
 

  



 

 
 

 

я Núrodní knihouna CR

Historické fondg

‘f

Národní kn

 
 

 
 

  







 

 

 

 

  



‚д— , {чл

l V

n

 

  



" " о u ‘Y _ l' ‘n `~ v" ' ‘ — ‘ Y ` ' ' ` \ ' 7 'l Y. I' ‘n'vffl "..Y ` А .zele '.ì ‘Ап-ьд. ‚мнч-чч- .‚ n: 11:

l ‘Wß_ _J3„ ""5 .IL ` ` ‘qui д Y д ` x I 1. худ—“да! __'i . :‚5 ..4

` ` . A ‚ ч, ' ‘м и ‘î »« з-Нд \ ` . ` l

  

\ , »§
д „ ' ‘of ‚ l `

` `\ ».„ ‚
l " -.‚. ll\

‚
"

v.

l .

——ч—-v*

 
«v_-‘_

   

 
v«~v-1'

 

` " ` " Y 4. ‘ч ‘ <V` ` ` .I ~. ‘U "`AV Y . `

` п s Z А К А 5 Z ч
. ` î v г ` ‚ ` ` " "ы- "1_ 5m..

_ .ß . \\» „I -\ .1` Y’ Y i D ~ Y Y . Q J ‚ Awa; _y _. _t E

 a ` ` `~ . ` ..; ‚ i . l e,

I’ ` .
ь ik. à

î
i

‚с \‘

   

  

  

мы _

‘ a   “а lua». D ~A;R .A ` v ` g

` . . й ` ' f ‘ "fvg-ff*

s A: „MufKoLowVARATT,«g@~”=p¿gp %

Ё ‚ дует. носнмшз'швдмштоы, rs. K; д. î
î  ' Dvxcaß. priv. Könyv-nomt. âltal. -^ * ~ \.

.- -v- \ _ — ‚ M_. „d
` __ ‘ .`. v е Y \`" ' ‘fù-I `°.1`V""` ¿ ‘,î. .l ' ‚ _' ` `

I _, " f `

L I l u \‘_. ;" i

‚ д; 1|

- ч

 

  



 

 

»
f
r

à

\

д
/

‚
.

‘
Ё
.

.
.
\
‘
.
Л

m
í
a
.
.
.
j
œ
m
ß
î
m

s
w

a
l
l
.

‚‚

‚
А
н
д
,

д
н
и
щ

.
à

.
1
#

L
.

.

u
s
,

.
{
4
.
1
.
4
l
e

«
a

c
í
a

ß
.
.
Y

.
H

„
Щ
!

Í
.

‚

_

`
@
J
u

„
с

ß
.

r

{
3
,
1

\
\
\
\
\
я
¿
E
n
?

„
ч
ь
и
,

и
щ
у

у
.

`

1
v

‚
.
‹
.
.
‚

.
s

‹
l

.

`

д
ы
л
д
а
)

л
‚

‚
`
.
„
»
.
.
.
.
.
_
,
„
S
„
„
.
v

‚
Í



UX) i

NEQYEDIKf

  

` NEMZETI szoMoRu JÁTÉK,>

НАком вы. - voNAsoKBAN.

" ` Szcrzette А

к. в 012zirgsluíìiolsr,l

 

A’` töxténetnek valósággal meg  eI'ett ŕéf'ze, Bon

fìniusból , és Pálmából lévén ki-fzedve.

 

y-Ela'- adatott a’ Koldwári Nemzctì YJáttzá 5251:

ben, стати 1793-bań.Martíumakg-kán.

Á »s _Z L Ó.;



r

SZEMELLYEÁ

NEGYEDIK LASZLÓ ,

rállya. »ì j » I

'ER’SÉBETH, a’ Királyné.'

fnvnoLE.N¿mu'ránán`

OTTOKAR. Tseh irály. 

зыбки, Lárzló maven, slávoniai ван. ‚ ‚

'.RO’SALIAr ennek макам. '

OLDAMUR a’ Кивок Fejedelme.

MIZE, Nádor Ispánnya Magyar Orfzágngk.

GROF EGIDI, Láleó Fö vezére, ’ -

JULISKA , a’ Királyné fzoba Léánya.

Magygï» Nëm“, ¿s Tseh Táborozó Katana

5 g' ' \

Magyar Orfzág Ki

\

 

s., л l

A’ törfénet eûk Magyar Orfzágnak

am felöl {ем fzélibe, a’ Dunátoi

nem mefzi'ze. 1285 Efztendö täjban.

~ льва A

  „4.1



 

 

  

Emo’ рыжем/щ ~ Í

¿L IELEÈJÉS "

( Láfzzó Kirai/y»- Pazatdfa) 1

\

LASZLO. Ugy vagyon names Hazâmfîa!

reményvségünklehel: gyözedelmiinkhez, mellyet
mind ujjabb ujjább cl'etek bizonyitanakaA né- i

met Tsáfzár мате, minden órán érkezik тё

borával , Grof Égidi pedig a’Po’soni várnak'

Igazgatója, meg- esmérte méltó quTomat, ál

tal ища, melly igazságtalanúl foglalta vólt

el аи Ottokar ,' `és imé magál, alattavalói~

val eggyütt, hatalmam- alá botsátá. Ezek
Y "А 2' A feier;

ъА’Ф'1‚.А.52ьо.м121д' „*
\/ _ _ , _

‘

_, .

о .

\



t \

шт bizom Magyar vitézeìmbe. — Jól ifmé

rem immár tehettségeket; tudom hogy harf

попадай boldogûlt Atyám mellett , az` alatt

Morvába , mig a’ tsalárd Ottokar , meg-lop

ván öket, Pofont, пути, .Gyöljt, ’s Nagy

Szombgtot meg-vevé. De vége -é gyözedel

mes fegyvereìnkre, mellyek talám még moñ

is Tseh vértöl füßölögnek eskül'zöm, hogy vé

ge roppant hatalmának.

MIZE. Ну bizçnyos'meg ~ határozását

forsának , tsak azv Egek rendelhetìk el: mert

had verés Шеи doiga. —- Ottokar j_ó Katona. ,

a’ Tsehek kemény embcrek, ’s elébbeni nyert

fzerentséjek képzeléfe még iukább meg-kemé

nyitti. Söt kéttség k'rvül abba -is bìznak,

hogy a’ békefség fel- bomói ritká'n érhetik
el tzélokat. I

` LASZLÓ. Tsak aztaz békel'séget ne em- ч

littse: mert erre minden haj fzálaimat talpra

érzem állanì.  Miért vétkezném én, egy

oly békeí'ségnek fel- bontásával , ther a’ ma

gyaxj Királlyi hatálmat annyira meg-fojtotta

vólt: Nem"vefztetteel ekkor az Atyám_,

` шашни, Kárnioliát , ’s магмы, mellyek

nek nékem vifzfza fzerzésére kell törekednem.

.l Törckednem 1nndom: mert vagy eléregn 126

, " iomat, vagy inind egy lábig el-hullott Ka

’ ` " toná

v f

. \ /

" “WVMwm-'à-w L" ‚ „дмьщь ' Y
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tanäimközzé шумным ñromat._ > — Mit ' ‘

gondelna vallyon róllam ¿fmàradélg halálom u

tán,"s mitsnda gyalázatçs emlegetélïel bojgatná

hamvaim'nyugodalŕnát, midön olvasuá a’ törté

netekbe ; hogy ‘oly Tseh Királynak, a’ ki fzünte

len való foglaláfokkal neveli Orfzágát , és a’

.ki eröfzakkal biŕja Außrìát-is, Iner a’ nér'netl

Tsáí'zárt. Шей, egy negyedìk Láleók mcg-nem

tûdott felelnì ?‚ _ _ ì

MIZÈ. Ezen utólsó hìbája Ottokárnak

alkalmatòfságot `.eid á’ fcleletre: `Rudólf Tsá

fzár Außrìápak' által nem engedéséërt ráilt

Qfçgyvert; erre va.’ Magyar Seregeket fegittségl'il

kérf. . Jó vólna talám , ha.A Felséged ez (та!

inkább mim ввезшая“, 1'»ng rem mint valé

ságos fö`éllenség verekednék. Mert ha jó vé

ge lcfzfz Iaz таить ‚ akkor mi-is min

dent`kivánhatunk Ottokartól; ha’ rofzfz pe

aig „gy видав Тзёйёг маги тёЪЬы, és mi- ‘

ugy-îs békel'ség Irontóknak nem mondattat»

hatunk. ч ’

LAszLo. Ненуегец gonaona; nem bá

nom igy légyeln a’ dolog. `

MIZE. Tgvábbá méta',y azt - is bátork0~

dom Felségeíinek jelenteni, hogy jobb vólna

a’ Seregek igazgatását, egy jó emberuek ve

zérlésére bizni , és'magának ide haza bálor- ‚

sag

'
..›

А —` u À A ‚ ц -\‘-’`x_.'.'v
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ságba 'růaradnL Еву. fzerentáétlen fzdmpillan

i tás esheúk , mellybeu Felséged-isloda lele'z`

»- Nintsen örököfïe a’ Kioŕònának, тау-тазы

ki Tok, véres clienkezéiìiokozhatna az Ot

I'zágba. '

LASZLO. Köfzönöm iirántam való gon

doskodását , de erre nem álhatok. На- ifiu

vagyok-is , о1у. Királyi módon` kell tseleked

nem, mellyért meg-ne ïzégyelje Magyar Or

fzágyhogy egy iiiut ültetett fzékébe. — Mit

gqndolna a’ Tsáí'zár, ha én kî~vonnám a’ ve

fzedelemböl inagamat, és mellyik _vólna fzebb;

ha 4.'izt mòndaná e’ i'ôllam, hogy еду árnyê

kától-is meg-ijedö puha' ale'zonyi teremtés

vagyok, vagy ha vitéz` hartzoláfom közben .

vei- efvén, azt moudaná: irigylem Magyar Or?

fzág Királlyának halálát, тег: ugy vei'zétt-el,

hogy ezt nem halálnak, hanemy a’ ditsöség

tempiomába való bé-I'zállísnak nevezhetem.

Ugy-ê, inkább illik hozzám’ az litólsó?

MIZE. Ugy` vagyon Fel'séges Uram ,

de __‚__\

LASzLo.L No haugy, ugyisrseiekrzeiih `

Magára bizom Orfzágomat, azalatt a’ kevés

idö alatt, mig én vagy gyöìedelmefen ifmét

meg -Aölelhetem„ vagy vifzfza hozott hólt tc

Hem,

‹“2:1
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Rem; hazañui könyv tseppeket fajtol heme-

liböl, Nçhezçn válom-meg az igaz. mind hiv

embèreimtöl, mind kiváltképpen drága Ersê- ‘

béthemtöl, >de jól láthattyák, hogy tar'tnzom

ezzel a’ ditsöségnek áldozni. Hogy ha a’Í`ze.

rentsétlenség el- talâlna alatni ‚ 'azt hagyom

a’ Király'válafztásról én-is, a’ mit Nagy 'Sán

dor feielt vólt, hogy tudni-illik a’ ieg-érde

mefebb légyen. Sokkal tsendefebb nyúgodal-I

 y mat adnának ugyan teñemnek ,l ha kedves Ki

rálynémnak tennéll:> Koronámat >fejébeg de"q ~

Мёд-15 azt mondom, hogy nem a’ tckiutel, ha.

nem az érdem vezércljen erre mindeneket.

MIZE. Befiéllyünk суеты Felséges П—

ram! Jól tudom', lxogy ezen egéfzrz udvar
lnal: a’ Felséged éietéért való könyörgés*> lé

fzen .ieg-föbb зонам, mellyet nints mód,

hogy'az Egek meg ne halgafsanak. Кета-ж

1ет nem Äfokára ifmét lefzfz fzerentsênk , ból.„

dog mcg érkezéíin örvendeni.

4 LASZLO. Bär adnák az Egek. - lAzou

ban el-felejtettem a’ leg-nagyobbat: Kit té

gyek eggyik Fö vezërnek , mer; magam a’
tsupa Magyar lovafsággal fagok ltsatázni , '

i több fercgeimnek kormányozására pedig ,egy

jó emberrevagyon ['zükségem. Ш: van ‚игуан

kedves teIivérem , a’ vitéz Slávoniai Bán Ад

l drás ,

ч. п

Й ‘è ь

`l; ` _
ё

i Ys

Í .ry "“ '

i~ ’ ' ь

К › Í
'i 1* - J

l i
e

î Ё

Ё‘ 'r
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drás, de ötet meg-valiom"'más ollyan мы;

matofsággal akarom `halfználni, midön én `

ч. magarii jelen nem lehetvén , gfzabad' akarat

tya náilam nélküll~ is mindent mivelhelien. ‘ \

MIZE. Grof Égiditi talám meg-bizhat. >

tyuk ebbe; ö ûgy-is tudja máx* Ottókai' dol

gait, efméri katonaságát , ’is tudjafazon hat'

van ezer ellenünk jövö embereinek, mellyik

ofztállyát lefzfz ¿könnyebb gyengittelii, (do

6014: фЁ) l

LAszLo. Mi met ez г @Tamm má:
itt vagyon Ottokar? u '

MIZE. (ы „шт; КёцёЬоп iáwk Fel

séges Штат! лап—евауйй а’ .Rudólf Tsáfzáre;

mefzfzünnen ki ¿tettzikjvfzürke paripája , után«

` ` na pedig Tifztei, пер dragonyoíi'ai, és gyalog

jai közelednek. —- Ettöl még 'mefzfzire, a’

mennyire t'Sail:l I'zemem el-ńézhet, tsillámlik

' más Sereg, mely ‘bizonyofon az Опека: Tseh

\ Kiráïy-é. f ~ ‘

LASZLO. ( maga-ix` kif/ná) Mind a’

kauen jannek hát.,' ‘siefrén кеат Mizém! `

minden ведавшие: тег—гены, Rudólf Твё

fláxriak tifztèietes fbgadására. Gróŕ ' Egidi

tek adjawudt'ára'` ke velmemet,` ’s parantsol- Y

Irä'myég> идти, ghegy ‘mingyárt анаша ki

Sere



.1'1"

'«f|-.

.

*i

Seregét;I — Magának pedigi'iivîdçden Её: ‹11-„54‘Н"›:Ь= . t

ga- ' kintlet kötökglelkérenœggyik МЕР; ked- 3'". _ 'i

‘ ŕès; Iiirályilëm,’ Áa’ танк fnemes Orizágom;
l’ hógy haìeggyiknek-«is' Iëmúii `tfâmodáia baza.

jöveteiémîg nem `liéfzen , meg-láttya Kìráilyát
’ ‚ baráttyává váltolzlni. v(jldizf: имеют) ‘„ м к;

‘-"‘\ - l _ ` д;

П. j Е L Е мы, = '
v Ь _LASZLÖÁegyedüJJ ‚. ‹

A .

A,

Itt vagyon tehát azo'n ["2-einpillaifntás"f_-d'tTA

' fior'norûk fzempì-ifautás i y` m`elly`ben ’ki-"kell' ,l .

Y magamat fzép ‘Ersébethem karjai-fiiözziil fe'jte

. l-nì - Karjai идиш‘топдотда‘шшусЬ-еад

f dig olly*` édesdeden fzorongattanak. ‘f- `, Ei”.y `

„ hagyom ötet, ’é ki tudja,` поду ‚щипцами?- i

Nam lele'z-.fä tárgya( távuly Мест ‚ат: akár, .i Í ~ '

meily Í'zer'entsétleuségnek? l ;.. » Nem года _?

fzegénykét hitgs táxjsának vel'zedeiemb'e vaió

{отвага emélfzteu'i ?~'~M'eg,vagyuak' mind ezek,

deA mi Lévö lëgyek?f« 'itt ‘f_mara'djak иву-6 `

melietted drága Kirá'lynëm! -— New le".v ‘i _, _“

het. Х Meg~engèdgy, nein iehet magan'iát 'vöLf ‘Í ’ l

rökös gyalázismaifilletni.I Katona ‚неуды ' '

Kiŕállyi Наташа: adtam, денусь диез-Жен. С I l '

v tartanom. (или lri-tèkint) Lehettsëges`é`l~5 1_

Mär hozzá fpgtanakfa’ verekedéshez. 'lfb/leftdi Ё "

' .. >\ ` I ` ~ l

. „I

. \ э `

‚‘ t l

f .

5

« `.

-m -. ".
` ~4>

. ŕ, ¢
~ и ,

l , ’ .

_i» .

n.’ › l.

„Азот ‘muv
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fzünnen ki-tetlzik Rudólf hartzoláfa; Min

gyárt Barátom.' mingyárt veled léfzek.v Мец—

nem kel! Er’sébeth ll Képzelem, mely fzív'

Ízakadva várpd то1’1 butsuzáfomatî holott et

töl  is mêg-fofztatal. -f- ` Mit mondafzfz

kegyellen Í'ziv! сны-15 meg~ fofztafsék- é ?

Küìömbcn, magamat kell kiméllcnem. 161111

doín réám borûlna, magához kaptsolna, ’s
forró könyveivel addig áztatna, migl el-alatna

ölébç. - Еду fzóval azt tselekfzém, a’_ mit

el-végeztem magamban. (ogy [едет nig/’zen

clé) Kedves drága ‘levél! иду kell róllad

I'zóllanom , mint ai' fzámkivettctett Ovidius a’

magáéról : Maradj 111, és az elöttém 103411111

`vel`ebb fzemélyt tifzteljed. -—- Oh miért nem

lehet uradnak-is ezt mivelni_fzqrentséje. Ma

radj ezen aI'ztalon. (le-tefzi) Tudom niçg-ke#

res itten engemet Ersébelh, és akkor légy

hellyettem fzófzólló. ( el- menycu)

\

ш. 1ЕЬЕЫЁ5.

ERSÉBETH, kêsöbbre ANDRAS.

ERSEBETH.. In rem газу hammams..
hol 1е11е11`е11 immár tégedet fel-italálni? Eljár»

tam az egéfzfz Udvart, fel-kereßem mindert

mûlató hallycket, 4df.: mind hafzontalanůl. Та



li „i

lám ikatonáidat 4kéi'zitgeted, .QL-vagy а’ mi

ìnég nagyobb tfapáíi ejtheme тягаю, el-is - i

mentél véliek. (a’v lez/elet mab ddh/dn, el -ve- д

fzi) Mit látok ?, Alom-é, Vagy valóság?

-- — Láleónak keze munkája. Már `Миши д

bizonyofon el-ment, és ezen rendekkel akarta 'f ' _ I, ‘f

hiv fzívemnek febét'enyhiteni. (olvajfa) „Кеф

„ ves hiv Eifsébethem! Tudom bámúiva Го

„ god ezen rendeket olvasni, de engedgy meg

„ nékem, hogy te hozzád való шт Гаеге- /‚

„ tetem сип kis tsalárdságra Vezetett , hogy y f
‚п, Ьишщаиап lel-mennyek, Meg-akartam é.- 4 `

„ rettem omlandó_ könyveidet штат: тещ: Y, ‘1_ ’f

„ jól tudod Kedvefem! mely агавы: , és »fm a А

‚‚ ganatofok azoknak. квер]е1‚-е\бцет. Igy ' '

leg  alább nem látom keferüsëgedet , {за}:

éppen gondolom ì de reméilem fzaporáh is

mét meg-vigafztainak a’ rendeléí'ek. Kép
„ zellyed kedvefem! millyen `örömme1. fógfz › и "

„ gyözedelmes ölembe repüini, és mely vidá- '

„ mul mofolyoghattz akkor a’ -Tsehek гот

‘„ lásán , mellyet méltán reméihet a’ Német

„ Tsáfzár baráttya, hiv Láf'zlód“ (meg-Lim `

isolván a’ тет, az Ев" гены) Felséges Uien!

ôltalmazd ötet , és vagjv ajándékozd meg ki~ ì

vánt fzerentsévei , vagy ha ellenkezö iránta —

flándékod, adjad hOgy egymás mellett himyÄ

_ ` Вадик

,i

‚9

D,

,Y “M „мю—мг—„-\щ

-'v
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haITuk bé fzcmeinket. —- -Nem kedvesrLáfz

16m! lehetetlen réád haraglidnaml; mert lá.

tom nem'felejtkeztél~èl egéfzfzen Ersébethed. .

xöl.- Meg-emlékezett ö róllam. - O. Thro~

nus! Thronus! bé-fcmminek тете! moü elöttemr

Ugy e'l-foglalta Láleom jósága Шишек; 'hogy

bár a’ leg-fzegényebb kunyhóba ишак-15, Ki

rálynénak tartanám magamat ezzel. .

ANDRAS. еда-тал) суёт .megш
séged magát._ ` ß

¿Q

ERSEBETH. Meg-èyöztem mái'~k¢.'d\(esy

'.sogor! De nem llamame татя: ö rana; а‘

Vagy egyéb kedyetien ujságunk nintseri-é ?

_ ŕÀNDRAS. Minthogy Felséged kérdezi ‚

nintsen, « ' j f.

ERSÉBETH. Miranda геые: си? Be.

V[Ízélj'ke ki magát. -— Talám bizou - Ißenem!

_ сайт máx-is vefzedelem értç Hítvefemet?

ANDRAS.’ Nem femmi Felséges Kirá|y«

né. Szerentséfen el  kezdette már verekedélìt'

a’ Tsáí'zár ’s ugy láttzik, позу Í'zerentséje,'

tsak a’ Bátyám oda érkezéséi'g késlelteti boi-os-~

tyánual való koronáztatását  Навряд éppen

moli érkezék az az ujság‘, hogy a1’ Kunok Fè

jedelme Oldamur, meg-halván a’ Bátyám

verekedéiit, ezen alkalmatofságot майдан

’ for

Á

‚.1^——-›—›`,„ „_-“_ /É~~„._d_`_ 4'- /~ -.~..._,»~, .‚

‘AA4- ч_‚__ __. _Kim-_ ..._ I ’

4..44?.4M
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ŕ-_,_`____._-w y ` __1 __‚ „_

гашиш, ё: más felöl mcg -lopni igyekezik;

de ne féljeń Felséged: тег: még él A»ndrá\s._-,

Mind a’ vér, mind az emberség , mind ¿fidi->

telefség kénfzerittenek fegigeni, és a.’ nfs/16mg.u

morúságba lévök I'ìabadittására `foha nintg`

nállam öfztönre fzükség. Atok taiálná enge.' ..

met, és a’ медитацию Гйёаусц еБёГъЧ,

fzen Iìromig kisérne, ha ¿n egy árva O_rfzág`

és ennek özvegy Királynéja mellett, kardot '

A nem rántanék. — .Taj néktek pártofok! maid

meg  mutatom én , mit têgyen ok nélkülk ko~

ronás fökre támadni. Meg-láttya esküfzöm min

denekre, a’ Kunság v/égsö vefzedelmit.

ERSÉBETH. Ily fzomorán шабаш n;

hát az én magánofságom!  De mit- is

remélhetünk oly k¢vés néppel, a’ mennyivel

kedves Sogorqm eì-mchst? «

ANDRAS. вуацаехшы.‘ ---l ташща. ч

meg l. ìöllem` займа; èggyet Felséged

hogy többet fehet сну шут, Katana, a, kiv

 чай ügyet Yédelmezfmiht tíz , a’ ki hamis.

. fat.; иву vagyon az az Egekbe el-rendel~

ve. Utńak inditqttam már minden fegyvert.

fogható lelket; egy fem maradott.el; al ki

так egy követ tud vetni ,’ azf-is el-kîìldötf

tem. Мазала-(в mingyárt щадя“ nyargalqk;

` I  “99.*



\

l\

‘x6

azonban egy lovas таща: küldök a’ Kil-51j.
yl'mz, спаек jelentésére. ` '

ч ERSÉBETH. (ßomorán ) Szereintsétlen

Királyné'.' nem vagyìé már moli a’bóidog `

talanság, leg~ifzouyubb határai közzé fzorit-

va ?`V- Férj'ed vefzedelembe, van, ennek él:-4

demes teßvére-is abba lefzfz: te pedig az

Orfzággal eggyütt, даты nélkül- maradfz.

` ANDRAS’ Jól érzem Felséges Királyné! `

-- 561 êrzem nyughatatlanságát, de идеи

ytseiadizien.` Vifelie fájdaimát игу mint egy

Kiráiyné, ’s hidje el,l hogy a’ niig tsakv lehet,

addig fog András Seregéyel hartzoini.

\

ERSÉBETH. Köfzönni akarnám fzána

kaza щи: -s házunknak vfei-áldozm шпа

311: :Kde elégtelen vagyok réája, Nem так

hatok .fzókat annak ki~ fejezésêre , ‘a’ mit

{пой gondolok, 6s ешь. -- A’ mikoŕ vifz

"Iza jön, fel -bontya az öröm, moli “115639:

kedéfemtöl meg  kötözött ‘n_)relvemen> '

ANDRAS. Ezért foha yköfzönetet nem v5'

тыс; Elég lefzf'z 'a’- nékeni .. ha fpáńdékom

han bóldogúlhatokiinoß: pedig vagyok Fel- `

ségednek `örökös fzolgája. (menni агат, de ij;

та: .vifzßa'ftär ) Szinte. el-felejtém az/iránt

[zóli'aniyaf mi elîittemy leg-beßeîcbb e’ vilá

gon. —
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gon. — Ajáulom kegyelmêbe Ròfáliámat, s

gondolja. meg Felféged аи, hogy minden 55
yradságorq pazérolva lefzfz meg jútalma'çtatva ,

ha ötet apolgatni тематик. Most_` “душ

Iiozzája sieœk- vagy talám jobb volna ebbG

a’ Bátyámot követni?

ERSEBETH. Nem. -'Ezt ne tselekedje.

Eletében ezt az еду hibáját tapafztaltam Láfz

lonak is , ’s örömmel fognék nékie ахи! dì

tsekedni, hogy ebben meg наши joságával

öttse. En tudom már, hogy esik az eife'le:

nem kivánok azért hafoniot kedves Barátnêm

nak. — Mennyen el hozzájá , ieg alább hadd

láthaiïa még egyl'zer: metta Szeretöknek tink

egy' иные: is orvoi'olja. vfsijdailmakat.

ANDRAS. De hát ha káros мы": hoz

' zá menctelem Felségeteknek?

\
, ',-¿ . .

‘mß - *f Mg*»m

ЕВБЕВЕТН. Gyözedelmeskedjeg ай'м:

mény terméfzet. ‚

ANDRAS. Ncm bánom el menyek, taak

éppen meg tsokolnì egyl'zer, s] azzal ülni lo

vamra. Tudom oly édes léfzen ez ajakaim

nak, hogy едет: -utomba fogom drága пёс \

érzeni, és ez az egy tsok is sictteti зуби

delmemet, hogy annál hamarébb hasonlokat

kaphafiak.

магом: Szakafz. п. Danb. в _ ЕЕ.

f l и

hr
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ERSÉBETH. Bátran -réám bizhattya

нагана: , s meg nyugott fzivel Шт iránta.`

ANDRAS. Vagyakïcñáî Felségednek

örökös fzolgája. (ед/Ре!) ' ` y

ERSEBETH. vezérelje az шеи.  '

_ Зина magánofság! vedd körül már той ol

talmaio lizárnyaiddal udvarunkat, és engcgy

nékünk mind addig, leg alább tsenijefséget

benne копоть-шаг а‘ vaìoságos örömet bir

hattyuk. --l Oltalmazzálok oh Egek.' kedves

hites társomat т- oltalmazzátok a пазу мы

'Andrást is. Adjatok eröt fegyvereiknek; ke.

ményinsérek а: а karjaikat, тепуек а На

lzáe’rt hai-tzolnak. Alázzatok meg mind мы.

fös Отойди, mind pedig a kegyetlen Oldá

murkLkik kok пакт té'fzik a’ vér ontáiokat,

о »_1V.J_ELENÉS. _

ERsEBETH, JuLisxâA , «zum новым.

‚ I - Евзвввтн; Hannan даты

JULISKA. подана Kis-afzfzonytol.

ERSEBETH. ‚ Mit tsinál.T y

` ' JULISKA. A’ mit a’ haboruba menök már

ЕЁ Ízokfanak tsinálni. Sir I'zegéhy ‚ fohajtoz,

És fzœerelmefse meg máradáfáért könyörög, a’ 1

А- kinél még keményebb fzivíit ncm láttamß Ер.

› ‚ ` f pen

к /
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f'î-rńîv »_ j; _i

. . .. “30.59?

hünket', ‘áitanölelé niâtrjiájláltìfegy [sien ,hózÀ
zádat д miimia yxie'kie `, Ещё;- ‚ъёойбщд kéiçzèr ,Q

i ’sezzel reinhii're nemmhajta',"iiiai'xiemIy fe'hefsen:

~ ini , mig loraliil: on-n'z'm,peciigî'içileiii:l МЛН":

“ЕМЁБЁТНЁ iEêYëńiëzrf-Èîëênven `1n.êl,<§ls=..ï!

az enyimmel. le юта/шт“младший

c ,_ x i,:...~ ~ „im

eI-mene >indulm.I Rosaliaylfzfzaiére, [heg-né»

Mariä? Изба-г г :n.éi>;er„.,.,m<>iiy.çwf<§93@

rom; п ï i* аз: 1-‘ J.' “к ` TL» 'ai

ff 'IIÍETS'KA Égéfzi'zevnstçíiqégeg ¿fzfëopxpghg
> n .ì А ‚. v . Y ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

ЕтЬептба‘ЁтрЁгЁе hézte ¿udyarggllg .a {01139}.

M01. ` " ‚ _ i '
„И... _ _;« 2 „турка! }\:'$"'... .X11 K'"$

ERSEBÈTH. Hát'nékem miért nem ad-ï

mok hir; г - _` ¿Tf „д ‚ ' . д ¿

-JULisKA. Akariunk',`jgi§úg" glágòniâi

Bán ö Feisêge' nem саде—(116131685 Ё.
.=- ERSEBETH. Neufs," так“ Ё‘ЕЙЁЦЁ ч

tartaleì' az énrmeg retzehéfe,mtbïl{` __' ,Ñaá
. ‚. ` ‘ f' _' Í ‚Ё l I', .Ä › "Н’- _l

mit gondolfz azon'nép 1mm@ ~ д

>JULISKA. Egyebet nem'tudoi: шведа? '¿

nek mondani, hanexh нови talŕám» sul. *Kuma*

f°g egy iu'mi;be1öue.> ' ‹ ~ Y. . ч

l

`ROSALIAV._ (126162641‘пгду‘ъгёёдйдёай i ' ь

зад/готами) El vefztéin Ail'drá§t_ likellfìígçísrP

накануне! _‘ El verité@ ш „'.ffki ц. ;‚ _.
4

am-; .„

32- ” [Ен

  

.xk
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ERSÈBETH.. Verse ki ezen зондами:

fejéböl , ’s nézze meg, hogy 'én-is hafonlo

bajaba evezekf inär _pedig a’ fzerentîétlenek

tiek egy vigafzfaláfok' fzokortlenni, mikor eb

ße táŕsàkat kapuak." .

_' ROSALIA. Oh Felséges Királyné! az én '

forsom гонка! terhefebb, Felséged máx' régi-I;
водица а’ páros élet édefségét , иву hogy так

¢gëfzfzeu hozzá fzokott; én pedig tsak egy> "

néhány парю! fogva köttettem vala, n’ mât

kaság Гит lántzaîval hiv Andráson'ihciz. E’

Мене"; а’ Király két nagy táborral таинств
Akkob, midön az énl fzerentfétlen кишит,

ч еду maroknyi nëppel vetettc fejét vefzedelem.

re.
ERSÉBETH. Láttzik I'zép Rofáiia! Люду

„её nem igen fok törtênetes könyveket от.

f_otf. Nem tudja ‚к mely kevés katonafággal. E

`fette femmivé_Nagy Sándoŕ, a Dárìus rop- y

Рам táborát', ’s hátha azY irgalmas Egek, at

nii barátunknak is hal'onlo f_zerentsét enged.

Anek. ' J -

RosALIA. нет ugy ещт гит! (ль _

vire mutat) ~ 

_ ERSEBETH. (keze't'fogja) Abbo! ne ma

gyarázzan: mert a fzerelmes fzivet akármely

300110111: meg паузами”. РкаЬёц fzemély

_ _, ' ‚ l mon

. Y A 5 l 1
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молву: ezt, a ki Гони: kerefztül mentmâxf,

az efféle bánatokan. ч — ' i ' 7 _

ROSALIA. ’S a’ ki talám még тон is

>haÍ'onlóval bajaskodik; tsak éppen сдаете:

akar vigafztaláfával bátoritanì.

ERSEBETH. (maga'ba) .Tol` találta Гие
gényke! „ ч‘

ROSALIA. ваты: mëg egy fzempillan.

tásig tekinthetnám meg. Vagy ha'e’ nem-lehe't,

kaphatnék valamiI enyhülést magamnak.

ERSÉBETH. Annyi mint az kedves В?

rátném~! én gondoltam вздует, a mivel kön

nyebbithet fájdalmán. lHaÍfel fogadja, hogy.

:réá fog állani, nem tsak ¿heg топает, ha

ист még niagam-is tárfa léî'zck benne. `

ВОЗАЫА. тет „ожог/а, юг аи те!

{yl/Lez fzorittya) Oh Felféges Királyné! — E

zen könyhuliatáfokkal elcgyes tsokokat vé

gye leg-buzgobb köfzönetem hellyett, mellyet
az»öröm meg gátol. y i

ERSEBETH, Алкашам kérz rehén

ROSALIA. A mit tsak emberi erö /meg

probálhat. _ f ‘f ‚

ЕВБЕВЕТН. AHalimi é ханам! Mi кес

ten a’ fzomfzéd helyfégbe lévö mulato hel
lyìinkre I'zekerezünk@ Te mennyel a’ Nádûr

Ispányhoz , ’s mond meg az én Г2ошша1‘е2г

, . » B 3 ` Jelen
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Jelentfed azt is, позу egy nath (‚паришь

mulatni, hariem ha hirtelen meg'érkezvén ai

Király, iráìitunk kérdezöskcdikaefzerint'fe

(JuZiJZ'a ki-menyŕń)\ '

lenen. А" шёпота не. ¿Ei {денешь-Ё

l кошма." мы: rufen-ism çeháilfei.' Y

liéged`fkiré`résiii¢z г ‘ "

‚ЕКЗЕВЕТН, мы швом` танцуй“;

Tèllyes életenibe 1е3е1'ёьь1пои tsalárdkodam,

«důfáltl isV tùd'o'm akárki nemes tsaláŕdl'ágnak

ngja- ńe`veznì. .(el' menne/i).

v. '1E-LE N És.,

LAszLQ, RUDOLF, G. ESI-DIÉ maid Mle.

f y.f1»’vli¢9’t'„g/‘ifi egymáf-mellett, anni: ит’ппаб'д

6$]5ппе1*‚ cfrle-te'rdepclnch.) к

RUDOLF. Aldon légy gyözedelmek 1:

~ tene! méltailan fzeméllyünkhez mutatoitv ii’

' galmafságodért ,` mellyel ’örökre bé. vagyon

ритма. azon reménységünk fzivìínkbe , hogy>

az igaz fegyverek jufsát kegyelmefen опыта.

zad. Ime’ minnyájan le borulva tifzteiiink, és

 

egyeniö buzgmággai ширь: (мы и: ki- ‚

¿hyd/f) Ditsöség tenéked! (mmm, ¿f Léf/z` g l

lo Rudoffal le-ûl/zcá'.

i ML



MrzE. (beffa) Bátbrkodom' выведем

gyözedeimit fzerentféitetni. -— Meg halgatták

’látom az Egek ezen hiv fzolgának _bung kö

nyörgéfeit: de mégis meg valiom , ily Шнеки»

valo jo ki meneteiit _nem gondoltam а dolog

Dak. . / .›1‚.

RUDOLFReményfégiink Беден-В ei'ebt ci'

kedves Mizém! meet е1Гб_ rohanáfunkat kemé-> `

nyeń vifzontaglotta игуан Ottokar ,_de a" mil

fadikra , Láleo KiráIy-is meg-tsapvân táborát;

leg ottan el-gyengült, Ixátráhii ke/zdett, ésv mi~

dön iátná mindenfelöl tsopòrtonként hevemi

katonáit , ki tétetê a’ fej`ér záleokat. Ezzel

mingyárt meg Fzünêuk a’ verekedéstöl , és ái~

tal küidök Grof Един tzëljáiiák _meg tudáfá~.
ra, теще: Шеи fog a’ Grof nékíínk ele’ b4:-l

fzëlleni. ' l' ы

LASZLO. Н'ёс’а Királyné. hoi vagyonî . i \

MIELE. Eppemmofïêrtém, Богу ki [ineke-

rezett Roi'áiia Kiáafzfzonnyal a’ muiato helyrc.

RUDOLF. Наде! ти1аП`а тагёсдаппуй

’ `17211 nagy'obb léfien öröme, mexàynyivel tökéf

I_etcfebb tsendefségre jö. vififza-g hanem máu

talám папам: а’ dologhoz. а- Mit mondott`

Grof Egidinek Oltokar 9` -

G. ЕСЛИ. Felsëgeteket alázatoson fihi'

telvén , azt izeni, hogyi mïv¢i_.látfya a’ Гие

renisének töile vaio el pártolását, ‘tçvább nem.

r
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пинай, hanem Abéliel'sêgre h_él'z lépni. À'

foglyoknak által valo tserélésit, és holmi ne.`
vezetefebh hadiy efzközöknek vifzfza adattatá

И: kivánnya; maga pedig mindent a’ mit

Magyar Orfzägbol .e1 foglalt ‚ а’ Magyar Ki

rálynak, és Außriát a’ német Tsáfzárnak ál

и! engedi.

RUDOLF. Kötelefségit tselekfzi. -Már

En nem bánom стат légyen békefség. Tsak

tefsék ide jönni, és arra meg eskünni. - Nem

fzoll erröl valamit? ' > t

G. EGIDÍ. О Felséges Uram! ` Tsi.

korgattya mérgébe fogait, Вову már nékie,

еду о11уап elött kell békel'séget fogadni, a’

kit ö ионами ‚ ö tert tökéletefsé, és a’ ki

nékie köfzönheti katonaságát, ’s uralkodál'át,
' RUDOLF. Az igaz, hogy én пазу da-l

rab idejig udvax'ába fzolgálván, fokat tanul

tam: de annál'nagyobb ditsöség nékie, ol

lyan jol tudni tanitani , hogy tanitvánuya me.

Rerét meg gyözheti.- Ugyan tsak ez iránt mit

izeut? v ` ”

‚ G. Есть Ат kai Feisegedet, и.

течь meg Királlyi méltoságát azon gyalázat»

tol., hogy közönséges hellyen mindenek elött

tegye le ’ahitett hanem hadd eshel'sëk mcg

az egy különös Sátor паи.

RUDOLF.
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. RUDOLF. Rend“ bürzkeség с: : мед

gyözettetni nem fzégyellette, é; аи meg-is

mêrni fzégyelli. 'Még meg nem lágyuit egéfz

fzen, Mit gondol Felféged, le-törjemé vég

lge'ppen büfzkeségének fzarvait'? _

LASZLO. A mint fog tettzenî. En Fel!

ségednek harlzoltam, és következésképpen
Felségedé az egéfzfz gylözedelmes hataiom.

RUDOLF. так meg kell tréfálnom,

Azonban Grof Egidi! — meg engedjen énné.

ykiem', hogy 'ezzel fárafztom; тег: az én Tiff.

teimnek vtud`om képzelheti таза—13, mennyi

bajaskodások vagyon most; ne fajnálja Опо—

_ karhoz `ei menni , ’s meg mondani nékie , hogy

igen is meg`adtam kérésit. Magam Sátorom

ban fogom'hitét el fogadni, meiyben fenki

mais nem léfzen , hanem Láfziç Király , mint

a’ frigynek bizonyfága. (G. Egidi elmenyen.)

LASZLO. Felséges Barátom Uram! mind

a’ kettenel fáradtunk , söt a’ mi nagyobb meg

is eheztiink. Lele'z fzerentsém Felségedet ее}

kis ebéddel fogadni? `

RUDOLF. Köfzönöm baráttságát, igen

nis elmenyek, пак ait hérem,4 hogy az ebéd

katonás légyen. Az alatt a.’ Tábori fzállá'n

közepére, egy Sátort vonnak fel, mely ali
meg jelcnik Óttokar.y (Италией) "

II. FEL

_ "L д-дь‘ ._ .Aun-f*
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’ 1. 1E L_E s.

'Í 11. FE LJ/ о NAS.

'(4' Lfyzza' 1mm' MMM казарм ‚ 'melf/be»

еду ug] kaf/l:th Srítor `'Da_,fzyorh Ладу egy

 `» mozdiëfíßal je! ránfod/zatiír.) п

` LAszLoe, RUDOLF,y G. EGIM, Kaionaság.

` р: м то дай/г а? ‚тот „и, мне

löl dll a’ Katanaság G. драят.)

RUDOLF. G__rof-Égidi! ne-fainálja máx

_ tùdtára adni Ottokarnak, hogy изд-шк meg je

.Ienésit. Midön pedig ’a hitet e'i mqngya, ша.

‚ ja шаг, mit kell tsinalni. (Евы! gl-merzycn)

LÁSZLO. Vailyon el fzenvedi-é ezt ’a

~ tréfát?

RUDOLF.. На e1,
io - ha p_eiiigpertr

talál ismét in_ditani beiöile, (дат/уйти, Ш) ez

. ei-fogia igazitani. -~ En так ólybá képzelem

ötct,rés az ö Тени járo fzavait, inint a’ magoss

Cziprus fát, тау gyönyöríise'gesen fel nö, de

Semmi gyîimöitsçi nem kedvesigedik.'

\

LASZ.~
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!.`.__._»A-..„..» _ \ ...we

LASZLO. Meg engedjen nékem Fe'lsêged;

azt kérdeni, milsoda ‘leg fzebb prédát goh.

dolja, hogy ezen ülközettel kaptunk? Mint`

Katona , tudom a’ fegyvereket', ‘és paripá-kat

betsülli., de hát mint ember ’s `kivált ifiu ель”

bei.’> . " »f

RUDOLF. Meg vallom, hirtelen nem

jut eí'zembe` ч . 1

LASZLO,~ l'Nam kaptunk é, három` fzép

fejérnépeket ;‚ azokat ’a három Kun vléányoltat,

_kik civ-vefztvén attyokat I'zeizelreikkel,"y é; Amin-Y

de'nekkel együtt Ael-fogattatának? Leg elsöb'e'xi y

is ezek letten'ek fzeremiém áldozattyai, kiket

rabságunkba tal'álván ‚

esedeztenek ŕmatian éietek meg maràdásáërt.

 —- Az igaz, mêg ezekne'l fzebb fiemël

lyeket nemiláttam, 's azt is ki mondattya ér

zékenységem , hogy ha ugy gondolkozoni mint

Király, favanyú tekintettel kell néznem Tronu- '

sombol réájok , de ha fiatal emberi динамка.

zásom eröt verzen, ugy.tettzìk, hogy Ersê

bethem után, еду Mandula nevezetìihez köl
ziillek, leg több hajlandoság kötelez. i

_ RUDOLF. Annak a’ lneyre is igen fzép ,

’s‘kedvefséget lxordpz magáral; `

lábaimhoz bo ruli'ei4

LAszLo. szeménye meg rubi?, 'Kiválf .l '
midön nêztem állapottyáeçt taorgoekölnyveitv; '

.ezek

f
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ezek mêg annyival kedvesebbé паек, menyi

vel ’a'drága Smaragdok a’ gyüriit. Mondot.

tam nékic, hogy vil'zfza adjuk, ha шмяк a.’

Cseh Királynak.-Nem akai-om, felele erre, Го

ha többé Felséges Uram! egy ollyan uralkodo

alatt nyomorgatni napjaimat, ’a ki fziintelen

igazságtalan hadak-at folytatván , ‘azohban

ontnttya ki hiv vitézzeinek véreket; inkább

botsátgm\ magamat ’a Rudolf Свят hatal.

ma alá. .

RUDOLF. Rudolf csárzár pedig Lárzlo

Királynak engedi. »

LASZLO. Mély tifztelettel köfzönöm Fel.

sëgednek ezt'; mellyet olybá vehet, mint Í`zi

vcmben emelt emlékezetének örökös отара:

mert valahányí'zor vélle töltem idömet, mind

annyifzor efzembe kcll дитя, ki. овода an,

f

п. {в L Е N És.

Az ELÖBBIEK , OTTOKAR Katonáival,

kik balra állanak, G. EGIDI. . v

OTTOKAR. (a' Sátorba [Л tärdel hajol)

Felsêges Rudolf! imé igéretem I'zerint jöttem

в’ frigy iránt le tenni-‘hitemœh> Eskiifzöm az’

l¿rt 'lelkemre, позу/6:1 mind azokat, valaniik

I ' a’ mind kettönktöl aláiráí'sal meg erösitendö

. А inunkába-vagynak, .örökké meg fogom tarta

ш,
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ni, holtig ’a leg hivebb baráttságot táplálom,

és foha többé Felségeddel nem hartzolok. (G.

.Egidi суду“ toppantvdn, a’ Sátort fel га'д

tyrík; аз: mvg Имён Ottokar) Mit látok? _

Gyalázatos meg __tsalás!  Ezé cgy (355125:
nak igérete? l  Jol vagyon Ru'dolft iol

vagyon: mert tsak'halálom akadállyóztattya

niieg ezért valo boi'zfzuállásomat. (Rudolf.

¿e Láleo vmomlyagna/f) Nevefsetek hitefzeget.

“к! ‘, uevefsetek; rcme'llem mingyárt meg

változik indulatotak.' (даты haz) Jertek Ka..

tonáim! és elöre mondom, иву verekedjetek,

hogy чаш minnyájan gyözzünk, vagy min.

denikünk kçzéb'e танец véres fegyveré'vel kap'

за haláiát. (el теплей),

RUDOLF. Bár az utolsot halgatnák meg

az Egek.

1452140- Menßyünk Felséges Uram!

(mind ’a hárman fegyvert типа/1) Gyözedgl.

mes vitézek! imé máfodikfzor is meg engedte

i'zerentséńk, a’ ditsöség mèzejére menni; .....

betsüljiik meg ezen'alkalmatofságot, és див-

funk кара tökéi'etes örömet. Menykövek 1€.

gyetek ma a’ Csehek fejin, éii réájok rohaní

funk `közben trombitáljátok dühöfségeteket.

Bofzfzuljuk meg el efett 4véreink forscht,

нашими áldozatokkal пацанами dini"

напекла. (el теням) ’ -

\
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Ш. 1ЕЬЕЫЁ5.;

(La_íleo Kirdlëyi Нимб/11.)

. 1112Е,1ЫЫ$К’А. . l

'A МНЕ, Ugy hát,` ha mêgis tovabb késilt

a’ Királyné; nem a’ leg kedvesebb környül

állások közölt fogja kapni Láleoiának ГЦ;

_ vét? '

IULISKA. `Éppen nem Kegyelmes Uram!

Sajnállom ö Felségél: mert egyedül én va

è_ka annak élö biz`onysága, hányfzor volt fzi

ve Férje mial! a’ leg-bokrosabb fohajtás'oktem«

ploma, - Képzelem , 11033- fog rep'ülni ölébe,

mellyet egy idegenérr meg hülve talál. .

' MIzE. Befzélle rokal Mandala a’ 111151,

591 ? ‘ '

IULISKA. Soha 'meg nem гати: 111136.

fésitöl. Az liìgig magafztaljaßozzája valo le

штамп, és illyen anvait mély 800601110

zások llövetilt.I ‚ l j `

MIZE. A’ mellyek félö, hogy mind Igel?

töjeket vefzedelembe telfzìttyák-V  Hallod é

_Iuliskal Solda `többet fejérnépre Vtitkot lslemfìgiz`v

tam , most bizak leg elébb' : hauem azt mon

dom, `hògy havmagadba _tartpdf mélto jutal- _

má: теша ‚ ha nem pedig, навага verzedel1

¿liedtöL ' . _‚ „ ' _

'nx  и," A'
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JnLIsKA. Ран—тёмном анаши; тащат

ед, hogy keu cgyßiy шьешек'шычах bäh.v

ni., a’ ki máfodik le'vén ang'r-fzâg'oan, mind

.hâzájánah mind Királlyának boldogságát igye.

так gyarapitani. ` I

MIZE.’ Figy'elmezz liát befzédemre: En

Mmm, mely fzomòru következéí'e fog fzár.

mazni a’ VKiraly, és Mandula fzereteteknek.

f v'Fel-ziidul azOrfzág, verzedelmére rohali az

` ‘Ьаоашаь 6s Isten örizzen: de meg eshetik,

позу mind ’a kettö végsö romlásának ham

‘tyai közzé temettetik. Holgyr nézném ¿n ez

‘et’ a’ kit a’ hitnek I'zentsége mindcn igazság

„ak tselekedêsére kötelez'.’ - Мзппу е] а

zért Mandulâhoz ; mutasd hozzája leg lhiwzbb

'barättságodaß és belìélgetésrel; közben, es

kesd meg ап'а, hogy folla ki nem fogja man.

dani', ’a mit tölled hall. Ekkor add tudtára,

hngy ha magát гимн, _hadja'el az udvart,

` és'meunyeníel ezen vidékröl; mart máx' némely

паду Uraknak érette valo zugásokat vetted

éfzrc.  Ем bizam te rëád; járj el benne о.

kosan. ' ` ‚
i JULISKA. hA mennyire 1521192“ illyeu

' léánynak bggyügyüségitöl ki tclik. '(dmmym)

l] ‘ ' ‘V-~\‘.



iv. JELENÉS.

ERSEBETH uti modra. MSIZE.

MIZE- Örvendem Felséged fzerentsés meg

£rkezésit. '

ERSEBETH. Ne örvengyen- - ohne

v'áltveiigyem mert oda Vagyok.~~ 101 esett,

hogy el-ment a’ Király; átallanám ugyanís

fzine eleibe keriilni. Tsak halgafsa meg a’

_ [zomoru ltörténetet. : Látván én Rosáliának ч

nyughatatlanságát', el végezém magamban a’ .

Kunok táborához menni, hogy leg alább mefz

fzünnen _láthal'sa mátkája verekedésit. Nem

a.’ mulato helyre tehát, hanem. oda meńtünk,
Aoly fcbefséggel, hogy ké: lovaink kildölények

a’ hámból. `Mihelyt meg-láthattu'i; a’ tábort ,

éfzre vevök tsak hamar a’ fzegény Andrást

fegyver közöts fogva lenni; de alig nézhettük

ezt egy néhány fzempillantásokig, vazoxmal
к mi is reménteleniil egy tsoport Lovafságtol

környül véteténk, Kevés mellettiink lévö hiv

Test örzöink el-hullának fzegények; azzal R0.

láliát ki vevék a’ [zekérböl mellöllem , 63,10
ra tévén тачек; Engemet talám -nem ismér

Yen, minthogy jobban bé-burkoltam voltma

gamut', ont hagyának, a’ ki azonnal Гисто

тдпдута дат. _ Mi tévök идущая: так:

' . —Новг5

i
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„Ногу merjeln еще a" Kìrálynak meg топ: "

nani? _ ._- Segittsen rajtam kedves 'Mizém!

’s vígye végbe еще: hellyetteln. — Tudom,

_ilogy иву is meg ‘hült m'ár fìive 611 hozzám

es félek, позу mìdön ezt tudtára adnám, a’

icgalatsonabb' modon bánnék I'z-e'méllyemmel.

MIZE. Hát eeen utolsòt hunnaxi hallotta

Felsêged'."Y D f ' ` ' ‘

ERSÈBETH, о М1201 van-é a’ vìlágon

l'ebellebb dolog a’ hírnél, kiv,á_l't 'mikor eifële

âolgòltat tárgyaz. Teli lian máx' сие! az egéfz

környék, és mindeu igaz fzîv, mély bänattal

gyáfzolja, egy alatson Kiln 'fzemélynelß еду

` Királynén ejtett gyözedelmit.' - ` '
Y MIZEÓ Máx- eziránt Feleêges Afzfzonyom!

mindent el-követni kéfz vagyok., moli pedig

Herck а’ Király elelbe, hogy mihelyt é'rke'zik;

Rép móddal értélìre adjam a’ fzerentsétlensé
get. ’ (el-menyen ) ч ‚ - _ \

ERSÉBETH. Szivêre kötöm forfomat.

~V. JELENÉS.; д

ЕВЗЕВЕТН. (сед/еда! ш www, Mz ‚под,

álva.) _ ' ` " `

Ezt kelle hat êrnem kegyetlen 125121614

îzzel fizetödneleó te 6геъ1ё11'ощ0п1‘011 fezell

llfodix sum. 11. пагаь. » C ' 1161131

/—`—"’
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Íkönyveim? Azé jutalma életedërt valö fzânv \

talan buzgo könyörgéfeimnek, hogy midön`

azoknak ¿des gyiimöltsit akaram vala koliol

ni, el-pártolt fziveddel öfzve rontsad 6:26

kenységemet?  - ’S a’ mi leg'terhel'ebb, ki

ért-oh kiértkell egy Királlyi vérböl fzárma~

zo'ttnak I'zenvedni? - mert bár taak azt gom `

dolná meg, hogy egy Uralkoelonakl l'zeretetê

be.is_nemesnek kell lenni.  - Ha még-is va

lami érdemes Izeméllyel катет уЫпа barát

tságotzile поп isméretlen Kun Léánnyal, a’
i kil-öl talám mé a’ Гей: tudatik , honnan vette

‚ g

eredetit. — -- Oh fzeretet! fzeretet! hány ezer

шьет: сена тай Ь616031а1арцё. а’ földön. 

Külömben, hifzem'Királynê vagyok én; vagy~

‘nak meg hív »embereîm, a’ kikkel jevá шаг.

hetem a’ dolgot. El-vitetem innen egy el.du.

gott helyre. ' De hová lehell'en vaiakit a’

diihös fzerelmes elöl el~rejteni? A2 akadállyèk

` mégjnkább nevelnék indulattyát. -— Meg-öle~

um, _ — De mit hibázott? vétek-é fzeretni,
Vagy-is fzerettetni? Halâlt érdemel-é azon tö

kéletefségeiért, 'mellyek elégségefek vóltanak

‘ Láleonak el-hoditására? —- Nenn, ph nem!"

а’ t'ókéletel'ségek betsìiletet érdemelnek. Légy ‘

igazságos Ersébeth! ez leg-elsö kötelel'séged;

Ne отв ánatlan vért, nler életednek'utolso

' отд.
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'aráján kiáitozna. bol'zfznt lelkedre - Lámina

Orfzág; talám belé tekint a’ dologba. En leg

амьь ЬЁ-шоГот ь‘ешпе Кеиейтес, ’sbékével „

fzenvedem foi"me moñohaságát./Elmeny¢k ‚

bëiárni magamat egy különös fzobába, és

annak falait halálomig bús Íohajtáliimmal fü

Iiölni, (ki-menycn)

.-VI.JF.LENÉS. _

IRUDOLF. LASZLO.’y ванн; (ним дама:

òJ-jò'nneń- , еду nef/tán] Gsell fogëyoktdl ‚ _eff

{стати Katomílrtól минета.)

RUDOLF. Ennek-is vége van.  El-enyé- `

fzett Ottokar l '

_ LÁSZLO. (kargyát „Идти! he'zegetí) Мёд

pedig magam iizêm ki lelkét teßéböl. — Ked..

ves kardom !_v ha mindenkor igy vifelnéd ma

gadat, örökké imádnálak.

RUDOLF. Hailáwk-e fogiyok! Ime ha.

talmamba lenne moli titeket mind kardra há

nyatni. Mert egy békefségre шва-вата, é's

meg-is azon fzempillnntásban verekedéß pro
bált hitetlen'Királynak Katonái ч egyebet nem

érdemelnek. De nem élek gyözedelmemmel.

 Mennyetek-el; el-vihetitek Királlyotoknak

is teliét штаб hnlotti pompája ineg-ßdńßárŕl»A

Са, « ’s

ы
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’s hirdefsëtèk `mindenl'_ítt,` hogy a’ Német 655

_Izár n_em tsak gyözni tud, hanem kegyelmez

ni-ís, (Az d-botuított Сад/вед lábaihoz bonu’

va`h§fzôrwefn , a’ Katonál'kal. [эй-теплей. ) Fel

séges Barátom Uram! köl'zönöm én hozzám

”татарок: jóságát, `melynek foha meg-nem hal

én bennem emlékezete. Meg-.áldottak légye

‘nek örökre ¿n töllem Magyarvitézzei, ’s hid

jék-el azt nékem, hogy ‘valamig ezen hábm

ruba öket nein láttam, nem-is ltudtam egy

jo Katonát kérízelni. Мой már meg-tanultam,

még pedig nem kevês 'hafznommal tanultam

meg, mellyért igérem-is, hogjt mihelyr ezen

nemes Orizágnak _leg-kiITebb hirré telt baja

kiv-ánnya , örömmel fogok` védelmezésére re-`

piilrri. -- Minden `ezen Jiadra им yköltségekeœ

ki-fizetek. (El-tefzik Индус/Рая)

LASZLO. Mi pedig femmit el-nem vel'ziink:

mert ezen fzavai Felségednek mindeneket meg

_ ñleftenek.

RUDOLF. 'm légymk ,hozzáni Oxy ke- _
~gyetlenek. _ Hát _Í'emmît ne'm akarnaké 161

1еш—.ё| `fogadui?  Ugyan,mivel engedik meg

_h_áládatofsâgam bizonyitását ?

_x __T LASZLO. Baráttsâgával. х ‚

_ `RUD_OLF. Е: örökké nemen Magyar Or<

I_'zâgnak lêfzen fzentelsfe. . х ,
f ' ' ч LASZ
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LASzLo. таит сват; аъьашыш,` nogy f

mestanában holzfzasailb fzerentsénk nem 1e

деп. ,_ ‚ f ' l- l

RUDOLF. El hidje Felsêgedyhogy l'ziv

fzakadva válom meg è memes Orl'zágtolglde' —

Uŕalkodoi kölelel'ségeim'elxnulhatatllanulhaza ‘

‘ ` ide'znek. `Нет Tokára remëllem isinét talá1~
y`kozunk, és akkor mindeneket' el' fogunk íga

zitani. Ajánlbm még едут: továbrá is_ mai

gamat, és ezen baráttságos tsokom Yzolgáljon

‘ holzfzasabb mula-tás'om hellyett. (meg tie/fól

wí/z el испуга. Lafleo v@gy nef/iány ¿Äpçûfig h"

.ге’гг.) " - ‚ « `

LAszLo. (vg/lfm душ) матов: гады ’

«den vagyunk;v tsenldesség uralkodik _körület
tünk. Mennyiìnk ki nyugiodni magunkatn

Tsak még eggyet: -- az_ el esett Tifztek' hel.

lyébe , Kunokat изрыт, és 'al-ra kell vi

„ат; ‚ hogy a’ Kunokelé mennyenek. ANá~ 'f

Ё dor Ispánynak is meg parantsolam ‚ hogy à’

magát elé adanldo iirefségekrkel efzerint bán-l

nyék. - De hát a’ Gròf Sebefs? _ _ ` Q.

G. EGIDI. Egy lzurást kaptam` Felséges

Uram, de az ollyan sebnek , mellyet Hazám*

[zolgálatjába vettem, nem érzém fáj'dalmáf..

._'Azonban , Felséged tálam el felejtette ai

|- u- ~ ' ‘F

/

,’ -Q f -f _i"L'Asz-'ïI
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ызгьо. А: мы; 501-551? _- .- sze. `
деву testvérem! -_- — végezünk err'ól is,

шк ne késleltefsen most tö-bbet; hadd` repül.

hefsek fzép Maudulám karjai közzé, (el me

пут.) к у. ’ '

VII. JE L Е NF s.

G. EGIDI , MIZE.

G. EGIDI. Jokor jöfz Barátong! éppen

most akarok vaia fel kereséfedre indulni.

MIZE. Mi végre? v

G. Если. Mi végre? - Avagy ¿i felej.

tettedé máx“ fontos dolgunkat: nem nyomja é

Szivedet az Orfzág Naggyainak lelkiinkre köi

tözött farsa? . ì

MIMZE Úgy vagyon! Мой jut lefzembe,`

mire vVagyon eröltetve 'vkötelefségünkt hogy

eudniillik elêbb probáljuk jová'tenni Láleoi,

azután ha nem lehet , keménj'ebb efzközzel is

oßromoiljuk~hajlandoságât. — De ugyan mi

tévök légyünk? Hogy fogiunk ezen dologhoz,

melynek _tsak meg gondolása is borzafzt ?

G. EGIDI Tehát Nemzetednekfebeit ir
todzal lorvafolni ? `

f\MÍZE. Távul légyen! — Nein - dea.’

Kirâlynak — —- . . `

У ’ r> r ~ G. EGI' °
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с. EGIDI; Igâzságialanságár гага mismA

fzemirc hányni 'è  Tedd félre ezengondola.

tot. Gondold-meg, hogy valamint á’ Király

nak, ugy a’.Hazának-is ~megeskütt fzolgaì

vagyunk. Mind a’ két felé valo kötelefsége

inknek eleget tenni, az az ugy kell ezeń pont
ban magunkat vifelni, hogy mind la’ jo Haza

fl, mind a’ jo’Udvari nevet érdemelh'el'sük.

M_IZE. De hogy leheITen ez? '

G. EGIDI.` Теса Кбапуеп, мяаац orrzáì

gunknak sérelmeit magunkévá tévén , mindent

mellettek el követni -igyekezün'k , midön ezek

nek lehetö el~háritását Láleonak érzékenyiil
elé-adjuk, és midön i. mind ezekre nézveI valo

meg-jobbitását, akármi módon-is végbe vihet

tyük; nem de nem áldozunk-é akkor l-lazafi-y

ságunknak?  Ez _meglévén egyfzer, ha _az
lOi'fziág Királlya igazulásáváltal meg-épül', е:

er; am minden iarofra, mim ¿aes тут „gy

. fzereti, ’s tíl'zteli , az Orfzág Nagygyai a’ Ш—

тёНуаГ атака: eggyerségœ штык; és ш ш.

ván Láleo, ily kedves Uralkodását nékünk

köl'zönlxeti, nem de nem örömmel mondhat-é

jo Udvariaknak? Efzerint mind jo Hazafiak
mind jo Udvariakf lehelünk. _ _

MIZE. A’ le~feßés hellyes, de ¿n meg-val-`

10m., a’ мыс ’meg-rögzön hajiandoságaiiói '

tartok. ‚ ‘ ` ‘ ' _» G. RGL

i
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_G. EGIDÍ. Efzerint maga 1er oka, Гид

rentsétlenséginek. - Akár hogy jöjjenY ki а"

dolog, mi a’ probát meg-tenui , és _az Orfzág

Naggyaiuak engedelmeskedni tartozunk.

MIZÉ.l Tehät a’ tegnapi befzélgetés Гц.

tint fogunk Lráleoval bánni?

'f G. EGIDI. ,Igel-is. Igy mindenféle kale.

lefségeinknek elegef tehetünk.

MIZE. Nem bánoin - fel-áldozom akár

' minek magamat. Egyenlö erövel igazittsuk a’

-dolgoh . ‘ `

lvnl. JELENÉS.'

A’ VOLTAK. LAszLo. késöbre KA'rof

NAsAG. '

f LASZLO. (MàJ/zelf) Minekelötte -elffelej

teném, kivántam Kegyelniednek a’ Kunokat

ajánlani; Akármely hivatalbéli üre'l'ségek ad` ‘

ják elé magokatl, azokat Kunolmak kell ad

ni. Meg-határozott tettzél'em , hogy съев Nem
zet, melynek oly drága tagja gyönyölködtet l

engefmet,~ штампуем -— Moll pedig el-me

nyek, és` akármi dolog történik, félbe ne

merje fenki-is Mandulánál való затаившие: ›
lzakafztanì. -` De mi dolog ez, hogy feni

mit' fem' felelnek, mintha egéfzfzen meg-né

шт.
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пинать vólna? Таим >nemtettzik paran

tsulatnm? . ` ' \

G. EGIDI. Eppen nem FelségeslUi-am!

LAszLo. ’s тает Mi ¿konméréfzelnek

engedetlenséget mutatni? ’

MIZE. Fels'éges Uram! meg-engedjen né

kiink, hogy ezen fzempillantásbán I'z'ándéká

ůal ellenkezö módon kell fzóllanunkf Ne tsak

nézzen minket moli, mint fzolgait, ha

nem mint az Orfzág Nagygyailól ide küldött

Követeket, kik oly Готов dolgat biztanak mi

réánk, melly-et betsüietünk, söt talám амид}:

vefztével-is kell tellyeiitténi.

LASZLO. Mit tudjak ebböl magyarázni?

-- Talám már párt-ütés vagyoxr fzeméliyem

èllen? y

MIZE. Mé'g nintsen Felséges Штат, de

mi ~éppen azért vagyunk ide küldelve, -hogy

a’ léjendöt.meg-akadállyoztalïuk. Azt kérgyük
azért Felse’gedtölŕ,Y meddig akarja az Orfzág

Fejeit, а’ népet ,f és maga вымывает: el-kez

dett vétkes tárfalkodásával gyalázni , és med

dig a'kar még azon vélekedéíibe el-meriilvf сё- -

velyegni: hogy egy Manduláért, a’ Siciliai Ki- '

rály Léányát utálja?

LASZLO,. Holtamig.  Ногу fzeretheíl

fem ¿n azt, a’ ki teßvéremet mátkájával eg
' f’ Буй“
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Буй": _verzedeiembe гашиша, а’ ki leg-hivebb`

teßörzöimet fel-áldoztatta, és a’ ki meg-es

kütt elleuségemmal Oldaxnurral, oly lerhes

.meg-bëkélhetéíì okozozt? r '

M_lZE. De lehet-_é таки azéri üldözni,

» hogy jolintézett гигиена tsalatkozáß fzenve-_

.dett'f- Továbbá pedig- ugy akaré Felséged

a’fzerentsétlen\ségen fegitenif, Ногу az alatt

mig vitéz teßvére élet halál _kiiZötlf' vagyollr

magaide ‘hala  ¢` ' '

LASZLO. Gyön'yörködöm , u'gyé?‘f oh

de ki-is vólna az, a’ ki Mandnlábay netti губ

nyör/ködnék!  Vagy ha` találtatnék illyen _

vak' valaki, gyözedelmes Катает végêvel

' :net_tzeném [zivére, hogy beland. '

с. ECI-DI. Egyébn mik генеративну
verétÍ forditani. Мой ugy-is elég jo> alkalma~

tofsága vagyon. __ ‚ ‚_

LASZLO. Нет, kedves _Grofoml öröm

niel mennék: de meg-vallorn, ‘hogy'vasra

vert a’ fzeretet. _Mennyen-el maga; fzabadit~
Isa. ki öket. l .  '1 ’

lG. ЕСЛИ. Felséges 'Uraml `hát ugyan

ennyire akarná magát ala‘tsoniŕani?'Nem öfz

tönözik-é а’ уёг; а’ betsiilet, a’ kötelei'ség?

minîi пей az2 eleven érzékenyàégek тез-пацан.

_ 6 ke~

l, l
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`luebelében?  Vasta verettetetì еду 11а`ша1таЬ

Király, egy Kun Léánykának Ilgyönyörii'ségeLy

fól. -a-Tsufoe nlentegetés! -‘Mál~ ezen va.

Afok шит nem mehet, leg-kedvel'ebb hivei fila@

baditására. Engemet küldene, ’s tudja mely

папе: a’ vélle kötendö békefség. En a’ mi en. ‚

gemet illet, öt'ómmel mennék, ’s utolso терр y

véremet-is a’ hartzba önteném-ki: de a’ _békef-_
ségre nem léplxetek, hanem 1<"elségedetiel-ki~

sérni kél'zyagyok. ` j

LASZLO (Imagzíval kůßzködik, ald ’s fel

Je'tálva) Tellvéremet meg-fzaba'ditani, ’s Man

dulátôl elválni.-Oh kegyetlen fzív! kegyet.

len fziv! hogy bíi'hatad-el ezen gondolkozálì?

—- Az elsö ditsöség, a’ танк fzerentsétle'nség,

  Itt maradjan talám; - meg-{z_ünés nel.

kül Iirjan, ’s follajtqzzan utánnam. -r ‘_

táyozzék.

LASZLO. De `miê'l't? y

' MIZE. Azért, hogy az ö itt léte az Or

fzág Naggyait bol'zl'zantya, és a.’ Thronulì

> mozgattya. -Mozgattya топает: mert az e.

egélz Orfzág fel-zudult; láttya hogy érette Ре!—

séged так fzámba fem vel'zen máli , _ltsak a’ Ku.

nokat; nékick ád minden hadi, és polgári геп—

den való hivatalakat. Láttya', hogy Евы.

ged

.~‘l

-——._. ‚ .-..ь. .›_ ` _ р

MlZE. Nem tsak, hanem végképpen el~is` Í

.....  -vv-.T-...wf I. __

.1..-!
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ged miatta teilyefséggei nem' érzi Orfiágán'alil

sérelmeit., Nam,y “Маца-тег, hogy4márf'fzinë.

te Peßíg hatdtt Oldamur puiktitoH és rahlo

táborának égy réflex/nem зонами-тег, hogy'

e’ miatt a’ fzegériység mit fzenved. Ki-fogyott>

tudniiliik _minden marhájából, ’s némellyik

.maga vonnya fzekerét,l Láleo fzekerenek ki

áltván azt fájdalmában. Nem gondolja-meg,

mely kiffebsége légyen az, hogy azon fusméi-` `

lyel való Abz;ráttságáeî't, má;` I'zinte mindenütt

Kun Lál'zlonak nevezik , Í'em azt, a’ mi leg

nehezebben eIik az Orfzágnak, hogy kedves

Királynéjával vil'zonti jo életre térvên., örö
lköli hagyna maga mam-Mind ezek femmik-

.nek tetzvŕnl I'zemei сит, azon fzemélynek

  

vagy tovább itt maradáfa nem lehet, vagy
y pedig a’ Felséged Királysága; legfzomorubh

над-душ állái'ok közzé потник. En probál

[am пер \i`zerint más мы réá venni, hogy v

innen el-menyen, de nem akart, és'már erö

Veifogom erre hími. `
LASZLO. Erövel ? I _i.' Erövelh fogomihá't y,

¿n.is véldelmezni. (дат-(то; kap)

G. EGÍIH. Viiézek! (/[at Наго)!!! bcfjó')

' уедешь: könn. (а’ капам/е @mld/Izumi.)

А LASZLO. Mit látok?  Ki méréfzeli a.’

fel-kent Királlyi fzemély illetéfit paranlsolni ?'

‘ » - г MIZE.
l



 

MIZE. Az Orl'zág , ’s kargyńt-.ie Медиум

LASZLO. It: щуп; (dirai adju) néz.

ze meg jól az Orl'zág, nem fogom ведуще.

ni: шеи 'moil-is fzámtalan, ellenséginek vére

gözeleg belölle. - ’S mity akar az Orfzäg

véllem tsiuálni? l ~

MIZE. Mind addig zárva шпат, mig
Andráß kinem Pzabadittya, és a’AKirá1ynéval

meg-nem be'kéllikf ы › -

ЬАЗ2ЬО, Vigyenek hát akár hová; men

az elsöre nem mehetek azért, hogy az alatt

tudom el-vefzteném ‘Manduláß a’ máfodikra.

azért, hogy foha a’ Magyar Orfzági Király,

egy Afzfzony тамада nem máfzkál engedel~ ‚

met koldulva. (“тети/г)

I
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LJELENÉG

' _. '. ‚( оштиг татfemm.)

OLDAMUR'. ANDRAS vasba. két Katonával,

OLDAMUR. Nemesi, vitéz! vakmeröséged

del tsak nyomoruságodat 'öregbited, El-fogat~

tatál'odtól fogva mollanigf vafat fem hordoz.

tál; ha pedig mégis ellenkezel akal'atommal,K

töbre-is kell `me`nnem, ’s ugy lehet,l hegy

mind magadat, mind mátkádat vefzedelembe

`tafzitad. — Láleoba ne bízzál, mert ö игуан

Király, de én-is a’ Kunok Fejedelme vagyok,

a’. ki mindenekre erküfzöm tenéked, hogy ha

düllöl'ségbe jövek, az egél'zl'z világ ki-nem ra

' ly ‚ sad kezeim közziil: ezt pedig Rosáliának ál- _

‘ \ \ 19,1 engedélivel elrtáv'oztathàtad,

' ANDRÁS. (kargyá/wz akarvzín lia/rmi, mi.

d_önnem шиш) Hitetlen fegyver! gyermek

gemtöl fogva örökké mellettem vóltál; ’s

ШЕИ: mikor leg-nagyobb fzükségem lett vólna,

виден
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ennek a’ gyalázatosnakt тамады te veiled,

akkor pártolálel. ‘ I

OLDAMUR. mu! he изменившее]. Соп

dold meg , hogy azzal' befzélfz , a’ kinck a* hadi

törvényekïfoglyává tettenek. « 

. ANDRAS.y {аи/о: тффодстй’) A’. 'badi

törvények!  Bóldogtalan! ~- Láttzik hagy

fäha valóságos Katona nem vóltál. Таим azt'y

gondolod, hogy`minden úton állo шток

prédálál'ai badi törvényeki -- Ha еду nyul el,

nem foghat egy Oroleánt, magad fem An,
dráíi. . ` l'. ' - `

OLDA-MUR. Igen de meg-efekt.

ANDRAS.' Meg, mertTemmi egyébl пё

_ lod ezenkivül 'nem vólt, ’s egéfsz tábomd».

dal rohantál kettönkre. Magadnak egyedül

lett.` vôlna ditsöse'ges el-fogni: de ап'а bátor

[zív венец ám, aiméllyet nints miért Olda

murba keresni. _

OLDAMUR, (mgm) кашу fzivü fo

‚ goly!  -— Names vitéz! tedd-le Yak indula

l

'todat, ’s befzélj jozanabbnl velem. Еву eekii

véfeddel mindent helyre hozhattz.

ANDRAS. Mi ienne az az eskiivás'ê

 -w- -çw--v fea-vali ‘1

.
` ` `

> *Q

OLDAMUR. Tsak az; »hogy fohapllee

nem fegyvert fe ne fogj, Гс ne fogall'; ~titoli

. ‘ реф;
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pedig Rosäliát nékem által engedd, és'akaf

el-menny, nkár végig nézzed tsendefen, vélle

efendö párofodáfomat. в Meg-esküi'zel erre?

ANDRAS. (me'rgqfcn) .Megnarrag hogy

mihelyt `kezemet egy kard maroklattyára. vet'

мажет, meg-nem nyugfzom addig, mig tége

ан által nem verlek.> — Oh! hogy nem vál' _

‘ taztathatam fogaimat meg meg annyi vafok~

ká, hogy fzéllyel rághall'amrtolvaji lántzai~

Ydat.; Meg~lá1nád akkor, hogy rohanok pár'

ggg-népeid közötç az Oltárhoz? mikênt raga~

dam ki мышата: _öledbël,` és miként döföm

"által azonvfzivedet, n;er fél'zke minden ип—

dokságòknak. _ Ногу ha e1.è`fnem.is, leg-alább

/ ~n'ieg lennék bol'zfzulva.

OLDAMUR. Не?! ha. midön eHélêröl'tSali

gondolkozáfodat éfzre' vehetvén, _ezer fegy.

vereket látnál Rosália mellyének Izegezv'e,

nem eggyeznél meg akkoŕ velem? ' .

Аывмз. v'Legende - Kequiien гене _

vad! —- De oh kedves Mátkám 1- — Mit fe-l

leljek erre? -`- Gyülöllek tégédet gyaláza~

gos! _. de egyfzer’smind féltem azon гит,

ше1у.а’ leg-hivebb I'zeretettel buzog én hoz

‚ат.  _. Mit tsináiiak? умы tsinárjak'? "Mit

tapafztaltak тон; vagy talám meg-akarjátok-é4

Imagàtokat tagadni,v el~gyengíilt hites fzíy! "em-Á

ы ' ‘ . . ` ’ beriÄ
.ai
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‘beriségî ’s érzékenységl «- «ь- Ohk mint dobog

einen, kéltségeskedéfem veres küfzködése! 

De mêg-is megwgyöztem magalnat. TngomliqL

tig шея-нет fzegjl'ik eggyikünk-is ezerfzeri/e..

tett esküvésünket , ’s példái léfzünk afvilágnah

az állando fzeretetbe. #- Elébbi l'zavaimhoz
tartsd magadat Oldamur! az az, Вову fem ,

miképpeu vele'ed meg-nem eggyezem. .

1 yOLDAMUR Tsufolodal tehát az én jo-f'

sägommal?  .lol vagyon. Máx' moli ta'pa'l'z# I

ша, mit сене: a’ Кивок Fejedelme. Egy Её!

orát engedek gondolkozáfodra, akkor pedig

тазу Ее1-тёъе1етекдуазу halálodat /fçgadd-el. "j

ANDRAS, Talám azt gondolod, ',hogyén

ezen l'zókra relzketek , ’s lábaidhoz borulak?`

__Tsalatkozal. Az a’ ki betsületit, lwvil:I

танкам: el-vefztette egyfzer, nem mivel ef. _

félét: тег: gyönyöriiséguek папуа halálát. _

De vigyázz magadra,> ne bántsd az ártatlan

Rosáliát: mert azt el-hiheted, hogy halála`

bofzfzullatlan nem marad. Sok ezel-en zlibong

пак fzabaditáfunkra; ’s mikor el-éxkeznek.

jaj lele'z akkorQnéked. ‘

оьщмпк. Vigyézekiel:

rjöjjen ide. (el-vyicik)

. Х î ' ` ‘ _ l

магом: мы. шпаны D 1L JET-E' l' ` '

Rosália y pe'dig

àl
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II. `IELEN'ÉS.

OLDAMUR , azután ROSALIAaegy Katonával.

'OLÚAMUR (magába) Bízd 'réám maga

бы; meg-tudom e'n a’ te keménységedet lá

gyitani. Ne vólna.I tsak Láleo , már régen

‘ »alunnáL -De igy-is Rosáliához gerjedezö in'

~dulatomra fogadom, hogy ha mátkád enyiml

nem altarv lenni, oda léle'z. De _már hogy mu
.Itaifam ehez magamat? Keményen-é? f Neml '

A’ fejérnépek elött Í'zép fzoval többre `mehe

tünk. Szépen fog'om elébb, azután ha a’ 12111:

ség kivánnya kéniényebhen. « Еву fzoval Ro

sáliának enyininek kell lenni, ’s ki le'fzen ak

`hor bóldogabb Oldamufnál a’ földön.  Oh

fzeretetbéli nyerefség! jo! érzem, hogy te az
l embernek 'máfodik teremtöje lehettz. _

ROSALIA. (а’ Katomíval bä-jò') Mit а

 karfz. (с’ Katana Ã'i-menjen)

OLDAMUR. Utollyára meg-kérdezni te

_ tölled fzép Rosalia!Á mikoŕ deriil-fel már az

.a’ _fzerentsés nap, mely fzeméllyed biráfa

után I'ohaitozo kivánságomat meg-koronázza?~

.ROSALIA. Eletemben foha. fem. `- Mit

gondolfz Oldamur! el-hagyhatok-é én éretted

egy oly`drága fzemélyt, a’ kivel majd' mond

hatni gyermekségemtöl fogva, санок barát

— tui
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fságoc, a’r kinek mátkai hitemet adtam ‚ és a’

ki moû gyalázatos parantsolatoclból érettem

lántzait hordozza?  Soha Тет ;` ne-ìs ketseg

tesd magadat eiïêle gondolatokkali Imet! ninta

а’ világon ollyan hatalom, ‘a’ mely engem

ezen lépêsŕe умете: i a l _

OLDAMUIEÍ.y Hiában ‘ellenkezel akaratom

mal. Ma'r midden kéfziìletek meg-vagynak 16—
ve, és a’ yPapúa minder»l orán érkezik egyben

kölésiinkre.  _ ' _ _ _

RosALIA.- Hada Запер — hada jöjjen;
' l

tudom `oly lakadalmat fog látni, a’melyre

egéfzfzen meg-borzad ‚ yés köielel'ségit temeté.

fernen fogja tellyelileni, (ogy lief/i veßen clé)
Láfod~ê__Qldam|1r,_ ha egyêb nem lehet, e’ -V

lele'z az ën fzabaditom. ( Oldzímur' :bÃ-apja a’ `

Mi.)

ROSALIA.. Gyalázatosl »az't 'al ditsösêa

get fem en_geded meg, hogy kedves шато: -

mért meg-halhafl'ak. _

ÓLDAMUR. 0h rzép Rosalia! el-múltai

nal: azok az idöl'c, mellyekben Lukrétzia ma

gát illyen környiil álláfok közötl meg~ölteä

külömben-is én még Tárquiniuíi v_étket nem

tselekedtem. Minden 'vétkem taak abból áll,

hogy tégedet régtölfogva alattomba fzeretvén,

ezen alkalmatol'ságot rendeltem bóldogûlálbmń

l D 2 _ 18+
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ra. A’ mái idökbe ninls hellye az eíi'éle gon

_dolatoknaln - Imé azért itt állok, стема

kezemet, ’s tartományomat ajánlani. .

ROSALIA. Mind Штаб: utállom , ’s h

fzázfzor kérdezellfis, mindenkor ezt felelem. `

OLDAMUR. Mongy nem bánom akár- j

mit. Az én fzándékom változhatatlan: ` hoz

zád való fzeretetem pedìg köfziklai kemény

séggel vetekedik..  Ugy vagyo'n fzeretlek

fzép Ro’sália! a’ diihöflégig Í'zeretlek, ‘s nem

láthatom,v által , hogy ezen gyónáfom miért

vbánt  meg tégedet. ( был: allarja , de vgfzfza

ywfzizmtilf ) _ l

ROSALIA. Azért, a’ miért tégedet az ; \ .

иену а' dühörségig ишак, к

OLDAMUR, Rosalia! »
Y ROSALÍA.l Talám érdemetlennek таща

magadat gyülölségemre? Nem te vagy.é az,

a’ ki engemet Andrál'ommal eggyiítt, mint ее!

tolvaj meg-loptál, és ide hurtzoltál ?

OLDAMUR. Hozzád való fzeretetem vóIt>

спаек az oka, ` `

ВОЗАЫАЦ Atkozottlégyen azon fzere

tet., a’ melylìek ily alatson dolog efzközlöje. -

OLDAMUR. '_ Igcn 191141 шдцаагш: ~_

ROSALIA. _ Tselekedetedhez mérsékelve `
:nég Vfeilette Едет.

oL- "
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OLDÁMUR. New 1е11е! hät hozzád fem

mi reménységem? Y

ROSALIA. Tellyefséggel femmì fem, ha

mingyárt xiiindv a’ ketten halhatntlanak len

nénk-is, ’sye’l`zerint örökké kérhetnél.

OLDAMUR. Мой mingyárt elvel`ztem l .

békéliiéges türéfemet. l

ROSALIA, Akármit mivelhettz. -Szere

tem a’ fzereńtsétlen Andráß'; l'zeretem', ‘s utól'
só lehelléfcmig fogom-is l'zeretni.I На erövel

az óltárho'z hilrtzolfz, a'ltal adom ugyan még

moli-is/ártatlan vértöl füßölgö kezedbe lxeze

met:` de ['zeretetemet foha fem. Mint Ura moli
lori'oinnak, eletemmel-is parantsolfz, de [zi-l

_ vemmel nem.-Tsak néked Nemen tel'emtvén!>

egyèdüi пекед van а: wmv" fel-¿idem _örök

re, mellyet kegyetlen lántzaid hordozäl'a hala’

lofon` vérez. ‘ - Imiitt állok Oldamur elöt’

ted, kernen vagyok dühöfséged fogadására,

Ugy fem esm'érl'z te femmi egyéb törvênyt ai

eröfzakon kivül, melynek tellyelitésére gyilko

lô fegyvered ud'varol. Ely moli-is 'ezzel. —

Nehezen efnék ugyan Oh Andráß!A tölled va'ló

el-váláfoxh, de leg-alább meg-fzabadúlnék egy

haram-basának ölelgetésétöl'. '

OLDÁMUR. пела-ед hát, hogy gyöze

delmeskedik ez a"hanambal"a. (дата: rrínt,

' »Je толп! akar) i RO
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nosALIA. Mit akarrz fen@ van г

OLDAMUR. Andráfodba verni ezt.

ROSALIA. (magdba) Ißenem 1 mi tévö

légyek? - El -veÍ'zeITem~é, yvagy meg-tartsam

.életitîl  - Ш; vagyon a’ Каст, tsak hagy

bélier az ártatlannak. (Ola'címury meg -hàifyß '

magát, е': bal диете! [е-уфб tuíkójlít ‘ ffl-055

Fal'va ¿eze? Решу nefkie nyújtya, шеф/М! H

ragadvdn Шиит a’»lfardot_ Raïfália, kerìjìtül

im' д . _ ._ .

oLDAMUR, шефы Gyil'koss сдала-‚Ф

gyok. ( ke'gfzcr-if prabállya fel-Irelni , de vg'fz'

_fza ejìk) Kegyetlen Vlaialál! bár tsak addig ké

fel vala, mig egylizer magamhoz fzorilhat

tam, és Feleségemnelg nevezhettem vólna.

( meg -hal_) ` \ _

ROSALIA. Haly«meg gyalázatos! 'vedd

el méltó bérét undok I'zándékodnak.  Félrc

kezemliöl ,utálatos vagyona ellensêgemnek. (el

из; a_’ галди) Már muß; fzäbad vagyok. _

Oh Andrés!l Andrés! hogy nem repülhetek kar

jaid közzé ,_ e's hogy» nem nyithatom me ~már

bilintsedet.Í (dybqgáß hall) Bizonyol'on jimnek
gyilkofsaim. -l Oh Ilìenem! Iñenem! ha a’ te

irgalmalságod meg-nem fzabadit moíì, nékenh K

_is vége van. `(le~roggyì,k)

_ „_ .f nim-L
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Щ ,IBI-James.

ROSALLIÁ. ANDRAS. `

_„.‚._›„ .`_ . ..._

ANDRAS еду tsoport Katanaxdggal ьгс'

rohan. Mefg mq/ig/‘zìröl шиши) Egyenefen

Old'amurnak.' (Meg-[diván пирамид min-_

¿Mi/fd vílgáliß) Örvengyetek vitézzeim! meŕt

meg-holt I'zerentsétlenségìink knvátslója, ked

ves Rosáliám pedig még lélekzel. Iól érzem,

hogy rebeg 'gyenge I'zivetskéje, és tsak az

«ájulás fájdalmába merült-el. (таит te'rdcpel)

Kedves vitéz Rosáliám! mely nemel'en tsele

маха; ’s nem halhatad kezért valo 116161165

[o_mat. - -- Alul'zìk azártatlaniiág.y -— Fél

ébrel'zl'zem-é ?--О11 нет; mertegy ily I'zép te

remtésnek, nyugodalmába valu háborgatáfa .

Izentségtörés.  -ń Rosália! Rosáliä.' — de

még_l'em. - Mit ‘gondoll'z bóldogtalan! Meg

látna hírtelen maga mellett_ meziteleu fegyve

reddel, ’s нерпа! halála követné ájulását.

' Jól vagyoñ. ( beîdúgja kargyzít) Már ettöl nem.

félhetek. Meg-engeggy okoskodás! többet nem _

követhetlek. - lndulatomnak kell adoznam.

(тафта: ßarittyq) Szerelmes мамы: bald

meg már fzavainat. Imé itten térdepel az,

a’ ki örökre tenéked fzentelte életit. Gyöz

Zed-meg magadat. Нет 'ellenség vagyok én ,

. hanem

R*
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hanem a’ te Andráfod, him galainb módjáre

kebeledbe,ŕepiilve,/ ‚` /l " ’ ~ i

новым. (таило: тал, 1an/indd»

fzávnI) Te vagy-ê An'dráel te vagy-é? — oh

de á’ lántzok ~ ч— (_/'е1-сШалаЁ)

ANDRAS. ‚ .Le  ve'rettettene'k kedvefem/I'

Minden meg-van gyözve, ‚ `

ROSALIA. De hogy hogy? fzólly; '

’ -ol'zlasd-eljkéttségeskedéf'emet: mert ugy tet

!zillg'lehetetlennek képzelem a’ dolgot.

ANDRAS. Lehetetlennek? í ’S h_át nem

шефа karjaim öleléíit? Nem tapafztalod-é azt

'. lenni melletted, a’ ki minden bóldogságát fzß

_méllyed birásába helyhezteti? y ` `/ ’

RosALm. (шиш мышам) Oh má

mo`nß el~hil`zem. ~ Kedves drága Mátkámj.' el._

_ hidd, hogy az ájulás nem fogott vólt-el in» A

»kább , mint moli fzerentséden valo- örvendezé.

lem. ’Shogy jöhettél ide? '
r

ANDRÁS. Oh Kedvefem! Te lévén örök- ‚

ké képzeliidéfemben, tsalárdságra vetém feje

met. Meg~vönám Strásáim mellé niagan'iat,

és véllek` igen baráttsâgofon befzélgetni Ее:

dettem. Midön aie'rt femmit ¿n töllem nem ‘

tartanának, két` kezeimmel mind ha’ kettönek

kî-kapámkargyát, és az eggyiket тешил

' Шёш,
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mem, а" шапк‘реазв lábaimhoz borurva', 1:92:

de életéért könyörögnì. Megengedék nékic, ` ' ~

’s azonnal le-veretém vélle la'ntzaimat. Ezzel ' ‚

nagyot fìkoltottam vitézeimnek, `a’ kik leg- î ‘

Qttan mellém tsatolák magokat, ’s kerefztül . А

"_ u‘lmmván véres штаны ощашщ rokßságán, ‘ `

mindeniitt a’ I'zerentàe követett. Mint a’ ké

ve, иву hullott a.’ Kunság; a’ meg»maradot А

'tak pedig fziintelgn Eljent kiáltottànak énné- ‘y я” 1

kem. 'Gyözedelmemet 112112845 láitatott ne

* ` velni; merthírtelen oly borongo i'döt';"€s esöc '

bolsálott réa'jok, hogy inkább ezen oßornak , `

mint magunknak tulajdonithatom forfomat. " '

Igy tehát ezen kis tsoportal te hxozzád Вц- 1

tem, de látom nem vala «réám шведы, " Í Ё: ‘

elégséges lévén magad-is Oldamurt el-ejtcni./ „

Vigyétek-el ezen hólt teßet, hogy ne 'hábon f _ ъ f

. gaII'a fzemlélése örömíinket. (-th Кагала el- ‘ I

туй.) l Y . ‚ ' _ i ` X

` новым. oh András.' „Алтае! (‚щ/г. ’ I ’ - .

Jia: пата (Лемм) ч >

ANDRAS. Mentek vagyunk efzerint nyu;

moruságunktól. Bátran koßolhattyuk fzabad- '

ságunk édeflégit. (láb ‚горазд: qßk) I_De mi ez?

новым. 'mam и]; 70Г2еде1еш?

ANDRAS. Ng fely remmir Kedverem!  . f ~

Vìgyázzatok vitéxe'im! дозу ha cllenség lefzfz, '  ~

’ . к eg’.



 
 

85 ‚ ` ,

egyfzeribe hafittsunk réájok. A(fifi-_vom:fegyven

' rel ele/'eklig dll», líoslû'ia pedig luítak mage’

'A IV. `IELENÉS.

LAszLo , Mime. EGlDl, а: Е1ёЬЬеН1е11.

ANDRAS. (дымит. дат/211, е’: Ldfz
ldt_dltal kaptsolja) Szel'clnle_t¿ßV Bátyármj! 

._ новым. (деда: шлют: ) Felségeâ п.

ram! l 11 l

 ,LA_SZLO. _fzexentfaét kedvelim'Ly _

ANDRAS. Май: nem-'is пигмент: el

затем. _ .

LASZLO. Мед-шпат: de шара-ё ötsémll,

_xniért nem eshetett-meg ez `elébb?" Meg'

vallom igazán a’dolgot. _Enegy KunLéány

kába keményen belê lfz'erettern ‚ és ещё“ nem

. zettséginek oly nagy pártfogója lettera vala,

hogy az Orl`zágI naggyai rofzfzat magyaráz-y

` ván belölle, engemet áreliomba tevenek. Мой

Pedig jelenték, hogy ha titeket meg-akarlak

l'zabaditani, vile'za adják méltoságomat, mel
дует én örömnlel `fogade'k, ’s_` imé tellyelitet-y

tem-is: de örvendek, hogy minden el -van iga- '

zitva. *— '_ _

ANDRAS. orales háláadó Шт körzön- "

„НЕ mind a’_ ketten4 jóságát. Bátorkodom

` _Olda
\
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Oldamui'y Ped _nfe'lé `jâro 'vferegêröl «падки; ‚

zodni ?

LASZLO. Még lemmi bizonyoli nemi»

mondhayok. MOR vagyonáitba egy réájok kiilr

дан válogatott Í'eregem, melynek ‘fzeren'tséjit

talám abbol magyarázhatom, «hogy én mé'g

többet akartam rendelni, de a’ vezér nem en

gedvén, hogy annyival-is porig rontya, éle

tébe fogadott. ' `

ROSALIA. на a’ ,Királynef

LAszLO. O-is mingyárt érkezik.

ANDRAS. Meg  engedi nékünk kedves

Uràm Bátyá'm! hogy fogadására, ’s Вещей

lsokolására lzaladjunk.’ ` '

LASZLO. Meg-lehet. Ugy-is egy kevélfé

egyedül akarok lenni, és innen menyek egy

Iátorba ki pihenni magamat.' Hanexn vteak ma

gad. menny ötsém! a’ yFeleségem eleibe, Grof

Egidi a’ Katonaságra, Mize pediglen egyebck:

re vigyázzon. (од-теплей) ›

_LASZLO. V'fmagríhü Ismët Király và

gyok! ki-fzabadnltam kezeitek közziil: de

_ma le-nem шпик. a’ nap ,I mig annak fénye

'alatt , egy fzörnyíi dolgot nem tselekfzem.

chyetlen udvariak! hát fagyas kigyôkat me

lengetett Királlyi kebelem ? Me'g azzal intê

", - ' ' nek
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nek meg uaóljára, hogy ha ismêi vile'za té: ._

rek elébbi hajlandffvs'ë'lgaìmra, , mingyärì "végìt

fiakaf'ztyák hatalmamnakg'és Andráß ISi'rály.I ì

nak koronázzák. -— Ezt még kell akaöállyoz

tatnam. Bizonyofon gátot vetek `még pc

dig fzomQru gátot. -— El kiildettétekugyan az

,ártatlan Mandûlát: de 0h! meg-maradœt';Y

mêg- pedig a’ leg-elevepebb e'rzékenységgel

maradott meg képe fzìvgmben.  Hát már сяду

Királynak annyi gyönyörüsége ['em lehet, hogy 

fzabadon fzeretheíïen, és еду nyajos fzemély

'kelbelébevhajtsa pihenésre f'ejìt?~ Szeretet ! _’s

Méltóság! — mindenik oßromollya belsöi'ê-`

fzemçt. `Dé fammi. Egy halál mìpdeńîket _

vil'zfza adja. A

könnyebb е’ világnak femmivé változni», mint

annak el-mulni. -.— `Nehéz ugyan a’ dolog: de

gyar Orfzág Királlya. Еду fzóval гада min

3 den haladék nélkül. Ez az ora , vagy a’ leg- *Y

bátorságofabb partra vezérli forfom hajoját,

v_agy kéßtségeskedéfeimnek vefzedelmes tenge

íébç v_églgéppen e1~füllye`îzti2` (ki-mägyenJ

_f QI@ v. JELE,

Kì-mentmár parantsolatomŕ ’s `

>1m 561 за gi, агат е1-1ёгб1ш1щ1еп gyaláza- "

101. Meg-léfzen Abetsiiletem fzabadiwa , es,

küvêfem bé-tellyefedik, ’s'bóldqg lefzfz Ma-`
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(Oumar Рахит ) `

ERSEBETH , ROSALIA , MIZE', G. ÉGIDI .

_ más felöl jönnek. _ ` d _ f‘~

ERSEBETH. Az igaz l'zép Roàália! hogY _

ha fzivem I'zólhatna , .meg-tudná, hányfzor :

tufakodott a’ magok forfok felízil,` leg-kénâé
gefebb gondolatokkal.  k

ROSALIA. (ша: ноя-ада) Leg-kinebb
kéttségem lints'en.l _ ._

ERSEBETH. на: a’ többek hol vagynak?

_ Mle. A’ Király ¿gy шефа теле, a?

Slávoniai Bánf4 pedig Felséged eleibe. . _

_ ERSEBETH. Elömbe ? Eny foholt nem. __

шпат. _ ' ‘» » ` 

ROSALIA. Mìt`kell hát gondolni 2 —

Ohlmert márI minden leg-kill'ebb dologra-is

.el  ilzonyqdam.v _ ’

Mle. Tal-¿m m55 man mem, _’s azéri

hem találkoztanak? _ _

" ЕКЗЕВЕТН. Graf Egidis egy'ilrzrzony- _.
nak ugyan elïéléröl kérdezöskedni nein illik':v

de még -is fzeremém tudni, hány джипы: _

el-esésébe keriiltenek сиси gyözedelmek? _ «f

`Ci.' EGI

7n f

.l _, _ A f ,l- w . .

‘ Щ“? ’ ‹
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G. ÉGIDI. A’ mennyibe éfzre velietiem

Felséges Ale'zonyom! többe `két: едете]. A

ERSEBETH. Szegény fejek.  ’S vól

tak e’ Í'zámos derék emberek böàöttek?

' G. вошь т: а’ шььек közön egy Ma

radványi nevezetii nemen Щи, a’meghólt Ki,

rallyi Titoknoknak fia, a’ ki közelebröl Olda

.mur népei között hullott-el. Bámûlásra mél

tddolgokat vitt ez ugyan végbe, és Katonái

val mindenütt a’ tábor homlokán verekedettî

de még'is utóllára le-tevé adóját~halandósá~`

gának. Meg-hala I'zegény; тез pedig a’ föl- ‘

dön , ’s még-isßindenektöl, ditsörség pámá- 

jin el-aluttnak lenni gondoltatik. Meri ott-il

lik-.ám a’ Katonának meg-halni «- Ott а"

hol a’ hirért, a’ nemefségért, és a’ boros.

1yán kolìorúért ezerenkent vérìenek. Sokkal
difzelebben foly verekedéfek között az ember

vére, ’s eierfzer édefebb gyözedelmefen meg

imlni. . . f

ERSEBETH. (радеющий на: koswl.

ta ezen édefséget. - Van é valnmi attyafia,

hçgy modnnk lehellen kegyelmünket mutatni?

G. EGIDI. ‘ Senkije Iints. Tsak egyA mât

kája ìólt, dev (gondolja meg Feiséged ennek

`tselekedetit: Mihelyt шаманом efetét, лузг—

galt

л .
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galt a’ 'tábor helyre, ’s véres тенёта bowl.

ván, addig nyögött rajta, mig тез-иди. '

ROSALIA. Ritka ltörlénet ez!

JG. EGIDÍ. VaÍosággal rîtka példâja'a"f¢;

jêrnépi ‚младых. /

"гЕкзЁвш-н, ’s micftarton Grof

диод iñuról 'l > ` ` I

G. EGIDI. Itélefem I'zelrinty éraemçs lègény#

vólt: hyanem meg-Yalßom ‚‘ ugy tettzett nêkem,

hogy 'egy kifségv ¿lagafl'an gondolkodott.

ERSEBETH; Grof Egidi! mnuljmìegvtal. l

`lem аи: hogy az embçrröl halála mánvagy

jor, vagy femmit nem кап mondani. Láttya

én azon ifiut jol ismérlem, y’s ezt tsak azért

nem mutattam eddig! hogy `I`zznbaldglbb vêie- `

ведет ЬаШаП‘аш iránta; Már moli pedig ki.

magyarâzhntoml magamat. 161 tudom én , mi»`

két gondolt .bennß hibáknak: \ Hogy talám az

öltezetbéli tsinofságot mál'oknál inkább fzeret.

‚ te , hogy valamije vólt qllyanya’ mit a’ köz

nép balgatag vélekedése , egycdül nagyobb

emberekhez tart illendönek; és~hogy ö'min»

den femmiségárt máí'ok сит nem таит,"

nem шахмат, штативы hozta magával.

Еву nemesben nem rut а’! nemefì'büfzkeségf'

шеи ezen нищее núnden t'oldalék nevek'nél»

БЫ.
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.kül-is, ki-olthatatlan méltoság.-Nem a’ nagy'

Jol'zág, fem a’ fok vagyon _hordozza magával

a’ tökéletefsêget, hanem a’ belsö érdemek, és

сидит-15, fokkal nemefebb az ollyan, _a'
kinekfha belsö réfzébe lehetne nézni, l'zive ,- `

‚ tábláján-is azt `olvasnok hogy nemes. mint a.’ '

kinek tsaklzületêlibe találjuk ezt.  121116111

ben pedi'g az ifiu derék vólt, jo tanulásu,

fzép olvasásu, ’s maga fzolgálauyába betsü- «
I letefen el-járol Láttya Grof Egidi.'__mál`zí`zor

_mezze-meg ki elött miñ befzéll. Ha egy fel

fuvalkodott ember elött mondotta volna , bil

zonyofon még _toldatca vólnafde én nem; ha~

nem til'zta fzivetńböl kiváuom, hugy tsendefen

nyugodjanak hamvai. - Már molt egyébröl»

‚ВОЗАЪЁА, De András még fem érkezik.

ERSEBETIÍ. ŕ,Mair magának tsak Andi-ás.

ROSALIA. Oh Felsêges Ale'zonyom! né

kem egyedül ö vagyon, ’s nints kire másra

gondomnak lenni. Ó az, a’ ki engemet nem

'annyira forsával, mint igaz I'zeretetével, mel

lyet ezerlzer nagyobbra betxüllek , Tzerentsélfé

-téfzem Ó az, a’ ki engemet még foha lemmi.

vel megfnem bántott. — Felségedet meg-bäu

ита а’ Király, ’s még-is tudom bizanyol'on

botsánatpt adott.

l. _ . __ER: -î
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à ERSÉBETHr Lehetetlen vólt meg-nem

engedni, midön hallottam a’ dolgot. Azon

Kun Léànynak az Attya', gyermekségétöl fog

va mind a’ mi udvarunkatlzolgálta, éstsak

moli két efztendeje ment vala Ottokarhoz, fze- ~

rentsjéjit probälni. Az Uram attya. oly ВЕЩЬ.

nösön l'zerette, hogy a’ Léänylíak még gyer

meksêgi'ben Láleoval valo tárfalkodását/en

gedte. Azon édes gyeijmeki baráttság mind

jobban jobban nött, ’s könnyiiP vôlt utóllyára..

fieŕetetté változni." Aionban nékie Királyi

módon kelletvén há'zal'odni, engemet válafz- `

так fzámára. Mondhatom, hogy nállánál

hivebb тёк-Гас , mind eddig nem lehetett talál

_nix molt pedig hogy egy сбивает régi fzerete_

tét ismét meg-ujjilotta vólt,y ha azért örökö

sön` haragudnám réája, a’ terméfzetet vasta

verni дышит.

ROSALIA. Annyival inkább.én, hogy ne

` [пищат azt, a.’ ki foha velbm ennyire lem

ì menti holott még a’ házafság lántzaival nints

hozzám köttetve.

` ERSEBETH, Heliyere'n tseiekm. _- su.

'rellîe `igazán, ’s ne légyen egy gondolatba

azokkal., kik ma hitefen el~mátkáfodnak, ’s

hólnap vifzfza küldildjegyeiket egymásnak;

шмяк Зинай, П, Dnrxb. E me“ \
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„дн az Шутки, leg-llaßonnbbwáltözando

замшей. i ъ .» 1 \

_ VI. I'ELENÉS.

м ЕЬОВЫЕЩЛДЫЗКА. azurán LASzLo.

JULISKA. (zaandam jo) наведен Afz.

[горд/от! -` `

~ Евзшвщн. Шепет! miaolog 'lem ¿z?

Szolly шавка! 1526115'; :inert видимым.

щёк-376121 Гдйуетет. y v

`JLIIJISKÁ. Oh Félsêges Afzfzònyom! ir

mzam’m.¢gi5 mondani. -— Nem fzólhatok
engyeabet,I мак azt, hogy kéfiìttsëk érzékeny `

~'fz/iveket, mind*y q’ ketten', egy fzörnyü txiapás»A

` ‚мы el-hordqzájiára„ '

` ROSALIA. _Mind a’ ketten? _— En-is hät?

«- .Oh nybrnoruit fejem!

LÁSZLVO.v (еду. Katondtól wäre/'en bef-ve

zgttertilf.V Minnyájon eleibc теплей, ’J fzárza

kozo штата: näzíÁf; А’ Katana kifmenycn)

ERSEBETH. (мед-щи) мы мы? vér

Шут! ` Szerenisêtlen Férjem! mi bajad?

—› Grof Égidi'!y fzàporán parantsoljaxí еду 0r

voß. ( Езда-тепла akar)

3 Г ` у. пх ì

\
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LASZLO. вышним Kedvefem !-— Ugy

`vagyok шпана, поду au egyedül аккорд:—

[_'0 gyogyithattya meg. . ’ ‚ А

ERSÉBETH, (mageín Ной! ë/àve гадай.
Rosália Меде/Займет ‚ Juliskával сдуй?! [с]. ‚ y

¿bref/àtef/ibe munká'lodnak. A’ “Мед .Leí/Heti

egyлат heëyheztetik.) l ‘~ д

MIZE, Nyugodjék Èelséged. Légyen leg v

alább hivV fzolgai között yihenéfe.

LASZLO. Nem bánomkedves embereim!

vugy-is nem [okáíg fogom itt léternmel terhelni,

G. шиш. вышиваю; Ееьевеасы,гяе-_

rentsétlenségit tudakozni, ‘  _

LASZLO. Mingyárt meg-mondain, taak

azt akarnám, [шву kedves Ersébethem~is hal- ^

halla ezt.

ERSEBETH. (тема; iam, Faim zo.

ful) Oh Lálzlo! Lál'zlo! " . —

- LASZLO. Kedves Feleségemltávozzâltöh 

lem: тет: nem vagyok mélto ölelél'edre, Ma~

gam magamtol irtozom. — Gyilkos vagy'ok.

(Болтали/г kaza/t magához l/lwrittylû Szép

Rosália! Szerentsétlen fzép Rosália! meg-bo

нёс-ё nékem? Meg-botsáthattya-é egy ol.

lyan tselekedetemet, mellyel attol, a’ mit e’

világon ileg-inkább fzeretett, meg-fofztottam? ~

E2 0h
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4Ollglîiosálîill Rosália! végyen eröt magán, ’s

_ ne átkbzza-meg- utolso fzempillantáfai között

azt, a’ ki Andrást meg-ölette.

RQSALIA. (еду _fze'lîre eßlî: de mìdön Mi

ze, efr Egidifegíteni akarmína/r, ¿mme? fel-dll )

y 'Végy eröt magadan termél'zet! -- Sicil Eze

rentsétlen! leg-alább mégy egyl'zer meg-látnî

_, életedbe. ‚

LASZLO. Ne mennyen hiába; mert ezt

fem teheti.  , _

"ROSALIA (/îrva) Ezt fem? — Oh Ke

gyetlenség! Kegyetlenség! Felséges Штат!

hogy ferefzté telivére vérébe kezeit?

LAszLO. ‘wmf/kenyfdmftqgnz; наша;

за tsak, halmozza hálálos nyoínoruságomat. »_ ‘

-— ’Azt az eggyet ki mem gondolhatta fene vad

terniél'zetem, hogy vérit fzemléljem.

ERSFBETH. Ногу ¿reu há: hanna?

LASZLO. _( Eze# âeßídet mind jl'rva, е’:

‚— ‚111214121 Ёйгбтй]ь’]с fájdalma't [Цент пе’та áb

1 rázoláffokkal halgattya-el Болта) Sziintelen е

fzembe ' lêvén az Orfzág yNagygyainak azon fe

4ny'egetëfe, hogyfha még hafonlót-.hiházom ,

_Aleg-.ottan bé-ültetik Andráli Királlyi fzékem

_ he, és a’ Kunok-is fziintelen bizonyosnak

uiondván ezt , е1- tökéllém magainban halálát.

, ' ` ’ Gein-l`
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а

Gondolván ‘azért  Oh báŕ fofiaii ez efzem

be ne juiott volna! hogy bizonyofon визам

fog menni,` még ide jöttembe ki-adámalïat-Á;

‘ОШЬа három Kunokna'k parantsolatba, A‘hogyL

ragadják meg, ’s vefsék a’ Dunába. Míhelfyf f

el-’mentem innenj, környül vett a_’ 'lelki esmë- .
пс, meg-bántanfí parantsnlatomat, vsiiriliA llsönyF>

Vèkkel gyáfzpltam azt, ,’s kivántam Низу bär:

так valami анашу geshetettY vólna: d; ' mi~ к

dön leg-inkábh töì'ödném rajtal,I bé~jövének ai

gyilkofok" fzerentsés el-vefztésè jeleńgêsével; -1

v Oh Kedvçñmlflíe'dvefim! mit @rzettçm én ek?.

kcfr ? -- Atkoztam две: mimдушит okait 4' `

’s efzközeit kecllves> teßvérem halálángkt Ы:

pedig fel-forrott hatagqmtóißarwán „fok Гс.

bçkkel kerethül iitének. -MindenikV I`zjvem mel:

` lçit efent, ’s' mdom ,'hogy mingyáft сыв- 508‘

nak aiatni. vÍmé „бы meg-eröltettem magamat,

-’s tsak `лён jöttem,` hogy vvtölvlcifeli: botsána

wt , ’s butsut veheíÍ'ek. '_Ezeri`ze}‘ тез—Ваша:

talak hiv Ersébethcm! de яте m_o[’c Iákolak min- '

deneigért, ’s nints márfemmi egyéb'hátramanem

liogy fzeretetetèk birásával haljak-'mëg.,Utoll

jára kérdem azéri, lehet-éehez reménysëgem?

ERSEBETH, ватты mgg-vagyòn min

den botsátva. ’ '

‘_
, ROSA- J"
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ROSALIA. Az 'ën réûemtöl-is. - Tsak

azt az eggyet [ajnállom, miért nem vólt kedò

ves Andi'âlqin gyilkofsainakaz az egy könyö

1'ШепеГ565е1к‘бцьЬопёш, hog-y melléje enge

' met-is'bé тестем]; vólna„ L _ _

LASZLO.l Az’-Egekre kérem fzép Énsá

lia! hadjar-el ezen gondolatot. _fElêg néhézség

gel fzállo'kf >én a’lirba тачают balá'la miam

Ne спящие-тез, hogy mâtkája. gyilkofsának¥‘

is mondattaífam: hanem ha még valamely'

kitsin fzikráia' van hozzám Ezánakozásának,

igérje-meg, hngy foha el~n_em haggya kedvesw

Ersébethemet, Légyenek egymás танец hól~

tig, .vigal'ztalodjanak magánnfságokban ¿báe

azzal az eggyel, hogy 'ilalam'int egyfzeribe
vefztettenek-el két I'zerentsétlen telìvért, ugyy

egyl'zeri'be fogják-is azokat valaha meg-találni.

ERSEBETH. (magazin 11mm) Meg-ne"

галди-‚к [oha egymástól, '_ ' _ _ ' ‚
_ ROSALIA.` Nem beîno._m.VK ILégyen ez'enY

_ tselekedetünk leg»utolso'_áldoza_ttya regy nemes

haldoklonak. ` . _ 

n LASZLO. Tudom kedves Mizêm, ’s Grof.

Ègìdim! magok-is ‘meg-engednek énnékem.

. (темами mago/lat) Vigyék meg, azl Отд

fza'ghuz utolsp lehelléfeim között-is buzgo Гие

retetemet. — Sokat kellene maß mondanom ,

I ì l' т ` do

/’\
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/

de nem lehet. Már гнет, hogy a’ l'zollásra

gyengíilek. Aljanak minnyájan én mellém,

hadd ofzolhall'on-el lelkem leg-kedvefebb em

bereim között. (minnyájan melldì'e (Шила/г,

Ersébgth, ’.s Болта kezeit fvgjrík) Ohl már

moli örömmel halok-meg - örömmel: тет:

ezek .a’~kedves kezek, fogják az enyimek
meg-hülélit érzeni. Щеп hozzátok! (ho/kfw:A

пс’та ölele's) 0h Iñaki Iñaki kik története

met fogjátok olvasnì, örizzétek forfomtól ma

gatokat. (akadozva) Tanuljatok fzomoru pél

dájábol egy ollyan Királynak, a’ kit az in

dulat tett fzerentsétlenné. ( meg-hal. )

ERSÈBETH. ’s ROSALIA. Ilienem! oda

van. v ' ~

(Ezen atei/‘olf tq/ïe're, a’ тыс]: pedig Иди!

hoi.' borulván, az elöfüggö lie-(fili.)

\V Ё С: Е.’

  



 

l

.

Ё
„

‘
4
1
-

b
I
l

u
.

у

A
1
4

1
.

i
n

|
.
|

|
_

.

ь

1

.
.__

`

_
f

_
.

\

.
.

.

.
1

А

„_

.
.

/
.

w
c
»
.

v

i
`

`

`
.

»
i

.
I

‚
Ä

а
\

а
_

.
а

\
„
т

«
a

.
_

.

.
.

_
n
.
.

'

i
l

r

l
_

\
.

I
и

Q

_
l

.
.

.

i

\
l

\

`
I

l
l

l

_
.

`
`

.
.
.

l
о

I
.

4
_

r

.
с
.

I

а
l

.
.

\
—
д

_
l

‘
s

n
\

1
~

v
ж

.
A

a
.

/
v

\
ь.

n
.
.

„
А

.
_

п
|
\

.

А
.

_

-
и

ч
_

I
l
a
-

ч
.

l
n

l

ì

_
я
.

„
_

п
а

u
?

.
\

J
`

l

\

ь

l
l

I
»

в

|

.

l

`
ч

‘

_
0
\

-
.

‚
I

\
.

_.
..._

\
u

о
‚

l
l

.
l
v

T
.

д
.

.
\

.
о

‚
-
2
/

.
‚

.
.

.
_

.

я
x
i

1
t

с
в

t
«___

.
1

n
ы

.
‚

-

f
\

a
r

I
l

I
l

[
а

.
l

f

.

_
l

.
c

3
0

4
о

ь
0

l

.
r

‚
и

.

n
д

1
0
.

.
l

9
l

l
о

п
.

_
-

.
l

а
.
1
›

n
l

ъ
.

.
c

Y

_
.

.
\
.

_.
.
i

.

.

к

f
.

ь
о

.

_
.

‘
I
J

.
.

.
_

.
l

u
я

v
.

.
ì
.
.

N
«
l

.
l
u
`

n
.
.
.

`
.

l
l

v
.
l
t

I
l

u
_

‘
t

n
ь

_
‚
ц

\
«
I

м
r

0
ч

‚
д

е
.

1
.

I
.

1
.

_
ц

.
«
l

l

l
‘
Í

‹
Y

n
и

\

`
L

r
n

.
_

_

I
u

l
.

.

.
ь

.
f
.
.

_
.

._
r

.
ъ

u
I
l

‚
.

м
_
’

о
н

.
.

я

l
l

r
К

l
’

ч
А

l

‚
О
с
.

~
в

Q
i

.

f
.
)

l
н

и
4

l
;

q
в
‚
ц

ч
'
_

r

О

1
ч

I
I

.
`

с
l

I
l
*

1
l

.
я

а
ц

\
I

i
.

.
.

и
.

n
r

s

f
r
a
'
.
.
l

.
‚
к

а
а

.
l
v

`
\

\
«

l
]

_

f
с

l

Á
`

l
v

l
с

I

.
.

.

J

n

.

.
.

I
.

.
l

ц
r

~
E

.
‚

.
_

v

.
_

ъ
г
ь

›

с
у

.
l

l
‚
о

4
.
.
›

с
ч

t

.
_

I
J

l
l

>
l

i

.
`

к
l

l

ч

и
.

s
о

I
.

\
‚

и

л
f

.
с
м

u
u

_
n
V
»

«
s

.
_

l
“

и

„
i

д
n

.
.

ь
.

а
"

l

.
i

_
.

_
Í

с
ч

.

`

‹
a

`

1
.

а
l

‚

r
‚

_
i
.

д
.

i

_
.
`

_
.

д
и

l
`

‘

\

л

«
с

.

с
.

.

1

i
.

.
\

.
‚

l

ь
a

.

в
D

l
-

_
О

\
|

`
\

Í

_

_
u

l

\

l
\

_
_

.
\

в

к
‚
л

_
.
'
ì
l

\
\
|
|
.
|
l

’i

 

d
i

.
.

«
f
5

‹

x
_

_
n

/
\

l
\
d

_
.

.

l
`

х
)

.

\
/

.
.

v

ъ
.

‚

{
ж
ч
д
э
в

_

\
f
.
.
\

.
.

I

/
/

_
.

s

_

А
.

l

\
\

\

i
I

.

\


ц

l
.

l

.
.
|

.
N

и

s

ì
.

\
.

1

л

„
а

v
`

i

`

.

\
\

д
о

`
.

I

д
4

ь

l
\

.
7
.

.

и
\

ъ
.__

.
\

.
l

_
l

ч
,

.
_

Q

7

*
I
n

u
\

.

.
О

r

f

l

ч
f

\

N
.

1
v

‚
/
`

Г

\

\
д

v

c
в

.

_
.

\

‚
о

_

_
n

\

\

.

/
\

.
4

.
.

.
.

l
.

.
.

d
I

\
.

l
`

«
I

Y
‘
l

f
_

`

‚
д

~
I
l

.
.

\

д
/

у
.
.
.
l

I
_
l

.
‚

l
o

.
.

.
n

i
‚
.

.

|
l

._
.
l
b

_
.

 

 



(XJ.

'|

""

l Iliz

ESÍÍER,¿

VAGY.;ISY__

'.ÉHIV'SÉG шт

удав

\

  

aLMa'

' ЕвгЁквыулАТЕк;”'

ОТ FEL-VONASOKBAM.4

szERzETTE -

KBOERSÀNDOA

 

 

ñyVelejit a’ Mármontel munkájából vévén.

 
vr

828—



l.

„таим.

т

GROF REMÈNY, Obefier. ‚ Ё;

VADASZI Major,Í еппеЁ jo Barattyax.

MARISKO, egy parafzt Léány.

BALAS, ennek attya.‘

sTELFAINE, özvegy Hadnagynë. _

JANOS, az Obelìer _Szc'_1_lgája1.`> 7 1 „ ‚ _ . ,y f

'iЕст РАЬЁЗЕРАР-г ¿_ . Ч A.

"A’ történet foly, hól az Obelier váro

‘ f1 ‚рассады ‚3 11151". a* város _' шепесс

ч - egy Ealutska ._i'zéllihe Jégfalváná. а’
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FE LVONÄSQ

1. J'E LE N És.

( À’ Bald: lak~heer, az стад Де’йдеътдут ’

ben :gy kurzth падут.)  ` '

oBEsTER , ‚миоз.

. JANOS. Ugyan Nagyságos’Uram!,mi az
roka annak, hogy' mi топ éppen ide jör-v

tiínk ?  Hìfz'ein ha tsak ájçrt akart vál.

toztatni, megàtehette vólna e'ztl valamely
kellemetesebb hellyen-is. l ' l `

OBESTER. наши-6, тафта, hogy

itt lakik az ártatlanság.

JANOS. E’ bizony `¿ŕmái világba “Ми

fuholt fem lakik. . ' . `

ОБЕЗ—

„i l
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oBEsTÈR. Ae igez, fake hellyee, de"

még-is inkább ègy illyen kunyhóba, mintia’ '

leg-fényefebb palotákba. Ez az,a’hely, а’Ьо!

iirel's léve'n az ember buja foglalatofságaitól, л

a’ leg~til`ztább gyöuyöriiséget lkoliollllmya ,~-a’

lhol az eggyügyü iakolbhnak, llyájOS mulat

tságokból rél'zt vehetünk.

IANOS._ Nena látott_e.tegnap Nagy'ságed' ,

egy Márisko nevü Léánykátfaïaluli tantzo- '

lók között ? j

oBEsTER; штат, ’e'lniere Немец си?

.lANOS.l Nékem meg-tettzett vaz a’ I`zeV _

тау. ` ` ‘ . y e. Í ` _

' g' oBEsTER. Утра)” Gyeláeeeeex _..

Hát már fzolgámba kell`vgtélkedö tárfamtól

tartani. _- _ ~ mi' '1' ’ ‘_

JANos.V vUgy-e , llegyl jó.i_eü;_fe1ele¢skeè

oßEsTEn. Helma-e.' .mel-_ régi „алеет;
f lévén, minthogy'leg-kifsebb_titknmati¥ tudod,

értéfedre adom`a’i`mo[ianitis. En :ian IzépT

Í fzemélyt nem tsak láttamghanexn afleg-gyönyör

ködtetöbb kellemetefséget-is találtam benne,L

és ide való fórdnláfomnak fö tárgya, v_élle

lehetö шантажом. _

" .'ÍAMÜS.__'Ugy-»él@` Ezt az áftatlauságot _

Падший: mi _hát moll. ` ”

' ` ’- _ `_olses

_ ~ A.u_. А ..-vh-«u

г
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‘овЕз'гЕв. Ezr-tsupán 121, es man

rlnagát ellene fzegzi kivánságomnak'... ___.

JANOS. Miminái annak?

OBESTER. Elete'vel fog játtzani.

ÁJANOS. mmm ide vennen. Nélâem

többé foha I'e kell; mert én egy Léányért fem

akarok megïhalni.  Nem vagyok én, azon

bolondok közzül való, a’ kik' ‘tsak annyinal:

tartyák, magokat fzeretetböl föbe lönni , mint

еду legyet a’ falról le-pattantani. V

OBESTER. E’ tsak az Anglul'oknál'van

. inkább fzokásba. ‚

IANOS. Eppen ixgy málixtt-is. ‘ _ '

1LJELENÉS.

‘ A’ voLTAIi, мышке.

'\ MARISKO. Qlii-le'pveh mcg-retten) Kik

lehetnek ezek ? ' _ .

OBESTFR. (тёще magymi -Ne тау.
fzép Léányka! ártatlan emberek lvagyvunk,

a’kik tégedet inkább. fzeretni, min: bántani

iöttünk, _ ’
х.  . ‚‚ к

‘MARISKQ Hát ketten fzoktanak Падуя

lágtok eggyet fzeretni'f.’y v , . ‚

_ ‘ i . QBÉS-4
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OBESTER. Azért mondám igy, hogy én.

is, ez az Urfì-is egy értelemben vagyunk, V'

‘MARISKQ De nékem ugy tettzik, hogy

az nem Uriì. '

JANOS. Dehògy nem. A’ ‘mái удавы,

minden ember Urfi. ’ ‘

„ MARIsKo. ' Meg . engedgyén 'eggyügyw

se'gemnek. Nem шагам ezt az.ûjj гнида.

OBESTER, Láddég Jänos! meg-_ акын

tam fzerentsédet probálni, de hallodk ezaz

ärtatlan-is mit tarty felöllcd , távozzál azért

innen. . .

JANOS. Nem bánom. Elég a’ nékem,

hogy'életemben egyfzcr én-is Urfì valék (el

mányen) '

OBESIER.. yHányl cfztendös vagy fzép

„ Lêányka? . ‘ `

l MARISKO.' A’ mult hólnapban töltöttem

çl .tizen-ötöt. J

OBESTER. Kéttség kiviil, nem fokára.

кепке: adnak.  `

MARISKO. Az Apám azt mongya,hogy

még elég idö van réája.  Nem-is igen [шк—

ta ezt tudakozni Márisko.- \

OBESTER. на: ugyan magad ne'm ér

zefzfz-é valami kis I'zerelmet Izivedben?

‚д . Mm ‘

l
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'

MARISKO. An rem шаош, mi a, „В.

fzerelem ‘1' ' * .

ОВЕЗТЕК. Nem aliarod- é ,_ hogy vala-Í

mellyik legény férjednek neveztell'ék?

Мишке. Ед ebbe nem elegyitem me.

gamat, inert ez a’ gond _ ‘az atyákat illeti~ `

‚оввзтвк, Mie :einál ae муж?

MARISKO. Kevee reámbel álleßlgyeig _

miveli , mellyekböl élelmünket kerefsl'ik; merg

ö nem gazdag, de azt mongya, hogy elég fu.

rentsés, ha'bennem örömit kaphattya. Mi.

dön ezt hallom , én-is jo kedvel fegitek nékie,

'vélle eggyütt dolgozváu.

OBESTER. Hogyán! Hát_ magad-is а“

földet miveled? . и -

MARISKO. Igenis, de ez a’ I'zprgalma-~

tol'ság , elöttem mulattság hellyett vagyon. A’

fzölöt el-takarni ,fhomlitani, мышата, leve»

lezni, mind ezek igen kevés fáradsággal 151-—
nak. Нага jövén a’ mnnkál'ól, minekutánna

¿des téjjel, vagy gyümöltsel jôl Inkom , ltsen~

delen alufzom, tudván hogy az atyám [zere:

engemet. '
OBESTER. Szerentsêtlen gyermekl (ke- l

th fogia) nem tsuda, hogy a’ kezei ugy el.

durvultanak, és ortzâját a’ napnak hevefségn

шед—

›
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*aunq-f

meg-piritotta. (мм) Mitsoda kár, hogy аи.

tson fzületésböl valo!

MARISKO. Нет remik' 1е-111111. (каш.

‹ liet [е’ш’п е1е’, k-ülneíf)

OBESTER. YLaittál-é engemet tegnap a’

tánninál fzép шапка?

‘ MARISKO. Minthogy Fenkire különösön

nem fzoktam vigyázni, meg-vallom, nem jut /

efzemben.
OBESTER. . Én pedîg alig álhatám-meg,l

hogy veled ne tántzollyak,

MARISKO. Oh! de Nagyságos Uram! I

ezzel mind magának, mind nékem fokat ártotl: .

‘,vólna, magának méltoságát sértvén, nékem

pedig illyen fzerentsémmel ellenségeket fzerez

vén léány barátaim között, kik külömben-is

f » fzüntelen irigykednek réám. L

OBESTER. Méltán _ valosággal méltán

iselekfzik'ezt. Akár hová menny', mindenütt

kisérni fog ezen ['zerentsétlenséged. _ Oh Má

risko! ha. a’ városban, azok a’ fok büfzke

kenyes al'zfzonyságok, kik töbnyire meliersë~

geknek köfzò'nhetik fzépségeket, reméntelenül

magok között látnának y_tégedet, mind azon

f_zületett kellemetefségeiddel mellyeket bírfz,

тез-301011111, akkor làtnál te még fzeifnéllyed->

xe vetett tekînteteket. ‘ ` ‘

‘ ’ MARIS
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MARISKO. De mit tudnék én g’ virolst

tsinálni? ’ . ._ l,

OBESTERL A’ I'zemeknek gyönyöriiségèt,

és minden érzékeny fzívnek rabéágot. Ещ‘ '

tìfztelöket fzámlálhatnál iábaid elött, a’ kik

kei kedvçdre mulathatnád maga'dgt.

MARISKO. In ugyan eñ'élébé nints m6

4 dom, de még-is találok én ollyan >'idö töltéfì,

'melyben eggyügyüsêgem gyönyörködik. `Egy
kis kertem vagyon, melyben ‘kiilömbnéikii-y

lömbféle virágokat tartok , azokat öntözgetem, i

közöttek sétálok, és magambàn énekelve, bok»

ч 'rétátskákot kölzök.l ‘ ‚

OBESTER. Нет mutatod-é-meg nékem

kertetskédet, merk cgéfzfzçp hozzgájaßdeíitet- 4

tél beTzédeddel ?

МАВШКО. Óh! Nagyságos Uram! nin
tsen ebbe fammi, a’ mit vki-pànllércpzott ízféŕ

zél'e meg-kedvelhetne. n ’

oBEsTER. Ne епепьшёх пер хиты 

kéréfemmel: men elég a’ Ynélxiem, м ‘drága’

fzeméllyed benne lefzfz.

MARISKO. Nem bánnm. En fzerentsém

nek шпат paramsolattyát teliyeíiteni. Az

дубы “gy-is a’ faluba vagyon; minthogy pg.

dig el-menetelével-.is a’ Вены: hagyott vala,

reméllem nem foggondoskndui Ягдташ. E'lÉbb

F .ugyan
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ugyan bé-menyek, egy kiìsit takaritańi a’

házba'n: тег: az atyám igen nagy betsüllöje

a’ tsinofságnak , de mingyárt itt lefzek. (BJ
mcnyen.) i î

mgjeLENńs
H i.

OBESTER. (едущий)

Gyönyöríi teremtés! ‘meg-fofztáf nyugd

dalmamtól. 'Véga чад enuek — végev tsen->

defse'gemnek ; шеи: tudom egéfzfz életem fára

dozásának tárgya, fzereteted meg~nyerése lel'z.v

— Mitsoda fzemély ez!  Vagy mit befzél

lek ? «- - Nem I'zemély , hanem egy Fejër

népi teßbe öltözett Angyalka.  Mind azok,

valamik a’ kellemetefséget okozhattyák, meg

vagynak ö benne. Befzéggyének betsületes mo

джаза, méltosággal elegyes гиена tekîntele, -

ábrázattyának érdeklö fzépsége, és minden

mozdulattyának ejtéfe, nem de nem el-ff:lej_ _

tetìk-_é emberiségit? — Мой érzem ‘életenebe

leg-inkább, mcly kínofok a’ fzeretet fájdal

mai. — Ki vetkezteti ötet képzelödéfem ala-<

tson forsábol, es ollyan formában hozza elö,

mint a’ lerméfzet leg~e`lsö l'emekit.` Mitsoda

elevenség, mitsoda kedveí'ség rogyòg tekinte.

tében. Millyen папаша; ёг21 bal-na Истек,

mellyekkel más ravafzok, еще: gyözedelmeket

{дуе
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igyekeznének ejteni, V¿if pedig _ ö pedig Ги

gényke egyedül abban kereli mûlattságát ,

hogy a’1egfzemérmel`ebb pillantáfokat ejtse

nznkkal. Mniy выступа темные; maga

’ mentegetése, mellyet menlöl inkábh шут,

annál vérefebb oliromat' kell kebelemnek

állani. _ Oh kedves Máriskom! bártsak tud

nád te molìani tufakodáfomat _ érzenéd 'mi

attad lett fel-hevüléfemet: mert tudom fzána

kodobb i'agy, mint fem ne igyekevznélfájdal
momat orvololni.-Imé tuidtodra adom'én —

tudtodra adom, ’s meg-mondom egyfzersinind

ams, hogy nállnd nenni цеп? elhnnek. Ki

.terjel'ztem karjaimat buzgo ölelŕl'edre, ’s meg~

nem fzünlek addig magamhoz fzoritani, mig

meg-nem hallom , tulajdon l'zép fzádból,l hogy

' az enyim kivánfz lenni. _ János!

1V. JELENÉS.

l OBESTFR, JÁNOS.

JANOS.` Itt vagyok Nagyságos Uram!

OBESTER. En ezzel a’ lzéánykáv,al, ki»

akarok egy kifség a’ kertibe fétálni.

_, JANOS.. Talám töllem akar erre'enge

delmet kérni? `

OBESTER. Olioba ember!

„ _ " F 2 " IA- '

. me. Hw.,
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’ JANOSL Nauh'át mit p_arantsòl? - .

)OBESTEFL Vigyázz, ha clé jön az äh ‚

ßya, ki ne tudodjék, hogy az én fzolgálatom

ba vagy. Падет hazugy nékin valamit.

` `
‚

JANOS. Inßálom Nagyságodát, nlinthogy

tudol'abb embçr nállamnál, mongya meg, mit;

Инне jobb ñllenteni? y

o_BEsTER. Mòngyad , поду уаъашеъу

Urnak fzámáfa. vadáfzfz in az erdöbe.

JANOS. De hogy az ördögbe tudjam én

magamat vadáfznak пеший, mikor foha pus.

ka fem vólt a’ kezembe.

OBESTER. шьет Геш van :öbrzör Шуга

‚ [гёЬ parafzt Léány a’ kezem ваши, még-is

eggyiigyünek.

спада fogok vélle` bánni'. /

LANGS.y Mátyás Király —- ’s Mátyás Ko

váts. _ Nagy iiülömbség vagyon, a’ két do.

log között. S'z'eretni nem nagy meñerség,` söt

nem'fzeretni,ilenne nagy.Azt könnyü tudni;
hogy еду fzép Léányt myeg-ölellyen az em

ber, de azt mútatni, a’ mi Гона Геш vólt _- `

e' máx' Aguna dolog.

овшяткк. scha ы. .gandoualak iuyen.

JANOS. Неву annál inkább elhiggye

Nagyságod, paranrsolanyának nehéz tellyeü.

шт,

4. @_„ìmí
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usm, vánomfruk-meg мы“. Надфшецё

nyek én вещиц a’ kertbc, Nagyságod Pedig .

vadáfzkoggyék Шеи.

ОВЕЗ'ГЕК. наш fammi квант _chez a’

tseréhez. Tsak igazitsd-el te, a’ mit’ mondo!

1аш. scha töbfzör лещ kivánram numerada;

meg-látom той ‚ hogy vifzed végbe. 1

JANOS. Bizan félek кара; hogy muß-is
belé sülek. I

meJELENÉ&

AvoLTAK , MAmsKo ‚’ ‚мы BALAS.

MARISKO. Kerzen“ vagyok máx' Nagy

ságod kisérésére.

O_BESTER. медиум; hät. (тет;

l'arja) .

MARISKO. Mit akar Nagyságod? ‚аки

ehez Izokatlau vagyok. Tsak magamra tu

dok járni. . - `

OBESTER.

теппеЬ)

A’ minil пака tenzik. (EI- . v

JANOS. (magába) E? nem'tsuda,

magátnemäkarjà „шиш, mex-t [okfzor még

a’ `Kìs-AI'ZÍ'zonyak-is tsinálnak eifélét. На.

ollyat látnak шавок mellett, a’ пищат meg

. _.
~ ‘ hal
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hal érettek, mingyárt akaratoskodnak mond

ván: Kérem »az Urat, _ én egyedül fzeretem

menni. Pedig l'zereti ördögöt, hanem так а?

legényt mortifikálni, és még -jobban-is el- bo-V

londitani Aiakàirja. _ ’A’ mi azt nézi, e’ bízony

tsak fzokás-is. Miért hogy a’ fzegény embe

reknél nints-meg ez, a’ vezetés, és meg-is e- '

léggé tudnak .l'zeretni! —-—- De ennek moli

béke't hagyok, és gondolkozom azon , miként -

tudjam magamat ngy A_el-‘vált'oztatnh hogy `a"

ki eddig t'supán fz/olga.l vóltam, ‘már moli egy

rznribe чадам; légyek.. (ki-m) on van

la! Már vége a’ gondolkozásnak, '

BALAS. `Ifien hbzta az (Лад; nem tu

dom kihez légyen fz'erentsém?y

JANOS. ì(fälre) Mär moli Ur vngyok,

de ennek tsak ki-verem fejéböl ezen neveze

tet. _ Nein vagyok ën Ur öregî'

BALAS, Hát mitsoda ? « _

JANOS. En a’ városbéli Gróf _ Gróf
_ _ (fólre) Mellyik nevet` tudjam hirtelenl

mondani? _ Gróf Tsillagházinak udvari va- i

шаги vagyok. _ _ '

BALÀS. Tsillagházi Grofnak, foha éle

` tembehirét lem hallottqm. n

JANOS.l Ez egyfujj fUri ember, moli ve

t/ödettide Amérikából.J ‚ _ 

` ‘ ` BA

' l

i
Í l \

l

Mdm-_,..- «~_‘«Щ‚ъ
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BALAS, Mi az ördög? - Hifzem Amé

ríkába. még egy Gróf üntsen. '

e JÁNOS. Na nem tudom én honnan, elég '

az hogy idegen, és az én Uram, a.’ ki mol!

’_ ide küldött vadáfzni. - ’ „

BALAS. Hát hol vagyon a’ flintája? „A ч

ÍANOS. A’ Flintám? (gondolkodi/í) Fel

akafztattam egy fára, magam pedig lesbe a

karok állani; _ _

ВАЬАЗ; Ugy-é, ’è шипа nélkül'fzokta
nlak a’ vadáfzok'lesbe állani ‘i’V

JÁNOS. (fe'lre') Na már erre.» mit `felel
Ílyek? -- Mert én иву akartam, hogy mi.

helyt valamit látok, egyfzeribe fzaladjak a’

pnskám után“, és ugy шлет meg _gs

BÁLÁS. A’ nyomát ? _

JÁNOS. «Kérevmkedet, én nem nyomat“,

4 I hanem vadat fzoktam lődözni. Tegnapöis ngy

le-lövék egy magal's fáról egy verebet à’ “pii

talyamm'al, hogy magam-is cl-bám'últam. lg

BALAS. Verebet piñallyal? _Talám a’

'flintájá'val ? `

` JANOS. Igen“, igen aval. Meg -botlott

vólt a’ nyelvem.fc/lre)Meg-bizony, mert mint
a’ föld, ugy nem tudok hozzá. v

' BA
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_ sa. ` _ - ‚ ‚

‚ BALAS. 'Hät „души-ё jó kûtyái?
А JANOS. Meg-lehetöfek, egynéhány `ai er

döbe haj'l,'de a’1eg'jobbikat egy derék I'zür

ke катодами отец шедшим. '

BALAS. Ked ‘а’ mint `vfefzem Iëfzre , tsak

a’ Tv'adâí'z'ok bolongya'.

JANos мед-сидишь, ha шашни ы.

Ьёпаш , тег: azt meg-valium , hogy taak еду

kevés` idötöl fogva gyakórlnm magamat a'

шпаг: meßeuégbe.

BALAS. Na на]: menuyen hät, igyekez.

zék magát tökéletefsé tenui, тег: a’még en?

дуй: tud , 'hints kivel a’ vadáfzatról befzéllenì.

JANOS. J6 egêfsëget. (el-menyen) Pe.

dig hogy meg~_menekedhetém~

y BALAS. (maga'ba) Неву tud már az il
lyen Imeg'ífblellii fzolgálattyának, a’ ki arról

'fzóllani fem tud. Külömben igy fzoktanak molt

a’ nagyobb FLolgálatokkal-is bánnì Könnyeb

ben léphetik ezekre néha egy fammi, mint

агу emberséges embel':I mertV az elsö, minden

`körül valo~alatson forgolodásában, az utolso

pedig tsupán nemes> érdemébep шик.- Majd

шее-ист mi leaf: a1 mi un Papunkból.is;

vifelheri-é méltán a’Tìfztelet`es navet? Ha иду

vifzi, a’ mint` el-kezdette dqlgát, reméllem

megléfzen Falunk elégedve.

‚ . VI. JE

Ä
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VI. .I E L E N É'fS.

BALAS. A’ PAP. '

BALAS. Ноша а' jo fzerentse ¿des Tifzn

geletes Uram! yéppen moli gondolkozam vale
Kedröl. l i

PAP. Kivántam mint ujiember, Balás U»

rammal-is vóltaképpen meg-esmérkedni.'

BALAS. Köfzönöm, köfzönöm. _ Hét

hogy vagyon, hogy шик az Ecléfia?

PAP. Igen jol. Мёд eddig minden halgg.

toimat fzeretem; bár az _bér ki-fizetése idejég.

is ìgy ienne. .

BALAS. Ne bul'ullyan femmit Tifzteletes

Uram. Tsak jól vil'ellye magát, öijömeli meg.

~adjuk mi mind a’ pénzt, mind a.’ dézmát. A’

mi termél'zetünket, hogy mi mit fzeretünk,

könnyii ki-tanulni. Nékiink nem kelle.an ama.

tzikornyás hangu, és meliers'éges értelmii pré.

азиаток. hanem tfak könnyii Гипс! írja eze.

ket, hogy mi fzegény eggyiigyii parafztakul

meg-érthel'eük. Nein a’.tzifra , hanem a’ jo,

és egyfzeribe által шиш tanitásból lehet

épületet venni. `

PAP. Ezt én-is иду tai-tom'. Minthogy

máx' látom tettzéfeket, mindenben efzerint fo- » ’

gok tselekedni.  .

' ч в

f\

. a* 'it _Ã
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BALÁS. ‘sztán mindenek felett,> igen

hofzfzas ne légyen. `

/ ` 4

‘ PAR Erre-is vigyázok'. De még vagy ket

töt el-felejtett, a’ miröl talám a.’ Papot meg

lehetne intèniî Ногу lu'dni-illik fenkit ki-ne

prédikállyak-, valami hibáért, és а2 más val

láfon Iévöket ne писавшем. -

BALÁS.` Jól mongya. Hanem még-is a’

mi az`elsöt illeti, ezt mi nem шхун, mert mi

lxeìyt a’ véteknek közönséges hellyen 'váló em

тет, és meg-feddéíît háîlya annak „щеке

döjg ‚ Ieg-ottan I'zégyelleni kezdvén , meg-job

bûlni igyekezik. A’ mi pedig a’ férregetéñ né

zìf, eztv ['oha ne tselekedje Tifzteletes Umm.

1 Нет аъёггйийпуёй fzékibe a’ Papet, позу

mmanv betsmérellyèn шагом, tsak azon 0k

ból,y hogy vélle nem egy formán hifznek;

mgl-t ebbiil halgatóifemmit fem tanulnak, ama.
zok pedig clleuségekké léfznek. ì

PAP. на: terinéí'zetemŕe nézve mi à.’

liivfánság'ok'7 ‘è ‘ ' I 

BALAS. Tsak ai, hógy mindenkor fril's,

”дачей ‚ és jó kedvü légyen, mellyeket игу

Iettzik gyakramél- múlat.

_ PAP. IÉdes Balás Uram! ha az én" fot

[omat tudná, tudom nem vetné ezt fohzabisl

` ` y _fze- '

 



fzememre. -Tsak azt топает, hogy'én egy \ . ‘

- Гистепцёпеп vagyok. I ’ „и -

BALAS. Haggyuk ezt moli annyibm

Mennyünk bé. 'Egyfzép dinnyém vagyon,

св iik-meg kfetteu, aiután pedig jelentse-ki

nékem igazán állapottyát. (Италией а’ ku'ny- л

hdba ) ‘ ‘ \

VII. ’JELENÉS.

‚ОВЕЗТЕВ ‚ MARISKO.

' CHESTER. IEgy fzóval fzép Márfskd!

egyedül tölledfügg ezen kunyhótskát,aranyos,

` és fellyemtöl fénylö palotákkal fel  tserélni,

шиш függ moßani magánofságod hellyett,

annak hiv Í'zeretetêvel birni Remênyben, afkì

imád têgedet. "

мышке. oh ¿des Grófßm! пс шкеь

zék egy'fzegénzy parafzt Léányért.~ Ifnádnil

tsa-k az Ißent fzokták.

OBESTER. Ne fokald drága teremtés tifzj

teletemet, тег: akármenpyivelillefselek, még-is ‚

y felette kevésnek tártya indulatóm. Annyíra йе

1'01181‘, hOgy tsupán vifzontì hajlandóságodba

helyheztelem minden bóldogsa'agomat.> A’leg

. kényel'ebb házi kéfzüleçek, a’ [ед-ьиикгьр

- iovak,

' ŕ .._«„ 

»x _: __ ůn`
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Íóvak, érlkekerekfnz efztendönek minden

fzakaf'zl'zaira kéfzült külömbnél külömb féle é

lves öltözetek., a’ leg-inkább innyed fzerint

valô eledelek; e'gy fz'óval mind azok , a’ mik `

а’ gyönyörüséges életrclzükáégei'e'k, kéfzen vár- ‚

hak tégedet. Semmire I'e légyen gondod egyéb

te, hanem`ezckkel élni, és l'zeretnì engëmet. 3

MARISKO. En minden felebarátomat-lar

топот fzeretni. _ _ _ _

OBESTER. О! hideg felelet!  Hát 1_1

`gyan fzép Léányka! tsak ollyan indulatot ét

_dçmel e’ tölled egy_ éretted esdeklö, `mint:
~¢gy akármcly idegen l'zemelyl? Hát egyedül

'felebaráti fzereteteddel kellé annak meg-elé

деды, а’ ki öröknn hivednnk „шиш ;

нет lehet-é ennek indúlattya't _állandó ba,

ráttsággal _jutalma'ztatni ? ’

_ n MARISKO. Ezekre az врёт nélkül nem .

видок felelni. ' И ‘

' _ ОВЕБТЕВ. `Nn етшта и, at'yádaì. j

' mert tsnpán a’ te гита tárgya kivánságom

nak, melynek mindenkor fzabad érzéfe lehet.

- Magad vagy' ennek kormányozója; ma

gadtól függ tehát, ki ¿lehelfen annak tifztelöje

MARISKO. Engedelmet kérek,h0gy töb

bet nem штатами, mert az apám eddig lia- _ '

OBES
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onEsTER. Eregy ‘bé , нет „тишь

moß többët, hane'm {стою-тез ezt jóí ma

gadban. ваг-мат az egéfzfz falulì` ifìuság

az én udvaromba fog tántzolni, _te -Íis légy je,- '

len Í'zép Márisko, és akkor tudtomra adhatod,

hogy ha тез—пашей: fzerelmem fzivedet, е!

fogadod-é ajánláfomat. Ez úttal fem-mit el

gyebet halgàtáfań - mèg -l'zeghetetlen halga

tál'on kivül nem kiváñok, Tai-xsd megjólmaè

gadbań a’ tìtkot: m'ert'ha ki-fzalafztanád fzá

don, едет: fzercntséd, mely réád várakozik;

mint egy álom игу eMünnék.
MARISKO. машет magamat Nagyságod»y

Dak. ( bcímcnycn) v

VIII. JELENE'S.

оввзтвк; JANos..
OBESÍER. Na legény l'hät hogy ещё

а’ dolog ?  _ ,_ ‘

JANOS. Ugy Базу egéle'zen el-tetten)

magamat. A f'

CHESTER. Такт bilan ki- шабаш fn»

méllyem? ‚
JANOS„ >Eiz'haz égy el-maradott, de ¿n

alig tudék meg~menekednì. ‹

овкзтяв. Не ho гI sy ay .M_

~~~------.V
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JANOS. Majd elé befzéllem' 94 ûtau. A

OBESTER. Talám >már el- ¿Éarfz vinni“,`

JANOS. En nem vifzem bizan, el-vifzi

ha kell a’dercs. Ne-ís fzemetczzünk mégfc

kat, hanem mennyünkbé. Tudja Nagyságo'd

mennyi dolga vagyon. `

_ OBESTER. A’ bé -adott könyörgö leve

lek meg~olvasását Májor Vadáfzira biztam.

JANOS. Hát az Óbeßerséget réá bizhat~

ta-é? —- Talám. el-felejtette , hogy fzabadsá

gának ideje még tegnap ki `tölr, és majd a’I`zép

ezüñ farkantyus tsizmára réá tefzik a’ vafat;

vagy egyéb-is követheti. .

OBESTER. Jól mpndod, de nintseu faz

а’ vas , mellyet` én Máriskoért el-ne“ hordoznék.

JÁNOS. Bizan jó hamar. - Мой tudom

egéfzfzen el-bolondította ezt a’ fzegény Lé

ánykát. d . .

OBESTER. Ne emlittsed Iános! Суета

inkább mennyünk. — Mennyünk bé a’ váres

ba. - Távozzunk el- ezen elöttem máx' fze
' rentsétlen helyröl, a’ hol fzìg'ntelen под ár

tmlanìnak árnyéka `tünik elömbe.

' JANos. Eze а’ нагим тег, 'nogy in

' lakik az ártatlgnság. (ki-manna?)

' 1x: Jiu;
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MARISKO, majd BALAS, és a’ _PAP._

мышью.- (magnan ) El. ment n’ ne..
gény Gróf! -k Mitsoda derék ember az. _

.löl látta'm hogy a’ 'tántznábia senkire nem

nézett az egél'zl'z Falu Léányai közziil'. tial:
én réäm; söt imé a’ városhéliUri ale'zonyou

kat-is el-hagyta Wala , hOgy egy narafzt léán

nyal foglalatoskodjék. Ugy tettzett, mintha

ugyan kegyelem gyanánt vette vólna, hogy

a"Fa1uIiaknál elébb betsiillem , mitsodai mo

solygó fzemekkel', mitsgda alázatos, és érdek- ‚

lö tekintettel köfzönte ezt a’kertben.‘ Szavaiba

millyen édefség vagyon , mellyeket akármely

alatson légyek-ís hozzája képpèli, lehetetlen

igazaknak nem tartani. ` ' '

BALAS. és a’ PAP (ki [грив/Ъ)

MARISKO. (folytattya beßédgyít) Whig.

is fzerentsémre alkalmalint vóltam öltözve.

Talám nem utálta- meg fzegényt, de tsinos ru-Í ~

házatcmat.

\ BALAS. Mit шар: te magadba Léányoin!Í `

.befzélleni ?` -

MAR;st Arföldnr áidnnnm ¿des A'.

pám Uram! mely ollyan édes gyiimöltsei,

mint a’ meg ett dinnye, tud kedveskedni.__ '

' ‘ BALAS.

та
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BALAS. Na ¿des Tifzteietes Штат! már

под örömmel meg-halgatam, forsának elé \

befzélléût. .

PAP. En egy fzegény özvegy Ale'zony

hak gyermeke vagyok, a’ kińek ölében, tsak

nyóltz efztendös koromban maradtam- el ár

váu, tìz e'fztendös Bátyâ'mmal eggyütt. Fel

nevekedvén tizenöt efztendös'koromig, el-vál

tam a’ Bátyámtól a’ kihadi életre adta ma»

gát. Én már eddig tgnúltam vala, magamat

a’ belsö életre I'zánván , és tsak azt várlam,

hogy el  kezdhell'em [zent fzólgálatomat , mí

dön az Anyám meg-hala. Igy mind ¿des

папаша, mind Bátyámat elfverztvén, сгус

dül abba találám kedvemet, hogy meg~vál

-toztatván nevemet, váudorlanì indullyak. v

BALAS. Végezze-el hamar, тег: egéfz

[zen fel-háboritott. "

PAP. Ezen gondolattal tehát mentem 0

làfl Orfzágba, mëg pedig fzerentsétlenségem.

xe éppen azon réfzibe, hól a’ rofz erkölts leg

Pompáiobb Thronusban ül. Itten egy jo Ur

udvarába veve eggyetlen еду Fiatskája tanito

‚блик, de tsak hamar él'zre vevém, hogy a’

Felesége fzeretetével egéfzfzen utánnam vetette

‚падёт. Eeg-ottan el-hagyáni azért udvarát,
`c'l-jövék lO'lal'z 0rfzágbol, '6s иву levék itten

n met: навар. ‘

.,_

BA

l\
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BALAS. Mellyik az igaz neve?

EAP. Az én nevem Bàlás Ferentz.

_ BALAS. (теща borul) Oh-Kedves teñ

ve'rem! én pedig Balás Elek vagyok.
PAP. Iñenem l rlehetlségesé ?

BALAS. Ugy vagyon kedves Ötsém!` иву `
vagyon; ne kételkeggyél. En vagyok _a" te Èá-ç l

tyád, a’ kiKatonának állottam vala. El-hagy;

tam fzolgálatomaf., és minekufánna fem fze- _

gény Anyámról, fem róllad femmit nem tud' 7

hattam vólna, meg-vonám magamat ezen fa

lutskába.' ‚

P_AP, (Mdriskdt magá/wz ôleli) Szefel~

metes Hûgom! jövel isméretlen bátyád karjài

116226.`

мАшзко. Amon xégy ед Шепеш! ат `

örvendetes meg-világoßtásért’.

BALAS. Kedve`s Ötsém! az éxytörténete-v

im hofzfzafak , majd elé-fogom néked befzélle

ni. Мой pedig mennyünk-bé, vegyíińk'réfzt

'tsudálatos egybe találkozáfuuk I'zereixtséjéböl.

..._ Örvengy Léáuyom! örvengy, a’ kinek ma '

ai Egek,`két atyákat rendelének. '

‚(Вишь е’: Márisko, a’ Papra бандит,

а’‚Кйгрй le-q/I'k. )

\ `

l

y

mfom винта. и. mnh.' G II. FEL
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*\”L JFLENÉa _

“А: от?“ Рахат/а т Оша: дутым.)

' хищным eg; inguinal „zn фгагти/ш‘ ш.

Mind fziintelen a’ fok Könyörgö' Levelek!

... Oh Ti ditiiöség` poltzán tündöklökibe hi

n báson gondolkoztak akkor,midön magatokat

tökélete'e boldogoknak ‚ életeteket pedig tseu..

del'nek tartjátok. __ Hány .esedezök nem fo

_ lyamadnak hczzátok , l’ mindeniknek еще:

kell tenui. Száznak is van gyakran egy Szán

déka ; már ezek кант boldogitván egygyet, '

kilentzven kilentzet kell Szerentsétlenné tenui,
a’ kiknek meg nem пут kéréfeket hai-ag, fáj- I

dalom, söt.némelykor kéttségben eres-is kö

veti. _ Mit/gondoltak már akkor, midön ily
i nyomorult Гоп-зак okának titeket kiáltanak len

ni? Meg ['záll a’ lelki esméret , környiil ve

`fzen furdaláiaival , в‘ tudom annyira 1036:

zékenyiteni, hogy meg bánnyátok méltoság

10
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tokat.  ï Nints bajafabb dolog à’ пазу

uraságnál. (Еду könyörgö Lei/elet :Jef/ken clé)

Vallyon e’ mit akar? ( Oívaßa) „Méltoságol `

‚. Obefìer Ur! Meg botsáttya nékem a’ Mélio- "

„ságnd kegyefsége azt, hogy illyen könyveim

„töl bé-mutskoltlevelet botsátok tekíntete éle

„ibe. Nem parantsolhatok nékiek ; valahány

„ fzor el-esett drága Férjemröl gońdolkozom ,

„mind annyifzor áztatja záporok шайтан

„Твак kabbol áll alázatós efedezésem apol.

„ gafl'an Méltoságod egy fzerentsétlent , mu~'

„ taíra ezurán hozzája azt,«a’ mit eddig 176116

„hez 'mutatnìl méltoztatott. Nem Гайка! meg

„azzal a? Felséges Udvar Kintses Háza ,

‚‚ hanékem lholtam napjáig , valami efztendei

„fizetéfì {parantsol, melynek a’ îMéltoságós

„Obeßer Ur maga hathatoi közben járáfa.

„ által valo kí dólgozáfáérlt aläzatos bizadalom

„mal könyörög a’ gyáfzos' özvegy Télfái

„ Hadnagyné.- Efzerint Télfáiné ez az efedezö,

a’ kinek hiv fzivét ohajtyák 'leg sürübb fa~

háfzkodáfaim. - Ohlbe fzrentsésnek лепя.

hetném magamat, hogy ha kérésinek tár.

gya hellyett, nékie fel Гите]: kçzemet

fogadná el. _ De mingyárt ide fog jönpiy,

és akkor e oh! akkor hatalmalegek! bol.

dogimatok.

' I G n f ц. JE
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l VADASZI. TÉLFAINE. _

TÉLFAINÉ. A’ Májor Ur párantsolat

tyáraj'öttem. ' f

VADASZI. Nem 'parautsolatomrß 11a.

'nem kéigéí'emre; Akariam fzeméllye'fen látni

‚аи, a_’ kínek ollya'n `['zép levelét lzemléitem,

"s шёл-1610111, nem tfudfa, hogy illyen fzép

Исп-26151, ollyan I'zéß könyörgö levél flair-_

типами. _ ‘ "

TELFAINE. -Ha a’ mindennapi `fájda-`
`lom el nem fárgìtotta volna ábrázlatomat, bi

zônyára fzégyenesv pirofság boritná-el azt a’

Méltoságod съев fzavaira.` _Szepséggel foha

fem ditfekedhettem, ’s ha lett vblna-is eddìg

valami kevés fzeméllyemen, rñdii tudom leg

"kifsebb 111111011. — Azònban bátoixkodom dol

'gomat á«Májor Ur fzivére is kölni. lTudom _

361 111061111 bóldoguu Ahire. záúßmarïdfménè

yhivségél: , `ìi'mérte -' r- д

VAD_ASZI. yMindeneket tudok a’fzegêny

Télfáirol. a’ ki valosággal иву vifelte'magát

’ fzolgálattyában, hogy akármelyfgántfós'fze

mekis nem 'tudóm mi vhibát találha'ttanak 1161

na bepne, midön _ leg kifsebb немцами-1:

тете: rugo mozgalta. 

ТЕЬЁАНТЩ yEppeu elïbe bízakodván' ,

follyamodtam a’ kegyes Oberßer Ur fzivéhez;

e ’ párr

-.\
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.partfogoja le'fzen talám ‘alázatos könyörgêfem

nek: mert külömben-is, bár akár  mely Uri

« вшей Ьар1ак; tudom\nem fokáig fogok ez

lel élßi- AZ a’ fájdalom, mellyet elgnyéfzett"

Tárfamnak könyveimmel áztatatt lirj'ának fzé`

lin örökre fogadtam l'zivemben, nem сваи“

- nyomorult életem hofzfzas folytatáfát. Akár

n merre. mennyek ;'A ugy tettzik ‘követ árnyéka ‚

’s mintha jelentetne’ , felém terjelztett képzelt

öleléfe, hogy nem lehet pórainak , az enyimek

nélkül nyugodalma. ‚ _

VA-DASZI. Ne fznllyunk hol'zfzal'on eif

röl: mert' ámbátor Férfìuságomnak meg kel-I

lene fojtani érzé'kenységemet , még-isineg .val- .

lom azt,l hogyr az illyen bánat fzemlélél'e fe'

lettébb által jár. _ Minnyájan emberek va

gyunk; azért vifeliink halandoinevezetet, hogy
ennek adozzunk. Valo ,_hogyufzelrentsétlen a" .

nep тенёта; шт Еегдеъшегиеые el. de

minden más réfzben remélheti boldogságáf.

TELFAINE. Nnmvndárzi Uri-_ ьо1

dogságomat Foha fem remélhetem. Be závtam

ezt Férjem koporfojába.- Vege van ватт;

minden holdogságnak, midön az amber .l"z`ivé,`

nek feleÍt el vefzti , mert femmibe egyébbe fel

nem talállya azt. › .

ÜA'DASZI. (fe'lre meufs/z) Mit tlidjak

tsinálni ? _ Hogy kezgyem oliromát állando

‘ `G 3 _ __ ságá
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ságának? - О Télfái! Te'lfá-ìfha moñanìhiy
fêgét шпации táx'l`.'uinak,A még tàlám eier"

fzer tfendefebben nyugodnának hàmï'aid. -f

Imé itt állok, kéfz volnék lábaihoz borůlnì, s'

nem bátorkodom. (Tëyáine'na/r) Meg enged

djen nékem ‘drága Ifìuafzfzonykám , йогу. е!

`gondolkozván, meg felejtkeztemlala, Atifztele.

téröl. Az цап: meg valva, éppen egy' l'zép

Afzfzonyjutoçt v_olt efzemben. ч

TELFAINE- Boldog az a’ I'zemély, a’

ki Vezt érdemli, ¿e> mìdön Méltoságod akár ki

ben-is I'zeméllyefen gyönyörködhéfìk, miért

>bufìttya elméjét képzelésével. - ,Nem kétlem

vgl! moggya, a’ leg elfö fzépséget fzeretni, ki

mondhattya nékie bátran indulattyáz; tudom

’ nem fog_hátráltatáß fzenvedni.

_ ÀVADASZI. De hát ha az , a’ Ыъдёй Гц

retek, allya@ kegyetlen, hogy még magát

fzépnek fem engedi neveztetni, nemhozhatom

é kiV ebböl, Гите etemmel v_alo ellenkezélìl?

TELFAINE. Májor Ur! nem minden
‘ Télfáin-é. l y ' - l f `

VADASZI. Иву чавуочьде enzedíemeg

пасет azt,mondani, hogy az a’ `kie' én fzere

` tek, a’ világon egyedül Télfáiné. (душили)

" ‚к " ш. JE;
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111. __] Е L Е NÉ s.

“ шиш, maid оввзтш.

TELFAINÉ. (magábà) Iñenem! mit hai.

lék? Igazat értettek-é шит, vagy valami

tfalfa hang kisértette meg? —— —- Nem  le'

hetetlen ez. — Ne hizelkeggyél a’ Vadáfzi fze- ‚

l'eîgete'vel fzerentsétlen! magadnak _- ’s ha.

йВУ VÖlna-ís, [bha el nem fogadhattya _kebe

lem. -- Meg engedgy jo ember ,i hogy az a.’

и“, те1у egyfzer vérzeni kezdett, fájdalxiiá

Dak orvoiì nem kerefhet.

‘OBESTEEL ' 165 jo')

_ TELFÁiNE.` Méltoságos Uram! bátor

 Хобот — ч

OBESTER. Jól tudom mit akar. ‘ En ben

neni femmit ne kételkedjék , mert azt el big,

gye , hogy nagypbb gyönyörüséget nem tart

ván, a.’ hozzám follyamodok bulkdggitásánál,

mindent el követek peniioja ii'ánt. Tudom én

. mit érdemel egy ollyan IKatonának özvegye,

f a’ ki a’ vérnek m'ezcjén hunnya bé fzemeit.-

De én meg vailnm egyebet javásbk az Afz

I'Lonynak'. Enfgedjen a’ fzegény ушат fzere

tetének, a’ ki fze'méllye miatt гады fegva

eméfztödik. - » `

__

TELFAINE. on knives @heifer-Ur! - ‘ '

G 4 OBES
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OBESTER. Nints miert mentegetni ma

gát. Ne légyen érzéketlen a’ Ízeretethez , melyfy

nek til'zta lángja nemefebbé tel'zi a’ fzivet,' és

a’ leg kedvel'ebb meg illetödél'r érzékenyiti.

Egymás fzeretetére vagyunk teremtve, tfak ab

, ba .hibázik némely, .hogy ezt a’ veliink {Гите

tett költsenes indulatót bujai'ágra vefztegeti. _

_ TELFAINE. Akár mint l'égyen-is a’ do.

log., réám nézve hafzontalan , mert én'a’ Má

йог Ur hajlandoságának meg nem felelh.etek_j

' El temettem kedves tárfammal egyfzer Гите.

tènnmnn, ’n nndnin rnhn nöbbé тяги fem-is

народа:— Mi hnrznn, ьгиашёк hivfégnn'nmnl

valakit. ha annak lehetetlenségiröl meg va' ‚

` gyok gyözödve; mert _én jol внеш, hogy töb

bet igazán nem l`ze_rethetek.A

_OBESTER Mind magához', mind ma'

fokhoz igen kegyetlen. _ Nem de nem a’ leg

nagyobb kegygtlenség a’ világon, önnön ize

méllyét illyen eleven iñûságába, melyben a’

paros élet leg kedvel'ebb gyönyörüség lehet,

tfzomoru' özvegységnek fel áldozni: minden

más rznn'nnnnéén endnklökenpndig önökörön meg

fzomoi'itani? _

ТЁЬЁАЫЦЁЗ.` Meg engeggyen Obelier Ur!

Méltoaágod nem tud énnékem eziránt панд.

ni. Meg örzették az attol,l hogy páros

_ , . _ ‘ életre
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¿lette lépvên elV vefzeÍTe l'xitv/eíl'évt.` Nem érzi ‚

mely Гипс köfeleíî'ég шпона: engemet.  ’A

birja fzivemeÀtÁ, ki ai'íìrban nyugfzik, és a’ ki

nek efküvélîel fogadtam,> hogy угу halandoìs
tÍille стает hajtlíat.. n ' ’ \

OBESTER. El-hagyok máfokat, как
Vadáfziról fzóllak той. -— Ugyan Iñuafzfzony!

ha ezen jo B_arátomat, magáért efdekleni lát’.

náyhallauá örökös erretetit bizonyito спай

vél'eit, értené hogy minden boldogságot I'ze- ì

méllyén'ek fel fzentelni kéfz, I tfak ötet ked

‚ velje1enélküfpedig nem élhet ~ mit “Ыз

Ьеацеь еыюг? `~ ' ‘

TELFAINÈ. Elé hóznám nékie сшит:

memfégemet; meg mondanám, hogy mi Шт.

’ ne akkor gyönyöriisége, midön ollyan Eelcfé

Íget venne magaínak , a’ kigbár akár mint fo

gadná»is, nem lehetne elégféges'hfzeretni.' Ez

zel talám meg fojtanám hozzám való ша.

lattyát. ‚

OBÉSTER. ’S ha meg fojtàná~is, mido

da örömére Í'zolgálna, egy jó embernek b5.

паша boritáfa?  Mit gondol?  Talám azt

tartya , hogy meg bántya Férjé nyugóvó ро

rait azzal , ha egy hiven fzeretö fzeméllyért

le vetkezi gyáfzfzát? — E’ mât igen fok. 

Elég nemes fzeretet az ollya'lz,5 a’ mel] höl

G 5 ` iig
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1

г -`z'a jözt.

Итак, ёз-Рсейегей;»щ ei'zlendönek minden

fzakqufzaira kéfzülty külömbnéivkülömb félevé

ke: öitözetek , a’ leg-inkább innyed fzerìnt

való eledelek; ¿gy fzóvàl mind azok , a’ mik `

а' gyönyöriiséges Щеп-е Tzükségei'e'k, ke'fzen vár- ‚

Bak tégedet. Semmire Га légyen gondod egyéb

re, hanem`ezekkel élni, és i'zeretni engëmeti à
MARISKO. En vminden felebarátomat lar

'lozom I`zeretnì.v \

OBESTER; 01111ng felder! _. на: u- `

`5уап fzép Léányka! tsak ollyan indulatot ér

дыры е’ _töiled еду ёгецеа _esdeklö, mint
egylakármcly idegen l'zemely? Há-t egyedül

'lfelebaráti fzereteteddel kellé annak meg-clés

àedni, a’ ki атака; ШУеапеЬ шипы“ __,_

Nein leheç-é ennek indûlattyát ~.'fîllaxidó ha.

ráttsággal jutalma'ztatni ? ‘

мшкзко. Elem az врёт néiküi 'nem' .

ìudok felelni.

oBEsTER. `N@ афиша az, „ушат. _`

' inert tsupán a’ te fzived tárgya kivánságom~y

mak, melynek mindener fzabad érzéfe lehet.

-V Magad vagy' ennek kórmányozója; nia

gadtól függ tehát, ki ’lehell'en annak tifztelöje

MARISKO. Engedelmet kérek,hogy töb
het; nem mûlathalok, mert az apám eddig на“ `

OBES
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OBESTER. 1in-¿gy 'bé , nem .tranne-nunk

_moli többet, hiandin fontold-meg ezt jól ma

gadban. Délfután` az egéfzfz fainli' iñuság

az én udvaromha fog tántzolni, _te `.is lêgy je, ~

len I'zép Mariska., és akkor tudtomra adhatod,

hogy ha meg-hatván >fzerelmem fzivedet, el

fogadod-é ajánláfomat. Ez` úual femmit el

gyebet маты _'meg жившими halga

xáron шин nem kìvá'nok, Тата megìólmaf

gadban a’ titkot: mertha ki-anlal'ztanád l'zá

don, egél'zfz fzerentséd, mely ŕeád várakozik;

mint egy álom ngy видать. 'MARISKO. Ajánlom magamat Jëïagyságod»,l

nak. ( bJ-menyefl) ’ _

vin. JEL Е N E' s.

OBESTER", мысы;

OBESÍER. Na _legény l hät hogy elett

a’ dolog ‘1.’ ' ‘ "Í'

. magamat. _ _

OBESTER. тащи hizankbI шаманим

méllyem? х y _
JANOS. Ez’. az yè_gy el-maradott, de 6

alig tudék meg-menekedni. '~

OBESTER. Ногу hogy?

JA.”

  

‘vf-__- ._T-_

y .
‚.

JANOS. Ugy hogy egéle'zen el-tettem _

r4~_

щуп!

.-:
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JANOS. Majd'elé bel'zéllem' ûtan. 4

OBESTER. Talám már-el -a aer viuni?

JANOS. En nem viI'zem bizan, el-vifzi

ha keil a’dercs. VNe-is fzemetezzünk mégfo

kat, hanem mennyiink-bé, Tudja Nagyságdd
mennyi dolga vagyon. ì

I OBESTER. A’ bé-adott könyörgö leve

lek'meg-olvasását Májor Vadáfzira biztam.

JANos. на: а: Obeßerseget réá buhar

ta-é ?‚-— Talám, >elfelejtette, hogy fzabadsá

gának ideje még tegnap ki iölt, és majd a’i`zép

ezüñ farkantyus tsizmára réá tefzik a’ vafat;
тазу egyéb-is követheti. ‚ y I

ОВЕЗТЕК. Jól mpndod, de nintseu faz
a’ vas , mellyet“ én Máriskoërt el-uèl hordoznék.

JANOS. Bizan jó hamar,  Мой tudòm l

egéfzfzen el-bolonditotta ¿zt a’ fzegény Lé

ânykát. . _ ‚

OBESTER. Ne emlittsed János! Суета

inkább mennyiink.  Mennyünk bé a’ város

ba. — Távozzunk el- ezen elöttem máx' Гие

' rentsétlen helyröl, a’ hol fziintelen azon ár

tatlannak árnyéka tünik elömbe.

JANOS. Ezt a’ hafznát vçvé, hogy itt

lakik az ártatlgpság. (да-теплей)

IXQ JELE

QI
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`D1„JELENÉ&

MARISKO, majd BALAS, és a’ PAP.

МАВЁЗКО; magzíban) El  ment a’ fze_,

gény Gróf! - Mitsoda derék ember az. -—

ч 161 láttam hogy a’ 'tántznábis senkire nem

nézett az egéí'zfz Falu Léáxiyai közzüi , tàak

¿n réám; söt ime' à’ városbélivUri afzfzonyo

kat-is el-hagyta vala , hqu egy parafzt léán

f nyal foglalaioskodjék. Ugy темен, mintha

ugyan kegyelem gyanánt vette vólna, hogy

a"Falu[iaknál elébb betsiillem , mitsoda" то

solygô fzemekkel', mitsoda alázatos, és éfdek.

lö семиты köfzönte ezt a’ kerlben; Szavaiba

millyen édefség vagyon ‚ mellyeket akármeljr

alapan légyek-is hozzája képpèñ, lehetetlen

igazaknak nem tartani. ` ‚ ’ ’

BALAS. és a’ PAP (ki Правд")

MARISKO. (folytattya bef/àeîìgyít) >Még

is I'zerentsémre alkalmaíint vóltam öhözve.

Talám nem u1álta- meg fzegény, de tsinos ru-l —

házatcmat. ’ '

\ BALAS. Mit спад: te magadba Léányoini,

\be[`zélleni ?` ~

MARisKo. Arföldet áldouam ¿des A'.

pám Uram! mely ollyan éiies „пташек,

mint a’ meg ett dinn'ye, tud kedveskední.

BAL/»SÃ
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BALAS. Na ¿des Tifzteletes Штат! már

.moli örömmel meg-halgatom, forsának clé ~

benelléßr. .

PAP. En egy fzegê'ny özvegy Ale'zony

nak gyermeke vagyok, a’ kinek ölében, tsak

nyóltz стенда: koromban maradtam- el ár

ván, tizfe'fztendös Bátyámmal eggyütt. Fel

nevekedvén tizenöt efztendös'koromig, el-vál

tam a’ Bátyámtól a’ kihadi életre adta ma

gát. Én már eddig tanúltam vala, _magamat

n’ belsö életre I'zánván, és tsak azt vártam , ‘

hogy в] - kezdheflem fzent fzólgálatomat , mi

dön az Anyám meg-hala. lgy »mind ¿des

fziilömet, mind Bátyámat elfvel'ztvén , egye

dül abba találám k'edvemet, hogy meg.vá{.
'toztatván nevemet, va'ndorlani indullyak. i

` BALAS. Végezze-el hamar, mert сдав.

fun fel-háboritott. '«

PAP. Ezen gondolattal tehát mentem 0

làl'z Orfzëgba, még pedig fzerentsétlenségem.

xe éppen azon réfzìbe, hól a’ rofz erkölts leg

_ _ pompálobb Thronusban íil. Itten egy jo Ur

_ ' udvarába veve eggyetlen egy Fiatskája tanito

` "jänak, de tsak hamar él'zre vevém, hogy a’

Felesége l'zeretetével egéfzfzen utánnam vetette

_ItmgánJ Сев-опал el-hagyáni azért udvarát,

_ ‘èl-jövék lOlal'z Orl'zágbol, 'és иву levék itten

. Mez 'met fzólgäia. ' ` BA
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BA'LÁS. Mcllyik az igaz neve?

PAP. Az én nevem Bàlás Ferentz.

_ BALAS. (теща боги!) Oh Kedves гей

vérem! én pedìg Balás Elek vagyok.
PAP. Iñenem ! llehettségesé ?

’\ ‚

BALAS. Ugy vagyon kedves Ötsém!~ ugy

vagyon; ne kételkeggyél. En vagyok a’ `te Èá-z 7

1yád, a’ ki Кашира}: áilottam vala. El-hagy;

tam fzolgálatomat, és minekufánna fem Гие—
`gëny Anyámról, I'em róllad femmit nem tud- s

hattam vólna, meg-vonám шпагата: ezen fa
lutskábzi.y -

P_AP, (Mdrz'skót magcíhoz шеи) Szerèl

теьез навет! jö'vei isméreflen báryád капы

közzée

MARrsKo. маем: xégy впивает: ат `

örvendetes megvilágolitásém

' ' l

\

' BALAS. Kedves Ötsém! az ¿n_történetez

im hofzfzafak , тау! elé-f'ogom néked befzélle

ni. Мой pedig mennyünk-bé», vegyiink réfzt

'tsudálatos egybe találkozáí'unk fzerehtséjéböl.

—- Örvengy Léányom !_ örvengy, a’ kinek ma

а: Едем“: aiyákat rendîléuek. ’

.(Balds, ú Ma'rùko, a’ Papra бандит,

a’,K¢írpit ¿eq/17:. )
\"

МЫШЦ): Sznknfz. ll. Dax-ab. G FEL*

`\,¿„ï\ ` ' fv
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”У’ L IELENÉe _

_ ил: ОЬфаг Palm/'a м ома: дутым.)

'vApAszL' egy Mju/wml и; afztazmumì al.

Mind fziintelen a’ fok Könyörgö' Levelek!

._ 011 Ti dits'öség poltzán штанам Ье hi

báson gondolkoztak akkor,midön magatokat

шить boldpgoknak , életeteket pedig tseu

defnek tm'tjátok.V —-` Hány esedezök nem fo

_'lyamadnak hczzátok , l’ mindeniknek elegec

kell tenui. Száznak is van gyakran egy 52511

déka ; тёк ezek közzül boldogitván egygyet, '

kilentzven kileutzet kelk Szerentsétlenné tenui,

a’ kiknek meg nem nyert kéréfeket Впав, fáj- `

dalom, söt.némelykor kéttségben` ei`és«is kö

veti.  Mit/gondoltak 11161- akkor, midiin ì-ly

` пустоши forsak okának titeket kiáltanak len

nì? Meg fzáll a’ lelki esméret , környiil ve

`fun furdaláůaival , s’ tudomannyira fog ér

zékenyiteni, hogy meg bánnyátok 111611035;

‚ ю, .
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tokat.  ï Nints bajafabb dolog _a' nagy

uraságnál. (Еду könyò'rgò' Lei/elet nef/‘zen ele)

Vallyon e’ mit akar? ( Olvaßa )_` ,_, Méltoságnl _

,. Obelier Ur! Meg botsáttya nékem a’ Mélto- "

„ ságod kegyefsége azt, hogy illyen könyveinv

„töl bérnntskoltlevelet botsátok tekíntete e'le- .l

„ ibe. Nem parantsolhatok nékiek ; valahány

„ fzor el-esett drága Férjemröl gondolkozom ,

i, mind annyifzor áztatja záporok шайтан

„Tsak `abbol áll alázatós efedezésem apol.

„' gall'an Méltoságod egy lzerentsétlent , mn-l

„ tall'a ezután hozzája azt,fa’ mit eddig F61-56

„bez 'mutatnil méltoztatott. Nenn fziikiil :neg

„ azzal a? Felséges Udvai Kintses Háza ‚

„ hanékem '_holtam napjáig , valami efztendei

„fizetéli fparantsol, melynek a’ îMéltoságós

„Obelier Ur maga hathatoi közben járál'a.

„ által valo ki dólgozá_fáéi,t aläzatos bizadalom

„mal könyörög a’ gyáfzos' özvegy Télfái

„ Hadnagyné.- El'zerint Télfáiné ez az efedezö.,

a’ kinek hiv fzivét ohajtyák ‘leg sürübb fo

háfzkodáfaim. _- Ohlbe fzrentsésnek nevez_

hetném magamat, hogy ha kérésinek tár;_ 

gya hellyett,"nékie fel I'zentelt kezemet

fogadná el. _ De mingyárt ide fog jönni,

és _ akkor __ 011! akkor hatalnias,_Egek! hol.

dogittsatok. `

` ' G я l Il. IE

’ 1‘
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- 11.1‚Е-Ь EN Ё s.

` VADASZI. TÉLFAINE. v

TELFAINE. A’ Májor Ur ранимым
tyára jöttem.l е

VADASZI. Nam ' ‘parantsolatomra .‚ ha.

'nem kéeéfemre'. Akaríam fzeméliye'fen >látni

‚аи, а’ kinek ollya'n VI'zép Ievelét lzemléltem.,

"s наймиты, nem tfudg, [югу illyen fzép

fierzötöî, ollyan fzéfr könyörgö  levél fzár

màzhátott. ' _ ' ŕ _ (i

TELFAINÉ. Haß’ miadennapi `fájda
lom el nem fárgitotta volna ábrázlatomat, bi

zónyâra fzégyenes pirofság boritná-el аи а’

Méltoságod ezen fzavaira.,_`Szépséggcl foha

fem diti'ekedhettem , ’s ha lett vplna-is eddig

valami kevés I'zeméllyemen, íñdß tudom |ng

‘kifsebb Huizen. — Azònban lbátoiäkodom dol

'gomat á-~Májor Ur fzilvére is kölni. 'Tudoin _

jól ifmérte bóldogult hites тафта: ,_ `ii'mér\‘.e

hivségétyìl'mérte —-  ` '

VADASZI. Mindeneket шаек a’fzegêny

' Tëlfáirol. a’ ki valosággal иду vifelte magát

fzolgálattyában , hogy, akármelyfgántfós 'fu-

тек is nem ‘tudóm таты“ találha'uanak v6!

nay benne, midön leg kifsebb tfelekedetét-is

'-nemes rugo mozgaita. à

TELFAINL, IÍippen elîbe bízakodván,

` follyamodtam e’ Казус: Oberßer Ur fzivéhez;

pán

с
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vpártfogoja léfzen talám 'alázatos könyörgëfem

nek: mert kiilömben-is , bár akár - mely Uri

f ниша kapjak; tudomçnem fokáig fogok ez

1¢l ё1111. Az a’ fájdalom , mellyet elenyéfzett "

Tárfamnak könyveimmel _áztatatt Iirj'ának fzé`

lin örökre fogadtam fzivemben, nem сваей

I пустоши életem hofzfzas folytatáfát. Akár

тете` mennyek ;" иву tettzik 'követ árnyéka,

’s mintha jelentetné ,i felém terjethett képzelt

öleléfe, hogy nem lehet pórainak , az enyimek'

nélkül nyugodalma. ‚ ‚

VADASZI. Ne fzollyuuk hol'zfzai'on e1'

röl; mert' áinbátor Férñuságomnak meg kel`

_Iene fejtani érzékenységcmet , még-ismeg .val- .

10m azt,I hogy az illyen bánat fzemléléfe fe

lettébb ál-tal jár.  Minnyájan emberek va

gyunk; azért vifelünk halandoinevezetet, hOgy '

ennek adozzunk. Valo,_hogy .I'ze'rentsétlen а” .

Гъёр тамаде; ¿nm гад—эсминце el, de

minden más réfzben remélheti boldogságáf.

TELFAINE. Nemevadárgi Uri-_ bol

dogságomat Foha fem remélhetem. Be zäüam _

ezt Férjem koporfojáb'af- Vege van »akkojr

minden boldogságnak, midön az ember .fzivéÄ'

nek felet el vefzti , mert fcmmibe cgyébbe fel

nem taiállya azt. ч ‚

ÚÁ'DÁSZI. (fürs menyen) Mit túdjak

tsilálni ? — Hogy kezgyem oßromát álllando

` 3 ‘ _ Ságá

‘1



10: _

ságának?  O Télfái! Télfáilhamolianihiy

fégét láthadnád tái'fadnak,> még talám ежег

[zer tl'endefebben nyugodnának hamyaid. -f

Imé itt állok, kéfz volnék lábaihoz borůlni, s'

nem bátorkodom. (Тамтам/1) Meg enged

djen nékem drága Ifiuafzfzonykám, hogy. el

`gondolkozván, meg felejtkeztemlala ytifztele.

téröl. Az igazat meg valva, éppen egy' l'zép

Ale'zonyjutott v_olt efzemben. 'l

TELFAINÉ- Boldog az a’ fzeme'ly, a’

ki Vez-t érdemli, de midön Méltoságod akár ki

ben-is I'zeméllyefen gyönyörködhetik, miért

_hulittya elméjét,képzelés_ével.` ,Nem kétlem

van moggya, a’ leg elfö fzépséget fzeretni, kì

mondhattya nékie ba'tran indulattyát,' tudom

~ nem nghátráltatáli fzenvedni.

’ _ 'vADAsZL Dn há: ha an, n’ init-_enna

„их, ollyan kegyetlen, hogy még magát

дерись [gm engedi neveztetni, nemlhozhatom

é ki' cbböl, Гите etemmel v_alo ellenkezélit? `

TELFAINÈ. Májor Ur! nem minden

‘ Télfáiné.  n ’ `

VADASZI. Ugy vagyon„de engedjemeg

nékem azt,mondani, hogy az a’ kitI én Гисте

_ юз , а’ viiágnn ngyndüi Téifáiné. ‘anni www)

.- к " ш. 1 11:—
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ш. .1 Е L E N É s..

' ТЕЬЁАШЁ, maid AOBESTER.

TÉLFAINÈ. (magzíbà) lßenem! mit hal

НЕ? Igazat értettek-é fiileim, vagy valami

tfalfa hang kisértette meg?   Nem — le“

hetetlen ez.  Ne hizelkeggyél a’ Vadáfzi fze- _

шаги fzerentsétlen! magadnak т— ’8 ha

аду Vóllla-ís, [bha el nem fogadhatty'a _kebe~

lem.  Meg engedgy jo amber! hOgY az a',

I'ziv, mely egyfzer vérzeni kezdett, fájdalximá

Dak отчей nem kerefhet.

OBESTER.' (be jö)

i'

TELFAINE. e Méltoságos Úram!l bátor- _

â kodom — .- I

OBESTER. .T61 tudom mit akar. ‘ En ben

лещ femmit ne kételkedjék,` mert аи el big;

gye , hogy nagypbb gy'ónyörüséget tiem tart

ván, >a’ hozzám follyamodok _,buidggitásánál ‚

mindent el кашек penfìoja ìiántî Tudom é'n

‚ mit érdemel egy ollyan yKatonáuak özvegyv»

5 a' ki a’ vérnek` mezején hunuya bé пешек..—

De én meg vailnm egyebet javásbk az Afz

fzonynak: Engedjen a’ fzegény Vadáfzi fzere

tetének, а’ ki fzeméllye miatt rëgtöi фат

eméfztëdìk. — Y _

TELFAINÉ. Oh kedves Obeßer'Ur! 

G 4 OBES

K \
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OBESTER. Nints miért mentegetni та

gát. Ne légyen érzékellen a’ fzeretethez ,melyfy

nek tifzta lángja nemefebbé terzi a" fzivet, és

a’ leg kedvefebb meg illetödéfr érzékenyiti.

Egymás fzexfetetére vagyunk teremtve, tfak ab

; ba .hibázik némely, hogy ezt a’ veliinkgfziile

telt költsenel indulatót bujal'ágra vefztegeti. _

‚ TELFAINE. Akár mintel'égyen-is a’ do.

log, réám nézve.haf`zontalan , mert én ‘а’ Má

Íor Ur hajlandoságának meg nem мешаем

Е1 temettem kedves tárfamm'al egyÍ'zeT Гааге.

tétemet, ’l tudoin Folia` többé vile'za fem-is

kapomf- Mi hal'zna, biztatnék hivl'égeinmel

таит, ha annali lehetetlenségiröl meg va- ',
`густ gyözödve; тет: én jol érzem, hogy 1_;ö,b__y _

bet ligazán nein l`ze1elil~1etelL1 _

`013125118. Mind 11111351102', mind má.

fokhoz igen kegyetlen. _ Nem de nein a’ leg

nagyobb kegyptlenség a’ világon, önnöu Гие

méllyét illyen eleven ifiûságába, melyben a’

páros élel leg kedvefebb> gyönyöriiség lehet,

ffzomóru' özvegységnek lfel áldozni: minden

más fzeretetéért esdeklöket pedig örököfön meg

fzomoiîitani? Y ' ‚

TELFAINÉ. Meg engeggyen Obeiier Ur!V

Méltoaágod nem tud énnékem eziránt [201111

ni. Meg örzették az Egel:l мы, hogy' páros

_‚ ‚ ‚ _ ' életre
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¿lette lépve'n el vefzeífe hitveíTét„ Nem érzi,

mely [zent köfcleíî'ég шкода! engemet.  ’A

birju fzivemef, ki ai 'Íìrban nyugfzik, és a’ ki

nek ef'küvélfel fogadtam, hogy рву halandoìs
зане einem hajtliat. ' ' ‘ .

oßEsTER. Ephagyok шагом; mk

Vadáfziról~ fzóllak moíf.- Ugyan Ifìuafzfzony!

ha ezen jo вшиты, п’падбёп eÍ'dekleni lát

ná ,'/hallaná örökös fzeretetit bizonyito eIkii

véfcit, értené hogy mindelr bdldogságot |`z¢ _

méllyén'ek fel fzentelni kéfz, l tfak ötet ked

_ velje; enélkiiî pedig nem` élhet — mit “Ы:

Ьеапеь сит? ` ' ‘

TÉLFAINÈ. Elé hôz'nám nékie eml'lte'tt

mentfégemet; meg mondanám, hogy milehet»

‘ ne akkor gyönyörüsége, midön ollyan Eelcfé

lget venne xńagának, a’ kigbár akár mint fo

gadná-is, nem lehetne elégféges'fzeretni.' Ez

zel talám meg fojtanám hozzám való indû

lartyát, '

OBÉSTER. ’S ha. meg fojtaná-is,_ńìtîa.

da örömére I'zolgálna, egy jó cmberuel': b5. l

natba boritáfa?  Mit gondel? — Talámazt

tartya ‚ hogy meg bántya Férjé nyugóvó рос .

rait azzal , ha egy hiven fzeretö fzelhéllyért

1¢ vetkczi gyáfzfzát?  E’ mág/igen fok. -—

' Elég' nemes fzerctet az оПуаш;1 a’ тел] 1161
G 5 r l' tig
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,dg шк; '_bár illyweket мешающим и.

lálni. \ ‚

TÉLFAINÈ. Méltóságos Uram! én eléb

lai végezésemben változhalátlan vagyok. -

Мой pedig ajahlván kegyefségibe magamat,

fzivëre kötöm kéréfemét. (el-menycn) `

1V. 'IELENÉS.

OBESTER. JAN'OS.

IANOS. Nagyságos Uram .Lmeg érkezett `

az`ártatlanság -- vagy akaram mondani Má

паю. ` ‘

OBESTER. Её! Ь6`1/УЗБУ‚ОП?

JANOS. ìIde künn az ajto elött.Ugyan

vólt bajam' vélle , a’ mig félre tsalhatáni ia’

tântzból. Ekkor hittam bé, de ö bizan nem

люкс, mind Léányì 'fzemémetefségivel , ’s e

egyéb alïélév/el mentegetvén magát. Gondql.'

koztammit tsinállyak, de mint okos ember

hamar fel találám magamat. Azt hazudám

ńékie, hógy Nagyságodnak valami fáin uji

«roi vagynak, menyekböí еду párr ране a

kar ajánçiékozni: hanem már bé _vezetem , ш

daim hogy Nagysád ¿gy p_ái- отГо hellyett,egy

pár ifokot ád. (ki menyen)
OBESTER. iHatalmàs Sze'ren'rse!l moll ál~

v10k kereked _leg Iikabb- póntyán; boldógitsd

ч [zere

` ' . l

«В.
А ' I y? l

.l
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Izerelemtöi meg gyengült forfomat _- baldo

gitsd _ ha. mindenemet el prêdálodás, ajlán`

dékozz meg ezzel az eggyel. _ Moll: vagyok

meg gyözi'idve az iránt, hogy egy olly fzép

Léánykához valo l'zeretetnek', melynek Тибр.

fégét az erk'ólts, és a’ nemeà fziv kellemilitti,

lehetetlen dient állani.f

f V. J Е L E N Ё s.

" A’ шит MARIsKo. 1 ‚

OBESTER. Itt тау fzép Márisko? _.

Nyughatatlanûl váx'omI végezélëd.> meg tûdáfáç,

ммпзко. E’ mk abboi an, 103,18,

lépéiì Гс tegyek Aty'ám tettzéñn kivül , a’ ki.

nel( mindenelxbe tanáttsát tartozom fogasini.

На )ot téfzen véllem Nagyságód, kivánom

ötetis réfzeltetni belölle; `ha. el menetelemet

kéri, aztakarom, hogy ö-ia eggyezzék meg

rajta, '

OBESTER.

~fzerelemben,é11 eggyefülésben, mellyet Tem`

nevem,fem pedig állapotom nem engedik Kö.

vetni. Ennek az- туда bizonyofon alája re#
kefztene _ efzerint lehetetlenféget kivánnatöl ,I

lem , melyre midön réá nem lépném tsalâtdnek

~ ‘ ' lleven`

т

t

4Édes fzerelmefem! ollyai

magadat. az _ö javasláfátol.,_ mertftölle legfin'-`

kább тюк. „- щиток olly шоа ‘vagyon ai'
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nevczne. « Nem tudja' ö , mikénrfzeretlek én

tégedet, de magad §Márisko, ugyan >gondol

hatod-é, ártani kiváno fzánde'komat? `

MARlsKo. Koräm remi  'önnön a’ jo.

sâgnak lgondolom lenni. „

OBESTER. Miérj: nem bizad hát réá-m

. magadat?

'MÁRISKQ Нет azért, mintha kételked»

ném ., hanem nem titkolhatomœl magamat az

Atyám сит. На a’ Grof ajánláf'a illendö .hoz

zám, иву maga-isi meg lfog, velem veggyiitt

rajta éggyezni.

\ OBESTER. Нет -- Foha lfèm eggytzìk

meg. `El vefztefz engemet. Fogod гарант,

dc kéfö lefz akker, és 1e egéfz holtadìg apra

` az'alafson mûnkára léfzefz rendelvm mehyet

talám fzetettz , minthogy ncm_ akarfz ltöllve

meg válni.  0h Márisko! avagyte ,'kì a’

terméfzetnek gyönyörüsége, a’ kellemetefîég,

a’ meg teßefìilt fzerelem ‘vagy ge fzenved-'

ne'l-é ebben a’ fanyaru élelbeń? _ ~

JANOS. (maga'ba) Na ezt derekafint meg
ditléré.y l ` А

OBESTER. Ar'ra határozuád-é' mcg ma

gadat, ‘hogy idövel vaiamely дёготь? ра

rafztnak majaroí'néja légy, meg vlénülj a’ fzük

ségben, a’.nélkül, hogy trakeggyct is koiìol~

hauál



109

,

q.

hattál volna valaha, azok közziil. a’ губ

nyörüségek каши , mellyek fzeméllyedeg vár;

Зак. f

JÁNOS. ( magábaf) Ts'ak meg ne tsömii~

rölnék шнек! . '

OBESTER, Mit tudfz te elêbb betsiilleni

a’ hivalkodo bövségnél, _e's annál a’ könnyii »

életnél, mellyet звени. Mitöl függ végezêl'ed?

 attol-é, hogy egy ne'hany fzempìllantáfo

kig tarto nyughatatlanságat okozol Atyádnak?

MARISKO. Ez èlöttem а? I_eg nagyobb

(inlog ¢~világon. ‘Minden I'zempìllantásnak .‚

mer az Atyákai busittya, efziendöfzíznlk

>kell a’ jo magzatoknak tettzeni.

OBESTER.' Ugy vagyon édes l'zere'lme

fem! el fzë'kél'ed meg fogja-keferitexii ,_ de mil- ` '

lyen lél'zen azután тёте, midön ¿des _gycl

mekét jotéteméslyeimtöl lel gazdagodva Гоша

látni, midön maga-is решен-ш azokkal- ge»

tézve. - Milsoda kedves_`eröl`zakot nem tÉf

l'zefz mjta,y ŕnidön [ап'а fogad „внеш,

hogy el разума kunyhoját, nyugadalomra

adja magát. Мёд- ekkpŕ nem tarthatok tovább

yellenkezéfitöl; magani fzerenlséje, a’ tied, él

' az övé , örökre el штампами léfznek;

‚мвшзко. теист: mit щам Ее1е1п1.
' (fëlre) O_h Atyám! Oh Szex-etet!v mellyiknek

engedelmefkeggyem ? - Bé'
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(Be'föte'tefíik,menydöräg е’: шиты)

OBESTER. Szomoruváltozáe! (Ай-па).

Rettenetes Idö! Boldogtalan Fejem! talám az

Egelbis ga'to'lni' ki'vánnyák fzándékoìnat.

MARISK'O. _Meg engedjen Nagyságod!

haza kell lietnem', _ -
- ОВЕЗТЕК, A(megv ölelz') {Нет drága te

remtés! nein. _ Szolly leg alább eggyet vi»

gafztaláfomra, .' ` ' 

MARISKO. Oh! ne erölteil'en a’ Grof.

engedetlenségre. `En Nagyságodat fzerc'tem-\

de az Atyám _ az Atyám! _ (Кате/лап, а—

гопдап ujra villámlik, efr menj'därög)

OBESTER. Barátom паша é ezt az ne

>héz мы? fzaladj utánna, ne hogy egyedül

- mennyen , és egy joember'rel kisértesd hazá

Vvig. Azután Hadnagy Télfáinét ша ide.

JANOS. (ki-menyen) '

w.]ELENÉs

OBESTER. VADASZI.

_ шкивы. » о Baráwm! вашем „д.

suman kivül vagyoin д '

доввзтвв.‘ Tamm afeehéz ida mun

'tett meg ennyire ?

VADASZI. Eppen >nem _ nem [rettegek

‘n вид! 5 külömben-is mártsendefedni немец;

' ' mert
 



l. 'in_hafoudag fugòk,tfelekedni, Közelebröl min` `

‚

  

`lgyéb eméfzt engemet / egyedül T_élfáiué. `

l bÉld -fzerentsédeh ` .

 

le" "(у .y [ц] др" J. 77;"

menavfötét fellegek Jégfalva felé мысами.“ ` ` ..

i;OBESTER. Ede; Vadárzim: ennemik k .: ‘ß „i

tégedet vigafzialnì kellene, de elêgtelen lévén :Í

réája, [Га]: azt mohdhaîom,' hogy mindï a’ ‚ `_ 3, у

ketten egy парь; evezünk. Eli ugyan _eddig> `. ' ‚

is el követtem mindent тетива“, ’s ezután- l n' "1’ y

‘gyárt ide fog jönni Télfáine, és akker pro- ›

` vADAszI. Шепещ17а11уоп 'mi Шт, ‘

ki menetelem! -- О êrzékenyfég! férzékeny

ség! mennyî` kénségeekedéfekbe ¿ejted az

exixberi fzivet. Tsak egyí'zempillantás a’ kön,
„мы vagy ~ örörlńmel fzoritam maggmhóz у ‹

jfzerelrńefemet, vagy örökös fz6fm)ruságngńâA ' ` \ `

fzentelem magamat. т «' ' Y I ~ '_ ’

OBESTERL > О! ki lehetn'e oly‘ пашет. .

mal biro , hogy 'mind' a' kcnönketxbeldogiu ‚ _
hàll'an, eméiìtödéíünket orvol'olván:  Lát-V ' ‘ 'é I \ 1

tad é azt à.’ fz'ép parafzt Léáukát? VUgyé hogy-‘3,’ . -l kl

Liliom fejérsvégit meg >lmlßggyaq _ камнепад 6 ` ¿ ‚ __

kei'lége? Minden mofolyodásábol fofá: kerlek `_ д "l

' nyîlnak I'zemeim Ielöuz. Gerlitze. árìatlenfág `,“ ~

lgkik fzemeìbexf, ’s ugy шип: ‚ jo [кантат

iént пищик ajakai. _
e > д‘г

‚ "' `

ум».
„

l. I ï
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VADASZI. Ne neveld Remény! nyugha

tatianságomat.` Ne inditts annak meg gondo

lására, hogy mind ezekkel испуг; Télfáiné,

nier kellemetefségeit nemes I'ziiletéfe nevelvég ‚

а’ ’máiikon gyözedelmeskedik. Néked ezer

[zer könnyebben van dolgad, minzhogy 01'.

lyap fzemélyt igyekezel meg~nyerni ‚а’ ki [ze

retetedet fz'rentléjének tarthattya; én pedig _

én  ’

_ CHESTER. `Te vagy nêkem hizelkedel 

vagy nem tudfz a’ fzeretethez. — Kitfin чао,
10g ebbe az én fényee rangem.v Ha Grof va»

gyok-is én., rabjáva теист magamat tifztele_

иней —— Oh! тет: kitl'oda az, a’ ki a"f1e_

,der elött méltoságat tarthatna? '- Tudadé, '

mit ir Ovidius? - Soha meg nem eggyezik,

aztgmongya , „fem egy_ helyt hem lakik a’mél

toság, a’ fzeretettel. E’ mindeukor igaz. \

` VADASZI. 101 moudad. Afmi azt nézi

текст-13 uagyobbatsláap Гол-Гоп: а.’ Télfáinéjénál;

de ci femmî eiöttem. Alalfçnfáguŕk' tartanám

_ ’ugyan-is -moliani .méltoságomsitì ha` :aztwàî

nemefségnem iiifzelitene- ~ - `

OBESTER. Haggyuk el ezen gondolato.

kat, mellyekkel ,foha fzeretetünkbe nem bol.

'dogulhatunin - `Mutal`sa mindenikiiuk a’ leg

nag/obb шашек: айва, а’ kinek meg hodo

`_ `láján aka: вшита. (d-mmyen) '

 `‚` I JE

А -‚'А ‘ —— ‘ Ан А - А ...Wg

 



vn. JELENÉS.>

VADASZI. ТЁЬЕ‘АШЕ;

'TELF'AIIKTIL4 Az Obefier U14 parantsoif. _'

VADASZÍ. >Talám penfioja iránt kivántÁ '

bizonyoil'á tennì. _De ha velańzennyiie betsiile

li еду hiv птенцами mega fel мамаш, `
yJnoßgyan хаты, és hellyelte' fogadja-el ke~

zemet. . y

TELFAINE. Mit akaf a’ Májor Ur?

VADASZL Тварей: azt,`~ a"v mire in'dulae

tom vezeti _- Imé magájé az eg'érz Vadái'zì,À

parantsollyan nékie akarmits merz tsak azéri: ’

. kìván вы 5 hogy' tettzérit tellyesittse. -- Imá~

dom еду fzovnl Iìép“ теизма! Ne идут

4ely` kegyetlen bálvány, lip'g'y meg. ne halgaf

[a liung tifztelöjita Egyeâül inagátol függ en
gelnet fzeretetével boldogitani. l

_TELFAINEÜMájor Uf! engeggye nékem

azt томат, hogy meg пиши az задышал.

Tekintse meg leg alább fersunit _külömbségìh

En egy fzegény fzerentsétlen „зуек. _ Mie`

пода befzédekre adna akut' e’ világnak, ha

el hagyvám azokat a’ пазу именуемым

fzive utân tudòni foliájtöznak, bofzfzüsígekm

сиеста: välafztana щадят.

МПЪЫЦЁ Szaxafz.- II. Dex-ab' H~ УА‘
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VADA§ZL Tsak ollyanòkaf ne hoziań `

elé, a’miket ezerí'zer meg {стонет тазатЪа.

Mit- hafználna nékem, e’ világlleg-els'ó Гите!—

lyének bìrál'a, ha soha lelkemnek (зевает-Еве

nem ienne? — Egyediìl Télfáìné az a’ тала

fzinén, a.’ kit magamhoz kivánok -kaptsolnL

Ha el érem tzélomat, fzerentséfebbnek álli-g

tam magamat, egy Thronus uránál, ha nem

pedig — Oh fzomoru `képzeliívdés! vágy a’ha«

lálnak, vagy a’ kéftségben efésnek léfzék pré« _

д65а‚'-=— Szám'iyan meg illyen forfomban ééleelV

fzerelmesexìxv l Engedje áltál nékem azt a’~ fzi

vet , meilyért talám ‚а: enyim vagyoxç ткет:—

ve; engedje által nékemßzon kezet, mellyet '

alig várom, hogy mint kedves fajátomat tsokfÍ

jaim özönébe ferefzfzem. `

TÉLFAINÉ. Ez már felettc valo gyöze

delme'az мешать. -Sajriállom hogy'én va~ I

3,401: Izeremsétlen oka gyötrelmeìnek1de 6126

keny flivét hivom bizonyságulfitéjlye meg 1101-.
gomat: Meg esküìtem boldoguitiFéŕje'm tete~v

mei mellett, hogy Гоша.` másé nem шик. ‘y

Ha fzinte .akarnékis, lehetetlen voina ezt:ß

meg fzegni. 7^: `

VADASZI. Avagy azt гашиша-6; hogyl

fájdalmábanefzáián ki botsátott fogadásáxiak

meg

e*

WQ* f»
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meg fzegêfe, valaha fzerentsétlennë tennÈ. ~' '

Нет kedvesfrélfáinêm ivalàmeddig Vada'l'zi 61

nem történhetik lemmi baja'. Leg пш11'о'1звнр

véremet-is olmlmára fnrditóin. - ’

TÉLFAINÉ. 'Annyival inéllyebb fil'zteleitèl

v'e'l'zein kegyell'égit, meñnyivël Iériì'elxi'etlenebb

игуан réája. -> De ha máx* l'emmit egyebet

meg fontolni nem akar, шар—ё пакет

ègy öŕeg жуёт-15 vagyon, а’ ki mindert lé

_péfemnek kormány'aznja.

vADAs-ZI. ш tudom .- igenás iol zu?

dom Redvefèm! a’ kinek mihelyt fzép Все

` n_héllye tettzésit érthetetń, амина! `lábaiilòà

borulok. ( тага- ум) Imelábainái eredezem'

min; leg hivebb -, leg _érzékenyebb, és Шива

lettel leg tellyefebb barátty'a ,insg eggyezéséért,

Térdenfálva varllom gyengefégemet, mely „

alan иду аппуйга êrzem шагать tsüggedezní,

Вову tellytlïéggel nem élhetek fieméllye nels

kill. а— Meg nem l'zünöm addîg ¿des Гита:

mesem! térdeit ölelve,drága fzivét мышца,

mig ада: nékem nem адамант. _
TELFAINE. Kellyen fel. (fel inizialiy ) En

már felèltem. — Igazittfan el mindenekct a:

atyámmal, és пиши ~ -- v ‘ ‘

VADASZI. ( Meg вы: ) Mi lema nu. A

tán? -—- mi léfzen патент f - Mangya ki

boldognlhat-í УМНИК » А

’ H2 '_«ngÈb



 \¿_` .___-_A. м. _ мм. — „к ._i-„Y i ___- __-~-~à

_ _. ¿__ IELFÁINÉ. Májor-_UH el higgye , _aunyi

'f _ - 'rp _in__eg gyengült fzi`vem kedves_’1_"élfáim ki

f ’ » штата! ‚ hogy ъёьь киев ъёгГасаёзёё nem

' l' _ f_z,e_retl1etel_r.__ Válail'zan azért eggyet а’ keuö

akár le mondani юными: pedig

feleféggel birni ,_ a’ kinek fzeretete nem

tudjìi Eérjit __ki смажем. _

vADAszl. Elég al, ha ытаюк, .kedvesî

fzeméllyivel, meljrnek reméllem шт а’ leg

igazabb [третий vâllczik baráttsága. ‘ Imát

kgzoln inert, hogy az efztendöc iizzék el

wnauyál, 'és roliaegyéb köœlelrégem 'nem
_ lëfzeri,v _hanem _ ollyan tetteket miveliii,4 a’

'4' " mellvek_l1el__ fzivét meg -nyerheilern _l EnyìmI '

' ’ ‚ v1ei`zi'z , hát ugyé?'_ adje. ki Kedveiem! utòlfq
_ _ válafzfzát. ‚ . ,_. I

| ‘ ~ ',TELFAINE. Am légnd _ha а: Afyám.

_ _ ' ` ` ¿gk-iugy remit teliyeredjék have.. 1mé ál

“ ' ‚. tal engedem fzeméllyemet, leak azt minden

' )I_or gondollyeupeg, h_ogy akármit könnyeb~

ben термитов, mint »lxi'vságteleptégin Аи:

pedìg el°hiheti nékem ,‘hogy loha _másé ke

зет nem lett volna; nem azért, hogy mél-

tóságára vágytaln , láttyák az Egek,_ hanem

meg -l'zántam' _ fzeméllyemért esdekléiit. Ne

y; . _ v'élje __azqn okból efett Férjhez menetelemet,

' ' y v ` "hogy Májornéy leheilek,‘hane1n tsupán abból,

hogy Vàdáfzìné испек.
` i ' « ' VA

\ l
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VADASZL J (mgához дуй/а) {Баз _. el

kedves fzerelmefem ! ezen joságod? -figaizfgß _

._ — Шепещ! enyim le!"ze ez a’ kedves lé

lek.  Sajátom ez a’ ка, :mellyet a’ I_‘zergef V

lem adománnyából birok ` Несёт vefztéi'el

fem fagum ezt _foha másnak'engedni; '_Igenèis _

rzép Télfáiném! «аду eggyüu так, vagy I_,al

meg-kellene válnom diteiise'ges I'z’e(x`x_1`e’ll_y__é~v „

löl, lábainál halok-m'eg: 1— 52егёптдёз'уа

ami! ша гнев-‚1 1ев‚да3уоьь bóldggègif 'Y

' года: -— та tapafitglád, hìogqy 'tsak a’ 12659

ицуаяеаеше; ЬаЧбЬнас гепуш @indian
nyöriìséget. -— Oh! ti bib`orban ‘üggìâkldëkl

jertek ide', наденем fzerentsémet.  Ti!

népeiteknek tsak nem bálvánnyaì,l ezer gon

докт tufakod-tak akker, ,midön ¿n Гите!

mel'em fzòlgálattyában el- bággyadvçán , ¿des

kebelébe fogoni ki-lîyßlgçdgi magamat.

TELFÁINE. Erdemetlen vagyok erre az

örömre. -—- Nem kivánok ¿n femmit az Ur

>tól egyebet, hauem hogy meg-ne bántsa azt,

a’ kinek mig egy uepp véte lefzfz, ki~nem al

fzik hivsége, ` _ _ `

 VADASZI. Nints Lemmi 'luréttygêgem .-l

El-.hasyom ,egynëhágy fvmrillßßîáßkîs, 1195?

дню: annáll te'llyel'çbiy` [нитрида

{вещи тез. тещ этим мы»

. л ' . 83'

.__
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ЩЁЕЕ 154-170 NAS.

1 ,_gedelmét,l\ пицц Äldálât „Юг-пустив ("ф

menjen) - __ _

TELFAINE. ( еду @is „Моё/готам)

Hiába  hiába vádolqm magamat, man е

zen neme: esdeklönek lehetetlen vale(` client

`£llani._ Q Kedves Télfáim! meg г engedgy ńé«

Reni ezen áldozatégt, mellyet теист; Ne

zugalodjék шею ¿rayé-kal* Másnak ed

tam ugyan által fzívemet', de ollyannak, a’

ki пед-шьёт высшие uiánnad'. ‘ ы övé

már ez, ugy mindazgnáltal , hogy ГОНЕН—

- ред ki nem ‚сдашь: «miékezewinböh r «b

Meulen, j . .

.r

`.

М"
 

\‘

L JELENÉ&

(_A’ Ваш: ‘lak  hellye

BALAS, A’ PAP.

BÁLÁS. (ajtafa ваш ül , könyöhäre haft

vdnfèiët, ¿c mind àddig лидар, mig a* Pap

ilsìbc jö) Mit hoIIz kedves ötsém`l -' nem

qlc nem a.’ legnagyobhA fzerentsétlensfgaek ‚ 65

Г ' ' » ` “1.61
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utòlsô fzükségre jutott állapotunknak jelen~

гей: г l ~ -

PAP, Az igaz minden oda van _ fem

mivé tette a’ jég, mely á’ тай: égi’háborû a

latt tartott, hatèírunknak minden terme'iìt,

de légyii'nk jó reménységgel, mei-t az a.’ ki

ezen oiiort дышат mi réánk, fel-is tud

`l'legiteni. ’

BALAS. Mit tsinálnak fzegény lakos tät'

faink ? _

PAP. Sirnak, és nyöguek. Mig az égì

háboru tartott , ezer гашиша: kiállál'pk eggye

вшить а’ I'zelek zugásäval, és menydörgé

(ek tsatlogáiaival; midön pedig a’ pui'zlitás

mak vége lett, a’ fellegek sötétlsége el-tíi

néfe után ‚ látták a’ gerezdektöl meg - foi'ztott

fzöiö vefzi'zöket, az el-tört fzalma~fzálakon le

tsüggö kalál'zokat, 6s a’ termen fákról 'rakás

Ia hullott gyümöltsöket, az egéizfz mezöt gyá

fzßs halgatá: boritotta. Az uttzák teli vag'ynak

'tsop`orlozó, halovány, és elr€mîiltl`zerentsét

lenekkel , kik lálván vei'zedelmeket ,. iirattyák

egéfzfz efztendeitakarmánnyokat. Nem remél
lenek femmit j_övendöre nézve, ванна: ra~

gadott _ i'zegénységné'l egyebet, A’ .kunyhóle

küfzöbeinél сметы: anyák, mellyeilhez izq

шт áxtatlan tsetsemöjeke't, leak ezt mon

- “ -^ ' syák
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_5yák Hrva: ki fog m'ár têgedct ¿des gyermç

kemlìoptatni, midön nékem nims испустит?

вАьАз, накактавЕдеы meg bmáfsa

mk еацеьещд ha vaker kelmik гиащацмкь

ereleeni, de moli örömmel véget` vetnék Не. `

астма. — Ев migd könnyebben чашек;

mert kevés napjaim lévén hátrß, azokat ha

шаэкеррец nem пены, kóldûlá.- ¿imi-i. ш.

дот gyâmolitani, de az én l'zegény kedves

Léányom! -eë az a" mi [её-Закат шьем

Ilívemet,
о

PAP., на: ha valamely fzánakozó 'Ura->

lâgoktól a’ városból, vigafztaláfunk érkezik;

Kevésbe kerülne nékiek ennyi háznépet azon _

kéuségben .etésböl птицами, melybe a’

испятнана шипом Valdmiìlß vakor

и öfömiinkbäl, ugy talám fájdalmunkból-is

ré(`;e[`e_d.het_!1e_ln` kKi fzekerezhetnének könnyen

ide „ hä 82011 gyönyörüïsefggel él'ni ['zeretnék,

«~ 'hogy midön ajáudélxokat> ofztogattyák , ma.

gokat mintng мышца láfsák a’ háládatoi

köfségtöl.

BALAS. OhlÖtsem! foha fe várj a’ tzif.
l ra városból 'eiféléh Mig az oda való gögefek,

_ ’@eßeuégß шинная" Ьа|3атё$5га ‚` папаша

Izexjfzáqxokfeï, 1:69”; kön'töíekre, ¿s_jáiizág,

- . ' ra.



 

‚ A A up. _
и költhetnek, felejtikieqdig I pyemprüliakan '

гадит. Sieretik öl: ugyan imádtatni inago

kat, ‘de_inkább _biil'zkeség, )niet Èöräyörmg. .
_tefsé'g álial. ‚ y __ _

» PAP. En _tileket tsak угадать: jötteip

vela. lMáx' molt el-fordulok, de majd „ ismét

ineg дышащий. . . 1

i lBALAS. Jô _egêl'séget Otsëm! .- {El-ne

felejtkezzél I'zegény véreidröl. . n I н

Ä PAP. (elonmym `

`

11. I Е L Е N E' s.

BALAS, oBEsTER.

OKBESTER. Barátom! valamint mimìenx ‚

falußakat, ugy tégedet~is'elalélva látlak,rde

~ ne el'sél kéttségbe. Igazak az Egek, és talál

tatnak még az emberek között könyöriilö

_fzivüekí ' `

/BALAS. Oh Штат! llát опущен gme

nek: а’ ki hurz erziendeig hive@ 'fwlgána im. 

мы, а’ ki геЬеккы' е1-Ьог1па устрица

itt magát', és a’- ki azóltátóll fogya _meg-neigt'

fzünt a’ танкам}, kellé манганита: т

Avagy verejtékemiöl -nedvelìteit földeng,lnem _j

adhatott-é nékçm annyit., hogy belölle 6l..

ьеггевг — ширины ‚свет-75 трите ми

hyereinet? (_/îr)_ ` . _ _ -
\

“для,
-А‚_—-—-` v_-..

l î~“i
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_i OBESTER. ÄTellätizclgáltál? `

BALAS. Igan-is Uranl fegyverrel. Ев)"

рампу háborûl kiáuonam_, azmán ‚рева;

el-hagytam a’ katónaságot. 1de jötlem ma

вата: el-rejteni, és meg-marano“ kevés

vagyonotskámmal, egy kisl telketskét herziet-_'

tem hozzá tarloató földeklieleggyütt, mellye

ket molt kezeimmel mivelek. Itt mái' tsen

delen elek vala, annyival-is inkább, `hogy

` el-velzetnek gondolt ötsémre akadék, a’k1~is

{вы Papunk, mind addig', а’ még ezenlfzörv

pyii` olior talála. _ \ v

l CHESTER.l Yagyon-é házad népe ?_

BALAS. Felèségem re'gen~ el~`enyéfzelt _

детстве: lévén nem látni ezt` a’ {тают
napot. ~Tsupán egy Léányom lvßgyomß» ki _

el-rejtette magát a` kunyhóba glätten, nc __

hogy zokogásával fzaggáila Митей.

CHESTER.. (fälre) E’tehát Márisko!` -....
Miv tévö légyek? - Bé ~rohannyak¢é a’ fze.

rentsétlenhez, v1qu pedig_` Nem. Eröfza.

kot kell tennem indúlatoman, ne hogy eL

árúllyam magamat. (Baláenak) Mi; года

l m'ár " öreg! шпата. ` д

~BALAs. _Simoni гаегепъаёыеп тоьготаъ.

озвзтивдшгие  könuyçbbiuied nyc,

moruságodat. (Еду elgßeîzft _qdva'n „те,

“задвигал! _ ` ‚ - ` \ .

l
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BALAS, f штат мг az ‚яд/264766! )XJÓl lév'ó Egek! '. Lehettséges~é?l. Owen

Buey! Márieko! kedves Lêáuyom! «- _.

>m.JELENÉ&

_ MAmsKo. BALAs. ~ ; ï .

BALAS. Jövel édes gyermekem! убийц—ь I

Nézzed amazt, à’ ki tova menyen; nem ha»

‚ landó, hanexń Щеп aaugyaia.`  Anńyit ada

пакет ,'hogy lehetetlen, hogy ezt mind ide
fzánta vólna.` Eredi fzaladj (каппа, ’s add ‘i

гнёт-е, hogy meg’ втащить @Mériqu щ _ _

ary'sznnyel [яг-ради) ~ ‚

BALÀS. стадам)- Derék Ifju: ваше;

= fzívíi> teremtés! —- Oh Ótsém! Otséin'! bé-tel.

. .  l .

*u „;‚л.ц›—-—-————чь`ж

lyel'edettl jövendöiésed. -‘ Máf látom ‚Е hogy. ~ `

a.’ városban is4 lehet könyöriiletefséget `talál-l

ni. - El-menyek тампонами, вопёоПюъ

ni ngok, mìként ne hagyhalfam vefztiben azt,

a’mi_ mêg a’jégtöl meg  marafdort. Mentöl ke

vefebb vagypquânnál nagyobb fzorgalmatol'

sággal kell isyekezni, jóra hozn'i azt, ¿nii

el-nem :omlotç ездим. (дё-тепуеп )

_ А .. m., м:- "' _

ь.
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.oBEs'rER , мАшзко ‚ туфами)

MARISKO. Ne ellenkezzék Nagyságod
‚ efedezéfemmel. _»-p Véglye,r vifzfza ajándékát:

mert lehetetlen hogy ezt , mind nékiink l'zán

' 1 1a убила.

_ v OBESTER._ M_árislgol gvagy nem

mind >liéd , és az atyáçléf a’ mivel birok- __

meg-fizethetemé _valaha~ eléggé, [ходу tégeilet

` nemzett?  Vidd ищи nekie ezt a'tfekélx

l.fzéget , щепу tsak leg -eleëi gyümöltse Шуе;

aégemnek. ,De titkold el _okát elötte, tsak

»azt mondván , hogy ‘fzerentséfgek á'llitam Го:

Íomgt , egy j@ тьме; {детёныш}.

‘_ f_MARisrgo. „sz36 (ты ВёГёбппуЩ:

@ind l_a.’_ ketten a’ Сходни , ezen -— -. '

CHESTER. Ney rzóuy ‘ тон Ёъаььеъ. E.

_ „dj-bé, ада: által nékie az erfzényt, és azuf

их: el-fogadom ha teltzik köfzöńetedet, utól

»só butsu `vételeddelï eggyütr.' ' ~. f

MARISKO. Tammöiökösön атака: а’
Gróf menni ‘.1’ _ di' il' ' ’ ‘

_ оввзтвк. örökösön A-'ugy.minfa’1¢g’

l'zerelinefebb, és fzerentsétlenebb mindern

мамаш: hözött.. _ _

@if f ~ ,‘ ` MÁ
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1 f  ~ ŕ'sz--_

MARISKO. Tsalç ennyi idöm vala hát

énnékem, fzámtal/an jóiágainal: meg Ã hálálá.- ‘_
. sára? ,'Y t.

oßEs'rER. Ne кем ъбььег. Kéredzei

el dolgozni, és akker hadd láil'alak, avagy

l'sak egynéhány fzempillantáiig-is._ E"léi`zen_

_éieternbe utolsó' gyönyöriiségem., v l

MARÍSKÜ. ( be''-1 menyen)

. J ’V ' _ 

V. )ELE N__É s.

CHESTER, JANos. maid MAmsKo.' f _

JANOS. Nagyságos Плат! hát més-fem
menyünk haza'.' _ ` l'

OBESTER. Nem még. _ ‚

JANOS. Наум _nem fzégyelli, es! pa..

rafzt Léány után annyit lesliödnif _

OBESTER. _Vigyázz _magaliraîbNe igyeÄ

kezzél haragomat fel- lobbantani,` mer! inoil.l

leglkönnyebben 'lehett'z áldozaltyává. Ha nem

könnyebbìtheted , ne vérezd ezt a’ i'ńvet, melyÍ

' szon kivül-ìs став fzerentsétlen. e' ~~ "

` 'JA/Nos. 11111511111 папаша годок)

oBEsTER._ кыш yan-_é am; певцы; ’.

mely~ irán; paranteoltam? '

IA.
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LJÁNOS. It_t vagyonf (_dltq! 'dJ/:4)

oBEs'ŕEn. замещены заднем шва-г.

mii fájdálmakat fogï'ez më'g айвы“:— Háńyî

ezer.könyv_eket fajtolkiapnak a_z щами fze"i

` nieiböl, à’ kimindëń rexńénys'êgit тушек"

egy gyerm'ekében helyhezteti?  -_ Mit a@

как: gyalázatos! - önuön magamtál irtód

zum. —  Oh! de az анаша: kené fzakafz~

_ tya minden józanságomat. Nints elöttem fem

- mi, a’ mi nem Máriskó — l'emmi , a’ mire

ennek meg nyeréséért, nem vetemedném. а- -—

Hatalmas Еве!“ ha lehettséges valzimit el~ér"A

ni Reményńek, bóldogittsátok, ha nem pedig

ylegalaîbb adjátck апсида! halálát. ‘

JANOS. Ugy tettzik iön valaki. - Vif-í

гуси eröt magán Nagyságod.

oBEsTEB. Те еП—теЬеп; baza. ма.

gamra kell ezen rettentö jelenéñ ki-állani.

\: n

JANOS. (el-menyen) . .

MARISKO. Ki läpl'kegy. h_oxár gyůmäb _

_NGL- Érzeíèezzyül meg- „Нашёл a’_ Отд/"о: , ßr

ni. kezd. Le-tquà kQ/ìzrát, е’: melleîa menfen._
y d’ Grtf_elftr,:/`zi a’ tzefdulát, jàiv [задайте ó'

lelí >JWa'n'i-llwnt, ¿s паду darabig, mind пе’тв

ямы mutogattya kútaígeñiedó' талмуд.)

e

1
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OBESTER. Meg-hatott ¿des «fzerelmeÄ

fem! hozzám mûtatott joságod. 'Leg-alább

Yigafztaláfomat találom aimak látásából,hogy

êrzékeny vagy fájdalmamhoz, тег: е1 411116111

fájlalod, miért hogy `fzeremsétlenxié tettél.

‚МАШБКО. О kedves Grôfom! bizony~ '

ságom lehet az.Eg, mennyire vigafztalhatat

lan vagyok miatta. Örömeiì el-vefztenéxxxŕ` ‘

mind azi; a’jót, _mellyet mi velünktettjaftsah 1

ТОМ. ne láttam vólna.

oBEsTER. En peasg ода аапдгЬ miel*

den vagyonomat , tsak tölled ne kelletnék meg-_

válnom. а ‹ `

MARISKO. Nékem ugy итак, l110ng

egyedül Nagyságodon állolt. Az átyám 'Jâäì'`
annyira kedvelli, és имен, hogy lemmiü.' A

nem tagadott vólna  meg.

-OBESTER. Hiába. A’ шлак kegyeue

nek, ök tsupán а’ házarságot kiv'ánnyák _@

én pedig el-nem vehetlek. Ne emlékezziink 7

azért többeterröl. Meg-válunk--örökre bil- _

tsut véí'zünk egymáñól mi, a’ kik hóltunkíg гаг—

tó fzereieibe élhenünk vólna.  -Tsak ép-l

pen vegy mód vagyon: En fel tettem знават—
ban valamerre lelbujdosni'. Ha l'zereltz , jöjj ч

velem, ha nem pedig Щеп политыми? _ _ .

el сип fzerentsétlent. — УейсГв—с! engemet, '

MÁ
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MARISKO. (könyvezve reif 50ml) (Ír iced

ves Gŕófain l Nagysádat el-vefzteni _ Этна:

tos gondolat! _ Kerefztiii haii:an llét fzivet,

¿s az iiìuság kellemetes körönfeit öröilös gyáiz»

ba boritaiŕi. Nem várok én foha több Шекель

tsés паром, de'ugyan mit akar?

CHESTER. Meg-valni ettöl a’~i'z_ere‘nt'séb

 деп helytöl', melj'ben тёк femmim bem шт,

le-tennì hivatalomat, ’s meg-venni magama't

ед Г2отГ2ёд амбре; ЬтеЪУЬеп Arzilnelnfdo'mg.-'

ggl. выдает-91 élelemet.`_ Ne пану-е! engemet

¿des Angyalonl! eröltetlek a’ leg-tifztább (zere

tetre. _ ’ _

MARISKO. 0h! ha _az atyám akamai-_

OBESTER. Mi fzükséged vagyon erre?_

Hét az ö_tettzélit~várad'é fzereutsénkre'? Нем

de. nem öunön mágunkban vagyon e’ boldog»

. фдшк„‚$ештйъё! ne tarts kedves. fzerelmefem.r

A’ hívség fog benünket kalauzolni, melynél

l'zentebb, `§s,megi`zeghetetlenebb nem пены. _..

Бунты! _ide hát ezt az árlallau kezet, поду

légyek bizenyoe birodalma felöl.

MARISKO. (_/ìŕva oda nyiaíya) Itt va.

¿lyon _ itt vagybn ez a’ kéz, iner midön

B'ágys'ádat Лёт ölelheti, tsupán azt Роща

ùńinkäjänà'k iártani, hogy siirü _könyveimef ~

; ‚индийцами Ейаппуац ugyan-is egye:

' '"-LJ'- ‘ '  bet,
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bet, fsak el~l`z3kélemet ne. Gondollyame'g, hogy

én egy ollyan fzcgény vagyok, ‘a’ kinek Гать

mim egyebem, je hirenleń , ’s nevemen kiviil

nintsen-’s máx' canker-is' el-veíäelfem-é? Nein' `

lehet; elégséges nékem Grof Reményt el-vefz

teni, {же kivánnyan több áldozatnti ` _

овввтшъ on Márisko! пе vá'uy-eì ën'

töllem. Eńgedd által nékem zum!‘gyönyö-rü.V

sêget, тау à" leglìvaìalgabb erdöt-i's paradis

tsommá változtattya elötte'mì „Ott gondolmzi4

én tsak lenni нажать, а’ h'ol äz'én kedve“

lem Tzei'elmébeń élhetek. Akáŕniely пУотогйе‘

ságra j~`1{ï¿.,„k.is5 mint valameiy gráditsra lépek'

fel réája, teteìéröl 'drág'ç k'ebelcdbe lietni. Ев? _

moiolyodáfa kedves матками, ŕnindenfé.

le vefzedelemben, oroleányi eröt ád liarjairnn`

паи; ' _ о л 

_ MARISKÓ. Минут-е! ш, tëgyen ma@

ваш eggyüu: engemis „fzerenrsétlenná ы- A

` kármim fzeretem-is, Шуга «gyalázatos hiball

által meg-nem tarthatom. _Oh„kedvts Ого: i

fam! mely. nehezeli` mely nehezen зады én_.

‘e’ шпаги: de meg-_nézvén a’ ищем, çartoif

zom áldozatty'á lenni Léányi I_'zemérmes kön

telefségemnek. . _ ‚ .' “ ¿l i

OBESTER. ( дййфг’дбе je) шепнув! Мс

kegyeil'en! имама! fzemeim elöl.. ».Moßlá.- ~

'Máfodik sumthin пень. - l .. " mmf ‘
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tom mely meltatlant fzerettem; moli ei'zem

pártos vóltodat, moli tapalztalom - —

MÁRlSKO. (ke/èrvç/èn) ’S hát káromol

Nagyàa'd ‘! Ё— Ez  6 leg-utolsó jutalma magá

hoz fzittó buzgóságomnak €- ezek --é azon fzók ,

mellyck fzeméllyétöl való meg-különözése

mért tsorgó köhyvçimet тень. —- — Hálá
darla. Gróf! — — ’SY hát ugyan `нет til'ztel

tem-é én a’ leg-igazabb Гигиены? — Hogy

moli kövefsem, -ezt цеп: tselekedhetem. M_eg
_mondottam az okát: ha tifztelia’ машем,- l

meg eléàfzik vélle : ha nem pedig, гит-61 nem>

tehetek. _ _

OBESTER. Tsak fogál'od néked ez a.’

mentegetés, ’s aria ша; hogy majd öröm-

'mel vesd magada! el-menetelem után, más ‘

е1акзоц ['zcretöd karjai közzê.

MARISKO. Már erröl tégyenek bizouy

айва: az Egek. — А’ leg-nagyobb fzemség

re esküfzöm , hogy ha Nagysádait nem Гите:

hettem, foha más nem fog uralkodni 12173

шеп. ~ _ _ .

OBESTER. (Хат) Meg - bántottam ötet ,

holottártatlan _I'zegényke - I'zeret ö enge

met „ de látoxp melly hellyesy oka van,

dingy` nem követ. -— Szép 'dolog a’ furie.`

nt, de inég l'zebb he ezen az eŕkölts губ-—

zedel~

_/
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   Y W ___-Viv. t _ v _ _ i' _mywnmìrl *x

„дешевками. {Нимба} .Meg фара; Ma.
yriskol hogy kételkedtem' te benned, meet mi,

te nem vil'zi indulattya ez embert? Ely Газ

rentséfen fokáig. Elne гасящем: teak azt

az eggyet kérem 'Reményröli a’ kit fzezfeteted
tett bóldogtalanná. En a’ közelebb lévöA ег

döbe helyheztetem lakálbmat ott fogok'

Íirni, és nyögni"~ ott ушками; az után ai

óra után, inelyben vége lél'zen kinos запад
imnak. l " ’ _

MARISKO. Az Egekvezérellyék a’ Gro
гм. Énl el-menyek bézárn`ì марша: kuny~

honkban, атака: >gyálzomnak fel-vételére.

Teak még eggyet _ Ne nehezlellyen réám
azért, hogy miattam lett errentsétlen._ L

_ » _OBESTER. Sona remèdes Angyaloml

Гона fem'. Ehtávnzom игуан örökösön 161

led tv mert úgy kivánnya _kegyetlen Í'oxl‘.`0111,dg>

ниш fzeméllyednek loba nem lelzfz.töllen1

meg -különözéfe _ elmémben. _Azzal az :gy

gyönyörüséggel ¿lek ez шёл, llogy hajdoná

ban leg-kedvefebb óráimról, опал o'ttan meg

emlékezzem. _ Halálomig, mely már kêizll

vagyon tii'ztelni гены. —- Ely fzerentséfen,
' (Meg ölelve'n melma' akar ) ' i

MARISKO. Bátorkodom utollyárh, h5» _

I_ádatol'ságom emlékezetére’, ezen kevélgyiif. Н 7

I 2 .` mölf `

"x
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möltsemet ajánlanî. 'Vëgye el énltöllem; lei ’

alább azért hogy ártatlan kezciin пешек,

' ¿s fürii könyveim nedvelitették.

OBESTER. Oh Márisko! nem gyiimölts,

hanem тёте; kell nékem. (@i-menym)

MARISKO. (uta'lma щам) Bóldogtalan

fcjem! én lefzek tehát gyilkoll'a. (Egy- fának

(дуб/из djulva le-rogygyik)

OBESTER. (тиф/дм „Ат/п, oda/ìalad,
‚поит и’пгерл, _efr [тег Àcîlelr;’/P.’L'1Jel4 Идут:

hozm' igyekezik. Hol теша, hòl az Egel-re aga-j

lo ïelfintefre közbcn, пае/[деп _]bhajtoz) Térj `

magadhaz fzép fzerentsétleni _végy eröt fájï»

dalniodan. - Tellintsd-megv leg-alább még egy

lfzer azt , a’ kinek hív_ kal-jai fzoritanak;

(Та-стай) Hatalmas Egek ! mit tselekeg

дует? — Itt haggyam~é örökös fzerentsétleń~

везет el'zközit?  _ Nem drága teremtés!

hafznomra kell gyengeségedet fordìtanì. Ма

gamévá téleek, minekelöltç helyre állanái

äjuláfodbol. (А: е1е’ЬЬвпБ tzdduldf a"ko:a'rbz

ша) Jövel édes Ízerelmefem! jövel. Ne állyulc

ki под hempillantálì, melyben egymástól va»

10 butsunk, mind a’ kettönket életétöl fofz~
tous vólna-njleg.y Ne „вынь ily vefzedeimes

pròbára'két ollyan »fzivekehÍ mellyek шеи:

gyengék el-vil'elésérei

и ` MAI* ’ l".
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MAmsKo. (тгмтшдщд к: „gy is..

mêretlen ? Mit akarfz ? — Y

OBESTER. (winni www Tégede; bai.
doggá, magamat pedig l'zerentsél'sé teuni. _y

- ïulajdonodïéfzek édes Máriskom! ajakaidòn.

взыщет, езуеаш mi; „пенса ¿mi (ifi-@f1.9

NLJELENÉ&_

выдав. РАР.

BÁLÁS. (ki-jävën a’ Юту/зоба], meg

_ ßemleïz' a’ [те/атм, с’: tze-(duidt) Mi dolog le

_het ez ? (ki-b_anan a’ медиан, J: Ли] adju.)
Olvasd-elFerentz. И l f

PAP, (оладий) „Jo öreg! a"_Léányod

„iránt ne nyughatatlankodjál. Légy tsendei

„ségben. тег: kivánt állapotban vagyon, és -

„az az Uri afzfzony, a’ ki el~vitte шагаю];

_„ugy fog réája gondot vifelni,_ mint tulajdon

`„ gyermekére.” _' Ъ

BALAS. ÄRettenetes tsapás! már látoiil

‘órökös fzerentsétlen vagyokl - Oh Ferentz'!__

Ferentz! mit kelleték бюст ? —- Ö ugyah jp

"kama, de ifm иене пёпе meg keveret'lá

~iótt, és,könnyen hivö. lValami afzfzonyság' '

lzolgálattyáb; vette , ’s kéttségkiviil el-‘hitette

VC'UC, hOgy jObb lefzen eleit’ venni, azéri.À

' reitet

‚ _  _ ~ “ . _ _

“инд „l ` f. ‚Мm... i-liìz.ů'‘ ~

e *e "\~\W

к

wm. . w., „— msm.31»21.W;1`"

/

r1

i
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,_ _

rajte valo' megmem 'eggyezêfemnele Мёд-й:

ne tsinállyunk botránkoztato lármát ifiu eiz»

relenségiböl, hada -légyen ¿z а’ hire, hogy

az én meg-eggyezéfemböl ment-elt Senkil'em

шар édes Ötsém l rajtad kivül a’ titkot , kedvezz .

tehát mind gz Atyának, mind a’ léa'nyának._

PAP. En jó l`zivel halgatok. _ De leitet-êA

°1У kegyetle“ анион)? ‚ ê’ ki egy atyát eggyet~

len gyermekétöl meg~foizl"za_,` és el-l'zöktetésé~

ben elegyittse. magát? _ Нет valamel'y hi?

tegetö tsábitotlael'? ‚ у - ‘ ‘

BALAS. Oh! ha ¿zt ki-tanullxatnám , vagy

’ `annak vére, vagy вы”; az сдуй: oltáná-el

bofzi'zuságomat, (fir) _

'PAP~ Нет кием a’ Léányb; klizelebröl

valami uji váltnzáfokat “не?

вььдз; 13епйв .- 0111 „вы Токами,

„снует akátmint-is martzanglották fzive~

met, mind eddig el-halgattam, Haze jövén

a’ tántzbol, láttäm hogy egeld'zenehvagjzon

hivellmdà képzelederekben rérzegedve._ 'Ugy

tettzettnékie, mintha mindeneket, meglváltoz.

` д ya шиш vólna, és fzegény kunyhemban meg

alâztatását érzette. >Alatskin _házi efzközei,

n_iellyeket a.’ Iziikség betsei'ekké ш: vólt né.

kie, teekéllyekké lettenek fztmei elött, fog.

lalâtofságaì unalmafokká. Az a’ kenyér, meh

lyet Yerejték nedvelitt, nein vólt kedvesé in..

_ _l ny 

'\
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nyének, 6s azon la’ fzalmán, тепла añnak

elötte oly tsendefen nyugodatt, moli aranyos

kárpitok, és puha ágf után fohajtozott.

PAP. Szegény Bátyám! vefzem “не fze.

rentsétlenségedet. _

BALAS. Már nelle'z vólt nékie a’ munk'á

ra nienni, a’ hól a’ napnak égetö hevel'ségit

kell'ett fzenvedni. _ Oh! édee Atyám! mon- ,- . '

gya vala nékem, mely külömbözö a’ mi for- '

funk mál'okénál. A’ városban nem egyébéxt

I'erkennek-fel az emberek, hanem hogy Зуб.

nyörköggyenek,mi pedig, [югу pyögjünk fz;

-génységüuk tei-he alatt. » Eíféle képz'elödé.

fekkel tufakodolt mind eddig, той pedig öröê

kös bánatot `aida fzìvemnek.

PAP. En azt демонам, adjuk kevés. jó

embereinknek шашки а’ dolgot, és kérjünk

tanátsot; тег: a’ ki fenkipek ki nem nyilat.

komaya шашкам, 161111151 нет-1: тайна:

~hatik. .

IÈALÁS. `Mit gondolfz ötlém! vallyon a’

_midön tulajdon vérem ide hägy цветы, más

idegen által vile'za ka'phatom,é? _- New;

örökösön oda van .léányom Holtig Akell ezgn

fzereptsétlenségelnel (iratni. ~ l

(quzßünnen ватт; бед/д ‚ваш. melf.

„Ил a’ .P_apat наш/г)
l Pf
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' PAP. >Vallyoń mi lehet ez? ~ Mingyi'rt

. ‘ itt lefzek. (kifordul) d ‚_ ' .

' мин, (тава’ба) ВбШЬЗЬаЩп тет:
molil látom hogy' még'az áldäsnak képzelt

_ vagyon is, álokká változhatik, és lmidön az

elrsönek` 'édeféégét akarńok liofiolni,y a’ так.

nal: keserii puharával itatnak. -Ißeneml ta

lám haragpdba ваша vólt ezt a’ Léányt né~

vkern ? ‚— —- Ев efztelen örvendettem növéiin ,

_ ‘I I'zépüléfìn é- örvendettem новая, e.’ mik

` gyalázatomra váltanak. -- Oh! _ miért nem

o _hólbmeg fziiletése közben?l ~ м Mit mondafz

fel-maui: Atp! há: защищаемым иене a'
fájdalom beamed a’ yterinéfzetet? Nem баса-б

‚ ‚ад, hogy шпарит Ьёёпуоё élezéértińkéee.`

lenkedel.' _'- -Q Hiába ч- ЫёЬа:”шег|: látom

hogy tsupán fziiletélire,_nem pedig indulaltyá
1'aì~nézvev Léáhyom, El-hagyott a’ `kegyellen

fajzat, femminek гимна leg-hivebb attyàt

megquomoritani, ~trial: maga engedhell'en'gyag

lázatos el-tsalojà hitegetéiinek.’

_ PAP. (vifzfzafq) кеат Báiyàmfwdom

_ az egél'zfi._ doigat. Azt mongygîk ide künn va»

'. lami emberek, hegyv egy Uri ember, éppe'n

Ímoftviyé-el h_intojába Máriskot, a’ Város_ ша.

_ BALAS. Halmozd taak, -hálmozd_ párt
’Uliì_'__l`zfe_rentse! bóldogtalanságomat. V. Лёт.

._ _ _ _ _Y Afb
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.Ale'zony tehát, hanem Férñu vittelel. Jöv'ell.`
kedves ötsém! Vjövel , a’ miennyi dühöl'ség

teak a’ világon lehet mind magunkra öltözvén. .
A'Allyulbel uttyát a’ kegyctlen hilegetönek,'"‘é; __

Нашёл leg-inkább örvendene I`zive prédája'n, ‘

'akkory verjük azt kerei'ztiil. 1_ Мед-МН Oh!

meg-kel] a’ gyalázatosnak halni. Valamig __vé.

'rit nem láthatom, lehetetlen addig nyugudalg

таты találni, _ Mennyünk.

PAP.' Szegény Teñvérem,! tégedet afret. / l _

теша fájdalam, шпат дошелкогагощдмз тег. ~

‘folz'lott. Nem штата—е által kit kénlzerîtell'z

‘ 3уШю1пй2 _ ‘

`BALAS. Jol mondad Otsérn! — Meg-en.

_gedj hogy épp'en tégedet akartalak tárl'ommá

tenui _ meg-engegy mondom ezen fel-zavar't ч

elmënek, melyiemmit egyebet nem gòndol- '

hat boITzunál. Maraggy itt: el-menyek én nia*

gam azan hitcgetö életének ki-oltására.

PAP. О ¿des Bátyám! _hát el-felejtetted-é

gyengesêgedet ? - л _

BALAS. Ugy vagyon. _Mit akarfzjyor .n

mul-ult teremtés! _ Oh! el-mûlt fzámos ein. _

tendök! bártsak mollanrá hozhatnálak vill'za.

_ Bártsak addig nyujthatnátak eröt karjaim.

пак, mig Léányom tolvajja vérébe meg-fe,

tedhetnének. _ I PAR
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“РАР. _Az Ißenért halgal's, _

`BALÀS.` Нет Ferentz! nem halgathat a'

'vérzett atyai fzív. Teli torokkal kell ennek рд

11а1`201111 5153011111151. — Hatalmas Ezek! Гибн

_ душок-тег forfomat, és minekelötte 16116

letes l'zerentséllenlehelne gyermekem, botsás
' Satok menykövet tsálbitójaifejere. l _

PAP. Lehetetlen tovább halgatni'lìel'zâ-y

dedet. (el-menyen) I \ ' _

.'BALÁS. El-hagyattatom мы: n_iinde
hektöl. 4- Oda van Leányom, ely-mene tefl

yérem., és Шуга fzomorú'környül álláfaim

mai egyediil~ tartozom- kül'zködni.  Kihez

tudjak follyamodni? -ï-Senkìhez fem máshoz,

tshpán te hozzád jól tévö Щеп! (Az Egel-rc

гейшей», tlrdre gill', е’: a1 Kdrpz't le-erq/Ín

hdi/ï) ` ‘_ к -

‘è
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¿( А; Obeßer pàlotzíia, фи »

'TELFAINIL JANOS,

_( щам! egy иди! mellatt ujsdgot Миш. JJ. ‚

по: bä-[ôvc'n фи: пат vefzz' Teilfáinń,.

[флот pipára дуй/г ) _

JANOS. (magába)‘ I_deìe már egyl'zet

enrichis, тещ: та bizan a’ матка utáp van.

‚ ló futkosás miatt, még eggyet fem fzippant

haiék. -Pedig hogy el-lophatá, шт сип.

túl lel'zfzegy kevés nyúgoda'lmam, ~ 1

TELFAINE. Hát el-rendelt ked min e

neket az и]; vendég fogadására? .___

JANOS. Eugedelmet мамок. Nein tud
tam itt щи; Y

TELFAINE. semi rem .- rimini rem.

-— Ugy légyen mintha egyedül vólna a’ Гю

bába. A’ pipa. ugyan elöttem ollyan kedvet

len , hogy a’dohányos embert, három Крёс

nyire fem ['zenvêdhetem magamhoz, de imé

Úánosérteröfzakgt téfzek terméfzetemen. _

- мыощ
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JANos. 111511101011 нападёт 8151215151.

Tsak azt inilálom', méltoztafsék ugy képzel~

ni, mint ha ez a’fiilì a’ Májor шали fzájá

ból menne ki: mert így remélleni, hogy egy

arai'znyita-is meg~fzenved magához. A’/mi

pedig а’ жеванием Ьш,’ 1011011sege111 атм

mindeneket meg лепет. Két fzóba iéányt f0

gattam, egy` rakás Anglus (zeppant vettem,

és egy _nagy> так fagylaltot kél'zittettem. _A’

fzoba léányokat egy rendbéli fellyem köntöb

sex a' визг rz0`11ájának анаша 1111110111111,

_ hngy mihelyt Каб-Шри: а’ Balás Kis-alfzony,

yegyfzeribe öltöztefsék , mosdai'sák, 11010sz

 так, e's tsinoiittsák. _ De már el -kell men»

nem; eddig bizonyofan meg-érkeztenek.

TELFAINE. Maraggyonmég,I Befzélges.

дави; molt ugy-is ligen i6 kedvem vagyon,

'J'ANOS. Bátorkòdoxn tudakozni, тлю

da uevezetei'ebb'ujság vagyon a' novellába?

TELFÁINE. Töbnyire mind a’ lláborml

ról паи, Azt irja_,'hogy derekalint hullanak
`а’ Frantziák. 1 i

швов. 110:1 1111 meg диод-1: vaguák,0’
ykik ide hnza a’ Fejérnépekkel Itöltik idejeket:

példának okáért, köztiink marndott ïzó 13.

yen, Gróf Remény, és ___ .

_ _1 TEL.

_ _  „___ „,._„T_„._;__»....

Í_"___`4‘./~_' >~¢f` x
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. TELFAINE.’ _Es умывание}; .

JANos. 'raiáláa ’

‚ TELFAINE; 011! ede; J'ánorofâ! bizzuk

ezt réájok, el-fogják ök igazitani. En 1135—

jobbnak сапом, hogy l`enki magát más dol.

gába ne elegyîttse, és ki ki forsához 1116161

gyokkal foglalaloskoggyêk.

JANOS. Bizan e’ fzerint Méltóságod fe
foglalafoskoggyék a’ novellával. " ~ I 

TELFAINE. De тяги: ’ `

JANOS. Azért hogy ez tsak a." 116111316

nak való, még azoknak-is ollyanoknak, a.’

kik nem tök kolopok; a’ kik meg tudják gon.

dolni, mit kellyen abból el-hinni, és mit

nem, mellyik tselekedetet lehell'en követni,

О

és mellyiket nem?  Tudja Mëltóságod , azt

mongyák, hogy a’ Fejérnépnek [за]: 0156, gu- l

1`а1у ‚ ’s mató_l|a kell, - *

ТЕЬЕ‘АШЕ. Regi рада berzéd ez. A"

moñaniak másképpen gondolkoznak. Мой a’

‘Fejérnépek okofoknak tartamak. MOR egy

háznál nem az Ur, hanem az all'zony elsö',

» ez тиса—111101160 parantsolatokat ‚ 6s ez Í'zok;

v/táì'ìíîáz mindenféle baja-it igazgatni. _

JANos. тем: ha winden rzabadságába

vagyan az Alizonynak, oda-is mehet, a’ 11075

mxzik? ` » " - fj

www:i' `_ ii ‚ “È
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TÉLFÁINE. Termêfzet fzerint.

JANÓS. Bolond fzokáç!

TELFAINE. Ked talám azt gondollya ,

Вову mi tsak rabságra vagyunk teremtve '_P .

JANOS. vNein ап'а, hanem Férjektöl va

ló függésre. _ ' _

TELFAINE. Ug'yan mit tsinálna János,

_ ha meg~házafodnék ? '

JÁNOS. E’ már tégen `el-kéfziilt az én

feîembe. Midön valahúvá ki-fordúlnék házam

tôl, igy Í'zöllanék nékie: Feleség! ihunn azt `
топает néked, ne-hogyy másba fzerefs, mert

ha' meg tudom, ja] lelfz a’ fejednek. Minden

mödot el~ kell keriilni; fenkivel befzédbe ne

. erel'zkeggyél. Akár ki mit kérdezzen tölled,

mint/1eme ‘nemmel felelly. Igy gotombának
yfag tartani, és el-menyen шиш.

_TELFAINE. Jôl чаш, inert éppen ez a.’

mód ten'né'egéllzen femmivé надает. Mi

_ helyt él'zre veuné a’kcd Felesége', hogy ötèt
yfélti, azonnal l-ki-kaipó lenne. Továbbá peÄ

‚ _dig tsak halgalla'- meg, mitsoda következéfì

iehetne, a’ fak .nemmel való felelésnek. Pél

dának okáért, ha a’ Feleségihez menne еду

l-'zegény Legény, eiféle kérdéfeket tenui:

гнилушки]! nem léfznek-é unalmára ezután

téjendö fzives látogatáfailn ? — annyira ret

, . teg-é ' -
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feg-é urá¢61,»hggy :euyerséggel тать hiv.

ségemnek hclyt adnif? —— nem eIìk-é ellenére,

ha azt kéyem, hogy egymáshoz >hóltigg ltartó

fzerelmçt 'fogadjunkf   Láuya кедum:

ha mind _ezekre nemmel felelne , mi lenhe
kedböl ? ì

JANOS. Egy valôságos magy'ârofon mond-' '

Va tök kolop.

TELFAINÉ. ’S ha't ezekét nem tudla ki'

допаолпп,’ _ >Í .

JANOS. Нет bízén ‚ de már ezentůl töl’.

lem bátran olvashattya minden añ'zony im.'

ber à’ „меня; mert látpm поду Нед

ГеЬЬ е1`2е van mint a’ Férñaknak. Ebböl a’

Mêltóságod feleletéböl “не vevém, Вову fok.

kal könnyebben fel-tglállyák magokat az

alïzonyok Ymim; mi, kìvált az efféle „мага.

ságokba. ' _ I

TELFAINE. Na eddìg bizonyofon mega

' ,mmm а’ Gróf. Eubmáwm.

JANOS. (ki-indul, de az алчба! meg-tlf)

Mar el-botsáthat: mert megérkezett , és látòm

`épperx ide jö. - Еп-ш1 felöl fzököm-ki; щи:

ha fzembe találna itten pipával, bezug linkt

drága dolgam. f ifi-mcnyen) \

”з _. »_`^;

п. 12—
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ILOIELENÉS;

А овЕзТвв. твьщшн. maja мышке

(мути)

l А OBESTEH. (vidrím огнём!) Опепауёп

Télfáiné! örvengyen. Réfzeseggyék egy jo Ьа. _

ráityának leg-alább ebbe az egyb'elfzerentsé

. 56Ьё1„_ Enyim már a’ fzép мах-15220. _Miu- _

gyárt meg-jelenik ;.ajánlom baráltságába.. ~

. TÉLFAINE.' Rméuem `цет гоката mii;

követni fogjuk kedves Vadáfzimmal eggyésü

léfeket, _és eggyüttlörvendezünk kivántl'zerenI

tsénkçn. `  .Y ..

OBESTER. All'zonypm! той kezdem tel»

lyes mértékivel kolìolpì a’ gyönyörüségeü- Oly

bóldog vagyok , hogy nem kcll fenki Királysá
. ‘3,-Király vagyok én vli/lál'iikomuak fzivébeń

`' söt ennél-is több, mert étettem mindenv fzs-l

шефы епк .mg-_ remmifem köwlerségböi

Oly tsordultig vagyon fzivem gyönyörüséggel,
I_iogy nem-_is tudom hol kezgyem,A поп ból

(_lqgságomat befzélleni, 'mellyet remêllek; tsak

Си топает, hogy ii’ legßédefebb вех-таща;
ielkelit engem-et ezeli fzempillançáfokbam.> Y

тигли. qi ¿mori мы! „исхуда

из dolog a’ l'zeretöket Жду. boldogitàni. _. '

_ Lomits
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f ‚г OBESTER. Ézen tul reggel milmlytfelib.

маек, fel-¿bred bennem azen gondola't-is, Вову

'azujj nalpnaky n_jj örömei várnak. Meg-lámm

fzëp Máriskomat tsi'nolan öltözve, vidám отца.
sinful elömbe ìönni, és véllem êd'esdeden анус.

_ legni. Délben еду kis jo izii ebëcl fog Värni,

теще: fzerelmei'em parantsolattyára катет.

tenek. le-ü'lünk melléje, és minden t'ál бы;

nyájolëággal fiifze'rfzámozunk._ Еву fzóval AI'z»

honqul emberi èrö felett való Vvas abran'tsok
Qkötözték kedvemelt az élethez,y mellyet az

абы rsak valamely gyenge hajrzál tartan, ugy

h'ogy _femmit nem esmérhetek “jo'bbat a’ vilâgbń

egy illyen'életnél. Vadál'zi bizon'yeág'ot tenet

rólla, hogy ez elött tsatázäfaim közben-, à’leg ’

sürübb golyo'bifok süvöltéfe mellett-is , mely

kevel'et _félt'em' a’ haláltól', "à moll 1tiziilielyt l

l'zembe jut , reltegek tölle, _ 5 `

TÈLFAINÈ. Valósággal Í'zer'entsëe еш

ber a" Gróf. -- О kedves Vadál'zìm ! mit ké»

ledelmezel, e'ngemei-is illyen bóldoggá tenui.

MARISKO. ( bef-ja идти ölt'özve, kit

шьет тег-Штаб", а; от” ед,— fem ,_1

Тафте! má.. fel-az Meli/f. ) ‘ _ f

OBESTÈR. Eggyek légyünk» шиш! fede:

fzerelmefem! Ezen деке]; Afzfzonysághoz 11121:

lettel vifeltefsél. I

мёде“): $пкд1`г Il. Dank* K
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TELFAINÈLE: engem nem illet; haan
báráutts'ágát fzerçntsémnek (овощ капам.

MARISKO. Én респ; kmönös kegyes

sçgül verzem. мед- rem rz'ünöm rana напада

ipfsággal fìz'ëtni'férelte. ' ч

7 E' OBESTEÈ. Mennyünk elikedveßmffzen

@ellyünk дубки I,innepçt bóldoguláfomnaîx.

TFLLFAINEt En Не várom Vadáîzit ;

подпал pcdig eggyütt fogunk mennì шти

1е1п'е. _ „ ; ` `

OBESTER. El-Yárjuk. — Jövel ['zép l\'1á

ridïo! jövel. Gyönyörködtesd aztat , a’ kit.

{вы д’ f_zerentse örökös bóldoggá teve.

( Квит выпейте/г) ~

A111. TELE NFLs„y

 TELFAINE. VADASZI.

_ VADASZI. Edes ['zerelmefem! vêge van

»mindennek — oda vagyunk. »- Képzelly egy

gyilkos tört fziveìnknek fzegezve: el -kell váL

mink штанах. ‘

` TELFAINE, Mit halluk? - канадца:

aßkegyetle'n, a"ki не: eggyes Шишки

` 1613; Ёе1та1каг5а Ьотапй? '

удиви. татам ад]а_т-6 — Q11

TÉFNÉÍZQtI' meg- :Qgeggyg ki kellmondanom

' ` -- az
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‘.- и Дуда. — тащат: 'az aty'äd foka fze.

'tentsétlenségünknek Tellyefséggel nem “ат.

‘ja egybe kelésünket. Háromfzor bcrûltam

Akönyveirnben ferefztett lábaihoz, tsókoltam

azokat-, efedeztem nékie, meg-eskiidtem hogy

fzentségnek tartom fzeretetedet, 'meg-'mandati '

ta'm , hogy mikor шиш `való el-válál'omat а

karja, akkor halálomabis parantsollya, di

mind `ezek femurit nem hal'ználtanak,

тцыгмш‘с. ngalmanan- тузы nog)

`:ikarfz "ezen fzívtöl meg-fol'ztaní. Mind ed¢

dig nalgaftam ‚ öröm'melahordoztam gyáfzoe

катайте“ és Гона eifélét tölled nem Иуда.

lam: ,mali Pedißv “айда" egy . magam-at is"

zán kedvellö teremtésre шалит, meg-fojtod

bóldogságomat- `

.VADASZL O Felsêges teremtél! ha. igy'

vélekedel, айва—ш: eggyezzél foha- is он

zen eröfzakon, gondoldhmeg hogy életem

forfa függ ettöl, jull'on efzedben, hogy~ eddig

fel _ vagyon fzövettségünk az Egekbe шт. -

` «- Külömben, mit eröltetlek?  Mit teheltß

‚ш Myád enen, а’ ki med vala шпато

'mat ~ is örökre meg ~ tiltá.

TELFAINE, Ezt-is? - оь kegyeaen.

_|63 i -- Ugyan mitsoda спет/ад: ugyon!

'Kg ‚ УА
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VADASZI. Tsupán állapotom. — Ne
4gondollyìa az Ur, mongya'vala nékem, позу

¿n töbl`zörv ötet fzerentsétlenné tégyem, ma

gamnak pedig tsoportofabb bánatot fzerezzek.

.Oda adtam vala _egyl'zer hadi embernek, ’s

jól láttya mi a’ gyümöltse — az hogy mind

eddig jajgatta halálát. E’ légyen azért utól

só fájdalma., [bha а’ mig élek katonánaik nem

adom. Mongyon 1e azért örökösön rólla, ’s

löbfzör vélle ne befzéllyen , mert mihelyt

_leg killehbet éfzre verzek, leg-citan a’ tábor

|herz menyek, és lzeméllyit mindenëfelé гуа

lázatosnak шпат. i

’TELFAINILX Vége van e’ [гейш kedves

.Vadáfziml fzeretetünknek. -Utollyál'a 11:—

fzélliiuk «molt eggyütt.

. ` _.VADASZI. Аи tudom. Nints-is én b'en~

_nem leg-küfebb reménység, tégedet egyébre

vehetni- Tsupán abból áll az én könyörgé.

fem: пе` átkoezad enilékezetit banali, a’ ki

v(lijm. fel-buzditván _fzívedet , fzerentsétlenné

_.tetr.

TELFAINE. Soha fem fogom átkozni.

Нет lehet átkozni nékem Vadáfzit, 23111561—

_dogult Férjem utáa egyediil nyerhette meg

fzívemet.,> mellyen _akármely kevés ideig-il, de

annál hathatól'abban való шахмат: nem.

fzé',
..1 _
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fzégyel-lein mcg - efmérnì. — Nints ollyan' Fér .

ñu a’ Vvilágcon, a’ ki énnékem fzeméllyedet Iii-XA

potolja. MoH pedig `níntsen femmi egyéb hât

ra, hànem buts'ut-vçnni egymálìól.

1 VADASZI. Afzfzonyom! nêked jó fzived ì

vagyon , mely töllem mindent meg~êrdemelî

fogadd él-azért шкалу háládatoí'ságomat. (ârof ’
Bemény látyán, és málll bizonyosnak tartván

"бывшим, könyörgörleveledet mind eddig ‘ell-ëy

» nem кишат, те1у miatt lelìet, hogy peníî,

od нет fog. Ne-hogy pedig addig меня?

I'ebb fzù'kséget láÍT, itt -vagyon egy fzâz ‚па—д

nyos bánko „ваша. (ЫтЩуа vdlle) ` .J

TELFÁINE. Nem _inkább két kezem

пек muuka'ja tápláljan. Több tseudel'séget ¿dg »
nékem egy`ollyanrfalat, mellyet дамами.

nak könyvhullatása öntö'zett, mint еду опуап

emben gazdag ajándéka, `a’ так ez áltga'f4

mindenkor. töllem el-fzakafztòtt  drá'ga гита:

lye iutna el'zemben. -- Tedd-ei azért aja'ndé.~

Кодам és kimélìy-meg engemet` '

VADASZI. (elßŕqui) 3161` vagyon. - Engel

gondólkûzáfodnak, dèv

delmcskedem nemes

о1у fel-têtellçl, hogy ha valaha, akármikor
шедшими, legclébbis hçzzíáml folyamod.

jály 5

* тёк."
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` kül!

TÉLFKAINÉ. Еде! igérem. (fr) Щеп hoz

856 тайга: ! --Nem [спеши röbbet eggyütt,

ha taak áldozattyává nem тат": lenni atyám

haragjának. .‘ ‚ _

VADASZI» Nints mit mondanunk há'. töb

het el életbe сушёный? (а’ [ед—пазучдд е’г

;е’./:ап_у.гв’35д!) Ely fzerentséfen'kedves Télfáí

ném.' Felejtsd-el azt az bóldogtalant, a’ ki te’

веде! ГоЬа el~nem felejthet. (мадам; fzorit.

ván дед: tsokoléya) _Engedd, még egyl'zer,

си az ártatlanfkezet hiv ajakaimhoz fzoritaó

gi —- ezt a’ kezet топает; mely é'des tulaj

долот vala. - Шеи hozzád örökref `

l'l'ÉLlTALNIÍ'L De taláin minden hatag 1161

VADÁSZI. Minden harag nélkül.

y `TELFAINE, на: minekutánna vêge lé

7611 ГгешеёёГейпЕпеЕ, ama jobb világba та

lálkozunk. _- .

VADASZI. Akku! ißmét egylnásê léfziink.

’ ‚ патлатое дуб: @zel/wm, ‚Мг/си и:

monnik)

-. . . e Liv. швы.
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1V. >y`J в -L винам; f i

овкзтвк. .MAR-sta y 3. i'

( .dz Obqßer egy- идем mrtvgfnzßezlbè, паду

шлангам iii-,'61 Máriiko Mum.) ' „j

OBESTER. Ne üldöz'z ¿des rzerelmeremi

—- Ne kivánd meg-tudni azt, a.’ lxiii talám

földhez verhetné_ êrzékenységedet. '` Oly ищ

pás ez fejemnek, melynél rettenetefebbetnem
adhattak az Egek. ` . j i _

_ мышка Е1-те1'2сеЬЕЬ‘сеИёс- Graf кв

mény bennem való bizodalm'át?~î »è Avàgy

gondollya-é, hogyl akármely fájdalmában-is

hiv fzivem réfztl nem vehet'.” y

OBESTER. Eppen ezt akaron'bmeg aka

dállyoztatni. Elégénnékem egye'diil l'zenvedni.

MARISKO. О ¿des Grófam! ne kiméllyb

aztat, a’ ki már leg-nagyobb fájdalmán áltai .
elett. - Avagy .mineku'ta'nn'a eiggyetlen atyá

mat fzerentsétlenné tévén, ez iránt тез-1116

tam magamat gyözni, érhet-é _oly bal fors a?

niellyen ne diadalmaskággyam? Meg~kemé'»
njfedett ez a’ fziv aikkor, midön Nagyságod f

fzeretetének áldozattya lett- ki tud ak'äi'mel'y

fzomoruságßt állani. Mongya-meg mi eméfz»

li'; тег: ha nem fegithetek, azzal leg-alíbb.

vigafztalhattya magát, hogy ofztozom щам.

mából. ' .

_OBES

.
_"
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OBESTER. 30 fzivîi Léányka! hem 50317:

5 пав-пил; engcmet 'ê 

MARISKO. Ugyan Grof' Remény kêrdezi

ezt töile-m? ' ' .

` OBESTER. Jól vagyon. Haliad már törf,
iênetemet., ('olvqßìfa’ levelet) „ Barátomïy Saj

„nállem hogy midön látogatäfodra akarom

„vala küldeni levelemet, cgyébröl Капоты

„tenui tudoÍìtáI'omat. Rövideden ebböl áll

„forfad: A* te Regemented tüzben vólt; tsu

„dára mélto vitézséggel hartzolt ugyan , .dç

„mégis utoljára prédájává téteték az спец.

„s_égnek. Еву rél'ze el-hullott, a’ más ринг"

„minden Qábori kéfzületeivel egyetemben el.

j „грешок. -Mihelytez a’ Királynak értésérc
‚д eren, megltudván x{Erzebaidságod idejének el@

„идёт, minthogy jelen nem létedböl gondol

„ ta , ily` tetemes kárát következni , leg-ottant

„pal-autsch, hivataladtól’ ша вуашиащз

\ „ meg-fofztatáfod iránt.-Azon baì'átod jelen- "

\‘ ` „ti en néked, a’ ki leg-’inkább érzi I'zçren

„ tsétlensêgedetf’ - —- Látod-é Гидр МёйвкО‘: `

'pxer változáß értem? -

MARIsKo. Ев а’ mi legenehezebb, miar

мы, ’, I x ¿l I д

oBEs'rER. Ne удавы magadar ¿dbs A».~

душат! önnön indulatom _okezta ezt, mellyn '
. _K A ц ¿n ‚

l
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¿rt nem~is zugolodom rendeléfeimre. Nam

hogy keferegném forfomat, söt még-édes an

nak emlékezete, a’ miért fzenvedem. Egyedx'il

az érdekel engemet, hogy minçkutánna hiva~

talomat, méltoságomat, és betsületemet örö«

kösönel-vefztettem, érdemetlen vagyok birá

Гоша. . l

— MARMO. Nemes штрекам

OBESTER. Ne nézd én bennem ezentul а"

„fényesrangu Grof Reményt, a’ kinek каше.

_Ségedre fzolgálhatott vólna baráttsága, hèt-l
nem azt az meg-vettettetett, a’ ki —- -— i

MARISKO. A’ ki _meg-isy örökös biroja

fzívemnek. Ne gondollya Nagysád , hogyv

. engemet forsának tündöklö- vólta. _ vakitott

vólna; nem ezt betsültem én , hanem fzenneï-`
.lyének hiv§égit. Nam v'adáfz ‘ai Aîzeretet fo~ V

ha dizsöséget, ‚гурт a’ шт kerelì nyu,`4

godalmát. y ‚

o'BEsTER. oh ¿du Máriskomr erzerin'e

~ ujra tökéletes bóldog vagyok. Lábaidhoz te.

hetem ezen fegyveremet, mellyel minekutzín'nat~

eleget vedelmeztem hazámat, tsak akkor ve».

fzek ezentul elé; midön tégedet akar так

Hántani. Gögeskeggyenek máfok a’ hadi em:
ber nevezettel, biifzkélkeggyenek n’ fok_ vér

entál'qkkal, örvengyenek tifzteitetél'eken, »éq

1 Qmelx. l*

N. _ 1

\

»..m
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emeljenek a’ Mär: piattzain ôltárokat «_- 1:61,

kem ez alatt a’ te- fzived léfzen oltárûm ."

melynek :binden nynmban áldozva'n , karjaìm

közzé Izoŕitalak örömtöl, és gyö'nyöpiiségtöl

el-_féfzegedvm ' '_ . „e ‚

‘МАШЗКО. Нет, édes Grofom! мытым

hogy az én fzeretetem el-_yefztett'forsát Iii-po.

_tolhaÍTa. На azért még fze'ret engemet,' kö

vell'en-cl mindent vill'za nyerêfe iránt- '

oBÈsTER. Harzomaxan шт кетгетг
n’ probKa,” A’ Király nem' fzofzott fzavával'

játtzaniî Megléijdetńeltem én büntetéfemet, én'

winden. roUz решая vehetpe, ennek el-enge

nad-¿aven y _ _ Y 1 . т

MARISKO. _Megytagadja tehát ezen kéré'
femet? ‘ i' ” › .

OBESTER. _Annyi mint az jg) fzivü te.

temtés! ` Eztis megftseleklfzem éretted. _Ki

menyek a’ külsö vàrosba. a’ hol azon Tifzt

vagyon fzálva, a’ ki levelemet hozta. Ettöl

leg»érzékenyebb könyörgö levelemet kiildöm. f

n’ Királyhoz, írván mellette Bara'taimnak -ìs.

~ 'Iude hogy hiábà, de tellyelìtem' kivánsá.

godet. Стад—шей) VLéghy addig tsendefcn. (Ы—

таят) ‚ ; ï _‚ '

.MARISKQ (egyeçiül) Egy mimi порог.

maak tehá-t _iïéánk a’ vii'lvßëßgságok. En,

¿Le __ y ' ` «y

|
.
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egy fzerentsétlen tsalárd, ö pedig еду meg. ‘

veneleu!  Szegény Atyám .' çsak léged [ab

вешай, а’ ki mipd ezekbe femmit Гр штат-9 l

Meg-engedj ушиб gycrmekeduek; vagy ha

ezt е1.т‚и1ато‹1-й$ ,g leg-alább ne áticozd v«iwmléy

kezetit. Felejtsd-el azt, а: ki midön 6115356—

gednek gyáxnola самогон l'enni, темпам: feje«

det ша nap elött kopńrsóba tafzi;tya, midön

meg-kellett v_ólna örvendezœtni, oly nyomofusá;

got nkoz, mely hátra lévö napjaidat ñráífal,é$

4)lawfzokkzal borigltya el. »- Kedves édçs A»

Чёт! -—— О Egek.' mit érzck magamban ‘Q Еву

ЕеЦещб borzadás годам belsö réi'zemet , mely- Х

re fel-bojdult [zivem vérzéfe. Már aztV gon»

домам; hogy paran'tsolhatokl Беззащитные,

és fzümelen `bi1-hatoin azon jo kedvemet ‚ъ

теНуёп Г2сгс1теГет annyifzor efedezett, `de

¿des atyám említëßnek haugja egéífzen гам.

hez vér. Vallyon él ö még\D .vagy pedig bé.` ‘

hunyván fájdalmában Ízemeìt, az Egek itélä `

fzéke çlött, kárhoztag engemet megl-ßámamnl

lelke. —- — Rettenetes képzelödésl' távuzzál

mellöllem. ` ‘

v. I Е L Е N Ё s.

MÁRÍSKO.' VADASZL

VADASZI; суйте nem vof/ìi Мёд-Й!!!)

r

Нажата: yigiech mivel érdemeltcm ezt? Mig ’

und» ‚
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(вода tselekedettel tettem yén magamat atta

méltóvá, hogy attol, a’ ki nélkül nem élhe

tek, örökre el~fzakal`ztall`am. - Atkozott lé

gyën az az óra Barátom! melyan _ а: könyör

gö levelek meg-visgálását én i'e'ámk biztad

vala, mely fö kût feje vólt moiìani гетм

menak.- Ekkòr'- oh! ekkor vert gyöke

:ret bennem az a’ fzeretet, mely hóltam nap

jáig fog emëfzteni. — Kegyetlen Atya! hogyl

tagadhatád meg léányodat töllem , ’s kivváltn

képpen vitézi hivataloméŕt. VA’ miatt kellmái`

nékein fzerentsétlennek lennem, a’ mi má

foknak ditsöséget' fzerez.v` - Szerentsétlen é

kefség! (ротами; int) te vagy hát az а’

_ tárgy, mellyért el-kellvelìtenem hivségem ju'

talmát.  Oh l bárìsak ázón tetteim közben, mi

dön megïérdemeltelek, Vefzhettern` vólna~el,

MARISKQ. `Májor`UrI

“ VADÁSZÍ. Botsánàtot kërek, hogy fzör.

' » nyii bódúláfombanféfzre fem vehettem he;v

menyir.. ' ‘

МАШЗКО. Jól гнет égéfzrz имамы,“

de kérem végyen eröt magán. Gondollyaœi

Méltóságod, hogy minekntánna a’ fzegény

Télfáiné, fzeretetéröl lefmondami` kéntelenit

Teint, leh'et más valaki ennek birására ér.

deines.
i

'_ VADA~ f'



 _ l.57

VÁDÁSZI. Senki fem a’ vilá'gon.

MARISKO. ' Hát örökösön akarja magi:
Aelnéfzteni i' I `

_ f v_ADAszI. Ezr-is féibe fzakarzwm. _.

Nem kegyetlen fors! nem lél'zen módod, hel'z

-l'zas fájdalmamban gyönyörködni. Elégségel

`ezen, az a’ kard I'egiteni, melynek vifelésé'ért_

el-vefztettem fzerelmel'emet. Jövel kedves fegy~

verein! l'zánnyad meg-nyomoru'lt gazdádat', ¿l

fzabaditsd-meg minden fájdalmátol.-Ugy Va

gyon fzép Márisko! el-hiheti, hogy utoljára.

láttya molt maga elött bóldogtalan fejemet.

»MARISKO. Az Illenért mit akar?

VADASZL Semmit Тет egyebet, hanem

le~tenni y:izan életemet, mellyet az elöttem 1:3—

kedvefebb teremtéllel` nem tölthetek,

MARI'sKo. Igazságos Едем 1а1ёш ën

nön fzeméllyének léfzen gyilkolfa? '

VADASZI. Oh! nem. - A’ ki nemefen

tud fzeretni, nemel'en meg ~is halni ша.

Е2е1111е1 rohanok a’ tábor 11е1уге', mind ail»

dig `hartzolni, mig valahogy el-érhetem 126

lomat. Mongya  meg a’ Kis'- afzfzony ’.|.`é1fái'`

' nénakï hogy el -válik moll: ugyan tölle Va

' dáfzi, de meg-fcgi@ valah'ä az Egekbe ölel

ni. ( meg- törölvën Детей ) Vigye meg ezen _

könyv tseppcket nékie, ширмы tégye bi

_, n _ _ пнуть

  

..._дан-1

v
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zonyorsá’ позу mm а' halâltól való Решет:

Ъб! fzármo'znak, hanem az ö fzíve el~vefz..

‘téIìt gyáf'zollyák, Ajándékozza тёк másnak

.at .... rfzel'emséfebbnek -- de tgdoni hivebb»

nek nem ajándékozhattya. .

MARISKO.` 'Nenn reméllem, hogy vela

lllaz ö fzivét más birja,¿ s'o't midönazt а;

kegyetlcnséget próbálná , hogy önnön életit el

vefzeíl'e , bizonyofon nélwie-` is halálát okozná. '

VADASZI. Oh! már ekkoxfleunênek 1361

` ‚Вовек ham'vaim, midön 'az övêvel eggyült

„управами , midön 1eg»arább kaporsója xen

ne tetemeim птенец annak, a’ ki kegyetlen

папуа miatt tárfam nem lehetett, -- Нет-19

-kivánok egyebet Gróf Reménytöl, hanem mi

nekutánna a’ hartzon el - еГещ , 'vile'za hoz'at

.qán ide teßemet, helyheztelteífe kedvelìemé»`

vel egy Iìrban. Ültetteffe körül a’ leg-fzebb

virágokkal fekvêsünknek cîombját` - azt az

dombot mondolń, mely alan az a’ drága teß

,fog nyugodni ‚ ’s öntözzëk meg azt hiv könyv.

nhúllatáflal. Emelîyenek egy oleopot nékiel,'

_le-felìeìvén ап'а mind az ö Гене vad attyázÍ

,mind pedig a" mi gyáfZOS >¢lvâláfulilxát„

.hadd tií'zlellye meg leg-alábh minden érz'é.

,Leny útazó еду fohajtáíl'al. ¿- Többef nem

[гашиш]: т ‚гнуса ` fzeremséfen, (menni лик—ат;

‹



' " ‘ VADASZL

_ _ *2159

avllliirsxw.y Az Едет ЬёпГъегЦеш, хе.
gy-en"v fzánakozáflal önnön életéhez.

0h мат Márisköm! пе

НбПуап. м 'kivánnya gmini hiába . гита.

вековым: ‘mm гешшаь Гет harznái акты

lyoztatáfa.' Jól lálqm a’ gyálìos;> efetet, de
nints mit tennem --fzeral'L-ntsétlenségein,l ésbuz

`gó fzereîetem 'ezt kivánnyákl --ë Én élnék

é, ’s ¿n emeinékié' ища 01у vidám rzc

meket» az Egekre, mellyeket hiv {zerelrne/ß4

fem többé nem' nêzhet? - Nints mód --’

yîegy illyen veßztésnçk tsak a’ halál orifoslója.

(тертый!)  _

MARISKO'. (meg-foga) мам Ur! _

VADAszI. (hi-fàaiquzya -magát- гати

közzül, е’: еЬтепуед); _ ' > '_ _ ‘

VI. J E L `_"_

MARISKO. JÁNOS. _ __

MÁRISKO. (тез-МИЛЬ: Jánoß, jë'lre) Ép

pen joker ст: ennek az ‘embeer hozzám'jö»

 vetele'.` Talám Роща valamit eggyiigyíi ti'éfáih

val, a’ fok fznmoru környül-âlláfaktal meg-feb

hedett fzivegnet ‘enyhiteni ' ’

JANOS. Mi delog Kis-alïzony! hátilly'en

_ Izomorunak"kellé a’ vá'rosban-len'lilva'ondoI

_, и:
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1уа meg, melxßrvehdetefsé váhoztatott forfa,

Már moli a’ parafzt tzońdrás ñtzkok hellyçlt',

Grof Remënyt ölçlheti, ‘a’ tejes pulitzkahell'

lyctt, mind narantsal, kávéval, tsokoládéval,

és puntsal( élhet, a’ fzigoru idötöltéí'ek hçl
lyett, pompás bálokba, `tzifra kertekbe, féä

Játtzo fzìnekbe mehet. f `

MARISKO, Mi az a’ Játtzo Ша?

JANOS, Ez egy пазу épület; ebben еду

Társaság ot'tan ottan, bizonyos történeteket

покои, 1161 чйваКаг, 1161 ёпеьепуекы, 1161

_pedig fzomorukapelé-adni, mellyekböl az

ember mind gyönyörüséget vehet, mind pedig

fokat tanulhat. A’ víg, és érzékeny Darabok- l

~han oly dolgak jönnek töbnyireV ей, mellyek ‚

а’ fzájat nevetésre, a’ fzivet pedig meg-illetö»

désre öfztönözìk, A’ dolog ki-menetelít mixi

~denker ohajtva várják a’ nézök, hogy belölle

az erköltsi tudományt ki-tanulhal'sák, és kö

Yetni kezdhefsék. ‚ `

MARISKO. Példának okáért. 

' JANOS. Példának okáért: тез—Цепи, hogy

val'aha még a’ Kis-alfzfzonynak Jégfalváró; va.

10 el-lopattatását-.is egéífzen kijátzodják~, mçly.

nek ha` jo véget tsín'ál a’ fzerzö, még fok Urak

meg-kivánhattyäk a’ Falulì‘ Léány lopáß; 110

Ест 981115, töbfzör egy I'cm probállya-meg. f.

. MARIS

\
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MARISKO. Na ez a’ dolog nagyon,tetteik '

h'ékem. «- на а’ fiomor'u Iátékok! ».

ì мхов. Еиььец пёте1у ¿naden тещ

öletxetik, melyuek látására ötet fajuállyukg

a’ gyilkoß pedig gyülb'ljük-9 és káyhoztattyuk.

MARIsKo um ¿am lena-4, ningun

‘ amos»i мы а? kim „im »ruim

топает a’_Kis-afz[zgnynak', `hogy midön a’ “

» JámmV fzínbe menyen, vigyázzon, és a’ Гю

morn, vagy fzivre hate érzékeuysëgii dolgo'kaî

meg-ne nevell'e: mer! enuél illetlenebb, és a’

Játtzok elön kedvetlenebb dolgat nem Вас

kedhctik. Ибис-тез, mit keljen katzaguì y ét

mit érezni. Már a’ víg dolgak , ,igen-is Цейс—

téfì érdemelnek -de midö'u az шатаю: les. `

felsöbb léptsöjére láttyuk hágui, midön су

'bóldogtalan zokog, el-ájul, kéttségben clik,

чаду fájdalmâban _kerefztül iii-i таза: н- mi.

dön egy holt Сене: Ьйщййпекд midön mondom

lveffélék történnek Blöiîüllk» пнут hogy nevet

hetünk akkor'? а» Továbrá 'ari-ads’ vígyázzon, 4

hogy a' fzòm'fsiédjával befzélgethet иуда,“

isakmuíìka alan: mi'helyt pedig azt едва le~

pedöt fel-huzzák, амина! haigáíïon, és так

аЬЬо1 állyan' minden lármája, hagyß’ vmi leg

inkább {есть tapsoìlyan айда. — De nein

ишщ ‚пап. и. ищу. таи-1

\
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minden femmisëgre; mert _némelynekfoha megy

hem áll a’ keze, mint a" тают. ° _

A MARISKO. lied ollyan folyváli tud erröl

hel'zélleni, míntha éppen maga-is Játtzo l`zemél¢tr

ienne. ` '

JANOS. Ki tudja?

MÁRISKO. Legalábbl fok Iátêkot Нит?

. JANOS. Nem igen: mert pénzem nem lé

vën, tsak egynéhányl'zor lophattam-bé _ maga

mat, xnidön esös idöbe az Uram köpenyege

шпат vólt, de mêg-ie иву belé fzerettem,

hogy ha nagy Ur lennék , folla eggyet fem had

щёк-е]. Hanem a’ K'is afzfzonynak lele'z média

'bennerazt javaslom azért, fzorgalmatofon jár@

ja. a’ Játtzo I'zint,y _mert fogadom _, hogy ,kii-y

lömb штанге a’ Jégfalvi`Í`o'!_10nál.`

MARISKO. Meg-hifzem, de mongya-meg'

aztis, hog'y az eEéle Tá'rsaság n'iitsoda ешь

berekböl áll , és mitsoda igazgatás вы: vai-Y

gyon ? _\ ‘

JANOS. Mär erre bajos меня: mertez

'nem mindeniitt egyenlöképpen vagyon. Egy

Játtzo Társaság Igazgatojának, több ncmes

tulajdonsígai között, a’ i leg-fzorgnlmatnfabbì

embernek kell lenni; némely pedig éppen nem1

Шут, hanem ennek gyakorlása hellyett,

' » * ` egyëb `

_ LA'

‚ _



égyéb femmiségelèkel, éskätèlefáëgihez nein
tartozo tárgyakkal bibelödik. v‘Le'vegïi värj.

kat ¿pit képzelödéíìben, érmagátnem'érdem,

banem kevélység által vkivázmya betsültctliì.

E’ mîatt fzámtalan fogyatkozáfçk esnek, nè
vezetel'en az , hogy a’ Játtzásra nem vigyäz,Á

a’ Sze'méllyek hibáit nem igazgattya, a’ Kö

zönségnek magához való édelìtéíìń 'nem жёг:—

kedik , válogatott ишака: rilkân ád ‚ a" mel~'

lyeket- ád~is, hol toldván, hol татами , 1:1—

darabollya, és tsak nem egéfzfzen femmivé

авт- némelykor fzánt ('záńdékkal»ìs выступ.

MARISKO на: ofztán miçsqda ki-menetç.

le vagyon? . n _ _ l

JANOS. Ha meg-nem jobbiztya шведа,

kêttsêgkivíil az, ‚ liogy egy~ ащь _idön ш!

minden pmberf el-îdegenedik a’ Лицо Шипы,

és akker ад çgérzfz Igazgato femmivé válik',

a’ Közönség ‘pedig fzenved. . ' . . ,

MARISKO. Машут. mém’ лит le- »

Iluéllyelxrölás плати. ‘ ’

JANOS. Ezelmek mindenkor ugy keilen

n’ Jâttzáfon igyekezni, hogy a’ Közönséguel:

tökéletes meg-elégedéñt nyerhefsék-el: de né
mely tsak fìzete'fitI ki-kapja, egyebet. fzámba

fem véfzen. Némely mihelyt тащат: kell щи.

tatnì, leg-0mm иву kiált, Люду majd те;

L в этюд
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“mM-Www...__v _

.riüketednek a’ паёк, ugy hánnya vetî ш.

дм, hagy meid le-fzökik a’ Játtzo helyröl.

Más ha valami vnevettséges dolog jö clé', az.

_onnal maga-is el-katzagja màgát. A’ Harma

'dìk I'zomoru Barabba-is éppen a’fzerint ját

так, ‚111111135? vigba, ugy дозу а" Nézöket a’
ileg-lìívìre hqtobbeelenéfek között-is meg-1w

' At'relteli, ymer egyenel'en а: Játtzo напишу;

¿ellen чашек). A’ negyedik ha fzerelmell: kell

mutami, ` ollyan Vhìd'eg öleléfeket tsinál, hogy

_öxöfkös tsömört kap ¿member az öleléàhez. Az

'ötödik ha egy `ìdöslembert kell formálni , máx'

leg-ottan meg-görbcdve, és rinerevedve áll clé,

шита éppen minden »ìdös ember illyen vólna.

A’¿hatadik ugy ájul , щита legy Шт: zsák,

a’ fal mellöl fel-dölne. A’ hetedik ugy бишь,—

vh4)ng ha "egy Ta'nätsoll kellenè mutatni.,

` еду Komornyiknál egyebet nem lehèt ki-péznî

_ belölle; azonbań az ordo pántlika vagy kell
тазу nem , örökké ott Btyeg. YA’ nyoltzadik,

i шантаже nemyigyáz: mikor balrol kelle

и ' ' пе, jobfól, és mim ,obran keum, ьшы тешь

\ meg. Némellyek pedig-némellyek шамот: ~ .

mert efféle'k I'zámofouv Vagynak; ezeribe egy

__ {цв-911116161: i’ наведена, КёуеъКеъёаНррещ

>fmagalmol befzélvén, gyako'rta Гнида: hibák~

>kal séptik a’ Halgatok füleit, mely-is itéletcm

{гейш ‚ ыьдшадудьь büntetéß Мерине, má

» l » I'ok `
I
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гон fait; timamfs nagyon ваш-магнаты

Ezel: pedig mind a’ teljméfzettel ellenkezizì` 11i-'-l

-bäkz mert tudja-meg a’ Kis-ale'zony, Ahogy

winden efi'éle Iáték , ha jól menyen, a’ ter

méfzetki-mutatása , hanem nedig majmolása.

_- Пе ki tudná egy rofzfz .látékosnak minden

hibáit elé hozni; ezek tsak azok valának, a’

pellyek _moii _hírtelenibe êfzembe jutottak.

MARISKO. (fe'lre)V Szegény embe'r!r há

tudnád Uradnak fzerentsétlenségit, nem kiván` ` .› ‘ ` ’
näi éppen moti efféléŕöl belzélleni. De millyen _ l

(“ИЗГОЙ ember'ez, egy Í'zegêny Legétiyben! _ _ _ n _

Még-is tsudálkozunk, hogy ai’ vil'ágoiodás an- "

пупа terjedett. (дорогими/я az идол) _

.1, JAN'OS. Vallyon ki lehet ez? ` _‘„_

` Ä MARISKO. M_ennyen, анналы légyen.
/` botsáITa-bê. ` ы

к` JÁNOS. (ki-menysn) ‘

_MARIsKa _(mugdbm) Bizonyoron vata.

mi fziikölködö lél'zen., _а’ ki jo-téteményért`

efedezik.' -P _Bátijan >elömbe. jëhet; ör'ómmei

\fogom fegiteni; annyival-is inkább, hogy már

tudom érzeni, mint örvend'egy fzerentsétlen, \

` `ha. meglhalgattatik,`Hogy ha egyébféle örömf '

161 meg-fofztottanakis az Egek, hadd érez- _
hellem leg-Álábbßzt, mely` l:iz könyörületei'f, ` ,

ségböl l'zár „панк. ’ _

#l ` ` . `JA~
\
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ì ' JÁNOS. y(lurîjä) Két borral'kereskçdö em

Íaerek, kik a’ vároß házrol пат járva'n„ ai

- Obœiiexl Urhozigazittattanak. Mingyárt bérjöni

nek. f .. ' —

MARISKO. Kedvefen fogom 'öket Гонады.

Bort is.vefzek töllcln AzzaLis «шёпот гше.

tetemèt magyarázhatom kedves Grofamhaz,

ha bé-mutatván nékie тат-касты, ártgtlan

kezemmel Atöltömdneg poharát, és igy- атак
I_nyujlvánvl érettem való тез-{удят fogom ki»y

`#mi _.à’ шиш mdpm örömmel kéf; I_e.- ‚

hen tellycíìtèni.

VII. IELENÉS.v

A’ VOLTAK. BALÁS. és PAP. bé-lépnek.

' МАшзко. (та/‚еду: а‘ шт мед-Мим)

теист} ‘— az Atyám! (с1-а7и1иа1е-ф/г, Jrí

{zoŕ руша: ад‘аг; amazok [Её-теплей, ¿g a’

@árpit турий: lefardul- )

___L-‘l
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- (м гитарами, „вы, ¿ffm/rag' ',Í i y ò

" ' ВАЬАЗ. '_РАР.

ВАЬАЗ, (тава’Ба) Ebérkeiék telfátY fiè

remses Balásyéieiednek 1е3Ь61с1036ЬБ гит.
pillantása, melybeń eggyetleunlegy gyeifmekedl

.re találiál, Mely f_z'çrentséslvalék, hogy zi’

` borral való kereslxedélì palálìgl vettem'vólt,

@nerr е’дёъкш ide nemigazitottak vólna, Jö

vei дашь овёт! hada (штанам b..ng ‚ y

ч kebelemllez, ~  (рву 14119]? ЁЙЮ’Ц) Суд;

lázgtes/dolog! — Mit ч ak'arok vala -é- ala'

tsunságra. vezeçnek el-_gyengült indulataim. 

Ezek~é еду megsértett 'atyának fzavai? .

Nerń.-Rei`zkell` kegyellen Гараж! azpń atyàd

eleiben ketülni , a’ ki едущим retten'tö

new birád-is herzen. Tudok én. душевыми.

' kedni ezen a'` fziven, mellyet te bé«véŕeztél

el-fzökéfeddel `~ bé tudom én füleimet, еду

hivalì `

— »i *AAM-s" ‚мат/"51; v'sr.§~.`Y ъ, l `
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hivalkodonak efedezése elött zárni, -. 1101 и.

gyon a’ gyalázatos?

`PAP. ш áli az ath сит, könyveiben áz,

Чёт _ ‘ '. ’ - -
' BALÁS.l Твида. hogy még az-is elmójé.

ben nem банды: шов, hogy епёпет еМ2бЬ

jék. y i \ -

PAP. Oh Itedves` Bâtyámiki nem törölte

мёд a’ vétek gyenge fzivéböl, a'terméfzetnek

am iörvényeir. .- Nun спет xöbbrzör ker,

zséßbe, azt топей n_ékem, hogy minekutám

na.> pimngságàit érdemeltem. `ш63 átkát-is ma,

gunna vonnyam? „ждет в- hät те1у ша.

tatlan lëgyek-is én léányának nevêt vil'elnì,

гласит mindazonáltal ezen nevezetet. На
tula`don'kezei_vçl öl-is u_negi'eklfiell ezt vár

nom, él lábaihoz boruincm. De nem ~'egy

„ya mindenkor aiya; az enyimet meg-fogják

talárn hatni könyvhullatáfaitn, midöu Ша e'fz~

tendeimet* ïgyarioságomat, a’ Grófnak Í'ze

relmét, ¿e jötéteménnyeit meg~gondollyá.' _.

Ezeket ollyan indulattal mondotta, melyböl

tselekedetënek tökéletes megbánását, néztem.
ц

, .

’

BALAS. Ezek tsak tettetéfek.
, _ k ч y ~ i `

PAP. О Bátyám! ne az teii'élt:Y ártatlanek. д '

its keresd a’ “песен. -— Nenn ktuti ö egyebet

_ упырь.

i. L.

..

\__

л . _ ‘Il i _

,_ L¢ŕ4<î`f=`ff~~_,~f2^ ~~~~/ ' Ч: ч_‚‚.‚«‚-,‚„д`‚-,.

‚л-т - . ‹ _ _

' ч
l
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штата, hanem à’ mit fzivrének érzéfe paran'

tsol. — Ne ellenkezzél azéi't. a’ terméfzettel, _

`hantem meg-èngedvén „еще, fogadd vifzfza is.

mét karjaìd közzé. K ' M

BALÁS.v ELjöheß, bátran el-jöhet; el-nem

‚ tafzitam magamtol. «y ~ .

‚п. J EL Е N És.“

\ А’ чоьтщ. мышке;

МАтзко. (а: атм „м и мы)»

«ttya lááazfizoz) Itt vagyok kedves `~Atyám!

BALAS. (усам manjen) Ebregyfel meg.

bántatott indulat! de te fe haggyœl egéíl'zen4

buzgo myail fzìv! .- Tartsátok meg bennem

a’ köìép pontat. v

MARISKO. Tekìntsen leg-alábh kegyes

ábrázattal vakmerö Léányára. _

BALAS. '(melleîe-käzelit) Kitsoda hz az

hìvalkodo, a’ ki сир városba. hòzott, mely

ben minden bujaságat jelentvén, jól látom,

hogy a’ шеи benne. maga. kénnyére щади. -

dik? ‚ ‚ ` `

MARISKO. (тег mind ггтадре1„‚‚ гид

zohgq'ß'alfeld) ` ` _.

BALÁS.- Rely-fel, ев-Ьвгъену, азами

eleget наши. и- Mond-'ki печёт el-tsábitod

Dak? y,"

в
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' I ÍMÀRISKO. Стог-Встану kç§l_veà;Atyám!

@z a’ kitöl ajándékot ye'ttìünk. ~ ‘ .

BAILAS. Ah ’kegyenenisaxárd'i __; Imhgi

_ а’ _aqukriak nemes tselekedetei! Azt'gondoL

так taláin, hogyA nékém adván aránnyáf, Léá,

“пуста: meg-fizetheti? -— Azok a’ gazdag ker

liéllyek иву yélekednek, hogy a’ I'zegény em

berek betâlilettye tsekély dolog, mellyet nyo,

moruságolc y.iii-uba botsát. — Е1 fajult èmberl

x be_ keYéITé esméri azxatxai Шум. Nem kép.

zelfíëtted , mennyi _fájdalmolqikal küfzkö'dtem,

'mona вызывает ЬёёпУот’ас. А: а’ fam,

mellyètfmiveltenfl, könyveimtöl ázott: midön

pedigfebben -elbággy«sdmm,V egy потопы.

` máh“el'nynlva, fzaggatlam kíílomba'n baja.

mat, kiáltozván nevedet. -Ugyan ucm hang.

zettanakáé'fzivedig nyögé'lëim? Nem jelent-é i

meg egyI'zer-is el-aléll atyádnak këpe emléke.

zeledben, meg-háboritani nyuggdglmadat? i

MARISK-O. Az Egekkclf bizouyitom, Вагу

A ha annyi fienvedélì gondoltàm “Шла okozui,
fvmíndeneket el-hagyván, karjai'közzé repül.

tem vólna. ~ Tifzielem, és [zeretem édes A

дуэт?! '- Sukkel Iinkábr»l штамма. 'ons'

mitsoda Шуб: bántottam én meg '_'. Ollyant,

а’ kinekinidöflV meg-kérelhçletien штата: ‚те.

пашет benne. шлемы, лет папок .fzájábél

~ °8У°'
|

a
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egyebet ¿des pironksâgoknálf ‘A’1félelem fd.

gott vala-ei eddig, de már moli низведет: _

lát meg-hatva. Szerelmem, ’s «t'selekedetezñ
meg-báná'sának könyveì elegyefen hötniliölyöglY

_nek ortzámon, ‘ ‘ ‘

_ BALAs. мать tegy дым щепа щи

Elek,î midön геммами léányomat.

MARISKOL Nem Léányát édes ¿tty_árxff`

`Nenn vil'elhetem én többé ezt az nevezetet;

~melynek meg-gondolása mëg taiám' halálçmat

okozza.' ` ' ` "

BALAS. Bôldogtnlan {стай} meg-_vagyunk
tehát 'gyaláztátva örökre. l `

РАВЫелСзНЗЗеЩеп-е! egél'fzen штык, Az

ártatlanság legßdrágább vagyon ugyan a’ vilä

gon ¿des Выводим! ugy hogy ha fzabed vá

lafzráß „вытек vaina, _örömeß'ebb iámám

életed vel'zedelmét, de ha az ártatlauság el»

verzett, meg-marad a’ nemes акын, ше1у`

foha fem vél'z-el végképpen. Mihelyt an em.

ber akar, leg-ottan тез-атаман I'zivében,

es midön azt gondolná valnki,v hogy egéfz

fzen ki-alutt, akkor élefzti-fel a’vbelsö kin;

E'zzel vigal'ztalhatod magadat édes Навет! -

ártatlanxágod el~vefztên, és ha igaz f_zived

böl bánod tselekedetedet, reméllem mind az

Eg, mind pedig atyád meg~léfznek engeí'ztel.
‘ I ' ` V ’ “kvm

д .
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‘ pim, Külsmhen а: едешь пишущим.

„шар mi'.rajtunk кыш törtênctedü, fzégyen'
yinélkül jelcnhettz-meg ujra. v _ . \ ` '

Mmmm., ны ¿des ватт

IBALAS.‘Jégŕ'üllván a’ hová gningyár: v_îfz„

fza- kell. jönned. Sxèír 'leívetkezni magadról

иен buja, öltözetnek d_rágább ékel'ségeitv,rtsa`k

annyi maraggyan te rajtad ‚ hogy Szoba Léá

pyi állapotod'at nézhefséK-ki belölle. Наша-е!

mérgcs ajándékát annak az álkozott ember

век; én-is itt halgyom; a’ mit adottfvala ,/ég

köí'eíl' engemet` `minder) шашек шкшд .

` „MARISKQ Венские-тез paramsolat!

SALAS. Mit изюмом Mmyünk, me

drágák a’ [zampiliantál'ok, ‚ »

MARISKO.v (Идеи/ю: фё) Meg-enguijen

'„ ¿des Atyám! — meg-engedjèn nékem; ne ve

~gye roIfz верещит. kéfem engbdelmeskedni.

Grof Remény ugyan valósággal nam Férjem ,

de a’ leg-érzékenycbb fzerelcm hatalmával

bírja fzivëmet. Kéfz vagyok én ötet fumi,

¢l-v~álni tölle; egéfzfzen еыбкеишет magam
v'lmnlAtyaâmat követrii, ha ming-yârt halálom

-Iì'záÄ-mazuékás belöllegl de jelen nem létében
«èl-menni,A abban p.’ vélekedésbçn h_agyui,l hogy

winden о}; vnéllgiil hitçllçndleltem ho`zzájaï _

/

л ’Q_ ’BALA&~
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BALAS.v Mir ваши: amazon! um ш

Гид te fzämban egy амвон hitegetönek vé.

летает, és mitsoda hatalma vagyon oly fu.

retetnek, mely el-vefztett, ’s meg-gyalázott té- ’

gedet? -- Szereted ötet--és еще! magad [zé

` gyenét. Avagy` elébb betsiìlledé `érdemeb

len jo-téteménnyeit  ártatlanságodnál , melytöl

lmeg-folìwtt; elébb betsülled-é atyádnál, leg.

kegyetlenebb ellenségedét? _» Нет méer el

menni távul létébenl- Bái- mikor engemet

el-hagytál, >keferiiséggel terheltél, kéttségben ej.

tettél, ak kor letlél vólna illyen félelmes. -—

Talám tsábitodat várod ‚ ho'gy védelmezzen,

hogy ki~ragaggjfen az (мудр hatalom alól?

' (indulatofan) Oh! hadd jöjjen tsak  hadd

jöjjeu; méréfzellycn bár ki-üznì innen, шеи:

ha fzintên minden fegyver nelkiîl, az el'zten.

dök terhe `alatt едущим yagyok-is, тезы ч

is azt meg-tselekedhetem, hqu ajtod kül'zö

`bén el-nyulván, az Ilìent, és embereket bofz,

fzuállásra hívom. Önnön magafzeretöd, n.“

Hemer именитый: tapatni, mig hozzád jut~

hat, és a7. alá"s fel-járók ifzonyodáll'al fog.

ják шамана; imhol az_ affzereptséllen пуп,`

kit meg-tagadván Léánya, en_nek fzeretöje lá~`

baival при. ‚ * ,_ I

l

MARIS` ‚
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_ _l iti/lititlslit').v .Oh fzerelnieeßAtyámif>melyi

kçYésbé _esméi-i azt, a’ kit ily kegyetleriül

. bánt-meg. Eletemben fogàdok, hogy Щи;

letben léfzen elötte. ` '

_ B'ßLAS.- Mégy lanimi: tifzteletéröl mii-liy

“шпана, a"ki_gyal£zattal illet c_ngemet. Az;

„meting-110gr engemet-is~ ei-ámit hitetlensé.

givel'f «- -n-Kedires Ötsêm! ály-ki'az ajtoba,

és adj hirtymidön az a’:kegy_etlen шейк-з

Nam akamm шаг, l p

PAP. Jol Ezivel. Ugy-is nehezen álhatòm"

ki ezen Jelenésnek érzékenységit. (ki-magra!

Ãm.]ELENÉ&

BALAs. MARtSKo. __. ._

мышке. На шага нет Мчат}: ма

т 'Atyárń iátni, »engedje meg nek-em ezt;

teak egyl izempillantífìg. :' ''_

BALAS. Mit `kiváni'z? Talám magain y

мешая; езуедщ мене: _..- оы bär ha at..

Iëmtöl Богата-Ев“ meg, тез fémtselekedném
,i ezt 'Qiiîñûzèlì pëkîe. Addìg, mig tn_dtpman

_ ЕМ; vóltát папа;';1у61;дс9;‹.—уеькег‚зк‚ d@ ‘

~ _ezen fzempillantâliól fogva, melyben az Eg

Vifzfza ád gondvii'eléfem alâ , fzáinot kell_ l'ói»

lad сдаст. Mennyünk azêrt ¿des Léányoml

t



р Èlár Где: éjtzaka vagyon —-- ez.}çg jobb idö

el-têvózáfunkra.
.- - „Vix щ

мышке. (myn та: fürü ‚м: на

maga mellye/re ttf/zi) Oh! kedves `Atyám! ta

ypafzfza - ezt az gyénge шт -¥\ és é'rezze

ha lehet annak repedését.  Oh.' ~‘ miért nem'

tehetem fzemei eleiben ,f-hogy МПА!— meg f`zag_4

gatott' vóllát. V т. - - I'

ч BALAS- Engçdelmçsk'eggyél, чаду ret

Íegjed átkomat. .' ’

MARISKQ. Igazságos Egek! mit tsele

kedjem? -~ Hogy fértsem mcg ennyìre аи, а’

ki oly hiven ['zeret engemel?" l `

’ ВАЬАЗ. (dühößm тлена.) Башен;
menykövek! fzállyatókile, és ¿_ y 7" Ä ‚ ;

мАшэко. (мы ßdll) sanii'nßyèl;»megì

¿des Atyám !` fzünnyék- meg átkòzgi. 1911116"

егёс УёГъеК фааашап’ -‹ ¢1meny¢k v, на}; лед

.8уед Г2аЬас1‚ {nég egy 'kegyclmétíxfkifkérpitx

Tudom nem kivánnyaéppen hgláláç annali»u

a’ kit той fel~áïdozok parßntsolaìtyá als; gang»R l`
Vgedje -meg tehát, avagy «tsak két háx'orŕnî fzót

irni-nékie —- leg- alább ат: az ведун, hogy _

atyámnak.engedelmeskedtem. ’ f

BALAS.' Talám жёг: ‚ hogy jöjjçn _ifmét

el lopáfodra.  Igy akaïod шалаш man jg

' s_ágomat
х

l'
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`rnodat nem akarom nálla hagyni.

. hüntetni; de ['zerelmében! -— ettöl ne félly. ;`

ságomat, mely I'zerìnt akârmely fzegény «ар

tam-is, irásra tanittattalak?»Nem~,l`emmi nyc

нам hal

lyon meg fzégyelletében, maga fogia Amagát

nem` I'zoktak ebben a’ feslett erköltsiiek meg

` halni. — Hol vagyon anuak a’ tsábitónak

>Afzolgája; adjunk által nékie holmikelt.`

MARISKO. lvlihelytv mcg-mam k'edves

. atyámliak itt léti'tr, legíoíttan Ura utá'n nyar«

gala. ‘ „

BALAS. Rettenetes dologl mennyic Коша

káztattuk itt mulatáfunkat»  Siefsiiuk kedves

Léányom! — mennyünk; ne hogy el-állyák

utunkat. Minden nálluuk lévö vagyonnyát

hadjuk ajtaja elött, és azzal felejtsük -el vég

képpeu. мед-ходи див? Lŕáaydnak, сёл/Н

"indûl vílle) .

MARISKO. y (mente'àen) Шеи hozzád ked.

т, de Í'zerentsétlen hajléka fzeŕelmefemnekl

‚ ~ légy `bizonyságai. gyáfzos elválál`omnak. (ki.

тётей ) -

rMIELENÉS»

VADASZI. наугад!) —

Bóldogtalań feiern! meuni ali-awk, _’s цеп:

шт "i 0h!` nem: тег: egy' l ¿dei lappango

' ä таща:

.N'>.,_ »g ..«« и"

4
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„w„„-.._._..„«_.,._ Y r. ,-W-.wnI-_m 1... „

indulat ide bilintsezett.  Kedves teremtës!

egyedül te vagy теща minden gyötrelmemnek. ‘

—- Mit tsinállyak? -f О fzeretö indúlat! köl- l

tözzél ki ezen vérzö fzivböl , és engedd-_meg

halálomat. Engedd meg, el-enyéfzni azt, a.'

kinek ezentûl minden l'zempillantäi'ai élretének,l

meg meg annyi kinzó fzerl'zámok lennének.

Nem fél meg- halni ez a.’ l'zerentsétlen: mer:

midön fzemeit örökre"bé~hunnya, kinnyait~is

, félbe Izakal'ztya. Jövel Vàdáfzi (тег-[шт];

jövel hartzolni. Fereggyenek- meg vérbe ezel:

a’ kezek —- öldököllyék egy mâsra Királlyom

ellenségeit, és utóllyára ölelje'k magokhoz é~ _

des halálokat; édes halálokat mondom , mex-t

midön el-gondolom, hogy annak тез-61“.

zéféig birhattam Télfáiné fzivét, tsendel'en

nyughamm атака; álmában. _-  De mit а?

karfz háládatlan! elfelejtettedé fzíves hará

todat E'  Nem —- lehetetlen addig el-men.

nem, mig tölle\yégsö butsut nein véfzek.

_ ю . _

V. JEfLENÉs. “ _

' vADAs'zI. _oBEsTEn. @013m нише) _ `

OBESIER, (ba-'mßs татямы га

rù'l пе’зуе’л а’ palotdt ,_ реф/Вен meg-óóduli

' va, egy [сейте (oggyz'k) Oda vánlhikéiìemt

мамы: Szukam Il» Dai-abi ` м VA~

„e
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vADAszI. (тез—бит м: 1:1: камешек.

len Barátoxä'l ? ' `

OBESTER. (fel-fzölfi/f, et» dalla/„gba

jö) Rcttenetes tsapás.r -—0 Egck! miért nem

Áadtatok e’ hellyett halált fejemre? - Repedj

meg fzánákozó föld! és temefs el engcmet.v

(Vadq'fzz'ra borúl) щади! Vadáfzi.' ['zánakozzál

V ezen a’ bóldogtalanon, a’ kiben talám cgyedül

akarja a’ moñohaság, minden halandónak vét

kit meg-büntetni. Nem ts_ak eI-vefztettem

hivatalomat, és örökre meg-gyaláztatta'm,

‘hanem imé moli Balás fzcrelmefemtöl-is шез—

fofztott. '

VADASZI. Én pedig _- ..

OBESTER. Tudom Barátom! jóltudom

forfodat. ~ l ' `

- VADASZI Azt akarta. talám fene vad

fzerentsénk, hogy két jó barátok, egyfzeribe

' légyenek a’ kinok áldozattyai. -

OBESTER. Nem - én mingyárt meg

-fzabaditom `magamat eltöl. (Kargyát malgre’

ne/r alrarja ßegezni, d4: amaz Íîi-vq/ki [feu/

мг)

VADASZI. Meg-ály bóldogtalan?

OBESTER. Mit akarfz? Mi okou kivánÍ'z

akadállyoztatni? тазу elébb 1ehet-é I'zün

l Í telen
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ielen'piaittahgló зашитым: egy halálnál

ьщипспп ' ' ` ' ' ‚

- VADASZÍ Нет Ьа1ё1оаа1 kárhoztatom

én  Oh! nem: тег: еЬЬеп magam-ìs minA

gyárt követlek, царёк: annak módját. Num

te, houád való, magad gyilkofsának lenni,

OBESTER. Iól vagyonhl- тай/гагат) /

más ůtryát fogom halálomnak h_eresni.  _f

De ugyan Vadáizi! mit befz_éll`z fz'eméllyed

iránt, midön a’ tefdolgod olly könnyen or:

vofolhatö. ‚ '

VADASZI. Örvorolh'ató? -ů-Óh Remëny 1 ‘

Remêny! mit kivánfz lehetellenséget hozváh cléí

vfájdalmairń emlékezetêre Vifzfza tafzitmni? Тцд

dód~é, hogy örökre el-veleettem Télfáiuéî?

‘ОВЕЗТЕВ. Hát игуан egéfzfzen elsalab

taé benned ,_ az érzékenysëg Józan gondoh

kodáfodat?` Tsupán akaratodtól .fiigg или.

den I'zerentséd, mely`vakmeröségre lépvén,

halálodat j_ovafollya. Milsoda gyönyörüsége

det találhalod el -enyél'zéi'edbe akkor, midön

I'zereteted tárgyát egy fzóval magadévá rehe

led?A

' VADASZÍ. Mivel Barátom! mivel?

OBESTER. A’ hadi életröl való 111-1110!!

y dáfsal.

М 11 VA*
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VADASZI. Ugyan -lehottséges-é, tölled

" ily tanátsot hallani?

OBESTER. Min tsudálkózol? —- Elébb

betsülled~é ezen kivülröl fényes': maga való

ságában pedig nyomorûságos forsodat, egy

oly fzerentsénél , mçlyben fzívcd örökké

gyönyörködhetik? Nem tudodŕ hány ezer fáj

dalmakkal ñzettíínk tifzteí'ségünke'rt. Az alan,

' mig lpáfok tseńdefen nyugodtanak, minékünk

az ágyuk meny-‘dörgéfei zugtanak füleinkben;

mig márnk вакантны. кшётьше bóldogsá

gokan gondolkoztanak, xmìnékünk Yagy halálà

tól; vagy pedig örökös nyomorékságtol kel'

lelt rettegnünk.  Mind yezektöl van modod

mcg-fzabadúlni, és annak ölében tölteni nap

jaidat, a’ ki el-rabolta I'zívedet. - Tsak ép

реп Г2611у. - Szólly Barátom! àunak az a

tyának, `a.’ ki Léán'yával, életedtöl-is meg

akar' fofztanì. Mond -megö nékie , hogy vég

képpen el-hagyod hívatalodat.

' VALDASZI.> OhIRemény! Remény! de a’

` világ -— —

OBESTER. világ kárhoztaíl'on akár

mît, tsak bóldogságunkat találhall'uk benne.

' Nints a’ földen oly dolog, а m'ellyer valaki

nem`betsmérlene. -lHányat nem I'zámlálhat

nék» én uéked ollyant clé, a’ ki felebaráttyá

» _ ` nal:

\

*___*
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nak minden выставке: gyalázál'aümn> ~gyö

‘nyörködih mi mal „mém джаза: ЕЧБКёКе-т

tesekhez_fzámláltatni, hogy máfokatV hibákkal

tellyelbknek kiáltoz, és a' ki шпат az által gon

dolja dïtsértetni dolgait, Вову a’ máfokét {61

dig alatsonyìttya. - Az Illyenek пира régal

mazók, a’ kiket leg«inkább fzámba nem ve

véífel lehet meg~igazitani. —- Fclejtsd-el azért

а: еЁЫёС vadárzi! és ners кеьеъёьеп аппаК,

a’ ki ér`etted esdeklik, y

VADA§ZL Oh Barátom! Barátóm! te uj`

ra fzerentsêtlenné téfzfz. ~ Meg-nyugodtam

vala, már egëfzfzen haláloman ‚ ’s te ismét fel-g

e'brefztéd bennem fz'mte haldoklo fzeretnetemet,r

—- Méltóság! платы! — Egek! mit m`1_ve1_

lyek? ' . .

ОВЕБТЕВ. Légy fzerentséá щади! _
légy mondom az, a’ mi én foha t'öbhé mitm

lehetek. . ’ .

‚ VADÁSZI. Ha fzinte fzreretetemÍeröt venÍ

` ne-is той rajtam , [bha méltoságom el-vefzté

Íîn valo fájdalmamtél meg~nem Izabadulnékfw

c’ pedig kefervefebb lenne a’ шахты. — Щеп

hozzád. (мед-61:12) Végyed utolso b_aránsá

gos iileléfemet` `ОВЕЭ'ГЕН` Eregy hát vakmerö! vefzœsd-y

el magadat, és okozzad сие! az ártatlanï

Télfáinénßk-ÍS hálálát. ' - ‘ l `

‚ VA.

р

\
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VADAASZI. Télfáinë! tégeôet шее-61111!—

Rettenetes küfzködés! »

_ OBESTER. Ennek allai-fz mind kettöieky

nek vérevel áldßzni. ’ »

VADASZI,l Nem Barátom! meg-engedj in~

dulatçmnak. - Elni fogchi azon áriatlanért.

Le-mondok hiv'atalomról. Ezen [kempillantás- '

han menyek, azon kegyetlen atyához шее—

jelenteni f_zándékomaÍt. Azt игуан jol tudom ,

hogy állapatomról való le-mondáfómnak em

lékezete I'oha meg-ucm válik én töllem, él

риал опал 11011101- fellegeket bórit Щетка,

де _e

OBESTER., El-oleattya ezekct fzereteted

édefsége, ч

VADASZI. Tsupán elvenÁ reménységem,

'táplállya-is Шиш çl-alélt állapottyát.. MOR

pedig el-menyek, hadd lállam utolsor xeńdelé~

[n а; Egekuek- ( [Её-телусгг)

И.]ЕЬЕЫЁ&

QBESTER- JANOS.

oßEsTEa. ’‹ мятая mdd/zi латыш}

‚ Бгегртзёйец Èarátom! т mi Шип ènuekis

Бонды” т—э Meg vetcd fzerexeçedén агнца

gedet, шпулек текст; miätt [фа казнь

 ~ шее
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letes bóldogságod nem мы: Midön nyájos

ságbd leg-inkább örvendezhet'ne, forfad válto

,záfa ujra meg fzomori . — МЁЗЁП’ЗБШЁ nékie?

magával való örökös kúf'zkedéů 1` nem de nem

— Ugy vagyon - de leg-alább meg-'marasz

tám életit. Ele'g az, ha élni fog. i ,_

JANOS. Nagyságos Uraim! a’ vatsora rê

gen kéfzen vagyon. `

OBESTER. Nemel'zem; ‚_ \

JANOS. A’ leg-jobb ízü e'telek, mellye»

ket Nagyságod fzcret. .

OBESTER. Mind egy.

ЗАМОВ. (fe'lrc) Szegény Штат! т11зода

állapotba hozta fzerentsétlenségc; lehetetlen

akárkinek-is réfzt 1113111 venni belölle. ( Urrína/r)

Bátorkodjam»é fzóliani? '

OBESTER. szóuy. n

JAlflOS. Felejtse-el a’ meg-lörténteket. \ `

OBESTER. Halgail'.

'JANOS. Hát örökkékigy akaria-é magát

¢méfzteni ? ‚‚ 4

OBESTER. Lefzfz még egy jobb életoda.

fenix, a.’ hól nyugodni fogok.  Reméljünk,

és addig be'kefséges türéiïèl fzcnvedjünk.

JA».
l

\

щцщ_„
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JANOS. Atkozott rößtéuet! 

_ OBESTEK. H_ozd.¢1é а’ иуакас; ты: то.

nyünk.

’ ' JANOS. Нота Nágyságos Uram?
A OBESTER. Magam fem tudom,

JANÓS. En akármerre kéfz vagyoli, még

a’ halálra-ís. . . .

_ OBESTER. B'ár adnák az Egek! тег: ott

‘nyugodalom yagyon; Ott nem gyötörne, meg

gyaláztatáf'om emlékezete-ott nem vérzenék

_ @z a" (И? fzerelmefemért.-Eregy ki, álly .clé

\ ß’ _lóvakkaL ` l

` JANOS. (ki-menyen) _

OBESTER~ (magcíba) [mé kcgyetlen atya!

`ildozattyává téfzcm magamat megbäntodál'od.

pak, Képzelem azon átkokat, mellyeket re',

im шлю: dühöfséged; fzünnyél-meg лёг;

f govább folytatni, és büngeíffmeg engemet.‘Elöt-.

` "х ted fogod látni; mingyárt azt a’_l`zivet, mely

Léänyodat el-tsábitottayólt; verd' kerefztül

шаг, hadd haìlyakmeg' leg-alább a’ mel,

lett,` a’ kitöl meg-fofztottál. Ede: léfzen

nékem a’ halál, midön МЫШЦ) foghaltya,

b_é штаты. (ài-roban)

„т Jus,
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VIL-,1E L в 1111 s.

(Af Bald: Lak heléyeîz)

BALÁS. PAP: éS MARISK() (befjânnell)

РАР. Шу-1е kedves надет! wdòm ¢1~fá.
хамы. l "

MARISKO. (le-al) ‚ .

ВАГАЗ, Ьйща Léáuyom! mit okoztál

magadnak. Mely \'kevés ideig valál hiyalko

do _állapotba , ’s már két három fzáz lépés-n
буй gyaloglás egéfzfzen el bággyal'zt. Képzeld„‘l

mely zerhefen _fog esni néked, a’ шпината, ’s

I'Lükölködö állapotra való vile'za сед-ем.

ммизко, (fáfdazmq/on) oh Atyámg A.

жуёт! а’ telinek fzenvedésle feí'nmi fem; al

` fzívnek kínnyai `kegyetlenebbek.

B_ALAS, Ezeket .juz idö'ei-fogj'a oí'zlatni,

MARISKO._ (гашиш/612? Ító'nyäkäre ’hajt-g

pd”, _elßendßredi/ï) °

PAP. Еде: Bátyám! a’ tc Léánycd mail?

is glébbi fzépségében vagyçn: nyájo-l'sága. ре

. diglen még letzhetöbbé lett, ugy hogy azok»

mk, kik eddigis kérrék, bizonyofon nagyobb

lgfzfz utánna vàló vágyakodáfok, elevened.r

vén ищи. Ezéçt tshát gondolkozzunk 5613

hez акта iránt,

К BALAS:
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\ `BALÄS. Nexnf-a’ mig én élek, [bha Férj~

hez nem., menyen; fenkit fem akarok meg

!salni. Dqlgozzék', és Íirjan velem ведущи.

Vile'zal Карга. máx' mindenit fzeretöje; femŕni

[em maradott tölle egyéb nállunk, a’ gyalá.

’ низы. f f ‘

PAP. De miért' там: а’ terméfzettel, él

гимны е11еп1‹е2п1? `Avagy magánofságra.

fzületen-é Márisko Э

‘l BALAS. Hallod-é Fçrentz! (тез-пей: Le'a’~

Wát) minthogy látom el-alutt, ki magyaráz

yhatom magamat. Ugyan nem vefzed-é éfzre

el-alélt forsából annyira el-ragadtatását hite

getöje I'zereîmétöl, hogy Гона másnak fzivét

nem adhauya? Midön én ezt jól tudom , hogy

eröltefrem a’ háiofságra, meiy örökös fzeren.

tsétleusége lenne?  Elégséges-é >ez a’ fzív,

_xner már egyfzer tellyes mértékibe koßolta

a’ fájdalom keferîisêgit, ujra hafonlo efetet

probálni? Lehettséges-é nékem azt hinnem,

hogy ö haJIandoságait, mellyeket a’ büfzke

Remény-is imádo'tt , egy hozzám hal'onlo ран

rafztxiak adj@ birtokába?

PAP. Ugy vagyon, de ha parafztnak perni.

aggyuk-is, oly tökéletes a’ te Lëányod , hogy

bizonyofon капать ember-is fzerentséjinek fog..

- ja шпат fcleséginek`nevezni, ‘és ebben дна.

,pod
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Àpodiunli-meg.A Parafzthaz az 6u tettzêí'erńböl

_foha nem~is -menyenz

fprfa аи tartqm , пашню az Oroonokkò fol

lyo víz parlyán )ako Indus Ale'wnyokéhaz,

a’ Швей nyomorusáqos ать módjától {поа—

’lik a’ Ke_rel"zte':nység,\v _

BALAS. Неву hogy _édes Ответ! _fzolly

erröl bövebben. Hadd tudjak valamit 8,201:

101, kiket te a’ mi afzfzonyaìnkhaz 'hafonli»
tafzfz; hadd (шпат, Á|11er rcntcìuöl állâpot_

tól félted Léányomat?

_ PAP. Az Oŕoonokko vîz partyánlalŕö

Indus wady ракитой , ugy kegyetlenked.

nek feìefégeiken ‚ 'mint a’ leg «alább való ra.

bokan. E’ miatt,.tsak nem тега; ешьепщ

azon fzép vidékek, és ott, a’ hol a’ t¢rméfz¢t

mindenütt ¿des anya, egy fejérnép fem аки

¿nya leoni. На Léányt hoz a" világra, mî. .

helyt fzülettçtik, tulajdon kezcivel öli ‚пед

lgen пикап gyözedelmeskedhetik az anyai Гц.

rçtet, ezen irtozatos fzokáfon.

BALAS, ’S mi vil'zi öket_ily чётче;

áéfre? f

PAP. Még Olafz Orfzágba létemkor olé

vaßam >egy Gumilla. nevü "деканами munká.

ját, a’ ki au irja, hogy midön egy efl'élç

“Диву meg Шуба gyermekét ‚ Gu'milla né1

j ` I .kiel

  

meut ezeknek Fefesége ‘
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\ a.,

kie;l vétkének паду vóltát e'rzékenyíil hieße

ni, és kebelében a’ тез-115115111 fel-ferkenie

ni kivânta vóìna, e’l”zeririt feiele az Afzfzonyí

Bár шлак vólna az Egek , tifzteletes Atyám`1

hogy véliem-is, mihelyt Í'zült az Anyám,

e’ fzerint bánt vólna. Kepzelhetetlenek еду

1116115 аГ2ГЪОпупа1< nyomoruságai.l Наша! `

hafadtakor ebhaggyuk köńyveinkel áztatoH:V

nyugo'vó hellyiinket, és azvalatt, mig Férî

_„ jeink hafzontálan alzi-’s fel járáfsal, nyi

„ мацы, vagy vadáfzárral «am заедет,

_„ mi fziintelen -vaÍó verejtékezéi'sell mivellyiik

_,', a’ földet. ЕШЬ/е egéfzf'zen elbággyadva

haza meuyiink, és midön nyugodalmat kif

vánnánk, vatsoiát kell Férjeinknek 116121:—

teni, melyböl jól laknak, meg-réfzegednek,

meg-ragadnak mínket, és hajunk-nál fogva

miadenfelé hurtzolván lábaikkal tapodnak,

BALA'S. Szerentsêtlen teremtéfek!

PAP. Továbbá igy folytatta az Indus.

né befzédjit; „ Hátra vagyon még leg-na.

„ gyobb fájdalmunk clé béfzélléfe. Az igaz,
„ nehéz dolog, egy fzegény Indusnénak, hi-h

„ tes társát, mint rab Afzi'zonya , иву Г201

„ gálni, a’ mezei munka közben tsak-nemf

д, izzattsága tsepjeiben meg feredpi, és nyc*

„ morúlt kunyhójában nyugodalnm-után 1115

` и ba'

Э)

3,

а:

_ s’

8_7.

n
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,‚ ba fohaitozni, de À- ОЬ! е2егГ2ег fájdalma«

‚, fabb, mintegy' hufz efztendök el-telëfe и.

„,tán azt látxii, hogy ö, vala'mely ifiu léánìü

„ ért el» vettetìk, etîöl verettetéfeket ‚ és legd

„ borzal'ztóbb kegyétlenségcket fzenved. _

„ Нет fzóîhatok többet tifzteletcs Atyám!

‚, — hanem azt reméllem, hogy czcn'ártat.

д, lan tsetsemöhek lelke , áldani fogja ama.

„ jobb világba, Anuyának jól tévö kezeit. _..

,; Ezzel el тащат. '

/ BALAS. Oh Ferentz.' egéfzfzenfel-hábov
ritoltál. -f- Mi lehet magal valóságában al*

a’ miek tsak Íe-rajzoláfá~is ennyire érzéke.

nyìthet !

PAP. Мед-спаса} nékem kedvès Bátyám!

hogy ezen földekenii'méretlen lévén, rólllatok."

lis, mint az Indus parafztokról иву gondol.

koztam, és ezen hafonlitálì tsináltam. у.

BALAS. Igazán meg-valva, nem fokat
hibáztái: men ha éppenkigy nem-is, még-is

eléggé keményen bánunk feleségeinkel. Ezért

iehàt ha lehet, valamivel elébb való ГогГц

embernek adom Léányomat. (долам/ют)

Ugy vagyon! éppen jókor juta efzembeu,y

hogy a’ fzomfzéd Falubéli Uŕaságnak Tifztar

tója régtöl fogvà kéri ötet, Gyere bé ¿des

ötsém! bei'zélgefsünk erröl.

С

//
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PAP. Jó 1ёг2еп,‘ addig in матка вуа

godhatik. ( bä-mennek) ' ' _ .\ `

_ VIII. JELENÉS.

MARISKO. utónyára ОВЕЗТЕК.

М’Ашзко. (faam) Kegyeuen képzelö»

défek! még az álom látáí'ok-is fájdalmokkal

illetnek. «~.Reménynek ölébe fzemlëltem ma

ватаг; éreztem azon Каток б1е1ёНг, mellyek

böl örökre ki-fzakafztodtam. __Édes meg-tsa

lattatás! bártsak ezen álmam örökösön tar

tottfvólna, —-—- Ne hidf bóldogtalan! ne hidj,

vefzesd-el minden reménységedet az ixïánt,

a’ kit roba ъаъье nem шиш; .- а’ ki talám.

áldozattya lett miattam való fzeni'edéfeinek.-

OBESTER. (бед follan Шёл/юг. Мёд:

Ã'o ráí borúl, ¿s ¿ßeth fokáig пе’тбп hal
gatńa/s) . l `

MARISKO. Oh kedves G'rófom!

_ OBESTÉH. ' Ш vagyok édes I'zerçlmel'em!

még-egyfzer, utolsó ölelél'edre.

MARISKO. Egyedül tsak аи kérem: lé~

зуек ártatlan firmeielött, egyebeket el-tudòk

fzenvedni. — ЕПуеп ГыгстаёГещ és hadßll*

el engemet, a’ ki elött molsó lehelletéig ked

п: léfzen fzeméllye.

n
ОБЕЗ

i
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_“ 'vw'

OBESTER. En haggyalak-el tégedet ._

én? Oh! édes Anyalom! nem  nintsen a’

fóldön oly hatalom, mely el-válal'zfzon ben.y

nünket egymáftól.

MARISKO. Ha eggyült találna az `A-~

tyám - — ‚ ` - _

f ч OBESTÈR. Eppen ezt akarom.

ì MARISKO. Ketzöztetni fogná fzenvedé

Гейша. \

oBEsTER. mi`т Шеи! ver; egy ke

gyes tekintetet шабаш forfunkra.}

1X. I E L E N É S.

A’ voL'rAK. BALAS.

BALAS. (iufm/n kunylwfffwz) K'ivelÄ`

befzélfz édcs Léányom!

OBESTER. cfr Márisko , mihebft dz ò'reget

meg-láttyrí/f, alzo/mal leeftfelöl lábaihoz amc/î.)

MÁRISKO. Aty`ám , kedves Atyám!

OBESTER. Nemes fzívü Balás!4

BALAS, Ki vagy? mit akaer ?

IOBESTER. Efmérd-meg a’ fzerentsétlen

Reményt. l

/

l / к

/ BA.
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BALAs. (ег- „milizia-ille) Alarm cm.

ber! távózzál töllem, шепну-е! fzemeim elöl.

Minekutánna el- vefztetted, meg-gyaláztad

Léányát, mérfz-é még az attya elött meg.

jelenni! ' y ~

OBESTER. Meg-vallom vétkes vagyok,

és imé azért jöttem, hogy büntefs meg “enge

met. 7- Verd kerefztül mellyemet , meg-bán~
tatott atya! höldököld meg benne azon fzivet,

melly néked annyi I'zenvedéñ okozott.

БАБ/15. Ncm kegyetleu! élly mëg —

` hogy mardoshaífan lelki 'efméreted — Nézd

meg, (Ай-[Маги mellyeï) nézd-meg febeim

nel: hellyét, és itély belölle; mitsoda emberb

дудит!  meg. Több vért `’ontojttam ën a’

Hazáért , hogy fem magadnak mindcn è

reidüen vagyon; néked pedig hafzontalan ст.

рек! miböl állanak tselekedetejd? Meg-tonta.

ni egy atyát — el-tsábittani Léányát, és en.

nek napjait örökösön meg-mérgelìteni: [т—

hol hitegetéfednek fzerentsétlen áldozattya;
Í(Lb/¿ínyára intvän) a’ ki-‘ludom ezulán köny

vèiben mártogattya kenyçrét, melytöl táp~

МЫШЬ,

ОВЕЗТЕК. (тег - mind maman/n,

Márim/roval вдуть) Halgafs el-nemes 121

Vü ember! fzánakoŕzâVênJajtam. .Ne zárd

' bé

С
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‚_.„. ‚ _ _,.ŕ-wñ
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bé füleidet efedezëîem elöl, тете ugy -is el¢«

get тщетен]. _.

BALAS. (Mdriskó'naâ) Láted-É 14€@

пуст! melly alatson a’ так, ’s mely Зуд-

lázat követi аи, midön arra vifzi az'embert, /

hogy magánál kirsebb вши; п161`211$11уащ e»

акта]: ûtálságçît I'zenvedje.

MARISKO. Oh kedves Atyám! {Шайба-ъ ‚

nittsa. ezen megalázódását, tsupán jó fzívé

nek. Végye azért tekintetbe ezt; gondollya

meg ífìuságának hevefségit, ’s fzerelmében va

16 elhréfzegedéíìt, mellyekért meg-eugedhet

nékie. '

OBESTER. Nem kérem engedelmét, ha

nem haïálomat. - -- Hogy ha pedíg ettöl

meg  akaer jó Atya! kìmélleni , hogy ha 1465—

nyodnak el'ragadoja.L nem egéfzfzen’érdemet

len Férjének nevét vifelni, efedezem néked,'

meg-ne vond ötet én töllem. El-távoztanak

én töllem minden kevély »gondolatolß és

akkor fzámlálhatom a’ leg-bólgogabb teremté.
ifek közze' magamat, midön hites tárIì karokkal «

ölelhetem meg hiv fzerelmeí'emet. . ' _

BALAS. (meg~gondollrozik) На más má..

dom V¿'ólna , helyre hozni betsületemet, és ai

ti ártatlanságtokat; bizonyofon meg- vetném
eztz-de ennélßgöbb nimsen, el-'fogadom a

zért inkább ”вымени, hogy' Afem magamért.

Máfod_ik' винт .IL Вань. N ' OBES'
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OBESTER. (efr МЕНЫ—о meg-ölalvcfn la'

lrait) Aldott légy jó Atyám!

BALAS, ментам) Haggyatok békét. Kel

lyetek - fel. `

' oBEsTER. (мыли рта/шиш бы.

92/12) Enyim vagy ¿des fzerelmefem!  halá‘

'l'omig enyim. «- Meg -koronáza tehát utól

lyára. meg-is a’ hivség iutalma.; '

MARISKO. Elegen fogják mondani i,

hogy az én Grófom alatsonságot> tseleke

dett, de ezen fzempillantás mindeneknek meg

felel; Ugyan-is valaminthogy roi'zfzat mivel

ni fzégyen , ugy ditsöség helyre hozni azt.

UToLso JELENÉS.,

A’völtak. VADASZI. TELFAINE. JANOS.

utóllyára PAP.

VADÁSZI. Tofydine'val karan fogva be'

jò'ŕmek , a’ Идея mihelyt 'meg - látnak, az Оде:

ter тафта, Márislfa pedig Täïáinévalegy¢

be Щетина/г. ) ` ’

VADASZI. u(az Obq/ìernek) El  értem `l'ze

rentséinet Barátom! még pedig a* leg-nagyobb

tökéletefséggel. Bé~menvén kedvefem attyá

hoz, midön kal-domatI elötte le  ôdtam, és

butsuzó levelemet meg¢irtam vólna, remém

` ' ' tele
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{стены meg-fogli met Leányának,`es а;

1уеп fzavaì közben adá által nékem: Нет

¿des Fiam! ‘ne hadd- el а" katonaságot. En

tsak hozzája való` hivségedet akartam próá

bálni; швам pedig .látomg hpgy akármit

ifégbc yvilefz `énette5 meg-nein I'engede'ml hiva

talodról yaló lé-inondáfodat. _ Igy kellyeteli

tehát édes gyçŕinekèim! ëgybë —- igy ve

gyéfîk муза áiaáromaè. *

_ _Örirè'ncieńi iìfzìà Матвей.

ian-is ajániofń V'rziyerm'sgmki,Ven heave» мать;

вашац mint jövehdöbéuhnçsfrárramat; ë: ‘

'mi times въезде; ёввуйй; а’ м мы Богуф \

édesA Aìyá'rñl nékem ;> yìlnivèliiògy ile'mzöjè

Í'Zeŕelmefeńinek._ fogyö mái" én velen:~

такт; рада, lehègreqA fzeiñényee gyönyörü;

Säge Léányángk ‘Abóldògságábm Mimhogy

Pedig' ezen шва iii-inenetëlii парой ininden

hek meg -kell алым, (egy этапу jìärizŕ дул/г;

infn) itt va'gylon' ener arany; Ymely-is Ia’

mai meg¢káfòfodaarzègéńy Lakorok közön;

ëgyenlö képpen ofzfafsék fel.l

,_ TELFAINE; yaddfzivaf едут hi:

рте}; замша]: ) Fogadi _bé jó Atya: таз

ezentûl xflinkef-ìs fzeret'ete}dbè.‘ 1 '

` BALAS.- Ez' úgyan Ménóságmknak reiiì:

Ей ["en'i h'a'fznál; ае ìnëgiië ńiègfùiùŕäfáŕâß'

` N à’ l Ы
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ra az én j6 I'zívemnek, örökösö'n титек.

re léfzek fel-áldozva.

VADASZI. ( egy- Ievelet dd az Obs/fer

пай) Ezt olvasd- meg.
oBEsTER. (тет: )« „ Barámm! vnem

„ tartalak hof'zfzas levél által függölîe, tsak

„ azt jelentem , hngy á’ Király néked egéfz

„ Гиен meg ~ engedett. (fel-Iridlt) Lehettséges-é

„ Ißenem! lehettséges-é? (tova'bb alvas) Mi

„ kor fog tettzeni, akkor jöhettz vifzfza Obes

„ teri méltóságoddal„ (Minnyájan паду öró'

met mutatnak)

MARISKO. (Meg-ölelvän) Végyen eröt

magáu kedves Grofom I és örvengyen illy

Kigállyi kegyelfnen. ‘_

PAP. (ki [б а’ kunylzdbdl) Örvengyünk

igen-is minnyájan , és пищик örökké ezen

rítka fzerentsêjü napot. Mind eddig, az aj.
tóba halgatám  el a’ lbóldog ki  menetelt,

moll pedig itt vagyok meg-áldáfommal 1112

telni azt. Légyetek , kik itt vagytok Ги

rentséfek minnyájon — ti néktek Iñak! ból;l

dogsägtoklégyen a’mái házofság-te pedig é~

des Bátyâml gyönyörködjél gyermekeidbeeés

`miuek~ elötte el-enyéfznél , ölelheITed unokáidat.

lgy lefzfz a’ vétekböl virtus ‚ ‘igyf a’ fzeren

tsérlensegböl bóldogság, igy ат а: állandó

fzeretetért, а’, hivség jutalma.

V Е G E.
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NEMES JOL TEVŐ.
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SZEMÉLLYEK,

PITSÖ , Öreg Faluíì birtokoá Ur.

FERENTZ a’ Fia.

ANDRIS, спаек Г201дг13а. \

Ègy OBEISTER, az enenséguélf \

‘JANTSI, a' DITsò выдам,

Еву шита ' ‘

Ezen Darabotska m4.:- Нм ВатЬЬа! за”!

gyütt, с1-]а'ггошаго!& 17931 ¿lik Efzzendöben ,

ßöjf-mds Havának Ig-dilre'n egy, a’ .Fein/gti

pda/yi Fa Igazgafá Tand”, те11ен/Ьо15й16

New манна „ад; тал/щадили], ЕгдЩуд

.Fé qumzi'nyqzóneß in".r GWW PÀLM JOSE

’ ‚Ар/Золу y(1f.E'r/lvc'ellejçtzidja neve nap/'a ti z

fcgete'fèîk `Á§fft hef/ìült a’ МНЕ mind Fe? и

двтЛфЕ/ЁЁБ @ogy Fçje'me'p Мим: лет lehe

'Èntt è`Játgodtanaê pedig he'v fzere'nt
‘eîaÃijitsëg )ifnfndtizl piaga @[1436 K. Вое'г

Sándof, A1‘7`elr_elntè¢:fu*Blillnïralzf , Arzer Fik

Fefnnifzî, Qb'eß'erf'quváth 11373], Jan
` ¿uit Dänen: ”Бузило? AHermit/l

J " ¿goßnnf _hogy dtqllyában meg-fehlte

гвг" ещё Шеёфб’веёгёедя Лёт ¿apfoláßê

èëëenfëëeëfé/f: " ’ ' ' “
J I E:



 

 

  

LJELENÉs

С Egy crdò'be, теЦупеЬ 1216126: ogy parafzt

дату/16 ‚ az сдуй шиши pedig ßäk ,Á

с’: q/‘ztal vagyon. А: -ajztalon @gy pi.:

ww,

шиши, és ANDRIS.

(Az вид el- változva beîjó'n.)

ANDRIS. ( a’ лет, ¿s afztalt z'gazgat

ván) Na Urñ! én ezen kunyhóba lak'o Гие

gëny embertöl ki- hozám, ezt az afztalt, és

fzéket: hogy ha. ugyantsak itt akar egy ke

vefet mulatni, légyen leg-alább mire üljen,

’s könyökeljen. Навет kérem, hogy az itt

_ létel fokáig ne tarlson. 

FERENTZ. Ne félly barátom! тет: rö

v‘id — mêg igen-is rövid lefzfz. Moll pedig

гну kifség magamra. akarpk lenni.

AN
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ANDRIS! 'En ’ki L meâìek hät. (тетю)

De még-is fogok fzeŕenlsétlen fçjedre vigyafzni.

FERENTZ. (ЛИ/НИИ, Íial meg-dll, az

(gre ген/п, homlo/rát dörgöli, ’r mindern fdle

глазищами! Ёй]#б‹1й ) Oda van hát minde.

nem! — Kóldus , és ados vagyok. -Atyám!

kedves Atyám! той érzem meg~ vetett jóin,

téfeiduek kcferü gyümöltsit. Hányfzor nem

kértél, h_ányfzor 11pm kivánfad a’ legiundo.

kabb гигиены 1е . feßepi а‘ даъекокаъ’ dauern,

de Швеца: vóltanak a.’ gyönyörüség tombolá.

\ Га halgatásába. el-merült füleim,'azoknak bé
fvehetéí'ekre, _», Нет hafznált Y[emmìt meg,`

Iomlott érzékeny'ségeimnek , fem Íaz efféle fzám

«alan fzomorú решать, fem utôlsó f'qükség.

re juthafó állapotomnak , fem pedig azon fok

fzép idöm e1-vefztësének meg s» gondoláfa ‚

mellyet Királlyom, és Hazám fzolgálattyábq,

haknofufföîthettem vólna-el. -! Semm'ìknek

фацией mind aztek elöttem.v Bóldognak tar-.

*cnam magamgt , 'mikor vefztegettem — Ра

тадйъэотрак yéltem azt`a’ házat, те11у fö

'kutfeje vólt végsö romláfomnak  és mint

lleeg-fzíxrefebb barátaimat ugy öleltem azokat,

шт af fzegéuy Atyám meg'wnto'imnìak ki«

áltozott, ~. ‚— Fçl 9 ébredtél már el-alpg:

lelkiçfmëmtâ —- ф: kéßörç, МКМ — ОМ.

г " f akker,
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akkor, midön àem vagy elégsêges foha töb

bé azzá tenui, a’ mi vóltamf- Szegény meg

bámatott жуёт! vallyon mit gondoll'z te

moßanába felöllem? — Bóldogúl váròd са—

lám haza menni karjaid közze’ azon Vierer»

tsétlen ñadat , а’ ki arra jutottQhogy kéìttség

ben eséí'ek között váljëk meg lelkétöl. (а’
рфаф'г ‘uq/ki) Kedves fegyverem! te vagy шаг l

eggyetien egy maradvánnya mínden vagyo

nomnak. Jól jut efzembe, hogy vélled-is ak-.

kor ajándékoza meg az Atyám, mikor egy

fzer fel-foèadtam vólt, а; játékot el-hagy

ni. ‚( meg- tníkollya ., с’: таЦуё/гег fzorittya)

Ne baggy-e1 engemet bár tsak te! és légy mel

lettem még ezen fzempillántásban, mellyben

utóllyára ujjittnd meg-já Atyám képit emle’.

kezetembe. (fel-kazza fárkánnyáŕ) Szabaditsd’

meg~ötet érettçm Yaló eméfztödéíìtöl, ` a’ ki

nek hajdonába tulajdona vóltál, ’s fzakafzd

félbe nékem  is, fzámtalan gyalázataimat,

( homlukába нефти, дв\$01;пет fül, наб ‚

fnl -lobáam Анат}: meg» ijedve beíjö. )

11.1] E L Е Ыг'Ё s.

. ANDRIS , FERENTZ. '

ANDRIS. Ilicnem!I mit tsinál az Urñ.'

‚— Mire való под fegyver kèzében?

l
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FERENTZ. ’S’ há: te шаманы? _

Hány efztcndeje hogy fzolgálfz, [bha femmi

be meg-nem akadállyoztattál, taak ebbe az
legybe. Ereggy el-elöllem, kerüllyed tekinte~

temer.

_ANDRAS Nem bánom. Láttya az Is

ten, hogy ámbátor minden állapot, és gyá

mol ńélkül, itt az ¿g alatt, el- hagyattawm ,

mig-is békefséges türéllel hordozom meg~vet~

tetéfemet; тег: leg-alább meg~lefzek arról та—

gamba gyözödve, hogy еду tifztes öreg ma~

gát el -`ve['zteni fzándékozó gyermekéuek,ha»

'lálát egyfzer el- háritottam.

FERENTZ. El-háritottad-é gyalázatos!
 Tala'mA bizanv 4- — (а’рфаЦу ve/zjìôt be’

botsátvzín, láttya hogyürq/Zr) Kegyetlen tsa

lárd! hät igy mértél-é ehgemet Ímeg-'játzod

tatni ? — Egy fzempillantásban vége leíízfzva-A

la mindeu gyalázatomnak , ’s né .mind meg

akada'lyoztata. `

ANDRIS. Ugy vagyon Uram! шея—781

10т, hogy ebbe vétkes vagyok. (шато:

ф/г) Imé itten térdepelek, büntefsen tsele

kedetemért, Meg-parantsolta ugyan énné

kem a’ pißaly meg-töltél'it: de engemet ar

Ка az emberiség meguì nem engedett. A’ fer

реет“ fel-porqztam', és magát ugy ha

' gyám.

l

/
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hagyám. Mair той épsêgbe vagyon. Meg

töltem ha tettzik a’végett, hogy hañttsa. [zél

lyel` agyvelöjét annak, a’ ki a.’ magáét mcg

kimélleni bátorkodott. ì

FERENTZ. (magához ölcli, fel ameli,

¿f a” рта!“ le-zqui) Nemes fzìvii Fériìu!

foha hozza'm való fzeretetednek ily eleven

petséttyit nem adtad. Elly kedves fzolgám!

élly ’s azt,kivánom, hogy lçheí's fzeren

tsëfebb Uradnál. Menny утаю. Atyámhoz,

~ mond-meg hogy én oda vagyok.

ANDRlS. Ifmét fzaggattya I'zivemet!

FERENTZ- xOh barátom! elégséges-é az

másnak fzaggamì fzìvét,_ a’ Шнек ‘а’ magáê

ízekre re'rpgdett? Ne félly több`et töllem;

[enkit `vre'm fogok én e’ világon meg-bántani

magamon kivül! Мой pedig ha fzerettz,

lgagygyfel спасти.

ANDRIS. scha rem.

FERENTL Hagygy  el Barátom!

ANDRIS. ( a’ pg'ßalyt el-vqui , ’.r теп—

ni akar) Már igy nem bánom, maraggyon

itt.

FERENTZ. Meg-álly András!  Mi

gyönyörüsêged lehet ebben akadállyoztatván,`

ёёщёзьчч #Sélïel meg-.bwa Шт Ьбшовщ
“ " И lan
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Ian Uradat. Ne vidd\ el azon Бедуин, hadd

fzoigáilyon leg-alább egy`1`ilyen ke'dv_es jó»

fzágom, halálom végben viteiére. ' i

ANDRIS. Ißenemï ujray dühösködik ,

(mageíàa) mi tévö légyek тёк? — Ugyan

mit gondol az Urfi! azzal akarja-é eddig tett

`dolgait motskolni , hogy az egéfzfz világ ön»

nön maga gyilkoiïának `befzéllye,

FERENTZ. `Ezzel meg-Kjobbitwm.v

ANDRIS.l Hát meg-jobbittya-_é akker,

midön ¿des Attyát halálának  még Pe'

`dig illy gyalázatos halálának hirêvel a’ Ко—
porsöba Íafzittya? I _

FERENTZ. Barátom.' ne befzéllyî meg~

hell halnom nékem. 4

ANDRIS. Már én többet nem fzollokl

.'- Шепет! te réâd bizom ötet igazgatni:

тег: én femmit nem tehetek. v-Láíl'a. az Urñ,

azt az eggyer jelentem, hogy nékem tsak a’

halái veheti ki ezen pißalyt kezcmböl.

FERENTZ. Nem adod hát ide? Jól va

”он, hallyad máx' az én átkaimat.

ANDRIS. Az Ilienért leg-alább átkokat

_ne botsáfsan ki fzáján. Ha игуан tsak ma

/gát vef'zedelemre akarja erövel vetnni ~` De

mit зван: ЬбШозшап mondani?

FERENTZ.
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шквыти. 52611у, vagy pedig kerzkers'

dühörségemtöl. ' ’ \ ”`

ANDRIS. Moll háborû vagyon ! a’ mi tá

borunk éppen itt az erdö Í'zélibe fekfzik , ’s иву

értém, hogy már КН: állott verekedni. Tsak

Ikaparán mennyen oda , mint fzabad akaratu

katona, vágja-bé magát az Aellenség kö'zzé,

és ottan vagy dítsöfégefen el-éri halálát, чаду

vitézsêgének fzêp béllyegeivel térhet vifzfza.

¿des Attyához. ‚

FERENTZ. Am légyen'íAndrás! Helyt

adok ezen tanÄtsodnak. Igen~is el-meuyek,

és tsupán az elsöt, nem az utólsót igyeke

zem el-érni. Ölni, vágni fogok, és ontani

a’ Vért mind addig, mig az enyim еду use?,

pig ki folly ereimböl. Навет már пион,

ha én erre állottam, аи kérem én-is te töl

led , engedd -meg hogy az Atyámnak irjam

meg ezt, olly kéréfemmel eggyütt, hogy ‚а‹

zon fzáz' aranyakat, mellyekkel Vándori

nak tartozom , ÍìzeITe  ki.

ANDRAS. Ez nints ellenemre.

FERENTZ. (еду blajbázzot vefzm , ¿gf

дамб рарёгоДп] ele , е’: arm imi Íïezd,

magdba ) Szegény ember! mint meg- tsalat

m01 (еду т М; итп')‚ыет а’ нет: ide

irva, a’ mit én tenéked igértmnP , (горды-й)

' ‘ -’ ‚ ` . AN
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ANDRIS. Mentöl rövidebbeu lehef. (та:

gába) Ißenem! hogy teflen egy embert a’já'

ték I'zerentsétlenne’.  Vegyetek magatokuak

Iñak! ezen történelböl ‘példáh - Ne` vefztea

`geII`etek. Ne rogyogtafsátok pompás Iìobálo;

kat drága штаны, drága képekkel; mel:

lyeket канатным fzereztek. Fordittsátok

iukább шашек árrát el- múlhaltallanI fzüksége

тенге, ¿s körelerségtek folytalására. y

FERENTZ. Meg-van máx! (ориг/от;
е’: cgyfára akafztya) Maraggy itty kedveS

petséttxe talám leg #.ůt'ólsó fìui t'i[`zteletem-F

щёк. Tudom ŕñég-'keres Шеи az Atyám, пнув

is éppen itlt menyeix el a'z Orfzág (друга, mel`

lyen bizonyofon ùtánham fog jönni;  Má'r:

той jövel András .'> kövesd a’ te Í`Lcrei1tsét

len gazdádat.A Mennyülxk a’fö Vezérhez. Sem~

mit egyebet tölle,` egy fzál kardnál лет kéâ

rek, és azonnal rohanak aileg~ìsoportofàb5

v¢rzedelm¢kbe (да-телам, лит „мы

cl-vyìi)

ŕnLJÈLENÉa~

DITSÖ, azután JANTSI.

DITsò. (да-удрал ki-fszzz) Rasa-meg'

Как egy fához a’ lovakat: mert már éjtzaka

`van, ’s nem mehetünk'tovább, -Ejtzaka Vgn;

шел:
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mellynek ноток homállya minden fzerentsét

' 'lenségeimet, :hint meg annyi halálos также:

fzegezi fzivcmnek.  Kedves Feleségem! el

idegenedett Fiam! — el-tsábitott léányom!

- és te meg-vefztegettetett leg- kifsebb gyerme~

kern! —- Oh IÍÍenem 5 Iñenemiezek az em

lékezetek nyittyák meg-nékem.kdpo`rfomat.`

JANTSI. (be’~dll) Meg-van Unam! de

nehqzen fog fzegényeknek a’ koplalás efni,

DITSÖ. Hadd fzenveggyenek. Könnyebby

nékiek egynéhány órákig koplalni, mint né»

kem beisö réfzemnek haiálomig való vérzé

i [it êrezni. Még-is igy kell lenni -— ugy vagyon

látom az oda fenn ei„ renc/hive (fr) '

JANTSI, Ifmêt könyhúilatâfok!

DITSÓ. Jói tudod, hogy ezek az én leg,

hivebb _ûti tárfaim. Meg- nem válnak ök fo»

ha én töllem. Tsak egy fohajtás Кв“, ’s a

zonnal meg-jelennek ortzámon.  - Itt fem

taláihatlak meg tehát kedves Fiam! -- Mit

mondok kedves? -v Hiáb'a , az atyai fzív ma

gát meg -nem tagadhattya’. M_eg ~ bántott ö en

gemet ezerfzer, mellyért депеши: réája az

amber, de az atyá nem neheztelheb. Ha.

тез-Ишака hirteien, el -tafzitanák mellöl

lçm emberi karjaimf'de oh! bizony tudom',`

hogy az atyaiak ölembe fzoritanák'; Y y п

ЗШ‘
\
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IANTSI. ( meg-ldttfya a’ атм ) Mi le»

het ez? ( le-vefzí ’s (Ига! aafia) Uram’. néz«
ze . meg ezt. ’ I

DITSÖ. (el-vq/ìi Mit látok? (Хе-исп:

páltzáját) Hatalmas örökkévalósaïg! _.. Fe.._

птицей betiii! (olvqß'a) „Szeïclmetes atyám!

„ engeggyen meg fokfzor meg-bántó fìának,

„ а’ ki akkor. kéri ezt, midön egy golyobis

„ fzíve mellett találván , két három fzempib

„ lantáfok alatt, örökre bé-hunnya fzemeit.

` ‚‚ — Bóldogtalan fejeml ( d’ [avaler el-ejzi ,

¢Í dial, е’: а’ _fze7rre фй. Jantsifel- költeni

igyekczik, de akkorfel-ugril; meg- täáolyod.

‚ ш) Itt vagy kedves Fiam! ölelhetlek гена:

xhég egyfzer. (JI/[eg -gondol/rozik) Nintsen te.

hát többé az én Ferentzem! (ç'fmét le-q/ìk,

fel-ke?, е’: I:  borúL) Aldott légy Ißenem ! ki

eddig meg-óltalmaztad ‚ gondvifeléfedbe lé.

gyen ezután  is ajánlott. Шт meg-gondol

kozi/î, е’: ki-rdnívdn [гагат]!!! [Ándn'mak те

nyen) Hally ~ meg gyilkoíl'ahkedvesì, gyermeï

kemnek! — -

JANTSI. (тег-[03712 ., kargyát el- veti,

magát pedig еду дат hebflzezteti) Ifieuem!

.meg -háborodotyelméjébenl — Mit tudjak vél

le tsináilni?VV Uram! kedves Uram! végyen e«

töt mügán. Leg alább fzóllyan -— тбАеПе?

` DI

v
I

„„„ь
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DITSÓ; видит! „дурит.

JANTSI. Véregnmelńs МГ: vólnék, н‘в

mely nyugodalmas hellyet kéfzitteni, de Мс.

tya az Шеи, hogy nem tudom hovâ. (ы.
vrül лёг) Vagy talám lakik valak'ißzon kuny.

hóba ? ‚

DITSÖ. Lele'z talám vagy cgy Гайда

kozó шеи... а’ ki egy fzerentsétlennek am

nyi fzalmát enged , a’ mellyen tsendefen шея.

ЬаЦхаП'оп.

JANTSI. Próbállyuk-meg, mennyünk bë.

(fel  стем ‚ е’: vezetni даёт/п a’kunyhdflld',

' fuma. шлам/ь а’ Тфгано’г.) ‘ '

IV. JELENÉS.

пят-Авто. А’ voL'rAK.

TISZTARTO. Mi dolog Затащи! Kik

vagytok ?

JANTSI. Rövìdeden tsak azt felelem той,

hogy ez a’ leg-fzerentsétlenebb beteg, én pe.

dig fzolgája vagyok. ‚ \

ТISZTARTO. Hát hová akaljod vinni?

IANTSI. Ezen kunyhoba. 

TISZTARTO. Eppen jó leszL! шт ugy

is egy elfzegényedett ’örng orvos lakik bem

ne, a’ ki tudom mindcnt el- követ könnych

mfom вшш. и. пили. 0 mi“
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`bitéáére. Viddv bé как, 6| magad дуете ki

mingyárt , talá'm több `I'egedelnnet-is fzólgál.

tathatak. (be-mcnym Jantsi ‚ az Urával)

TISZTARTO. (таяли) Mind tsak a’

fok ['zerentsétlenek! Mint ha. tudná a’ bal

fors ,hogy az én nemes jól t vö méltóságom

nak nem mefzfze vagyon la На, ugy rende

li ide пусты-(11: prédáinak történeteit, (mcg

láttya a’fäldän a’ шли, fál-vqui, в’: mfzi)

Mär látom jó öreg! a’ te fzerentsétlenfégedet,

Képzelem forfod moßohaságát, Tudom én,

mit érez egy atyaî fzív, a' midön meliölle

¿des gyermeke el  fzakafzŕatik.

JANTSI. (ki ]`ò’, с’: a’ levelct el» ‘uq/zi)

Had láifam: тет: taiám el-Í'em olvaßa Г2е.

gény bódúlásába -egêfzfzen. —- Mi lehet az

utólsó 1‘ё1‘2е?` (olvaß'a ) „ Vándorinak pedìg

,‚’ loo aranyakkal tartozom , mellyeket ki

„ fizetni méltóztafsêk.„Na ez ifmët ûjj на—

pás lefzfz fzegénynek'! ' 

TISZTARTO. Kiífebb ugyan az eisönéi,

de még-is érzékenyitö. -Befzéld el már gaz

ldád fzerentsétlenségit.

JANTSI. Ez Uram! a’ fzomi'zéd hely

tëgben lakozó birtokos uri emben'u Ditsö , a’

kinek flegénynek már a’ máival cggyütt деду

nevezetes házi kerefztyei напав. р meg há

:afo

‚31
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larodott, el-vett еду fie'p l'zeihêlyf, А; kit fg.'

lette fzeretettì de a’ ki tsak hamar :iisg half»

ván, Ura lelkére köté három neveÍetlen 6:—

váit», ugymint két fiait, és egy Léányát. Az

Uram mindent el-követett, mentöl iobb méd#

_' dal 4eshetö neveléÍ'ek körül, és tehettség'e I`zeS

rint egymâsra halmozta Atyai jôságait. Felä

is nevekedének, de Uramnak nem örömére,

mert a’ Léányt egy ifiu , ai ki ugyan derek

Legénynek tartatott, de nem tudom mi 011-'`

ból, kéttség kivül betsületên, es jo lelki es;

»mérete'ń kivù'i egyebenem vólt, ezek pedig?

la.i mâi pompás világba kevefet tehemek, el;

nem nyerhette; következésképpeh az eröIr [zei

met aunyira vine, hogy el-lopására vereine:

detti ¿s rëgtöl fogva ‘oda ‘van vélle'; Tsai!

_ _llamar azutá'n a’ nagyobbik ña немцам la:

ve; häboruba mené, ‘63 ei-fog'attai'vâü; 'ai

eliwségnél fwlgá'lmt таи; Ецнек шаг egy'

héhány efztendeje, és az óltá Гемма: irántá

nem tudhatúnk; A’ negyédik taapás; melly’

érte [ziüét abból áll, hogy' a’ kilfebb gyerß'

mekét Fereiitzet feletie' fzeretv'éu; за: böiŕ

манеж Гпотапа: virzrza en газават, ед

játzòdni kezdett; még pedig bly пазу indu;

lattal, hogy' femmi ещё! el-'n'em Voniiatta.
Мой utollyára itt VVaz' erdö mellett lako gaz-ŕ

без Arendáenak' ваш Vándorival kezde já.

. ` О эх неё:

.
‚:

ч

ЦК]
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tzodni, a' ifi tegnap штамп, a’ miie свай

vólt magánál, el-nyeré. Dühöfse'gbe'jöve ш

hátFerentz, és hogy Attya {сытые eleib¢

nenkeriîlheíl'en, #mint vefzem éfzre, oly ve«

fzedelembc mene, a’ mely végit ¿rta-Máx'

«mofa az Arendás ña tudom mindenütt vagy

ötet; “Чану fzegény Attyát kereÍi , és ha r6

ánk talál akadnì, meg-vallom, nem tudom

duit tsinálhatunk.

" TIS'ZTARTO. Száz arany kell сена: Vân

dorinak? Szép Summa az igaz, de rhég-ìs

bízd räám, тег: ha én nem гавкает, nem

ludom ki fegithet. Én a’ fzomí'zéd Falut bi

ro паду Uraságnak Tifztartoja vagyok. Az én

AÍzIfzonyom, еду о11уап neme: lelkii пект

_165, afki foha bóldogabbnak magát nem lar.

туз, mint mikor a’ fzerentáélleneken fegithet'

JANTSIÃ Oh kedves Tìfztarto Uram! lehet

‚ talám esmeröfeken', de lmi id'egenek vagyugk.

TISZTARTO. Semmi raz elötte. Ne-is

fzóllyan: mert ha esmémé az én Afzfzonyo-I

‚. mat, máslriéppen gondolkoznék. Számtalanak

az`ö jo\téteme'nyeî. На minden árva, min

den közönséges társaság, és minden шика:
kedö, a’ Y'kìlxhei kegyefségit пикапа, muß

fel-kiáltana; tudom meg-gyözödnék kedvel

ишак vigal'ztaxodála ixz'mt.Í Нет abban веду.

` heb
и

I

l ‚
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hezteti méltóságát az ën Al'zfzonyom, _ hogy

темы ki-tettzöbb fényefséggel pompázzék,

hanem a’ mit erre költene, . a"ny0morúltak`~

‘ nak feLfegiliésére fordittya, a’~kik ötet ál-l

gyák, és l'züntelen életéért könyörögnek. -—

Egy fzóval remélly hív fzolga!

JANTSI. маг ¿n az Uri-a bizom nyomo

ruságunk'könnyebbitéût. '

l

»TISZTARTQ En femmit el-nem mulatok

végbe vinnì. Май azért fietek a’ dolog meg:

jelentésére. Azonban ¿n itt vadáfztattam, min,

denféle vadakat lötettem, ha а; a’ jo Ur va

lamit fog kivánni, tsak fzóllyan az` én ne.

vemmel, тег: mindent adnak. Af fzegény

öreg стояли tehettsége' fzerint` mindenpel

flolgál. ( el-menyen )

\ 4 > l ‘

XV. 1 Е L Е N Ё S.

мышь ттзо.

(„Талий bef-lzth тети, ‘de la' jë eleìbc Dit”

и 1111164)“ A »Y '

штзо. швы mv szolgâm! .ì

JANTSL szegeny minimalen! mimdß

`111 Гттош változás'.’ . . » .

' DITSÓ, ‘ Tsak gondold-meg. Alig léphe»

1461411 mellöllem, azonlnai` bémyitá más felök`

- ч ~ `az

\
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pz вис; eg-y néhány darabontakkai, a’ ke.

gyetlen Vándori.

_JANTSL _Szintugy meg-góndoitam,

_ DITSÖ. Egyenefen hozzám jövé , ’s_neve,

met kezdé tudakozni. En mint ártatlan em,

>'bei-_, iii-inondé@ nékie, melyre ö; reméliem'

AAttya hát, azt mondá мои Щитки, а’ ki

ракет Ioç açanyokkal tartozik. .Elé-mutatá

_kötelezij levelét, ’-s azonnal kérdezé, meg

gkernm-l fìzetni, vagy nem? En jól~tudod

paganism [югу `crie el gtelen vagyok, bafou-`

Ápképpen felelterh azért, és esdeklettem nékie;

de fenignit _nein наша“. Meg-fogatottés fog

iágba акр; hurtzoliatni, a’ midön e'n jo gaz;

дайте! eggyiitt,min`d a’ ketten lábaihoz boe

тычь, Keftiik az Ilienre, tekintené-meg nya.

Звони: ée тезы; Yóltaniat, várakeznék leg.

днём; meg egy'kevefet, Ekkor пазу nehezen

\ .
'valßmnnyire lágyulni `kadett vnd fzivè, és

ntollyárgifgk könyiirgefçink réá Ь1гё1к‚`агга.

heey аз Тёт‘ёцёе игуан ист vim, Ьодпад

is; 'Mum itt@ kétsmbçirel ещ Ищем

gn bfriztet,

JANTSL H55. e* feesény

PUSO,` Oh! ' euml; „ai embernek 'Nwe'.

рей; unomihatcmx,V Вову a* gazdagságot vél~

@im 3

{гимн учёным kiwith {падлу га fue,
- . ч ' k E l

` i ` ik ‚ i ‘f _‘ ‘

_; гад; ; ~ _. 

u _, a“ “d - м ›щ



:I5

rénnyët, £5 abbo] еду néhâny garafokag, illy

maga ki-fejezéflvel akara nékem .fel-áldoznit

l itt vagyon Ura'm! ajánlom fzámodra tsekélly

tehettségemet , meg-ne veII`ed aztat, mert ja

fzívböl adodik. Könyveztem örömemben тез;

gondolására anuak, melly ques' Lelket le

het egy Kuuyhoban-is шпица. Oh alatson Кину.

hok! és fényes paloták! hányfzor nem еще.

melnek az elsök a’ hátulsokna'l nagyobb Ш":

teletet. Meny-bé fel-fuvalkodott emberl nézd

meg ezen fzegény Orvosnak lakását, mely

tscndes, hát harmég Ifzivébe nézhetnél, ak

kor látnád még, melly bóldog ö jótétemé~

uyeinek következésévcl, de nézdmeg Vándo.

rit tzifra épületlyébq, melly hábox'oda'fok kö

zött tölti-el Катай, mint retteg kintsgì el~

vel'zte'se iránt, ¿s танцуй. törödik Vagyon»

nyának akáhmelly alatlon módon valo пс

veléûn. ‘ l \ '\ ‚ ' . „

JANTSI. Tamm könpywbirmég rmrrun-y

Кап az Щеп. ` ›.

DITSÖÍ Más шаош Гепытёщ нарам“?

oh! egyedül az men lägynhauyameg az ö
atzél I'zivét, melly keményebb ezen lántzolí-Y _ '

nál. На nem hólt~meg benne az emberiség,

könyörülni fog talám egy çllyapörögön, а'

kit a’ [zerentsétlenslés :soporto: „апатит î

kör'»

/

ё‘ш

:
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környïîl vétetve, má! annyíra iuttáìott, hogy

talám a’ bilintsekbe végzi-el életit. (.rír) vDe

minis reméliek? Nem `eesnfiéri az a’ könyörü,

letefséget, a’ ki “трёп a’ pënzt `tartya 11.61—

_Válmyánaln~ — `

JANTSI. Ne eméle'zetmagát az Ur, mé;

khet olly könyörülö lélek a’ földön, a’ ki

швы fegittsen. ‚

DITSÓ. Egy fsm. ‚

i IANTSI. (magdba) Mçganongyamá a’

тащат Звёгесёр? El-hagyom, тег: ha bé,

lellyefedik, annál ‚аэпецъчъеяььь 1:12 fox-sà

hegênynek, ha ueni p_edig, eg'alább nagyobb

fájdalmat nem таджиками bizodalma.

DITSÖ, Ugy'an mit gondolfz, ha. fel-tà,

падла. а’ Fiam, ’l заветы ezen шармы.

találna --„ Ми tsinálnál fzegény Fejcd, mi»

dön пазы] _elözt lámád ахов Atyádat,` a’ kit

1: leg-bóldogtalanabbá tetlél. ‘Halhatatlan

Монада! moli látom annak igazságát,> hogy

n gamberi вы tsak arra való, hogy polgál

tárlfainkat тщета, és шармы láIfuk.- Ol;

ждёт! Fiam! bártsak még egysz ‘láthattalak'

“Ява, nem pgyébért fèmmiérl, hançm'meg,

*êrdezni, мере teménységem v'meeg-jnbbrilá.

fadhaz, Ha me :negada катим ‘761ца“`

` iitöubl

l., ,_“FJV „».~._„ *_ m¢~wv`w *mr- _Y да“ —›мм i

'l1-l-- _ . ~
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örömmel fzállanék‘íirornban. De nem шведа;

meg ezt a’ rendeléf'ek, még talám több oßo.

rok vadnak rendelve fejemre. -- Mindenektöl

ei~hagyattatva, betegeu , vasba, ¿gy rengeteg

erdöbe —--— Ugyan mi-tévök légyünk má»,y

fzolly mer benned vagyon mindenieménsé.

gem. _ `

JANTSI. хват Пгащ! е24а2 а’ mire fem.l

mit nem tudok felelni.

DITSÖ. Nints tehát ['emmi reménység ‚—

Tömlötzbe kell nékem- holnap menni. __. Oli»

Fiam' Наш! mit акты te невеще— _

JANTSI. Mennyünk-bé Uram l' boruijunk.

le, esidezzünk az Egßküek, tñlám _mutamßk

valami fzabaduláñ.

DITSÖ, plein bánom. (beimmnek) '

V1.1 Е L EN És,

\ CHESTER, FERENTZ,

(Vere/im@ дести/г, и; а: от" амид Mt.

rál, mig d’ тиф/г kargyát Игрой, akker

teî'dre дуй.) »

OBESTERx Name; шьем leg-ßlább' 6qu

temer ~ ' ’ ‚

FERENTZ, Nem bántom azt. Szedje ma"

gát rendbe, идут kargyát, e; fenkinek ezeg

iörténetröl ne Гибнет; ’

' ОВЕ$ч
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ÓBESTER. мифа тётя, рыл, «if f

meg-öíeli) Kedves ellenségl eflgedjed meg'

ölelni вышей, leg nàgyobb jól-téyömet.

FERENTZ. El~felejti Obeller Uram!` hogy

kivel befzéll. " `

OBESTER, Azzal a’ derék Ifìuval, a’ ki f

иен kevés idö alatt-is tsudára méltó Golgo

kat vitt végbc, a’ ki ugy hartzol hazäja mel

lett, mint egy fzerítelt Vítéz, és a’ ki _enga-V

met-is, ambár még [bha töbfzör ellenségnek

lŕátot nem forditottam , a.’ tábor hely'töl fog

va eddig kergemi elégséges vólz, '

FERENTZ. Mind azok tövrténetböl elle.

nek. Нет vólt nékem tzélom еще: mivelni,

CHESTER. на: nu?

FERENTZ. Meg-balm. 1

ОВЕЗТЕВ. Вй2опуоГор fzerentsétlen vagy,

de ne fzóljunk moll erröl. Örvendem, hogy

kemény karjaid meg-fofztottanak жажды.

х

161. ‚ »
. FERENTZ. Valìyon a’vl'zegény Atyám! _

ъ oBEsTER. Bizonyomn оьазс 3уё2ес1е1.

* mefeu meg~látni. —— Hanem máx` Names v-itézl

[фиалка kellérdemeid'hezl képpefi. Err Obeßer

’ Yagyok, `kötelel'ségembeu áll а’ derék Kato~ ‘

Pàkôl mègfjulglmagtatni, 110571111 azért ná;

‚ы > ` "_ . I_unky` \`

‚ „J-„f ¿uw „iwf/f" .~._;ŕ~':‘*~‘"таим:ng. .ew-543%." Ч

- А
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lunk akaer вытащим maradnì,kivánny a’

mi tettzik, akár tifztséget, akár ordot, akár

pénzbéli iutalmat, minden meg-adatik néked.

Szólly rövideden, mi kell?

FERENZ. Suzáz Arany, és halál.

OBESTER. Az eisöt тез-Карпа, az utol- п

totól pedìg Щеп örizzen. ` ~

FEFJï.îi?íÍ'I`Z.l (Oda menyen a’ Лёт! g' Jeve

let akaßtozga vólt ) Oda van a’ levél! (_/Jze'ljcl

пе’г ‚ е1е’ЬЬ а’ páltzcít , azutdn a’ [farth meg

ldttya) Hibáznak-é fzemeim? (fel-vs_’fzzf e.: mili’

сдвиг/тег näzegeti) Szerentsétlen Fercntz! mi@

hell _máx- gondolnad! к

OBESTER, Mi dolog ez? n

FERENTZ. New Qbener имён: ъ; u

mezitelen fegyver, és ez a’ páltza az Atyám.

6! lMit gondoljak már moli, midön виске:

egy Sivatag 'elfdöbe Карат. Medef/'zi a’

re) Oda Чану tehát bizonyofon kedves A. .

zyám! —- Meg fofztott efzerint fnerentsétlen ii

ad dühöfsége életedtöl.

OBESTER. Hifzem 'még лещ biu'myaaqy

мена, ’ -

FERENTZ.` Oh bizonyos -. ez elött a’

fzîv elött inég Щеп-15 bizonyos. Itt 'járt ‘ё Su

gény , és чаду magát кисты тёще, vagy

’ " ” @ai
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vala-imi сырам tellyeñtteték ezt. ц- Egy ”гад.

val halála felöl femmi kéttségem ninisen. (ffii.

daúzmíban az Olie/ier feld’ идиоту, а’ kt' mag.

öleli) ` l .i `

CHESTER.' Keményitsd magadat, meg

tsak képzelödés, ’ и

FERENTZ.` Obeiier Ur!  Ha _tudná a’

зонды, '1maga~ís igy gondolkozne'k, de ne kif

Vánnya ¿lnnakinég moßani le-rajzolását én
töllem, ymert el~gondolhattya, hogy ki~nem

álbatnám. `4Ell-ribmlcltt az az szlop, mely

örökké ifiápja vólt nyomoruságaimnak. — De

mit p'uháskodoly alatson teremtés! Nem bün~

tetheted-é»meg magadat azzal, a’ mit jó A

tyádnak okoztál.-Hogyán! öhalva fekíigyék

miattad , és te me'g élj! Nem ч- vétek tené

ked az élet. lßenem! mit érzek? Tüz dobog

az én ereimben. Vádoini kezd fzivem — és

0h mit látok', Ily fzomoru árnyék двинет...

Isméylek kedves Atyám! látlak véredben Не.

_vei'tii  De mingyárt, miugyárt követni fog,

lak! _

OBESTER, _* (megfogjgz) _AZ __Ifienért mit

bei'zélfz, ’s mit àkarfz. ` ‚ e '

FEKENTZ. Tsak a’ mit éxdenblek. - Az

QZ агу gyönyörüségem maradott tellât, 1108)'

мат Агуётщад.еу kard áltßl hilak-meg!

- ь 1 Blé:

e _'

„_ „_,J ‚‚ гад _/

l
«- ‘д f` f ‚— -

’ » J .‚ г ,s н._‚- f" “ ‚ 2* pn. .

'i TJ:
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Elég и; örömmel шурином тенуетбв

(‚гене/Ь: verf/2i) ’ ' ` . „

` OBESTER. Meg-álly bóldngtalan! (meg

alrarja alradállyoztatni, de amaz a’ìsard0t eleibe

tartya,) А

FERENTZ. Ne közeledjék Obeßei’ Ur!

hanem "tsendefen nézze- el egy ñunak Attyá.

ért való maga fèl-áldozását. _

OBESTER. Segittség! Segittség! van-ê

valaki azon kunyhóba?

FERENTZ. Félek, hogy mingyárt késö

lel'zfz. с а’ melb'eíwkjìagezi)

VH. IELENÉS.

A’ ишак, штзо, мытзиах мы

ki- jövén. ‘l

DITSÓ. Uram! halgafson-meg/ßlébb еду

fzerentsétlent. ,Y '
‚ /

FERENTZ. Már addig тащит. /.

OBESTER. Mi baja n' uml?

FERENTZ. Mint érzêkeußlitt совете:

ezen öregnekï'agâfa. f-Fel  buzgß'tya bennem

fzegëny Atyám emlêkezetit,
, к l

DITSÖ. ’S az Urnak tsa.'l vôlt, hints

többé Anya. папуа-те; щ nékem~is ‚

` mint
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\

mint egy nyumorûlt Atyának гуано: pauw

fzàimat. ' ` i

OBESTER. Minek еще chez fogna, a~

karnôk не“; mèg-tudni. — '

Штзь. А: ¿n mem шва.

FERENTZ. (ел-стал а’ вёсны, 'cir a2

~ l Obq/ìer) `,Hh-.nexle (тауъ машу

i OBESTERf Kedves Еде: Atyáml esmé;

if méltatlan gyermekeit? \‘

FERENTZ. _Hán én belöllem ‚кг-вбит

м vakmrö im? ’ .

DITSÖ. Oh Fiaiml Fiaim!(rendre 6162i)

Il'm'érlekLáleó ! lfmérlek tégedct »is Ferentz- l

( tcfrden.) Наташа: örökké-valóság! áldott

légy mi töllünk. Hát игуан Lál'zló.' mi vitt

“деде: ша; hogy el~foganatván, ищи-щ

tleréld-nagadat, hanem az Elienség fzolgá;

iattyába naraggy ?

OBEITER. A’ Virtus kedves Dŕága A

tyám! Imt- [zerentsés lettem, Ifju vagyok

még, és mè' Obeßerségre emeltettem. Hazám_

bannem vólam femmire alkalmas; mindenek

ben tökéleteebbeknek itéltettenek az Idegenek.

l Ha a’ Nagok lábainál máfzkáini, és elöttek

magamat fz'ntelen hajtágatni ‘reñeltem , ke.

vélynek, Yha fetsegni nem fzeretvén hal

закат, спадали“; [На valamit hofzfzal

> meg
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megLfontolás után tseiekedtem, bátortalan

пак ‚ ha jözanon gondolkoztam, pártosnak, és

ha àkármely hafznos, de fzokáeban nem lé

vö и]; dologhaz kezdettem ,viz efzünek, чаду

meg-romlott indúlatunak neveztenek. Eze.

kért Hazámban eié mem mehettem; Меде“

föiden pedig éppen ezekért tetéztenek jutal

makkai - ezekért lettem a’ fzeremse Fiává.

DITSÖ. lHát Agnesiöl nem haliottál-é

vaiamit. ~ _

OBESTER. Semmit fem. _

FERENTZ. Meg-találtam tehát kedves

Bátyámat-is. (kezät tfókqllya az Apjdnalr)

Kedves Edes Atyám! meg-botsát-é nékem Y

Мой jutnak efzemben én ŕtöliem ezeri'zer efett

meg-bántódáfai. Utállomï mind azokat, és

‘imé a’ Szentse'ges Egekre esküfzöm, hogy ma

véget vetek minden jádzái'qmnak. El-hagyok _

a’ világon mindent, 65 tsak azêrt kivánok

élni, hogy parantsolattyait tellyelitheil'em.

DITSÖ. ‘Befzéljétek már elé - 

‘FERENTL Ne kivánnya kedves Atyám!

hggy той mindeneket е16 bei'zéllyiink: mi fern

kivánunk holmit meg-tudni, mert a’ reme'nte

len öröm miatt mindenikünk elégteleneífélé

re. -— De még-is, azt lehctetlen nem., tnda~y

_ koznam, ki шипом ezen bilintsekbe?

f ’ _ ,_ ., \ ^oBEs.
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ÓBESTER. Ki az a’ иезуит ‘_P нам

112611211: mingyárt magi vérével.

DISTÖ. Minthogy dühösködöl, el-hab

¿atom nevit. ’ '

`FERENTZ. Semmit nem wivelünk teh

tzésey ellen, tsak mongya meg, ki parautsulab

tyából hordozza lántzait?

DITSÖ. Vándoriébóld- a' loo aranya

kért. л ‚

FERENTZ. Gyalázatos! ez~ê ibizanyiil

тайга, mind eddig houám ‚папаши baránsá

godnak 1 .

OBESTER. De hát Nemen Embert hdgy

mérél'zeltA vasta veretni ?

DITSÖ. Nem esmért ö engemet Fiam!

nem tudta az. én fzüleléfemet, ezért meg-en.

веды: nékie ,` ti pedig, ha engemet fzerettek,

fenkinek erröl ne fzollyatok. н- Mutall'uk-meg

nékie, hogy kell valakinek uemeÍTen gondoly

koz'ni. Lálfa  mcg, hogy az az'igaz nemen

ember, a’ kinek mind tselekedetei , mind vé

те, mind lgondolkozáfa yaz! bizonyittyák ;

nem pedîg az , a’ ki ezt egy darab börnél,

vagy pappirosnàl egyébbel, meg-nem mutat

_ hattya. — Lálfa meg , hogy ën azfö véllem

való durválkqdását, tökéletel шее-110156

tállal анкет; '

‚ ЕЕ
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ЁЁКЕЫ’ГЕ; на: a* pénzt 4.-».

DI'TSÖ. AMeg- vallom, ezt~ illyen hirte.

"Цап, nem пищи], hogy fizetheltyük le.

CHESTERà Kedves 'Atyám! énnékéin

fok Lovaim vagynak , eI-adók egy néhányn,

ha mingyárt gyaiog kelleneis járni, még-is

ki ' verzem Atyámatv nyomorúságából.

DITSÖ. Еж теаапет епвеёет`Ейат2

Ñe aiatsonittsad éreltemi'nagadahegy Кашне.

Tifztnek mindeńkor tifztef'ségefen kell ja'mi.,

A кНалет én kóidûlñi fogok. \

шиши. [3212551303 ввек! mit ьапоы ^ '

,_Kôldûln'i! ( [Лига/юз ‚эф/г) Nem вещи Atyám!

вы: Fercntz meg-nem снегами. Enyimekfe

- zek a’ Щипок, тег! тйаыаш vçrettettcnek

drága Atyámra.- Magamra véfzem azokat. д \

fzènvedem lfullyo'kat ŕ keêves Alyámyedig bi

wx'ságban, el» теней; \

DITSQ. Vakmerö Суета“ ~
FÈRENTZ. Нет ke'dvés Atyâm', ùe'inilti.

м таьь тщета, ‚пе-папап'йа foga а.

zakat vil"el`ni. - Engedgye' állal né'kcm, maté

minden .iántzùemeit нюхом} fogom.'

Пшик SPI-anafz.- Бак-29: ‘

l

v'

‘u
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VIII. JELENE'S.

Á’ VOLTAK. a’ TISZTARTÓ.

TISZTARTÓ. (feige/1 betjö, kiffe/m, а,

.Ferentzetfel-cmeli) Kellyen-fel az UrÍi! örvene

gyen; тег: minnyájnn S\zer\entsé[`ek.

pmb. теист; ho gy деьеь ez?

TISZTARTÓ. Az én Nemçs j_óltévö Afze

__l'zonyom, köfzönteti az Ural, ’s leg-elsö

_eñmetettség'fejibe (весу erfzefnt dd pdg) g1’ 109

ëieeiekeî вшита ЗшЬвдчдёгёга

” штзо. Dgágglám; тёмная: „мы щ,

шт ën, má? где? mes-bálálniá'

` TlsëTARTO- E’ тени: més #ét dolgoß

_I_kai'qk jelenteni. E_lsö gz, ilogy Vándońt
l Экз-(цирки _a’ lelki esméret, _botsángtot kéi'l

«Q 1a’ pénzröl Való kötelezö Leveiet el-_I'zgggaf

#d_- мага ide тёцщ when., han@ réám ыъ

. та, дозу vêkie wgçdélmet пустым ’8. гуаш

_zaws Шей vifzfze'vigyemf ,fk-@2W а’ шаха!)

Ä’ inéßk Pedis el’. f5st ide iöuembe чад
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