még benne. (А’

hanf/loba fat.)

REMETE. ’Sem ortzáján , fem аркада

nem láttzik еду tsep vér-is. Körmei el-kékül.

tcnek, még~ìs egy valóságos gyönyörüségas

taremtés! _ Oh Шт: gorombaság vólna, a’

halálnak tsendes álmából fel-ébrefzteni, mi.

,dön 11161- egyfzer a’ leg-keményebb hartzon ál.

u1 еГеЦ.

FERNANDO. (e'bra/Èztö Летай/те] ki-jö,

efr Sze'lima körülforgolodik) Kerefztény köte..

lefség çz Uram! Ki tudja hová vaxlóA fzegény_

Иду lehct fzülöi vagynak, a’ kik minket ál

dani fognak, Ugy lehet, egy fzeretöjc-is va.

l gyon, a’ ki :Lvefztéfìt gyáfzolja.

REMETE. Jól mondod, hogy fzerctöje

lehet. __- Oh mennyire érzem azen fzóknak

erejét!

FERNANDO. Gyözedalem Uram! Суб

2е‹1с1сш1 — Lélekzel -magához jött -- d0~

bog árńatlan ['zive. `

SZELIMA. (Ат/Цуг] ле’2) Шепот! 1161 va

gyok? Hatalmas Proféta! mi történt valery?

—-- Kik vagytok? '

REME
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НЕМЕТЕ, (иуд/Мод) Eppen olly embe,

rek mint te, tsak nem иду öltözve, a’ mil.

ylyeneket talám látni Гасим vólt. Veményitsd

meg magadat fzegény ,fzerentsétlenI Ne îrtoz

`zeil ezen öÍ`z fötöl; meg-ne rettennyél ezen öl

tözeitöl; mert érzékeny fzív lakik alatta.

mi az enyim, tiéd légyen. Az én kunyhots

kám, és az én kebelem, akármely fzerentsét
leinek fzámára nyitva van.

SZELIMA. Akár kik légyetek jó féle em

berek! еду hálaí ado fzivet ragnfztatok 3616

teményetek lántzaival magatnkhoz. Ezt сгус

dül hagth bírtokomban fzerentsétlenségem.

(Fermi/1de, ¿s a’ Встав, egg’ züldfze/Áre heb'

heztetik.) _

FERNANDO. Vesd~ki elme'ilböllAfzfzo
lnyom! molloha törte'neteidet, mellyckkel tsak

à’ végezéfek probálgattanak. Ezeknek utai ho

mállyofak, de még-_is jók lehet-nek.

betses Egi adómányl környékezd-meg ezen

a'rtatlant, és fzokáfod fzerint enyhitsd fájdal

mait. Meg vagyok игуан-15 апб1 gyözödve,

hogy ennek, még hajfzálait-.is tudja az örök@

__kévalóság. ’ _

` FERNANDO. Légyiink frillen ~AI'zl`zoè
Vn_ycirn! Mi tizenkét efztendötöl fogva lakunk

' mât

l

_ f REMETE. (magában) Kedves reménység!

A)y .
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11151 ezen I`zigetbe, mêgÄie Iñennek hálá még

'egy :live I'em feküttünk-le ágyaìnkba ehezve.

Semmi fzükségee, és kitelhctöbe тез—нет fo

:gatkp'zaL Ehetel mi velünk 'jo tejet, ¿des na

rantsokat, és leves dinnyéket. Azután frill' ká

kából, ’s fa mohából ágyat тек, és erre

fgyapju pokrotzarnat 1ra’ ter'item.

' 521111111] Пе há: hól „зуек en?

_ REMETE. Formentera Izigete'be, nem

-mefzfze a’ Spanyol -Orlzági ki-kötö .partoktól'i'

SZÈLIMA. '(/е1—1ш1й/иа) A’ ASpanyol Or_

Tzági .ki-kötö partoktól? _ Mefzfze v-agynak-é?

REMETE. 'Tsak 'egy 'nëhány mértföld~

nyire». Í

'SZÉLIMA -Jó Férfiak! ‘nem_ 'vihetnëtek '_

Iengem'et oda?

FERNANDO. 'E’ тег-пап »eshetik iAmw

>nyom! Minden halos (медиан egy kraitzár.

nélkül való gazdagságu tsolnakból , és сну

darab vitorlábol «áll, mellyekkel némelykor

halál'zgatunk.  ' ^

SZÈLIMA. Hät ugyan-, 'tsak ti vagytok-ë

ezen l'zigetnek Iakoi? ` _

FERNANDO. >Tsupán mi ketten. A’ fli

>get teli van kígyokkal; [еды ide nem _teleped

helik.

.H вишь
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SZELIMA. (А’ Rematänak) És te -f —

REMETE. A’ fzcrentsétlen, еду kígyotól

fam félhet. _

FERNANDO. Jó мы езфёгетйпк vagyo'n

Afzfzonyom! ’s ez a’ mi teli örzönk. `

SZÈLIMA. Oh! már иву, még inkább

nem maradhatok nállatak. .__

FERNANDO. A’ kifmagát bünösnek es

mêri, tsak félignyire érdemel lakolálì.

SZÉLIMA. Hát egy hajo fem I'zokott, ezen

fziget melle' kikötni?

REMETE. Vagy igen шкал, vagy foha

„ fem. I

FERNANDO. Még-is нет vagyunk mi

egëfzfzen el-hagyattatva. Minden cfztendöbc

meg-látogat egy bvetsülctesl Török, és akkor

bálazunk ám kedvünkre ezen kunyhotskába.

Маг akker jo bort hozunk a’ pinlzéböl, és a’

`]¢„=,g~kedvef'ei;\b gyümöltseket le~í`zedjük kertünk

böl. Akkor az ételt bar'áttsággal, és öröm

mel füfzerfzámozzuk. — Ugy игу АГ2Г2опуош g

Ertefz é engemct? —- Bátraggyál-meg már. Hi

[ист jôl láttad, mely fekete vólt а’ mûlt ё]

jel az Eg, ’s imé már ismét fzép nap fény

tündöklik. —— Gyere velem , fzáragasd-meg kön~

töfedet a’ паров. En az Мак el-menyek , еду

` ’ 1.51:—
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tsirkét ölök , ’s levelì tsìnálok, mêg pedig 01—

I_yànt , a’ millyenne'l fogadom, hogy az Alin

riaì Herlzeg afztalánál fem efznek ma jobbat.

(а’ [типу/года тспуеп)

ш. JE LE N E s.'

SZÉLIMA. a’ REMETE.

REMETE. Ногу érzed magadat.’

SZÈLIMA. Valamivel joliban.

IREMETE. малек питаем

SZÉLIMA. Szélimának, egy Algîri Török

Léánynak. '

REMETE. Mitsoda Lörténet Yezeten ezen

Pnrtokra? ^

SZELIMA. Engemet a’ Tzeretet. _ Tifzte

Ietes öreg! a’ te tekinteted vbizodalmat бы be.

lám, Engedd-meg azért., nyomoruságomat ke.

beledbe kí-önleni; engedd»meg .vigafztalálì ke.

remi, azonxfzent vallásba, melyhez az én

kedvefem, hajdonában oly fokfzor ef'disesgetettq

._ Te runéllem kercleény valláfu vagy?

REMETE. Igen-is Szélima! én fzületett

kerefzrény vagek; egy baráttya minden ke

вуз: teremtésnek, еду pártfogoja minden jam»

H я box
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‘bot äxsta'tlan Iéleknek, akár Klañromba, 'akäï'

pedig Sérálba I'akjék al. »

szÈLIMA. (дадут [идиш Jámbor,.ës

färtatlan vóltam #én-is valahav de oh! molt

biintetéll érdemlek. _ Tsak -egy hibás lépélt

tetîem, ’s még-‘is bünös vagy'ok. Lelki esmé

retem mardpsáfai Izaggatlyák .helsö Iréfzemeb.

A’ fájdalmak, és nyomoruság'ok 'mindenütt
n'yomomb'an üldöznlekî: holott tsak fegy hibás

lépéII tetteni. _ __ Én az édes .Atyämtöl el

fzöktem, à’ ki engemet mindene felet't Izerc

tett, a’ ki Ieg-kiIIebl) kivänsägomat-is tellye~

Íitette, és a’ ki taläm moll álkozván `engemetà

kinnyában feiêr haj fzálait fzaggaltya-ki». _ __

vMeg-'engeg'gy fel-induláfomnak. (sir) Az Atyám

egynagy ember Algirba. Midön nem rêgibe,
azt hozták vólnánhírül,*hogyA egy Spanyol

Hajos I'ereg a’ mi várqunkra fzándékozik,

eleibefzalada ennek -az Atyám két hajokkal.
‘Teak hamar 'eI-menetele után', Ibizonyos Spa

nyol foglyokat külde baza, Akik-'is a" kertbe .

dologra rendeltettenek., Ezen foglyok között,`

’vólt egy ifiu _ 011! mëg töbhet .illyent Ioha

nem láttam. Az áfo, Királlyi pältzä'vá válto

zott kezében, -és rab 'dolmánn'vaä ‚ЪдтГоппуё;

Az ö fzép_ fzemei, «az ö I'zája, es_az 15 baja

__ nem-is Yfzóllak többet, tsak azt kér'dem

Кастеты-ё Valaha? l . ‘

` I REME?
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REMETE. ((rzaiany fohajtéß'al) Igan-il

(гаснет!

SZELIMA. Ugy Мс tudom, meg-értefzfzf,

’s menteniás fogl'z Amagadbaln engçmet.I Вы

méllem, a’ пазу Proféta-is nem bünleti-meg

aLon fzivet, mely oly kellemetes: Fériiunak“l

áldozott. - Lántzban vólt öv ugyan, эпизод

rabok liözölt,l d'e még~is elégy hin-talen magáéf

ta' tehette l'zivemet., (c'nekaQ

Szent Ißenam? hányí'zox: láttam

Lábaimnál la'ntzait,

Annak, a’ kinek imádtam

Hivségének tsokjait.

NagyÍ Proféta I' oh! kegyelmezz,

Szélimának vétkiért:

Вову ,kebele buzgon érez,

тзшешде- fzivièn.,

_Szerettem- tçhát, A S'okltal` kedvcfebbnek tet”

tzett már ekkor nékem az atyám kertye; vi»

dámabbûl mofolygott réám. a’ fchderülö nap

 тег: fzeretlem. Le-erefzkedö, és, baráttsá

gos; tab afzfzonyaìmlioz jó, ¿I jámbor 16|#

tam — men fzerettem.

REME»
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REMETE. ’S hát magad vil'zont Гите:—

tettél-é ?` _ `

SZÉLIMA. Igen-is _ oh! bizonyofou`

még ma-is I'zerettetem. _ Órömefi clé befxél

Ieném tenéked,v inillyen kemény hajlandóság

gal `vifelteltiink egymáshoz, de тандем: kép

zelhetcd. _ Hanem talám magad.l fem vagyv

a.’ leg»|"zerentsél'ebb i*

REMETE. Ne kërcÍezz engemet. Az'é'll

fzerentsém, egy regen meg~hólt barátom, ’s

nehelen vefikgha ennek halálára emlékeztettz»

_ BefzéM-el', hogy jöttél-ki Algirból?

‚ ‚к

52ЁЬ1МА. Szerelmünk fzárnyaival» al

¿jtzakáuak sötéttsége alain. Еву Зрапуы На'

jos Sereg örömelì fel-weve, és kedvefem en

gemet öle'be fzoritván, vitt az Admirál hajò/L

jába. Elébb fel-boritott fátyollal vóltamA fo

káig, idegen Orfzág lakolTaÍ elött? de а’ föld

be fzegezvén fzeme-imct, kedvefem mellé la- i

pultam. Dom ce1 Bárlo egy attyafia, éS 1'0"

baráttya, engemet t'lininnyájok fzabadii-ojának

nevezett. Azomban,` hogy öket ily hábo.

rus környiilálláfok között, egy fejêméppel va

ló bajaskodás ne erötelenittse, engemet egy

más kill'ebb hadi Нарта ültetett Kedvefem,

hog] azzal elöre Kártágénáig menvén, ott

várjam-meg ötet. 'Efzerint meg-kellett válnunk

88?
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egymástöl.. Ne vârd ezen gyáfzos butsuzás

ideiének le-rajzolását, mert kefervefebb vólt

ez elöttem , a’ múlt éjtzaka elett nyomoruság- к

nál.

REMETE. Es az a’ Itis hajó _ _

SZÉLIMA. A’ Ize'lvéfzek miatt ide vetö

de'k. ltt bajo' töréfl fzenvede, ¿s a’ többek

mind eI vel'zének, tsak engemet egyedül ma

тата - meg valami keményebb végezés , 1108)'

leheVsen módom, el-vefzett atyámat, ’s Ize

retömet liratnì.

REMETE, Hold helyre magadat fzêp

Sze'lima! háborodáfodból: mert a.’ ki ártat

lanságát meg fzabadittya, femmit fem vel'z

tett-ek Nékem> egy jó barátom vagyon AI~

gírba,' a’ ki engemet minden efztendöbe meg

Izokott látogatni. En ötet minden órábajvá

rom, és ö vil'zfza fog vinni ¿des Atyád kar

jai közze'. .

SZÉLIMA. Oli! nem jô öregl nem. _

Ö egy igen nyájos aiya, de a’ háládatlanok

haz felette kemény ember, én pedig hálá

dhtlan gyermeke vagyok. _ Nem UramlÈn

te nállad maradok, fzolgálni foglak, а' men

nyibe tsak eröm meg engedi. Lappang me'g

Ьенпет egy fugára a’ reménységnek, midön

oly közél vagyok, a’ Spanyol Orfzági ki-kötö

Par`
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напоить 6s midön az a’ kedves levegö ég`„

véfzen eng-emet körül, melytölyfzerelmefem.

tvápláltatik.l д.— Nálla néikiil —— ОЬ! nálla `11461»A
kül. - -' I

REMETE. De ki kivánnya ezt? »- BizdI

magadat bátran aL énv harátomra,_ Hafsán

Makmutra !_

$2ЕЬ1МАШ` (тезитфпщив ) Mitsoda ne-.

vet emlitélîf Halsázi Makmut, az én A.. `

`tyánrh. '

ВЕМЕТЕ„ (az, Égra.) I'fìengml. a’ te ú-.

@aid метапуогок, ас meg._is4 bó“1d0gi¢hamak._

т— Mit gondolfz Í'zép,y Léányka? Miért rellén»

Вен! апагъ hpgy ¿desAtyádnak vifzfza Гц!`
gáltaífalak. 2' i .

SZÉLIMA.ŕ y(lzíbaxihw.; afk )í Mindenre ,j

è» mi Гит elötted kénfzeritelek,l ne tselekedd

çgt vealem. —- Rejts-çl. engemet.,

REMETE._ (fal`. emali)y Szerentsétlcn!

mit нудит Кёръеш öreg- Atyádat; may

jajgacáfok közt Гит mialtad firjába.

SZELIMA./ .ïó öreg!y ki-oltya ezen kép

„ладен annak meg-gondoláí'a, Ногу nyújtya,
felém, fzegény kedvcfem ölelniTzándékozó kar- i

Зап. Az ö nyomorúságának шпица, fzüntc

lçq zug füleimbeu, -. ОД Atyám! Atyám!

’ " ' tudom
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tudom folydogalnák nemzöi könyveid, mel.

lyeket egy jó Léápynak, kikellene fza'ralzta

ni. De nem lehet. _ Inkább minden Isep

pért {там fizetek; тег: ki-fzáraztani.,
nints lehettségembe. i

REMETE. Szerentsétlen Atya! hát már

tulajdon gyermeked keménységével öleitetel

meg? _ Siel's, Szélima! liefs az ö keirjai köz

zé., Oh hánylzor- befzélgetett ö velem, az ö

Szélimájáról _ az ö jó, engedelmes Léányá

Iól _ az ö vénséginek eggyetlen egy vigafz.

talásáról. _ ’S hát игуан , е2- e’ az a’ 826

lima, ez az vakmerö indûlatú Léány ?

SZÈLIMA. Ne fzóljunk erröl töbhet;

mert fzívemet fzaggatod.

REMETE. El — hifzem hogy Наташки _

de miért hogy meg»nem illethetem?

,.

’W.JELENES

FERNANDO., а’ VOLTAK.

FERNANDO.. (a’ #any/zó атм kezdì

Öffflß'dl'if) Gyerünk-bé AI`zI`zonyoml~ Gyerünk

bé. Már a’ viz fö, a’ tsirke fazékba van, y

az ápynak való kákát fel-rizogatlam., ат“:

ki van kéfzitve, az afztal meg-teritve, üve

веды:
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genk teu „так, ¿s al egel"er ház ffii'. vi.

уйдём bé van hintve , a’ m'iket külömberi`el

hidd, hogy tsak Ниш/ё: elsö napján fzoktunk

Isinálni. `

REMETE. Talám meg-bolondûltál?($zc'

limoírza/ï) Jövel I'zép Léányka! kövefs enge

тег, az ¿n tsendes magánofságomba. Ott ta

lám ismét magadba fog'l'z térni, el-veIzted

azon fzomorn képekelt, mellyek moll örökké

ьдгш verznek, ¿s шпат rááuafrz köreierséged'

áldozattyára.

SZÉLIMA, Lábaim refzketnek _ a’ fe

‘jem nehéz. _ Oh baráttságtalan hallok! mi

ért vetétek-ki engemeï? _ és `ti-is kegyetlen

emberek! mi okon ébrefztétek-fel fzerentse's

ilmomból? ( a' Remate уйдёт tsüggeà'veh, laf

fan öff-mennek) l

FERNANDO. (eI-neitveîl, mag/íba) Talám

meg-bolondûltál! azt mondá az Uram. _ Мёд

¿ppen nem egéfzfzen, de_valami bajamnak

tsak lenni kell: тег: miért virágoztam vólna

fel külömben a’ házat, mint elsö Húsvét nap

ján, és miért vittem vólna én ma, еду ora

alatttöbbetvéghez, mint mászor három nap.

_ Legényl той érzem, millyen különösön

dobog az ember fzive, ha tizenkéf efztendöbe

lit egyfzer Léányt.-_ Ha a’ Fejérne'pek, az .

’ \ ` ¿man

А ‚
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álhatatlansiíg bilintseibe akarnak zârni ben

nünket, illyen ritkánjelennyenek-meg. ` De

miyt`bei`zéilek, mit femmiskcdem én itt? Haf

sán Makmut meg-érkezett', a’ kinek til'zìeletet

kell tennem. Még az Uram Гет tudja ezc;‘

bezzeg lefz dolog , mikor ölìve találkoznak,

’s kivált mikor az-is ki~jö, hogy Hafsán gyö

zedelmefen érkezett, a’ Spanyolokat meg-ver

te,'és fok prédával, ’s foglyokkal jött ide.

(beïmanyan)

V. J в L в N Ё s.

DOM PEDRO. PEDRILLO. (шлаг)

_ DOM PEDRO. (тегу долам/юты mag

.re'tcíl/'a таза?) Mi vóltam — ’s mi leve belöl.

lem.' `

PEDRILLO. Az Urli a’ Hajos Seregnél

Hadnagy vólt. Мой pedig mint gavalér, egy

török gállyán ûtazik. _ .

D~ PEDRO. Ki-kérem, ne tréfáij. Maß

éppen rol'zkor eÍìk.

PEDRILLO. A’ mint parantsoija: de en

gedelmével légyen jelenîve, a’ tréfálás foha.

rofzkor nem cshetik: mert ez nevetéii okoz.

A’ nevetés az örömnek kì-jelentéfe, az öröm

az ambernek bóldogsága; a’ bóldogság l"th

тетю: nem cshetik, tehákt a’ tréfálás Гет.

DOM
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"и i DOM PEDRO. (nûgyfohajnfß'al cgyße'È-_

re vet! magát) _ _ f `

PEDRILLO. Ott van la! _ ismét I'ohaj-4

tozás! _ Talám bizon az Urfi mind fohajto

zálTal él, me'rt az eiive fem evék femmit.

D.PEDRO. Oh vad fotsl та fors! teli

Yan máx' azy én fzenvedél'eimnek pohara. _

Nyomorusággal fziilettem-fájdalmokkal Í'zop

tattattam _ el»ve[`ztém fzerelmelemet, és már

moli,’az emberiség fzent juífaitól-is тег-РОГ:

tatam. _ Szabadság! Szabadság! te Vifzfza

`potolhatatlan Jófzág! moli érzem, a’ hatha

tofságnak tellyes valóságába el-veleéfedet.

PEDRILLO. Nem azt mondam én Urfi!

Ott egy erdö van, amott pedig еду berang.

En azt javai'olnám, fzökjünk-el, rejtsük be’

ide magunkat; ne koplaljunk, ne raboskod

junk többet. Azután ha meg-fzabadulhatunk,

valami alkalmatofságot fzereziink, Spanyol

Orfzágba vifzf'za térni; ’ ‹
D. PEDRO. Igy fizetnémÄé hát meg az'on.A

hozzám,való bízodalm'at, mellyet ö hetsüle

tetembe vetett? _ igy azon jóságát, mellyel

\velem telivéreim felett bint?

PEDRILLO. Hifzem ö tsak egy török.

»`- D. PEDRO. Akármi. Elég az, hogy a’

mi meg-gyözönk , és emberséges ember.

PEDRIL- `
«"«v -.



. ï :2_5

PEDRILLO. Talám azért, hogy atyánkfiaib

ele'bb fegyverekböl ki-vetkezteté, azután min

, deníket Ie-nyakaztatá?

D.PEDRO. Ezen kegyetlenségit шея—Ген;

foghatom; mert ábrázattyának nemes vóltá

val valósággal meg-nem eggyezik. De azt, még

inkább meg-nem foglialom, miért parantiolta

bennünket nem bántani? ‘

PEDRILLO. Tsak azért, hogy meg egy.

fzer ismét Algir'ba hurtzolhaIIon, és ottan` ra

bokká teheÍIen. Láltyar, hogy mi еду pár

ifiu, és jó kemény ñtzkok vagyunk. Asásra,

fa vágásra, ültetésre, gyomlálásra, ’s egyéb

¿Hélène пайщика: when.

D. PEDRO. HalgaÍI: mert ha effélêt mi

velne, nem bánnék ugy velem, a’ mint eg

memes vitéz méltóságához illik. ‘

PEDRILLO. nç как Еёр1е1ёаёз.’— Ев

moll-is az elébbi tanâtsomnál maradok. Мед

nyünk-el. A’ kéfedelmezésnek femmi jo g'yii

möltse nem fzármazhatik.

D. PEDRO. En már parolát fogadram:

ehez pedig hívnek lenni, belsö réfzemnek leg.

elsö parantsolattya. Elöttem a’ betsület el*

тете“, több halálomnál. ' ‘ '

_ Pennin
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PEDRILLO. Kurvannya a’ Betsületnek,

én az ébetemet fzeretem. (ki-néz) Na már

hozza az ördög. - Édes Urfi! még fzaladha

tunk.

D.PEDRO. Bolond! halgall". —- Láttál-é

valaha engemet fzaladni?

VI. JELENÉS.“

HASSAN MAKMÚT, és a’ VOLTAK.

HASSAN. ICn-is itt vagy/bk. @Names НЮ!

érzedé, hogy már közel lévő hazádnak fzi~ ‚

vod levegö egit? . p "

D. PEDRO: A’ rabnak “el-kell felejteni,

hogy nékie hazája vagyon. '

HASSAN. Én azt gondólom, hogy a’ hól

te barátokra akadfz, ott jól van dolgod , és

a’ hól jól van dolgod, ott van a’ te hazád.
“u- Láddégklfiu! én lehetnék a’ te barátod,

D. PEDRO.~ De én nem a’ tiéd.

ÍHASSAN. Vakmerő teremtés! nem Юре

cl'zedbe, hogy ада! az én íntéfemtöl függ?

А D. PEDRO. Hát azért febeII'ebben buzog

6- [zívem kívánsága? —— vagy félélmefebben

nézek-é'rzemeid közzé?  _- Miért ватага

meg-engemeL?-míért akarfz inkább kínozni,

mm:
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mint telivéreimet? _ Ugyamis a’ „шаг, ne.

hezebb a’ halálnál.

HASSAN. Напой-6 Iñu! tégedet-is fel-ál-

doztalak vólna méltó bolzlzuságomnak, ha.

oly nemesnek, 'a' millyenek"akármely nem

zetbe-is, igen ritkák találtatnak, nem tartotta

lak vólna. Midön egybe tsapánk, midön te

fzikrázo fzemekkel öldököltél vitézzeim kö

zött _ midön véres fegyvered egymásra.

verte-le öket, akkor' nyeréd-mcg fzivemét. A'

történet meg~gyözöddé , bátor fzived pedig ba.

IálOddá levénêk. _ Ilné kevély Spanyoll itt

vagyon a’ kezem.

D. PEDRO. Távozzál vélle; mert telivé.

reimnek vére _inotskoljan (kama/n.761: тег-пей!)

HASSAN. Ezen vérröl aggyon fzámat Léá

nyom tolvajja. _ De miéit пищей réám oly

"везущем? Те talám engemet egy Barba..

rusnak tartalïz, és e1~el`ett telivéreiddel еду

formán gòlndolkozol? _ Ti Europaiak! az

Algìr nevezet emlitésre refzkettek _ midön

vitorláinkat Iáttyátok {папайи holott _Algir

ba-is elég virtuli, és nemen lelket гашиша.

А’ többek között .el-hiheted, hogy Найдя

Makmut-ìs., egy meleg érzékenysêgü ember,

mind a’ betsület, és gyalázatlmind Jpedi; a’

(депеш, és bole'zuság iránt.

DOM
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rD. PEDRO. Az utolsot meg-múta-ttad.

HASSAN. Ugy vagyon: de még-is Iii-mê-`

réI'zel engemetA ezért kegyetlennek nevezni?

Ti pallérozott Barbarquk l avagy meg-fzára

dott-é az а’ fok ártatlan vér, ` mellyel `ti На} '
don Mexikonak mezeit атаман — Mi't l

vétettenek; ázon fösvénysëgeteknek, és képzel't

fzentséges balgatagságtoknak n_yomorúltI pré

dái.’ ^ ’

D.PEDRO, НА! |néked mit vétettenek az

én teñvércim? _Nem valának-é meg gyözve,

_ fegyver nélkül _ meg-kötözve? _ _ Szé

gyeljed magad'at Halfsánl _ _ _

HASSAN. Hallod-é [fini nékemvólt ‘egy

kedves Feleségemtöl fziiletelt Léány'om, Az

Annya meg-holt, mely fájdalmomba nem sír

hattam пуант, de I'zivemet repedezni _érzet

Зет, A’. дуете]: mellé li lapulti, "s mofoly

lgo_ttl_ oly édesdeden mo.- Iygot't éppen., mint

bóldogûlt annya'; "ez meg-tartá raz `én «Siete-

met. .fGyönyörködtem lennek I'zép ‘nevekedéli

`be , ’s joságába, -ez vala `egycdül minden örö-`

mem, 7s vigafztaláfom. Ak-árm'ely hofzfzafon

k0Vállyogtam úta`mb‘a, akármely 'velzedelmek-

kel, .fzélvél'zeklkeh habokkal, embcrekkel kufz`

ködteni», Vmidön 'utollyá'ra »ki-köt'ö hellyemhe

akafzthatám vas matskámat, oly kedves mo

“Целы лещ: elómbe , hogy tekintetemin

' \ — ` den
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den fzomnruságomtól' meg-fofztott. Ez elött

kcvés пшика ismét vífzfza jövék, meg-álla»

ревёт. De Гены elömbe nem jöve.v Fel-tei

kinlettem lako házam ablakára, de egy lel_

ker-is onhan le-nézni nem láthaték. Utollyára> .

bé-mék I.. @gy темен; fab rzolgám mmm-~

hoz veté тает, ’s clikor`t~udámmeg, hogy

Szélíma oda van* ‘

DOM PEDRO. Запишет.

HASSAN. És a’ mi nehezebben eIìk: На

zádfìa okozta nékem ezen fájdalmat. Еву ol

lyan Spanyol, a’ kit én el-raboltam, de be~

tsüleuel tartoltam, rńagam afztalamtól (ёр

láltam, femmìvel egyébbel betsülelén kìviil
'nem örizreuem _- egy ollyçmA „дымы >léá.v

nyomat. Hüségtelenné tevg' kötelefségihez", el-A

ltsalá attya házából ‚ ёзЪуототазёёзы s’gya~

lázattal borìtá»be' öfz fejemct. - О feleljen a’

te teûvéreid véréröl, ö :gy meggörbült туба

nak forro könyveìröl,'és ö azon bof?.qu állás.

ról, mellyet az cl-tsábitott\ ártatlanság vont

maga után. Mert Léányom nem talá'lására,

egélïfLen meg-diihösödvén, el-menék hazunnan,

mindenfelé kegyetlcnkedni, ’s a’ fzercntsétlen

sÈg éppen ekkor vezete тёток. 5- Bártsak

haìhatná а` gonofzte'vö.' gyönyörüségeinck ölé-I

be axon a'lkokat, mellyeket Halfán Makmutn

mint atya, és ember réája kiáltpz. l l

1 DOM \l
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DOM PEDRO. (magzín НИЛ) На13аЕГ.

HASSAN. Na, ’s na’s Ifiu! hät még-is

‚ _azön irtozatos Algiriai vagyok én, a’ ki idö
töltésböl ykai'gyát vérbe ‘I'zokta máijtogàtni?

.Avagy kevefebbé érzi ё akármellyik meleg

Afrikabéli fzivének teliéböl való ki-fzakal'ztá

sát? _ Ha fzeretöd lenne ezen Léányka, tu»

dom te-is mind addig öldököltél vólna, a’ mig

karjaidaLmozgathattad vólna. _ Hát meg

némultál? _ Mentegesd ha lehet, azon gaz

embemek tselekedete't. ` _

ÃD.PEDRO.v Ifiuság, és I'zeretet _ _

HASSAN. Ezek tsak az én Szélimámatv

menthetik, egy ártatlan eggyügyü tizen ö: d'1.

tendös Léánykát: nem pedig egy oly nemes

тем, а’ ki Dom Bárcelloval azért indúlt-el

Algirból , hogy a’ >kmdòk _tsattogásáh ¿s go

lyobifak süvöltélit halgalfa.

D.PEDRO. (fe'lre) Lelkî esméretem ki

шип: ábrázatoman! .(Fermíndo Iii-nei a’ kuny

helm?,y de teak azt kidltya тег-17:11:11: : IIa/Irán.'

ó' azzal пиф/За rántya magri!) '

HASSAN. Mit tsinál 'zaza' bolond? Ta

lám máx'` ‘minden keriíli Hafsánt., miólta el

vefztette Léányát? -_ Nemes Spanyol! még

eggyetî Ugy Iátom, belsö réfzed valamit .fon _

ral magába., тазу gyülölséget , vagy [ите- '

д ‘ » 1er.
‚ I
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tet. Réfzemröl mind еду. Hafsán baráttságát

te réád erövel негр kòli; moß'azért ellensé

ged befzéll veled. Те egy néhäny kedves vi.

tézeimnek meg-hagyád Нежны, ezért fog

lyom nem Iehettz, Imé I'zabad vagy; moll For

mentérába vagyunk, Hazád ‚теист, innen az

¿u hajoman шьет Ivikáig, ¿s .onnan haze.

DOM PEDRO. (meg-„ölelü HáIIán!

HASSAN. Meg-érém itehát -egyfzer azt,

hogy ezen kevély fzív, az enyim mellé nyo

mulva dobogott.' _ Kedves Fiamí! теплу-е!

a’ te Iakhellyedbe, мы: egy jó Atyád , ‚а’ ki

ntánnad Ifohajtozva nyu'jtya-ki kezeit. Menny;

fzaladj натр, "s mond-meg ezt nékie, hßgy
Hafsán Makmut, a’ Vkit Le'ányától meg-fol'ztot-A

tanak , .az ö Fiát vifzfza adje.. A`(01’ vllîur_zjf_ho,b.d

magy) '

D. PEDRO. {рву ifi. ‚вигвам: мал;

gának) Miért ibodulfz-meg Kerel'ztényl >hil'zem

ezen kegyes ember, _а’ kit .te , ‘fok _jótéteményei ` .

ért „из háládalofsághól., -ve'njégének örömétöl

meg-fofztál, еду Mahnmed ‘követöje _ egy

.tengeri Tolvaj. _ ‘_ Mit lgondolfz 'Pedrillo'f

PEDRILLO. Аи hogy menu_yünk vifzfza.

Spanyol ~Orfzágba. _ ‚ ‚

_I).I’EDRO. (magának) Ebregy-fel Pedro!

nemefen тыквы, .és ha véghez vinni nem

vI в Izí

Г
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Í'zégyelletted, ne Í'zëgyeld тёк moñ ишак:

mcg-vallását.- Kíméljed tovább kinoznì 'azon`

jb öröget, mellyêrt az Egeknek bofzfzuállását

érdemlenéd. Bár ha. nem azon óltár clött tér-~

depel-is ö, a’ meïîyet te tifztelni, és minden

tìlkaid tudojáválenni fzoktál, tekintsd még

is öl'z háj~fzá1ait. Gondoldmeg , hogy ember,

és atya, a’ mçllyek régibbek a’ kerefztény-4

ségnél. l -

>VH. JÉLEÍNÉS.

”ЕЕКЫАЫВО. (те’д u’ lmfao драм} таил

' [ил/ай) és a’ VOLTAK.

FEMIMII'JO.A Jam-bé magen! Еду те.

mete', a’ te Hagädñajajánlya uéked hunyho-ŕ

ját.> A’ mi1 :векё_1у)ксцйп!фб1, >és_ pintzépk

böl kì~telik, örömmel fzolgál azzal a’-~j,o.«4

akarat. . ' .. ` , \ -

PEDPJÍJLO. Ez egy emberséges amber;

die a’ jó akarat , és ehezett has, rilkan lehétnelc' \

nang,baneîttságsz` Azomba még~is majd mcg- ч

пёгета’ рйпце vbéli tehei;tse’g4et.y

" "- ` DOM PEDRO-_ Halgafî. -Jo amber! ma

` ¿ad неге съев kunyhonak gàzdája?

y ä FERNANDO. En az Uràmmal. Ketteń

.f nfztyuk vellé, tize-nkét efitendökçöl fogva a’

_ . '. ` :,J.- ` l fái.

за. _’

`

/

.y’
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fáìdalmat, és nyg'moruságot ezen magánol'

.ságba vettetve.

DOM PEDRO. Mellyik Orfzágból valók

vagytok? Mi` a’ nevetek? Mi kénfzeritett ben

neteket, ëzen kígyok lak hellyét magatokénak

válafztani'.' , '_ г

д: FERNANDO. Mi Spanyolok vagyunk;

Vtizennyoltz efztendöktöl fogva hagytuk-el ha

zánkat, hat efztendeig .mindenfelé bodorog~

tunk. e világ „еду rélzeiben. Az je'n l`zerentsét~

lin Uram, vagy nyugodalmat,~vagy halált ke~l `

wett, de cgnyiket I'em találhalta-meg. Jól

 lakva lévén hát életével , ¿zen írtozatos magá
~nofságba успей-шея magát, de itt-i5 a’ kígyoltr

Ykíméllik. На me'me'k, többet~is mnndhatnék, —

de _ . t. .

D. PEDRO. Tifztelem halgatáfodat. Hit

te FERNANDO. En Uram! réá nem mehei

tem, hogy az én öreg 'gazdámat elhaggyam

akkor, midön minden el-hagyta. Magammal

jól tehetellen vóltam, I'zolgálnttyába való bé~

vétele'í`¢ml<or;` ezért nálla ma_radok mind ad

dig . valameddig az:1[lcn 'valamellyikünket

magához I'zóllittya.

D. PEDRO. (keze't fogia) Orvendem ,

, hogy földid vagyok. моим Г2еге1пёт tud~

ni, _hogy ismérkedtetek-meg azon törökkel.

~ FERNAN
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FERNANDO. Oh Uram lv na'lla nélkül

hânyfzor nem kellett vólua néküuk koplalni.

_ Ez elött tiz efztendövel erre' felê járván ö,

ki-kötött ezen рати—а a’ végett, hogy magának

friII vizet veheIIen. Nem ismerle ezen vefze

delmes hellyet, el-bodorgott mel'zfze emberei

töl, a’ midön'hírtelen egy írtozatos паду ki

gyotól üzöbe vétetett. Az én Uram ёрреп

ekkor jö vala az erdöböl,' Í'zere'ntsés leve az

ért meg-fzabadìtani, és ezen fzempillantáe

vólt leg-elsö kezdete fzives barätts'ágoknak.
A’ kerefztény a’rtörökséget, és a’ török a’ ke

refztényse'get el-felejték; ’s mindenik tsàk az

embert fzerette. _ Hal'sán ytudja Aaz én Uram

nak I'zerentsétlen törléneteit, a’ ki ha nékünk

tettzenék, még tégen kél'z lett vólna, ezen kuny

hotskát ,' a’ leg-fényefebb palotává változtatni.

_ De meg engeggy hole'zas belzédemröl. Jö

vel már be' hozzánk, a’ mi reggeli ételiink

kéfzen vagyon. _

DOM PEDRO. Еву kifse'g magamra aka

ymk Ienni, hndd légyen ['zivemnek fzabad al

kalmatossága, indulattyának ki-öntésére. (fe'l

re) Найди! __Szabadság! _ Haza! _ Sze

retet! _ és beuület! _ Ilienem! adj eröt, ma

ватта! való hartz/olál'omra. ( menni akar)

FERNANDO. Hová Ifiú! vigyázz ma

gadra.

_ DOM
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DOM PEDRO. Ne fem r¢mmi¢ наветы:

mert cgy kígyónak mardosása., nem lehet fáj

dalmafabb, a’ lelki esméreténél. (ki-menyen)

VIII. IELENÉS.

FERNANDO. PEDRILLo,

PEDRILLO. Hqu békét nékie, mert ez

egy különös ember: hanem befzéljünk mi már

fontofabb dolgokról. Leg-elébb-is azt mondom,

hogy én nem tégen, egy ollyan lövéß kaptam

éppen a’ gyomramau kerefztül, mellyet egyéb

bel gyogyitani nem tudak, hauem mind Гиби

telen vaìó evéIIel: te pedig ugy tettzik, hogy

valamit effélét emlegcttz vala?

EERNANDO. зажатии; ánok.

PEDRILLO. Még-eggyet.  Az elébb

pintzéröl-is befzéllettél.

FERNANDO. Ugy van.

PEDRILLO. Ta`lám éppen magad vagy

a’ pintze meñer?

FERNANDO. Meg-cshetik,

PEDRILLO. Hát egy fzomju földidnek,

nem adnál-é egy pnhár bort? ’

FERNANDO. Miért nem, ha ['zépen kér.

PEDRIL~

.r
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PEDRlLLO. Oh! jha {зак azon áll a’

dolog. (Íc-vçfzi Лидер/1513; ’J llajtaàal'lya Ina-__

«gtífjl ‘Méltoságos Dom Реал-о Urfìnak méltat

lan I'zolgája - a’ te {шага _'a’ fzegény meg

hággyalt Pedrillo —— igen [Lépemy cgy itall boh

¿rt efedezìk. ‘ I

FERNANDO. Hofzfzafabb nevezetçd nin.

шт? ‘  _ /

PEDRILLO. Van, mikor nem ihatnám.">

. VFERNANDO. Várj hát cgy kevefet, min

gyárt itt lefzek. (lenny/Luba menyen)

PEDRILLO. (джипа) »F l ette meg-ne ter

held ‘magadatg én igen 'mértékletes bor ifzfza.

vagyoknhá'ram négy Haskoxelêg l'efzfz, ¿az el#

sö fzomjuság kiloìtásárá. Оный: veregèti) Sze.

i ygény Hag! má: той” örvendhettz, б: héttöl

fogva valô I'zenvedéfeidnek ma vég¢ léfzen,.`

Bártaak valami rçkefzfzeid v_ólnána.k,À hqu a’

mit el-n-em költhettz, tarthatnád~meg ymál`z.

`fiori-á. .~ Sz'ege'ny Uram! vàllyon hova leve ?'

Mir етЪег gyülölöskedik 'az ты, а’ mig éh ~

шеи кем—еще задавать (Ест/1412110 дым
«gy играх, е’: Мг fas/ro bart), ‘ K

'PEDRILLQ Ember игу Дагфот Р: be

virágia r'xìinden pintze meßereknek, és. eronaL`

¿a La’ Spanyol vendég foggdofaknak! Engedd<

 > .f ' тег

1
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meg már, h_ogy öntscm-bé valamellyiket égö

torkomba. (ММ, q/ìik, elf mind 'teli рифа/а!

душ!) .

FERNANDO. Minden tartozkadâs nélkíìl.

PEDRILLO. Meg-fogadom perantsolato

dat’ _ ' ` l Я f ‘i

. FERNANDO. Mi okon jöttetek ti ezen

fzigetbe? ч _ '__ `

PEDRILLO. Egyediil Hafsán Makmut
ért,v a’ ki Ihogy egy tengeri tolvaj Kapitány,

ollyan bizonyos, mint az, hogy ez a’ Pedril

lo orra. ’ ' _

FERNANDO. Honnan jöttek? _

PEDRILLO. (n щам, mind a’ и‚мы

fel-ÍLa/'totta vdlt) .Valami tolvajokkal való ve
r rekedésböl. Hallod-é Pajtás! mi az Urammal

mòll el'zfendeje Katonáknak állánk, ’s azonnal

ezekre küldéuek „мышь—оп! ha tudnád,

mennyi nyomoljuságon mentem én _ez alatt ke`

„гать _ Vége vólt bezzeg a’ frikan Iének,

vége a.’ sült tsiirkének, ’s egyéb effélének.

Meg-köfzöntem, ha vagy еду kia bé-fozatt

húli a’ kardommal kerefztül koful nyifzit'elve ,_

vagy ollyan fzàlonnát ehettem, a’ millyenncl

Mádrilba tsizmáimat kentem. _ Еву I'zóval

Pajtás! ha már nékem-is a’ Шину, _leg-alábh

еду ordót, ¿s valami nagy jofzágot nem "id"a

nints lemmi igazság Spanyol _Oxfzágbzn

FER.
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FERNANDO. De miket miveltél te a’

tolvajokkal való verekedésbe“?

PEDRILLO. Koplaltam, ’s fzenvedtem.

FERNANDO. (падете) Még-is ordoról

gondolkozol! " _

PEDR'ILLO. Miért ne? - A’ keg-nagyobb

Tifzt-ís, tsak ezt tsinálla. E.’ mellett pedig, mi

a7. Urammal el-is fogattalánk kéther', ’s ezen

Algiriai tolvajnak körmei közzé akadánk.

l FERNANDO. Adjatok halát az mennek,

hogy jó kézben vagytok: тех: Hafsán Mak.

mut, egy betsületes érzékeny шт етЬег.

РЕВЕНЬЬО.’ Már -azt én tudom. Hanem

moll köfzönöm a’ jól tartáü, És megïhálálá

sául ennek, engedd-meg barátom! hogy né

ked, egy ki-tsinált igazságot tudtodra adhafl'ak

FERNANDO. Alig várom hallani. -- U.

gyan mi lehez ez?

-PERILLO. Tsak az', hogy bolond vagy.

FERNANDO. Hallod-6! '

PEDRILLO. Valoságos bolond. De hogy

is képzelheted, hogy ép efze lethTen egy ol

lyan embernek, a’ kl ezen gyalázagoskígyok

barlangjába lakozik. Harmadfzoris ат mon

dom: mind b'olondak vagytok. (egynsz 'uta'n'

bcÍ-fzaladnak.) I '

II. FEL;



 

ц ЕЕЬИоыжы

I. JELENÉS.

(А’, Jdttzo _ßí/z, mind az cläbbi mddon dll.)

PEDRILLO. (räfzegen, еду Лама bart'

tartvzín дяде, ’J al;de ¿ya/Eran iddogalvdrz,

tdntorag, е’: dana!)

Шеи hozzád ittafság!

Illyen ám a’ jozanság:

Mer: а' ki fok bort ifzik,I

Az ördögök el-vifzìk.

Efzerìnt пакет tudom békét hadnak. - EL

jen а' 8рапуо1 Király! Ugy ['zeretem ötet -

hogy ha parantsolná  kéfz vólnék  Má~

drit uttzáit mind Piáßerrel ki~rakatni. — Né.

nlçllyek fzörnyü пазу dolognak tartyák —

azt az uralkodáli — én тещ betsületemre fo

gadom
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'gàdoni _ hog; az _egéfz világo'n tudnék vural

`kodni _ oly könnyiinek tettzikA ez/elöttem. _

Nékem ugyan, egy Jobbágyom fem vólt még
_ a’ pudliman kivül _ de. hifzem Y_ ta

Iám 'mind cgy, akár a.’ pudlimat meg-nyimì

_ akái` 4egy Orfzágot mindenitöl meg-fofztani.

(Ahgyozz meg-tdntorodván, 'ïègy fee’er {Мы

с’: он el-álmigfodva ßáll) Kedves kígyo Urai

mék! ne nyirjanak-meg moßanában engemet.,Y

_ En vendég vagyok ezen. fzigetbe.._ (о?!`

alu/iik.) ` ' ` 7 ’

'n.jELENER _

FERNAISIDO.I s/ZELIMA. -‹ еду/ем дадите/ю ‘

RERNANDO'. Eritrea Arzrznnyom! nir, ,_

[en: тег: máx' régen az afztalhaì ültek. ЕР:`

nek, ifznak, ’s befzélgetnekg/ ‚ _

SZELIMA. _ Oh! nem bïrnak engemet az

én lábaim! _ Ilien'em! теист! m`ely` kefer`
vefen пишет, leg-elsö fzeretetembéli réfzegeê~ _

gemet. ' I “ » ' ' Ъ

PEDRILLÓ. 'mm/an) Mi а’? м; а’? _..`
ка ЪеГ2ёН itt'rélzegségrö'l? ‘ _' i v —

BERNARDO. Haddín 'krzrzonyoîh A*

ñránkozáfi; hanerii köveffv engemet ezen Капу

boba. a’ 1161 femmit el-ne'm шашек 'v'égbé
I ' i Yißß
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vinnì, vigafztaláfod 'meg-nyeïésérs._ - лаге!

már. -. -  .‚ ~ '

PEDRILLO. (magá'ra (и!) Ncm menyek`

FERNANDO. (Sze'lùìxának) Mennyünk-èl

innen. ~ ' " I

'PFDRILLQ (тш‘ еде/ш нет знаток;

FERNANDO. Halgall' te gyalázatos `réfzçgesj

korfo! — АГ1Г2опуот! boritsd-bé fátyolad

dal ortzádat, ’s jerc máx' bé velem.

SZELIMA. 0h Atyám! Atyáml vallyon

meg engedtél-é énnékem, vagy leg-alább nem'

átkozod-é eggyetlen egy gycrmekedet? - Sze

rentsétlen fejem! el-l'em bujdoshatomx: mer:

nints hovnl rejtsem-el az én ábrázatomat.

FERNANDO. Armonyom! eddzg а: аГ2.

дапдйв fel-költeœk. (а’ жиду/10561, гамма:

fzallìttya a’ Ветви) Hallodf kiáltanak. Leg

alább innen távozzunk, ‘

SZÈLIMA. Am légyen. Igen~is clmenyek,

ámbátor oly' nenézségit érzem Í'zivemnçk ,Y

mintha ezer nyilak fzegeznék lkereleül.

мамино. Musoda шиш: е meg-i

is? Mennyünkel, ` ` ' ` "

SZÈLIMA. Nem bánom. Tndom, kopol'~P

fomba is igy fogok menni. (Fernándo a’ künf

hoba, a’ maf/17€ hïmenyen) ` .`

°" III. ‘JIï-LEÍ“x
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m.JELENE&

PEDRTLLO. (fel-m, ¿fßemeïrdäfgözü

Мёг, ez türhetetlen vala. Teli van `mind n’

liét fülem zugáH'al. — $2егешёт annak ['zcmí

be nézni, a’ ki той ittén „надои vólna alun

ni. _ `De ugy tettzik , fejérnépi hangokat ér«

fcttem.  Jól vagyon. Addig nz _igàz nem

nyugfzom, mig ezt ki-nem tanu!.orn._ El-.me
nyìzk,lrnin'denfeìlé kerefem, feny-egetözni Го

gok, kámmkodni, штат, ’s kiábálni, he.

gyeken, völgyeken, köfziklákon, erdöken,

b'arlangokan. Utoljára [зак meg-kell kapnam.

(ki-magy) '

wiJELENEE

HASSAN, és a’ REMETE. (а’ Яилудадо
v Y I ki-jönnck) `

REMETE. Köfzönöm még egy'fzer Haf

êán! ide jöveteledel. A’ 1e _látogatálbd cggyet
ylien egymûlattgágom ezen magánolàágba, A

__ HASSAN. Oh.' de, nein vagyok ¿n moliá

а‘ régi eleven, és' {sintalan Hafsán, a’ ki gyak,

ran proba'lgatta fzomoruságodat el üzni tréfái

im, a’ калек уйдётзёза, fzümelen vala im.I

mbr r'ántzokkal'fellyes homlokodatis néëa nel`

haéŕnofnlhyqfiáysra erölfette.  Te vijgnfztnlj`

' ` moli` '
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moli engemet: mert a’ végezéfek fullya nehéz'

én rajtam. _ Oreg! én Formentérába mara

dok; néked kell Hafsán barátodat el-temetni.

REMETE. Harsáns `

HASSAN. Ne ellenkezzél akaratommal.

_ Talám azt kivánod, hogy vifzfza mennyek

риша 1аььепустьь, à’ hói még так minden

párnát-is ismerek, a’ mellyen valaha Lêá

nyom ült, és az én kertembe, a’ hól miuden

Isemete vélle nevekedett-fel?

REMETE. De Мс ugyan Barátom! te

fcmmit nem tartan a’ reménységröl? Avagy

nem _gondolod-é, hogy még .mindenektöl eI

hagyattatva, kéttségben eséfednek romlása.

I'zéllin juthattz az ö ölébe? _ Meg-nem fog

hatom el-tsüggedéfedet. Talám meg-hólt Léá~

nyod ? _

HASSAN.. Jobb ienne, Elmeg-hät „ада,

ВЕМЕ’ГЕ. Máf nime „ат вишен e.

mérnî. 'Hol v_agyonama kemény bátorságu

lörök? _ Talám .azt `gondolnd, minden re

ményse'gnek vége van azért, -hogy egy tizen

öt efztendös Léánykának «belsö réfzébe, kemé

nyebb vólt a’ y[`zer.etet, a’ gyermeki kötelefségnél?

HASSAN. Nev ‘befzélj föreg! »mert tsak e»

méfztefzfz -engemet. Kit lehetett -nékie , inkíbb

¿z Attyánál .fzeretni- .az мчала. fa’ щек

ш.
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minden öröme ö vala? — Nem. -—- El-tsábít0t= v

ták az'én kedves, engcdetlen léányòmat» _

El-tsábílotta eg'y femmíre kellö gyermek, ,ha

fzontalan fctsegéfeivel, és EuropaiAharzugsáu

gaival. - Az én világot nem látott `Léányom

nem шага mcg-gondolni, mit tselckI'zik, Kön

nyü vólt a.’ gyalázatosnak el-lopni, ’s ki tud

ja, mellyik fzegelete'be örVendez a’ vil'ágnak,

czen fzempillàntásban maga prédáján._l_ Oh.'

-pokolbéli fekete ke'pzelödéfek! таты-ы

Hafsántól,  Meg нет ГааЬааиШауаК azen

írtonatos gondolattol, hogy az a’ gaz ern/ber,

elébb` ártatlanságától meg-fofztottaL azután

. magától el-tafziroxta. Képzelem izegényt min

denfelé~ bodorogni, karjain talám еду Izena»,` \

Тет gycrmekét тащат, és falattyaìt a’ je .Yziß ’

vii emberck ajtajánál koldulni'~ Mint ha hab

шпат, hogy álkozza eI-tsábitoját, mint köfl

n_yörög mngába Attyának vbotsánatért, ¿S

' miuden fegittség nélkül, egy tsomo fz'almán?

hogy Ífujja-ki leg-utolso=„1¢helletit.  --~ Oh

Léánjfom ! . Léányom.' -jövjel vîfzfza hozzám ;

mindemjÍ el-fclejzek,_~i$mér Atyád шик. ._ ~

"REM-ETE.' Nyugtasd-mèg magadat Haß"

sán! >Bízonyoí`on.,mo[ìgis bánnyg Szélima azon

vŕtkenléńpéíìt, mçllyet affzerqtet, "és még inemV ч

fokaîç, prnbált |_áàìrlillpottygY lrnnçnlhefnek. „ Talám

eddìgfiuçerfw kél'ëjólt а, „таяёпёьайдьод `

¿am ' “Ich y

1
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vetni , és tsak azért kéfîk ezt tselekedni , hogy

‹ Atyaì llaragodlól, dühöfse'gedlöl, és bofzleiál.

láfodtól retleg. — Ugyan lia meglátnád hir.

telen, keményen bánnál-é vélle?

HASSAN. ` Oh Barátom! Barátom! ölébe

rohannék, sírnék örörnembe, söt улёт meg.

is Iébolyodnám, s’ mindent meg-botsátanék

ne'kie.

REMETE. .Ha ezt fel-fogadod nékem,

mingyárt mngáth. . f

HASSAN. Mit mondale'z?`

REMETE, A’ reggel ilt kap'ám бы; в.‘

patron, a’ fzélvéfztöl ki-veltetve. Y

HASSAN,`A1 én Léányomat? —- Шепет.

mil hallok? — Barátom, kedves Barálomì

ne hazuggy; vagy ha itt van, mingyárt mû~

tasd-meg. - \Sze’lima! Szélima! Kedves gygy.

тычет! ki-terjq/àtett karokkal, а'фипу/ю/шг

indúl) - ~\ ‚

` REMETE. Meg-álly Hnl'sân! Fel-fogad

tam Léányodnak, tégedet clébb el-kél'ziteni,

’s meg-kérdezni, nyerheté bolsánatot, azután

menni hozzája.

HASSAN. Mit? ` cngemet el~kéfziteni!

.- Kegyellen Léány! mit kélelkedhelel? Jövel

шк liozzám; шее-181104 az én örömemeî» 

K hun
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Barátom! gycr'e, Люду I'zorittsam liarjaim

-közze'. y

` REMETE; Engeddmeg Harsán! hada те.

пенек-ы ¿n elébb. тем а’ и: Lëányod гь

kat fzenvedelt, egéliie'ge gyenge,. ’s könnyen

meg-eshetik, hogy oly reméntelen meglátá

fodra az öröm _ а' félelem _'és a’ l'zcmé

xem-  . 1 _

HASSAN. Jol értem mit akarfz. _ Eregy

hát , de minden Szenlekre kénfzeritelek, lbkáig

ne várakoztall'. (a’ Remate ki-megf , magdba)

Fel-találtalak ismét Léànyom! _ Mdr érzem ‚

hogy egéfzfzen meg-könnyebbeltem _jobban

vagyok. _ Nem\kell vala a’ [zegény Spanyo

lokat le-vágatni. Pfuj Hal'sán! ez alatsonság

vólt.

v. JELE'NES.

DOM PEDRO. (eI-vdltpzva fb', ¿r Haf

мае dez» .ffm „M_ Mya) Mn шеи? Meg

gsalnak-é fzemeim , ¿s buzgo fzivem? _»

De mit jelent Í'zörnyü viíltozáfom, a’ mely

meg-környe'kezett, e's az az hideg borzadás,

melly egél'z leliemet el-járja, (тау-Миши Huf

Jánt, maga’th äleli) 0 Hafsáu! Hal'sán!

IIAssAN. Mi Ьадоаё

DOM
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DOM PEDRO. Meg-engeggy az én bedu

láfomnak. A’ mint az erdöbe járkáltam , hír.

telen egy márvány oleopra akadék. Ennek

az ajjára egy síro Génius van feñveì el-alutt

fáklyäväl, és e felelt -— oh IHenem! ez a’

név пашни: Donna Eléonora —— az én anyám

neve ! Utánna ezen fzók vagynak: A’ gyáí'zos

fzeretet emelte ezen Отары, а’ fzenvedö ár.

tatlanságnak; ninlsen ö már többé, «el-ment

tefìvércihez , az Angyalokhoz. -- Oh! ki emel

hette más eztet az Atyámon kivül, a’ kit én

nem ismerek, és a’ kiért még-is; örökké hiá

ba fohaìtoztam.

HASSAN. Mi a’ te egéfzfz neved?

D.PEDRU. Pedro Oliveiro.

HASSAN. (magába) Meg-nem foghatom!

(„а/где) Nem titkok-é történeteid?

DOM. PEDRO. Előtted nem. - Az én

Atyám, egy Spanyol nagy Urnak le'ányát rze

telle, és vifzont Tzcreuetett-is: de ö fzegény

vólt. Nem vala femmije egyebe mint nékem,

belsülelen, ’s fegyverén kivül; ezért hiába

kéré-meg a’ Léányt, mert oda nem adták.

A’ fényes titulus! és gazdagság! — е’ mái

világnak nyomoruságos tökéleteí'ségei. Tudod

már, a’ nagy emberek gondolkozáfok moggyág

—-— А’ két fzerelmel'ek vigafztalhatallanak va

к 2 lának,
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» ‚ eÍ'ztendös koromig

lának, örökO'S hívsêget fogadának egymás
hoz, és tsnk cgy jb alkalmniofságra .vigyáz

tanak, Tifztelték ugyan~ mind a’ ketten а."

virtuß: de még-is fzeretetek eröt vett шлак.

Söte't éjtzakánalg idejénnegy magános kdlibáv

ba vonák~meg magokat, а’ melynek en léte.

lemet .kölìönheîcm. Mcimél inkább közeledetf,

ы Anyám lebeiegedénnck не}, annái ke.

ményebben rcfzkelett Attyának dühöfségitöl,

¿s következcndö forsának nyomoŕuságáiól. Mi

dön az ora el-jöit, atiyának lábaihoz те

magát, meg-vellá vélkit. Ez игу feldndúlt,

hogy mingyárt meg~ölte vólna, ha hírtelen ki

nem ragad'iák vólna elölle. El-üLé magá

tol, ¿S megáfkaZá-î: de az Aranya meg-engede

nékie, és еду faliiíi házat ki-kélziltete alaitorm

ba fzánfára, abban ‚ e‘l~várni betegülélit. EL >

jöve ezen' fzeremséilen fzempillantás; a’ [2:—

gény Anyám, már a’ fok fńjdalmaktól el

gyengülve, világra. /hoza совете: — 6s еще!

meg-hala. (sfr.) ` ` /

HASSAN. Nein fzêgyelled simi?

D. PEDRO.' А: en jo паду Апуёт; egy

nevelö házba vifete engem“, a’ hól tizenhat

neveltettem. Ekkor Had.

‘nagyságot Гипс énnékem, mindennel ki-álli

ta, a’ mi egy пазу világra lépö Iiiunak fziik.

~ neges,

.i
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céges; de hiába tudakoztam ën, a’ velem il
lyen jólV Lévönek nevét. Utolfára mìdön а‘

Dom Barcello ‘bajos feregc'vel, Algirra melmì

rendchcltem , ekkor a’ 'nugy Anyámhoz vezet~

теист. Ezer könyvhúllatáfok közötf таф

hoz Í`zurìtatt és fel~fedezé ezeket. ‘Minden

drága portékáit cl-adta, és az én neveltetë

femre fox-ditalia vala. - Игл/21 lett légycn а:

Atyám, meg-nem tu'th mondanj: тег: azon
Pzerentséllen történet шёл, leg-òtlad el-tüntl,l

¿s meg-holmak папаши.

HASSAN. rfa/m оь: aogy ki „т; anti

- hetem magamat. (лете) De hát ha. még él?

D. PEDRO. Lehe'tetlcn, позу ha élne,

tìzennyoltz eIL-lcndökiöl fogva, utánna ne járt

vólna azon fzerentse'tlen keramiésnck, a’ ki

nek еще: аша. - ›

HASSAN. igen, de hát ha meg~hóltnak

gondrl'.’ — Hát ha a’ пазу nnyád, тез-айда:

ván menteni-kegyetlen Urának üldözéi'eitöl,

hólt hiredet köhòttc. Í „

D. PEDRO. Jo Hafsán! te látom engomet

vigafztalni kiìfánván, a’ ì'eménysc'ggel probálfz

gnìhileni. Keilelt ugyan valaha az Alyám.

mak ezen fzigetbe járni: тег: az az oleop az

ö тамада. Пс (л’г)  ismét elfogott az

érzékenység. — El~menyek Hal'sán! meg-néz.

nl
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й me'g egyí'zer Í'zegêny Anyámnak nevét, és

Atyám meg-fzámdolt könyvhúllatáfáira, az én `

fzemeimböl friÍI'eket öntenì. _'- Kedveì.` ¿des
Anyám! a’ kinek [bha mlég karjain fem füg

ЬеПет; а‘ kinek ¿des nevezete lìiintelqn zug

fiilcimbeu, [сытно bár egyfzer az örökké

valóságból, ¿s áld meg a’ te bóldogtalan ña

dat.. (fa'jdalma'áa Магомет ki-mcnyeu)

‚ v1. 'JELENÉS.Í

‘ l ` ч HASSAN. egyedül.

Оптику maß Hafsán! Еву oly jeìenéß

fogfz ma lätni, a’ millyent még folla éleledbe

‘nem láttál. - Szege'ny Pedro! hogy fogja ö

шиш örömébe karjait ki-lerjefzteni,  mike'p.

Pen fog Щеп апщ}: , Á- mint fogjakarni fzól~

lani, ’s [zókat nem штата. —- Láddég ëreg

Hafsán! ha a’ I'zegénySpanyolokat meg-ki“

тёща vóllna!k Ki tudja, hány fziv fzakadva.

Várt fìuY мы közötlek, és hány meg-görbült

Atya, '/átkoz ezen fzempìllantásban tégçdet. _..

'De Szélima ‘nem jö! Hól marad ily fokáig

az öreg? - Bizonyofon rettegi Í'zegényl Léá

nyom haragomat. Hifzem akár ‚шву légyen

a’ dolog, altya vagyok én.  Vagy talám ,

valami I'ureratsétlense'gek efett! . '

VII. ”СЪЕ—
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VII. JELENES.

HAS'SAN. REMETE. késöbre szELlMA.

REMETE. Ne nyugliatallankoggyál. A’

fzegŕny Lézinyka rekaet, fzemeid eleibe kerülni.

HASSAN. Berekenen-is.

ВЕМЕТЕ. Ne bánnyál vélle kemênyen.

HASSÀN. Bariîltom! az e'n belsö llázi dol’

gaimlia, ne спешим niagadat. Tudnanp kell

nékem, miképpen bel'Lélhet :gy meg-bántoît

aiya, maga Lézinyávnl. A’ пиву Mufti {211115115

Iz eskiifm'm, [югу е|—пет I`Lenvedem az ö löl

le okozolt fok nyomoruságokat. Meg-hell `át ‘

nom Ölet. '

ВЕМЕТЕ. Mingya'rt meg-látod: de мхи

cfzedbe, mit igértél ne'kem ?

HÁSSÁN. Jolvan,_ jol. (Ä Remate, a'

жигу/ю идиш вес/‚ша 8:е12та’!‚

' SZELIMA. (lríàaihoz borúl) Kedvel ¿des

Atyám l . `

BASSA N. (el/hb тру-дм”, azuta'n el-za

fziltya lrzagiílo'l) Széliina! vefzedclmes Le'ány!

lávozzál fzemeim elöl. — Meg-akartad ve'n

alyàdot ölni.

SZELIMA. (mrg-ba'dulva ` al-tdntorodik ‚

е’: су fri/wz 'td'mqukodik ) '

_ Н А S
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HAssAN. Magd/wz aldi) Mn «mmm

Gn tenéked? ~ Meg-tagadtam-é valaha ki

vánsrígodat? -— Bántam-é_` kegyetlenül te ve

led? — Nem kértelek-é èzc|‘íìer, hogy fe

lejlsd'el bennem, 'a' Vén n-orgolodo atyát,

hanem tsak meg-bízoìl barálodat fLereÍTed;

te pedig igy juialmaztattad Í'zeretetemet, igy

Битва-тез gondoskodáíbmaf. -.'1`itkon `el

fzökniv- l'zegény -vén atyádat oda hagyni 2

ötet ['Lörnyü fájdalmában ten`geri tolvajjá тек;—

ni-ötet, a’ kinek minden öröme belölled. áîl.

SZELIMA. 1mm; ’ ’

Édes Atyám! tapaf'ztáltam,

Неву az ifìu fzeretet

Ereje'nek meg-hodoham ,

De ez többé nem lehet.

Нет -— el-hiHexi, ГоНа fem;

Más forma lefzfz Szélima;

Ohlìtsak azlat rcmélheífem,

Ногу meg-engcd nékem` ma.

H'ASSAN. Soha Гет. -—‚ Gondold-el, hogy

a' Í'zerentse viÍ'sza nem àdásán kivül, mí len;
volna Lbelöll'em? Мёд; tsak a’ Í'em lett vólna,V

>a’ ki fzemeìmct halálomkor bé~fogja.

ВЕМЕТЁ. Exég már. Ne tsináuy 'több

[детке hányáfokat: тег: a’ leg-gyengébbek-is '

‘ leg



153

leg-kerervçfebbck еду érzékeny fzívnek. -

ЕпвеБу-шен nékìe.

SZÈLIMA. Kedves ¿des Atyám! ne fzag\

gaÍTad többet vl'zivemet.

HASSAN. Nemfzaggmtad-é te eleget ё:

enyimet? — Báì' bótsálaná-meg néked, azou

kònyvcket az Щеп ‚ mellyeket Ilegény atya'd.

пак Í`Lemeìböl kl~falsarláL Еву líìu majom

mal eI-fLökni, a’ kit Пак пуо|12 парра! is

mértél az clöll. — Pfuj! gyalázatos dolog.

SZELIMA. Oh kedves Atyám! fzeretetre
méllo Ifìu vólt ez. Y

HASSAN. Ha mingyárt Angyal lett vól

11a-is; nem`várak01hallál addig, mig hala.

mentem? - Az-is a’ gyaláLalos! nem táthat'

ta-é fel a’ шт?

SZELIMA. Félt fLege'ny; mivelhogy Ke»

rethény. *

HASSAN. F.’ femmi elöltem. A’ KereÍ'z.

tények калыма, elég emberségesI emberek

vagynak. - De mi bajod? - lalám betes

чаду?

SZELIMA. Nem édes Atyám! jól va

gyok, tsak bolsánatot nyerheÍTek.

HASSAN. Ne hazuggy: meri beteg чаду.

Tekimeted bággyatt, ábrázatod sárga. A’ mi

’ pedig

/
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pedig a’ meg-engedéß illeti,abbó| lemmi Гет

leíîz. Moll ereggy a’kunylioba. (Sze'lz'ma be’

menyen) ' x

VIII. JELENES.

.‘ HAssAN. REMETE.

HÁSSAN. (Яти? fag/a) кит; Bará

tom! ebéli jósàgodnt [Olm el-nem felejlem, ¿I

a' Mekkai [Zent I_(ápolna'm egskiifzem, hogy

lselekedeted 'meg-julaln'lazlatìk. l

REMETE. A’ te шея-мытым, légyen

fizetéfem. _ '

HASSAN. Nem öreg! ezt meg-nem пуст.

hetem_ magamtól1 Láltad'L miként bánlam

Vélle; b'elsö rélìembe nehezen clik, de bünte

ltellen nemI maradhat. — Azonba ennél ked

vefebb jutalmá/t adok én uéked -- ollyat, `a’

mi fzcrenlséfsë téfzen.

REMETE. (Литий mqfvbwdgí/fal) Sze

‘ тетзёГзё lél'zen? Oh H-afsán! eI-felejletted már

azrén Гоп-Готы? Nem tudod, hogy taak а’

halá! -— — ’ `

` ' HASSAN. НАС ugyan öreg! tellyefsc'ggel l

‚Дины reménységet nem táplálfz-é magadba?

. REMETE. Semmít.

HAS
`
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HASSAN. Jol vagyon. Azért-is fzerentsêl'

léfzefz, még pedia'> itt Formentérába törlénik.

ez. Azulán el-mehellz, akár lak hellyed

be, akáx ha шмяк Algirba, Hafsán Barátod

haz. ' ~

REMETE. Te vagy álmadal, гагу tsufo

lodal velem. 

HASSÁN. Ежу“: Гет igaz, mingyárt

meg-mutatom. A Héj Pedrillo! (lri-jò’ a’ Жилу.

hobo!)

IX. J E L Е N S.

PEDRILLO. а.’ VOLTAK.ŕ

HASSAN. Jöfzte ide. (Júg a’ füiibn Pc.

drülonak, е': arr'ajèlc’ integet, a’ marre Вот

Pedro ment vdlt)

PEDRILLO. Jól e'rtem édes Hafsán U

ram! d¢ a’ meleìe van, és'ezcn fzigetnek ki»

gyói, femmi betsületet nem tudnak. `

HASSAN. Szalagy gaz ember! vagy pe.,

dig mingyárt le'vonatl'ak, ’s a’ hafadra vc

retek. `

PEDRILLO. Az ën lmfamra? — Arm

nem; тег: nékem a’ hafam Ißenem, és a’ Ы

czt megbámya, az [Rent bántya-meg.

HAS.
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HASSAN. Alkalmatlan Koma! Eregy dol

водка. (ki-tg/zigfí/{ya} г

КЕМЕТЕ. Ugyan, mit t.Aaliélrlac Le velenfl?

` \ HASSAN. Маю meg-látod. Moßlbefze'l- \

jünklegyêbröl; Nem-is tudod'Barátom! hogy

¿n néked., fok holmit hoztam, ugymint: Еву

nyugodalmas mezei ágyat, fpanyol borokal,

Angliai'fert, és frantzia jo Главы pomád'ét, a’

n1er magáé, a’ fel-prédált hajos‘Sereg Kapil

tánnyáé vólt. Oh! ha mindenik tsnk ollyan lett

vo'lna, mint maga a’ Каш/шву, nem так

vólna nyert prédám annyi vér onlásba. (a’

Ветви 30п40/Ёо;йхс!да_ cl-merúlve дивана ги—

hat) Hallod-é, mit befzéllek?

REMETE. Hallam, hallom, de nem ifzam

Angliaì l'ert. ‚ . , '

HASSAN. Na, na ,_ hil'zem talám lel'znek

`"valaha vendégeid, ’s akkor hafznelt vehetedî

Nem-is fzollattam én той utollyára erröl, ha

nem a’ lìegrxlap ki-öntetett vérröl. ’

‚ '  REMETE. Nagy уже verz'téred?,

~ HASSAN. {вен nagy. Hufzonkét leg-ke.

ménypbb verekedö embereim, ugy oda levé

пек, mint a’ l'emmí. Mghumed légyen irgal

mas hozzájol: a’ Paraditsomba. A’ te пши

¿iai határ nélkül való düllöfséggel harlzolta

_ nak,
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mk, kivált egy fiatal ember, ngy tudta kar.

gyát forgatni, mint ha négy eleendötöl fog

va, mind ázzal fátzodott vólna. Mikor az

ágyu golyobis füle mellett sijvöltözett, tsak

ngy rázza-meg fejét, mint ha egy legyet akart

vólna arról el-hajtani, és 'midön az én ke

mény törökieim tuttzetenként rohantak réája ,

egy minuta alatt mindenik ‘a’ földen hevert.

Ollyan velzedelmekre vetette magát, hogy

utollyára magam-is refzketnì kezdette/m élete

felöl. — Esmérd-meg ezen Шт, ímhol látom «

jö. Azt gondolnád, hogy a’ [cg-ártatlanabb“

fzelidség lakik tekintetébe, de agy tsak egy

kardot markába, akkor látod-meg, hogy nints

az a’ vitéz , a’ ki vélle kijöhell'en.

V X. J E L E N É s.

DOM PEDRO. PEDRILLO. a’ VOLTAK.

D. PEDRO. Mit akarfz Hafsán?

HASSAN. Meg-ismértetni tégedet egy föL

diddel, a’ mit mind a’ ketten meg-érdemletek.

- Barátom! ajánlom néked ezen ifiut, mint

egy nemes нашем. Nézz jól fzemei közzé,

hogy teltzík néked? Mélto lél'zen-é barátaid

[lámát nevelni? '

REME.
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ВЕМЕТЁ. Örvendem., Вову meg `ismér

hettcm. De еду fzerentsétlennek baráttsága,

a’ kit gyáfzos történetei, a’ vìlágból fzámkiyé»

tésbe üztenck  -—

D, PEDRO. Mit érzek magamba? ——

‘ Miért buzdit иву fel ezen öfz rfönek látása?

—- Talêm azon oleopat __. ._

HASSAN. Напой-ё Ifìu! mdd-meg, hogy

ezen jo lelkü ember ‚ lartotta-meg egyi'íer éle

temet.  Nem vagyunk már egymásnak адо—

‘ fak: mert e'n-is vifzfza adam te benńed а’лёгд

« REMETE. Mit komázal velünk? о

HASSAN.I Mond-meg tsak, ki vólt> az

Atyád, és Anyád? I

D. PEDRO. Az Atyám Dofn Pedro Oli

`veiro, а: Anyám pedig Donna Eléonora.

REMETE. тат! мат mam! my@

Iába бани, fakdig mind a' fretten суде ölel

lezvc halgatnak) . l

HASSAN. Lehetetlen, поду ezen'törté

пешей, még az Angyalok-is örömekbe ne ne.

VeÍl'enek.

REMETE. Oh Fiam! Fiam! te пусто.

ruságnak gyermeke! mennyi könyvhúllatásba

lgrültél nékem. - Ugy шин: örömembe, '

вшита tsak àlmodnám.  Шеи! mely ho

. mál~ \
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mállyofok a’ te utaid, de mëg-is boldogíthae

tok. - Рот-шея ёаез Fianr! mert ezen ked»

ves vállozás  -— (1). Pedro le-ülleti)

DOM. PEDRO. chvcs édes`Alyáml 6r.

zékenységem nem találhat fzókai. (lc-t/rde.

pel) Engedd-meg térdeid öleléllìt, és add re'ám

áldáfodat. ‘ '

REMETE. (keze'tjèje'rc tefzi) Algyon-meg

tégedet az Щеп, ¿s légy fzennlsél'ebb atyádnál,

PEDRILLO. E’ már rendes dolog.i

HASSAN. Na öreg! nem mondottam-ů

igazat? Távozzunk mńr el сип livatag та

gánofságból. Gyertek minnyájan énlxozzárlly

Algìrba. Ela_dom hajolmat, ’s külömbenit

ell-'gem vagyon minnyájunkra nézve. Légy

nékem telìvérem, te pedig fiam.

ВЕМЕТЕ. (mg-ami )mf/Jän)

D. PEDRO. Нет tudod Hàl'sán! kite

„тезиса joságodat; ne nêzd én bennem

шк éppen életed meg-tartojának gyermekét,

hancm néld azon háládallamis, a’ ki el-fe~

lcjlkczvén, rabságában mindcn te hozzája mu~

таком jotéteményeidröl, eggyetlen еду Léá.

n_yodal. el-lopta vólt. — Aly bofzfzut magadért

meg-bántaloct Atys! a’ki az ártatlanakat kard~

ra hányaltad, és a' vétkelì meg-kiméllelled.

(там ум, maya щъшиёщ Rámsd-ki

{еду
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fegyveredet, verd мешал ezen árulo fzivet,

mcly mindennek az Oka. En x'agyok az, a’

ki Léànyodat cl-tsábitottam, el-loplam, atyai

fzivcdet kínoztam, ’s fzemeîdet forro köńy

vekkel áztattam. En vagyok az, a’ ki Le'á»

nyoddal való el~fzökél`emkoroh kedves em

lékezet! ötet más felé inditván„magam, tán’

faimmal réád akadtam. Нет fzenvedhelem

nehëz terhét tovább, réám mondott. áikaid

пак —-„ vond vifzfza azokat, és nyomd-bê

kardo'dat mellyembe. Ugy-is oda ian az, a’

kiért akartam életemet 'nyujlanL

HASSAN, (barda: húz) G'yalázams! -

De mit tselekfzcm? Nem`réád vóIt-e ki-fen

ve. Nem-is lenne Ynêked büntetés a"halál`

(allí ".rfd-_indulatofon [ЕМ]. А’ Remera езду}:

fzrm el-válmzva, hël Налёт, holjìát Miu' kg.

Jervq/èn , D. Pedro mind tärden)

I PEDRILLO. (Ura meile' tärdepel) Nag .

gágos ОШ! könyörüljen rajta'n; kérje desán

Uramat, hogy engem ne bántsan: mer! én
alegélfzfz dologba ollyanr ártatlan vagyok,

mint a’ mái 'fzületett gyermek. yEl mindent

Parantsoìatból tselekedtem; az evezö lapáttalA

való dolgozástól той-13 1105а30ГоК a’ [гнут-с.

im. A’ verekedésbe-is, én bizan egy töröknek

:fem uináltam fcmmit , Söt fzámtalap fcgyver

‘ д. ` ' ` ‚ ` nd
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nëlkül valóknak pardont adtam, (D. Решим?

еЬЩ/Ьёишт, fel-Awe?,y círfc'lrc menycn)

.`_/`\

UToLso JELENÉS.

SZÉLIMA. FERNANDO. a’ kunyhoból ki.
jönnck, és a’ VOLTAK.y

SZELIMA. Mit lélok? ¿des atyámat in

dulatba, és _ itt egy Europait térdepelvè?

HASSAN.' A’ kinek vétkit tsak vérc bün

tethetné meg; de mivel cz a’ nap tégcdet vifz

fza адом, nem almrom',~ Vhogy ma vér foi

lyan. - Ereggy, és magad add tudtára, hßgy

nékie meg-engedtem. (bc'dug/'a kargyáz)

SZELIMA. (maga'ba)` Gyönyörü „катет

tés! (mel/efe menyen) Légycn jo kedved Рае

gény Vzereutsétlen! Az atyám meg-engedett.`

Kely-fel. '

DOM PEDRO. (Лете’дуеп тез-неба) 826

lima! t'

SZÉLIMA, Шепет! Pedro! (óf/¿lac ejik.

IIa/gatáx)y _ Y А

HASSÁN, (fel-:mali ökct) Imé Шахт” te

шедшими vólt ö tö'lle. Ер pedig ismét

vil'zl'za adom.

а). PEDRO. és SZÉLIMA.' (‚падай/ю:

lrathol/'á/î Нафта!) Kçdves Atyám! — 

L HAS
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HASSÁN. De Щи! На valaha meg-talál

fzereteted hülni. — _

DOM PEDRO. Soha ['em; mig élek foha

fem. Oly határ nélkül való az én fzerctetçm ,

mint a.’ te лаву lelküséged,

REMETE. Haggyuk-el az еще: Harsán!

'Néhem-is fzemre hányál'okat kellene nékick

tennem: de egy felöl meg-gondolom, lhogy.
vengemet-is vélkefsé~ tett vólt a’ I'zeretet, más

felöl pedig, hogy ez Valóságos öröm napja

lëvén, nem illik ait nékem kedvetleniteni.

D. PEDRO. De hát Léányodat, egy Ке

_refzténynek  

HASSAN. „Нет kerefzténynék adorn én,

`hanem egy derék Ifìunak, a’ ki mind бы,

mind általa engcmot fzerentsél'sé fogdenni. .__

Tanuld-meg azt töllem, hogy az Щеп fem a’

te kalapodat; fem azén turbánomat nem né~

zi, tsupán fziveinket. - Kellé több néktek?

REMETE. Semmi Гет Bárátom! —- Elég

séges ez arral, hogy tégedet пшене tsudál

junk.

SZÉLIMA. Kedves Atyám.' fzerentséltesd

máx’ áldáfoddal egybe kelésünket.

HASSAN. (тамада/гс: мы: fogja) A1

gyon-meg titekei a’ Törökök Шале, álgyon

' meg
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meg a’ Kcrçí'ztények Пене, és'álgyon~meg a’

mindenek IIìene.

REMETE. Minnyájan bóldogok vagyunk

‚ hát.-Mcnnyünkel , örvendezzünk. Légyünk ,

ha valláfunkba nem-is, fziveinkbe eggyefek.

SZÈLIMA (Елей!)

Ш van már a’ boldogság kiterjel`ztett

 karokkal,

Èdesdeden kéI'z minket meg-ölelni

ч azokkal!

Bírjuk hát, ’s koßollyuk valamig meg.

unnyuk ,

’S örökre fzemünket egymás közt bé

. hunnyuk.

"(Езди utolso mers repeiáltatván, lc-qßlr а:

Ka'rpit)

VÉGE. î

L , (In.)
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HAROM FEL-VONASOKBAN.

sRoDER ИТАК,

szAnADoN FORDITOTTA NÉME'IBÖL

K. BOER SÁNDOR.

 



А' SZEME'LLшк.

BÁRO ZASZLOSI. Birtokos Ur.

KAROLINA, ) ' _
~ G k .VILHELM. ) „me el

OBESTER ERDosL

KAPITANY ERDÓSI. ennek teñvérc gyer»

meke. ‘

SARA. Károlina baráttya.

szEMöDî. Vilbelm baränya.

\ KELHEGYI. еду idegen.

f
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ELSŐ FEL-VONÁS.

1. J E L E N Ё S.

(Palotába) Í

VILHELM. KAPITÁNY.

VILHELM. Emberségemre mondhatom ked

ves Kapitányom! te tsak annyit értefzfz a’ Гие—

retethez, mint én a’ hadakozáshoz. Azt kép

zelni, hogy egy ifì'u, fzép, és tsapodár Lé

ánykát, a’ millyen -'- jól meg-kell gondolni

a’ Húgom, fohajtál'ok , és panafzok által meg

lethVen nyerni _'- nevettséges gondolat! -

Az eleven, tüzes Léánykákat, nem effélével

lehet el-hoditani. —— Utollyára-is, azt mon

dom azért néked, gondold-meg, hogy a’ Hú

gom egy Lc'ány.

KAPI
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KAPITANY. És az az egy, a’ ki enge

те! bóldoggá te'het a’ földen.

VILHELM. És az az egy, a’ ki leg-in

kább nem illlk te hozzád. Az Aprililì idö fé

lignyire fem ollyan változo, mint мам

gullul'sára, mind érzékenységelre `nézve kiilö

nös~ A’ félelmefségct , cmberséget, erkölt'ses

meg-piruláñ, vagy eggyügyiiségnek , vagy'

‘ módofságbéli l'zükségnek nevezi. Еду eleven

történetre l'ohajloz, a’ leg-Vzomoruf bra pedig

nevet. A’ mire igen kell, nemet mond, és a’

@nirev nemet váma az amber, igent.

KAPITANY.Í Derekafint le-rdjzolád, иву ч

„Ьоёу геттзь Гст hi'zelkedél.

VILHELM. Ez az ö fefìése, már moll a’
gìéd kövctkezik..T>e egyiklözép valàmi vagy,»

l’ könnyü hivés, és gyanakodás között, a’ ki

a’ mìbe kételkedni kellene ,‘е1-Ь1Г2ес1 , és ab

ban kételkedel, a’ mit el-kellene hinni. A’ ki

mindeu ok nélkiil fzerelö féltö léfzfz, ésr vi.

fzont leg-kiffebb meg-gyözödés nélkül le-tsen

defedel. Еду ollyań gyermek, a’ ki mìdön

fzokolt ultya't el-vuel'zli, 3а18ат—,_1‹йёЬгй1, pana

гюпюаак, ¿s mégis roba tzéuj'át «fl-nem ép.

‚ heli.

KAPITANY. Nékem-is fzépen hízelkedjel!

VIL
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VILHELM. Iobbîtsd-meg magadat Bará- ~

tom!` -—— Nem~is tudom, mìképpcn 'eshelìk

az, hocfy a’ [zei-elet, meïy a’ leg-félelmcfcbb

állalot-is`fneg~nemcíìli, te benned'gallenkezö-u

liéppcn munkálkodik. A’ fejórnépek valóság~,

gal kegyes, és ['zép teremtéí'ek, de tellyel`ség`v

gel nem tökéletelek. Leg-elsö kivánsága egy

Léánynak: uralkodni, és Í'zenvcdéfeket Qkoz.

ni. Probáld meg, tsudálj tsàk свист, тёп

gyârt ulálni'fog- mutasd magadat nem шёп

„па járonak, már vígyáznì fog` vesd alája. `

magadat, azonnal kegyetlenkedik te шиш].

На éfzre „Ней, hogy ötet'unalmasnak-, иду.

eggyüpyiinek gondolod, azon I'zempillimlábba

el-kczd mlnden probêâkat követni, позу né

ked tefsék, és Légedet gyözedelméuek fzeke

réhez lántzollyan.`

KAPITANY. Tehát a’ le-kötelezés, és

alázatofság nem innyed [шип vaiók ?

VILHELM. Nem. Ezck hellyelt tefzem én

a’ fzemtelenséget, és ellenkezéß. Ezen kêt_\

tulajdonságokkal, ha jo alkalmalofsággal él `

az ember, egy ora alalt. Iöbbet `vihct véglìez,

mint a’ leg-nagyobb emberséggel eí'ztendök

вин.

KAPITANY. Meg-lebst. Vilhelm! Люду `

ezen te vad muñkáláfodba eggyeztetés va

гуси:
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гуси: de én már 'annyit énekeltem a’ ‘régi

.hangon, hogy femmiféle ujjat nem Yehetek

elé. ’ д ’

ì VILHELM. Na на: tsak rajta; folytaf

'fad те fzombru, bé zárt fülemile! éneklél'edet.

Én-fzabadon lévén, a’ kalitzkán kivül, édes

deden fogom nevemi.

KAPIATÁNY~ Talám a’ te Hûgodnak éfz~

béli hibája vagyon? ` х

VILHELM. Ерреп nints.

KAPITANY. Hogy tudjam én tehát, az

'ó hozzám való maga vif'eletét, eg ollyan

bogárhaz, mint Szemödi, való le-erefzkedéfì

vel meg-eggyeztetni? Egy illyen 'fzemtelen

alatson legény, meg-érdemli-é az ö zárí'alko

dását? y

VILHELM. .Eppen ezen tárfalkodása mu

tattya-meg az cfzit. Еву Léány mindent fel-

феи: >tzélbôl tselekfzik. Ha maga körül egy

bolondat fzenved , bizonyòfon тат а22а1 bofz»

'fzantani akar. ‘

' f KAPITANY. Feleue атташе.

VILHELM. E’ mellett, láddég azon bo

londnak érdemei vagynak: Mert ö fokkal több

’ fzökéfeket tsinál, mint a"Húgam majma, töb~

bet fetseg, mint az ö Páperlije, többet hízel

K выпи,
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kedik, mint az ö ölbeli kis kutyája, többet '

hazud, mint az ö fzoba Léánya, és több el

méfsége, ’s elevensége van, mint az ö Kapi

tánnyának.

KAPITANY. Haggyul: ezt annyiba, hadd

fiálhalfunk már réád. Hogy'án áll a." te dol.
god закат? l

VILHELM. .To lele'z. Már moli hally er»

költsefségeket felöllem. - De a’ fegittség né’

kem-is kedvefebb vólna.

KAPITANY. /Hogy, hogy? talám nehéz~

ségek adták clé magokat?

VILHELM. Egél'zfz `halommal, a’ md

lyeket bajafan irthatak-ki útamból, de [югу

kerefztül halìtak` rajtak, bátorságom kczelìié.

'gire fogadom. »

KAPITANY. Hifzem Sára. tsak egy Lé.

ány.

VILHELM. Réá nézve az, de ha köze

lebröl visgálja-meg valaki, akkor veÍ'zi éfzre,

hogy nyakafságát ki-vévén, femmije Iìntsen

neméhez illendö. O fzép, a.’ ne'lkiil; hogy

azt tudná, пазу lelkü, a’ nélkül hogy lennì

akarna, eleven, bolondság nélkiil, nemes,

büfzkeség nélkül, és nyájos, gyengeség nél'

kiil, Еву fzóval ö — ‘ a

KAPI
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KAPITANY. Ezer virt'ufakkal biro, a’

‘mcllycket te el-akarfz romani? _ Eregy; тещ

egéfz ördög vagy. ' `

VILHELM. És te fzép vigafztalo.

KAPlTANY, На ö, а’ тащ'Ьапет-пе.
Ames fzületésü, mié'rt nem kiŕánod azon vir

. tufokat benne., mint feleségedbe til'ztellii, a.’

mellyektöl kiilömben meg-akaràcl fofztani? _

Vilhelm! néked meg-keu házal'odni.'I

VILHELM. ’Es hòlnap, ьошар „tán та

gamal; Strimíli kötöjivel fel-akafztani, ugy-é?

hogy az ö érdcmciért, özvegységivel, mint a.’

leg-hízelkedöbb jutalommal ñzellek? ._ Nem

Barátom! minekelötte ennyire mennék,'el-ké.

nék leg-alább vagy tizenkéttzer а’ Pámélát ol

vasni._De hät ha kedves baráttságos tanátsau

dom! ez a’ Léáuy nem [enne jo [ziilétësü, és

mint egy el-hagyott, ki.tétetett gyermek, jo

neveltetélìt, на}; а’ történetnek köfzönhetné?

KAPITANY. Ebbe ‘az állapotba, `éppen

ynemes lelke lehetne' паду tekintetbc, mely hO

‘ mállyol'ságától forsának Карпа méltoságot.

. Те gyönyörködni года, ha ötet oly k'arba

hclyheztetheted., mellyet difzelìthels Néked va

gyonad nevelélìre nintsen fziikséged-áldozd

fel azért, a’ hafzontalan ke`véiykedéli , Xa’ fz_ük_

~ чьи fàrentsének, \ "

‚ . А .„ ч VIL`
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VILHELM, Ez igen heroicé van 111-5011

dolva.'  Tehát minden {Кап 'módon, tsak

házosaggyam-m'eg? . ' ’

KAPITANY. Ha erköltses, igen-ís.  На.

pedig a’ te iránta való tudofìtáfod hàmìs,

ugyan mond-meg nékem ìgaz ‘lelkedre, hogy

valósággal ki légyen ö? ‘

VILHELM. Ö еду тейэёге а’ Gráciák~

nak , a’ fellegekböl húllatt-le , Zêfìrufaktó! regi.

geltetett, és Щеп afzfzonyoktól fzoptattatoat~

_ Аргоро! moß juta eÍzembe, hogy ugy tet

tzik, az atyád tefìvére az Obeñer, nem nézi

roII'z fzemekkel. — Semmit fem vettél éfzre? `

шиит. Semmit rem-_Hmm 161-15

vagyon már az effeléken a’ Báryám` Lehet

Вову az én, ’s más |zánde"kaitÍ akadállyoz

“mi kivánnya, de ö maga tudom, hogy .-

VILHELM. Né jönnek az öregek! Men» l

nyünk421 ßlönek.

KAPITANY. Nem hánom, игу fem lát

tam még ma a’ Hûgodat. 

VILHELM. Eregy hát, iisd-meg — is

mét fohajtozzál, ’i kéttségeskeggyéL ( [ri-mm»

lek) - / а .I . ` `

`\/

11, JÈLEA
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п.1ЕЬЕЫЁ&Ц

ZASZ'LOSI.f CBESTER.

ZASZLOSI. A’ mint mondam, az én ñám

éppen ollyan, mint еду meg~ehezett héjja _

meg-engeggyerń-ë azért, a’l gyenge ‘galambat '

tölle fzéjjel fzaggattatni?

OBESTER. Légyen tsak tsendel'en Вата.

tom Uram! Az iñuság'forrosága, a’ fzenvedé

I'eknek tüze, és „он vigyázás, mellyel hoz
ша lVifeltetik, menthetik az ö tsintalansága-k

it. Azon fzcmpìllantáfokba, midön érzékeny

gégein az okol'ság uralkodik, nemel'en,` és

лаву lelkü inódra gondolkozik. Ezen kivül

én Sára mellett kél'z vólne'k ki-kelni, és éret

te jot állani, a’ ki `ncm elégséges fem arról,

a’ mivel Méltoságodnak, lem a’ mivel magá»

nak tartozik, eI-felejtkezni.

ZASZLOSI. Kedves Obefierem! én тег

vallom,l hogy ö egy derék, tsendes, e's jól

nevelt Léányka, _ En ['okat tartok a’ l'zép.

ségröl, de még többet a’ virtusról. Hanem

midön а’ házofságról van a’ fzó _ már ak

kór Í'okfzor meg-elik,_ hogy az ember igen fzép

portékákat, felette drágán Velzen-meg. _ Еву

kevés рёв: a’ [zépséget ékeliti, és a’ virtus

‚ ‘ nal:
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nak gyakoilására módat` l'zolgáltat; (166116

lén nem igen töri az én Urfim a’ fejit.

OBESTER. Éppen annyit a’ ‘házofságoll>

Az ö vonfzodása a’ fzabadsághoz, és Sárának

egyénefség'e , ege'fzfzen meg nyugtathatnák Ba_
rátom Uramat, _ Azy alatt befzéllyen a’ fìá

Val , tudakozoggyék tökéletefenaz ö tutprsága

alatt lévö árvájának nemzettségiröl, ¿_s kör.

nyülálláfairól. Hogy ha azon ifìu fejérnép,

a’ mint Vilhelm mongyajo fziíletésü, "s fzé

vagyonnal biro , nints femmi több тома

fzükség. lHa, pedig a’ fia, a’ ki-vilzîgolbdáü

el-akarja liárilani, már ugy az egélìl'z el-be

fzélt történetet -tsak olybá vegye, mint eg

fzándékának paláliolására rendeltetett költe.

ményt , ’s игуаны: magára.

ZASZLOSI. Talám azt gondo'llya., hogy

közöttek még fammi nem efelt?

OBESTER. Betsiiletembe fogadok, Позу

Sára ollyan names gondolkozásu , a’ millyen

fzeretctre méllo: hanem igazán megvvalva', a’

rólla való történetbe nem vfokat gondolak igaz~

nak. Неву ajánlaná еду haldaklo telìvér, il

lyen fzép, jol nevelt, és gazdag árváját, еду

in“ етЬег gondvirelenbè? Hirzem ö báránya

vólt _ tudni kellett tehát, miképpen gondol

kozik egy- illyeu ilîu az ale'zonyi nemröl.' О

éjféL
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¿gñêìkór a’ házához hozza , _és miolta-itt van

azon fzemély, Venkinek nem írt,'fenkivel va

ló ismcŕettségit nem kerelîe, ['enkinek még аи:

\I`em adta tudtára, ki légyen ö.  Еву оПуып

nevel-letéífel, minden atyafiak, barátok, és

ismeröfek nélkül, a’ nagy világba lenni  eZ

„nékemigen idegen dolognak шиш. .

'ZÁSZLOSL Biz az 'ugy-is van.

OBESTER, Pn nem tudom 'miért, de

ezen fzemélynek forfn' iránt nagyon ërzékeny

vagyok; tegnap-is meg-nem álhalám, lwgy

nékie, gyanakodáfomnak egy réfzit fel-ne fe- Y

dezzem. Meg-igértem,”s eskîivéil'el fogadfam

ne'kie, Litkainak 'magambgtartását  de min

‚деп fcleietével tsak kéîtségcsk'edéí'emet 111111110:—

151. Meg-pirúlr,» könyvezett щ. még-ís életemw

be fogadok, hogy ezen könyvtseppek ártat

lanságának áldoìattyai. » _

ZASZLOS-I. Akár hngy, ’s mint, tsak

ki kill nékünk tìlkaì Ianulni.

CHESTER. Bizony'ofon: 'de Раем/110831

már is ligen fokat ke'fedelmeztünk. -— Oh! La

lám ezen [ìeanpillanráí'ok között eÍìk 11611568

Ъе еду Anya, Léányának él-vefztéfie'rt, ki- .

i nyujtya karìaitì .és büntetésért efedezik az

Eäeknek el-tsábitojára.-Akármely virtnfokkal

¿ellyçs пикшей-15, e1tántorithgt a’ fzerezen

' f ` ZASZ

x
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zAszLosî. A' мы “ее". mis мы но.

tomba еду néháuyfzor jártam Еву -— de a’ ñ.

am jö! l .t

OBESTER. Annál jobb. Tudalrozoggyëk

tölle , azon kivül, hogy éfzre vehetné erre elett

kéfzületit. Мой pedig fzolgája. (el-magy)

ZASZLOSI. Patvar vigye ífiu fìtzkoît!

Örökké tsal: iiakat kìvánunk magunknak , ре.

dig a’ Léányok fzázlzorta jobbak, тет: amm

zokkal nints annyi lelkünk, hngy bîrhall'unk.

ш. JELENÉS.

ZASZLOSI, VILHÈLM.

VILHELM- (фи лет 12e/'zi attyâ't)

Ugy tsüggedez Amor Zéfirnek karjain,

Mint egy kis pillango ártatlan Гибк

пуайп.

О Щи! kövesd ennek repdesélìt,

Til'ztellycd mindenbe ¿des gyügye

gélìt.

ZÁSZLOSI. Te verûñkál'z Vilhelm! Ta

lám nzt gondolod, hogy ez дна! jövedelme

del nevekheted?

M .VIL
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'VIDHELNL Ne tréfállyan kedves Uram

'Atyáml moli igen nehéz idök vagynak, mel

lyeket haréám nézve, egy néhány fzáz ara->

nyokkal könnyebbitení nem méltoztatik, félek

hogy Р061а 16Г2Г2 Ье1б11ет.

ZASZLOSI. Mivel éppen pénzröl bel'zélfz '
Fiam! hová~ gondolta le-tenni Arvádhak pén~

zit? _ Az Amßerdámi Bánkoba leg-bâtorsáè

gofabb lenne. ¢ ' _

VILHELM. (тез-дек!) А’ Bánkoba? i

ZASZLOSI. Igen, én ugy gondolkoztam.A

Az én`pénz fìzetöm ma délntán lhnzzám jö7 А ›

Ъ6Г2611у vélle. Х

» -VILHELM. долге) Ezen Capitális, nem

fok intereñ hozna-bé. к

ёёЗШДОЗЪ Na, llát nem felelfz, talám

„диетам?

VILHELM. Ñem kedm Atyám! .- sz'án

de'ka igen jo, — böltseh lai-van gondolva. Az

igàz, hogy az én Arvám hafzna-is kivánnya,

de talám ‘lehetne még-is _ _ Az egy való

ságos fzép vagyon. _ _ Ismérte-é kedves

‘l Uram Atyám, Sárának telivér báttyát?

vzAszLosr~ Nun. ’ ' .

yVILHELM. rmag'dba) замера. (Атм:

nak) ’S nem ismérte hät ötet? _ Dh! еду

`т

‘^ ~ - Г. igen
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igen derék , eleven ‚д és joiidö töltö Ша vala,

' fok gyönyörübéges nrákat fzerezheteti vól.

na. Ncm olvafìazńé vagy egyl'zer az ö ver

Í'eit? »-  AZt lehetett fajnállani, hçgy a’

játtzáshaz felette пану hajlandosággal vifelte'

telt; теге kiílömben, a’ leg-kedvel'ebb múlat

tságba valónak tartaftolt; hanem a’ takarékof

sághoz éppen nem értett; ['záz aranyat ollyan

_könnyen ki-adott, rnint eggyet.

ZASZLOSI. Mindeneknek elötte, Гите:

ném nevét meg-tudui, azon derék,l df? ёРРСш `

nem takarékos embernck.

VILHELM. ваш Ьещзбв.

ZASZLOSI. Lentsés? -g- Mingyártmeg

_badly-ak, ha ezeú nevel: tellyes életembe hal`

lottam. — Hát miböl állott az ö va'gyonnya?

VILHELM. Három Iol'z'ágokból, mellyekv

каши kettö nem igen jövedelmes.

lZASZLOSI. Mellyik a’ Caput bonorum?

VILHELM. A’ Caput bonorum?  Oh

kcdves Uram Atyám! ennek vásárlása a’ leg.

`balgatagabb dnlog vólt. - Ó azt vette vólt`

Grof —-‹ —.—- el-felejtette__ml a’ nevit, fzáz

'ezer Forintan, pedig fclít ['em érixneg. _ E

zen kivül öÍì jolìága, az- ö fok veleegetéfei,

’s bolondságai зим, ugy annyira meg gyem

~ M 2 gich<
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дыши, 65 el-pufztult, hogy én alig tudom

magamat fel-találni , mitévö légyek. (fe'lre)

Atkozott kérdéfek! y `

ZASZLOSI. Nevezd--meg leg-alább egy

néhány attyañait, és barátait,|ugy talám 4le

hetne ‚— -— y

VILHELM. Azok felette indulatos em

berek , 65 mind a’ fzegény Lêány ellen vagy

nak. Az az egy okos tselekedete vala a’ Bát

Lyának, hogy engemet .halála orájáu штока?

nak nevezett, és- ezzel azon bóldogtalanok~

Dak, rajta >való uralkodása alol ki-fzabaditá.
..` Kedvesl Vilhelmem! mongya. vala ln'ékem,

kezemet fzoritván, mindenre a.’ világorr kén

fzeritelek ‚ ezen ártatlant attyafìai mellöl el-tá

voztatni, és ezért aknrom én ,v 1105)г eggyik

is az 'ö hól'létif: ki-ne- tanulliall'a.

ZASZLOSI. ‘E’ mind jo: de a’ .Tolzágok

nevit, 65 fekvélit akarnám meg-tudni.

V1LHELM.- А: ö рыдая; jorzágok-is,

nem-is. Miattam сип l'zempillantásba el-siil

lyedhetnének: mert еду halzontalam ember
kezeibe vagynak.' ` ’ ‘ I

ZASZLOSI. Talám ehem-uve :ad'ofsáp`

gal? _ Hól va'gyon az a’ идиотами?

VILHELM. Igazság fzerint foholt I'em ké-v

nék lennie. Розга maáát a.’ gyalázaìos, és

ollyan
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ollyan házol'sági kötelezö levelet` koholt, mely y

fzerint Sárának minden vagyonnyát el-kell

vefzreni, ha magát, hozzá férjhez menni vo'

nagattya. "

ZASZLOSI' De patvar vigye dolgát,

hogy hijják eztet, vagy talám nints neve? '

VILHELM. Nevezze édes Uram Atyám ,

_а’ тйпек teltzik, mert a’ leg-utálatofabbie`

igen jó réája nézve. De ha meg-kapom , tu

dom meg-emlegeti a’ Magyarok _Ilicnit, és

meg-fogja látni, hogy nem méltatlan tutor

vagyok. ` _

ZASZLOSI. Hallod-é Vilhelm! minder!

bel'zéded ugy hafonlit a’ költeményhez, mint

egy tsepp viz, a’ málìkhaz. E’ mind hazug

ság, tsalárdság, és gonofzság. _ Héj Fitzkn!

ha valahogy, egy betsületes ember gyerme

kit el-találtad tsábitani.

VILHELM'. Hát ugy az Uram Atyám

шипы, és fzemei eleibe hoztam vólna-é _

Люду az ò" birásába, és fzándékaimba hábor

gattallam? — Valosággal ha ez így vólna,

tsak egy bolondnak nevelélire ienne fzorgal.

matofsága forditvà.

ZASZLOSI. Tsak ez az egy, menteget

het-is tégedet valamennyire. De „душ та

. гад.
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gadra Vilhelni! тем bizan utánnaÍ jároii ye'n

tilkolodáf'oduak, a* mikor nem~is gondolnád,

¿s akkor--- Többet nem fzóllak-, tsakntol

1yá_rais azt mondom, félek поду Ite nagy ’

huntzfut vagy. (el-menyen)

VILHELM. (magába) Nyomomba. vad

пак, utol akarnak érni. Talám bizan -Sára

árult-el? — Nem  ö nem máfolja-meg Гиа

vát. - De az élete'mbe fogadnék, hog)r át

_ kozott Húgomnak réí'zesnek kell ebbe lennì.

Ем: щггдет ец’гзахёгаэазапаь; 52етбдйс ы:

vom .erre Fegittségül; nnert ö bolo'nd le've'n, a’

fzokás fzerint fzereti a’ tsalárdságqt, e's min~

den rendeletlenségcn örveudez.

`IV.K]1~:LEI>IÉS. '~

VILHELM. KARQLINA.

KÁROLINA. Miért иву el-gondolkozva

Bátsì! mitsoda virtufok tárgyaì mélységes an.

dalodáfodnak ? 4

'VILHELNL A’ békefséges türês, meilyet

akármely Férfiunak., a’ к; nemetekhez` tsa

tollya magát, ugyan meg-kell tanulni.

IKARULINA. Ez igen hafznos~ís, e's erre

ezt капот. hogy Sára jobban meg-:animar

‘ ‘ tége
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têgedet, a’ leg-nagyobß mái Böltselkedöknél.

Ö mefìgyò'zì a’ te okoskodáfodat, af nélkül',

hogy fzivednek valami reménygéget uyuìtsan.

VILHELM. Néked pedig Hûgom! cgéfz

[zen más mond vagyon. Elébb reménysé'get

adfe, ¿s azután következnek a.’ békefséges tü

résbe való útaíìtáfok. _ Meg-vallom fzeret,

ném ,' egy magyarázotol meg- kérdezni, mi

végre vagynak a’ .tsapodárok teremtve.

'KÁROLYNA Bât a’ Vagyok én?

VILHELM. Dehogy _ Uien örìzzen,`

KAROLINA. Hogy még `magyarázohOZ

ne kellefsék járnad, meg-feitem

Flint :gy meñerség által kéfzìtett gyümölts,

a’ kivánalosy madárkák megisalására, иву

vagynak a’ tsapodárak a’ bolondak, és fzch

telenek fzándékai fel-gerjefztéfekre, ’s meg-tsa

láfokra nézve. -а Na. már, hafzontalan te

remtéfeknek lehet-é azokat nevezni, a’ kiklßk

Ну fontos tzéllyak van?  Hanem mond-meg

te-is ваш! mi végre van, egy fejémép lesö

спетые?

VILHELM. Ней а’ vagyok én ?

KAROLINA. Dehogy _ Шеи örìzzen.

VILHELM. ми énerrz ma’ feiernép le»

sö alan? .

l KARD-y

én nékeld : 1
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KAROLINAfMár ez iránt az ‘egéll'z ház.

mind mçgreggyñllünk; под}! al egy ol.

.lyan amber, a’ ki mindeń Léány után мг.

és még-is eggyikhez-is magát jo шайба! kö

tclezni nem' tudja. .- . ›

VILHELM. Jól van. yMáx' igy hát azt

вен mondanam, hogy mindenik ['zükséges а.‘

mái világba. Valamint eggyik állat a’ так}.

kat mcg-alzi, igy_fzolgál a" fejérnép lesö a’

tsapodárok vefzedelmére: тег: cnnek látásá.

ra`minden erejeket el-vefztik, és ugy dölnek

ölébe, mint еду meg-bofzorkányozott madár,

еду nagy шабаша kfgyóra. ’

KAROLINA. Ugyan иву? _ Be I'zeren.

пешек tarihatom Еву magamat, hogy te telt

vérem vvagy. ' ’ _

VILHELM, Hálát-is adha'ttz ezért az

Egeknek; men külömben tégen oda. леча vól`

na. _ Mi efzevint meg-eggyezünk Károlina!

¿n fcjérnép lesö vagyok, te pedig tsapodár.>

Dc tudod-é, kötelelségeinkrc nézve mibe küv

lömbözünk egymástól? _ Abba., ‘hogy az \

alatt, mig `te a’ leg-derekal'abb emberböl-is Pe.

tit igyekezel tsiuálni, e'n eg`y buta, félelmes

Léânyt, eleven, elmés `l`zeméll_yé fáradozomv

tenui. Moll; pedig гонад 611у. én баланса

menyck. ‘_ @Ammo

j ‚
/
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KAROLINA. Ugyé, kár позу ö~ìs nem

и, а’ mi én? n

VILHELM. Éppen nem. '- Hanem a’

mint látom a’ Kapitány jö; tsak hamar Hú.

lgom! láÍTunk kötelefségünkhez, te tsìnálly be.

lölle töke'letes Petit, és én Sárát pallérozni

törekedem. Majd találkozunk, e's akkor egy

máshoz hafonlittyuk elömeneteleinket.

KAROLINA. Fogadom, hogy az enyim

nagyobb lefzfz. .

‚ VILHELM. Attol magam-is tal-tok. (ki

megy) ч 5

v. 3 Е L Е N É s.

KAROLINA. KAPITANY.

KAPITÁNY. (kq'fzönve'n) Lehetek hát va

laha fzerentsés, drßga Kísafzfzonykámat ma

`‚Зайка, tala'lni. '

KAROLINA. Tsak fzaporán Kapitány

Ur! чача-тез nékem, fejérne'p изб-6? A ЕМ:

fzivemböl kiva'nnám,

KAPITANY. Sajnállom, hogy tsak en,

nyi tekintetet érdemlek. .- Нет tudom, mì~

Ie való ez a’ kérdés?

KARC
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KAROLINA. Mert nc'zze, nékemaz én

tsapodárságom fokfzor >unalmal: okoz; La’ Bá

tyám pedigV az mongya, поду cgy fejérnéP

lesö, egyfzcribè‘meg~változtathat. ' .

Y КАШТАН? En minden kivánok lenni,

a’ :nivel tettzéíinek udvazjolhatok.

юноши. n De hät ha „шишке а’

vôlna, mit mondana nékem'.’ ‚

KAPITANY. (деде? tsaâolja) Semmit»

fem egyebet, hanem azt eZcrfger; hogy drága

Kis-al'zl'znnykámat imádom ,` tsak xalzért lehelfV

lek, hogy fzerethefïem, és hogy minden Tze.

rentsém, azon reménységre vagyon épitve,

hogy engemet-is vifzont fzenvedni méltoztas;

век.

КАКЬЬП‘ТА. 161 van. _ Tsak tovább,

KAPITANY. Ногу réám' vetendö lán

tzai, fzází'zorta betsefebbek fzabadságomnál,`

hogy tsak egy kegyes tekintete , vagy mofolyo~

dáfa-is, bóldogságom kûtfeje.

KAROLINA. Jól van. _Tsak tovább,

` » ‚

KAPITÁNY. Szünnyék meg» tréfálni. _

Ugyan Angyali Kárólinám.' lehettségeì-é örö'»

init еду oly fziv kinnyának mezején legèiteb

' 11i, ‘ тау Aa’ lâg- igazabb tifztelettel' bnzog?

” ‚ ' На.„ч

0
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` Ha tudná az e'n lelkemnek , belsö rélzemben

mi módon való fekvéiit _

KAROLINA. Lelke'nek fekvésìt? _ E’

`talám a’ Gécgrafìáŕüoz tartozik? _ Tsalt ю

vább. 4 '

KAPITANY. Kedvetlenek léfznek ezel:
a.’ hangok fülei elölf. — Talám _ — i -

KAROLINA. Már gyanakfzik! (fe'lre)

.Tól menyen à’ dolog. A’ hafzon mind neve.

kedik. I

KAPITANY. (/с{/1а[22а)П3уап mcg-ér

demlem -é, az illyen velem való bánáß?

‘KÁROLINÀ Máx` hardgl'zikl (fe'lre) Но‘.

vá tovább, mind jobban! y

KAPITANY. Nein (идет, mit fzollyak

többet агава Kis-ale'zonykám. _ Azt tartom,

más fzerentsés hajlandóságát birhatni.

KAROLINA. Ma'r félt~is! (fe/Ire) Minden

petséttyeit lálám az érzékenységnek _ dern

kaßntvagyok. ~ 4

KAPITANY. Ugyan mivel tudtam ,én

magamat méltóvá tenni tsufolkodására?

KAROLINA. Ezen gondolatot igen fzépen

lehetne versekbe кишат. Ев pedig nagyon

fzeretem a’ verfeket, tud-é a’ Kapitány-Ur Íó’

kat ke'fziteni? `

КАРЕ

\
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KAPITANY'. E’ már'tiirhetetlen hof'zfza!

‘ Játék. Félek йогу el-fárad békefséges сигает.

KAROLINA. Hogy hogy Kapitány Ur!

’s e’ [Sak денёк vólnn? —- Ugy hát` mind eddig

nem igazságot befzélt? _ llìenem! be könnyii

‘a’ Fériiaknak , еду még nem fokat рюши ha.

mar hivö Fejérnépetmeg  tsälni. .

‚ › f

KAPITANY. Bátorkodgyam -ê еду fon.

las kérdéíi: támai'ztani?

'KÁROLINA ’I`se1k1'ajta,l ma igen jó ked
vem vagynnl ’_ i \

í KAPITÁNY. Hát már örökös tairgya lé.

gyek-é a’ Kis-alìfzonyka komázásának?. ч `

' Nem láthattva-é eddig elegedendö próba'it tifz.

' teleteŕnnck , ’s alázatofságornnák? —- Még fem

akarja -é azon idöv:> meg-neve'zni, а’ midönV

' férje lehetvén, leg-fzerentséfebb emberré té.'

tethetem?

f ' KARQLINA. Oh én Iûenem! mitsoda kij

lönös kérdéfekei: téfznek a’ Férfiak. - Már én ‚

mindth` _határozzak -' meg ma , a’ mit még riz

efztendeig gondolhaßok.

' ' КАШТАЫУ. (Magdbm fohafwa) EZ с.

l'ëg felelet! ' ’ ` ’ -'

\

e. ‘ ‘. . VLJELE

`\`.
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VI. JELENÉS. .

А’ vQLTAK. s'zEMÖDI. кёдёьге vn.

H ELM.

SZEMÖDI. Szerentsës jó reggeii;Y Nagy»

Ságodnak! Jó reggelt Kapitäny Uramnak-is. -‹

En `minden fzeretet Iiieneire esküI'zöm , ‚Йогу

még az Eden kertye'nek ['Lerentnés lakói ide

jektöl fogva , ennél tökéletefebb pár'. emberl:Á

nem fzült a’ terméf'zet.

KAROLINA. Eppen jókçr jött ¿des Sze

mödiml Kérem tsìnállyon valami tréfát: тег:

ygy meg untam magamat, Ногу _ _

SZEMÓDI. Nagyságod котам.

KAPITANY. Ne várjon több mondáñ,

tsinállyon valami tréfát, vngy pedig magam

mingyápt valóságot tàinálok. Miért vonagat

tya magát, ha egyfzer parantsollyák. _ En

látom az iméntöl fngva , mind аи tsinálok,

анаши hogy kivánta vólna.

KAROLINA. (navet)

SZEMÓDI. El-is élle tzéllyát Kapitâny

Uram! тег: né', már katzag.

ушным. (baja-UM, ’s па, ’s mi

foly vala?

KAPL
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KAPITANY. 'mk gondola. meg, áz а:

emberlelen, nemlnkar еду Dámának engeëlel`

meskedni ‚ és Vvalami tréfát tsinálni.

VILHÈLM. De Szemödi ollyan rol'zfzúl

néz ki , talám egybe kaptak a’ Kapitánnyal?

SZEMÖDI. Еррсп nem.

KAROLINA. Igen,`de én haragfzom ma

gára.

 \

SZEMÖDI. Az _én Щеп АГ2Е-‚опуот! —

Bizonyofon álhatatlanságoméit. Igazsága va- ‘

gyon, vétkeánek esmérem magamat. ~En a’
так télen шк Háznépekbe 'okoztam fzeiren'

tséllenségét: Atyákat tsnltam, Férjeket fzo~

moritottam, és fzerelmefeket këßf/sîgbé еле:

' ltem. Иву tettzik mintha valamely árnyékha.

1a’mám_az irtozatos következéßekei , àyilkofsá

gg: _ halâlt _ menyköveket _ égi hábo~

rút, ’s egyéb elfêléket. De akármi шлеп,

mindennek ugy meg-állak , mind `egy tsere-fa.

KAROLINA. Bizony már ideje шипа, ее

gonofzságoknak véget vetni.  Mondok én`

‚падать egy fzemélyt, a’ kit méltán válafzt. -

hat. (Jug)

VlLHELM. ( а’ Kapìtá/zfnak) Mín gon.

dolkozol Erdöli ‘è ` '

. .I ‚( у ` k

t. MPI.

\
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KAPITANY. Ény bizony aimagam обо

baságán, [юру még ezen bóldogtalannak dol

gán-is , bofzfzankodni пищат. `

SZEMÓDI. (a’fug¢í.rra) Шеи mentsen, 

Inkább ezen «fzép nem tagjaitól, mint meg

annyi gráciáktól elhagyattatni, és örökösön

a’ fcjérnépekröl 1`e~mondani kéfzvólnék, hogy

fem valaha. ezzel nyàjoskodnám.

VILHELM. ' НА! kit javafolt? у

~ SZEMÖDI. Taak gondollyà-nieg: . аз; al:

utálaìos .,Kertéfz Kis-alïfzonyt,V a’ ki egéfz

fzen bele'm bçlondûlt, és én tellyefséggel nem,

fzenvedhetem. Sokízor ['onajtoz elöllem Ike
zemet fzorongattya., és el-nem akar lniagától

botsátani; én pedig ki rántam magamat mel.

lölle, és inkább a’ városnak más fzegeletibe.

_ nienyek , tsak üldözéfeitöl menekedheíl'em.

KAROLINA. (fälre) Szemtelen bolond!

.- Ugy-é bár Kapìtány Ur lehetetlen (en

_kinek а’ világon több éfzfze'x birni, mint Бис.

mödì 'i' .

KAPITANY. En fökêppen tsudállom ст.

berségit, А .

f SZEMODI. Oh! az emberség nem fokat

hoz a’ konyhára. \
\

Mino`l
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KAROLIÑIAL или) Е’ mär fzenvcdhe- .

tetlen! — Kapitány Ur! nem итак-е velen:

jönni fétálni? ` ' `

KAPITÁNY. (Лаг/дм гид/3:1 ) Hogy-il

kérdczheti? -

SZEMÖDI. Enìs elfmenyek.

KAROLINA. Nem пите.

VlLHELM. Maraggyan itt: тек: befzé

dem yan. _

KAPITANY. На уаХатй нём: nu “anál

ni,l mingyárt el~hivatom. (Ka'rolina'val isi-me

nycn) ^ `

SZEMÖDI. Szintc kéttse'gbe efem, Ногу

nem `köwethenenfl l ` /

VII. IELENÉS.

ушным. szEMom.

VILHELM. Nékem moli fegittsége're va

gyon fzükségem. _ `Tudom hogy nem awk

közzül, a’ jo lelki esméretü bolondak közzül

való, a’ kik betsületekré ollyan eröffen vi

gyáznak.

ваш/1001. may“ ватт! rorzrzulf es.

mét. ’

vn..
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VILHE'LM; A’ mint verzem éfzre az Ur;

Pòlgá'r tárfai elött nem igen io betsülctbe Va

gyon _ ën pedig l'okat tartok fzeméllyiröl:

Az, hogy fzegény igaz, de ha ebbe a’ [zem

'pillantásba ölv'en arany kell, itt vagyon. (еду

'e'lßeîzyt dd) ` 1 - Ж

SZEMÓDI; {dwg/ü) Alázatofon köfzö

nöm grátziáját; de meg-vgllom, egél'zl'zen bá

mulásba vàgyok; _ Máx' hadd hallyam, mit

ákar; tsak az Ilienéçt диетами ne , mert én

inind Polgár запаян-да: Гиегегстд mind pedig

Orfzágom törvénnyeit til'zte'lcm.

VILHELM. Anz't tudom¿ hogy alverekedës

bë nem leg-jártafabb, de' hát a’ hazudazásba?

i SZEMÖDI: Máx'I annak meliere vagyok.~

Зет hiábá tárfalkodtam én annyit Fejérnéá

ŕekkek i  y

VILHELM. Na' hát halgalla-.meg befzé~

даты; Azon lzêp, lleretctrc mélto Léány,

a’ kinek én gondvil'elöje vagyok, annyira. eröt

vett l`zivemen,` hogy biŕása nélkiil tovább nem

élhetek. _ Erre' én ez' elött három holnapok

kal' akadtam , még pedig,` igen kiilönös töne’

x'let áltnl, és azon l'zempillantástól fogva köl

t'sönös l'zereteltel тешим: egymáshoz. Ak»
kor hírtelenibe, nem tydtam másuvá telcpi- i

{сайд hanem ezen épületbe, а’ hól az öreg'

N Obe~`
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Obeiìer örökké leàködik utánnam , a’Kapitány

mind fzüntelen morílizál, az Aiyám minden

féle képpen gondoskodik irántam,..és a’ Hú

вот hafonlolag bánik. Ugy hogy nékem,

vagy minden fzándékomról le-kell mondani,

vagy ötet hamarjába el-venni.

SZEMÖDI. Bizan nehéz válafztás. — In

kább igyekezzünk ozon, hogy irtsuk-cl a’

háztól. "

VILHELM, Az ¿n gondolatom-is az, de

йогу? ;

SZEMÖDI. Meltoságod hät nem az ö

tutors?

VILHELM. Nem valós'aîggal. Nékic св.

küvélfel kellett fogadlni, hogy engemet annak

mond: mert azt reméllettem, hogy ezen ne

vezet alatt, leg-jobb idöket tölthetek vélle.

De a’ Hûgamnak попав. való baráttsága,

minden gondolataimat yfemmivé Léfzi, és egy

ciì'éle betsületes embernek fegittsége nélkül,

mind én, _mind Sára vefzcdelembe vagyunk.

SZEMÓDI; Ezt nagyon fajnállanám: de

-i  (gondoZ/roçik) —- Meg-van a' диод! Ki.

gondolám , mit tsináljunk. Tsak lcgyen (веп

deren, és jo kedvel; тег: сву'ога múlva za

Yvaŕámn; ken а’ háznál mammina. En ierzek

а’ tüz gerjefztö, és minden fzegeleteknek l¢g

генеа—
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rettentöbb égéfei közötti-isl, швы fzolgálta-f

wm ваш. ’

VILHELM. Ногу hogy kedvos Szemö

dim.'

SZEMÖDI. Semmire fe Íe'gyen gongya.

A’ minzizás` már kéfzen van; majd fel-kell

annak lobbanni._Vagyon-é 'valahuváigérkeb

ve ebédre? '

`VILHELIVÍl Nam vagyok.

SZEMÓDI. Ugy hát lefzfz fzérentsém àz

afany tzimernél vendége lenni, és ottan plá.

нищета; clé bcfzélleni. Kisércm. (Iii-men.

nl/r)

Nn 11. FEL«
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HIFELVONÁß

I. J Е 'L E N É s.

f (Kertbe)

KAROL'INA. SARA.

SARA. Akármit mongyan nékem, de

hogy a’ Kis-afzfzony, a’ Kapitányt fzereti,

ollyan bizonyos, mint az, hogy той а’ kert

be vagyunk. \

\ KAROLINA. Én fzeretem?` ’s kimondot
ta ezt? ` Y

SARA. Az a’ fzorgalmatol'ság, mellyel
ötet morufzkálni igyekezik, ési'tulajdon fzc

mei. ` I

KAROLINA. Az én fzemeim? - de hát

az тент, hogy néznek-ki azok? `

` SARA. Eppcn ngy, mint egy valakibe

bolondúlt Léányé. —- Oh Kis-afzfzony! épis'

. egy

x
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cgynéhányfzor Шпаги magamnak , ollyan te

kinletet a’ tu'körbe, s mindenkor dobogott

fzivem. ' '

KAROLINA. Nézze-meg tehát a’ mi Гог

funk külömbségit: Maga еду mindenfelé твар

pango Ifìut fzeret, a’ kinek jclenlétibe îrÍtoz

irán, önnön gyengeségitöl tart: én. pedig egy

kemény katonát tartok bilintsbe, a’ ki leg~`

kiITebb inte'Iernre-is refzket. Mindcnikünk

maga viselettyének hafzna van. A’ Kis-al'z

I'zonyt gyengeségc elöre vigyázová, engemet

keme'nységem, minden' vefzcdelemtöl menté

tefzen. — De hát ha kedves Sárám! аи топ

dam, hogy okofság az én Kapilánnynl való

bzînáfam? f- Nem de nem alatsonsággal vá

 мышата, külömben tselekedve'n?

SARA. Nem tudom miért: тег: mind

fzülele'l'ek, mind tehettségek egyenlö. »

KAROLINA. Tehettse'günk nem: Az Obe

Ист Erdöl'inek el-idéztete'se utánf mellj/et еду

duellála'i okozott, tsak hamar meg-hala a.’

Kapilány Attya, és исп ifìut az Atyám тез—

fzánván, velem , és teñvéremmel eggyiilt fel

nevelteté. Mihelyt ember kort бы, azonnal

ajánlani kezdelte nékem fzeretetit, melyr¢

való vélekedc'femet én, ámbár igaza'n meg

valva, femmi ellenemre nem vóIt-is, hogy az`

Шеи
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Шеи teremtette, mind eddîg “Лютни; Ez

сит három hólnappal kegyelmet-nycre az

‘Obeûer, és ismét vifzI'za,Í heiyhezxteték Jofzá

'gaibanf ugy hogy már az iñu Erdöíire, a’

юге mindene I'záll,` igen fzép Jofzág nézf

vén, nem hozzám való. На én той hoz

25” való vonfzodáfomat ki- jelentenérn,

mingyárt azt gondolná, hogy eddig ötet fze. ~

génységiért vetettem-meg. De ebböl [ammi

fpm* lel'zfz - mëg várakozhatik l"

SARA. Hát ugyannyira meg-van-é зуб,

zödve álhatatofsága felöl, hogy ö bolezusá,

gába tellyefséggel nem igyekezik,Í más tár

gyát válafztani fzeretetének? ’ I `

KAROLINA. Sokkal jobban esmérem a’

_ férñakat, hogyfem ettöl гашишем. Mentöl ~

többet шпона öket az cmber, темы d/ur.

vábbul ,bánik velek,_a1mál jobbak. Ollyanak,

mind a’ vad állatolë, mellyeket éhség által

lehet, шутливым. » `

SARA, ’s mind внушай а’ Féraak?

KÁROLINA. OIy hangal kérdezi ezt,

melyböl jol látom, fzeretné ha. à’ Bátyám'at

is yhfnfonlonak mondanám, de vigyázza'n ma.

вага kedves Sárám`! mert 'o'tet fem éhség,

[ст félelcrm mcg-nem шпалами. А’ ki pe

‚ dig
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tsv-f»
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\

`dig nékie hífzcn , az rokát tefzen a’ galamb

пак tutorul.

SARA. Akármely vad légyen~îs, foha az ì

¿n fzìve'm másért nem fog vérzeui. Külöm

ben-is igen мы tartozom nékie.

K'AROLINA. Annál rofzfzabb! — En azt

mondom', fogaggya-meg az én fzómat, válafz

Гса magának az Obeftert , és haggya-el vcfzc

dclmes tulorát. `

SARA. Ne kínozzan annyit azzal az О—

bcßerrel: тег: el-higgye, vclem femmì f'zövet

tsége nintsen, azan kivül, hogy az ö embert

fzerctö гит, réth verzen különö; kömyül ál

lásu forfomból, `

KAROLINA. Az igaz, hogy az iñulág'

65 fzépse'g igen külön'o's környül-áliáfok. -

Ugy bizan! fzinte elis fclejtém meg-olvasni

egy levelet, mellyet ide jöttembe kapvúîll»

tsak a’ zfebembe так. (Irl-mju“, ’.r olvaja

magába)
т

SARA. Bizan nagy тез-511.55 с‘ benniink,

hogy mihelyt еду levelet kapupk , egyfzerìbe
¿Fcl ne fzakafzí'zuk. -— Tsak mélto ienne 81—16

tetni a’ novellába.

KARÓLINA. ( az сгнил/з дёядёп nyughatah

lankodrfß mútat)
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SARA, A’ Kis-ale'zony,l változik bizo-A

nyofon kedvetlen tudoñtâs. '

KAROLINA. AA’ leg-gyalázatofabb щупа,

gon, ha igaz.v

SARA. Aggya hät „шеи, hogy aga;

ne légyen. Hát ki-adta kezébe? 

KAROLINA. Egy isméifetlen ember, ’e

azonnal azt mondván; llogy nem kell `válalì,

el-tâjnék elöllem. (ki до?!) l-léj` legény! _ van

ё valaki a’ kertbqf?` (Еду fzolgq bdfelcl) It;

vagyok Nagys_ágos Afzfzonyoml/

KAROLINA.4 Tsak [zaporám küld ide
Szemödi Urat. I y

SARA. Ugyan, mit tuggyak ezen nyugha;
tatianságból magyarázni'f y 'l `

f KAROLINA. Vallya-meg ne'kem ígaz lel-`

ke're _ _ Külömben miért fzomorittsam-meg?

Нет vagyok elég okos_ _ igen hamar ch`zem_Í `

valóságnak a_’ dolgot.l

’ БАЁА. Mai;` bennem-is nyughatatlanito

gyanakodálì gerjefzt; mindenekre kénfzeritem

kedves Barátnéml ne engeggye-meg, \azt gone

dolnam, töllem való tartozkodására, hogy

igen fokat épitettem barefttsàêfám` "

‚‚ I ‘в

KARQ'.

‚ к-..‹..‹’
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KÁROLINA. Аи folla, Ге ve'lje. _ Мой-15

fzeretem én magát, ’s meg-fem fogok ['zünni

foha-is fzerctni. u

'SARAÁ4 Bizzan-meg tehát titkába.

KARÓLINA.\ Annyi mint- az _ légyen,

Engedje-meg azert kedves Sárám! аи kérde
nem, vane' valamely ollyan környi1'l-állása}y

élctének, a’ mely ha nyilvánságoi'sá lienne,
meg-_pìrulhatnaïf i

SARA.- На. а’ levél adolt, исп idegenitö

kérdeslje alkalnnatofságot, hadd olvashaífam-el.

KÁROLINA. Ez megnem eshetik: de

@sendefittse màgát; шеи valosággal nints Гет

mi ellyas benne , a’ mi tekintetünket érdemel->

né. Tsak reménteleniil kapván, egy kifség az

igaz meg-borzal'ztatt, de tudom én, hOgy az

çñ'e'le mutskolodáfokat fzámba fem kell venni.

SARA, Oh! tehát el-vefztettem az én bâ~

râtne'mat. Mutskolnak cngemet, és ö meg

foi'zt azon efzköztöl, mellyel ki-menthetném

magamat. 

KAROLINA; Kegyetlcn Léány! miért

erölteli a’ dolgot? Ezen utálatos levélnek

fzerzöje egy femmire kellö Ifìu. HalgaÍTa-meg

tsak, éá bámullyan velem eggyütt, поду ef~

féle tsuda teremtéfek-is lehetnek. (этажа).

„ Midön fel-nem téfzem nevemet, femmit >femr
l „várok



202

„várok а’ Kis-ale'zony háládatofságátol: ha

„nem jelcntem, hogy Sára valosággal nem

„и, а’ kinek ишак. Ö legy hizclkedö, és

„a’ Kis-afzfzony втуза: fémmivé fogja ten

„ni. Az ollyan Fejérnépek, mint ö, jol tud

„ják, magokra a’ leg-uemcfebb virtulì palás~

„ tul venni, hogy`annál bizonyoí'abban bóldo

„gulhaíl'anak alatson I'zándékjokban. Szemödi

„ talám bövebb rajzolatot tehet iránta; arról

‘„ugyanfsak meg-gyözödhetik, hogy mofìani

„tudoñtáfom a’ leg-bizonyofobb kulföböl fzár~

„шит. Tudakozza-kj kérdezöskedése által

„Sárátol, ha vallyon Húga-é ö, cgy ollyan

„emberséges embernek, а’ Ы Villlelmnek ba

„ráuya vólt.”

SARA. (Jírva) Ifìenemfoda vagyok.

твоим. Ne sírjah. Harlem en meg

vetéß, nem pedig könyvckct akartam драпа

ni, _- Avagy háborithattya-é сип gyalázatos

irás lelkének tsendefségét?

SARA. Oh kedves Barátném.' én-is 761

tam еду idöbe ollyan állapotral, melyben ár

tatianságom által-ís, önnön magamba talál.

hattam eröt, a’ harag üldözéfeinçk client ál

lani, de ez az idö el-múlr..

KAROLINA. Ne berzéuym __ en hmm

Ziggy ártatlan, és  а-ч" ‘ l ‚

С
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SÁRA. Ne fzollyan többet: inert meg-nem

érdemlem. (le-bom!) Nem Báttyainák gondvi~

felél'e alatt valoja, nem az ö jo baráttyánnk:

húga az , a’ ki moli itten a’ Kis'alezonynak

térdepelve oltalamért efedezik , hanem egy

fzercntséilen, a’ ki fzületéfìtöl fogva örökké,

minden fegittség пении nyomoruságba vólt.

Én meg-tsaltam,a’ Kisale'zonyt, és halgatá

fom által egy költeményt meg-erölitettem.

KAROLINA. Mit hgllok? - Kellyen-fel.

(ЯЛ-стен) Megftsalt tehát engemet? _ Már

lárom , hogy az ártatlanság , és igaz lelküség,

шк pufzta nevek а' világon.

SARA. Az igaz, hogy az én tsalárdsá
gom büntetélì e'rdemel. — De ha azon utála-y

tos teremtés vagyok, a’ kiröl ezen femmire

kellö levél fzóll, többet egy orát fe éllyek.

KAROLINA. Keményeggyék-meg; ne

erel'zfze fájdalomnak mngát, hanem befzélje~

ki nékem forsát, I

SARA. Nagy lelkii Barátnéml én magam

fem ismérem magamat; nem tudom, ki va

gyok. Minden titkot egyedül Vilhelm magya.

rázhat-meg, ö tudja az én törte'neieímet. A’

betsület ап'а fogja ötet kötelezni, llogy ma

engemet igéretem alól fel-fzabadittsnn, és ól

tllmazzan, _ Oh! miértnintsen ö Щеп?

KARO.
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KAROLINA. Kedves Sârám.' leg-nagyobb

bámulásba helyheztet engemet, nyomorusá

ga, befzéggye, és tartozkodâsa. - Ne теряет

с! femmit elöttem. ` `

` SARA, Nam Ich“, ¿s ez ,heg inkább пс

veli fájdalmamat. Nékem esküvéfem halga

tálì parantsol, mellyet ha egy hibánakifel-fe

dezéfire nézve, meg fzegnék, ujra vétkezném.

Tsak azt mondom, hogy az én fzivem árlát

lan; bár ha állapaßm eddig clé á1l~ они

alatl. vólt-is, de belsö tulajdonságom foha

fem. e `

ŕ

П. ]ЕЬЕЫЁ3.

SZEMÖDI. a’ VOLTAK.

SZEMÖDI. Itt vagyok Angynli paranieo

lattyának áldozaftyára.

` твоим. (d [сист тешит) Esme

rié ezt az iráii? y ‘_ -v

SZÈMÖDI~ Emberségemre mondom, nem.

(fe'lrel Bizonyofon ö fem! (паша) ЕЬоХуаП‘ат

а’ levelet? п „

KAROLINA. OIvafTa-el, ’s тащат-биа—

1s meg.

SZEMÖDI. (еду darab magdba шт ol

‘pqœáœ atún) Még-róllam-is emlékezik.' _ Ki
I ` kérem

~

\

п')‘
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kérem kedves Anonim`us шт“! ne elegyittsèn

efféle dologba (toua'bb одни)

KAROLINA. Nézze-meg tsak 161, hada

шпик, mit fog réája fclelni?

SZEMÓDI. En bizan tsak azr, hogy ha- .

а’ bofzorkányozáshoz értcnék, egyfzerìbc ki

mondanám irojának nevit: de ez töllem le

hetetlen, tsak azt kivánnám tudni , miért ik

tata-bé (цветы-35 levelébe?

SARA. Ha valamìt tud irántam az Ur,

' bátran mongya.-kí; nc titkollyan-el femmit.

Нет félek, hogy` barátném [сытые elött

meg-kellefsék pirulßì._

SZEMÖDI. Az ördög vigye-el az effêle

ujság irokat, kik mind a’ magok, mind az

idegcnek neveit. el-titkollyák. - Mär mi az,

hogy „Szemödi talám bövebb rajzolatot te

„ het iránla”?,Éppen én tuggyam , az ollyan

tilkokat meg-fejtçni, a’ mellycket ö el-takar.

KAROLINA. Sumödi'x ha valaha мы“;

telcm eleibe akar kerülni, mongya-mçg, a’

mit tud; mert tudom bizonyofon, bcfzéllett

valakìvel iráma.

SARA. Slelyan az Ur, mit tud, mit bei

fzéllelt felöllem?
\

яшма;
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SZEMÓDI. Valamít, a’ mit rneg-engeg-y

gyen, hogy itt nem hozhatak elé.

SARA. Kis-ale'zony! ha ö 'meg-is halgat,

egy hal'zontalan mutskolodo, a’ ki femmit

nein tud. `

SZEMÓDI. Jól mongya, hogy femmit nem

tudok, _ femmit egyebet, еду kis hallamai

fan kiviil, a’ mely már majd mindeniitt kö

zönségefsé lett, _ Az igaz, hogy a’ levél ér

telme égy kifség keme'ny, holott egy kit Буси
eség nem êrdemel eiféle't. l

SARA. Halgalr.gyalázatosl _ Károlina!

életembe fogadok, hogy ez a’ femmire kellö

maga koholta a’ levclet. _ Igazságos Egek!
hogy kell nékem ezen motskot cl-I'zenvedni.v

(еду zöld/äëkrc veil' maga?)

SZEMÖDI. (fürs) Nem rofzfzul menyen

a.’ dolog.

KAROLINA. Mit tudjak gondolni? __

На igaz Szemödil hogy maga eggyet értésbe

vagyon ennek fzerzöjévelf vagy éppen faját

чтивших, azt kivánom, hogjv a’ fzŕgyen, gya.

lázai, és lelki esméret mardosáfai fzümelen

kinozzák. Ha pedig leg-kiilebb környül älláli \

tud; a’ mely nemzettse'gemnek killebbségire

fzolgálhat, befzéllye ele' minden félelem nél

._ kül, ’l bizonyos lehet háládatofságom felöl.

.SZÈ`
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таn_,___el

/\

SZEMÖDI. Töllem Í'emmit ki nem tanul;

mert én halgatok. Ebbe az egybe fem Генуе

gelés, fem kérés, nenn tel'zen Í'emmit elöttem.

Legyenek tsendefen Nagyságtok! gondollyák

meg, hogy a’ harag roizí'zul illik ollyan где?

ortzákra. _ Alázatos fzolgája. (ki-menym)

SARA. Iiienem! miért nem fzolhatok én?

KAROLINA. Ugyan Sára! ha réa', ifehet- _

te magát engemet meg-tsalnì, miért kéfedel

mezik, belsületét védelmezni, ¿s az ¿n bäh

ráttságomnak meg-felelni? __ Engeggyen az

okoskodásnak, és fzükse'gnek.

SARA. (könyvez) Nem fseiekedhetem, ha `

a’ leg-durvább `módon, meg-nem akaron'i bán.

tani кыш Báttyát, a’ ki érettem fokat щ
1еКедеЦ. y

' мастям. мы tselekeden?

_ ' SARA. Azt fem fedezhetem-fel tettzése

nëlkül. '

KAROLINA. Jól van hát. Vámkozzan

nddig,l mig fzükségesnek fogja tartani, véllem

шит közölni. Az alatt pedig mcg-engedjen,

hogy _ _ ` .

III. IELE.
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Ш. JELENÉSÍ.

VILHELM. (две/д) a* VOLTAK.

KAROLINA. Éppen joker дат: kedveä

Bátyám! Í'z'ükséges jelen léted. Mond-meg nél

Ест, hogy ez a’ из gondviseléfed мам lévö

Байта, as te jo' barátod tefìvéŕe; lrriiéx"t nenì

rajzolhattya-le nékünk maga állapottyát?

VILHELM'. Miérr sir а‘ Кйз-аГ2Г2опу?

SARA. Nínts eröm f'elelni; hadd befzéll

Íye-elé a.’ Húga, K

KAROLINA.- Olvasd сшей Íevelet;

VILHELM. (Мифа) f

__SARA.- Mingy'árt fog ö fzóllani; ¿s 'reï

méllem Károlina! iga'zságat fzolgáltat érmé-

kem. ' _

KAROLÍNÀ.- ~Azt igen-is' meg-tseiekfzerxi.

-—- Na Bátsi! -— — ’

vxLHELM.- шлаков rzemxelcnség i _- Ти

dom hogy Szenru'j'di,` a2 kit éppen fzembe ta, —

lálék, örvendvén' az efféle fzomoru dolgakan,

enen levelet erölìlelte; mert ö jol ismeri Hú

вот! а’ te könnyen hívéfedet. De'míngyírc

ide hivam, ‘ és vagy viI'zI'za mopgyaa’ mit

befzélt, vagy pedig екает: fzerint`fogok vél-

le báuni; ( tovcíbá all/as) (_ `

' ~ SARA,
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SARA. Hal'gall'on-meg elébb engemet. En

a’ Kis-alezonynak értéiire adtam; hogy fzü.'

lete'lîemre7 "s tehettségemre nézve megztsnltnm`

~ WILHELM. Máx' >ugy nem igen okofonk
tselekedelt. i ‘

SARA. Az ën betsületem olìromoltatik;

a’ Báronak kötelefségibe áll aztat védelmeb

ni. Ha. eddig gyámolam уди, -mindenekre

kénfzeritem, ciutámis a’ légyen. Mongyß-meg

a’ Húgának, a’\ki engemet _eddig bara'tùágára.'

méltoztatott, hogy én fzegény, fzerentsétlen,

de nem meg-vethetö vagyok.

.u ‘ VILHELM. (hidegen) Felette fokat mon

доп. А’ Kis-afzfzony `tulajdon halzna тев

tiltya nékem, titkának' ki-fedezélit; maga vi.

felettye pedig meg-tanit arra, mennyib¢.bíz~

halla magát az ember, e'gy fejérnépnek eskiì~

yélire.- Tene'ked Húgom! azt mondam, hogy

ezen fzeméllyel, a’ leg-jobb móddal kell bin
ni; mart til'zteletének tsonkasága, engemetV

igen érzékenyül megfogna sérteni. Jullon

efzedbe mindenkor az, лову én az ö maga,

hordozásával meg-vagyok elégedve. En ат;

lona meg-nem engedem, hogy ö a’ mi házun

katel-lxnggya , akármely gondolatokat-is 1201

ЗёЦдП'ап néked a’ te böltsel'séged, Аи tartam

Él'lcllél. .( ‚гид/710115752 „Цен, de „Идет! hátul '

meg-vonnfa таза!)

О KARO 



210 `

\

.
‘ ‚

KAROLINA.’ El-mehettz': mert femmì fc.

Маш nem érdcmelfz.

SARA. Szerentsétlen fejem! há; iliyetén

módon kell nékem a’ Kis-afzfzony baraittságál:V

'el-vefzteni ? ’ -

KAROLINA. Légyen elébb önnön mag i.

nak barátnéja, .nzután -ibennemis a’ leg-nya'.

jofabbat talállya. De fezen fzomoru 'bizonyta

lenságba, .a' >melybe fengemet helyheztetett,

I engedjemmeg , ihogy itsele'kedete'imet ` gondola

tlìmhaz .alkalmaztatom. ((Írifmçgf.)

SARA. :Szege'ny „издать-загс: гтёг _

látom , Вову îböhsödtölfogva.utolso=_orádig,

mind fzercntsétleníégre 1vagy „темам, "és

még-is Щецин l »_ »nem 4linoliahatom .3’ двусто

ruaágot. «Ui-magy) '

VILHEIJM. {ell-jä) .ÍMoß férzcm, ’hogy

valóságos :gonofzt'évö »vagyokç emég gpcdig.,

ezerfzer vétkefebb, `mint; :'önniin »magam kep

zeltem. Nyughatatlanságot, Kegyenetlenséget,

és fájdalmat okozokfnemzettségembe _ min

den érzekenység nélkül állom-kiazcártailan

ságnak könyvhûllaláfait, a".virtusnak¿í`zenve~

дека: _ ’s mind ezeket, egy Léány bírása.

után valo fohajtozaísból tselekfzem. Eddig büfz

keségem ,_ és betsíiletem , minden vétektöl ól

talmaítanak, _ ’s máx' `egy Sárának meg-lá

tásá
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täsára gnnòfztévö levék. Fel-tett fzándékom.

Iól le-nem mondhatok, тег: fzeremsém, ’s

fzeretetcm romolhatatlan gyámolai ennek,

игу hogy taak egyfzcr gyözedelmeskeggyem,

МГ: lvagfyok a’ virtusnak еду templomat épi

teni.

n

1v. дыши;

SZEMÖDL VILHELM.

SZEMÓDI. Na hát hogy van a’ dolog?

¿n ugy gondolom, hogy a’ magamét нед jol

meg~tettem. t

VILHELM. Szerentsés ki-mcne'telt тёте!

lek: тем a’ Hûgom bizonyofgn teliyes ещё

l böl fegìltség¢mre léfzen;

SZEMODI. A’ Méltoságod Найдя?

VILHEM. igen, meg-hagytam nékie, tel

lyel'séggcl el-nem Vální Sárától.

SZEMODI. Jo lefzfz, jo. De bizan ha

marább ki-fzökik ö az ablakan, hogy [em cb-

Ь. engadelmeskeggyék, ‘ '

VILHELM. (fe'lre níz) Mit látok? ц—

Sára az Obelìerral jár; én pcdig nem hifzek

annak a’ vén Sasnak. Errc felé папами, Ы

zonyofon ide jönnek. нерве-ы magár вита

O 2  di!

.à
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.l ¿il ’s halgatodzék; mert nagyon kivánnám

molìani bel'zédjeket hallani, vagy meg-tudni.

SZEMÓDI. Miért nem akar ma`ga halga

lozni ? ‚ '

VILHELM.` Mert én az Urat mindenbe

менегет'пек йзтегет’‚ а’ kim inkább ы

10m, önnön magamnál. _ Vigyá'zzon azért
¿des Szemödim! lén Vinnen eltávozom, de

ugyantsak a’ kertbe máradok. (ifi-magy) .

I SZEMÖDÍ. Meg-vnllom, jo fzivel máin'ak

спавших) vólna azon iollémat, mellyet moli

inten kell játtzanam. De az átkozrolt fzükse'g,

illendölege'lni a’ ŕîlilágon, keményebb minden

fundamentnmaimnál. _ >Patvar узды-"тёк

itt vadnak, ’s talám láttanakis, de tudom

‘én mit tsinálok, тег: а’ tulso fák között `el

тет/611, mingyárt háiak `megé kcrülek. (ki
menyen) ' i ' i `

V. j E L Е N Ё S.

` .‘ f ОВЕЗТЕВ. SARA. Í >

OBESTER. vHogy Вову fzép Léánykal

hät ö maga bizonyitottà azon leve'lnek utála.

tps vádláfait? l ,- / '
SARA.l Nem éppen, de vakmerösêge, és

halgatása, talám még többet muukálodtanak

карандаш, akárniely vádolásnál.

- ` » ОБЕ
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oBEsTER. _ 0 мы: швами, és von. ‚

gatta magát egy árlallannak ki-mentéíitöl? к,

SARA. Azt mongya vala, hogy fontos

Okok kötelezik erre. Mär mi tévöjle'gyek; há

ládatlanságra vetemeggyemé, akarattya> ellen

tselekedvén ?

` OBESTER. Edes Léányoml сип törté~ I

netbe felette nemes vóltának gyíilölöje vagyOk

- Károlina fzeretì; „еще hát mindent ki-kell

mondani. > „f

SARA. Oh kedves Obeiìer Ur! ha a’ do

105 egyediíl engemet illeme, régen fzóllattam

vólna. 4

OBESTER. Senkit közelebröl nem Шаг;

Engeggye-meg nékem, min,t attyának ugy be
гигиена: Maga Barátnéját meg~tsalta, ez laz

еду hibája vagyon , én azéri; \megne1n fogha

tom, hogy egy vefzedelmes embernek erövel

адом; igérete, miért akadállyoztattya анас—

lanságának :neg-mutatásába?

SARA. Ezen valláystételem fzerentse'tlen

né tehetné ötet _ ötet а? kit e'n fzeretek. Ó

az én gyámolam, és Barátom vólt, a* mi, ha

lennli meg-Fzünik, és el-hágy engemet, öfzve

ronlhattyl ugyanl'zivemef, de azon balhatat

lan c'rzékenységet, mellyel hozzája vifeltetem,

foha ki-nem ólthaltya lelkcmböl. "

овв.
\
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OBESTER. (mngá'ba ) Meg-hatottak Pza

Yai! (падут) En fgmmibel nem ételkedem,

de tuggya. ¿des Léányom , hogy a’ világ taak '

külqö tekimelböl fzokott itélni?

SARA. Reméllem _az idö mindcnt снами.

VI. J E L E N É S.

A’ vorfrAK.` szEMoDI

(b¿le'pik, (s a’ кита kó'zâtt тез-й”)

oBEsTER. Nem тьг „мышата

got éfzre közöttee,` és Szemödi közö`tt?‘

SARA. за: inkább mindenkof тамады.
' SYJEMÖDI. (magdba) Perfzé! I

OBESTER. De ha Vilhelm\ nékie femmît

[em mondott, honnan tlfd Ö hólmit?

SARA.I Fel-nem gondolhatom.

lOBESTER. -Még eggyet ветвь: Javafof»

ta-é vagy qufzer Vilbelm, {югу см а’ házat

el-haggya?

|SÁRA. Egyenefen foha Гст: hanem fok

fz\otf midön különösön vóltunk, fajnálta hogy

ide yhozartt. l ‚_ f

CHESTER. Elég máx'. Tulajdonitfsa/ke'r- ‚

ёёГеЕтес идязшьь, "es nyájorabb barámá.

. . gam
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gamnak. Elhiggye§ hogy az én fzivem , mely .

nagyon érzi fzerentsétlenségit, fzolgáltat m6~ '

dat annak könnyebbitél'ìre.

SARA. (Миш) Oh! miért lehet ezt né

kem, tsak könyvhûllatál'aimmal-meg-köfzönni.

OBESTER.. Légyen tsendefségbe. Ha. Ká-`

rolináuak gyanuikodását nehezen „ш, и én

házam légyen'. menedék hellye; én bennem

еду oly atyát fog;találni,. a’ ki az érdemet,

штампы-‚Авилы tudja. tifztelni. Ha az én

képzelödéfeimz igazak ,. reméllem nem I'okára

lznlgálaltyára lelietek;` tsak bízza magát ba

ráttságomra, ’Ik embersé'gemre:. (másмы Ã1'

), анус/Ц) ~ `

SARA.-(magábà)¢Märadà‘ mé'g-i'l egy Ва

rátom,` de; vallyon` Ißeneml. meddig? mert

a’ moßani толпам: világban minden fzerentse,

mint egy a'"om'„ ugy' el-fzokott tünni, tsak a.’

nyomoruság állando. _-Olll békel'séges türél!

te bóldogtalanak nemes tulajdons.'íga!I te Men

nyei ajándéklî mellyet` az Egek az el-nyomott

ártatllnságnak ajándékoztanak, tsendelìttseii

'az ¿n fzivemet, és örizd-meg azlat, a’ kêt~

tse'¿be eséstöl. (az Obeßcr шёл mengen)

SZEMÖDI.- (ele' jö) E’ már jo ujság.' Az
öreg halálofon bele' fzeretett. _ Ötet rmaga

házához venni,`atyai nyájofsággal bánni _ 

tudorn
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«ìudqm ¿n mi lefzfz' e'bböl _ az' hogy, az"

aiya ища fzeretöve’ változik. Ez az ujság,

meg tsinál ma пакет 100 arany hafznat.

уп. Je; L EN É s.

32ЕМ613ЬУ1ЪЁЕЪМь;та]‹1 овкзтвк.

l ` ,VILHELM Ki-tanulhatà.é valamit?.

s'zEMöDI. ушам egy rzaig. *A* ген

Бая egële'zen belé bolon'ŕiúlt, ¿s amaz-is nenn

'igen Медея ìölle. Аи: mongva, hog/y ацуа.

2leifzf'z; ¿rti'éé Méltòi'ai'god 'ezt a.’ f'zót муз?

VILHELM. ’s a’ Léány "rei ¿um? к

_ НЕМОЕ]; `Та1ёщ нет е36Г2Г2еп: Azt

felelé, hogy ö tsak könyvhúllatëglbkkal kö.

fzönhetî. Erre az Obefter valamît mondott,

a’ mit jól meg-nem/ érthettem, és еще! еЬте

ne, Зайка pedíg nagyollzörvenilett, még'egy

'meg-maradott bará/ityánek. _ _ v

ухьнвьж (Шапотьа vele ember! mi.

_ пей) Ismét` erre fele kullag, ’S иду láttzik, '

valakit -keren `Ne йогу 'eggyijtt talállyan.

ÍSZEMÓDI. Hát ha,_ én nékie jo emberiß

nek пиетет magamat, nem vólna-é az еду

'rendes idö töltés? ` v ` `

VIL
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VILHELM. Annak talám hafznos követ.

kezéfc-ís lehetne. Probállya-meg, adja ¿mém ›

re, hógy ¿fzre vette Sára iránt való fzándé.

kát. . ‘

_ SZEMÖDI. Bizìa tsak réám: тем; nevct

tséges dolog lefzfz €bböl.

VILHELM. Tsak òkof'an'. (‚Н-тещи)

SZEMÖDI. Ha nem ismérném az Obe.

деп, nem lettem vólna ollyan kéfz erre, da

ö egy igen пазу ilegmáju, mindcn elevenség

ранцы való éggyügyü cmber, a’ ki tsak péli-l

da-befzc'dckkel él; már pedíg a’ fokat тогд—

ПггПо Katonától nem igen félek. '

OBÈSTER.V (bcîjä) Eppen jo Uramat ke`

r'cfcm. f `

'SZEMÖDL Paramsollyan, mim lehJœÉ

fzolgálattyárà. — Еп már valamcnnyíre kép->

zelem a’ воща. —' Ugyan Obeíìer Ur! Коду

`mehete ennyire? A’ fzegény Vilhelm Urfi тёк:

hálom holnaptól fo'gva töri ezen a’ fejét, ¿l

Méltoszígod еду fzempillantásba meg-tevé I'ze..

renlséjét- mint еду jartas, költes,~ rávafz Ёо.

ka, a’ mely fzép laÍYan a’ galamb mellé [1m-`

nyag, еду fzöl-:élì tefzen, ’s nyakáu Каша.

овнзтш. ВсГъёПуеп érmewbbßn.

SZEÄ
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SZEMÖDI. H'át nem €rt?‘' Saìnállom ,

Lfriert egy ollyan ifiu, fzelid galambból valô«~

Sággal jo izü tál étek lehet.. ` ' '

OBESTER. мед-15 61111е16ЬЬеп‚.

LszEMODI.> ’s 011уап- honájorón' when.v

lek én? _ Bezzeg az Obeßer Ur nem igen

homállyofon: fzokott Sáŕával befzélleni: inert

аз: jol meg-lehet érteni, hogy 113,1(151011116

пак gyanuskodását nchen véfzi, a’ Méltosa’

ged háza- légyen mene'dék hellye.._ Hamer@

én mêg-isl azt jòvafoln'ám,. fzerezzen nékie,

más I'zálláfŕ.. mert’ _ _v

CHESTER'. Мой kezdenrl érteni..

S'ZEM'ÖDIÃ- Egéfzfzen1 meg-fajnáltamv azt`

a’ fzegény kis galamblt',. ollyan illetödett, ¿s

6 zékeny' vólt,. ’à a’ zni-legfájdalmafabb, так

könyhûllatáfaivel köfzönhetett.`

' OBESÍERÁMÁL" egél'zl'zen~` értem; min

gyárt felelni fçgok.. Mivel pedig a’ dologgal

kényefen 11011 bánni; Запев ide közelébb..

SZEMÖDI. (тов-фи!) Hogy hogy? ’s
miért'."v l

>OBÉSTÍER. IArr'ai vagyon nékem okom,>

Máfodfzor-is mondom, jöjjen ide közelebb.

`SZE~ О
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SZEMÖDI. Engedelmet ke'rek', m'oß nem

mûlathatok. (fe'lre) гаек, hogy el-tettem mv

ватаг.

OBESTER. (авто-(Ш) Már-azt jelenthe.

tem, hogy- addig leíI'z itt,_ а" meddig nékem

tenzik.. ' ~

szEMoDI.. Hiném- en _- en ._ (уф.

htm' та),

OBESTER'.. Mit“ refzketi”  Az' a’ mód ‚.

mellyel egy femmi- embert:P meg-fzoktak bün»

tetni, n_eme-hozza. életîb. vel'zed'elembe. Az el»

tört tsontokat meg-lehet: gyogyitanì, és- a’ mi

аи tsendefenágyába: halhai-xneg...- Je Uram!

halgatodzatt?? ~ `

A SzEMoDr.y .nm сыпь: Ur'r . de mîuek.

tart engemet'!` / j \ '

OBESTER.. Еву Гештйге: иена 'gaz em..

bernek. (рама fog) Мой mingyárt „на.

meg, vagy pedigI _ _A `

SZEMÓDI. Inilálom' -— inßál'om  ne

hírtelenkeggyék. _ En az igaz hallottam _ »

hallottam vallamit, de hifzem hallani nem vé.

tek, ’s én _ nem tehetek rólla _ йогу az

én füleim meffze Í'zolgálnak.

OBESTER. Elég holl'zak-is.  Felellyen

tovább: mitsoda gyalázatos tselekedetbe ré

fzes?

,i
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Izes? --. fz_ollyan, n; kéní'zerittsèn atta, hogy

kemeinyebb módakhaz fogjak. ’f у

52E-MODI. ( мы”; Вегас 'ida тёмен

fzereztem magamnak! (nä/sie) En femmî gya.

lázatos tsele1l<iedete`t> пет— tudok. Holmi арго

ságat -miveltenl ugyan, de»ki tudná. mind

¿zakat efzibe tartani?

OBESTER.4 Na, £11 mingyártfegittsêgül

léfzck vallás tétele'nek.  Hbgy jött, a’ I`ub~

fcriptiofnëlkül `való- lcvél Károlina. kezébe?

 ¿ `SZEM/ÖDI. A’ levél?

CHESTER.' ищут.

SZEMÖÉÍ. (fe'lre) Lehetctlen ki-mencked

nem. таи/гав) De Méltoságod иву mçg-fzorit,

позу nem-ís tudom mit fzóllyak. - Hät ha.

meg~mondam? ` ч

OBESTER. lAkker bizza niagátnz- ¿n jp~ I

ságdmra. ` ‘ ‹

52Емош. на: záleon шпаге да: гШ-ё

az' Obefìcr Ur ? mert ha meg-tuggya-,ïlelïz ne’.

kçm drága- dolgam,  lgérje- eg legd-alábbr,

1

\

деву halgatni fog. ’ _ Г

;<. OBESTER, Ветхий: rem задать. в"

SZEMÖDI. Igan', del fzerentsétlensêg efík_

м ОВЕБТЕН. (kangyrí/zoz: дар) SzolìfáÍTLé,

«шву mingyárt »- w ‚ - \.

. f .v_ SZE
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SZ_EMÖD‘I. Az Ilienre kérem'- fzóllak

- de ha akármi történik, a’ Me'ltoságod lel.

ke ád fzámat. _ Vilhelm dictálta nékem а"

ievelet, ’s kért vhogy azt Hugához külgyem.

OBESTER. ’S mi végre?

l SZEMÖDI. Hogy nemzettségit Sára iránt

gyanuba hozván, fzép móddal a’ háztól el

igazittaùék, _ Láttya, e tsak gyermekség.

AOBESTER. "Иву-ё? -— Tc vóltál hät efz `

köze ezen gyalázatos probának?

SZEMÖDI. Meg-engeggyen kedves Obeßer

Uf! én mindenre jo, fzolgálatra termett va

gyokt az iliu Záleoiì pedig, ugy el-tudja

embert 'hóditani, (je'lre) kivált ötven aran..

nyal! (nä/lie) hogy__lelietlen nékie ellent állani.

ll'lelyheztelle tsak .magát az én állapotomba ‚

avagy valamely kitsinnégnek végbe nem vite

lével, 'ofzve ykell-é egy jo barálta'l vefzni?

‚ OBESTER. Szemtelen bóldogtalan ember!

ha még valami kevés érzékenyság lappang

benncd az emberség iránt, fzálly ‘magadba , és

fzégyeljed életedet. Bolond költél'ed fzegénnyé,

Izegénységed pedig vétkefsé, és a’ kettö ulála

tol'sá tettenek. Jobbully-meg az emberiség be

tsületéref inert el-jö az idö, a’ mikor min

deneklöl elliagyattatva ‚ önnön magndnak

‚ \ I'zen
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l`zenvedi1etetleny léfzfz, és mindenfe'le nyomo.

ruságot, fzükséget,Y yala'zatot, mint érdemes

büntetéfeidet,'érezni fogfz. Ha pedig a’ betsü.

let, és lelki esmérêt, már`femmit nem tehet

nek elötted, vcdd leg-alább a’ félelmet eÍzed

be: тег! azt mondom, refzkefs még egyfzer

könmeim közzéakadni. (ki-meg) l

VULJELENÉS.

` SZEMÖDI. jazután VILHELM.

SZEMÖDI. E’ valosa'ggal I'zép réfze vala

' á'z ékeI'en izóllásnak.__ Неву az ördìigbe luf

dám en,y abba az emberbe` ugy meg-tsalni

magamat; fohaftöbbet a’ mig elek, еду mo»

rálizálo Tifztnek fem hifzek. _ Ugyan derék

яда измен ъззпыек magamnak! _. Már mi té

vö hêgyek,` mit monèyak vnhelmnek г imhói

jö. ’Külömben moudok àkármit: lálom az igaz

заветы, ugy_ ki-fizetének, hogy tudom e’

hazugságért fem, lehet máskíppen. (ngfonI

дышат)

VILHELM. i (байт) Hofzfzasatlka vala

a’ befzélgetés, Az Ur'látom nevel“, ’s pedig

az Obeßernek tekintetéböl, ['emmigvidámságat

nein né свей-1:1. ' A

.. - ` SZEMÖ
. _l С
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' 'SZEMÖDL ‘Haß ha! ha! már ez ugyan

xmúlattságos .Jelenés »vala. Az Obeíìer —- _. \

` "ИЬНЕЬМ. ‚мы ummm-ki töne?

szEMoDI. voh! "поду „mmm-kf clébbI

:magamaL rHa! halihab--fminden titkát ш.

-dom4 a’ yvén .Sasnak.

l»VILHEIJM. ."\Ia’s~ ‚ `

Y : 82ЕМ0П1.‘ЗоКабЬйаптёйт: Legelébb,

lhogy Sáránakxgy szálláfi ìkèrefsek. (ki-ná)
` Na, ismét >hozzax Aaz ördög. .Nem jo, [шву

.¢gg_yün ltaláljan„ ihanem Méltóságod magais

.tsak tudakozoggyék. rl\’!ajd«többel: befzéllünk,

.moßîpedigalázalos .Szolgájîm (ki-menvńz ma

`gzíba) lnkábbfheLmeg-halok, hogy fem több.

Alzór feléjck jöjjek. i

тьнвьм. (шиш) .Tehát minden igaz.

--Fundamcntumofak az`én vélekcdél'eim. _

De meg-állly-öreg! .ollyan 4könnyen ném ból

Новый.

1X. J Е L Е N Ё s.

VILHELM. OBESTER.

OBESTER. о (beîjövc'n ‚ hmúzy “Нише!

megmezi) y .

VILHELM. Mi ujság Obeßer Ur?

` OBE
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`OBESTER. Tsak az, hogy egy ollyan

in“ embcr, а’ :duck embersegéi гены kénség.

be fern hozta, egy fzép,\nemes tulajdonsá.

gokkal tellyes Léányt, akmaga attya házá

hoz fvivén, ottan betsiiletét gyanufsá tenni

igyekezik, és az, a’ kinek az ö ártntlanságát

ŕvédelmezni, és könyvhúllatáfait meg-[zäraz~

tani kellene, a’ léány leg-alább való ellenséj

givel egybe-lìövetkezik, aztat jo щиты , ne

ты, ’s ¿xrtatlanságálól meg-fofztani.

VILHELM. -Ha itt vnn _vége hallott tör

`ténctének, ugy Vtèak felit tudja: mert az' én

leveledzöm azt-is írja, hogyegy öreg Kato

na Tifzt, .а’ kit ezen fzép fzerentsétlenne'k

nyomorusága érzékenyit, nékie гениев barát

tságát ajánlottta. Ma elive egy különös lak

kelyre akarja vinni, hogy aprádanként hizel

kedvén nékie , mnjd jótéteményeit a’ lchetöl'

ségigmeglìzetteIlT/e. ‘ "

~OBESTER. Az Urfi 1meg-bánt engemet.

` VILHELM. `Valamint az Obelier Uf en

geniet.

OBESTER. Mi által?

'viLnnLiviv sára ánaly. к

. OBESTER. Мышца-тег igazságtalansá

gòmat, és mingyárt engedni ,fogah

\ . VIL

/

«\



ze,

isi

‘WLR-ELM. E’ tsak "idö veriregeŕés ien.

ìne, a’ meljfnek én [bkiia'fznät akarom venni.

Taak azt топает:8`0118011уа-те8‚'1105у Тет

z a’ kart, fem az-a’ híz nem az Obeßer Ur

e', következéske'ppen ‘egy'edíil nêkem ván 'jui'

îem, Sárát innen másuvá'vinni. _

ОБЕБТЕВ. lTalrím e'ppen ‘rabafzfzonya'î

_ Ninçsenße’ llatalmába, más gyámolt válafz~

tanì? » '- _

` VÍLHELNÍ. 7S ki ienne az а' gyámol? _

yaz Ur? _ Biz éppen, еду fzegény madzir,

mer az ölyvnek körmeit kerüli, bálorság'oa

léixet a’ rokán-ál.

OBESTER. Ki -ke'rem, 'ne vagdaloz

zélfv Befzéliyen ugy ve'em, mint еду em

berséges embeŕrel.

VlLHELM. Mint еду ollyan emberrel,

'ai ki ege'i'zl'zen tettetésböl fill, a.’ kinek ajakin

igazság, V’s böltsefség, fzivébe pedìg vétek

lappang, n

UBESTER. Tsendeiittse mngát az Urñ!

ne kénfzerittsen агга ‚ hogy fel-hevüiését еду

különös nóddal oleaifam -el.

VILHELM. Tsendeíittse elébb. az Obe.

Iier Ur magvát, _Szeretném tudni, mivel bán

tottam  meg én Sárát? Ногу nyakamat a.’

házafság járma alá nem мы. és meg-is bir.

‘ P ni
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ni akartam, az igaz: шт ez fok fejérnépßt> \

rèndeletlenné , és fok férñt fzercntsétlennŕ te~
het, de én házafságot Ioha fem-is ígértem

nékie, következésképpen'meg fem tsalódhalott.

— Az Oberfter Ur, lmoli »magzït gyámolának _

mongya, tsak azërt, hogy mentölhamarébb

- arra vehcffe , а’ .mitöl-örizni.meg-cskütt.

\

ОВЕЗТЕВ. 'Vigyázzonmagára , ne hogy

békefséges :türéßeín határaín ki-lépjèm. .Az

Anya Urának :háládalofsággal _Lax-mzom, de

ez meg nem fojthattya ат; ‚ hqu 'tetemes

bántódáíbmér@ clég tételt ne v`egyek.v En Ka
tona vagyókhìkarC-lotvvifelck, a’ melyh'ezlha. .

hozzá kell nyúlnom, Iàjnállom hogy leg~jobbV

barátomat, cmbertelen fìálól meg- fofztom.

VILHELM. Nm гика: félek.' _

ОВЕЫТЕН. « Tamm jobb им, там:

"nem t'cnni , hát ha' igen késöro: jönne mcg-fé

‘ 1е1те. Навет ha „igazsággal vbánt Бабий/211,

tselekedjc'k Идет-15 úgy': ncvezze-ki aZOIl

Pás'quìiusnak fzcrzöjit, mely надаю}: külde-`

ten. .‘ ъ. ‘
ч VILHELM. 'relé/.Yi réám gyauakfzik? _

yPf'uj! méêt так. .non lgondolatot-is utállom.l

l ' OBESTER. A’.` tselekedetct ' kellene

tàlni. ` .

VIL
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' vallotta, hogy az Urfi

(VILI-{ELM Mind a’ kettőt, és yazt-ig,

`a’ _ki ez'iránt fçlöllem gondolkozni mérőfzcl;

ОВЕЗТЕВ. Nem gondolnám — inkább

_ fél attól az .embcrtöl, és fem a’ gondolatot,

I'cm a’ tlelekcdetet nem «utálta, (

VILHELM. ( kargja'lgaz lZap) Е’ lmáx'
gen fok! l ` `

'OBESTERI. Haggyan békét ‘a’ `kargyá

nak, éljen anal , más ollyan alkalmatol'ság

.gal, a’ mely nem beñelenilti. Tanûlja meg töî-I

lem, hogy egy alatson ember fernin titkot

nem tarthat meg. - Éppen Szcmödivel' kel

lett a’ Hugának íratni. f x

VILHELM. (fáira) El- мы: а’ gaz em

ber! („G'A-ic) Mit датам: `az a’ gyalázatos?

@BESTERl Ö nem hazudott, hanem meg.'

maga dictálta né

kie a’ lcvplet, oly véggel, hogy c’ miatt Sá-`

rńnak az Udvarból útat adván, azután tet

tzél'e fzerint _bánhafsék vélle. —- Hát már e’

mm ездит -— egy „illyen амвон maga visc
let , és fekete шпаги — ’ ` l 'I

VILHELM. (meg-Izunyűfzkodi/É) Folytas

sa tsak már az Obeíier Ur befzédjit, halmoz

za üemre hányáfait. Jól érzem gyalázatomat,

P2 és
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¿s nem akarom ,'a’ meg- мата; 'alól киса

ni magamat, mellyet érdemlek.

GBESTER. Ugyan, hogy tudá, еду ol

lyan анаши, nyájos, ée jó шил Kis-al'z

fzonnyal ezt tsele-kedni?

VILHELM. Tetézze tsak, vustéz-ze fáj.

dalmimat, minlhogy nem'menthetem шеке—

 detemet. _ Ne fzánnyan meg egy lzerents'ét~

lent, a" ki önnön шага: utállya.

oßEsTER. 'Mivcxhogy meg . van” fm.

báját, többet azt ele' nem hozom. Мой lá»

mm, йогу nem vefztettœl minden emberiséget,

melynek a’ meg-bánás petséttye’. Tsak arra.

kêrem azért, tegye mingyárt jóvá azt a’¿rol"z

fiat, a"mellyet Кета". \

VILHELM. De ymit iselékedjem? »

OBESTER.- Azon igazságtalánságot, mel

]ye: Байта iránt yinivelt, yigazán vallya~meg ч,

¿S ötet tölìlìé ne láfln.

VlLHELM. Отв: többé nem láini! _

Lehe'tetlen '_ inkább ’meg -halni. `( K5@ vez*

m' диареи, fzemei Zörleíreïe #izq/'z5 Ãc/"z/ïfnyä'

je?, efr azzal еду [eve'l ныл ’zseóefòöl )

‚ '‚ОВЕ5ТЕВ„= ‘(/`е1- эфа) E’ látom nëkem.

fzóll. ” '

l y ` [1- `
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VILHELM. Meg~engeggyen nékem: ez

(lött mintegy fé! órával adá egy ifmëretlen,
az Obeßer Ur kezeibe való I'zolgáltatás végeu, y

mellyet magy bódúláfcmba el-is felcjgettem.

OBESTER. Ez meg- engedhetö dolog.

( ifi  балда) `

` VILEELM. Мой pedig alázato: Гуляй

ja Vel-menka Н-Нз‘пй magamat.- (кн-тегу)

ОВЕЗТЕВ. ( a’ lez/'ckt ода/За) „ На 0

,‚ЬеНет Uramnak ncmzettséginek bóldogsága

„ I'zívén ветвь, ha еду I'zemélynek romlását,

„ a’ k'i „лаванда: fokat ~ér пьяные. е1ёиз, meg

„akarja akadályoztatlli ‚ minden haladék nél

„kül köveiïe czen leyélnek vivöjit.”'Ez külö

nös dolog! tnlám . 2 ё›:6тес Kapitány Erdö.

Ht nem illelheti. _.Már akármi légyen, után.

па menyzk. ЕЮ: 162 tielekvém molt Щеп:

шеи; е2еп ifìut meg- jobbitám, és azon jóg

Léánykának {zerenrsétcnsëgit el-háritottam.

/ki~mcnycn) '

III. IEL
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1. JEszbIFLS.y

ЮЗ: mò- вы: Мятеж ‚мамы. ) `‚

í Кишмиш}; агат ¿zAszLosL

I wVILHILLMÍ` l(regg/ediz!) Шепет! iñirë vf:

,héte _engekyriL-’tngß llîiüntctéfì: érdçm'lö :hajlandf'qsá-

lgom. -- MöfìlvlátomQhogy a" vétek; ŕriindçn.

kor fzégyêńî húz maga uián; ЗаёгеЦзёвеЁ‘Кёцж

‘ ték', cgy~mindenek `elött встаём lévö b61

ldogtalan'nal, йогу azoń deték Obëŕiìerhńl'egì '

Ъётзаш,\’5 tifztelètèhí ищут beñele'niìisënn.A

 Kedves Sáráin! mint érz'ern_"n `той I'zen

7v'cdé[`eimet -Lŕep'ülek '' rèpiilék »af/té Íáßaidi»

hoz , mègèììàlìáni Hìbárñat; És Íéquei: yíninl

'denböl ai ¿gam ‘yimg etat@ титана. _t

De тати тешу 'cmg мы ед еду ьпуан

Èŕzékèny híegïséìï'éàérÜ «à» На ‘xl/36g еду, df:y

. ` ' ‘ ‘Óhf
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6h! ennek villafztásâ't, a’ büfzkeség, e's az

emberek hibás vélékedéfe meg-tiltyák. _ '

Hogy hogy ! — mit nlondok ? -— .El-felejteern

é , ne шпат-е, És el-vePLeÍfemé ötet? _'Ohl

ennek tsak meg -gon-.ioláfa-is kinoz. Iövel

Villlelm! jövel, áldozd-fel fettzéûnek maga

dat, és czen nagy lelkü léány végezzen for

шаман. (Íri-menyen ) , '

ZASZLCSI. (nä-1:6, еду levelet tartufi/z

А'сдеЪс) Ezek már gyönyörü dolgolln,I ` Vá-rj

` meg É. meg-tanitalnk én tégedet , Люду

kell az atyádclnl- bn'nni,l moli velzem él`zre',

liogy еду 'lzintz nélkül уа16 Oroleány, ko

ránt fem oly, velzedelmes a’ háznál, mint еду

illycn perflitusv iltzkó.._ Mit tudjak hirtelen

tsinálni?_ az' exprellus` válal'zt vár? _Már

bizony tsak várjan, тем ez nem о1у llamar

ièazi ható dolog. _ _ Szemtelen gyermek ! д

még tulajdon liázamlloz 'hozza, de maid _'

majd Iel- igazilamf én a’ tiv bajatokat.

l l

II.V J Е L E`N113 s.

'zASzLosL ОВЕБТЕВ.

ZASZLOSI. Épp'en jókor jö; a’ mi mzîi

vélekedésiink bé-tellyefedett. тык gondollya

meg , az e'n jo mag Пат, ёгёуе1 hozta »vólt

' el



23:

. el-agy helyröl azon` Léányt, ’seágemet ollyan-í

perbe kevert, a’ mely`mé5 ferflmivé tchat.,

Olvalfa ezt a’ levelet.

OBESTER. (стада) ,‚ En Sárának Tn-`

„тога vagyok, а71к1ъ-1влё11ет a’ ßá-róUrzmlV

„vifzfza nem adja, игу а’тёпёпу úttyán _ña

„eröv'el ellvitt. Ha azéri бис: nékem- шаек

„ dolgomhaz , és akk'or тег-50812. Méíóságod

‚дата, mind “Пашем, mind.pedîg vádolójáì.

„Kelhegyìbcn.” (magdbß) Kelhegyi! —- Már

I'emmi kéttségem mntsen; alig tudom'öröme

met elrejteni. ‘- lsméri-é ezt a’ Kelhegyit?

ZASZLOSL E nem таи-10211: а’ dologhozíïg>

hanem én нападёт; vifzfza ищет nékie a.’

Léányt. f ' „

ОЁЕБТЕВ. Tsendefen, tsendefen.` ШёЬЬ.

meg-hell' az embert halgaini, és Sára riránt

vaìó, hatalmát visgálni. Azután ha helîyefen

'fogberzéncni ..- _.‚ . ` ‘_ ` '

ZÁSZLQSI. Akár hellyefen', akár nen-l,A

de én perlekedésbe nem elcgyedem -Iften ö
rizzen. A"Léány pedíg lódûllyan.- l

~"~ oensrrea. Nemrtelenkedjék Barâmm.

Umm! Jobb 1сГ2Г2 а’ belsö fzobába bé-jönni,_

¿s annak а“ КеГЬезушеЪс egy пешим i'rnì.

ç.

\ 211521



ZÁSZLOSI. Né hol jö `Uïñ Uram, a’ 

Ris Afziìonnyal; miugyárt fel- olvafom ökq

nneknek a’ textuñ.

ОВЕЗТЕВ. Наших-е! тошнит man; _
ZASZLOSI. Envnembánom, réá `állak.,`

de. ha valami vefzedelem fzármazik, az Oba

Нет Uram lelke ád- fzamat._

OBESTER, Jo> lefzfz , jó,tsak mennyünk. ‚_

(сдтсппед‘).

Ш. j E L E~ s;

SARA, VILHELM.r

VILHELM. Езаешт ГЪёр sáfâl м щ...

dakozza {внешней okát, Навет botsáñla-meg

аи nékcm. .

SARA. ‘Az igaz Báro Штат!` hogy én,

ед)" minder! fegittségtölv el-hagya'tott чаду-ой;

de az én txl'zta lelkem» kiépolollyaçzt nékìçm,

¿S @gy Oly faijdalmas meg-bántmláfomnak em

lélaezete, nchezen törlödikki abból.

VILHELM. Helgall'on-meg drágalátos Kis

afzfzony 1_ '

SARA. Еду Ьайоташп етЬег haragîá

° nak fcl-áldozni, és alatson gondolaltyanak

тазик lcxzni engemct. -En пугавшие I'ze.

¿rele
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retetével nem llízelkedrem magamnak'., de»

még-is сип gyiilöl'séget mivel érdemeltem? ’

' VILHELM. Mélxo vagyok akármelykról

1am való tsekély ¿_Londolkozásra.l Мёд—15 el

higgye azt nékem, hogy la1kk0r-is тиши leg

.inkább meg-bántottam, határ nélküllvaló vóit

az én fzereteIIem, ' Q

SARA. Szeretete? ._ neìfertézteffe-meg \

ezt a’ l'zót. AL' igaz fzeretelnck minâcnkor ne-`

mes~ lzándéka vagyon, és nem bellelemtti

nyájpl'ßágának tárgyát. Azçnbaii, én fokkal

питают` Báro ‘Ui‘;i‘mnak,. és akármely mél

lyen Наум-55 l`zivem feblretve, meg-is иду

y érzi jótéteménny'eit', hogy azokatmaga'vile»

f lèttye el-nem'felejtetheii.

VILHELM. Szeretetre méltó- nagy lelkii

Feje'rnépl дина tsaklzégycnemct, és megbá

nál'omat neveli. '_' Ugyan ‚щам az, hogyv

icl-tette magába, engemet-»el-hagyni?

SAR-KA.> Változhatatlanul.` Lefzfz nékem

mergr egy Barátomnyomoiuságomban; ha pe

dig ettöl-is meg-fol'ztmnk az Egek, meg-ma

гад az én'` ártatlansá'gom,. mely a’ >leg-nagyobb

fzegénységet-isî tiinhe'tövë teheti.``

VILHELM. lIlìenem! f,e’ már' felet\te fok.

-' Nem _fla'bai/wz q/ik) ofzoljatok-el töl

у ‘ l lem `
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icm bürzkeség, es cmbcri rzegény hibás ité'.

lct! mert ennyi virtus, mindenkor érdemcl eg)r

áldozatot. _- Imé lábainál esküfzem, hogyP

femmi többé az én fzerentsémet nem.fogja.

akadályoztatni, Légyen_'nékem-hitvefem, [`zi-

verhnck, és minden vagyonomnak bírójä. Tse-‘

lekeggye -‘ oh'! tsclckeggye, hogy ezen 116-

kem .ajándékozott'A kedves kêz, cröfittse-meg; '

l örökös bóldogságomat.~

_A SARÀ. Soha Fem.~ Elöttem mindenikünk'."`

betsülete drága., és azt akarom, hogy ha ed-|¿

dig nyughatallançágot oqutam-is nemzettségi- `

flek, ezen válafztábávnl ujra meg-ne pìrullyan.

VILHELM; (fel-kc?, ¿rfa/Laitozj'

W.JELENÉ&

A’ VÓLTAK. KÁRQLINA.

KAROLLTA.’ Szégyeljed magadat Bátsi!

 A’ Sára Tutora Kelhcgyi itt vagyon, ’s

vélled kiván fzóllani.

_ VILH'ELM. Mir ha'uok? камеди" _ с
felnát még él? -Hálá légyen az lfìennek,

éppen jokor érkezik.- '

~ . Mmmm. Au шпат, ha пневмат

` tod, nem igy vékckedcl. Mongya-meg mál“
' l né
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nékem kcdves vSafrám! el-kellfé' Barámématv

vefzteni, vagy pedig tsak :gy tsalárd Kelhe

‚ gyi? ` `

SARA._ Шт: lfemmì igagrl quI`a hozzám. »__

A’ Kig-afzfzony Bánya mindent тез-тошнить .

VILHELM. Ezen tettetçtt` T_utor egy Гет

mirÍe kellö embçr; ugyhogyv, nemannyira ay

virmsnak, mint az ö lvétkes у61ьг1цаь‚'ка_

1`zönheti Sára jo nßvclletélìt. el~fogl`à~
bámulní. ` l

SARA- _ Imhól jönnek.

VQ I; E L` E N.É->S.~.

¿I VOLTAK. zAszLosI. OMSTER;ç _ ‘

шиит. КЕЬНЕС‘П.

OBESIER.. Märv £549.15;A múxafl'a-meg Keule»n

gyi Umm! jufsát a’ Léányhoz , és tude Bâ.->

то 225121015, eLnem fogja -tartozxami

KELHEGYL Ежа? Léány, ésk ez а: öj.

аматёр. ( И'Мс!тгс‚ ¿y штат)

- VILHELM. El-tsábítója?

KELHEGYÍ. Igenis el~tsábitója щ m65

Pedigvïerövel éjfélkor. `

YILHELM; Tiak tovább-meghalgatomK

manî
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‚ `KE-Li'iEGYI. Reméilem, ¿eguali-is rml.

" Едим. _ Uraim! én ` mingyárt vileza `kiváî

vnom alréám bizatntt árv`át.

OBESTER. Bizonyittsaémeghát elébb

igazsâgát.

KELHEGYIL Е2 а: ¿n árvám, es ez атак

el-tsábìtója _ ez'elég bizonyság.V Vagy ha.

még többet 'kivánnalß a’Tanáts elölt minat

hawk.`

-ZASZLOSI- ‘(аз Uôq/Íernek Jûgva), Az

Illenért, tsak per ne fzármazzék; inkább vi.

@ye-el a’ Léányt.

OBESTER. Байта, Kis-afzfzony! isniêrii

ezt az embe'il?

SARA, lSajn."illorn , hogy igen jól.

ОВЕЗТЕК. -Mi módon lett jo Uram! tu

tforrá?

KELHEGYI. Az ańnya ákarattynfáltal,

a’ ki halálos ágyába köte' lelkemre. Örökkë

игу I'zerettem, mint tul'ajdon gyermekemet,

és atyai gondoskodállal törödtem jo'fnevelé

lin. Ez' вши; liárom liólnappale'jféltájba, tsak

bé-rontá ajtomat ez az iliu'emlicr, eugemet

keményen meg-rebellie, és Sárát meg-raged~

ván, el-vivé~ Mind e’ тай napig hìába keres

tem; той pedig réá lalálván, mél' Vifzfza ki

' ' Манил.
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Ишот. На ide adják, meg-lefzek véíle elé

gedve„ lla-nem pedig mingyárt'meg-mûtatóm,

„ hogy Í'zòkta a’ törvény a’ ts'ábitókatî, és gyil

kofokat bünletni.

zAszLOsr. Е’ már fzëp dálog Fiam U.

ram! _ .

SARA. ."Ne'lliggyen Méltoságod, mert bi1

Ymuy meg-tsalajtatík. f ‚ A

VILHELM. Kelhegyi Umm tehát azt erö.

Iìtî, hogy én ezen Kis-afzfzonyt~minden ok

.nélkü 'l erövel el-hoztam.

1_ QELHEGYI.. Igen-ís , és elégtéteh kivánok.

x чьнвим. Fogaddfel hät т а2`ёп ke

zemb1 öl, femmire kellö tsalárd! Магда: reí/zt)

AZ„ASZL'OSI. Mit akarfz gyermek? (meg.

‚ fvgja) '

_ ОС ERSTER. >l\'Ieg-állyon az Urfî, ne 103

gya a’ mcg-bámáfì eröfzakkal-is. мышь Sá,

rát vif; :fza keil adm'. '_ 'f \ д _

VIl YJHELM. (eZ-tcgfzi kargyát) Ebbe Го11а

meg-ner. п cggyezem. «

ZAl 'JZLOSL Igends vifzfza adjuk -‘ `vií`z

Iza. ` 

' KAR CUNA; Ne fofzfzán-mèg ezen eg

gyellen e_ gy Baráŕnéxntól~is, kedvcs Urám A

‚Чёт! ’

` SARAV
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SARA. Méltoságos Uraim! könyörüllyé.Y

"hek én rajtafm; ne adjanak` cngemet a’ leg-hi

báfabb embernek kczeibc.- Halgaífanak-meg

Ielêbb , `és ha harniÍTan fogok befzélleni, örök

're vel'zeffem-el kegyefségeket.

KAPITANY. (УЛ/легший) Barátom! 154

kélctefen hifzèm , hogy ártatlan, ¿s igazságot

hallunk fzájából.

SARA, `h1égïfízeńkét cfztendös koromba,

rmeg-veve ez az utálatos cngemet egy afzfzony

т61‚ a’ leg-gyalázatofabbwégre. Ezcrfzer elé

Нота ezt nékem, ezcrI'zer gondolta, hogy ezen

vásárlá'sán fe1.épim¢u jufsác; fok emendökig

Viildözött fzereretével, mind addig, mig utol

lyára ellenkezéfeimet meg-unta. Egy elìvc uj

m probáihozfo'gott  már el-kerülhetetlen

vcfzedelembe vóltam, a’ midön паду Íìkoltá

fomra, а’ nemes lclkíi Vilhelm Urfì bé-rohan

ván, ki-ragada ezen=tsudának karjai közzül,

’s el-hoza еду .pllyan „fzèrentsétlenségböh a.’

melytöl leg-inkább írto'dgìk az erkölts.

KELHEGYI. Gyönyörii Román —- Valé

ság 31 jól ki-van'gondolva. Hìfzem az az afz

попу , а’ kìröl fzoll, a’ dajkája vólt, a’ kirc

én magam biztam vala.

SARA. Hazudfz bóldogtala'n! Ez' engemet

az njlaja elölt talált, és mind addig пени,“

mig tenéked el-adott,

' VIL
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4WLIiELDJ. Штык tsak ide ai: а: arl
s'lzónyt, ha még él; merktudom' ö-is ezeket

"fogja' mondani. _ i _

”КЕЬНЕС‘П. Ezel: папа hazúgságok, és

költemények; tsak' ап'а tzélozók, Ногу klet

"ten áz'Ur'íìválwggyet értvén , ySáŕát Tutdrsá

gom ;al‘ól ki--vegyék. _ Еду Г26‚ mintlzáz,

"vifzfza adják-é nékem ötet, vagy nem? hadd

""vigy'em fellyebb wa" doigòt.

_ шиш-31. ya; .voßcßeme/mffgfa) Ag.

fg'yuk vifzfza. ' ^

"ОВЕЗТЕВ. 4Mindenekn'ek'elötte , ha'lgalïnk

imeg 'azt az'ëfzonj't, a.’ юты l`zó van. _

_ _ _'KEL'HEGYI. Nem hamm, de -az iiëlö

` -Birák elött, a’ lxóllátnifogju-'k egyniáll. (lij- >

"merg/en)

‘‚ “чл, J Е 'L ’E N s. _

1A’ VoL'ffAK. кишат: ваш.

SARA. (туш ' '

_ ”овкзтвк. `N¢ Smau ¿im Lgányom'i _ne
féllycm Гейши-18. А Mi mimyájŕln hil'zl'zù'k ár

‘тдЫавзёЗщ, ¿j 'kérzeiè шунт: 6Иа1та25$ёгщ

YILllFÍllVl.\ńz/engemet inet, à’ ki egy

vlzex'smind tartozom' nékie, azt az еду elégté

Aïtelt-'is тез—дат; а’ mely hatal-momban áll

’ ` 2А52.
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ZASZ'LOSI. Mitsoda сиг-тёти?

VILHELM. Kedves Uram Atyámtól függ_

Engeggye-meg nékem betsületemet helyre 6111

tani, és Sárával vàló eggyesüléfemmel fzeren

tséfsé lenni. `

KAROLINA. Már moli ismérem az én

Bátyámat.  Örvendem kedves Sárám! Lé

gyen nékem Angyam, tudom Uram Atyám

igent mond re'ája.

ZASZLOSI. _Nem jól találta Lêányom afz

fzony! mert Ura attya bizan nemet mond,

Аи engedném én meg, hogy Vilheîm еду fziia

letés, és tehettség nélkül való fz'e'mé'lyt'el-ve.

gyen, és a’ mi nagyobb óllyant, 11’ ki miami

én еду vefzedelmes perbe keveredhetem? -l

Nem  ez `leheletlen. Навет _ha a’ Kis-ai'z

fzony vallástétele ìgaz, goudom leÍYz fzemél

lye iránt, de a’ házofságról ne álmodozzék.

SARA. Ne féllyen Méltoságod, tudom

én mivel tartozom állapottyánäk,

ZASZLQSI, E’ hellycfeu vala mondva.

KAROLINA. De jobb jutalmaztatáß ér

demelt vólna, иву-6 Obeñer Ur?

OBEsTER. Mind а’ víuìelm ajánlára,

mind Sárának maga _vonagatása igen nemefek:

de bizan az én Barátomnak végzéfe-is okos.

Q ’ VIL
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VILHELM. Ногу подрывы Ur?

KAPITANY. Báro гамом не спешит

zék ily nemes lelkek fzerentséjivcl, ’s engedje

meg nc'kem , еду vélekedéß mondani.r Mikor

az embernek elege vàgyon, kitsinségnek kell

akkor annak fzaparilásának tettzeni, _egy fzép

Feleségnek bírhatáfa mellett. Engedje-meg спи

ifìu Erdöíìnek, egycdül Károlina által bóldo- -

gulni, és mindcîn ki-házafìtását adja сип né~

mes tulajdonságu Kis-al'zfzouynak. A’ Bátyám

hclybe hagyását reméllem, meg~nyerem.

KAROLI'NA. myen minden hamm kere

Sés nélkül való fzándék meg-vallom nagyon

érzékenyit, és [bha Kapitány Uramuak egy

gondolattyábis, lugy mint ezt, a’ ùxagaméhaz

nem hafonlilhattam. ì

f

SARA. (a’ картуши Érzem joságának'

b'etses vóltát, .de én azt el-nem fogadhatom.

Nem akarom , hogy az én jól-tévömnek (Vil

Ízclmre mútat) nyájofságát pirulás, és тёз—

bánás jdtalmaztaífa. `

oßEsTER. Nemes ,-0 L'éányká!  vill.>

helm Urñ! gyözöggyék-meg máx’ той az iránt,

hogy(engemet lribáfan esmérr; Mágát pedig

kedves Barátom YZáfzJoIì! vénis különösön ké

щи, eggyczzébmeg ezen párofodásba. lgé-l

' ~ . fem,

1
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rem , hogy~ Sárát fzerentséjire nézve, hafonlo

"vá téfzem a’ Íìához. ' . y

ZASZLOSI. Ez igen nemes gondolat, de

az ö I'zületéso- _

OBESTER. Az ö fzületése? _ Oh Зайка!

Sára! (штатив/г) Lâttya az Urfì,.mennyit

vádolày engemet, hogy én igen nagy réfzt ve

fzek ezen gyermeknek forsából; jelentem az

Yért, hogy nem hibázott. Igen-is réfzt vefzek,

még pedig ugy, mint еду valoságos Муз,

(‚пед-011212) Szerelmes Gyermekeinl

SARA. Mit hallok? én _ _

MINNYAJAN. Lehettséges-é?

'OBESTER Meg-engeggy kedves Lêá

nyom! hogy fzivedet probálni akarván, Izen

vedni engedtelek?

SARA. Az én atyám? А

ZASZLOSI. Meg-fogliatatlan dolog!

OBESTER. Halgallatok-meg Bßrátim !

Az az, alatson afzfzony, a’ kiröl Sáre. befzél

lett, az ö dajkája vólt; a’ kinél én ötet еду

fzép I'umma pénz, és фаза kövek mellett

hagytam vala, midön l'zerentsétlcn duelláláfom

miatt hazámból ki-mentem. Egy néhány efz

tendök után, машем jelenté Léányomnak, az

afzfzony: maga pedig meg~változtatván ne

vit, el-bujdofott Barátaim tudakozodása сип;

SARA.
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SARA. (тег-51612) ‘Há't mitsodà Ггегец;

Atse’s történet által — _ ' .

OBESTER. Az ime'nt egy isméretlen le.

vélbe arraa kérettetém, hogy annak hozóját

Наше köveffem; utánna menvén tehát, találék

еду lelki esméretével, halálos ágyába küfzkö.

dö afzfzonyra. Ez éppen-a’ dajka. vala, a’_

¿knal minded kömym ánárokat, a’ maga, és.

Kelhegyi gyalázatos. .Isekkçdeteivel свищ
meg-tudék. I . _ Ё

SARA. Oh `IIÍîenì gondviselés!

oBEsTER.- Tsupán 'ez hozzmta мат

' Lêányom! `víìl'z['_za,I туда knrjai közzë. `. Háf

шт aqu` néked én “теист! hogy ötet nem

“ад Шва-Картатд hanegnY winden kisértetei

között'is,_ annyi nemes tulajdonságokkal tel,

lyeének, és fzerent§étlen$égibe, ely á'lhaëatos

pak рантам; met

дождям

SARA. lábai/zoz ç/ìk , azokat Лей, е’: l'a».

git tgoïrplbfu) Kedves drága Atyám! A- ez az

egy nevezet, ege'ffz élçtem >nyòmorusá'gait elw

felejteti, -— Mivel tudjam en má: örömemel;

ki-jelentení, midön nem ktsakI kedves Аъуёш;

yhmmm. egy jo Bályám-is vagyon. (fel-,MU v

KAPITANY. ‚ Öpìendem, 'hogy illyen На,

gem. мм ' Ä л ' ' ‘

с ei.  92 már а: iga@ bólf

БАКА;
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SARA. Tudom ucm inkább mint én , a’

,ki egy ismeretlenségibe-is ugy aunyira hoz

zám le-erefzkedö, és names meg-fzabadito

açyámñával ditsekedhetem.

VILHELM. Drágalátos Sára.' tégyen en

gemet-is magához méltová. Ajindekozzan-meg

kedves kezével. '

OBESTER. (eîltaLadÍQ)I Itt vagyon Fi-`

am! Minthogy` már tudhattya _, ki légyen ö»

ajánlom örökös birását. Шайтана azon vir

tufokat, mellyeket tulajdon maga probált-meg

VILHELM. Tellyes életem arra leÍI'z for

;lìtva, hogy nyájofságát, joságát‘érdemellyem`

y KÁROLINA. Едва Barátném! ez az egy

ben köttetés nékem büfzkeségem, TeIìvérem~

nck pedig Ikerqntséje léfzen.

ZASZLOSI. (1reth fogja) Vegyevmár töl.

lem-is idvezléfemet, és atyaiV áldáfomat ked~

ves Léalnyom! - Aldott légyen az Ilìen, hogy

már perlekedéstöl nem вешать.

543А. Mindenfelé buzgo alázatofsággal

köfzönöm indulattyokat. Károlinának pedig

azt mondom , hogy magától fiigg ‚ а’ mi fzeren

tsénkct tökéletefsé tenui. Jutalmaztaffa~mcg,

Kapitány Erdöli Bátyám a'llandoságát.

KARCg

.'- ... 'J'x
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KÁROLINA. Minthogy ez által még _egy

közelebröl való Juli nyerek baráttságához; an

nyi mint az, leg-alább módiból férjhez me

nyek. _ lmé Kapitány Uram! itt vagyon a’ ‘

kezem. Tsak fzaporán fogadja-el; 'ne enged

jen fok'idöt a.’ gondolkozâsra, mert m'ég meg

bánhatnám. ' ч

__  KAPITANY. (Яти? Jürüizjmokolbu) Vê

gye ezen tsokokat, minti blliôltig tatto fzerete

temnek, vagy-is mondom imádáfomnak tsal

hatatlan petséttycit, legihofzfzafabb .köfzöne

tem hellyett. ` v `

ZASZLOSI. Kedves Gyermekeím! légyen _

‘òrökös a’ ti meg-elégedéstek; ezzel сепсис]:

engemet leg-fzerentséfebb atyává.

ушным. Az ¿Jdräga Батат, meg.

gyözött engemet mind arról, hogy a’ példák,

t és uralkodo erköltsel-t lemmi vétket meg-nem

jobbìtanak, mind pedìg arról, hogy a? l'zere

^ tet örömir, мы kerelì таю, az тащи.

рёв el-tâábitásálian. ` '
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