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АБЗ haladtam volt annyíra ezen Könyv;

ack forditásában, hogy reménységem le

пепси el-végezéséhez; a" midön már ma

;amban M'unkámnak ajänlását az Erdély

Orfzági fzép Nemhez tökéllettem, ugyan `

ez a’ fzándékom Ielkesitette gycrfaságo- А

mat annyira а’ mire mehettem; mert nem

[паст mi vihetett volna erre-is, azon a’

méij tifztelete'n kivül, mellyet e’ gyenge

Munkámmal kedves 'Hazámnak leg-éke

Febb réfzéhez bizonyitani kívántam, ’s ne

ve alattVilágra botsátani méréleek. Nem

azért hogy fzorgalmatosságpmat érdemes

nek itélném; söt .inkább'jol esmérem gyen

geségemet, ’s актина fzép Nemnék-is azt

a’ Terméfzetes nyájafságát (az hová a’

Férjfìakkal Í'zületett keménység nem ér,’s.
mellyen az élet boldogságára tsak :affzépV

Нет kellemetessége uralkodik) bizonyos

voltam abban, hogy hibáiinnak bátorsá

gofabb védelmét nem találom, mint a’ fzép

(a) Нет



II

Nam  engedelmes' tulajdonságát.. Hányon.

nem köfzönhetik mixiden Nap vigafztalá..

fokat a’ fzép Nem hàfznos érzékenysé»

gének? `

ТбКёЦещГеп é'n-is eI-hittem azt: ho

czen tifzteletemnek zál.oga máfoknál-is пун

ván helyt talál, ha a’fzép Нет tsak тев—

Г2спше‹1п1 méltoztatik. A’ mely mindepkor

a’ közönséges Tárfaságnak leg-nemcfçbb

réfze. Történhetik, hogy'ennek a’ mit` mád

fok után >eröfsitek"ellenkezöi Iéfznck, ’s

bövèbben _azok а' kik indulattyokban aka

dá'lyt találván fzerelmek méreggé változott,

vagy azok a’ kik az el-mult Efztendö щи

hoz közelebb lévén, annak `némely hely
telen fzokásában jobban réfzeifedtck., 's az

ujjabb vélekedéfeknek tsak azért-is nçm

engednek, hogy ökeì meg~nem el`özték.

A'z elsöket el-mellözem, merg tudom,
hogy fenki abban a’ fzámban nem lkiván

lenni, ha egyfzernevét meg-értette. Az

utolI'okat meg-fzenvedem idejekhez tartozo

"“tifztelettel, igéretet tévén, позу ha a’ ke`

gyçlem annyipa nyujtia életemet, hogy

kèdves Hazámban az Imabbak között,laz

 élet könnyebitte'sére valamely igazságnak

' ’ß iónak esméretét -láthatom`, annak örven

"dezvén, gyarapodástkiva’\n*Qk.L Hellyefebblen

»'* ‚ .`. ‚ tart
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‘tarthatok attol, hogy a"1`zjép' Nem., тету

.nek fzámofabb Nemes Lullajdon-sá-gaî között

nagy .mértékben чашею "а" йешёгшаыез—

ség, emlitett mevèzetét 115ze1kedésnek véli.

Azért vagyon :okom тёща, ‘Ilogy 315111011).

ná! Тиши] ёгъеипеГеЬЪЫшек идешь шёл,

_ a” fzép Летите}: еёгдепйсы бЕЫЁКетёххШ'ТщоЬ

~ söt bátran elmmxdja.m,_ jhògy .méltßl

- minden намывные kûlö-nös lúla51101155

даём, 4és мёде .hogy fokakban 163116113“,

febb nállmlknál. — .  «j

тет fzollok îtt arr-@1., 11qu az e'lsö

,Aleìlonymabis ne-vébcn mitsoda :e va-gyon,

jçbban -t-udják az-t máfok, hogy Eva Иен:

. Adám pediglůäldet хат , nem yá'llapo'd-om

~ meg__azokon a"_nevez_etçs .Jegyzéfeken mel

,` Луи сны a’ T_örv-ény Iudoli., a’ Bjôltçêk,

-’-s af этом; tcltqnek.. _f Fqnìnfabib Tann»

` Ikat lehet Aannálï щам, «nninda-’fzeni 125,5

-, ban, mind . Ped-ig .af‘leági-¿töìténerujegy»

zéfekben. . _L . -‚

-$2егетз.ёп1‹ге_ nem тащат}: «таз ¿zn-k.

han az -homállyos idfök-ben, midön 37131

ba ollyan fokájg gyözedelmœskel-tazmyá.

inkon.l Azok a" helyteîlen Ktsalfafv.élpkéf1dié¢

fek, mellyekben vßltanak fokìdolvgok fe.

1161, ofz'lani Капелек, ’з:а°.Вёдйвёв ymny

mindenkor gyamls volt, ’s gyakran той—

(a) 2 ` {zui



ПИ '

fzul-îs közlödött , nem tsalhatmeg ma an

пупа. Egy a’ leg-régibb , ’s közönségefebb

bal itéletek közzûl volt az, a’miképpen a’

fzép Nemr'ôl vélckedtenek, mely еду—ваш

abbol a’ .vak bül'zkeségb'öl fzármazott,

hogy az elsö Embernek efetétôl fogva a.’

többi I'okkal elöbb valoknak tartották ma

gokat„ ’s gyámoltalan képzelödésére Ne

meknek azt a’ hatalmat tulajdonitották,

mellyel ollyan fennyen fzoktak lenni, ’s

mely miatt kérdésben kell. hozni a’ kétY

Нет egyenlöségét, mert külömbeń hibás

volna a’ kételkedés~is iránta, ’s a’ mely

t'ôl indittatván Teremtöjek ellen-is támod

tanak.

Valosággal tsak attol fogva~is kezdet

te az Ember a’ Feleségén azt az kegyet
len uralkodálì, mìolta a’ Törvényt láltall

hágta. Akkor tellyefedetybé az Ißennek« "

is jövendöléfe, a’ mit Evának mondottv,

hogy az Ember birtoka alá vettetik,mivel

vétkezett. A' Napkeleti nyelvekct magya

ч rázo Tudofok azt állittyák, hogy az a’

_ I`zo Taf/îlka, mellyen [ваттах értettek má~
fok, a’ fz.Irásban, valojában nem annyitv

téfzen, hanem kivánságot vagy hajlando
lágot, és ig)r az egyenefebb lértelem Гие

rént az az Ige melyben a’ Férjñ, és az
Afzfzony egymáshoz vale vkötevlességröl I`zo

‚ . l > . _ ~ Vb

7
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игуан ‚ lazt téfzi: a’ Fe'rjßfzak рейд Иго/{ид

sa'ga [фен az Afzfzonyboz, és nem hata'lma.

Igaz hogy _terhes jövendölés yolt az az

Afzfzonynak,I de “а: IIìennek foha" fem

volt egyenes paran'tsolattya, а’ mint fokan

a_z emberek közzül állittyák. Meri mivel

Adám éppen ugy vétkezett mint Eva, ’s

egyiknek a’ maradéka ugy érdemlette a’

büntetéfì fzintén mint a’ másiknak, nem

lellet azt vélni , hogy az ember bünének
jutalmául az Щеп lellyes hantalmat. adott

volna néki leg-nemefebb' teremtésén, in

kább lehet hát azt hinni, а’ miben fzámos

nevezetes I'zent _Irás Magyarázok meg

egyeznek, hogy az Шеи az általtsak elö

re jelentette az Afzfzonnak , az emher

Terméfzetének rendetlenségit, mely az efet

után a’ büfzkeségen 'épûlt, hogy az Afz~

I`zonyon igazságtalanul uralkodni kivá`n,

holott tsak a’ Barmokon lenne az a’ 11a
talma. Es igy az Щеп az által nehm ha

tározta~meg, hogy az AÍ'zfzony a’ Férjfi

val cgyenlö ne lenne , hanem tsupán az

ember igazságtalan büfzkeségéröl шеи iö

vendöléíì. ’ " '

Valojában ha az a' Hatalòm az Uien

rendeléséböl állott volna fel, >lfiéttség каш

fzabados, és közönséges lenne, de nem

(парадов, men' az'Afzfzony akarattyába.

` vagyon х
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vagyon, Богу a1th a' Fériet a' ki ötet k6.

ri шагам. vagy meg-veffe. ' Ha' ринг“ a’

véIe.valo életre igérkezik~is `mage: *fajálaA

fzabadságábol tselekf'zi, mart az eröfzak'

mellyet vélle ebben a’ d'oìogban téÍ`z‘nel<r,

a’ Ieg.«nevezeteí`ebb Vétek.v A’ ieg Bôl'tsebb

Törvény fzerzök a’ kik a’ детдома: ш

Iajdmlos ígazságok I'zerint пенек, az Afz

fzonyt e’ Törvényh'ez niindcnekben egyen

l'ôvé tették, a’ nélkûl hogy, a’ Férjfìnak

valamint a’ Felesége felett engedtenek vol

ns, a’ mint Holiándiábanfis' az hol még

a’ köz Parafztut-is keménnyen meg-húme

tik ha a’ Feleségét rongálja, попа vétett

Iégyen , meri'. fenki- maga Birája azon- nem
Maher,t akí? Törvényes- ereje nintsen, I

.De az embernek ez 'a' képzell наш

ma' nem vkevefebbé Гзабааоз,‘ mint közön

séges; тег: nem függ-é a’ гасишь, afků»v

Iömbözö rendtartástol, winden Nemze'tek

nek -az Igazgatásnak „лютым? kitsoda

nem >Indiz-x a’ fak Péfd'îkbpl, a’ Történet

iegyzéfekböl, hogy az Afzfzonyok ditsö.

ségefen uralkodtanak', Böltsességckkel, bá

torságokkal nevezetefsé lettenezk? melyb'öl

 a'zt lehet ki-hozni, hogy az az uralkodás

mellyel ez cmberek felettek éröemeket

nevelni апатии, inkább kegyetlenségeknek

jelef'ynintfem eìébb valoságoknak. . `

' ч „ и De

› ‘1

--.- « ад. „1 ,- ,A ..... „их «A» Jän-L »nA-1L -uahfngmrr
».1
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Èé ha ['ók Afszzvounyak„'-vägyńakïisf _Q.’

kik` Tiolgálpképpeń'Yifeltetnek ollyan Fén- I

jekhe'z" a’ kik .eijejelkkel _vifzfza élnek, 13` ,_,

a’ fzábott Törvênyt Ür'ofirá inagyarázzák,w.

abbol még I'em köůetkezik, hogy afFérj- . "
iiak'A hatálma ~'k'c'ìzöhséges légyen тапок, .

mert nintsenek-é ollyan Férjfiakás, a’ kik

a’ fzép Nemnek engedel'meskednek? nin#

tsenek-é többen a’ kik I'zolgálnakmint a’

kik parantsolnak, nem fzámlálomide azo
kat, a’ kiknek fzéps'égekben áll yhaitalrnok

fzeretöjekeń , mert nintsen ollyán balgatauor`

ember, a’ ki az Afzfzonyoknakiezen ere

jeket парада. A’ midön egy`l`zépnek~lá`
bainál fzeretöje fohajtòzik, 's félve téfz'en ' I

valláfì induláttyárol , kitsvoda кешью ац

hogy mellyiknek vagyon közûllök nagyobb

igazsága az Uralkodásra?

Ditsekedhetik ugyan a’ Férjfì Nem fok

nevezetes Vitézségével de ha' I'zokásban

nintsen~is, hogy a’ fzép Nemy gyak'rabba'n

hirefedhefsék ahóz háfònlo vifelt-dolgokai,

mindazonáltal nem gondolkozik alatsonab

ban , melynek ezer' alkalmatosságban Ы- .

zonyos jelét adták, ’s halbaatlannátettéik

magokat fok ollyàn “адекватны; ше1у

b'ôl bövségefen meg-tettzik, hogy pintsen

ollyan Nemes indflath'melyre 'aikalmailbk

ne lennének. ' " " ‘ ' ' " 'чЗайК-Ц
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' ""‘JT

Szükse'gtelennek állitom itt a* neveze.

»tes Ale'zonyoknak fzámtalan fok ditsére'»
tels tsuda tételeket elö hozni , mert tudja

azt minden, a’ kinek tsak egy kevés es

méretsége vagyon-is a’ Történetek jegyzé

sében, ’s annyival-is inkább hogy moli-is

mindennapi példáink vagynak паду érde

mekr'ôl. Нет ontottanak игуан annyi vért,

mint a’ Férjfiak, de több fene fziveket,

fzeliditettenek meg. Nem kifïebbedik to

vábra a' Vitézség, ha az erönek eleiben

téfzfzük a’ fzépséget, mely a’ [`zépY Нет

ajándéka, és feliyûl типа a’ büfzke mé- `

réfzséget a’ Férifìak ditsösségét. A’ fzép.

ség az a’ лёта. erö, 11:11:15?` ha tsak meg

ielenik gyözedelmeskedik, а" fziveket fel- i

dulja elioglalja; a’ fzép. Nem birtokába.

vagyon,’s a.’ mi a’Vitézeket meg-hada.le ì

nem elébb valo-é nálloknál? _»

Órömöknek tartyák a’ Icg-nagyobb

Emberek-is hatalmok alatt lenni. A’nékik

tetfzenì igyekßzöv fzáudéknagy tselekedm

fekre i ézi öket. Еву Г2е1°е1ет nélkûlva~ '

lo embçr könnyen lel-felejt I'ok fzép miné- `

mûségeket, a.’ mellyek yhafznám fznlgál

nának,’s a’ Világban érdemessé tennék.

Hog)rl` tsvá'bbá elébbéni I'zavamlnàk igaz.

ságát шедшими: ‚ ист léfzen fzükségem

az

-..~`» „ .n „4_.AJALAn _Lm-«lil
,ALY „„›-—
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.ai òskolá'fòk» 'ókoskod'áfokńákî mpd'jára,

телу inkább fsupán lehás идиш 110km

állani, meg-elégfzem annak rövicl emlitév

sével, а’ mit a’Történetjegyzésben.'láttam;

melybôl meg-tettzik, hogy' minde'n idöbèn

találtattak ollyan igaz Emberek, a’ kikf

minden hizelkedésv, és jutalom reménysê

ge> nélkûl, n'em tekintvén egyébre afval-o

ságnál az >AFzI'zonyoknak érdemekhez faa

bo'tt ditséreteket meg~adták«, ’s tselekedè,

'leket fzinléS nélkül fel~jegyzették.

A’ Machabéefek Annyoknak мош

tyát nem lehet-é egy mértékben tenniAbra

háméval? Judithnak ditsöségcs tselekedete

az Щеп Népének a’ félelemt'ôl valo` Izaba

dulásáért, hogy Holdfernesnek Tábora kö'

zepében fejét vette , hafonlo а? Dávidéhoz.

Thomirisnak a’ Scithák Királynéjának

bát'orsága az Hadakozás mefìerségébeń та

10 elméssége fellyûl haladta Czirusnak, az

egérz паркет, és Asia Kiráuyának vak._'

meröségé't, a’ kinek két fzáz Ezer ember

b'öl álló Hadi feregét maga. Orfzágának vé

delmezésére mind karcfra hányatta., иву

hogy fenkì hírt vinni [c_maradott, таза,

nak pedig Cziru'snak f¢1ét _vétetvém e??

vérrel teli Tömlöben tétettç, azt mondv ц

elégedjél-meg aval, a’ mit örökké fzouig4

гашиш. А“ La-4
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A’ Lacédémonbélí Arehidâmia több tár.

faivql fegyverefeii mem panafzra a’ Tanáts

hoz., hogy öket Hazájoknak igen vefzedel;

mes állapottyában Стёпа fzigetébcn altar'

ták a’ Férjfiak кителя a’ Vefzély 'elöl , és

hogy öket elégteleneknek tartották a`rra',

hogy Hazájok romlásán jelen légyenek-t

azért meg-maradván egéFz éjjen dolgoztaà

nak a’ Sántzon, melyböl az ellenséget vii'z

fzá-is verlék. Kiki tudja, hogy Cléopâ.

trának ditsösége nem alább valo a’ Marcus

Antoniusénál. Lucretiának volt annyi mé.

féfLsége halálakor, mint Cátońak.

Paulina a’ Seneca felesége* voliollyan

bátorhalálában mint az a’ nagyßòlts. A’

Scitháknál, és a’ Trátz-iabélieknél az Afz

fzonyok-is együtt a’ Férjfiakkal békesség;

r'ôl, és Hadakozásrol végezlenek. Еду l`zó

val nintsen ollyan Méhóság` hivatal , ésTifz
tes'ség melyben neréfzefedtenek volna , ia"

miknr az Igazsfágot jobban ki-fzolgáltatták,

és а‘ hizelkedéiì nem és-mérték, nintscn

okok az e'mbereknek, azt állitani hogy;

ш}: a’ minémüségek tsak öket illetik,

тем дев-зашит a.’ fzép Nemnek _Gö

rölg, ‚01012, és' Framtzia Orfzágokban ré

gehténl ffzintén иву mint a" leg~mefzfzebb

13.10 Tartományokbam

«.- à

д ‘- ,. ‚Wm* ‚._,‚‚
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На egy rél'zrôl Jupitçrt, Márspt, Heh»
.. ц...

man шпик; мне: Ы'РЬБаьуок папе}

Minerva, és több más Il`te>n Afzfz'onyòk:

реке: imádtanàk, `voltak Junò, Difäxůgfzi,"

i_s, a’kjket .àzokk'al egyènlöûl lifz'telte-nek.

A’ Klaßromökban’ niúlatozo fzámoß ‘I

Szûzeknek tifzta kegyességeket :Iehet an»

.nyira betsůlni', Iñint a’ Szeijzetefekét, Aa

millyének voltgnak a’ régi Veiìalis Szů..

.zek-is. Söt ,gyözed'elmefebbeknek сапоги к

én az emlitett _Szüzeket az embe'ri indulagf l

tokon, mint a’ Szérzétel'eket, тег: ezeket

arra az életre bírhattya terméfzetesfhideg.

`ßégek, a’ fáralságos Világi életnek unal.

ma, az elö menetelekben valo kétségrßg

több e’ féle gondolatok, gyakorta. hama..>

rébb okozzák a’ magános életre valo vá~

gyodást, mint a’merö ’jó erköits. De ezel!

a’ Szüzek fel~áldozzák tifzta életeknek

fzépségeket, (melyriek [TQ/kan fajdalom-mal

ismértük érdemét ’s erejét) mulatságokat,

gyönyörüségeket, niindeneknek нищеты.

a’ mit bátran igérhettenek volna magok

пак а’ Világban, fzánt fzándékkal fzünw

len valo fanyargatáß'al fel~tserélik; nem

mondhattyuk-é hát öket valosággel Mög.A

feknek? ì

A’ Profétálásnak ajándéka' köz volti!!

Afzfzonyokkal a’ hqu a’ fzçrit Irâs .bini-‘f „

' ‘ "пуШуё," -  

1
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‘i

' ты;

nyittya, söt Papi Hivàtalt-is kôvettenek
fzûkségben lmint az О ТейатепютЬап-ЗЬ

Zibera a’MoyÍ`es Annya. Diotimát bátran

lehet egyenlönek mondani Soçratesfel ,

Théánát Pithagorásfal , Afpásiát Periclesfel.

Homerus meg-érdemlene hogy szlnpot

emeljenek nékie, de nem érte~é elázt Тё—

lésia-is a' Venus Templomába. fzép ver

feinek I'zcrzésével. Az Afzfzonyok ига1.

kodtanak , hadakoztanak , gyözedelmesked

tenek mint I'zintén a’ Férjíìak. Az Afzfzo

nyok nem voltanak-é mint a’ Nagy Sán

dorok, inert ha lehet a’ Macedoniai Ki

rályt tsudálni hogy a’ Caucafo'n által ha~

tott, álmélkodni kell Clélián, hogy»a’Ti.

beriI'en дна; ufzott.

A’ Scitháknak a’ Magyarok ditsösé

es Eleiknek nem kevefebbé nevekedett

hirek az Afzfzonyai által', mert ha a’Férj

ñak, a’ Párthufok, és Bactriánufak Biro

dalmát I'zerzclték. Az Afzfzonyok az Ama

zonok Orfzágát. Ugy hogy ha a’ kétNem

nek nevezetes vìfelt dolgait valaki egy

fontban`téfzi bajos meg-itélni', hogy mel..

” 1у11< érdem1i~meg az «alsç'íséget` `

Orithia Királynóiok a’ kit az egéfz

tsudált лет tsak b'ôltsességében ’s

gz Hadalgózásnak mçíìetségében, »hanem

` Méd:_ if*
‘f ‘u ь

_ ‚‚ А , у,“ ь-М-Ащ’дьыыАыЩьымщ
_JW
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azért-ìs Богу egéfz életében fzûzességét .A

meg-tartotta, annyira vitte, és ol-lyan lmt. x

tentövé tette magy neveket az Ammoniak.`

nak hogy 'Eurißes Király, a’ kinek Нег

kules tizenkét nevezetes tselekedettel talk 'j

tozott, ugy vélekedett, hogy tölle egy

tellyes lehetetlen dolgot kiváxn ha azt pa

rantsolja _néki_, hogy ‘az Aìnozonok Ki'

rálynéjának fegyverét `bozza-el, meiyhez

tsak Топа] modjáraèis'jutott. Orithia_után'

uralkodotf Penthéiilia, a’ ki~is Troja Vá

rofsának a’Görögök ellen fegitségére ment,

Achilles által az Hadban diisöségefep el

vefzett, kiröl Virgilius Verfeiben fzépen

emlékezik. l \

А2 okosságban, és a’ B'öltsességben-is

egyenlök az Afzfzonyok a’Férjfiakkal, Se

miramis Férjének Ninusnak halála. után '

negyven egéfz _Efztendeig igazgatta. Orfzá.

gát, tsudára mélto éfífzei,

Elég lenne valojábanßz Afzfzonyok

magafztalására azt meg-mutatni, hogy az

okosság kölönös ajándékok, a’ mely tu

lajdonságot a’ B'öltsek a’ jo Erkölts Ve

zérének nevezik. Ugyan'az okosság tette

Opis Шел AfzÍ'zonytez Hienek fzámában.

Emiliát pedig a’ Scipio Fe'leségét, n_em

külömben Plotinát а; Trájánusét, éß ц

опто—
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i O'Iìrogotturiók il'imalàllainŕa` 'nueviü

ját` halhatatlanokká. '

A’ rz. irás рамы téŕzi ki. Debora,

a’ ki az Izraeliták fiait flieg-itélte, Hadi

feregeket vezérelvén Nemzetéiœk 121101156.

gét diaöalmafon meg«verte, mely-is hoz

_zá foghatatlan Böltseségnek, igazságnak,

és erônek meg-egyesüléfe, méltán тев—

_érdemli e’ I'zerint a’ fzép _Nem az erös

nevezetet.

Vêtenëk ha el-halgàtnám EIièmek az*
Asvérus Király FeleségénekA emlékezetes

nevét., a’ ki életét fzerentséltette Нети

tének mentségére, Iner еду hizelkedö em

ber bûfzkeségc'nek Tzintén' fel-áldoztatott

` Нет feiejteném itt 'el'xCàf'sándrárol emlé

kezni, ha már egy Bárátom. ékes Tolmá

`fsolái'a .ujjonan Hazánkban Történeteit ol
lyan nev-eze-tessé némÍ tètte voiria, hogy

- a’ _Tárfaságokban -em'lékezetét , a’ ABarátom
fáradozásának .érdex'nleìtt ditsérctévél, вуа

_ korta gykönyörüséggel hallom. Méltó meg->

gongiolni a’ Világ Teremtésének tsudálaf
tosV rendét, _az Шел. :az` alatsonobbakon

kezdi-el Teremtését. _'Minekutánna femmi

bôl mìńdsnhato Tzavára aneÍnnyet, és a’

Földet alkotta volnagminden lelkctlenú, ‚е;
hktalan illâtoknt штаб: vnl'ébb“, l"s az exh

L.. .a y' ' l
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bert Urokká téfzi». Azulán' ad'ta жидам

АГ2Ггопуг‚те11ё]е, liogy véle együttf'ìéf

[zere légyen az életnek. 1

„1/Ме3-1е11е1 azt-is- jegyezni , hogy a'-Vi«

lágnak három fövebb réfze az Afzfzonyok-r

rol vefzi nevezetit. Agénor Léányárol ne

veztetik Ёигора ‚ Epafespek _Léányárol,

Afrika , Asia Nimfárol, Asia, egyedül a’

sìvatag,. és minden elmésségnekigazságnak
édességétöl meg-fofztatott Améri'ka véfzi i

nevét egyt emberröl, ’s azt-is Afzfzony

lképében` fzokták Недель

Nem halgatom-el még egy' Athénás

béli Afzfzonynak álhatatosságát , »akkor 'mi

d'o'n Ba'ráttyainak titkokat kifakarták be

lölle venni, azoknak tsudájára elö hozom

a’ kik а_’ fzép Nemet az ellenkezö gycn

geséggel- vádolják, az :hez hafoxilofzám.

talan példákat meg-nem gondolván: 'az

çmlitettAfzfzony minekutánna minden kin

záfokat femmit meg nem valva hihetetlen

keménységgel ki-állott volna, a’ nyelvét

fogaival magának ki-harapta,’s kegyetlcn

kinzojának, (a’ ki azt akarta tudni a’ mit

ö тез—нет vallott) a’ Гите közé pökte,

’s magát jövendöreáselégtclenné tette, A*

titok ki'nyilatkoztatísára. . ; .f

K. 4' . .-.- .‚.„..'.1‹ к Nam.
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Нет elözték meg a.’ каша]: a’ Mé*

nerségekben-is _az Afzfzónquat, a,z„Athé¢ ‚

пйзЬёН 01утрйёп61, az ,OrvOsláá'roi nem

itt jobben Hipocrates. Az Катай Iffju Lala.

a’ kép Irásban meg-haladta az hires Apel.

leß.' 'Senki jobban загоны meg~`nem érdem
lette a’ Borostyán kofzorut a’ vVers Гавр

zök közzül. l

Fâjlalom, hogy az ehez hafonlo fzá
mofábbìnevezetes példálkat,l mind elönem

hozhatom, melyb'öl világos az,. hogy a’

leg»régibb idöktöl fogva egéfz inoß'anigaìl

fzép Nem meg~kûlömböztelte mágát'á’ leg

méllyebb\Tudományokban, a’leg Böl-tsebb _

Emberek nyereségeknek tartottäk véllek til-Á

doson tanátskozni Görög Orfzágban, I`zin

ига ugy mint Romában, söt még a’ Szen

tek-is , a’ Kerefztyén lPátriárkák, a’ kik

a’ fôld kerekségét értelmekkel `Világosi- j

tyák, nem vetették meg azt а’Тидотёпут; . .
mellyet a’ fzép Nemnél találtanak.l SzentY 'ì

Hieronimusnak leg-nagyobb fzövettsége az

Afzfzqnyòkkal volt, azokhoz irta 'leg-több

Leveleit.

Minden Nemzetnek Történcte iegyzé

sében fel-lehet мыла, hogy a' fzép Нет

ollyàn minémûséggel ruháztatott fel, hogy

még fellyûl-is mulhattyák a’ Férjfi Nemet,

- tsak
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1

{зак a’ kevés iìoktatástol vagyon, hogy> `

L’ nagyobb dolgokban bôltsességeknek Буй.

krabban nyom'át- nem láttyákûNem hely»

telen-é hát az a’ közönséges vélekedés, a’

xner errént а’ 1`2ёр ‘Nenińek, tèák azHázf

пак belsö fzorgalmatosságaiban k'ellene fog..

lalatoskoflni. De söt'inkább káros af’ fzèp

Nemben az elö-mènetelnek legœgyenefebb

uttyát el-rekefzteni , meri el~leh¢t ’azt mon

dani, hogy a’-Tudomány0k mindern `Ме.

Rerségekben, az e-lméfebb t`alá1mányoki$

a’ I`zép Нет keze alatt gyalulodna-k meg',

Ne ÍieITen fenki az itélettel с2еп vélekedé

femröl mig elö példával meg nem bizonyi

tom. Нет igaz-é »liogy a’ mely Orfzágok.

ban fzabadofabb a’ fzép'Nemnek ’fermé-v

fzettel eleven, kellemetes Táx'I'alkodáfaz,v

’s iobban gyakorollyák `_az olvasást, mt

vglosággal az egéfz Nemzet-is elméfebhb ’s

alkalmatofabb , milxçlenèliben? Tsudálja

ma az egéfz Világ Frantzia Orfzágot, Qn*- ‚

nat kôltsönözi az értelmet az hol >a’ fzé
Пете: érdeme fzerint ltiI'zte-likI addig,>mig

az egéfz Világ il`zonyodikY a’ Törökßbiròï

dalmátol, az hol az' Afzfzonyokat gén@

tartyák, ’s álmélkodik minden erejét tpg

kintvén moßani vc.l`z¢edelmén,v `

Egy a’ legértelmefebb Tanito Meße.'

rek kezc 11101 ki-költ ífjuás' addig tökél.

‚ (Ь) деиз
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letességre nemmehet, valamig a’ fzép Nem-

mel _vailo Tárfalkodáfa; tulajdonságainali

az izit; favát meg-nem adja.

De véfzem éfzre magamat,hogy noha

fzázad réfzét-is elö nem hozlam annak' a’ mi

fzép Пете: eléggé nem ditsöitheti, ugyan

tsak vélekedéfeim"s az emlitett példák böv

sége bizonságim lehetnek, hogy a’ fzép

Nemnek Levelem eleìn fel-lett nevezeté'f

vel nem h'izelkedtem.Á A’ mit pedig öfzve

füzött hitetö ékesség nélkül valo befzédem;

mel el-nem érhettem, a’ той élö fzép Нет

tündöklö érdemeire bizom, tudván аи,

‘hogy ha а’ leg-gyorfabb elméjû. iro fzán#

dékozik annak emlékezetét a’ iövendöbé

lieknek által adni,egyedûl, tsak álmélkoê

aásának nyomát fogja'ik látni a’ Maradékok. '

венка nem állittya tudom fzertelenségl

nek ezen mondásomaß, ha a’ moß valo

iában tsudára mélto böltsességgel mjalko-f

do Afzfzony Magyar Királynak harminfz

hat Efztendöt'öl fcgi-fa Кедр/едим, és ¿gaz

kçrxpáilyçzásának folytán elmélkedik `‚ mel

lyikîEClség alalttxnyugodott a’ kétI Nemee

Magyar Нага 226665 Békessé'gnek kebe

lében agmyit .mint ennek a’ Felségnek? a’
kihrhrindjárrt ,Uralkodáfa 1kezdetén AI'zámps

ellçpgégeiń", _zlizoìk~ 'miaft 'fuljß's' „Литра,

" ' gam

А“...L_-_Lu
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gain, képzelhetetien bátbreággal eröt vévénîl ì

ditsö Neme érdémeinek el-fogyhatatlan

fzövétnekévé lett. Vétkezném vélle ha 12163

is ezen tul bátorkodnám valamit a’ fzép

Nem`magalìtalására fényeI'en 'világolo tu

lajdonságainak erösitésére köz'önségef'en elô

hozni, hanem örökös mélly tifztelettel hal~

gatásban tsudálom.

Kûlönösön pedig kedves Hazám l`zép

Nemének hiv tif'zteletére félelmes aláza

tossággal ajánlom fògyatkozáffal tellyes

foglalatossàgomat. Gyakran üre`s Óŕáim

között magánosságomban, kivált a’ Tél"

nek hofzfzas unalmas eßvéin ['ovárgottam

a’ leg-édefebb idö töltéiì hogy kedves Ha_

zám fzép Neme nyájas, és tifztes, târfal.
kodásának kI'zemlélöje lehefsek, `melynck

magam (azért hogy mihelyt Oskolámat

el-végeztem külsö Orfzágon egy néhány

Efztendöket töltöttem) kevefebbé lehetek

ugyan bizonsága mint máfok; de hogy meg» _

téréfemmel némely izben az a’ fzerentsém '

_lehetett, ’s annak bövebb gyakorlásátol,

forfom ’s hivatalom ujjra e1rekefztett, ohajfj

táfoni teliyefedésének fogyatkozásátavagy
` ltsak e’ tsekély foglalago'sáágommal enyhi

teltem. Е’. közben hogy fzaveimhoz gya- ¢

nu ne férjen, nem felejtem-el meg-monda

ni,` hogy a.’ mit шуеьь kedves Hazám_

(Ь) n Kzép
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fzép Nemének . kellemetes tulajdonságárol

fzollottam jobb réfzént az Меде-пек егбз11

téfekböl `értc-:ttem, a’ kik az Erdéllyi fzép

Nemr'òl _ditséretekben fogyhatatlan lifzte.
lettel emlékeznek; mely -nem kitsin ma- i

gafztaláfa egy Hazának midön a’ benne

mulatozo Idegenek fzûlöttek földjére valo А

terméfzetes vágyodáfokat i'elejthetik.

_A’ теней hogy méltatlan -fzorgalma

tosságommal Hazám ,fzép Neméhez, .mély~,

.ës hiv tifztelete-mnek jelét шпат, volt ol

Iyan végem-is e’ Könyvnek forditásában,
hogy',a’ Imidöln látom tö'bb Hazám Fiainak

I'zûletett nye'lvüńknek mivelésében fükeres
fáradozáfokat, és tudom hogy vélLek neml

ërek, fzaporitani kivántam ugyan tsak a’

Magyar Munkáknak fzámát, azéŕt hogy

‘yalamiképpen egy fzép kép körůl homál

lyos., és árnyékos feßésnek kell tenni,

hogy annál jobban ki-tefsék belölle a’Me_

Iierség, gondoltam hògy az én munkám-is -

annyiban .hafznos lefzI'z, hogy ya’ moIìani,'

és/a’,jöven'döbéli Magyar Íróknak érde

me az én _gyerigçségem теист: jobban fog

tündökölni. K_edves. Nemzetem _nyelvének

jobbitásáhozfadván azërt en-is annyit a’

mitmondék. Kinek ajánlhattam volna hel- ’

1уеГеЬЬеп vékony fcgitségemet mint акта];

а.’ Nenni-ek, a.’ melyngk egyedûl köfzön

het-~
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hettyük mindnyáion Magyarokúl a’ mit

'fzülerett nyelvünkb'ôl tudunk, annak az

lédes Nemnek mely még tsetscmö korunk

ban fok nyughatallansággal vifzen annyi~

ra, hogy leg elsö értelmes fzavu'nkal-is Ге

gedelmeket kiáltsuk.

De minlhogy a’ Comeils Íìralminak

gyenge tolmálsoláfa nìintsen ollyan ékes

séggel, hogy a’ I'zép Nem abban érdem,

_lett mulattságát, ’s tif'zteletét fel-találja,

fzokott engedelmességének gyakôrlására

Uijabban alkŕnlmatosságot fzulgáliat à'Nagy

Erdély Orfzági fzép Nemnek örökös ам

>@finos tifztelöje `

a' FORDI'ro.

l

Sziikségesnek állítom emlitehi hogy ezen Mum

kátskát'ez elött 15 Efztendökkel írván ha vala
lhogy az akkori némely vélekedc'simel mindcn réf;

ben helyben nem‘hagyhatnám az idö teléfe lefz az

Yaka, `niely váhozás mindenekkel köz lehet.

'\

' „вы.



шалит Ве[ёё'д.

жßoñatlaw Вода; „мы: egy jllurz/f'fínal`

‚ЕШЬ/(170 Вфе’д neYkül Vila’ng iömzi, тег-2: mina“

„мы е1-1агй1/игле’ az 1ro’ жен, hog)f az ома/од

'elött шш1ти creia mutogatdlm'tol ment le’ch (inert

az сушит alzárki-L'J тёте/Ё, had/'a teiffzhstö пут

mdf elmeîffnek) паду pedèg azéri, дозу aval-i.: fazit

ne ßaparittson. .Az elxöbà aha valo nefzve Дин

дедуег‘йпфбй! лет ¿rt ‚ЕШЬ/фа Baj/àädet mint eh,

Zudván azi', [ходу az Ilo/minder; 1rd elmeîífzelz jeleft

adja Mem abba): ¿agadhatatlan gyengesefgem meg-„

„Пай. De azen Forditá.: @leihen ßükmgcme/'r ¿tei

lem imi, тез а’Ье‘ vett Дойти Найди, аде?! до”

az Irdna/ï .Elölq'cŕra Bçßzälgetäœäben foglalt izq/'zito-A

[лёд ‚ тифа: ‚ wlw/ŕ тайн/сёла; ' шишка/г .al

слуг/идеи де’д/е’г/юцфт‚ mqrt [шатает lett volnq,

судит/2612 forditanam, тёще] 'bvöms'bbtnf a’ .Frantzia Jq'é

taf/rali inf/Zz Meg/tbnegńöl _,/zvol ’zg цедра/г {ощи—

‘сйт #25102. .benne ‘ '

¿nella? ki'vántam найти-д Вйотбдотащ

hay azen MMM.; стай? е’: ßejwegù munkánakfor

" ` айда-й:

' B

„ ¢ :1J „duwuwswAg* l
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dìtám'hoz Ходит, a’ Vila'g ста meg-esmärni,’.r azt

köveïö tse/te'fyœgemneknem рай/51110 okait keremi7

Iza/lem ele'gtelcnsägemet тез—нашли.

Ele'gwfgemeŕ tartom váIq/ät-¿ffomnalt ‘ef/‘dames

ома! аи вшиты, ладу „zag jan Világm a’ G, Со.

‚тет Töfŕß'fwfß, Íng’ azt mindgyártÃegy Лети-[с
Javzíban forgodo Ne'inetre forditotta.A Ha azz/rt al

¿à erötle/L forditaybmbol-i: egefzjìen 'nagy` {тете а'

Munkzínalr ki nem тай, bizonyittya a’lVe’met For

ditonak fdradozzf/ìz , minder: Frantzíául tudokkal ›

[году ист tmk maf/to volt ez a’ Könyv exmäretsägefben

[благ а’ пира ./’l'lagyaroknah Лопнет `haïr hogy' va

lah' mil/anilldl al/îalmatq/ääb benne nem foglalator

kadott, a’ Ãîinek több ideje-i.; läveîl, az :redet пуд].

'van [е’иб ere/'e'th ’.r шмыгала: könnjfcbáen Ми

liteit рота ; mcrt azt „afnaml dilitafzi [шву ßnki-í;

az eredett nyeluen valo ßäprägähez, n_yelvünknek

termcyketi miatt hindi; a’ Угу-гасит лет e'rhetett

тогда; ha шт а’ [fsf/'eknek винте? cgymádvan nem

nerd/game', a’ теёу által a’ forditá; путает na

gyobbra [ст/сдав, mint az стаде: n_yelven разум,

mellyet сдаёт-11411 kerülni, azefrt hog] llivsegqfcbb

[ею/ел [огЩ[‹{/от, jobbárq minden Увидел ugyan

azon e’rtelmü ßókat ./ìoritottamla’ mi a’ Fra/zuid

ban „игуан, el-i: е’ггет azt a’ Vegemef Ладу djila

шитая нет lef/ken tüůb kaft [кают Verme?, mint

a’ [таил/дал. Naf/ne()r „мы ЛеЦуеп meg-törtänt

идут: az-ÍJ, [югу a’ Frantzia Verset thlrfeleßen

’.r hijd/zqfon тающий/шпат а’ Ver.: irámak jäoro.:

haldra miatt, шву pedíg еду hf: render a’ Ver.:

{тумб/ш! potoldm'ban magam jejeîöl-i: irtam, melf

' "aken
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dan с: egíjì Daraó mind a’ ретивый, mim! рец '

dig a’ ki-lzagya': там ffl вис/361161 ’J ereießö/_fd/rat

муфта De va/aminthogy afivírmefy ki.: Heïakom

is .rüt be’ а’ ЛЪр , dzon armaÃ~ egcfz [сдуй [that [cít

-m', fzz'ntefn иду umd/Jem, 12057 а: ¿n ММ: fagia

Iouágommal oléyanoknak kik az Меди: nyelvekneb

¿rte-¿más лет juthaltak, дает Nomzetçmben am

луг! ha/ìndl/zatak, [моют avagy im# ища/‚желуди:

czen'ßäp „шифра! eJmçr/rcd/wtnek.

Ha a'Sza'nakozás, е’: а’ Félelem l-ät olëyan от:

Hugo, mél/¿yet а’ fziv jo erkältxänek mivele'xe're ~[ce/wt~

Лиши/22; nintsen пал" cg] Tärteîzct-¿J alkalmnto.

fabb azar: kè? Лаг/шт: indu/atm, mint ц’ G. Сб

теп: q/ète, nem lf2/wt ń'zelwtlenül olvami НИЛ;

фёпдепед' feld!! meg [сага/а az Einbert ut'olljfd'ral

ìńidó'n дяди/г а: ¿rde/dä nag," [фин/отдай egqu ere

jeî геле! benne ßemle'bzi. Ela/g hrz/Imaz* fuglal ale/rf v

magában ha a’ Лёше/Ре: meg-hattya, е’: eg)- [reveir

könyhullatáx't Знай/ш! ‚ vir bennünket" anna/i" a’ nagy.'

а: ßüksägef I¿gfaz.nígnak¿L штат vihct; [югу az"

îndulatokban a’ leg-gengeßb рати-5: rettenetex

gyuladaffokat'okozhatnak3 a’ теёу gyakran mindert

fzerentsätlemeígnek ’J пс7ш minder: дадим щ’М'еЬлед'

forni/'a lehet.

Vagynak minder: fäle Wteëelz Tudni шло-йод

log hogy a’ Trappbeïi регате/(еде: a’ Buzgoság ¿lq/'z

ti, mellyel mídön a’ Vallée, az emberì fzs-melf e/ött

a’ [ед-пашой meïtoságu, ¿s hathatouágu dologi

сдует], tsudára meí'ta его/й Lelkeket kefzz't. А;

J'zivben megfóitani at lambert' глашатай [ев-йёдёдб '

gyökc»

`
\

ьд... .. __ _. _. _.._ ..
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`

‚„ „___‚.__..——_ _n v--mv-'f'f' will'

mŕcräbz's. Elfógädni ’.r el-telni az egf/âersminan

vigaßtalo,e’.r пленен:тщете/ъ дерзаете], dh'

бита, с’: jutalmaz. A'drnúnämükejvpen niggázrzí ma‘

gdra mint leg kegyetlenebb ellenseg'e're, magcfval tu'

Jà/l'odni, е’: mag'dn 4eröt venni. кишащ— keme'nyse'gq

gel Мёда! tapodni а’ bùßkeeeget, Lelkünknek azt a’

паду >/mrîalmu апатиты. А’ [ед-тафты aldea.

tondgóan Женат! a’ (Ладно/вед И: «gef/2 Fölèìet

тщанием? vdlmzé/aìval [Шайбы] el-vefzzeni, azärt
{ладу a’ Лет ßüatelen Iaz e'gre függefztve Мачта.

Ollan ärömmel meg-habil', mint m@.€"/`zú.’etnänek;

ha akker 12a/ami eJmäretJefgre alkalrnatefo/i- volnâ'nak.

yägre таза? egeßßen jèmmùge' termi, Ладу ufl' ter

mqïzetü ¿elle/Ien; I/{yen lanz taz eye; melbfeŕ a’ Trap.

beh' Remate/r вилл-дел terjeleenek. jlíefg a" тат.

nek-¿J fänye'töl meg-MIMI: [фи/1, яйцам-п. оЦуил и.

Наги, теЦуег вплед' убЁаИ/ййХоййдш maga'ra по

függe/ìßen , Con/ióntì/zá'poëyàan `fzirrte'n „gy mint

‚Гигант Orfzdgban 4;: holott lakoxnak, tœudálják

uz Шут halandokat. _Ezehöl a’ Завмага/595761 le.

het .eL-mondani betü ßereht :` Cinerem tanquám

panem manducabam , & рощи: meum cum tiemy

milcebam. ' '

.Meg kel] [сауны hogy a’ [eg-fzorvq/'abb ища: ‘

tde, еду а’ föveàb rend-tartdjîzk Миш valo. Teak

az Арий Ur 'ad/zatßabadságot a’ _fzólla'erm Proóa

ide/'eht jbkahzak #et háromEßtendöve/-ix тез-лун].

tydk. А: IdegeneÃf-is uz ¿Ith Ur elätt англ! a’

földre bowl/luk. Fratereknek певец/г öket, едут/{ш

àz .Apa't Ural 1150141- Aly-dual". .Mind ezek a’ /râr

при állo ¿algo/r, лет дли/падшем: alzo/mak a’ kik

` ` сип
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-'-1. ._-. т

исп ßqmoru Нагадил)? alvasím'ban _valami ‚Издать

geuefget диете/1. Егеп Szerzete/èk minek elötte ki;

‚лимб/2411, fza/mq'boi, efr Hamlile vetett Идут/"ем

¿eti/i- öÃ-et, hok/:afan ifzfzák az Haláinak ifzonyito

paha'nít. Kätelkedem [тау а' legrnagyobb Világi

.Bältseuc'gü отдачей-2.1 meg-elefgedne'nek az ily mod'

dal valo минтая. Tsai" a’ Valid: nie/zet iilyen

111001, с’: az emberi termefzettel elle'nÃ'ezö erzäfzà

Èokra, едущим a’ Valid.: (int/zet vigaztalríß azol'ban

q’ töredelmessefgben elfza'radgtt рте/15:72, azt pedig

уезде/1 nem Jvi/wtne’ a’ mi lfd/)zelt „винтами. `

Идеи щ)’, а: gazdag Лиг/6661 vagyon пей ezen

ßfunkrína/í credete. _Az ege_’/z Нагадил el-teriedett

banal: a’ ßomoruscígnak Бате, meiy a’ .híte'k irás

jVIe/ìersefg'äben ММ”: и’ [1931` eisò' ßäpsäg, ’s melb'ei'

a’ Regie/r igen foi emzeî'tenek, ’.f gyakoroltanak , a’
ilmo/ìaru'a/r pedig nem шага,” vagy едой/Зет el-kerüi

~tek. Meg-tcttzi/r a’ leg tanzi/¿abb Vers-iro .XVIe/ferek.

`пе]:`типдж17о1гдо1 ‚ nevezetq/eri' a’ .Doäor Jung eîtßïw

мыт], hogy' теплу! ere/'e lejgyen, ’.r mint meg/za:

„атеист az e’fälè fzomaru dolog. Saha az

ember oliyan indulatoßat riem e'rez magdba/z , еду

vz'nígokkal tei/ye.: mezönek, eg)f дылду“ Írertrze/s ,

еду uji efuületnel', ldtafsiíra, mint valami пас! teÈi/z

tetü Heiyse'gnek, tiende.: вишне/1, ату/1011721 ram.

¿_adozott refgi Köfalaknak решившую, теЦуепиЮ'

tettzi/r mint/ia a’ jid/no: E_fztendök Лиг/тома fe/mn.

гите/г. Jo vaina ka a’ Tarmefzet visgdlols anrzak а;

indulatna/r от? fel-tudnák keresni, е’: adai , a’ тау

bennünket elfog, ’.r uralkododik гадал/г midön va

¿gmi тез: еще/веде: .Írövcŕezt,l Tстал—и, qmladozozt

` Vára

à _, ‚ Amig.- »Y L_;„i . ~¢N.Lŕ 'l _ A)
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Vdrakat nc'zegetünk. Maid иду [едете välelîednz' ад

bol [году _inkdbb a’ fdj`dalamz‘a, ¿s a’ kedvetlen.re/gra

‚ Jìület tetlünÃj.

i

Az illyeteîz Доты-ц [ШК/1010011 ,' тег а: а’Ла/ё

,na-i.: vagfon, [году elfog bennünket mindern [201110

,dezö gondolatoktol ’.r a’ гладим-го] valo elmefakedeü,

je Jian?, ’.s ve'grc' 0’ пуд/0.1- indulatot jobban шт}.

vdonurz/ra’ tèjfzi, tudni 12010 do/og pedig, llogy anual`

az Jrkd/rensefg^nelf bövebb enne/rete а’ ja втайне, ’,r

a’ _fze'p tselekcdeŕekre ßokott ртами! ‚ meg-i.:

ollyan дышу; tüz hogy nem Irs/zet elegge’ geriqu

teni.

Szemůen tünö, ¿s az emlitekre [лёд—0630: dolog,

[тау а’ _fzerentJeî/en бит egf/Ízeriben Шел/102 tefrÀ

шт mintegf közönse'gc: ¿fami/ì teffzen, ’.r ha aval

lehet ötet vddolni, hogy «gy keveimeg igen 0110500
den ’.r engedelmç/èn yhoz.'er elä ‚пед-ф?! Íziba'ina/I

o/fm't, meg [fell гадании“, hogy az a’ шт gyò'

nyz'irilsefg2 a’ дефис: hiòákrol valo Èmläkezet, mel

_lyei идут: а’ jo сгя—дш, ’s 0’ Vallá: meg нет/гед

ved, ’.r a’ теЦуед felöl alig тё'г az amber maga'tal»

i: ßámat venni, talám az ember ßivcßen игуан.

+де ellenben ezen egayz Darabban a’ Vallá.: липи

len ugyV kefnzelteti/r mint еду 'grd/'as Anya, a’ ki

hef/2 mindenkor fzzínakozo kabelät ßcrentsítlen mag.

шипа/г тег-пудинг: „101470: Ísülömben az emberek

fzüntclen fegyverben memyń”mae/Mel,> d; Izofzßu ¿ildp

[ад/201201201- fç/ìeni. На G. Comen.: továbbá egycw

het acm dmc-ù, anndl az Hala/:dok käzätt q’ так
.ç_ágoxA .BällseJJç'gTe ollyan ßüÃ-.re'gex vá'gnç?, ha”

. I - fz'.

“АA__;I
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"W"

ххщц

fzemeink eleibe terjq/'zti a’ Над/[лад mivoltdt, ’.r

bennünhet az aval вздует]: irtozrísf'zoz _jin/Haz, ’s еду

fzóval a’ Wla'gi emberel'at halni щипнул. Ugy el,

падут; e'rve ebben a’ тип/яйла а’ Jdteîí’ inf.: .Mew

ßersdgänek legfövebb tzeïia, mellyet „ладит: teak

a’ fö erköltmck munkdlodlísa'ra lie/l intäzni : marl

a’ ЛИК/го]: inf/a, akdr mit mondqfon-i: neìnellyeÃ-nel

mardsdgok irdnta, ù'rò'k/re’ az emberseêgnek jo erköltn

nek, olwmzígnak, efr a’ dijich ¿dendön'gnek leg elsö'

OJkolái közzül valo le' zen. '

¿,l» A' Vig мы: ‚к mmag“ 'Erkazmm aß».

mol/'a ,".r Миасса-34 tlf/ii, a’ fzoma-ru Játe7r p'edig

az _embertelen kegyetlensefget minder: veïkeìnek'lmt

‚ем. 82й’ла/гога’ла [шпиц fel-Jàrq/îzti az ńzäkenf.

.sa/get, a’ web’ агт „фен, hog)- mdjôknak ollyarz

ßerentseîlensegg'än .rird/zkozglnk a’ mi vira/'tme'JQf meg

минтая/г. lieve/.r Lelkekneki: падут: ármyi ere/'ek

’.r гит/стезей, hogy a’ mäfoůeůmz ßoïtafanuk, om

nan következik az hogy alb-an Лапы-а! fzemekkelneïì

nel: “та/01: фит, abbo! ßcírmozik az ату! уф

_fìás ’s kegyetlen iteîet; Уездный lean ember'ek, а;

ännön magok goromba,' efr vak jkeretetel'et', ’.r шли!—

jdlr meg Мага/гейш! termi Fälebardttyaknak kúlò'mb

külömlgfeïe [ад/Маг, vg'ßontagxágoß'dt, ‘: допф/Цу'йь

#leg mítiodauíllapotbœ [едут _ßivek движет,

mi] dllal cngedni [щупай a’ leg-kellemctefebb erö

nek, гиды-ШЕЯ“ , hogy az шпал mag-okßivelret т;

ze'k, е’: a’ Bältxenefg-í: ujjabb Vüdgoŕ 12e/ken.;

Ж mab" Lvl/ret a’ imágqu „лежащей a" kö«

l» тет/5 летаем/г neme: атташе fel-indit , milf

7 дан

l»ì' .,-,v

‚ _‚ ‚ ‚ „в ...wie _. i „Y _ „ „М _
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rr

den bizonnyal fok'kal Ífeßebb 'az -е’га'ете.г -dolgaknakl

gy'qkor'lására»j Millent a’ RumaiaÈ a’ Forentziu: Jé'

[си—игла}: пе’геСгеЪ feflben hagyták, сдует) hajzontalarl

mulatuígo/rärl, агонии! _fo/iat el-vq/ìlett a’ Мише?

,Jägers Tárfasdg е’гге/те: в/еуепзе’веъш, ’.г alrkor-i.;l

Vlön taldmefeteîzek leg elsö kezdete. Corneille’ a’ kf’

,a'Frantzl'd/r közótt Romài флаг birt a’Ldek flagr

.rdgánalr сигами: dilitotta fel. Molier a’ Polgáfi

eïetnelr -okoudga'ti Kik dita! [югу a’ Литий/г тег

vildgqfodtanak , буф Europzíbol ода/[блюд az e’rV

teleme'rt, ’.r fzüntelen bövl'ttik Párimak вантуз-480.

Ene: haßmlo ege/’z Nemzet ha/ìniírafordulv

¿algo/rat [слег remänleni az ”(уди munlrdbol. А’ тёт

dö" oli/’45mm G C'Omenmel~ píldzí: törtänetc/t,oh\nf. 

топит 11057 Ъа’г mindent annyira meg-hatna mint

engemet, rithíäb lenne ‘taldm a’ Világbau az a’ до}?

telen Íregyetŕenság, nämeiy регента/Цен Шаг/тол,
hogy' egyilset a’ тай/юг valameliyik feine# hajlan

.dosdga ne'lh'll тегам, ’.v aval mind a’ делала/с

Aaztv а’ miben remefllzetteZ' vaina egyetlen еду Bo?,

dogsdgo/i'at a’ [дым ¿flete-k Wgeïg vala kinokra for

шиш/г. Дервиш: Ре’1‹М[а а’ G. Сотни, "d: uz

¿ddd/'d фи az iliyen сиг/Зададим, de meg [airy

`сите/г vagnaà ehez hajònlok, ’J ha'ny ezeret 'nem

~*gründen-el a’ beflneuäge: 'türe'nlek fdjdalma': aka:

` айва.

1L’ На еду pdr Щи emôer шт valo _dÃ-aratòal

‚вмиг/геш- ; azt lvelvän [шву egymást valom'ggal f

Детал- ‚ holott шил—таит txak -abbal [Индий

:gaze/ni лову дышащим nem “Итак ‚Упр

Mme#

L?
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пе’тегёуед: азе’гг › ŕœlcfïßìk :rullibe ai* Neìnůtfìg Y

hogy fzüleîek neheîse'gc ”Ша! valo радиан/137015015

más той/од nintœn, vagy 0050017- ßerentseftlcnebbek

aze/rt, hog)r 0’ fuljas Árvasá'gnak дед/0712 депуегеЁдд

теще! legycnek, „аду pea'ig tml: ßoÁ‘áJbol, hog'y

радуете hajadonan пе marad/'a/zak, vaktzíban ге
hanna/’r az Házaudg дни-б: vÁw'itele'ì're, тег—Д: hányon

nem bánnyá/ï meg ßáfgßáadeîŕ`os гены-ее? Mítmdœ

ki-meneteleket lekct [uit awk/zak 'va'mz' , a’ HA' keit

három ò'regebb .Atyq/îuak hideg ôqueîgelefwßöl, ’Ãr

végezäseí/zöl q/'zve детей? Нет fçfzegetem mind 0201“

nel: fobbitása't, где/шву ju kivdnxágolnůan, 01-20’120!‘

jcdueh oléyan välekcdqïì tdw/ek a’ mie?! a’ 'bof-velt

fzolráma/r,a’ Zeg elsö ßabado.: Umak, a’ Terme’

fzet log nagyobò ellensägeîzek Babomí.: Követdi-kdr

Íwztaßanak. Налет egy fò'vebá Baldogmcígnali tar'

tanám az Halandok käzött, ha abba” modot {едете

taruílni , hvgy jblî ollyan Лемма-010371010: 'meg lehetn

ne темен! mind a’ 1102 АЪтЬсд, 0’ тЩуепеЬ tml:

neîem-_z's barátságo.: Ища/сдал litho: Ёегфгуеб‘ег Н;

пуйагд‘оцаий/е ‚ hog] -nem slag _az .hogf пар/ай

«fìralomban telnek, [шлет akkor-i: midôn-,Aaz egg/z

Termef/ìet nyugodalomra kefjìül (ik borzodrza/îjßod

va, hogy ahoz kell Ã'ů'zcledni a’ НЮ! mdr шпата/г—

ban agay): v_oltok fel-ha'borodik. 1102000 еду valua

2: az egqß Viltígon ollyan ботов-{01012 Pár, az ‘cm

beri kötelenäg anna/r mentxägäre hivna , de hányaß

eveznel: illyen hajoáan? Íuínyon лет tala/idk fel' G.

Y Ситец; ¿lete'hen »tala/'don _ фит Aaz Olvafók 1:6:

zùl? Almnden fanfargatámalr Name könnyebb 1071710

anna/ïl a’ lu' ib" gyò'trelemben vq/ìödikf.: az Egnek leg

туфы .fo-zd; .aimlff/i¢f¢>«inA a’ давимся ‚гаши- ‘

{д 1 unal
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imalmá't, mab’ йадуУЬИЖЁЁЩ/Й ширм diefrì aß',

u’ h' [Цуг/1 inaefgnek fzerzöje. ` ' ~ '

Tm» м ”ваттах: решете ‚зажег; hogy

‚дует terméjàetek legyen , niennyivel [яд-й” azòÃj,

hak a’ kik együtt akamai: elm'. Boldogaòb рёва?

[eher azéri f remeîzlenì еду оЦуап Párnals a’ kik a’

tffztessëge: Táyìllkodáeban meg-esmeïik 72053" egff'

md:»BoldogJágára Май/г meg a’ Világot.
- \
.`„

Meg emlitem hog]i a’ meëy Spanje( nez/'eliI тау: ‘

rial: а’ G. Come/z: törtänetäben, ага/Е ЬеЦуег ш}.

‚ «L

п'

fzm "az шла/г Frama: „едем или; а" шаге/мал;

А’ _/ё1еп hogy valal'ifoglalatouágomnak ¿yar

loságát helbfq/èn meg-itäli'e, fer/zet mfg az a’ fuí-i;

ez irdnt hozzám, hogy легата: dolognak [ММ/юз

fogtam , d: hay' Katana lúemre те’а’ drkeztem. Sza

bad lef/zen [дадим/атм azt felelni, hogy a’ mit

еду hufzon/zat Eßtendö: embernelï törte'nete'räl :gy

Tandis Ur irhatott, атм/г egy hußonhyoltz E/àtem

d6.: ember'ííletleme'g „штампами/ш: foghat.

¿zt рт тете’п1ет kogy vala/h' `album' tana'lìoz.

не}, ha tellye: jàabadságdba 'vaina-is, hogy enge

met furfos Тай/Шпили] egüit az irá: gyd'orláednak

édeuefgeîöl helëye: где/Едет el-kìvárma reke/kiem',

midö/z ez által az henyesägnek exe/èedelmeft Надп

nyu/i" #crû/ni. Еву ép clmeïü ember пад- аге’гг-Бз

fzeretí ’.r лай/ел az érielmet, Ладу jel~nyi§ya 121:

meinhet minder: körüllettünk állo dolgoknak деде?

valoedgára ‚ 06:85 Lelkünŕet az ¿let/‘ez rogadott

_ ' î  пищат
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unalom ellen, ап‘а jegit »1in/ie?, liogy az отдать

nel: /iamiuzígáß пазу гамм ártalma.: gyengexägb

де: bäh-:Mge: türe’[]el hordozzuk, ’.s шейте hog)r ma

gurú ила/доп, nyugodalmdra elägságßk [еде/312115"

melf-i.: œ’ leg elJö, leg дуйте/2166 Íhdománj. w

Лет fele/'tili~ el [едал az irigyekhez родам, a’

kik lialamit neveń alat't Világra botsdtanak, de né

hem сшит—12:65 vaina, azt стихий-й, mert ‚тали

сил mit irigyelni. Harlem az't tudom, [шву a’ тев—

jìollárra a’ leg мы jelelet az , 'ha az ember ¿gaz

.rága'rol meg~gyözödik, lzogy, kibájzít. jobbitm, md

lyen magali-i; Мадам lenni тещ-е: ¿geks/Zettel

""1:~

‚- Am, ‚‚‚ .-. -__д‚4 _ 'e .„.._.д..__NLA.; .

‘1L



  

LE-IRÁSA

„ А,

TRAPŕBÉLI APAT мышами. ‘

i) Trappbélì A ät  Ursäg vagyon вы

Várofsának egyéjében еду térség

tágas Völgyben Nonnáudidnak határiban. Ugy

cerfzik mintha a’ Terme'í'zer 'maga fzánta vól

na az: a” hellyec а’ Magánofságnak, és а'

meg-térésnek. Körül vagyon véve erdök

kel, Hegyekkel, és токи ‚ mellyek mi

асс bajos az туз, igen egéfségtelen hely,

fzüntelen való косы järják, külómben ter

mékeny földök, gyümölts ШК, és legelök

vagynak benne. Es ollyan mintha egy örö~

kös fzomorú., és félelmee tsendefség ura1-'

kodnék az Efztendö I'zázaknak kezdetétôl

,fogva ebben а’ magánofságban , de nem-is

lehetne ki bei`zé11eni a’ komor kedveden#

А segec



2 - мчфщх

séget, ’s аж az írrózásnak nemét___q1elly az

elmét el-fogjà mìdön az ember oda ét', az `

az a’ Vallás és félelem' mellyec nékünk Lu»

canus e1-terjedve mútat az Márfeli Erdo

kön. Valosággal mitsoda gazdag Táblája-is,

. ez e y vers fzerzö ‚ vagy egy kép- író k»

Jr/ borl gondolatinak? A’ Tziprui'oknak tel-`

lyes gyáfzoi'ságával biró régi élö-fák, azok

nak a’ fzéltöl mozgó levelei, mellynek a’

képzelödés valami vifzfzás Zörgéft tulajdonit.

Holmi köfzìkl-.íkon folyó vizeknek hufzfzas

zúgáfa, ’s töbh e’f`élékröl iñnérikik-meg mi

dön valaki a’ Trappbéli Apán- Ursághoz kö

zeledik , vezér nélkülbajofonlehet oda men

ni. ‘Utóljára' le fzálv`án egy Havasról, ’s

holmi tövifses parlagon, bokrokon, Ts се

kervéuyes mélly útakon menvén egyfzeri

be úgy tettzik mintha egy ifméretlen Тапо

mányra,~ újj vila' a ytalálna az emher g( az

‘ Apát-Ursághoz özel vagynalc;4 ollya'n Fa

шк шеПуеКЬеп azokat a’ Remetékec ollyan

kevéfsé ifmérik, hogy egy Uri Ember mi
nekután'na öi: шаг Mért-földet útazotc vól

na Trappnak látására, пазу bajjal шага-тег

а’ körül való` Hellységben, hogy holA ча—

gyon) s'azHelysé , különöfs'égének egéfz

difzével ‘ei-‘terül e (те. Az elsö Udvarhoz

érkezvén , melly a’ Szerzetefekétôl. e1van

válaíìtva, шпат; а’ kapú feiert а’ SZ. Ber- _

giárd faragott képét mellynek jobb kezében

‘ yagyon egy Ásó , ’s а’ bal kezén egy Tem

lililom, mellyben elméfen példáztgcìk az ,

ogy minden jé rend tartáfon egyesült Tár

fasagban a’ munkác a’ kegyefségec {ищешь
« ’L ` gefen

да
и



mń'rv "'*

 

. 121.# e же из

гегеь 'keu gyakofoini.' A’ Yr'mifpdik Udyar „

gyümölts fákka-l van `bé- (тете; а? mellett

vagyon egy Major, mèllyen vagynak `a’ (За—

' bonáfok, ,Pimzé'k , Pajták, es Ser »fo'zö Ház ,

.Sütö Ház, ’s 'más `.épü'letek .а’ Ka'laíh'om

fzükségére ‚ .egy né'hány vlépésre rláthatnîI

îgy vMalmot, mel-lyet a’ T_ókbólpfollyófvíìnA

ад. ‚ I . ‘

‚ А’ТгаррЪёЕ Apät-Ursäg `épîttetetî:Mai»`

тощи Rotrou `a’P.ereke 'Tartomínnyának Gróf

'3a álral 1140 -Efztendöben Sz. Berriáldnak é-V

lerében _,a’ магом Inot'zèutìus .Pá a '-:ìçiejé- '

ben , és Напой]: ALajos Frańçzia lìii'álynakl »

uralkodáfa alatt lnegyvenkét: штаты а?"

спет kezdete uta'n , és Hufzon _öttel Aa".,(¿l`la

{швах után., e’ lört еду fogadásnak mellyeíitef

лёд-э, mellyet а" Gróf VRotrou tert völr .egy

Tßngßri Háborúban. Az ,akkofi Шанхая не:

рей gondolkozván 'igérte ‚ ногу @gy МС, _

zgoßoráç . epic, Hazájában ¿megp téçvén' pam»

xs kéfert lgérete _teliyeûttéséveL Ho' y ,el

Jövendöbélieknek nevezetes emlékezièt tha'd- ~

gyn .az .épittésének okáról., _azt латы ‚—

hqu a" Tiemplomnak fzarvazattya "’s .ede

¿le kivülrlöl , _egy .dölö Hajó {опий iégyen,

'_ f mellynek nyoma az .épületen ma- is lictzik,
a’ Bóldogságosl .Szîüz Nevére lfrieńtelnetett:

1214. Efzrend'o'hen .Róberrus Római ErTek

Ш. Еоье'гшз völtá’ Negyédik Ap_á'tï[Ira.

A’ ‘Tr-app Nevezecec vette а’ gráditqr'óî

mivel ltìz _vagy 1_2. léptsön kelletik a’ Term '

plomban шпана, Trapp pedi y annyit tefzen

.az `benj/Seg Nyelvén mint Gr ‚я.A z 'i
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Ez az Apát-Urság fzámo'i Ei'ztendök e1~
folyáfa  alact nevezetes vólc ‚аи Apát-Urak

nek , és ‘a’ Szerzetef'eknek fedhetetlen, ‚ és a

AZ Hazába lévö Háb0_

так, és az >Ángluf'ok гуано: bé-ütéfek mi- _

act, (’s egy fzóval az ido' miatt melly min-_ n

dent meg-ront, még a’ leg -jobb erköltsöt~_

is) utólìára a’ Belso' életen valók közé-is ("‘) l

fanyarú éle'tekröl.

a’ fzabadság, ’s végre a’ rendeletlenség bé-ha

tott. >Meg-romlott az a’ Monoßoris annyìra

hogy a’ Hazában az hívságnak ’s boti'ánko

zásnak hellye lön. Abhanl а' Lelki (101301:—

nak romláfa maga» után пота az ideig tar-I

tókat-is;' a’ Szerzetefeknek tsak а’ Nevek

maradott, _ а’ vadáfzat, ’s meg világibb mú

latságok ¿is vóltak, egyedül való foglsilatos-v

Ságok. Elète'k a’1egnagyohb fzabadságnak

Tzimere lött , ’s í'zerentse'tlenségre jutott eb~_

ben az Apát-Urságban miglen ai’> neveze

tes Raufzé oda nem fzármazott.

`Buti'llie Rauí'zé Apát- Ur a’ Trappnalc".

helyre állitója fzületett Szent An'drás Havel-@_

пак 9-dik Napján 1626. Efztendöben, igen,

régi Házból való vólt, a’ melly Brictaniá

ban vette /erederét, az elei a’ Provintziaí

Hertzegnél Pohárnokifzolgálatot пешек, az~

bonnen neveztercek-is вишне-пек, а' :nelly`
-- . ` .` ‚ ` .t an?

Г) A’_I'zabadságnak, kìvánsága kéttség kivül 01

lyan bün, melly az emberi terméfzethez raga

дон. Mimodon ne rómlan'a-meg a’ Szerzete-v

Тайнах-й: rend-tartáf'ok midön va’ Görögök, ` a’.

Rómaik, "s a’ leg-böltsebb közöneégel Tárfêhí

¿ágogzis fzenvedtenek ellyan válwzáfokal.

 

ik.'
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'annyir téf'zen ' mint Pohárnok; YRiféiiçîì саг;

dimlis Attyaña vólt , meg Boltsöjebe 'a"{’ze

° rentse, ’s пазуха való meinetelv moTojgott- ö

пей; Miria мешая különös kegyelemm'el vólt

hozzija. > Meg kisded korától fogva "Nláltzú

Vitéz lé-/én Katonának шаман vóit, tiz Eifo

tendoS knrában a’ Bátcya halálával Nemzet.

tsége közt hogy elsó шиши: lett, a’ belsö

életre igérték, minden javai a’ Teñvérinek ó

réi maradtanak.  Meg elsö Efztendeìben пазу

érdemét mutatta. Тanúlifa ideje alatt rr1eg'«'l

külömbo'ztette magát,> és Böjclelö Havának

‘ Io-dik Марши, 1654dik Efztendeiben; >Do

ctori Süveget Карст, az Orléánil HertzegÓ

nek Cáplánnya lón ’s ditséretefenl vlfelte ma'

~ gat, ujj Papi gyülekezetben 1655. Efztenf

dohen egy ne'hány Húnapot múlatott a" Sz,

' 'Lázár Oskolájában, Vicentzius P'álnak akta

táí'a alatt, ai ki~ iS ebben a’ fzületö Léleki

ben annak a" Ió erkölcsnek magvát hintette,

mellyet так utánna az Alothi Püspök ki

dolgozott. Meg- vetette a’ Taurì Ersekség

nek Vicariufsígát ‚' és a’ mi még а’ Méltóság
пак meg-vetéfet felyül haladja , nemY tarzan:

мы femmic , hogy Mazarin смыть

hehézséget véfzen magára, ha Retz Cárdi;

nálishoz csatolja magác, abban az idöben mi~.

don a’ földi baráttság nem igen fzoktaki-ál'

lani a’ próbát. каше Ap'ác- Urral fzületett

vólt az a’ 4hathacós ékefen fzóllás ‚ те11уе1

az érzékeny Lelkek birnak, mindenek feiert:

az haldaklokat tudta Ainteni , щепу nem ke»

vés Ditséretre „и ajándék, hogy таща а?

Pâélén :Iévö “eriÀbezeket vigaütaln1_ tud

‘ 3 32’
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ja, és fegiteni, hogy az élet álmát 'ei-had?

ják. - Ollyan kevefen vagynak a’ kik hellpl,

шлак: Raufzé Apát-Ur àz Attya liaiála 117

сёл 11111220111121: ЕГасецабз kof-.iban bin 30. i

vagy 4o. Ezer Forint jöyedelemmel, 'af

melly igen fok. vólu abban az idöbeli; Ifiú'

sága, gazdagsá a rnelIetcy külsö fzé séggel ‚д

’s fzületésén luvül fzép elmével, ,ellemef l

tefsétgäel,’Udva1-isággal , ’s avala’ Ю йгщёзё?
gel е 'vólt rúházva, mellyet az embera'ziv

Iñuság virágának `nevezhet`, válogatott fzép '

tréfáì vóltanak, mellyet oilyan jól пиджак."

üznì a’ Grammonok, és' a’ Szent Corémoç" '

nok. Bajos hogy illyen tulajdonságokkal gz i

ember meg  пата erköltseiu ártatlańságban,
iner a’ fzerentsetIenségnek, esl _az alatson'l

forfnak fzokou: inkább gyüm'öltse .1ennì. René“

.‚ Tzé nékí ша azért magát minden hizeikef

_dö hivfágnak, mellyek kórül vették, az álla~

pottyához v'aló illendo'séggel nem foliar gouv"
doit. vSzerette a’ játékat, a’ Vadáfzanot ‚

múlattságat, "s a’ bö камеи; Némely nörcé, ‘

netek `iedzéieiben a’ vagyon, hogy fzoros i

ifmerettsége egy fö renden чаш Ашггопу-д ~ ‘

sággal , mellyet :Sak a’ tifzta barátság fziné7

vel feůettek , elevenebb indúlatokon, épült

vóth " A’ mi`bìzonyos xian henne az, ho'gyZ

так az Aszzoilynak 4haiáia után, «a’ v
fzépségével, ’s va’ magát цемента vt:ud_

Meíierségnek `nemeivel> nevezetes gvólt, Rau?

’ fzé ollyán {аммиак adm jeleit, mellyhez
ritka hvafónló', g’ leg fmagágofabb Erdökbei;

buìdoklott, ',’s> ott kefervefeii Шт, _’$д1:епц

«L гам .liíálwfia .aztjazAfozOnynnäiîl азах}: а
:.- -.-‚‘.2 `- ‹ — ' ~ ‚ ’ \
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.lotta gyötre'lmit, Маний,” шашка-шпона völf

na, kétségbe eséí`e arra а’ 'gyarló képzelö

désre vitte, hogy magával el- hitette , hogy

az hóltakat elé lehet hivni , рюмка-15; анод

kat a’ titkokat», melynek femmiségét tsak ha»,

mar által чаша. Шуеп állapottya nem fo-l

kárß.` ollyan nyavalyát" oko'za melly mi'ndeirj

fele képtelenségekre hozta. Hogy az` életra

’ tért bánattya ujjonnan eröt vett. Az idö я’_

melly ' mindég vigafztaláít fzokott hozn'i _,

még nevelte fzörnyü gondolkozáfait.V Récz

штатным; véletlen efece a’ ki à’ tsudás

fzerentïe forgásának játéka lön Gáûonnak a’

fzerencse kebelében történt -hirtelen halála`,_

’è vmind ezek az efetek arra birták, hogy

meg-»gyözödjék az halandók vélekedésének

hivsiäöáról; söt arról az. indúlatról-is meg

jövén , a’ melynek legfnagyobb hat-.alma

van ‚ annyìra ment, hogy még némelly 'keló

lemetes Afzfzonyok csábittásának fem enge»

dert, a’ kik az >hivs-„ígra vifzfzáakarták vin

111: Végre Raufzé meg-útálván a’ világot,l

nem látott maga köri'il egyebet egy temer»

dek Koporsónál, meg-ifmérte ага а’ ЬасЬат .

tós valóságot , -hogy nintsen a’ fzöv'ettsèg«

re más Tárgy, ninní'en más ваш, és nin

tsen ‘az Iñenen kívül más Vigafztaló. Le1~

ke egéfzfzen el~merû1 ebben a’ nagy elmél

kedésben ‚ ’s az id_ötöl fogva minden запасы

meg- fofztotca magát, az Шеи Házának, és
az protálynak adm.l Három Apác-Ursá

on, és- két Prœpoñságon fel-adotta,'mehv

yeknek jövedelinekkel birt,' egyedu'l а’
Trappbéli Apát ~~Uraságot hagyta meg 'maf

A 4 gának
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grânak , de ollyan fzándékkal , hogy a’ rend.

tartás fzerént birja, Perfzényben vonta meg

magát, és ott Remeze гашиш öltözött-, az

hol ugyan tettzik némü némüképpen meg

örökösödött, fzomor'ú гашиша buzgósága о—

' da helyeztette a’ Szent., Benedek fzoroñ'abb

Szerzetét eredetes tifztilsá'gában` Minden

rend tartáfok között nintsen fzorofsahb mint.

а? Trappbéli Szerzetefeké. Nem fzükség аж;

emliceni mitsoda fáradsággal és múnkával á1«
Brocca-fel Rauí'zé ‚ azt a’l Szerzetet, a’ fok.

ellenzéfèk közöitt. Ez> al’ hires Remece

hólt,».meg az Efztendö. fzáznak végén , Mind

{гена Havának zo-dik Napján. 1700. élc pe-v

dig» 74 Efztendöt, еду Hóna-pot, és 17. Na-.

01:.~ 5.6` Efztend'öt, 4. Hónapot, a’ Szerzeb

en. Maradtanak, munkái mellyek fövehhen

a’ Remete. életnek köcelefségéröl tanítxan'ak`

Kedves könyvei vóltanak, а" Bóldog meg~

halásnak meítersége, mellye-t itt Bellarminus

Cárdinálimak, ugy a’ Pufztákan lévö Atyák«

mk4 еще: Ez az u_cólsó Könyv nem keves-v

sé gyúlafzrotta {готы-11 gondollmzái'ait,v ’s

ibuzgóságát@ Emlékeztek arról hogy mé

Gye'rmek korában örömeíì fzólloct azokr-ó'l

а’ ВетецёКгбЪ а‘ kik; a’ lábok alast Маг/гопак

tapodni а’_ Vilá ot., Mikor- Rómában járt а1

Чёзет, Ногу letereiauus Szerzecét újj' авт:

I@ (vé,ng тётей bújdoklotc az ott {акт
Márti-rok homállyos "PemefsöjekbenV , поду

mély elmélkedéûnek helyt adjon , az h'ol

tsendefsegben fziilernelr а? magy gondolacok

’s a’ пазу dolgok, ’ Még eletében a* И er,

kölesének. стает el'f éric д mellyet., az;

а5

4lr*tl4il
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Halandók tsudálkozáfa атак tartozìk, akkor

mindenek felerc, midön fzertelen, és 10116

nös valójáhan , a’ mely állapotra adta magát

Raufzé , teméfzet felent чаш-13. Máfooik.

, Iakab Angliaì Király a’ Királyné a’ Király

teiìvére еще Hertzeg Al'zfzony, ’s többek,l

a’ leg -nagyobb tìfztelettel megrhatva gyak

ran magánofságának látogatására tsúdájára

тетенек ‚ ’s meg-- világoí'odva certenek-meg

tanátsaì által ‚ ’s meg»erösödve vigafzta1á«

Шип. Menngé azt mondotta felölle: акт

docet , et отдам .invenitz az eZ Ehezni ta»

nit, _és Taniwányokat talál.

A’ Trappbéli Szerzet'efek feles fzámból

vannak`,' 1765hen 69. Szerzeteîek caláltat

шк,’ és 65. Fraterek. Az öroliös halgatás

leg - elsö Törvénnye ennek az Háznak , mel- '

lyet éjjel még inkább meg-tartanak. A’ Szer

zöjeknek ollyan gondja vólt am; , hogy azt

mondotcn kegyes Remetéinek, hogy o' néki

annyi ‚ ha az halgatáfokat meg  ikegik,
-mintha Káromkodáft fzóllanánnk. Aval у az

igével eröûrecce rend fzabását, a’mi vngyon

az Apoñoli Tsel. Задам: fqlìmrius, ò’ tace

bŕt: Egyedül 'úl , és„halgat. Esigy a’ Trapr

béli bel'zélgetés lieve-fehl) Tzóból áll mint in

téshöl, arról lehet e1~mondani, hogy az

ember többen, befzél a’ íkemnek mint a’ Fül

nek. Ha vagy egy Szerzetes kéntelen meg

fzegni azt a" fzoros Törvényc, так lafsan

fzóll, nem-is többet, hanem- a’ mennyi

fzükség. Törnént ho у azt а‘ fzoros` rendet

annyira meg  tartottáA a’ vonaglásbamìs liogjfA

ш.
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inkább meg-haltanak mintsem a' fegedele~

mért fzólyanak, mellyel élecekec meg-cam

hacták vólna. Magok ko'zött nintsen femmi

tárfalkodáfok, fem шт, fem íráiîal; söt

még hogy minden alkalmacofeágot el-kerül

jenek a’ bei'zelgetésre ‚ (*) foha két Szer

zetes együtt nintsen , néha tárfalkodásnak

okáérc az erdöbem ki-mennek az Harang

fzóra egy könyvel a’ kezekben, mindnyájan

abban a’ I'zornyii halgatisbau el- тех-Шуе, az

Apát- Ur elo'ttök, egy vagy fel órát, a’ mig

a’ sétálás tart, el-toltenek a’ Vallásnak leg

nagyohb titkairól való gondolkozásban, ’s

azon- rendel meg-térnek a’ Monoñorban.

— Akár hol találkoznak, egymásnak tsak meg- -

hajtyák magokat, az Aplit-Ur eiötc ’s idege-r

liek elótt le _ború1nak. Az érzékenységnek

közönségesTanyargatásában élnek. Az ёсе—

lek tsak vizben, és sóban fo', a’ meily Ve-`

teményböl, gyökerekböl, és Téj némübölv

áll', ebédjek felett так .nyir -vizec adnak né. »

kik icalra, vagy közönséges fert. Az ehéd-A

l lö Házban foha fem kapnak hort, ’s igen rit-.

kán
 

С) Olvashatni си az efetet a’ Nauanheirlv Jegyzé

' feiben a’ kia Ra~~fzé еще: írta~meg elébb..Hogy

két Teiivér mintegy tizenke't Elztendeig vólt

A a" Trappba, ’s yegymásra nem esmértenek , az

Vidi'iiìsbbily: halálánk lévén аи vallotta az Apát-v
lUrnak, hogy halálakor egyediil {зак а’ va-A

gyon fzívenn, мну egy Teftvéreaz ö meg

maradásáért a’ Világban bujdoklik. Az Арб:

_Urngkgieg-efvén fzíve nyûghatatlanságán elö

шита _a’ Teilvêrét, ’s meg ~ щади: Lhogy

" ше5461'9111е11'е. ` ' -
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kán a’ betegnekA Házzábfm, ’,s köz kenyérrel

élnek. 'Nyárban 3. órakor feküfznek le, 7~.v

koi“ Télben, éjfél щёку két órakor _ _fel - Ке1пе1;

reggeli Imádságra, melynek rend iizerintegyf ‚

{ецЫуКог az беге vvége van. _ _ _ _» -

. (*) Rettentö tekintet azt az 5o-'ven бо—

уапБяегиесес а’ feténben együtt látnì, egy

homályos világu 1ámpásná1.a’ Тешр1отЬац

majd' a’___földre borúlva, maid fenn álva , és ‘

magy b_uzgóságban ,_ mintha teak egy fzó hir~_

detne dicsérecét a’ Mindenharó Valóságnak.

м _Enekek _ollyan forma minc а? _(i`r1°eg01°i:«i«l

nuqué. __Minden Nap három órát dologban

tölcenekfel, más-fel órát reggel , és más»y

felet dél útán , a’ mellyLis аи a’ Kertbéli

múnkából, mosnak, a’ Paitákban gondoskodf _

пак, С1аш°ошап feprik, fz. Ko'nyveknek irá-»_

sában -is foglalatoskodnak ‚ azokat bé  kötik,

.Aproság múnkác miveinek., Efztergába fang».

nak, Pufzpánk fa Kalánokat tsinálnak , Чеш—

kéböl Kofarakat fonnak. Hét »órakor mlm».

rodzóra harangoznak, akkor mindenik le*

fekfzik, ~de’ egéí'z öltözerben, egy {Залив

. ‚ я е

 

C) Képzelje az ember magát af fetéttségnek féleL

mében , mellyel tsak egy gyenge világu Métx

küfzködik, ’s gondolja minlha hallaná там;

azoktól, az Itélet Napjának ['zörnyü5égén cl

, ijedt Szerzetesektöl,._ezen írloztató igének kiáltá

:àl: Extcrminabitur d_e Pop.qu anim :juz

qui non _fuit .Deo Sacri/[cian: in tempore {им

az az ki vettetik annak lelkc a.’ Nép öz«

zül а’ ki az Ilicnnekpem áiäozótt шлак idojé~

ben._ . . , ' 1' ‘.`
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derekalyra , ’s fzalmával сбит: párnára , s

так egy lepedövel cakaroznak, mivel foha

1e~~nem vetkezuek. A’ fzobítskájoban nin

tsen egyéb egy kis Afztalnál ‚ egy zár nélku'l

való Fa-Ládinál, ’s az Ágyn-ál. '

Az Orvafok örökké ki-vagynak zárva

a’ Trappból. A’ Betegek а’ kiketfoha hol'z~

' fzafon fekünni nem hagynak, minden Nap

Negyed-fél órakor fel'- kelnek ’s akkor fe

ku'fznek- 1e mikor a’ tóhbi, míndnyájan

minden Iíieni fzolgálaton meg-ìelennek a’ Be-v

teg Hiznak karjában ,.’s a’ Napnak több réfzét

olvasáshan, imádságban ’s erejekhez alkalmaz

tatott. dologlian выше, még a’ fem fzabad, hogy

a’ fzékekre (шишек, mindenkor azt а’ hal

вант meg-tarnván, a’ melly éjjel meg ter

hefebb egymáshoz foha fem fzóllanak; söt

még arra fem tekintenek, a’ mi történik a’

Beteg Házba. Az húslevet teak akkor en

gedik meg макак ha négyfzer, vagy ötfzör

az hideg kì~1elte a’ Beteger , vagy inkább

mikor fzinte halnak; de meg némellyek en

geségnek. ’s nyalánkságnak tartyák ava `az~

enyhitö eledellel élni.' Az utolsó lélegze

tig meg-tartyák a’ Bö}töt. A’ Templom

ban vezettecik magokat Gondvil'elo'jekre tá

mafztkodván, hogy а’ Szentséggel éljenek ,l' ugy '- is jönek таи hogy ватага, és hama#l

ra fektefsék , az hol a’ Tárfaságtól kör'ül vé~

,ve halálokat магии. ч

.Abbau az orában Iáttya azV Ember a’Vi

tézségnek. майдан. Az haldoklók néfznekèin

'lf

A.̀Azjï'U

‚„ ¿w „màj



бы: *ë* “ЁЖ _ 13y

téfeket az hellyet, hogy magok várnának; '

meg- kell vallani hogy a’ Világban nem .hal

nak_ e’ fzerinc. KÖZÖttök aZt maga ki-hirde

tésének hívják , vagy bünök vallásának , fzánt

fzándékos vádnak , mellyet fenn fzóval tu

lajdon vétkeki-öl téfznek: egymás hibáit «is

elö adják, ’s nem fzahad a’ mentség, ha

mindjárt ártatlan vólna -is valaki. Ez a’ ke

gyetlen tselekedet, (mellyet elsö ítélettel

valami vakmero' különöfségre lehetne magyag

rázni) a’ végre van, hogy az a’ mélly alá- ‘

zatofság fenn tartal'sék, a’ melly némelly

réfzben ezeknek a’ Szerzetefeknek Lelkek.

Minden alkalmatofságot keresnek, hogy

ezt a’ jó erköltsöt gyakorolhafsák; a’ magok

akarattyoknak meg-halván, nem tsak elöl

járójoknak engedelmeskednek, de még afleg
utólsónak-is.l Tárfaságokból ha valaki int:

nékik, ollyan fzenvedó kívánsággal vannak,

hogy Törvényeknek alkalmatlanságát f'zze'mt-v

fzándékofon-is'nevelik, a’ mi pedig tsudára

méltó, kellemetes vidámság , a Léleknek б—

röme , tetfzik az áhrázattyokon; aZt monda

ná az Ember, hogy a’ fanyargatáí'sal gvara

podik a’ kedvek. Mikor egy Szerzetes né

akar avatódni, megpíria Nemzettségéni ,„

hogy minden Javairól le-mond, ha a" bé

пасла meg-elik, ("‘) minden {követségé

» ' ` nek
 

(') А’ Gróf Rofenberg nem akarta meg - látni az

Annyát. Albergotti hafì-nló keménységgel vólt

egy Baráttyához, ’s a’ mi különöI'cbb az a’

Barényi: nem juthatván V$1191 hogy Albergot.

nl
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nek 'véget' v'ét' B'aráttyivai 'i ‘söt'mëg 'A'ttjaa

наш-15 , y’s a"Világró1 tellyeí'séggei el-'fe

_lejckezile lEbhen a’ Monaftariumban feminin

bé- nem vefznek, a’ melly noha nem 3212——

dag , még-is а’ jó erköltsót követö зашат

nak Neme által elég módat taná1,'hogy bo`

ven alamìsnálkodhafsék, néha а’ Ciaftrom

Kapújánál ötvfzázan-is vagynak i'zegények,

a’ kiknek- kenye'ret ofztaimk, ’s némelykor

pénzc-is. ~ "
\

дм. "
sàîy ‹ ì ' -

Маю: `âz-'Apát-Ur meg-halja hogy
vaiamellySzerzetesnek Rokona meg-l holt,

imádságába ajánlya a’ Tárf'aságnak, de nem

nevezi meg, teak azt mondja hogy , az At

tya vagy az Annya egy Szerzecesnek meg"-`

*hóle г-- '

А’ Vendégeket illyen formáu fzokták fd#

gadni: a’ Kaput, a’ ki , vugyants'ak Szerzetes

meg-nyittya, ’s minekutánna 'azt mondja;

.Deo grasias: Háláadás az Шишек, 'térdre áll „1

’s méiiyen»meg'~ hajtván magát , la’ mint mit
vemlitvie ljfáiì,v'rb‘é' vezeti egy пазу fquába7

’s тер-Май. áz "Apát-Urnak , а“ k1-1s .paf
L I. и l ` n. i l .y '

 

A tit fzeme'llyéfeń тег-1503, а’ 'TrappbêliA Re

» ‚мы: közzé áilott, a" Baráttságpak el’~tsu'dá~

. jamellett-is fel-teu намёка: el- лещ erbette ,_

rndlyel~ _Lrgggágak ,Vliíìzglkedettt __ _Alber-gain lab» _

‘ Бай dieg-átalkodott, hogy foha_ meg-neiafsa,

i;ìtet,'i`ohal Fein »is tekìntett rêája. Ez az' Em~

bernek valöságos maga meg-Yetéfe. Dem'eg

van-é lz határozva ho a’ Vallás Впав:

f вуз-ы Terméfzetnek штаммами: цен в

чтец-мамашам. - .

„LLM „___f.. __.4‚.. „А‚_‚-„‚-„‚.‚_
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rantsolja az idegeneket fogadó Szerzetesnek,

ho'gy mennyen eleibe , mellyet követvén е

lörce le  borúl , a’ Templomhan kiféri , az

hol Szencelc Vizec ny'újt nékie, onnan a’

Vendégelr Szobájáhavezeti, az hol valami

Тает; könyveket olvas, minekutánna a’ Be

nedicicér, köfzöntés képpen e1-m0nd0tta vól

na. A’ Vendégek Afztala tsak annyîból áll,l

тат: а’ Remece'ké, éppen tsak egy tál Tojás

fal adnak töhbet nékiek , Halat foha fem el`z

nek, jóllehet a’ Tókban bövségefen vagyon,

néha adnak bort: a’ Betegefeknek, `Afztal fe~

lett fzent Könyveket olvasnak. Ritkán bo

tsátyák bé a’ Vendégeket a’ magok ebédlö

Szobájokban, attól rarcanak, hogy múlatcsá-À

got okoznának a’ Szerzetefeknek., ’s ne hogy

világi kivánságot gerjefzfzenek bennek, а’

melly annyira ellenkezik aval, a’ mi ezel@

nek a’Kerel`ztyén Böltseknek feregît annyira

lelkelìti. `

Felejtém emliteni ‚ .hogy fok hellyeken

а’ Klalìromba Versbe foglalc mondál'ok vag ~

nak. Azc vélné az Ember hogy ezek a’

Remeték annyira viccék a’kellemetes Mes

terségnek-is meg vetését , hoây a’ leg  együ

gyübb Verfeket: válafztyák; >ehet: ltélm er»

röl, a’mi az ebédlö Ház felett vagyon (на.

Holmi zoldrség fób`a föve еду kevés

Kenyérrel, ч

Abból áll egyediil2 a’ mit шьют nap
laz шляпа fel-ádnàk, .

Ez
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Ez igen kevés: de a’ Teůnek bövséges

`eîede1,

Ha a’ Szív él, és fzerelmével tölt-el, <j

Egy véghetetlen kedvefségü Tárgynak.

(*) Némellyek a’ kik itéleteket jól meg~y

nem fontOLyák tüzefen e11en`e vagynak az

illyen rendì nartáfoknak, mellyben az Embe~

ri Terméfzet fzüntelen való küfzködésbe

van magával, mellyel ‘éppen femmivé leíkfz,

és meg-fojtódik a’_ fzertelen és hallatlan a1

kalmatlanságok alatt; de véí'zem azt a’ Гиа

badságot magamnak hogy azt a’ panath meg

visgálom.

камее kivül а’ТгаррЬёН гиоказ ге1епсёьь

fanyarú vólna, ha máfokat hé~nem vennének,.

hanem tsak ‚оПуап Iñìakat mint más Szerze

tekben, a’ kik a’ reiìséghez való hajlandóság

hól válafztyák a’Szerzetes életet, de ez né

mely módon а’ Világbah feslett erköltsel élt

embèreknek (*)'nyúgodalom hellye, a’ ki~

ker el- ijedt >Lelkek ` efrnérere щадя.

Шуеп—

С) Raufzé Apát-Urnak ~fokakat  is '-kellett meg»

gyözni, ebbcn, a’ zugolódás nevekedett. 1664.

Az Apát Ur öf'zve hivta a’ Szerzeteíèket, ’s

-parantsolta nékiek, hogy ['zabádòí'on fzrfńjanak> 

az uji rendtartásról. ' Еву Í'zóvaî` mindnyájan

fel lkiáltottak, hogy fzcretik azA állapçttyokat ,

"s kéfzek még ujjabb -fanyarûságra-is kölelezni

magokat.` ' ‘<' " ' '_

s' --.„.
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'myen fórmában lhät ennek fel  áldozáâát

‘a’ leg-bóltsebb, és hafznofabb dolognak 1e

her ifmérni , a’ taiálmányok Катит, de te

_gyük félre Ya’ kegyefséget, ’s так a’ Ter

méí'zetnek vilá ánál fzemléljük ат, örökké

milt az (*) `gyiptombélieknél, a’ 6616

_go'lmela a’ Rómaíaknál, és minden~fé1e Val

láfon levò Nemzetségeknél, a’ meg  térésnek

bizonyos heliye. ОПуап. rend сад-‚пав me11y.

ben a’ hün riyughacatlankodván a’ Lelliiiemé

ret támadáfa тыс, а’ Vigafztaió Iñennek. ö

îében павшим, az hol a’ buzgó töredeimes

ség a’ vétek fzörnyüségének elètörlésében

втоптан, ’s Yaz 1101 egy шт 2’ тег-‚сё—

résnek vagyon meg añnyi'remé'nysége, hogy
valaha a’ jó erköitsnek jutahnában réfze le

het, Еву egy rend  tarcismeg» gondoiáñ,

’s tifzteleçet érdemel az Halandóktól, ’

u Egy fzörnyü rectentö Igazs-igot fzin~

tón el-felejŕék emliteni. Kitsoda merné azi:

áiiitani a’ Földön hogy bünös nem -léf

fzen, és foha nem léfzen шведа ‚ hogy а'

töredeimes meg» térésnek hellyére juffen i?

 

(*) А’ ’Sidóknál-is шара; а’ meg-térésnek Innepeit.

в ' Gróf' д

"С
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GRÓFCOMENSNEK

TÓRTENETEL

Nintsen egyéb fzándékorn életem Törté

neteinek le -írásában annál, hogy е

fzenbe juttalîam leg-kil'sebb eletét-is fze

rentsétlenségimnek , ’s ha lehet méllyeb

ben még emlékezetemben nyomjarn.

, A’ Comens Ház mellyböl fzármazom a’

leg-nevezetefebb az Orfzágban. A’ fzülö

Atyám kinek két Fia'vólt , a’ killebbiknek

feles Iófzágot adott, a’ nagyobbiknak kárá

val, és Márkáfz Lufzánnak nevezte. A’ l

Atyafinak barátsága azérc meg -maradott, fot

úgy végeztek, hogy Gyermekeik együtt пет—

velteílenek , ellenben az egyes nevelés, mely

ben a’ vólt a’ fzándék, hogy egymásh'oz

fzoktafsák öket, .majd fzületéi'ekkor okozta e1

lenségeskedéfekec. «

Az Atyám kit mindenkor Márkéfz Lu- l

fzán `tanúla'xsában meg -Ьа1ас10сс‚ irigykedecc '

réája ‚ l

. ` i

. _ - l

‚‚/" V l
l' 'y f l

__ А _ ‚ l/
‚ . „„.‚‚ . A „ee __...h .m *A .

.‚..„.„.._
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ran vetélkedtek együtt, ’SÁ'Irnvel mmd

az Acyám' штата-теза ötet

Egyfzer az_ _Atyám panafzolván e .

Házuúk Gondvifel'öjének , mutatok én 'ollyan

' módot, az: felelì az az Ember'melly'el megaIázhatod Márkéfz Lufzánnak büfzkeségét , чад

lamìt bir az a’ déd, ’s_a’ Nagy 'Atyádnak

nem vólt fzahad akarattyában azt-néki adni.

Mikor аз: a`z ìdòt éred am` mondja_; kön#
пук; мрет; nékçd. a’ nlagadého'zV jutm.

Ez а‘ befzéd nevelé még idegenségét az

Attyañához az Atyámnak, és vefzekedéí'ek

annyira ment, hogy kéntelenittettek öket

egymáůól el -válafztani, fok Efztendök е1

t'öltenek, in_iglenr egymáû nem так, az а

lett mind a’ ketten meg-házafodtak. Мёг—

kéfz Lufzánnak nem vólt több Gyermeke

. egy Léányánál, az Atyámnak fem vól több

rajtam kivül.

Alìg juthatott birodalmába a’ Iófzág а?

nagy Atyám halál-ával ‚ hogy партий Végéta-l

akarta hajtani azt a’ mit ei'zére adtanak vólt,

mindent fel-kerefett a’ mi teak igazságát er

röûchette.

úctyát meg« vetette , ’s реп: kezdett , mely

  

A’ meg~edgyezésnek fok' féle;

_ ...-f-I т...

` réája , mellyböl. végre _gyülöleég лёд, gyn» fw;

ben a’ vólt а’ tzél, hoäy Márkéfz Lpfzánt ‘

minden Iavaitól meg- ofzfza. Egy fzeren

tsétlen tórténet, еду ЧаайшасЬап‘еаецГеЬ

lyül azt okozta, hogy foha meg-nem béf;r

kélhetnének. Az Atyám merges levén; gyü»

lülségében keferves fzókat МЫШИ; nékie,

' В 2 - \ atról
‘ А
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airól az állapotról a’ mellyre ötel: juttatnì

akarta ‚ a’ Márkéfz попа terméí'zet fzerént

tsendes Ember vólt, nem шпана-тез hogy

пе feleljen, fegyverc vonnak гад/тёзка.

A’ fzerentse Márkéfz Lufzánnak í'zolgált, ’s

k.i~üti az Atyámnak Fegyverét a’ kezéhöl,

’sf arra kénfzeritette hogy tölle kérje életét.

Gyül'ölném azt, aZt feîeii az Atyám, ha né

ked keiiene köfzönnòm, ha nem akarod-ìs

úgyan tsak nékem kell liöfzönnod feleli Már

kéfz Luí'zán eleiben .vecvén-b`egyverén ’sitô

1е е1гсахг02тйп.

zo

Ez .a' Nemestselek-edet nem gyözte-me'g

az Atyámat; söt ink-ábh az áizal gyülölsége

nevekedett, hogyl ellensége kétfzeres Зуб—

zedelmec vets: тала.

~ А’ dolog ebben vólt такт én 1'r1<=."„gr~i<`5t`

tem az Utazáïomból, mellyet velem сап-ша—

fpm el-végezéfe után tétettek. Kevés Na

рок 'mulva meg-érkezáfem ищи a’ Pap-Ur R.

az `Anyám Atcyafia értésére adja'az Atyám'

пак, hogy az ö Leveiek, mellyekt'öl a’ Per

nek ‚ megfnyeréí'e fu'gg a’ R . .' . . Apát

Ursági Cáptalamban vagyon, az hová еду rél`

_ fzit vitték vólt a’ mi Házunk Leveieineky, az

_ Hazában lévö Háborúságnak idejében.

Az Atyámat кета; hogy azc пазу с}

tokban tartsa., ’s_ vagy 'maga fzeméliyefen

mennyen a’ Levelekérc, иду pedig bizou:

-. emberét küidje_,-a’kìnek kezében lehetïen таз.

‘ ' Az

w»,`_/1,_“f ‚ _ш‚щ _ un» . щдмыщ_A

Nagyobb fer'énysàggel- >

is kóvecne mm: az .elötc eL-kezdecc ülio'zését._
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_ А2 аККогйеЗёГЧёЕёпек gyengeeége тише"

гёайш hìzta hogy abban el-járjak, minekelöt'

te intel'eket adottvólna , a’ dolognal:` пиву

vóltáról. A’ mag-ad dolgában шепну inkább

mintfem az enyimben, az a’ jól'zágmíndja’

tied lefszT de ha egye'h hal-¿nod f nem.

vólna-is benne, azt hifzem hogy, vagy' ollyah

Anemeien тщете, hogy indúlatonibannré;

fzeltetel ‚ és hogy meg-sértödéfemért tejeń#

` d6 bol'zfzú-:ílláfomban legirteni fogl'z. 'Nein f

vdi; lemmi okom ., hogy abban vile'zálkod

jamie’ mit az Atyám tollem kivánt, ’s igere- '

>ter-fis tettem engedelmefségemröl. '

Mìnekutánna minden í'zükségesnek itélt

okofságńt adta vólna , meg  egyezénlq,

hogy en Márkéfz Longonon ‘név alatt jár

jam-meg, hogy tollem az Aprit-Ursághan
femmitne пакетик, a'Z hol Lul'z-án Márkefz

nenak feles Attyaíiaì vóltanak, útnak.I indú

lok az Atyámnak/egy Greg fzolgájával, és

а’ Komornyikommal. Az . . Aprit- Ui*

s-ígnak úttyát követvén., [Zeremgéfen штат,

a’ Cáptalanban fel-találtam azon vLevelel;.<_3t

mellyek hìba nélklil Ház'unknak так а’ lo»

швы. Meg-from az Aryámnak, és mivel

kozel vóltam а’ Feredcikhez, engedelmet

kértem hogy ,ott töltheffem - el a’ Feredezée

nek idejét. Utazáfomnak fzerentsés vége игу _

meg -ö rvendeztette , hogy kivrínságomat meg

engedte, Mfirkefz Longonon Neve alatt je

lenrem meg meg ott„nagyobb катеты

kellett vólna "Ищет, ha a’ Comeus Bév'nek

eleget akartam vólnaB tenui. Más пар meg» .
_  < ' З I. er.' ‘_

ч
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‘,érkezéiëm után, a’ Бои-651102 vifzńek. Abs

„han az helyben ollyan vigafság¿ és mabad

ság uralkodik, melly mindenféle ikokott

pompától meg -ment. Az elsö napokban

mindjárt mindenféle múlatságban réf'zeltette

nek, ebédre Márkéfz Válettehez hivnak, ‘a’

ki akkor az Afzfzonyoknak еду kis idö 161

téß: adott. Már egy néhán on el-is érkez

tek vólt, kiket a’ 1501'1'21511611 láttam, a’ 1611—

nek mondottam-is holmi гаеры, шеПуе1

ì'end fzerénc minden Afzfzonyoknak tartoz

tam. Közel állottam egyhez köz'üllök ‚ mi

kor egy jó forma Afzfzanyt látok bé- jönni,

~ _ e у Léány kisérte, ki tekintetének leg-tö
kelletefebb rendefsége танец: Ifjúság'a Yfe'nyé

nek tündöklöbb >virágábztm vólt. Annyi ke1,

lemetefségéc nevelte jobban- is merg-kelt
Pzeménnetefsége , fzerettem la’ 1eg- els'ö lá

tásra, ’s az ‘a’ fzem-pillantás végzett egéf'z

életemröl. Vig kedvem melly addig vólt el- '

enyéfzett, ’s nem tudtam egyebet mivelni,

*Ãhan'em так ötet kífértem, падет, mellyet

éfzre vévén ‚ {1111111 fzégyelletéhen. Végze

nek hogy fétá ni mennyünk, ’s nékem'lön

az az örömem, hogy' azt a’ kedves fzemélyt

vezetheíïem. Elég mefzf'zire штатах vólt

ma." feregtöl, hogy befzélhet'tem vólna vélle,
de annàlg elötte fz'üntelen >mira lévén fze-

mem , mikor magúnkra v'óltunk , alig >vólt

fannyi bátorságom5jhogy fel-emeljem. Ad#

t dig közönségefen 'az Ai'zfzony'okxíak még

сбыт-19 щоиаоссаш 1111111: a’ ‘mit érzettem,

’s akkor mlhelyt valójáb'a'lt` éfdekelvevólt 1121-к

>tem , nem tudtàm egyebet' 'az' lhalgzitásníxl1

‚_.„Щ._‘„.-щшыш _LÀ _
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_azon kìvül hogy fzereiîem,

.lájdot mindenütt, nagyon ohajtottam, hogy

*wm
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A’ Sereget utól érjük, a’ nélki'il hogy egyik~

is közülu'nk vagy egy fzót fzóllott vólna.

Az Afzfzonyokat haza kiférjük, ’s én pedi

fzálláfomon bé-zárkozám, fziikségem v t

az egyedül lételre, hogy háborodáfoma't-„

’s öromörnet érezzem, melly ugybvélem»,

hogy mindenkor a’ Szereteçnek kezdetét kö

veti. Az enyim engem ollyan .félelmefsé =

tett, hogy nem mértem meg-tudakozni Ne

vet-is , annak a’ kit fzerettem. Azt gon

doltam hogy kérdezödéfem e1árú1ya 521—

vemnek tirkát. De mi     lettem, vmi

kor meg-hallottam, ha G. Lufzánn Léánya.

`Minden a’ mit'öl felhettem, a’ fzüléink gyü

lölsége miatt efzembe örlödött, de a’ töb

bi felett leg -iterhefehb vólt а’ felelmem,

hogy Adeiájd ( e’ vólt neve annak a’ fzép

Lea'mynak) mindentöl tartozkodni fog va

lami az én Nevemet vifeli. Orvendettem

azon , поду más never vertem vólc, теша

тёп hogy meg-ifméri fzeretetemet, az elött

-hogy el -1enne hitetve felòliem, ’s mikor

Ameg-tudja igaz Nevemet fzánakozni fog raj,

tam. El-tökéllettem azéri; magamban,hçgy

e1titkolom valóságosfzi'iletéfemet még )0b

ban mint addlg, ’s mlnden úton fzeretetét`

lrneg~nyerni igyekezem, de igen fzerertem ,

hogy más módot kerefsek meg -nyeréseben

kisértem Ade

vélle egyfzer különöfon fzólhaiïak, ’s mikor

~'a’ kivánt alkaimatofság elo' adta magicn nem

~vólt annyi ero'm, hogy hafznomra fordirsam.

.AZ ijefztett hogy azzal fok apré kfzabadsá'

B 4 80
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gomat el- rief/¿tem , mellyel addig ё‘сеп'Ь ‚— ’s'

atnól még~inkább tartottam, meg-nem свищет; `

. E’ fzerént folyt Шариат midön еду

eltve шиит az еды“; Sereggel Adeláid, el, `
ejc egy Kézre  valót,l mellyben a’ liépe 

vóit t'oglzilvar Egy Szene- Ode- тети` Ые—

теч Ifiu a’ ki vezetce hamer fel-kapia., ’s'

minekutánn'a гонад nézte vólna a’ ’Sebébe

сей, a’ Léány azonnal leerte tölle vif'zí'zar

fzép fzóval , de Воду vil'zfzaíńem akartavadf

ni, fennehb fzóval-is befzéllett néki. EZ

egy fzep termeu'ì ember vólt, kit-is neme'ly

fzerelmes` do'lgainak ohajtou; 4ki~menetzelß

meg -rontott vólt. . „

Az меню békétele'nsége megmem {Ézé

gyeniœtœ.

feleli to'llem azt el-venni, a’ mit nékem a"

fzerentïe adott. Ноша аага ezt-is közeled.v

vén Ortzájához; позу mikor az e'n indil- ‘

latomat meg-tudjal, meg-egyezik а? сбгпёё

net ajándékában. ES nem várván a"felele«

tet, melly minden bizonnyal 4lecivetre vólna

vallás ~ tételér., el-ment.

Én nem vóltam akkor mellette, сотам- _

batska állottam Valletté-lvlárkéfznéval-, ’s 361—

lehec bajofon hagytam тафта, megás vi»A

gyáztam f'züntelen til'zreletére , mellyel 1102

zá vilêltettem'; delrogy élefehb befzédét» hal~A

lottam, mint rend fzerént, ko'zeledem-z az.

Armyának heí'zellecre ‚ .magy indúlattal, Ногу

- mi шпат, Lufzánne, mime’ «Léánya, шеве—

' 1 . 13012011—

Miers; aliarja a’ Kis-Afzfzony :j

l

l
1
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bol'zonkodott 1115121, én egy fzót fem fzólloth _

tam, söt követtem a’ 511111111 az Afzfzo.

nyokkal„ millent haza kìsértem öket, keres- .

1е11е111 Smm: Одет, oda haza kapták, ’s

y mondották nekìy refzemröl az hellyet az 1101 '

ï várni fogom, eI-is jo'tt. ‘Abban bizonyos

.' ' vagyok mondom miki, hogy a’ mi sétálás

alatt tortént, tsaktrefa vólt, ’sgr-.legati пеше—

ГеЬЬЬеп gondoîkozol, hogy fem еду Afz

fzonynak Херес aknrattya ellen magadnál

tartan-id. A21; nem tu'Íio'm, feleìe вышит,

mi kózöd van hozzá, de aat 111110111 hogy

örämeíì nem fzenvedem а’ 1111119 adáiì. Re*

melle а21‘11101160111 ki-vonván Fegyverem,

hogy ekképpen kénfzerithetlek, hogy bé~

fogod venm az enyimet. А’ memes lüu báb

tor 1évén,jó darabîg egyenlöképpen viaskod~

tunk, de» ‘o'tet nem lelkeûtette az a’ kivánj

ság a’ mí engemet, hogy annak fzolgályon

a’ Kit fzeret. En pedig magam kimélléí'e 1161

kül rajta mentem ‚ ’s két hellyen gyengén

тез—18 {'eheñîtett, ö réfzéröl ke't пазу fe#

bet kapott ‚ ’s arra kénfzeritettem , hogy az

életét tollem kérje , b’s a’ képet vii'zfza ad

ja nékem. Hogy a’ fe1«kelesl'e fegitettem',

’s egy Házba bé vittem, 111е11у igen közél

vólt oda, haza menyek, 11121311111211 bé  kötte

tem, 63 fzemlélui kezdem а’ képet, ’s eze-r

tsokokkal illetni. Alkalmaiínt mdtam feftenì

nem teak fok heìlye vólt а’ tökelletefségnek,

de mire nem mehet a’ fzeretet'? A’ Kép~

nek máfoláí'ához fogok egefz ej'tfzakát abban.,

tòltöm-el, fs ollyan jól végére hajtottam,

‚ В _5 ,L Í hçgyl~

*pM-«n-'l-.x.’

lr'V

111-'.-г-r~.
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~hogy magam -is bajofan ifmértem  meg muni

~ А kárnat акын а’ melyröl vectem.

A’ :nelly-is ollyan gondolatot adott,

hogy az enyimet annak hellyibe cégyem.

lAz: az örömet гашиш benne, hogy nálam

`a’1e£'zí`z, a’ mellyik az Adelájdé vólc, és hogy

I _ö tudadanúl az én Munkámac fogjá vifeini.

Mind ezek. a’ kicsiny dolgok nagyok mi

Кот az emher fzerec, az én fzivem érzette

annak jól érdemét. Azutin hogy'a’ kézelöt

иву helyre igazitottam,hogy lopifomat ef..

.re nem lehecett venni, Adelájdhoz vittem,

Lufzán Márkéi'zné fok fzép köfzònetekec

mondott érecte , Adelájd kevefet fzollot, ha

bozott, de láttam mindazonáltal отит,

hogy én -kóteleztem , ’s az az Öröm n_ékem

ugyan .kedves vólt. Éleremben értern 01

>lyan >kellemetes idötskéket, es ha i'zerentsét

lenságiin (зак rend fzerint тюк lettenek

Nólna, nem mondanám, позу mind azok

fokha kerültek. Ez a’ kìs történet igen jól

‚затон Lufzánn Márkéfzné elött, öro'kké

„паша Yóltam, ’s minden órába láthattam А

delájdot , ’s jóllehet nem bei'zélletcem пека fze

relmem feiöl, bizonyos vóltam abban hogy

‘iif'merì , ’s vólt -is okom réá magammal e1 »hi

»tetne1n,¿h_ogy_nem gyül'öl. Az ollyan ér

` zékeny шнек шШуеп а’ miénk vólt, lhamm'

« megw értík egymáit., minden. jól ki «tetízik

11á11îQk-l _ Д .

diet:l Назаров éltem e’képpen a'ïmikor

дети: "vernam 'az Atyárnnak hogy haza

mennyek. ` Манка ефйсёзпея ЬаГоцЩ vf'ìlt né

‘ " em

_  _, ...___ _ т...“ ____-„M »_____*.L._-;__A__ _. „__ __.
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-kem az a’ parancsolat, egéfzfzen el-fo'gôèt
lvólt: az a’ gyönörüseg hogy lálïam, és fze» _

rellem Adelájdot. ' шведки: teezhet nékem,"

-hogy tolle távozam ‚ аи él-irzllásnak fájdál~

ma, a’ to'rvénykezésnek vége', melly kö

Zo'ttvlnk vólt , elmémben forgoct, eg'éfz gyü

-löletel'ségéveL AZ éjtlZalgát ki‘hefzélheteŕ

len nyughatatlanságban tolŕottem-el. Minek'v

utánna ` mindefele módot meg — gondoltarn -‚

mely egyik а’ má'ñkat e`ront0tta, .tsak lia

mar ei'zembejön, поду a’kezemhe lévö Le

veleket el -égeffem mellyek ìgazságainkat

a’ Lufzán Ház ellen erölitették. Tsudáltam

-hogy hamárébb elzenilgen nem jutott az a’

gondolat az által meg  elöztem vólna

‘a’ perlekedéii , mellytöl féltem , ’s az Atyám

már igen ’eröffen hele elegyedvén а’регЬеп

meg ~ engedhette vólna <öfzve - keléfemet A

’delájdal , hogy a’ Törvénykezésnek véget

`vellen. 'De ha ez а’ reménység Vhelytelen

lett vólna-is, Fegyvert az ellen nem adhat

Ítam a’ kit l'zerettem; so't haraguttam magamf'

l ra, hogy ollyan fokáig tartoccárn azt nálam~

n’ mit i'zeretetemnek régebben feläkellett vól

'na áldoznom. Hogy az Atyám ellen vétek

'a’ nem tartoztatott , a’ jófzágz'mak réárn kel

'lett 'maradni; hafonlóképpen az Anyámnak

'egy Atryaiiáról~is, mellyet néki által en».

'gedhettem vólna , _mely-is fokkal többet , tert;

'annál, a’ mi általam ‘el-vefzecc "vólna',l '

i Keller-é több eg _‚ fzerelmes enlibernedle

_meg  gyözésére '.2 _ng 'hittem ногу 'én e,

zen Levelekkelfzabadós vfagyolc-a fe kereferq

. а,
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a’ Leveleket., _foha kedvef'ebb f_¿empil-lantáß ’

nem'e'rzettem annál a’ mikor a’ шиш vete:«

tem.

tselekefzem а’ kit fzeretek, e1-ra'gadott. Ha

{z_eret meg-tudia egyfzer , hogy mit tseleked«`

tem érette .‚ de [bha нем meg --nem пюп—

dem, hafzívet meg-nem nyefhetem.v Mi

hafznom lefzík egy ollyan háládatossághan

mellyel nem órömeíì tartoznak аскет I? Az:

ахают hogy Adelájd f¿erel`1"en, ’s nem azt

hogy köteìefem légyen. iäîeg- vallom meg.

is , ho у azucín tobb ,bátm'szígom vólt velie

fzólìam, а’ ше1у [Zuhadságom vóìt папа, vaz

a’ Nap, adott alkalmatofságot réáìn. Nem

fokára el-távozom tóîled i'zép Adelájd , е—

fzedbe jut-é valaha az az Ember a’ -kinek é'

`lete -tölled fuggì? Nem fojtathatcam tovább

`befzédemet, иву tetfzett mind-xa a’ fzava

meg-állott vólna, ’s meg f-„ijdaìmát-is látÍ- 7

tain fzemiben. Értettél-é, mondom, kétlek

felelj egy fzót. lil-it akarí'z hogy feleljek

mondja. Nem kellene поду тет—ёгсзыек,

.’5 nem-ís kell felelnem. Ай; várakozott ad

dig mig ezen fzókat mondotta , ’s штамп

е1 -hagyott, ’s akár mit tsìnáltam azen a’ Na

pon , lehetetlen vólt vélle Afzollanom , fu:

tott töllem, nyughatatlankodott ., ’s az а’ habn

_zás melly fok gyönyörüségec adott fzívem?

пек: Tifzteltem’s tsak félelemmel-is néztem

réájì, yarzt; lvéltem., hogy inétéfzSL-'fgem jój .l

ságát, meg гашиша vólna. Továbbra-ls afz-`

teletemhez, és fzeretetem kenyefségéhez i1

lendöleg vif'eltem >vó1_nzî1 magamat, ha Гайка

ségesképpen то е1— mdaíláfom nem
Ч ›..." `-’‚ .`“` l 

Az az örönzem, hogy azért valamit _

йессест`

9;

М*
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t'e vólna n’ fzólláfomat, úgy aiiartan'i hogy

Irlnekelótce e1menyek Adeiájdnak meg»

топает valóságos Nevemet. Ezt nehezeb

b'en vailottam-meg mim; fzeretetemet. Sza

` ládfz tölem топает neki, de hát akkor mit
réelekíìzel mikor meg-tudod mindenI bünö

met , vagy-is inkább minden i'zerentsédensé~I

gemert? Meg-tsaltalak tserélt `nevemme1;l

nem vugyok _az a’ kinek gondolfz: a’ Gróiï

Comens Fia vagyok. Mitsoda! fel- kiáit A

delájd,'te vagy a? mi ellenségünk! te vagy

az ’s а? _te Atyád,_kik az enyimnek romiásác

klerefitek. 4Ne terheii, mondpm néki, оПуап

gyulölséges Névvel. ОПуап fzeretöd vagyolc

ki kéi'z mindent néked fel-fzenrelni, az'A

суёт ГоЬа пет fog néktek kárt tenni,' 126—

retetem bizonyofs-.í te'í'zen arröl. ‘

Miért каш -meg felele Ageiájdî? Miért

nem Маша—тег valóságos Neved alatt? az

áital meg  {мессы vólna hogy örizkedjem töi

led. Ne гадили hozzám дамп: Akegyei`sége~

det mondom néki, kezét-megïï--fogván meh

lyet erövel-is ceókoltam. Hadj'hékec azt Ее

lcli ; тепсЫ to'bbec ládak annái 1iel-kertilhœ

retieńcbbé céfzern I'zerentsétlenségimet mely»

töl féiek. ' _

Ezeknek a’.í'zóknak édefsége ollyan ö

römmel {озон-е] ‚ mein egyedül jó remén»

séget пушок, hizelkedtem magamnak hogy

az Acyámac megmyerem ‚ о11уап celyes vó1_

tam fzerelmemmelihogy úgy terîzett, hogy

minden embemek ugy 'kell érezni ’s gondol

kozni min: пакет, ugy befze'll<ettternw1äpé

‚ v J Q
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lájdnak fel-tert fzándékaimról, mint a’kì bi-_

zonyos dolgaiban. d

Nem tudom miért, azt> mondja, a’ le

vem nem fogadja azon reménységeket mel

1` eket nékem nyújtal'zfz , так fzerentsétlensé

geket látok, ’s me'g-is` örömet кашек abban

a’ mit hozzád érzek. Szereteremec ertéfed.

re adtam , ’s azt akarom hogy ifmérjed,de

t'udd-rneg hogy ha a’ fzükség úgy bozza

masával, fel-áldozhatom kötelefségemnek.

El - шепесе1ет elött több ta'rfalkodil'om-is

vóltìAdelájdal, ’s mindenkor ujj okokalt штат,

hogy fzerentsémnek örülhercem ‚ gyönyöfü.

ség hogy l'zererek, ’s bizonyoe létem abhan

hogy l'zerettetem levemet egél'zíìen el-tölf

сбив. Semmi gyanú , femmi felelem meg a’

jóvendökröl-is nem háborgatta éçles belleel

getéfmket.

tük egymáft, 2з а2 а’ hiedelem nem hogy

yengitette vólna elevenségu'nket , sör 111-

Hittünk egymásnak, mer: becsül-.

kább а2 Hivségnek kedverlenségével fzapor~

` ricotta,

` Еуеаш az, шуты van feinem mim~

Meg -hn'lnélpln'yughatatlankodotft Adelájd. v

b__únban azt mondJa ha miatcam a’ Nemzettsé

ged haragot venne réád. Azt akarom hbgy» ‘
fzereirlä’9 de mindenek felett azt ohajtom,

Догу bóldog 1légy. Végre el-indúlék„'a’

leg-fnyájoi'abb fzerelmmel, ’s az elevenebl)y

indúlartal tellyefen a’ mit tsak egy fziv érez

Inacmeg-ny'erjem.

ц

при, ï’s egal a’ fzándékkal, hogy _az ` ArÀni-y
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Azonban meg-tudOtt mindent a’ mi tör«

чёт, a’ Feredön. A’ fzolgának kit velem

шиш parantsolattya vólt, alattomhan, hogy

vigyázzon magam vifeletére, mind fzeretete»

met, mind pedig Szent« Odomml való baj

тафта: meg-ítta. Szerentsétlenségemre az

а‘ Nemes Iliú az Atyám Baráttyának Е1а vólt,

a.’ melly vefzedelembe-vólt febei miatt, az- ‘

is nehezitette dolgomat. A’ fzolga ki hiba

nélklil tudoñttáíì tett mindenröl, még fze

rentséfebbnek mondott mintsem vóltam. Lu

fzán Mírkéfznét ’s a’ Kis Afzfzonyt el-árúl

ta, hogy minden dolgok meilerség, ’s meg

tudván hogy G. Comens vagyok e1-akartak

ámittanì. к

Illyen vélekedéfekben az Atyám termé

fzetefen indúlatos-islévén, meg» érkezéfem

kor keményen bánik velem. Szeretetemért

annyira plrongatott miptha a’ leg-nagyobb

vétkes lettem vólna. Es igyollyan alatson

vagy, mondje пасет, hogy az e'n ellensé

gîmet fzereted , ’s nem tekíntvén azt a’ mi

_ vel tartozol nékem ’s magadnak- is, véllek

_fzóvetkezeh mit tudok belé ha meg gyü

lo'lségefebb fzándékomat- is nem közlötted

“Щек,

ligy vagyon Atyám, топает néki, 1:1—

baihoz borúlván, vétkes vagyok, de akaratom

ellen, Ebhen a’ fzempìllantásban-is mìdön

engedelmeìet kérem , érzem hogy femmi

ki  nem irthatnya fzívexrböl azt a’ fzerete#

tet, mellyért bofzfzonkodel, fzánakozzál rai'

'.- Nm',

.y
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tam; söt azt merem mondani, шипящим—19.
Szakafzfzad vegen annali a’ pernek, melly le’1e«A

tedtsendefségec háhorgactya, azon haiiandó«

ság által mellyec a’ Lní'zfm Márkái'zné Lez-P

nya ’s magml égymáïhoz tapafztalunk, ta`

lám az Eg int tégedec. Atyám шк egy

gyermeked vagyok fzerentsétlenné, akarfz-é'

nenni? Mennyivel Iet'zen tefhefebb 1361603—

talanságom ha te léfzfz az oka. Indúlion-

meg fzíved еду Fiadon a’ ki nem miskép

pen Шток- meg tegeder, hanem egy tör

ténet által melynek nem Ural

Az Atyám lábainál bagyvánfokáig ha'.

ragofan nézetc réani. ‘ Meg-halgattalak, azr'

mondja v'égre ollyan békefséges Шпага mel»

.lyen шагали-к tsudálkozom, meliyet nem

gondoltam _vólna ‚ hogy ki-telheffék tollem:

шк ez az egy kegyeiem-is az, meilyet таг

hatfz tölem, 1eke11 mondani bolondsigodról,

vagy Aàtyaságomról válaf'zl'z ebho1,"s кеда-

el azon megrilatározáf'odat, hogy add ide a’

read bizott Leveleker, érdemerlen vugy ari-a

`hogy,` meg-hidjelek.

Ha ‘az Atyámnak láttam volna напито—

Ságát kéréfemhez секс kérdéie meg-ijefztett

vólna, de keménysége meg-bároritott. А

zok a’ Levelek félelem ‚ 'ninrsenek шаг az.'

én hatalmamban e1égettem öket , hogy kai-l>

rod meg fordú1jon , vedd- e1 azc a’ jófzáä;

got, mellyet már nékemkeí'efett más. ’

Aug А
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Alig 'mondhattam4 ezt az egynéhány lhót

az Atyám kivont Fegyverrel reám jon dü~

höfo'n, ’s bizonyofon által-is vert vólna,

ha az Anyám abban a’ fzenpillantásban bé?

nem lépetc vólna, közinkbe veri magár: mit“

tsinálfz mondja néki, nem _gondolod meg

hogy a’ te Find? ’s ki tafzicván 4a’ fzobá

ból azc parantsolja hogy а‘ magáéba men-_'

nyek. ‚ -

Sokáig ушат utóljára bé-jön. Mär ict nein’
dühöfségec, merger kellett megj-gyözfnfinn

hanem egy nyája's Anya réfzefedett bánatim

ban, ki lirva azon кем, hogy fzánnyain

meg keferves állapotcyában mellyre, подати,

Mi dolog kedves Gyermekem azt 'mondja né-'

keni, 'egy fzeretöd ’s ollyan pedìg ki: teak

egy néhány Napja, hogy ifniérfz lelyül ha»

ladna еду Anyác. Oh! ha fzerentséd tsak

tollem fugue mindenc fel- áldoznék bóldog`

заведён. De eg ollyan Atyád van ki»

engedelmefséglet kiv'án , kéfz-i's minden eröi

fzakra ellened.. El-akarfz tememifájdaltnim

han? Fojrsad»rneg azn az шатаю: melly'

mindnyájunkan bóldogtalanná tél`zen. `

Nein vólt annyi eröm., hogy fele'lheiiek
igazán , rifzteltem „_ de erölëebb vólc levem-

ben a’ fzererer. Órömellebb meg  halnék

mondom néki , mint fem hogy kedvedh'öl ki»

eiïem, megis halok ha meg-nem fzánfz.

«Mic kivánfz hogy tselekedìem'? könnye'bb

el-venni életemet ‚ mintf'em hogy Аден;

doc el~fe1ejcsem, minek fzegném meg пё—

C .
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ki mondott hitemet? én ötet ап'а birtam,

позу kegyel'séget mutatotc én hozzám, 111—

ielkedhetném_magamnakhogy fzeret, ’s én

h'agynám-el! Nem édes Anyám, nem aka~

rod hogy a’ 1eg- alatsonabb ember légyek. г

Akkor mindent elé befzéllettem` а’ mi

f'ojt közöttünk, hozzá adván azt- is, hogy

_ö fzeretne , ’s tudom hogy te-is fzeretnéd ,

a’ te jóságoddalkedvefsegeddel hir , miért а—

karnád hogy meg-fzunnyem fzererni? 'De

azt mondja nékem mit tselekefzel hät? Az

Atyád meg- akar' házaûtani , ’s azt кашица,

hogy a'z alatt Falúra' menny, elkerúlhetet

lentil'mutatnod keil hogy engedelmeelzedel.

Hol'naf) el-akar indittani egy bizott emberé

vel, távól lé'ted сайт-101711631: fegit ràjtad

mintsem gondolnád. ’S egy fele képpen-ìs

meg -ne bofzfzontsad az Atyádat ker) idöt.

En `re'fzemr'öl mindent végben утек , a’ 1111
töllem xki-telik kivánságod {Zet-int; lAz A

tyád gyülölségének rég az îdeìe, ha hellyes

ì lenne bofzfzú álláí'a fokra vinńé, de nagyon

' hibáztál, hogy a’ Leveleket el -égetted. Е1—

hìtette ’ magával, hogy Lufzán Márkéfzné

parantsolta a’ Léányának hogy tölled azt ki

vánn_ya.`v 011! fel -kiáltek , lehet» éhogyflazt »

az igazságtalanságot fogják Lufztlín lVlç'u‘14élì”í

néra'? Nemhogy valamit kivánt vólna t61

`lern д” Adelájd nem tudja a’»mit tselekedtem, "

"s abban b_izonyos vagyok, hogy minden raj

tam lévö hatalmát, ha тёса vólna fzándékof.

mat, akadáljoztatísára forditotta lvólna. ‘

‘i

` lj,... I- .' .Í i ‚ Azu..
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Azntîn tanátskoztunk az Anyámmal,

hogyfelolle miként halhatnék valamit; fot

atta-ie metteur lrérni,x hogy róllani шаст

tsa Adelájdon, kinek-ls akkor Bordóba kel

le jo'ni. Meg-is igérte azt kivánván 1:61—

lem; hogy ha Adelájd nintfen (Шут! fzí+

~ye1hozzám, a’ mint én gondolom az А

l:yam kivánságának engedelmeskedjem. Egy

pái'zót az éjtfzakának illyen hefzélgetésben

tolrorru'k-el , milient meg-'virradotc, Iaz én
úci miriam jelenti nekem,y фазу lóna kel!

ůlni. и ‘

Az a’ Helység > hol fzámkivetéfemnek

меде: kellett e1 -c'ölrenem, egy néhány mérc

földnyire vólt a’ Feredötïil, ug hogy azon

az úton keller: vifzfza mennem , mellyen meg

jöttem vólt, Idején kon-’m érkeztünk-,megg

mái'odik napján útazáfunknak еду Falúba az

hol напиши kellecc. _A’vatsorának idejét várè

v-.in , az Orl'zág úttyán fétálni indúlok, a’ mi#

don lánok mefz'fzir'öl egy Hintót febefsenjö- ‘

ni, melly egynéhánylepésnyire töllem igen

rúrul fel-'ford'.'ila lSzivemnek rému'lél'emeg

tanitoct, hogy mi tévö légyek, azon corré

nertel a’ fzekérhez шашек, két Lovas em“

ber a’ kik le- fzállottak vólt a’ végre; velem

együtc fegiteni akarták a’ ben- ülo'ket, min
‘den arra vár hogy ez Adelífd légyen An»

nyoítól- ’s valósággal ök-ìs vóltak.. Ade
'lájd erölîenA meg- sértecte vólc a’ Mbit., ugy

retfzett meg-'is . _hogy engem meg-látván

örömiben nem érzette fájdalmát.

C 2 Melly
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y Мену 4fkedves fzempillantás v'ólt a’. née

Нет !l annyi fájdalom , annyi El'ztend'ök után',

moli ~ is- jó emlékezetemben vagyon. Hogy

nem mehetett karjaimrá тешат ‚ ö pedig a’

nyakamat meg- ölelœ.A

mat érte, ugy el-vóltam ragadratva, hogy

alig vehectem lélekzetet. Adelájd éfzre vé

fzi, fzemérmetefsége . Ге1-1ё22айопсд egy

kis mozdúláûrtéfzen Ногу az ölömböl meg

fzabaditsa .magát. Oh jaj! melly kevefsé

ifmérte fzerelmem fzertelenségét.. Iohban

el -tölto'tc vólt hóldogságom mint fem azt

gondoltam vólna ‚ hogy lenne azontúl

megvl тат kedvefsgég.- Tégy '-1e a’ yföldre

azt mondja .nékem laliu, és félelmes fzózatß

tal, azt tart 'hogy mehetek. Miazf? ¿fe~

lelém, о11у egyerlenséged. vagyon ‚ liogy

irigyled töllem zizi:l az еду Jór, mellyet сами)

I'óhaI fern érek. Edesçieden шея-Стишки

Adelájdot mikolr ezen fzokat mondottam ‚ ’s

azután halgatottf, egy tántorodáfom kéní'zerir

tette , hogy iůnét mint az e'lébb meg- o'leljen.

v_ A’ Fogadó igen közel lévén tsak llamar

oda érek, ‚ ’s egy ágyra téfzem, az al¿att¿ag_An_n

nyát-,ÍS másráfektetik ,I a’ ki fokkal nagyobhan

meg.-2 vólt~febeíìtye.lA’mig Lufzán махнеш

né;köri'ilA foglalatoskodtak, ido'm lön yréája,

' hogy деву réf'zét elö fzámláljam Adelájdnàk,

ho . m1 efert közo'ctünk az Atyámmal-, de-_az

'el-'egetett Leyelekrïil nem fzólloçtam a’ melly'

.beni ~femmii: .. ГешЙсиёст: , "пеша is tudom

` ’ 'ŕ'k'artam тёща фетиша. магу {чет »c e’
nïalahogy kénfzeriterte volnaal fzerelmenéire ,

. д ‚ . у ‚ n‘il l ' -› ч]

‘i
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én pedi tsak fzívének àkartam vóln`a 1111111—

donitcam f¿erelmét. Nem mertem az Atygáß.

mat -maga Vvaloságában 1e -fefìenL Adelájd v

Jó' erköltsii vólt, ’s vettem éfzre, hogy zar-_

га hajlandósiîgának' engedjen.Í - SZükSég “ vóllì

azt reménlenì, hogy egyfzer öfzve kelhe

1111111, réfzemröl ragafzkodtam nagyon az A'

nyńm tapafztalt nyajafságához. Kértem' Ade

lájdot hogy men-nyen hozz'ája. Befzélj -az

Anyámmal , azt mondja nékem, Ö tudìa 121111

dékodat, én-is 'meg- vallettam -néki az -е—

nyimet: által 'láttam - hogy az .Anyám 1162—

benìáráeára fzüksegünk vagyon , azért hogy

mindern kétségen kivül légyek'; nem 111116111—

ben kazért ‚ hogy ö -is míuden 'módot el-li-ö-

vefïen', a’ -két ‘Háznak meg ' egyeztetesében , ‘ ' ‘

mind а"11ё1' réfzr'öl közönséges Atyánkñaìt

dolgunknak multkálódására végyük.

ч А2 az öröm mellyet ezen reménysé

gek Adélájdnak o'koztanak még _ìobban erez

tette- velem faerentsétlenségemet. ‘Mond

meg nékem felelék nékìkezét meg _~ fogván,

hogy ha ['zülöinket meg-nem nyerhettyük

fzínakozol `é l egy fzérentsetlenen'? azt vég

ben vifzem azt feleli nékem, ‚а’ 1111 töllem

ki-telik, hogy indúlatomat kötelefségemhez

` 1‘2а111а111, de azt érzem, hogyfzerenteétlen

1efzek,ha az a’ kötelefség ellenedre léfzen.`

"Azok a'kik addig Lufàán Магкёгш;
Aual( fegitségéb'en fzorgalmatoskodtak, Léá

nyához -is> közeledtek ’sj félben- fzakafzták .

Ье12ёс1111111ес. 'AZ--Annyának ágyánál-is vzól~

_ \ K K ’
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~ la’ ki-is jó Сайты-Гордой, ’S mequ`

1 érte nékem, hogy mindern: véghen vifzen

ázainknak. meg  egyeztetésére , magokra

hagytam azután. Az én úti Tárfam ki “а"

Szobimba таком: réám nem mélcóztatott

_gudakozni ‚ hogy mi to'rténc, ’s azérn mé

egyfzer `el» menèiem elo'tt láthattam Adeláâ-z

dos. Bé  menyek az Házábaollyan állapot

ban mellyet kounyebh képzelni 'mint e125-`

adni , feltem hogy шпицы látom, közeledem

az Annyához, fájdalmam fzóllott többet hel'

lyettem mint magam. Feiel'elib' jeleìt~isyta¢

pafztalcarn jóëágomnak mint az elott való

еще, Adelájd edgyìk fzegelecében vó1n_ a’

Szohának, hozzá ‘inenyek 'tántorogva, el#

hagylak kedves Adelájdom тащит kécfzer

‚ hiromfzor-is, könnyeim mellyet nem car»4

toztachaçcam ‚ adrák ércésére а’ cöhhic, kon

nyezetr. ö-is‘` Minden fzeretetemet látod,

azt mondja nékem,nemis Fzégyellem, a’ mit

fzívemben érzek ‘I'zemérmetefségemet fel

fzabadittya, meg- is érdemled, nem cudom

y mi lei'zfz a-1 te véged, az enyifnet az én

fzülöim fogiák meg~haçározni. De minek

fzoritcyuk magunkac mondom az Atyáink

kegyerlenségek ala Ища/3111141 hadd gyü

` löljék egymáiì; mifel игу akarnak, шеп

nyünk a’ Világnak egy fzegeîeze'îien, éljúnk

egymás fzeretetében, a’ légyen körelefsé

günk. Mit Inerfz javaslani'? feleli mikem,

azt akarod. hogy meg- hinnyam hozzíd va

ló indúlanomat , fzereœtem пене: _fze'rencséc~.
lenne,l a’ mint mega mondotcam , >de Гона

fem téfzen bunösnek. Щеп veled hozzá ее? ›

1‘21“
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fzi azt, állàndógágunkal, ’s ‘ó’ erköltsiinkel

igyekezzuk fzerentsenket jo bintani: de a.

kgrmi érjen `bennünket ‚ fogadjuk“ ‚ `hogy

feminin nem tselekfzünk n’ rnioimeg  fzégye'

пшене egyikec a’ málikért. Befzédje alan:

hozzám nyújrott kezet tsókoltam , és ’ kön

nyeiinmcl áztactam. lNein vagyok egyébre е—

legsé'fes топает neki nègre, hanemïhogy

tsm; téged fzerefselek, ’s l'ájdalmamban meg

haljuk. ’ " î

Ugyel-fogódotc `vólc f'zívem, hogy 2;

1i

'Kä-incnyek a’ fzobáhól, lóra ülünk ’s`el_;’

`riink az Helyre az hol ebédelnünk kelleïeńç;

‘fenntelen гонщик könnyeim, .kedvel'séget

(ямами abban-is, _mikor á’ yl'zlv valójában

erdekelve van, mindenben gyönyörüséger

tal-¿1 a’ m1 erzekenységér'öl bizonyolïá ваш.

_ Ппатпак Ысга maradott réfzét, ugy töl
Atórcemel valaminc kezcleccem; feminin nem

fzolloctam. Harmadnapján egy Calle'lyba er

'kCZünk Pirìné mellett, köro'döskörül lárhat

Àni ott YfenyölÍílnn:, Cziprufokac, 's magoq

~köl`ziklákat, nem hall 'az emher egyebeç ‘a’

ko'veken fojó viznek` zúgás'ánál. Ez а’ vad

helly tectzet nékem azérr-is hogy meg-fe

gitette gondolkozáfomat. A_z egéi'z napo:

az erdökben _

'mikor haza jöttem mellyhen minden мы

timat foglaltam, ez a’foglalat0l`ságfvúlt egye

dülgyönyo'rüsegem. Valaha meg oda adom

néki meg -1áttya , hogy mivel töltorsem idli

' C 4 met.

tudcain mondani ezeker az utólsŕó l'zókát.'
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tölcöttem, Leyelekec irta'm ‚'
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îmet; Néha az Anyámtól щадит vettem,

vefzem egyfzer еду Levelét mellyhen ve y

kevés reménységec nyújtott. Oh За]! a’v 1t:

az utólsó _örömem életemben , irta, ho

az At ámfìai mindnyájan azon dolgozna ,

hogy ázunkat meg  békéltefsék, ’s lehet-is

jó végét. várni. ‚д ‘ '

.‚ Hat hétîg azután femmìt nem érthettem.

Nagy Шеи! melly hoíìfafok vóltak Nápjaìm!

jó reggelenként k1~mentem az útra, а’ щепу

röl a’ követet vártatm , ’s a’ mennyit ott úl

hectem mind oct várakoztam, ’s örökké fzo

morúbban jöttem vìfzfzá, a’ mint el-men~v

tem , шпага látok mefzfziröl _egy embert;

fele'm jónnì ‚ nem ke'telkedtem benne, hogy é~'

Тенет jdn, ’s addìg való nyughatätlanságo

mat felelem váltya-fel , nem mertem eleìbe

menni ‚ valami tartóztacotr. Ez a’ tsudás ké,

tségeskedés melly kinzott ollyan jónak tet

tzett, mellyet ŕëlœttem e1 чешет. _ Nem~

is tsalackozám - meg, a’ melly Leveleket vet

tem азот: einher által», a’ ki valójában-is 1102—

zám jótt `Eriséfemre adták hogy az Atyám

yfemmiképpen nem akart; meg- hékélleni, ’s`
Yhogy fzerentsétlenségemet meg; tetezzv

люд-сшит 110354132 én Házol'éágomat че—

geztek egy Léánnyal a’ ToaHízból, ’s hogy

¿Lakadalomnak òtt kellenék meg-esnì azY - hol vagyok, és hijgy az Atyám maga oda

-ÍÖH kévésV Парок ¿lettl ho y-akarattya fo

(швам живем ’ g _ . j

~ '- 1Ёё1ч _
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. Itélhetni ~hogy Тетин: nem gondolkob

tam azon mi tévö légyek, ts'endefséggel 'eh

vá'rám az Atyńmat; so`t még könnyebbitésé«

Ie vólt fzerentsétlen forfomnak, hogy А<

delájd meg  láctya mint тощи - fel ‘nékie ~,

bizonyos шпат hivségében, jobban fzeret~

nem ‚ hogyfem ketelkedcem vólnay benne. Ад

1gaz 'fzeretet tellyes hiedelemrnel"i

. Külömben-is az Anyäm kinek annyi 'o«

ka _vólt hogy ötet velem тез- lintaHa, foha

` femmit felölle nem irc“, a’mir'öl leg-kiiïebb

kétségem Y«is férhetett vólna hozzája. Men

nyit nem {zomoritotta- meg Adelájdnak ïeZ

az állandóéága fzerelmének. tüzét! Bóldo —'

nak tartottam néha magamat, hogy az а

tyám keménysége alkalmatofeágot adott: arra,
hogy meg ~ mutathaiïam mennyire _ fzeretenl i

ötet. Feléig el-fojt három`,Napokat, az

Adélájdnak adandó ujj hirbent'öltöttem, hogy’

tudni-illik nem panafzolhatfréám. >Erröl vif,

lo elmélkedéfem fzomorú állapotomhoz ké~

рей fzívemet ollyan indúlattalfoglalta, a'

_ :nelly fzintén közelitetr az öro'mhez.

Az Atyámmal való találkozáfoml, rvé~l

fzemröl tellyes -vólt tifztelettel, de паду

hidegséggel-is, ö pedig пазу lnfiéltzóságòt: ’S..

папаша: mutatott hozzám, Adtam idöic,l

mondja nékem, hogy meg-bánnyad kolom-Q_,

ságidat, той pedig ansát adok, hogy el-`

felejtsed velem выдут, engedelmefségeddei

felelj «meg jóságom bizonyittására, és kéfziili~

1 GrótfFoának ‚. ’s а’ Léá'nyának -illendö 'fogadáe

" C 5 .' ï Sail-n,n
_»
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вага, а’ kit «is néked штат ‚ a’ Lakada

lom ict léfzemmeg. olnap az Anyld'dal’

el  érkeznek, ’s tsak azéri; jörzern elöre поду

rendeléii tégyek. Nagyon _fujnálom Uram ,j

felele'm az Atyámnak, hogy nem tellyeíicyf

hetem kivánságodat, de emberségofebb em

ber _vagyok, mintfem ollyan fzemelyt ve'-A

gyek- el а’ kit nem fzererek, ’s kei-lek azon

engedd-rneg, позу innen mindjîrt el-me»

hefsek. Foa kis 'Afzfz-iiny агат-тещ; КеЬ'

lemetes 1égyen-is, nem válnozcachacrya »el

tökúllett fzàndékomat, ’s gyaláztacífa mellyet

mivelek fuljoi'abh lenne ha шея-Мили. Nem

figod meg-Limi feleli nékafn dtihöfséggel;

fot mcg a-napot fem fogod látni, еду Tom

lotzben  гашиш, melly az hozzídà balon

lóknak kel'zittecett. Eskiil'zom позу femmì

féle hatalom onnan ki -.nem Глашатай, mig

' magadban nem шиши, mindenképpen Ьпп—

tet-.lek , az hogy rsak bünnechetlek, meg

fofzrlak jófzágodtól, és Ь‘оа Kis Afzfzonì

пак kötöm, hogy a’ mennyilien lehec nef-:_i ч

абосы‘зачатоп meg- сагсчаш. Valójáhan -is

еду Torony alá vivének, az hováy пенек

tsak еду kevés vila-igolïága vólc azhelynek,

egy roiìéllyos касеапу атак, álcal ‚ melly n’ l

Cañélynak az Udvarára l'zolgált. Az Atyám

meg-parantsolta, hogy ke'rl'zer hozzanak en~

nem na jába, és fenkivel ne engedjék, hogy

bei'zélje . _Az elsö napokat ezen állapotban

elégséges' tsendefség'gel tölnöttem- el; söt

meg „gyönyörńséghen kAdelájdérl: a’ mit sse

lekédcem egéle'zen el- ingom,` ’s azérc тат

gein» is érzectem fogsigom alkahnatlanságácf.

(Ёж l 1 ' Cle
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de mìkm’ ezen indúlatok 'gyengültenek'öröe

kfii'en lehet'ö 'el-válál'om , täjdalomnak e_rei'z~A

сенат Vmagamat. Gondolkozáí'un nevelték

még kinomat, Багет 'attól, 'hogy Adélájdot

uìì fzöveteégre ne kénfzeritsék. Köriìl yvéve

látcam lrìgyeìmmel a’ kik nékì tetfzéni kiván

mk , en pedig tsak fzerentséclenségemmel 1111—

tam, igaz hOgy Adelájd elött a’ mindent

fel-erp, hara'gudtam-is magamra leg-kil'sebb

‘ kétségeskedéfemért, ’s engedelmet kértem töl-v

le magamben , mint a’ leg  nagyohh bünért.>

Az Anyám egy Levelet küldo'tn, mellyben

intett аи Atyámhoz való engedelmefségre ,

kinek minden nap nevekedett haragia „ hoz

zá tette, hogy magának-is fokat hell Гиен—

vedni mìattam ‚ és hogy a’ meg-bekeke

tesbe való igyekezete, gyanńfsá tette elöth

te hogy velem egyet értett. ~

Nagyon meg  indúltam az Anyámnak mi*

attam lév'ó buján, de ugy tettzetc, hogy a'

mit magam- is fzenvedtem, meg-menten:

elo'tce. Egy пар а’ midön fzokáfom fzerént

gondolkoztam e1  andalódáíbmból fel  ei'z

melkedem az ablakomon efett zo'rgésre, lá

tom hogy egy papiros bé-elìk a’ Tömlötz

be , egy Levél vólt , tsak llamar nagy

4 К1щ111ч138а1 fel  bontom allg штат >1é

lekzeni; de mìvé lettem hogy meg-ol

vañam! e’ vólt benue`irva. '

„ G. Comensnek düh'öfségéböl meg-ér

„ tettem, hogy- néked mivel tartuzom. Tu

„' dom azt-is a’ mit t'òllem Nemes 111011121.—

‚‚ tod
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tod `el~t;'n;lrolt, tudom ifzonyu ál'lagi'omdat,L

a’ mellyben тазу, ’s hogy abbol meg*

lebaditsala'k nintfeq több еду lmódomnil.A

melly talám meg fzerentsétlenebhé téfzenz.

de én~is ollyan léfzek mint magad , ’s az

.ád nékem eröt nrra hogy azt tselekedjem

a’ mit tollem'kivánnalL Ат: akari-ákhogy

- máilÍal тю egyhe keléfem által bizonyo

fok légyenek abban, hogy tied nem lehe

tek,\ezen az árran adja-meg Ст.- Comens

fzabadságodat. Talám az életemet e1-v_eí`z~

tem aval, de minden bizonnyal egéfz nyu

godalmamat: .Nem gondolok vélle, el

~i`zántam magamat. . Szerentséclenséged, fog

. 4ságoíl> egyedül a’ mit ma nézek. Rövid

парок alatt Férjhez mégyek Mirkéfz Bé- ‘

nav1dhez. A’ m1: шаек -terméfzetér'öl,

elöre Jelena Ammd azokat , a’ mit Шеп

— vedni fogok , de le  alább пах-гогот hoz

-zád annak az .hlvsegn'ekneméveh hogy

gemben. Te pedig ellenhen i'gyekezzél

bóldogsá odban fzerentsézi léfzen vigafztaà

>lái'ox'n. ârzem hogy nem kellenék vne

ked mindent ér-céfedre adnom, a’ miröl

шадшак, ’s ha valósiggal nemei'en gon»

dolkoznám, el-,kellene titkolnom 'tölled

ат, a’ mic Férihez menetelemc'öl irok, 111—

tetlenség el vádoltatnám magamat, melly .

fel-terr" fziíndékom.is«vólt„, de végben

nem vihetcem, Szükségem 'vagyon liral;

vmas- forlbmban aztgondolni., hogy1’1eg«

lább emlékezetem'nem gyülöletes elotted.

Qh Jaj! .maid nem lefzen fzaba,d,..hogy
„ д ' i y А »én-.K

Y „nu-...Mm
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'„ én róllad' meg- tartsam _, meg -kell lennî

„ hogy e1felejcselek, 'avagy tsak er'ölköd

„ nem _kell azon. Minden kinaim ko'zöti:`

„ ez a’ mi leg-tethefebben elik, ’s inégine-j

„ velni fogod ha az alkalmarofságat nem ke

‚‚ rül'od a’ veleni való találkozásra, ’s 12:61—

‚‚ lásra. Gondold-meg , hogy tartozol né

„ kem 'ezen tifzteletnek jelével ‚ ’s gondold

„` meg melly kedves léfzen nékem az a’

„ til'zcelet, тег: minden indúlatok között ,

„ mellyel hozzám vifeltettél, tsak az egye

„ d'ül ‚ mellyet fzabad légyen t'ölled kiván

д, nom. _ _ _

_ Nem ‘olvasliattam Atovább ezt a’ bóldog

talan Levelet ezeknél a’ fzoknálz- „ azt: akar

„ ják позу má'sl'al való. egyben keléfem :îl

„tal bizonyolbk légyenek abban hogy a’ ti

„ éd nem lehecek.’ A’ Fájdalom mellyel

_ezen fzók meg-harottak nem hagyta hogy to'

vább mennyek. Le-erefztettem magamar egy

De'rekalyra,` melyböl állott egyedül az А—

gyam, fok. izleig ott minden érzékenység

nelkül „фиат, ’s он: `talám meg-is hóltam

‘ vólna annakSegelme nélkül à’ ki ennem ho`

zott. Ha meg-irtoztatta .állapotom a’ mely

vbentalált, fokkal' jobban e1~ijefztette rend ki

vü1,való kécségben .esel'ennÄ

. ~ Az a’ vLei/'él mellyer ájuláfomban ke»

zemhöl ki-nern ejtettem, ’s mellyet' végre

el-o'lvaûam , könnyei'mel шип-жоп: vólt, ’s

.ollyan ' dolgokatß mondottám „ hogy lehetett

felgeni elmémnek мишеням. 'Az az

еш-е

` vf.,
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ember , kìt addìg meg-nem lehetet hajtanì

нет-Шиши 101211111 ellene I'zánakozásinakßáx:~I

hoztatta az Atyám tselekedetét, haragutt ma

gára hogy paranteolattyát végb'en-vitce , ’s en

gedelmetkért töllem.. Meg«bánása arra'a’ gon»

dolatra 1111121: hogy kérjem tölle tsak nyoltz naf

pi fzabadságomat, igérvén néki ho'gy az az ìdö `

el-telvén, 1111161 keze alá adorn magamàt; Mina

` (1е1111е1511ёп12е1'11е11еш а’ mit tsak gondoltarn,

hogyf"'17a hìrja, meg-indulifán állapotomon,

’s a’ tu 'don fzeretetétöl-is ferkentetvén Ее—

1е1шё11фад' hogy még valaha meg-bofzfzullom

velem 'ejl-ïkövetett keménységét, réá 1111011;

kivánságomra, de игу hogy el-kisérhell'en.

Mindjáŕt utnak indultam vólna -, de Lovakat

kellett elébb keresnem, ’s azt` a’ hírt hoz

zák hogy vtîak más Nap- kaphatunk Lovakat.

A'Wólclzándékom hogy Adelájdhoz men

nyek, liegséghen eséfemet eleibe terjefzfzem

,-’s lábaìnál тег-111113209 11а fel-tett fzándékában

meg-marmi", hogy végemetel-érjem liralmas -

l «Lakadalmay elöttl kellett vólna oda jutnom,

'minden {Zempillantás а’ ше1у а1а11 késtem

egijfztendö fzáznak' tetzett. Azt а’ Leve
let;v által mêg-által, meg-által, meg-íltal 01111

itam, meg-is olvaftam ugy tetízett llogy

"‘fgyakorabb ¿p_lvsása után mindegyre'többet ta

~láltam benne; Visgáltam költésének' Napját,

hizelkedtemì magamnak hogy még-továhra

-haladhat eröltettetve ' tselekf'zi mondám ma

lgnmbzm , minden mentséget el-probál, hogy

késlel'tefse. De leheté az a’ hafzontalan re

ménségem mondám ismét'? Adélájd az ~én

' _ ' ` ffza- `

r из, " \ .n.

l',

IA.„-IMW_MM.L¿ _ д
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fzabadságomért áldozza-fel mag.it,' íiettetni

fogìa idejét.v Oh jaj! hogy gondolhacta, hogy

fzabadságom папа nélk'ul boldogság lehecne.

Mindenüct meg-találom én ezt a’ fogságot, _

a’ mellytöl meg-akar menteni, foha fem isa

merce (тете: ugyv itélt rollam mint .más .‚
Még i'zea

rentséclenehb vagyok mint fem véltem, mertf

meg az a’ vigal'ztaláí'om  is nintsen azt

gondolni, hogy leg-alább ismerték fzeretete»

met.

Az egéfz éjtzakát hai'onlo panafzokban

tolnoztem. Ногу meg~virradorr Lora щек,

az uti Tárfommal egy egéfz Napot mentünk

pilienés néikül, a’ _midön-is találkozom az

Anyámmal az utba., meg-ismér tsndálkozását

muratván ‚ hogy ос: lát fel-ulcer. a’ Szekeré~

be, nem mértem utazásának ОМ: kérdezni,

álla otomban

hellyes-ie vala félelmem. AZerc-Jottem ñ

am mondja пакет, hogy fogságodból ki-ve

gyelek„ az Atyád meg-engedce.4 Ah! kiál

tom VAdélájd. Eérjhez ment: az Anyám csak

halgatásfal felelt , orvafolhataclan _fzerentsétl

lenségem elomhe tünik egéfz ifzonyuságában,

a’ Fájdalom miam: el-bámulok, ugy сесГгесс'

hogy .femmi bajom nem érzettem. ¿

Ugyan reak a’ Teñem-is nem Гонады

meg-érzetce elmémnek állapottyár, a’ bor» _

шт el-fogotc meg a’ Szekérbe, az Anyám

ágyba cécenett, ker Napig nem 1‘2011осгаш-э

és fammi парше efzközzel nem einem, i az

L _ hideg

;;
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hideg el-hatalmazott rajtarn harmad Марта kél.

telkedtek életem felöl. A_z Anyám a’k_i-i$fv

el-nem hagyott képtelen fzomoruságba vólt ,_

Könnyei, lmádsága, ’s az Adélájd gyakram`

emlitett Neve, veg-re az életre vii'zfza ho-`

zott. Tizenö't Napi keményI шея-шее.

után jobban kezdettein lenni. Leg-e130' dol-~

gom a’ lön, hogy az Adélájd Le'velét kere

ůem, az Anyám tette vólt-el, ollyan пазу

ЬйпЁЬап látott érette , hogy kéntelenittetett

vifz a adni, egy erfzényben tettem, mel

lyetÍg-fzivemen hordoztam, a’ képével elé
vetteiin az „olvasásra' mindenkor vha egyedül

Yólmmz,. l l

Anyárn nyájas terméfzetü leven, ve-l

leni eâä/ütt keser'gett, aval' tartotta 'hogy _

engednigkell fzoinoruságbmnak, ’s az ido“

‚ re k'ell bizni gyogyulásomat. _lVIeg-fzenvecltfà>

hogy Adelájdról befzellyek, пена maga-is

elö »hoztà__, ’s mivel él'zre vette vólt, hogy »

7 egyedi'il az a’ vélekedés vigafztal, hogy Гае—
V_1'ec‘ett., azt mondotta, hogy maga vente А:

delájdot a’Fé1°jhez menetelre. Botsánatot ké-

` rek Наш mondje vétkemrôl, nem gondol

vtrim , ЬОЗУЁОПуап érzékeny légy', fogse'igod-h

ban pedig' {фасет egéfségedet, Söt élefe"

det- is. lsrnértem külömben az Atyádnak

keménységéti' a’ ki-is foha fzabadságodat

_meg а nem нага уб1па‚2 addig miglen attól'

félhetett, hogy'Lufzán Kis Ale'zonyt el-vá

ized; el-végzém azért magamban, позу lie- `

шнек ат а’ Names i' dúntú ‚шпат,

Äi'met ‚1 réù'efedett
ч

benne ,
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ìöenne, ’s talám még jobban érzette nálam~

“11211, láttam hogy а’ módoknak keresésélzen

{2131211111121ч1<0110119 miként végezhetné hama

rébb Férjhez menetelét. Régtölfogva, hogy

az Attya G. Comensnek tselekedetein meg

'bo'f'zonkodván liettette, hogy Férjhez merli

nyen, addig femmìke'ppen arra nem vellet

'télL , Hát már kit válafztaí'z kérdém tölle ‘è’

Nem bánom már akár ki-légyen azt felelì

mind egy., mivel aze’ nem lehetek, а’ kinek

' I'zívem ajánlotta vólt magát.

Azután kéc nappal meg- hallom , hogy

lVIárkél'z Bénávid, lett a’nye1'tes a’ több Ké

rök között, minder-1 ember álmélkodott raj

ta , ’s magam-is máfokkal.

Bénavìd tsunya ember, ’s még- rutabbá

tél'zi elméjének idétlensége, ’s termél'zeté

nek fzörnyü tsúdálatofsága. Féltettem a’l`ze

' gény Adélájdat ennek kóvetkezésétöl, befzél

lettem-ìs nekí e’fel'öl G. Corlánduenál. Ar

ra kéí'zülök azt mondja , hogy felettébb Гие—

rentsetlen légyek, de Férjhez kell шепнет,

’s míolta tudom hogy az az ujj mód va

gyon lfiadnak meg-fzabadittásńban, minden

fzempillantás nehezen eûk, a’ melyben kes

leltetem. 'Ugyan tsak az а’ Házal'ság mel~

1уе1 érecte ‘tselekf'zem talám leg-terhel'ebb

lefzen fájdalmí közt, válal'ztáfom áltál leg

111111111 а1111а11 bizonyol'sá kivántarn tenni, hpgy

meg-határozáfomhan egyedi'il az ö hafznát

neztem , fzánakozzál rajtam , mert meg- ér

1е1111е111‚ és Len-.vidclel való cle-tenured 1—

U ` §56'
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gyekezem magamat méltónak tennì Ггегеъе—

tedre. Az Anyám meg»- mondotta nékem

azt- is ‚ hogy Adélájd meg- tudta miképpen

égettem -el a’ Leveleinker, és hogy néki az

Atyám fzemére hánta emberek elöct аист

a’ паров mikor а’ vperret е1;- vefztette. Meg

vallotta nékem azt mondja az Anyám», hogy

a’ mi leg-jobban meg ь indicotta , az az hoz

zá vifelnecett nemes taelekeder так, hogyl

ebtìtkoltad elocue, azt a’ mit érerte tsele

kedtél. Napjaink illyen befzélgecéfekben ШЁ—

tenek- el ‚ ’s jóllehet bánatom rend kivül va

ló vólt, meg-is találtam benne valami édes»

séget, a’ :nelly meg- vagyon akármìféle ál

lapotban - is., ha bizonyos valaki ты,

hogy fzerettetik

Egy néhány honapot mulatván ott «az A

nyám, Levelet véi'zen az Atyámtól, hog’

vvif'zf'za ценен , maid fzámba fe vente beteg#

ségeinet, a’ mi módon bánt velem , a’ 111111

den nulúlnttyát hozzám тез-61:01:21. AZ

Anyám kéní'zeritett , laogy mennyek-ò el vel-n

le, de arra .kercem ‚ hogy“eng‘edie-meg ,»

hog-y en lfaluri maradiiaílak nem- is ellenze

ЁОПЁЬЪ.

Egyediii maradtam .nira az én erdömhen,

„ ' még гниют fordult -.meg az efzembe, позу

valahová egy magános helyre mennyek la- \

kozni, ’s- lxieg -is tselekedcem vólna ‚ 11а az

Anyam' baratsága nem tartoztacort vóln-a,

fznntelen u’ lorgot; elmemnen', подума

' lilde
.a

дь—щам.
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'láidot'm'eg-lálïam, de az -a’félelem Саксон

ftatott, позу meg- neheztel réám.

Sok vetélkedél'em után képzeltem mag-arn

ban hogy leg  alább , ugy meg- láthatorn ‚ '_

»hogy ö ne lálfon engemet. Ezen tzélolnatr,

_meg  állitván, el-vegezérn hogy Bordolia

kuldjek , hogy. tudjarn  meg _hoi vagyon ‚

>‘egy a_’ ki gyermekségemtöl fogva embei'en'i

vólt, ’s a’ ki betegségemben- is meg  :lto

Засос: а’ЕегебОп velemwfólt, пшене iie

щади, Söt azt- is mondotta, hogy ifmer'et

'sége van n’ вешу-ш Házban.

Minekutánna néki minden-némü el'zeniiie

.jutott оксида adtam, ’s ezerl'zer-is meg

mondottarn, hogy mi tévö légyen, el- kill

do'm, végóre jár, meg-érkezvén Воюет...

hogy Benavicl nintsen már ott, ’s hogy a’

_Felegégét nem fokárn Наём-Гейша utan Biskzi

im a' Jol'zágába vitte.. Az én einberem kit

is Sz. Lörin'tznek hivtak , meg- irja nékem,

. és` továbhra való parantsolatomat tudakozzn..

azt imm vii'zîzá, .. hogy iialade'k nélkül Big

kfibo. шепнуть ‘- ›

Az Adélájd látáSáravaló kivánságom an

nyira neveketiett vólt 'azzal а’ reménséggel,

mellyet már тёща vettem vólt, hogy lehe

tetlen lön már ellene állanom. » ' `

Szènt Lörintz l'Zintén hat hétig můlatott

zz (нудит, vifzfza Jövén elö bel'zélli [шву

-í ok {тамада után meg  tutita , _hogy Béna

' ' ' 2 ’ 'vid
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vìdnek egy ëpitö Mellerre ,vólna fzükségëï

_ és lîogy az alatt а’ len alatt vitette magát

hozzája ,y ’g egy kevés ’Ismeretsége lévén a’

e Mellersétfben, mellyet egy B-,íttyától tanúlt

vólt azza az Hizha bé-menyen. vUgy tar

tom azt ŕnóndja, hogy az Afzfzony Béna

vidné meg`ismért leg-alább azt vettem éfz

` re, hogy el-pii'tîlt mikor leg-elöhb látott.

Azt mondja végre hogy Adelájd a’ leg-ma
gf'ínoíìlbb, és fzomorubb életet él, hogy az

Urn гона е1 -пеш hadja , ’s hogy azt [мш

lették az Házban , позу felettebb fzereti,

jóllehet fzeretetéuek az ifzonyú feltésnél e»

gyéb jelét nem mutatrya, ’s annyira vitte, ho¿y

а’ maga Teltvére'nek-is nem I'zahad azAl'z

fzonyhoz melun, hanem tsak a’ maga jeîen

leteben. Kerdezem tolle, hogy kitsoda а’

„,Tellvére, .egy Iñu emher feleli nék'exp, _ a’

‚ kiröl annyl jót 'mondanak , mlm rol'zfzat Bé

navidröl, ’s a’ 'ki igen magy fzeretettel vi»

feltetî'k az »Angyához.‘ Ед a’ belzed» akku'

'femmit nem tert навет, Гготоы állapottya

'Bénavidnenek, ’s látásira való kìvánsággm

{озон уди; el едите“. Szent Lörintz blz

tatottlengem , hògy mindenképpen el-járta,

hogy vihellen-be az Házba , egy kep Itó

_ ra vagyam fzu'ksege `mondja` nekem, hogy

egy Szobát ki-feffen, ’s igértemnéki, поду

4‘en víl'zek egyet: так néked'kell lenní.

Nem vitattuk el -menetelünket tobbet, meg

írám az Anyámnak ,A hogy egy kevés ídöfe
А. egy Barácomhœ î'ogok menni , ’s Szent Lof.

гниды vlfìíslia I rele' ‘lndulul/n LN em quntem

нашедшим; ßenavldnéröl , leg- штатным

` ' ' " aliar

""' ' 1._JTrr .1r/»1

J
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’Aakartam tudni feli'ille. Sz. Lörintz nem te

hetect'eleget kivánsa'gomnak ‚ merc tsak igen

kevés ideig látta. .Az egéi'z таре: egyediilv
.töltötte Szobájába ,_ egy his kutya'jával.,l mel

lyet _igen fzeretett, e’ különöfennengemet-is.

illetetc, a’ iíucyát én adtam vólt, ’s hizel

lzednem magamnak hogy 4aze'rt fzereti. Mi

k'ir az Ember nagyon i'zerentsétlen, érzi eze

ket az aprosjigokat, melyre a’ bóldogság

han nem ügyelne ‚ а’ fzív a’_ _vigafztalgísnak

fznkségéhen nem vefzefztvel tsak egyet-is.

Sz. Lörintz fokac hefzéllett — meg az lfm Bé

navidnek az Angyához.,való fzeretetéröl-isf,

hozzí'téve’ 'azt-is hogy gyakran csendeíiti
a’ выдуман c'ïuvvaságát,V ’s hizonyos, hogy

mila, melku'l Adélzíjd meg fokkal boldogtala

nahli vólna, inten-ie, hogy elégedjem-meg

aval у ha lácom , ’s ne-is probáljam , hogy

bel'zéìjek vélle. Nem mondom hogy elet-e

dec nem kotzkáztatnád ha megismérnének,

' ez igen gyenge akadály vólna, a’ magad meg

tartoztatására , de o'tev; -is vefzedelembe hoz

n'd- Ollyan nagy jónak самокат, hogy

Афиша: avagy rsak megfláthatom, hogy

valójában e1 „пишет magammal , hogy az

_ zal meg~elégl`zem. Magamnak», Sz. Lörintz

nek- is meg to'bb vigy-ázáii fogadtam mint

fem kivánta. ‘- ' ‚

Egy néhány nap múlva-, melly nékem

egy néhány Eí'ztend'önek tetfzett ei  érkezénk,

Bénavidhez vii'znek , a’ ki mingyárc- is Mun

kához fogatott velem, az épitö Meíìernél

- ujj fzáláíi admk, a’ .kinek réfzér'öl dolgofo

D 3 kat
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kat kellett vólna hozni. Vólt már 'egyné

hány napja hogy munkámat el-kezdettem ,

a’ nélkül, hogy-Bénavidnét láttam vólna. Egy

eíive látom egyl'zer, hogy a’ Szobának ab

laka alatt, melyhen vóltam- él -1nenyen fe’

'ta'lni indúlt vólt , tsak a’ kìs Kutyájával öltö

'Zetlen , já-rásában valami' lankadtság látfzott ,

ugy tetfzett nékem hogy fzép fzemeit , min

denf'elé forgatván femmitfem ügyelt; Ше

nem melly fzörny'ú hihorodáfi okozott né`

kern az a’ látásl Az ablakra kö'nyokölve
Vniermitam, mig а" Sétilásnak vége volt. A

déláid ts-ak késö еще jött, linza, nem lát
Штат már jól, mikor vifzfza ment az ablak

alatt,de jól спаса f-¿ívem позу maga.

Máfodfzor Litta-‘lm af'Kalìély, liáńolnájában
vollynn formán iiltem, hogy vegig lá'cli'alîam

mig ott lele'z, ’s hogy él'zre ne végyenek.

Nein tekintett réám ., orvendenem kellett vól

~na azon, mivel liizonyolbn tud-tain, hogy

Iám iliiiér, el  küldene onnan , 11165;- is ne

‘hezen elett, fokkal nagyohh beketelenségg

lien gyötrelmekkel ржет-141 аЫкП а’ 111;

рытьем , mintfem hogy he-mentem. Meg

¿nem vólt fzándékomban , 11033;` maga

i'oat meg -esmérte~5i`en1, de,_„érzettem azt ‚1

_ling-y nem lenne nnnyi ехали , hogy ha azi

' а11са1ша$о1`5113 elö admi magát nieg-állialîam.

' l ,~ .

Az Iliu Bénavidnek-is látzllii valami nyug-`

hatzìtlansägut Okozotë. A’ ltóllfiîitünk' _tettZÖ-¿
 ..|_ .‚ а”; _ _ Y ‹ - 1 и 1_ ь, ._r» _ ` l

kuioinameifliez Корей, oltyan mainline?, nel,-v
.1 “n `l г ' L., l ` L rr l ь- 'l ' 'l

.kul viteîte :negar lion-31m , melly er» Койо

' ' ‚ ` ner
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ч mellyet magamba -is meg  kellett
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nettel tartoztaun` vólna nékie , de meg fem

`elekedtem , kellemetefsége ,' es érdeme

ifmér

nem „_ gátolta háládatoffágomat. Adéla'ljdoi:

tïéltettem tölle', egéfz fzeméllyében valamì;

глохнет ilzerelmel'ségec. уснет, éf'zre, me11y~

is igen-foliar hal'onlltott az enyimhez, llogy

fem» идут] azon.oka ne. lest vólna. A’ mi

jpelig ebhen meg-gyözött a’ vólt', Ногу

111111е3‹.11с&ппа fokat kérdezöskedett vólna for

l'om fel'öl.':_ Te l'zerelmes vagy azt~ mondgya

nékem, az a’ gondolkozás mellyben veí'zem.

éfzre, поду el-merültél, valami läívbéli há

nathól шутишь valjad.- megnékem ha fe

gichecek mitad örómeíl tselekel'zem , közön

ségeßu winden fzel'entsétleneken fzának0-`

хот ‚ de таз-упак egv ollyan féle fzeren

tsécÍenek, aT kiket jobban fzánok mál'okn-ál.

Ugy gondolom, hogy_ elég durmín Кб—

Гаёпзш -meg Bénav1dnek agánlását. De még

fem lön nñnyi eröm, Ногу tagadjam,_‘ hogy

~1`¿e1‘elmes nem vugyok, де, azt monda'm,

hogy az. én állapotomhan tsak az idö _tehet

“тогда. IÓ Ногу várhattz még valamit'öl

leleîe nékem, de ifmérek e'n ollyanokat -i5‘,

a’ kiket. még jobban lehet. fzánni. нападай}.`

Hogy egyedül maradtam fokéleképpeiì

gondolkeztam befZélgetésünkröl, ‘s el-is

. hitetem magammal, hogy Bénavidet a’- l'ze#

relem bántya , ’s még pedig; az‘ Augyájért,

mìnden tselekedetei almellyeket fzemmel шт

totmm erölìtettekv ezen vélekedéf'emhen , Ы:—

tam hogy Adelájdzól nem távezik, "s 1mg]

D 4 olly, n
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о11уап fzcmekkel nézi mint én. Nem irigy`

letztem, ugyan tsak Adélájdnak tif'ztelete tá

voztatta fzivemtöl azt a’ gondolatot. De nem

felthetem- e мы, hogy egy kellemetes»

embernek látáfa, a’ ki körú'lette fzorgalf

matoskodott, söt fzólgált-is nékie ne erez

tette vólna vélle, ’s réfzemröl még keierve

febben, hogy az én fzeretetem néki :Sak

bajt fzerzecc.

Igy vóltam, midön látom, hogy az Iiiu

'Bénavid bi1 -vezeti Adélájdot, abba a’ izo-

шт а’шеПуЬеп feitettem. Nem cudomazt

mondja néki az Afzfzony, mért каната,

hogy láffam mi módon kéfzittik azt a’ Szo

bit, tudod hogy én nem kapok az atféléken.

Reménlem azt mondja Afzi'zonyom .réá néz

von, hogy ha arra méltoztatol tekinteni,

a’ mi itt van, nem hánod-meg, hogy ked

vemért meg- cselekedted. Adéláid fzavam

tól meg-ütxözvon azonnal meg-ifmér , le

hajtya Настей: еду kcvés iiieig', ’s ki

mégjy'en a’ Szobábol , гейш fe nezett _azt

mondván , hogy a’ feíie'k fzagot nem fzen

vedheti. -

El- bimúl . a ott maradok a’ leg - nagyobb

fájdalomban. Адена még team l'e _melcoz

tatou teldnteni, tsak haragjának  is jelet

meg- vonta tïìillem. Mit vétectem néki mon

dom magamban'? Igaz hogyparantsolatcya

ellen ide Закат , de ha más fzeretne, meg.

engelîîne éliem ollyan l'wjnomet, a’ melly.

Визы rend liis'ul мы fzeretezemec bizonyit-_

ty'd.

_ immun-‘n_n „1_A_Mвинам,__ __
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tyn. Igy gondolkodtam aziitán , hogy mi

vel niár Adélájd- nem fzeret engemet,máll:
kell néki fzeretni, az а’ goiidola't ollyan ki-

nos,` és ifméretlen gyötrelniet okozott , :liogy

azt hittem так attól a’ fzeinpillanci'iltól года

vagyok l'zerentsétleii. Sz, Lörintz a’ ki i

dóiikeiit ineg-látogatott, bé  jön abba az ó

ráha, ’s ollyan karban talál , hogy el-ije

dett töllem. Mi bajod i? nii lelt'? kérdi tôl

lîm. El-vel'ztem feleleni nékì. Adélíjd nem

fzeret már, nein fzeret már ujra топает. Oh

Jaj! initsoda hejtelenül panafzoltam fzeren

tse'inr'òl, ez elo'tt a’ kegyetlen fzempìllan'tás

elott, mennyi ÍÍ'ijdalom, és kin fzenveclél'ek

kel nein venném -meg azt a’ jót , а’ mit el

veí'ztettein, azt a’ jót a’ mi mindenek felett

leg- kedvefebb vólt elo'ttein , а’ nii паду

fzerentiétlenségim közott, l'zi'veinet oly é

des öroiniiiel töltötte.

Sokáig' prinnl'zoltam még mig SZ. Lörintz

vógire шапка járnì az okáiiak , ineg-monda'm
iiióijára néki , miv to'rtént veleni. N'ein 1255039`

én ablmn l'eiiimit, inqndja a’ init liefzéllefz ,

а’ 111 iér't ollyaii ketsúglie kelleiiék eliied. Bé

nai edné, nieg-leliet, hogy neheztel , azéri:

ho y ide дож ‚ ’s meg-altari: liüntetni aval,

hogy idegenséget шагают пота. De mit

is ridi-,5 lielé, ha atti'il nem felt, hogy el- '

árlilfa ning it, lia мы nez. Nein', Nein топает,

пешЫг ugy az einher mngával , niikor Гие

ret~ ii’ l'zl'v dolgozik niagára a’ leg  elsö te

kinteti'e. _ lileg-kell li'icnom inondom .. hogy

fzeinére liinnyain цианамида; Jai! az

utlii a’ mit te; e elect, Шуга kegi/etlemil

l) 5 lell-î
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kelle-é -életemet, _el-venni? Miért nem lla

gyott Jol'zágomhan ott holdog vóltam, meri:l

azt htttem, hogy fzeret.

“ _Szent L'Örintz félvén .hogy мака abba

az, állapotba ne talrílìon, nz hilo SZOb-ánk-4

ba т. А2 egéfz ejtzaka'it gyo'crelmek КО

Zött töltöttem-el, nem vólt olly-dn ìndula

tom, mellyet mindjárt másne готов: vól

na ,_ kzìrhoztattam, gyannmat, ìsrnét -helé -es

tem iggzsàgtalannak тащат magamat, azon

kivánságonmtal, hogy Adélájd ollyan Merel-.

mee tarsson , melly öret fzerentsétlenne té-`

fzì. Vádoltam magamat aval, hog-y maga»
mért í'Zereteminkz'ibl)l ötet mintl'em éretce.

Ha unir nem fzeret mondám Sz. Lörintz
nek, ’sltellyettem mill kedvel, mit паш

nál életem A2011 léfzek hogy lìzolflskavél-AY

le, de _teak annyiból fóg állani, hogy vég

butsnt végyek tölle. Semmi pirongetózálì nem

hall tollem, fájdalmam, mellyet el-nem tit-.

Котенок ‚ végben villziA hellyettem.

Meg-átalkedom fel-tetti czelomhan, ’s el-`

végezzük hogy töätént el-mennyek ha bel'zél->

lettem velle, alkalmatosságot kerelìu'nk. Sz.

‘Löriutz azt m011de hellem, hogy akkorra

kell halal'ztauie, mikor az Iliul ваши, уа—

dáfzni menyen, аи hová gyakorta fzokott

vólt jimi, és azt-is утаим ‚ mikel“ ln’ fér-`

je Bénavid az Háza dolgábaurl fzol'galmato's

года: шеПуге az héten bizon'yos широки

 Zent. ‚‚

„и
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Аж igértette velem, hogy minden gya..

ш": el~lterüljön, hogy lîendfzerint (101302—

zam , ’s kezdjem befzélleni el-menö fzán

dekomat.

Uira munkához fogok, volt-ii valami kis

reménségem mellyet magam fe vettem éfz

re bennem , hogy Adélájd még el-fog jön

ni oda az hól dolgoztam, minden leg-kisfebb

zörgé-snek.-is hallására ugy meg-indultam,.

hogy alig álbattam-ki, еду néhány Napjaim

igy fojtnnak-el , végre fel -lielletenzl adnom

жоп a’ reménségen, hogy e’ fzerint Adé

iújdod meglásfam, ’s más idöt kellett Ке—

resnem melyben _ egyediil találjom.

El-jöve utoljára az az idö, fel-menyek

reiidfzei'ént, hogy Niunkámhoz fogjak, mi«

don látom, hogy Adélájd a’ maga Szobájá

han mégyen, nem ketelkedtem hogy еоуе

dll ne légyen, tndtam, hogy az Ша ena

vid jd reggel Iii-ment, ’s hallottam az öre

géhbîk Бандюга, egy alatt lévo' Palotájn

ha. egy Gondvil'elöjével befzélleni. Ollyan

íiettéggel mentem-bé , hogy l_Ardelájd tsak

al;.l~.or vette él'zre mikor mellette vóltam,

mindjárt el-:ikart fzaladni, mihelyt meg

látot de mfg-tartván köntöiëe'nél, ne fza

indi tollem топает Al'zfzonyom, engedd

meg, hogy leg-utoljlra légyen fzerentsém .

iécalodhoz, ha ez a’ ki; ido cl-telilt nem al
гам: tlanltodom to'bbet, mefzi'ze menyek töl- Y

el d ‚ hogy a’ miatt a’ Faijdalom miatt, meg
l::.î¿-._: , hogy лакей bánetotokoztam, ha

Fonlo.

„4._.___._ь_4‚4„___„
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fonloképpen azért, hogy fzivedet el-vel'ztet`

tem. Kivánom hogy az liiu Benavides nál.

lamnál bóldogabb levéii. - - - -- Adélájd

a’ kit addig az ijetseg, ’s hliborodás akadál

joztatott a’ fzollástól , meg-állit e’ fzora ré
ám tekintvén. Mi dolog! azt mondja, de

merl`z engem pirongitni? iiiagud шейх lien

nem kételkedniniagai'?

Ez az egy Гид lá'iiaihoz boritott. Nein

kedves Adélájdom inondoni: nem», iiintsen

femnii kétqegem_ henned, a’ 1111 meg-fert

hetne, engedd-meg azt a’ bel'zédemet inel

lyet fzivem helyhen nem hagyott. Min

dent, как hogy miiidjárt eliiieiiiiy, és f0

ha elöiiihe ne kerülj, gondold-nieg, поду

éretted „душе а’ leg-fzerentsetlenenb Sze
mély a’ Világon, ’s azt akarodv el-hitetni

magriddal meg-is, позу én vagyok a’ leg

bi'inolebb.l Mindent nieg-tselekí'zein mondain'

a’ mit parantsolfz, tsak igérd-nieg,gh0gy

nem gyiilolfz. '

_ Nolia Adélájd egynéhi'inyl'zor inoiidotta,

liogy keljek-fel, terdeii álva maradtaiii inég

elötte, azok а’, kik fzei'etnek пшик .‚ hogy' -

mennyi gyönyörüség van abban az álláqliaii,

ott voltain niég niikor #Ferie Benivides

egyl'zeribe bényit a’ Szolia altaiáii, nein lil

tort-meg` hainarébb а’ Felese'ge láhiiimíl' iiiiiit

» `позу azoniiàl ki-vont Fegyverével {еще jo'n,

meg-liale álnok el-kiáltya inagát, ’s min

4den liizonnyal meg-is ölte vólna, ha eleibe

neinvetettem vólsia magamat, akkor én-is

‚ ЕеЁпг
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Fegyvert vonok, rajtad kezdcm tehát bol'z

fzuállál'or'nat- azt mondja Benavides a’ Vál

lomatmeg-febelîtvén. Nem fzerettem elég
Jgé: élctemet, hogyvédelmezzem, de job

ban gyülöltem ватта mintfem, hogy ál

tala' hadjam el-vétetni, külömben-is a’ mic
'mert tselekedni Felesége ellen, 'nem ’en

gedte, h'ogy okosságomr'nal éljek, rajta me

nyek ’s >kerefztül verven el-nyujtom minden

érzékenység ne'lkül. A’ Szolglk Benavides

”пек lìkoltására be tsödülnek, látták hogy az

Uroknak teñéböl fegyveremet vil'zfza vo

пот felefen réám todulnak ., Fegyveremet el

vefzik a’ nélkül, hogy vi'askodtam vólna,

Benavidesnét a’ fóldon Férje mellett zoko

go lìralo'mba való látása, -meg nem engedet't

bennem ‘más indulatot так az ö Fájdalmán

"valo to'lfekedéll, »egy Szo-bába ~vontzolńak

4és гейш Zárják. `

Ott 'magamban fzálván láttam elö'nb az

örvényt, melyben Bénavidesnét meritettem.

`Az lUrának halála a’ kit akker ugy gondol

тат hogy Szemei elött- lmeg-öltem tsalhatat

lanul a’ Világ' el'o'tt gyanuhan bozza ötet.
Mikkel nem vadoltam magamat? én okoz

4tznn leg-elsö fzerentsétlen'segét , ’s én-is -fe

jefztem-bé balgatagságom'mal, képzeltem ál

lapottyát a’ melyhen Поташ ‚ ugy minden

ellenem való haragját, gyülölni kelletett ne'

kì engemet; тег: meg-erdemlettem, egye

du'l az a’ reménségem ma'radott», hogy Anem

isnxrtenek., a’ gondolat, hogy gonofz em

‘bernek падежи ЬоггаГдслс vólna más al

' kal
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kalmatossággal, moll meg-nem ijefztett. А

délájd igaznak fog vélni, Adélájd pedig az»

egéfz Világ vólt elóttem. '

Ez a’ gondolat valamennyiben tsendefi

tett, de a’ тез—55 tsak liáhorgatott, hogy

mit kellessék felelnem, ha kérdöre vefznelc,

éjfe'lkor шея—пунш az ajtom , el-ijedek

hogy látom az Iŕiu Bénavideli , bé-jo'nni.

Ее felj azt mondja közeledvén hozzám, az

lAngyam par-antsolattyábòljöttem ноша an»

пупа meg-betsiilt hogy mindent meg-vallotc

жжет, a’ mi tégedet illec. Talám ezt-is
mondja, fohajtísl'al, mzisképpen gondolkozott

vólna, ha jól isméi'ne. De a’ femmit ‘fem

`téfzen meg-felelek так , hogy meg-bizou,

elbotsátlak, ’s ha lelie: ötet-is meg-men

tem. Nem fzabaditfzmeg engemet, mon

dám néki, refzeml'o'l Bénavidesnét meg-Kell

mentenem ezer életem vefztésévelêis.

Mondottam nékì mindiárt fzándékomat,

hogy magamat meg-ne ismértesßem. Lehet

ne annali hellye azt mondja Benavides, ha

a’ Bátyam meg-holt vólna, a’ mint lútom,

hogy azt tartod, de ámbar magy a’ Sehe,

lde meg-lehet hogy nem hatálos, ’s az elet

nek jele abhól tetïzett-ki, hogy a’ Feleségét
a’ Szohájában be'fzaratta,l 15ith abból hogy

gyanakodik тёща, és hogy niagarlatfis el;v~

„vefztenéd a’ nélkül, hogy meg-mentsed öket.

Mennnyük-ki azt mondja nekem , _ma Sehe

tem veled аж, a’ mi hólnap talám ki-nem

telik, ’s _hat vlienavidsné .hová lefzi'z' Щит?

Щит.
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Nein ,‘ nein vehetem niaganiat «arra , hog'y

eléin áljakI-abból a’ vefzedelemböl a’ melly

Ъеп hoztain, és ötet benne hagyjam. Meg

mondifim feleleaz IliiiBénavides, hogy jelenlé

ted meg terhefebbé téfzi baját. Nonát el-mé

зуек mivel ö kivánnya, éslia liafznára-is fzol

gál, azt reménletteiii , hogy életemet nékx

rel-áldozván, шагу -tsak valaini kevés 'fzá'

nakozásra _inditom, nein érdemlem meg-azt

a’ vigaí'ztaláli boldogtalaii vagyo'k, ’s melt-¿1;

-lan, hogy érette ineg-hálhasfak. Oltalr'naz

>Zad iiio'iidom Bénavidesnek te jó Szivü vagy,

ártatlanságiln ’s fze'rentsetlenségén 'meg-‘kell

.indulnod. litélheted 'arról a’ mit ki-találék

iiyilatkoztatni , liogy az Áiigyam ‘fok-`

11211 `kedvel`ebb nékeni, miiitfem keilene

‘nyiigodalniaiiinak , 'inìndent meg-tselekfzem

éretie. Jaj! azt inondja bövséggel meg-‘len

aiélt jutalmaztarva, lha aztgondolhatnám liogy

folla fenkit fem fzeretetr. Miként lehet az,

liogy néked fzerentséd` vólt egy ollyan

Зятек 'ineg-nyeréséhez mint az övé, és

meg fein elégedel-ineg. ~De mennyünk-ki

--azt niondja mig az ejtfzaka tart kezemet.

iiieg-fogja, egy vak Lsinipáfl be-fordit, ’s

által vezet a’ Caílélynak Udvarán. 4Ollyan

iiiéreglie vóltam magani ellen, hogy két'ség

ben eséfeniben azt kivr'intam vólna, hogyl

’még fzerentsétleiiebb legyek. ' _

Az lñu Benavides azt javafolta vólt el~

váláfakor, hogy egy Clailromba mennyek,

a’ iner еду ferri-ily or-.inyira vólt onnan,

¿gy nenin, napig ott keii iiiiilatnod , mig

' keres

‚ч



64 _ “и“ 'ät

keresnek mellyel magam-is tartozni fogcik ,'

ihon egy Level egy Szerzeteshez, arra е1

`bizhatod magadat; fokáig keringettem meg

a’ Caller körül, nem vehettem arra maga

mat hogy onnan el-mennyek, de az a’ ki

vánságom hogy Adelájdról valamit halhasfak,

tsak arra hajta, hogyA a’ Claltromba mennyek,

viradtakor oda erkezem. A’ Szerzetes meg

olvasven a’ Benavides Levelet, egy Szobá

ba vifzen, fzörnyü fáradságom, ’s a’ köntö

sömre {о}: verem meg-ijefztette hogy febbe

vagyok, mikor kerdezne töllem akker-el

ájulva a’ Földre efeni , egy fzolgít elö-fzol

lit , ’s ketten egy Agyra tefznek.  A’B0r

belyt hivattyák, ‘hogy laisfa febemet, mely

is erösfen el-mergefedet vólt az hidegbe,

"s a’ fáradságba mellyet fzenvedtem.

Mikor egyedül maradtam'avala’ Szei'

vzeteflel a’ kihez' igazitottak vólt, kertem hogy

küldjön-el egy Faluha egy Hizhoz, mellyet.«

meg-neveztem, ’s tudakozza SZ. Löŕìntzet

`bizonyof'on gondoltam, йогу oda vette ша

gát, nem-is tsalatkoztam-lneg, el-Jótt az em

berrel egyu'tt, a’ kit utánna ku'ldo'ttem, l'zo'r

nyu' vólt bánattya annak a’ [Zegeny Iliunak,

mikel' meg-tudta hogy Sebbe „зуек, .az

Ágyamhoi kòzeledik, hogy tudja-meg mlnt

vagyok. Ha az eletemet lneg-akarod men

teni mondom neki , vegere kell járnod mi

be-n van a’ Benavidesne ’dolga, mdd-meg

hogy mifoj, egy Szemp1lla11táll fe vel'zess

el, hogy hirt hozhafs. Gondold-meg _hogy

a’ mit lzenvedek kel'ervel'ebb влек??? 112;

amil.
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НЬЮ. Sz. Lörint'z meg-igéri затаившим;

ъепуызсееесд ’s mindert-is ki-ment, .hogy

Jó modot keresfen a’ réa' bizott dologra.

Azomban az hideg keménye'n elëhatala

_mazik rajtam, a’ Sebem vefzedelmes kezdà

lenni kéntelenittettek vágái'okat tenni rajta ‚ de

az elmémnyavaljája ali'g' éreztette velem a’

'tef'temben valot. Bénavidesné, az hogy lát«

‘tam mikor a’ Szob'ából kiementem , lirva a’

Földön, a’ Férje mellett, egy fzempillam

táíìgais Штат elett az ei'zemhöl, ‘meg-gom

l 'doltam egéfz életebéli fzerentàétlenségét, ’S

› mindeniîct benne „шпат, Férjhez menetele,
AFérienekv шагами -, a’ ki a’ leg-balgatagabh

_Feleség féltö vólt, és a’ leg-tsudálatofabb

'teremtés a’ Fo'ldo'n, mind miatcam elett», ’s

annyi fok fzefentsétlenségét me'g betsülete

fenn forgásával fzerzem-meg. Efzembe jué

ton: azután 'miképpen mutatcam пека jelét

1 féltésenek, a’ 1ner jóllehet'tsak egy Szemè

ритм tartott, ’s egy i'zó meg-Pzüntetett,

meg fem botë'áthatom-meg magamnak. Adea

щами engemet méltatlannak kellett itélni

jóságához, gyülo'lni kelletett néki engemet.

Ezt a’ fájdalmas terhelö gondolatot táplál»

tam bennem önnön magam ellen való M'én

gemben. ì

Szent Lörìntz nyoltz Nap mi'ilva vifz~

fz'a jóven , azt mondja nékem hogy Bénavi~

des igen roi'zfzul van a’ febével; hogy a’

Felesége vigai'ztalhatatlannak látfzìk, és hogy

.az Щи Benavides tettetì hogy bennünket

- fZOINv _
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fzorgalmatol'on kereíiet. EZ az Ujsá'g nemA ^

vólt elég tsendelitel'emre, nein tudtani hogy

mit kîvánnyak, minden efetek ellenenii'e vól

tak, még az Halált fe kivánhattam , ugy tet

fzett hogy tartozom niagainnial Benavides'

nének mentségére. A’ Szerzetes a’ ki réiím ’

‚301111011 vil'elt-ineg-í'záii , hallotta, hogy l'ziin- _

telen fohajtozok ’s mindenkor `lirva talált.

Ez egy elmés einher vólt, a’ Világhanji'irtas

költös , ’s á’ kit holnii tórténetek lioztrik vólt a’

Claliromba. Nein akart vigafztaliii'befzédévcl,

egyedül tsak érzékenynek lzittzato'tc kinaiin

‚ hoz. Ezzel a’ moddal el-érte fzándekatflas

fanként meg-nyerte barátságomat , ‘az-is ineg

lehet hogy tsak annak kol'zönhette , hogy

fzükségem vólt vvalakinek béfzélleni, és; pana

 fzolni , kötelezem aniiyira magamat hozz'ája, a’

mennyire ne'ki fzerentsétlenségemet liefzellet'

tem, nem fokáraollyan fzükséges léí'zeiiöné- `

kein , hogy nem lehettem nálla nélkül egy orá

ig-is , foha valakihen több jóságat mint abban -

nem tapal'ztaltam, ezerzer-is el-mondottam

~ _néki игуан azon dolgot , iigyelinetefen halga

tott, ’s réfzesült `érzekenysegemben. Altala

tudtam-meg , hogy mi foly Bénavidesnél. Ма

»ga a’Seb.e niiatt fokáig vefzedelembe vólt, végre

meg-gyogyult. Ezenuiságotjéronimus adta ér

tél'emre (igy hivták a’ Szerzetest) azt-is mon

dotta hogy minden tsendességhen tetfzik lenni

a’ Caiiélyban, és Bénavidesné fokkal jolibaii el

мопса magát mint az el'ött , hogy egéssége igen

' gyenge,»hozzá_tevé_ azt-is hogy az-el-ineiie

telre kéfzüljek mentöl hamarebb , inert ki-nyi

`¿latkozhatik mulatáfom ‚ ’_s ujjabb b_ajt fzerzenék

Bénaridesnének. _ Sok

  



1J

e# идя, ^ e.

__ Зон hibázott meg attol, hogy utazni

tilkalmas lehe'sfek, a’ Sebe'm nem gyogyult;

кед Helna'pig vóltam mât' abban az ними,

а’ midön látom egyí'zer, ho'gy jeronimus'

fzomoru',es gondolkozik el-forditotta róllam

fzemeit, nem' теге reám neziii, ’s kerde:

femre-is nehezen felelt, nagy barátsággal

vóltainhozzája, 'külömben-is a’ fzefentset

lenek fokkal erzekenye'bbek málbknál, ker:

dem tölle gondolkozásának' ока: ‚ mikor Sz.
Lörintzhe-jôven a’ __Szobámba , azt- lmondja'

пакет, hogy azifju Benavides ott van, ’ê

találkozott volna velle a’ Klallromban.-' '

Itt- чаи Benavides inondorn Jeronimusr'ä

nézveń, ’s nekem nem' Jelented.-_ Miei-tv tit
l kolodol? el-ijel'ztettel! Mit: tsińál _Benavî- ‘

des'ne?` вшиты »rajtam, .fzabaditts i'zöt-

пуп ketsegeskedef'emböl а’ melyben vagyok,`

Azt akaï'nám Ногу örökke abban' hagyhat;

‘nálak- mondja диспут Jerominus meg-'ólele
ven.l Ah! I.,kì-«íltom bizonyol'on lmeg-holt ;.»

VBenavides fel-:îldozta dühössegenek, nem fe

le'ïfz , oh за}! nintsen igy több' remensegem.`

Nem, nem Benavides mondotn, en wertem’l

mellyeben az _öldöklö kest, az en fze'rel

mem nélkú'l elne meg Adelájd.- .Meg-holt

folla fem látoxñ, örókre el-vel'zt'et't'em! Ö

meg-holt’s en meg elek! Miert kestem ötef

ko'vetnì! miert kestem bole'zu't álla'nì erette.v .

Meg fem kegyelem voln'a nekem ha штатными

magamat', el-válnek magarńtol a’ kitöl ii'tozom.`

A’ kemeny hánykolodásban a’ melyhen'

'voltam ujjra 'meg-nyilik a’ febem , mely _meg

 E 2f be -
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be' nem gyogyult volt, aunyi vérem folyt

el, hogy el-ájultam belé , ’s oly. fokáig'tar

tout, hogy шее-пота}: véltenek, еду né; `

hány ora mulva magamhoz térek. `le'romi

nus attol felt, hogy magamat meg ne 61

jem, Sz. Lörintzre bizza hogy í'zemmel tar

tson, kétségben eféfem akkor más állapotra

fordul. Mely halgazisban elem, egy tsepp

könyvem le-folyt abban' az ido'ben fzántam

is magamat, hogy valahová ollyan helyre

mennyek az hol egéf'z fàjdalmamnak prédája

lehesfek. Szintén gyönyöru'séget képzeltem

abban, hogy még fzerentsétlenebbé t'égyem

mag-amat mint vagyok.' - ` l

y Az ifju Bénavìdesfel kivántam len

ni, tudván hogy шага nevelni fogja kino‘

mat, Jéronimust kértem, hogy vezeíïez hoz- _

z-.ím , más nap edgyütt a’ Izohámba jönek ,

az ifju Benavides az'ágyam melle ül,fo'káig
Vnem fzollottunk egymásnak,V nézett .réám

könnyes í'zemekkel, végre meg-fzakafztom

helgatáfunkat. Nagy Nemességii fzived van

Uram, hogylegy u'gye fogyottat meg-lato

_gatfz , a’ klt annyira gy'úlo'lned kellene.v

Szer'entsétlenebb vagy azt feleli hogy fem

` gyülölhetnélek. Efedem mondom néki, hogy

-ne »titkoly-el töllem femmit fzerentséclensé-_

gemböl., -a’mely tudositást tölled .kérek talám

meg~elöz., -ollyan történeteket a’ mellyeket

néked el kellene forditanod. Nevelni fogom

.gyötrelmemet a’ tiéddel .egyetemben, de

nem gondolok aval, eleget téfzek néked,

leg alább ha elé beizéllem meg-gygtzödöl

’ * ‚ а аи
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abban, hogy nem tsak egyedi'il vagy fzána

kozásra melto; de kéiitelenitteteni ~h0gy

niindent meg-tudj a’ mit. kivánl'z _ valainit

ollyast-is mondani a’ mi engemet il et: So

11: _nem láttom Bénavidesnét, mig Ángyoni

má nem lett. A’ Bátyám a’ ki holini fzük

séges dolgaìhan Bordoba jött volt belé fze

ret, ’s jollehet a’ töbh fzeretö Tárfai nagy

fzületésl'el, vagyonokkal birtaiiak, ’s 'ötet

mindenben fellyül miilták, nein tudom mi

>okbol az Ángyom válafztáí'a тала állott meg,

kevés idö`mulva Házasgága után a’ _lofzágá

ha vifzi, az hol-is leg-elSöben láttam, va

laniint tsiidáltam fzépségét , de kelleme

tesse'gét , elmejének külo'nös jelesSégét meg

jobban meg-fzerettem, mellyet Bátyám min

den троп iijjabb probákra tett. Mindazon

által, ugy'liittem hogy a’ iner {'zereleminel

.akk-or egy igen kedves l'zemélyhez vifeltet

tem, a’ ki engemet-is nagyon kedvellett, ineg

oltalniaz aiinyi kellemetességének törét'öl;

.Söt meg aZ-is volt el'zeniben, hogy- az Án- _ .

gyom által meg-nyerjeln a’ Bátyám akarat

ryan, hogy azt a’ fzemelyt el-vehesfem. A’

fzeretoni Attya meg-bofzfzankodván azon,

hogy a’ Bátyám meg-vetette, igen ro'vid

ido't adott akarattyának nieg-nyerésére , ’s

mind nékern mind pedig Léán так ineg~

mondotta, hogy ha az az ido e -telik más

hoz Férjhez adja. `

A"mely Barátságot az Ángyom шиш

mutatott bátran kérhettem volna. fegitségét,

gyakran nientemv a’ fzobájába, ollyan fzán

E 3 ` dek
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dekkal, hògy elö liozzam , ’s a’ leg líifl'ebb

_akadály-is meg-gátolt, Azonhan a’ meg-ha.

. 'tái'ozott id_ö kozelgetett. Sokfzoŕ ‘vettem

'_Levelet a’ Szeretömnek, melyben ûettetett

hogy munkfílodjam, válal'zaitnban `тез nem

’nyugodotg akaratom ellen mindenkol: valami

f_hidegs'eg tsufzott ko'zibe, a’ mely рати

`р11020п‚ nekem helytelennek tettfzett, ’s

ollyan forman-is válaí'zoltam. __Azt gondol-

' tu, hogy el-hagytam, haragjához ho'zzá já

;ulván за Attya fufgetefe-is, el-ve'gze ma
vf.gá‘oa'n, hogy Ferjhez mennyenl Magatu

_d_ositott állápottyárol, Levele jollehet" tel

jl'yes lvolt: pir-ongatásfal, meg-is nyájas volt,

` ’s azzal a’ kei'e'sfelvégezte hogy foha meg

_ `ne lásfon. Erösfen fzerettern, ’s ugy hit

‘ tem, hogy akkor-is fzeretem , ’s шамот _»

nélkůl nem efett értefemre hogy el-vefz_ ŕ

ищет; Eeltettem, hogy fz'erentsetlen le'

'fgen, ’s_ magamat vetette'm okul. i '

_ Mindillyen gondolatokkal foglalatoskod

>tarn, fzomorán' elmélkedtem rolle, fetálván

egy Allie Menedek menedekeben annak az

erdönek, a’ mellye't;» ismerl'z a’ mido'n -az

` ._Anyám meg-fzolit, el'zije .vette volt гисто—
"ifnságornat,kerdi harátságolbn az okiít, va

" lami“ titkos ellenzes tartoztatott, vNein val

фаты meg h_ogy fzerete'k, de _az a’ kiván

' Ság ,’"_hogy' neki ‘a’ fzerelemrö'l fzolliatok,

' ha ‘nem ötet illette-is, meg-gyözo'tt. Mind

çzek az» indulatok forgottanak fzivenlben, ’s

peni tudtam meg-fejteni. Nem mercem afrol

' "'Éttelâeëni. nog? mit Щек шагатьачэ - az.
t ' И, ’l Anf.
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Ángyam'hoz , ele’ befzéllettem Történetemeti

Meg-mutattam N *~*** Kis Afzfzony-nak Le

velét. Miért nem fzollottál nekem elébb

az: mondja! Talám meg-nyerhettem volna

a’ Bátyád engedelmét. Iftenem! mit fzánlak,

Ps mint шёпот ötet-is! ö minden bizonnyal

boldogtalan lél'zen! Az Аварцы * ** “Kis

'ZI

Afzfzonyon valo fzánakozzísáfmeg-ijedtem,_

hogy rollam balul fog .itélni, ’s hogy es

deklését kill'ebbittsem nettem-értésére adni,

hogy az -N'**** Kis Afzf'zony Férjének ér- _

deme fzületéf'e, Ís a’ Világban nagyitekén

tete vagyon , "s lehet reménleni hogy még

többre-is megyen l'zerentseje. I Tsa'latkozol

aZt feleli nekem ha azt hifzed -,' hogy'- mind

azok aí jok boldoggá téfzik, femmi jová

"  nem teheti annak vel'ztését', а’ kit az ember

I'Zeret.. Kegyetlen dolog az, azc mondja,

mikor mindenkor a’ kötelességet kell az hal-r

landoság hellyehen tenni. Sokl'zor fohajto.

_ Zott ezen {тещей “alatt,°s.:irettem él'zre hagy

bajofonr tartoztathatta könnyeit. ‚ _~ „C '

Egy néhány (“zót fzolván még hozzám

el-hagyott. Nem volt annyiero'm , hogy; kisér

jem , lci-mondhatatlan meg-háborodáslmh vol

tam's akkor láttam azt а’ mit addig. látni néni

akartam, hogy az Ángyomat meg-fzerettem

’s ugy tetfzett hogy fzivéhen valami анаша:

latot fajdito'ttam, ezer jelekre emlékeZtem

a’ mellyekre .az elöct nem ügyeltem. Az

egyedül lételre valo kedve, abban az ideáé

ben minden mulatságnak távoztatáfa, Гзёцёа

len valo gondolkodáfa , - mellyet a’ Bátyám

' ' ‚ E4 _ ».rutul



\

72 sa# ¿e *in*

ruml tartási'inak tulajdonitattam', más (10109

pak tetfzett akkor nékem. '

Mitsodga fájdalmas gondolntok fogták el

egyi'zei"srnind.v Szerettein ollyaii fzeinélyt

a’ kit nem. kellett volna, ’s a’ pedig inást»,

fzeretett. Ha fenkit nem fzeretne mondom;

magamban , az `én fzereteteninek remenség

nélkül-.is volna valanii édessége, kiváiihate

nám barátságát, ’s a’ mindeii liellyet eleget;

tenne , de már annali-is nintsen érdeine elot

vtem, mivel máslioz elevenebb indulattal vi-A

feltefcik.l Láttam Позу niindenképpen azon

Kell len-nem , Ногу azt az i'ndiilatot nieg

orvafoljam , a’ mely nyugodalmam elle-nere:

vagyon, ’s- a’ mellyeta’ _betsület meg nein'
fzenved, Fel tettem volt ‚‚ hogy el-távozzain,y

bé mennyek a.’ Kafiélyban, hogy a’ Bltyáni-V

пак el-menetelemet meg-jelentsem ‚ de az Án

gyomnak rneg-látál'a azonnal akadállyoztatott,

s hogy magamnak okot kereslfek, _afmellet

te valo maradásra el hitettem inagaminal, позу

néki fzi'ikséges vagyok адёгс, llogy a’ 'Férje

durvaságát tarmztaiïam.. л ‘ .

Abban az idöben oda érkezél , fzeinlél

tem benned ollyan tekintetet ,_ ’s magari vi-V

felését, a’ iner meg-tagadta forfodat inely

ben meg-_jelentéL Barátságomat _iiiutattam

hozzád, ’s isméretségedet kivántnm meg

nyerni, ugy akartarnÍ hogy ‚гашиш veled az

Августа: le-festeiïein, inert идут tsak 1‘2ен

retetem hizelkedéfe птенец fzándékornban

\ rolt. выдумает, ’s иву @kartamhogytölle

ÖIEÓF
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örökösön el-válván а’ kepet magammal el-y

vigyem. A’ 111 modon feleltel elsö befze'

dimi'e efzre vettem abbol, hogy femmit nem

remelhetek tolled, ’s azon a’ fzerentsétlen

napon a’ melyben a’ Bátyámat meg-i'ebezted

volt, egy kep-iro után menteur v_olt. Gon

dolhatod ijedtsegemet mikor mindent meg

tudtam haza jövetelemmel` A’ Bátyám a’ ki

n _ igen rofzfzul volt mely hnlgetásban fekütt,

’s nemelykor il'zonyu tekinteteket vetett a’y Feleseger'e. Mindjái't magához hivutt hogy

meg-látott. Szabadìts-meg, azt mondje, en-l

gemet annak az Afzfzonynak látásátol, a’ ki

engemet meg-tsalt, vitesd-be a’ Szobájába ,

’s parantsold-meg hogy ki ne botsássák. Akal'

шт mondani valamit, de a’ Bátyám meg az

els'ô fzómat felhen fzakal'ztotta, tselekedd-~

meg a’ mit kivánok azt mondja, vagy foha"

fe láfs tobbe`

Engedelmeskednem kelletett. Közeledenl

az Ángyomhoz ’s kertem hogy a’ Szobájá

ha fzolhallîak vele, a’ Ferjenek nekem ha

gyott parantsolattyát hallotta volt. Men

п link azt mondja nekem kefervefen {i1-va,

vidd végben a’ neked adott parantsolatot.

Ezek a’ pirongatozo forma fzozatok fájda

lommal hatottak-meg, nem mertem ott reá

felelni, az hol voltunk, de alig erkezett a’

lSzobájaílmn hogy nagy fzomorán reá nez

ven. Mitsoda mondom neki Afzfzonyom ,_

nem külömböztetfz meg a’ te шабашил

engemet, a`ki ugyan annyira erzem bajodat

mint önnön magad., engemet a’ ki eletemety

E 5 - eret
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éretted adna'm. Irtozom mondani,h de féltem

„w -5« мг

‘á’ _riédet. Мету—Ы egy bizonyosideig va-V

lami báçorsiíg0.s'hely1fe , igérem поду e1-ve

zettetlek. 'Nemtudom aZt mondja, ha а’ Вё—

~t ád Bénavìdes kivánnya életem el-vefztését,

е az.t tudom, hogy az én kötelességem

hozza magával llogy~ е1_пе hadjam, ’s hé

is~ t'öltöm akár mic érek-is. Halgatott erre

egy darabotîkáig ‚ ’s azután eZt mondja : Aval

Вову egéfzí'zen meg-bizlak, annak töllemY

ki-telhetóképpen leg-nagyobb jeléty шиш,

hogy mennyire betsúllek ‚ ’s a’ mitsoda vallást

fogok néked nenni fzükség arra Богу а’ rié-`

деп meg-tarchaíïam, Menny ‚таща а’ Вйт

tyádhoz hofzfzafabb befzélgetésunkhçjz va

lami гуаши férhetne, ’s jöjJ vífzfza :fiat-¿m>

mînél hamarébb.

yKi-menyek az Ángyomnak kivánsága

fzerént. A’ Borbély meg tiltotta volt, hogy

fenkìc a’ Bátyámhpz bé ne botsásfanak, ’s

-onnac ismét ‘az Angyomhoz vifzfzá térék ,

fokféle nyughatadan gondolkozáfok közöct

> kivántam meg-tudnì , hogy mit akaŕ пасет »

mondani, de Тенет-15 meg-tudásátol. Elé

btfzéllé, hogy miképpen èsmetkedett meg г

vçled,~’s a’ leg e130’ látásra valo fzereteteder,

„A`.;„_„4

nem иском hajlandoságát-is, méllyel azonnal \ '

дота vi'felceœtc.

M'ìkor ezt befzéll'ette az ifju венами,

fel-,liliálìaIg,` meg-nyertem voît kedvét, :Meg

çëkélìeçeíëbb i'zemélynek a" Világon, ’s el

штанги]: @Z а’ gohdolat, 011Уап, ёггёкепд

' ' - . ’ nyül L`~;
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nyül meg-hatotta volt fzivemet, hogy kön-`

nyeiin folyni kezdettenek, a’ mellyet addig

ketséghen. esefeinnek lzertelensége akadal

lyoztati'itt;` '

Ugy vagyon, követi hefzédét Bénavi

des, fzeretettyinitsoda iijjanos fzeretetnek '

nyoinác tapaf'ztaltain пошла fzivében, nio

llani fzerentsétlenségeben , ’s állapottyában-`

is! Vettein él'zre hogy öróiniiielb'efzéllette

azpkat a’_ mith érette tselekedtél , meg-vallot

ta hogy _meg-_isme'rt mikor én abba a’ fzo

bába vez_ettein`_volt_, az hol festettel, hogy

irásban parantsolt volt ne'ked hogy el-rnenny,

Ee nem' volt niodja benne Коду а’ Levelét

ez'edben adhaíla. `Elé befzeílette azután

niiképpen talált ve'lle a’ Férje , mikor végsö
l butsút vettél tölle, hogy ötet meg akarta

olni, és hogy ötet oltalinaz'vánffebesitetted

Szabaditsd

nieg azt a’ fzerentsétlent azi: mondja,egye

ldiil' tsak te mentheted-meg forsátol, inert

tudom hogy attol v_alo félteben yhogy nékem

bajt fzerez kéfzebb lél'zen inkább inagát

el velIztetni , ’ mint fern meg-valja , hogy

kitsoda. Bövségefen meg van ñzetve azéri:

a’ niit fzenved Afzfzonyom mondom néki,

aval a’jo emlékezettel a’mellyel iránta vagy.

Minden gyarloságoniat ki-nyilatkoztattam né

ked feleli, de látnod kellett ,_ _hogy ha» in-_

dulatomnial nem birhattam, avagy. шк be-

t'sii'leteinnek meg-feleltem , és femmitollyant

nem tselekedtein, a’ mit a’ leg-:fzorosl'ább

kotelesség-is kárhoztathatna, _Jaj Ale'zoe

. _. ‚ ‚ путч

_ _

e
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nyom, mondom neki, nem fztíkseg hogy

mentsed magadat, igen jol ŕudom magam- _

rol, hogy az emher nem hajthattya a’ maga

fzivet akarattya [Zei-ent. Mindent el ko'vetek

azt fogadom neki kivánságod tellyesiteseben,

es hogy G. Comenset meg-fzabaditsam, de

azt el merem mondani, hogy talám nem o

a’ leg-boldogtalanabb--ember a’ Földön.

Ki menyek e’ bef'zed után, Benavides

nere fzemeimet fem mertem emelni, es

be zárkozom a’ fzobámha tanakodni, hogy

mi tevö legyek, el-vegeztem magamban,

hogy tegedet meg-fzabaditsalak, de azt nem .

tudtam meg-határozni magamban, hogy val

lyon nekem nem kellene-é el-fzöknöm. A’

mit fzenvedtem az alatt a’ bel'zed alatt,mel

lyet halgattam, ertéfemre adta, hogy eny

mitsoda mertekben fzeretek, fel kellett 12а

baditanom magamat azon indulat alola’mely

olly-an veí'zedelmere volt Nemes erko'ltsöm

nek, de kegyetlensegnek tartottam Benavi

desnet ollyan Ferjenek kezében egyedül

. hagyni a’ ki azt hitte, hogy hitetlen hoz

zája, fok" halnozáfom> után , meg. állok azon ,

hogy fegitse'gere lefzek Benavidesnenek dek
ijzorgalmatofon kel'u'lni fogom. Tsak más#

nap adhattam ниша I'zabaduláfodat, тещ

_re .egy kevesse tsendel'ednilátfzatott,azután

faj'ditottam hogy bánattya meg jobben-is nel..

vekedik, ’s 'nem ketlettem, hogy a’ nelett.

' v_olna она, hogy hozzá valo fzeretetemet

velle >meg-esmerte'ttem,v azert oda-is hagy-

.tam позу hujátol тег-щитам, mellyetler

len. létem (замеса. ` .Te- ’ -

„Mm-._ ..-__ ._ ‘__M» .ь..- _щщ__ц__.;. v.
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Feles napokig nem láttam, à’ Bátyám

hyavalyája mely-is nehezedecr, ’s hogy é1e~
Atél: Telteni lehetett: arra kéní'zerit, hogy hoz-l

zája mennyek, ’s meg-jelentsem. Ha rend

fzerént vefzœttem volna el Bénavidesr: azt

mondja _nékem, könnyebben fzenvedném,

de mivel réfzefedem efetében felettébb fáj

dalmas lenne. Nem félek attol, hogy уе—

1еш Arutul bánhatik; de félek attol, hogy

о1у >vélekedésben halna-meg, hogy теа—
Vb-ámtotœlm. Ha még é1_1°emén1em ‚поду ¿ll-_

tatlanságomat meg-esméri , ’s vifzí'zá' nyerem

tîfzteletéc. Azon kell lennem magamnak-ls

,Ai'zfzonyom mondom néki, hogy én meg

~ érdemeljem elöcted e1veí`ztett.betsületemet,

botsánatot неге]; azoń indulatomrol, mel

lyec néked jelentettem, nem álhatcam azt

bennem, nem-is rirkolhattam ‚ ’s nem tu

dom hogy meg-gyözhetem-_é ‚ de esküf'zöm

hogy (опа а22а1 nem alkalmatatlankodom.

Mär-is e1 tókéllettem volna magamban , hogy

távozzam tölled, Над? te hafznod itt nem.

tartozcacna. Meg vallom feleli nékem, hogy

nagyon megsértetté1volt. A’ Történet még

аи: а’ Yvigmìlnalást-ìs meg-akarta vormitöllem

a’ mellyec te barátságodban találtam'volna.

siráfa befzéde а1ац гёЬЬес весь mint

okosságom, fzégyenlettem ílzaporitani Ьо1—

dogcalanságát, egy ollyan fzerentsétlenfze

‘шё1упе1с. Nem Afzí'zonyom. mondomßéki,

nem lefzí'z azon Barátság nélkül melyre iigy'eL
ni mélcoztacol , és тетенек téfzem ma

gamat a’ tìécjre,.fzorga1matofon.igyekezvén

_veled e1-fe1e1tecm tévelyge'semeq
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' Valojálian ismeretségenitölfog'vä akker'

leg tsendef'ebbe'n-is -érzet'te'm magamati, ’s" _

nem hogy távozt'am volna __tölle', Söt vélle ` `

valo fzövetkezefem által, uji-abb okokat ke-i

festem hogy' kotelességemnek eleget tégyek.` ’ `

Ezen modnak jo végétjértein ,~ las'iankent

fzoktattam indulatoinat a’ tifztïa bariíiîs'ighoz.>

Egyenefen meg-is inondottam néki gyar'apoá

dáfomat , meg-köfzönte _mintha fzolgaltam'

volna пека, veS jutalomul iijjabb' jeleit'- adtá

hoZZám valo bizodalmánák, ingadozott- néf-y

melykor a’ fzivem de oklosságoin ugyan tsak

его: vett. ‚ . ~

A’ Bátyáin fok ideig nagy-vel'zedelem

ben levé-n, végi'e Joblîan lett, fohanem altar

ta a’. Feleségének gyakor ker'ésére meg-en``

gedni, hogy lásl'a o'tet.- Nein volt inég :iii-_` _

nyira hogy a’ Szobájábol ki mehei'fen ‚д aï"

midön a’ Bénavidesné-is le-lietegfzik,`il`jiisá.l.

ga eröt véfzen a’ nyavalyán, remélte'rri'liogy'

a’ betegségén meg* ül a" Ferje, ’s jolie--v

h_et meg-átalkodott ‚а an , hogy vélle' fzem'-`

ben ne .légyeii ‚ az Ale'zonynak a’ tájhan ,\

mikor betegsege fuly'oí'abb volt tudakozodottï

állapottyárol. Az Afzfzony hogy jobban

kezdett lenni; a’ midön a’ Bátyám hivatottzï

паду .dolgoi'n van azt mondja nékeni- Sara-

gosságaba, az hol fzeméllyefen jelen kelle

ne lennem, de egésségem nein e'ngedi, hogy

rantsoltain hogy a’kéfzületiniet _elé állittsákî

’s meg-köfzünöm ha mindjárt el-indulfz.~ Egy

i néhány lìfztendövel idöfebb lévén nállaninál

min

utazhañ'ak , `kei-lek menny-el lie'llyettem, pa-l

А
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mindenkor. ollyan til'ztelettel voltamhozzá

ja mint az Atyái'nhoz, mivel armakA hellyet'

vifelte-is. Kiilo'mben nem volt okoin`, mel

` lyel kivánság-.ítol menthettem volna magamat,

’s reá kelle állanom, hogy el-rnennyek , de

gondoltam , hogy ez a’ kedve keresésenek

bizonyitái'a , helyt enged hogy fzolhatok az

Ángyomert. ~ Miket nem mondottam neki meg

engel'ztelesere. Ugy tetfzett, .hogy meg-is

inditottam. Szerettemazt mondja a’ Felesé

gemet a’ leg-erosfebb fzeretettel, ’s nem-is

alutt elmeg fzivemben; de fzükseg hogy _

nz ido' ,’s maga vifelel'e el-törölje annak em

lekezetet a’ mit láttam , nem mertem pana

fzainak oka ellen hel'zelleni, azzal ujjra fer'

kentettem volna diiho'sseget, так engedel

-met kei-tem hogy a’ nyujtott remenysegröl tu

dosithalfam az Angyamat, ’s meg-is enged

te. A’ fzegeny Al'zl'zony öro'mmel ertette

azt az lljjságot: tudam ugyan azt mondje,

hogy en Benavidesfel foha boldog nem 1е

hetek , de leg alább le zen az a’ vigafztalá

fom, hogy abban lefze a’ mit kötelessegem

hoz magával. ‘

El-váltam vtölle azután, hogy biztattam

a’ Bátyámnak jo i'zz'mde'kával. Egy beiSö Tse

.lednek a’ kìben biztam meg-hagytam, hogy

~ vi yáizon mindenre a’ mi az Ángyamat ta

lálja, ’s mondja meg nekem-7 ezen rendelés»

után , mellyet elegsegesnek cartottam,meg-A ‘

indulok Saragofsába. Tizen öt Vnap el-telik

meg-erkezefem után, hogy femmì hirt nem

vehettem, a’ mely hofzßzas tsendesseg nńatc`

Uyl-1g“

r

`1 ч '
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”11У11311агаС1а11К0(1131111А, a’ mìdön Levelem óf;

kezik atcol a’ tselédt'öl, melyben irma, hogy'

harmad nappal el-menecelem után Bénavides

ötet,’s minden tárfaic Iii-tette az Udvarbol,

’s так egy Embert tartott benn FeleségesA

't'öL у »

v Irtoztám a’ Levelee октав, ’s a’1°éám

bizott dologgal nem gondolván, azonnaIPoń

 fait чешет, bil-om napl Jairo {шаге voltam

innen', mikor azt a’- fzoînoru hirt Наносит, '

hogy az Ángyam тег—пом, а’Вйсуйш а’ ki

maga ша nékem , `оПуап meg-febhetnek сек—г"

fzect , hogy nem gondolhattam rnem réfzefe»

'dését halálában, azt Ша, hogy a’ Feleségé~

hez valo fzereteçe, fellyül multa haragját,

és hogy kéfzen voit néki megńengedni, mi
Akof meg-hàìíìozotr ‚ hogy nem fok-„ira e’lindu«

láïom után viñaîzi еГесс beœgségébßn, ’s öcöd

` napra egy nehéz hideg leléîe ahy/inte. AZ

шёл tudœm-meg miolca itc vagyok', az hol

Hiéronimusnál vaìami. vigafztalást kerestem,

'hogy a’ Bátyám fzornyü bánatba van , Геп—

kit nem akar látni, ’s Кёгесесп; hogy hamar

hozzája ne mennyek. ’

1 `~ " Könnyen engedelmeskedhetem-is nékì'

'monde az-ífju Byénaáides', azok az hellyek

az hol а’ fzerentsétlen yBénavidesnét láttam,

'és kaz hol többfzör nem пинают, nevelnék

még,A fájdalmamat, ugy tetfzik hogy halála

meg-ujjitotca elóbbekní indulatomat, ’s nem

tudom ha a’ fzeretetnek nintsen annyi тёще

КоппуейхпЬеп ‚ mint a’ barátságnak. с EI-végez~

tem

. Ёж

Ац„__1_ы
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tem magamban ‚ hogy 'Magyar Orfzágbá

mennyek; az hol halálomat remélhetem az

Hadakozásnak vefzedelmében, vagy pedig

e1 — vefzftett nyúgodalmamnak fe - találás'át.

_Az Ífiu Benavides meg-fzüne'k a’ befzédai

töl, én pedîg nem feleìhettem nékì, fzavamañ

à’ Kölmyek, és fohajtáfok e1»fogták,.öis

íìrt velem egygitt, е1 -vále'k azunán töllem

a’ nélkiil, hogy egy fzót-is fzollottam vólà

na vélle.` Hieronimus elbkise'rte', ’s én е

Az а’ miket hallottam

nevelte kivánságo'mac, hogy ollyan helyre

meheíïek, az 1101 femmì e1ne vonnyon fáj+

dalmam érzésétöl, ohajtáfom, hogy felàtett

végemet e1~ érjem íîettette gyógyúláfomat,

ы fok ideig való gyeugélkedéi'em után 'megä

kezdett jóńni az eröm , а’ ГеЬешЪё-Гоггосс,

’s olly állapotra jöttem, hogy róvìd idö mú1~

va elAindúlhattam. Az Hieronimus töllem

vett butsuzáí'a, réfzéröl rallyes vólt a’ barát

tságos indúlatnuk jeìeìvel, mellynek-meg»A

feleltem vólna, de el-vefztetcem vvólt keda

ves Adélájdomat, ’s nem vólt egyéhre éra

Zékenységem шк az ö fu'atására. Fil-«tit-ì

‘ koltám fzámiékomat attól való flŕltqnben97

`h-ogy ne ellenzhefsék, тат az Anyámnak

’ Szent Lörintz által, néki pedig azt mondo@

tam, hogy a’ válafzt 'oda várom. A’ Le~

vélhe foglaltam vólt történeteimnek. leg а Ris

sebb efetét»ìs, ’s az engedelern kérésével

.végeztem, hogy tölle e1~ kelle távoznom,

hozzá adván azt-is, hogy kìmélleni akartam

‚еду. о11уа11 bóldogtalannak látásától a’ ki wak

_ F, ha~
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hal-.îlet várja, kertem utolj-.ira , hogy ne kel-lA

relleer mulat-.íl'om helyet, es Szent Lorin-v

ezet пека а3й1110ссаш. _ _

Mikor el -ment minden решете: neki

gdtem , так annyit hegytam magamlll, a’

mennyi az útamra flu'kseges vólt. A’ Be

navidesne Levele, es a’ kepe , mellyeket {laun

telen a’ fzivemen hordoztam, vólt Feinden

kintsem , mellyet meg  tartettam. Más nap

га a’ SZ. Lorintz el-indtil-.ll'a után'el - 1»en

tem , es majd foholt fem тащат, a’ T....

Apát-Uraságig, öltozetet kertem, liogyo

da erkeztem , az Apát  Ur azt kivánta , поду

a’ prólia idöt tolti'em- he, шиизм пиков

az ideie el-jott, hogy a’ rofzfz elnlel, es

a’ fanyart'lság , nem tettzik- e neke n erom

felott valónnk? a’ Faildalmam egefzïzen an

nyira el-fogott vólt, hogy там еще fe

_vetteni az eledelinmek ku'lombsevét, ’s azt

a’ fanyarúságot a’ meilyr'ól kerdmoskedtek.

\

'Az en erzeketlensegemet buzgóság je

'1enek veltek, es lie-avattak. Ahnen való

bizodalmam , hogy liralmimban inem botrán

vkoztntnak, es hogy egeiìz eletemet атак

gyakorlásában toltlietem-- el valami vigal'z

tahiti nyújtott. AZ il'zonyú Magánolïság, "s

fzüntelen való tsendel'seg abban az Házban,

_ a körülottem valóknak ’fzomorúriágok»_ege'fz»`

Гиен -annak a’ kedvellett' iijdalomnak erefztet
tenek, a’_ melly fzinten -azAhelyett vólt, а?

mit e1-velìztetrem> A’ Clallromnäklzokotc

‘ › ‘- rend
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,tendtartáíit követcem, mindennap egy fé1~

re „из helyhen az erdóben e1mentem,

a’ Levelet е1- olvañum , a’ kedves Adélájdom

кеды néztem, minlcniket könnyemmel áz

“ тат, és még fzomorúbb fzi'vel téŕœm

` vifzí'za. 

Három Efztendeig éltem illyen formán,

úgy hogy gyótrelmem í'emmìt nem enyhült,

'a’ midon egykor :iz harang Тайга egy Szer

zeœsnek lmlálára licilett шепнет, már az

hamura fekteccék vólt , ’s az utólsó I'Zentség
vgel :ikaruik спеша , а’ mikor engedelme'tl kért

laz Apár- Urtól’ hogy fzolhaiïon. '

А’ mit виток mondani Atyám azt mond

За плаща buzgiqiggal 1`c1"};enteni fogìa azo'. ,

.kat a’ kik engemsc пиджак, ahoz a’ki tsu

AClálatos {дышат az örvény méiygégéböl ki

vont тщеты, hogy az életnek rév реп-сугг

`ra успешен: ТощЕЬЬА igy ko'vette bei'zédjét:

Méltathm az Асуай névre ше11уесёи`е1с

a’ Завет ЗлешесеГеК тег-Ьегчшш mél'toz'

Atatmnak, én hennem ermlcihették egyïí'z'e

rentwden bünöíi., a’ kit a’ vìlági {'Zerèçet

Ah`ozov:1: ebben a’ fzent 11е1у1›еп.,(шатает,

‘ёч Г2егесесс engemèt'eg'y forfomhòz väiöglíiú.

IA’ Szúlöink gyülölsége meg-gát'olcaßfzvç

kelésünket, és kéntelenittette'm, a’ 126113126—

'métt máshoz' menni'.' A’ Férjemńek»`is vá

*lafztásában bolond fzereteœmnek ìeleit aka?

tarrrnéki mútatni, azt a’ ki {зак gyül'ölséget

 F 2 fze
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fzerezhetett máfok eleiben vontam , mivel

г _annak fzerelmétöl nem félthetett. Az Шеи

mérte én réám, hogy az a’ vétkefen végzett

Házafság az én fzerentsétlenségimnek ferré.

fa légyen. A’ Férjem ’s a’ fzerecöm fle

mem elött meg- {'ebeíitették egymáû , п1е1у

mìatt bumban 1e-,betegedtem, ’s meg meg
inem gyógyúltam yvóltc,  а’ mikor а’ Eérjem

,egy Toronyba zál'atott, éshalálomat 1111061—

te , két efztendeig vóltam egyedül, tSak az

ìgyekezett vigafztalni a’ ki ennem hordott.

_A’ Férjem meg-nem elégedvén fzenvedé

femme1,_011yan kegyetlen vólt , ‘hogy 1101

dogtalanságomban 1305011; de` mit mondok

óh Шепеш! Akegyerlense’gnek merem ne1

vezni büntetö efzköz'o'det! Annyi` 357011131—

‘mem’ fel-nyitotca fzememet révelygeí'emre,

nem `hogy bünömet íìrattam vólna, ,tsak {Ze

retömen esdeklettem. A’ Férjem halála meg

fzabadìtott. AZ а’ fzolga tudván egyedül töne-

'netemet, тег-113010101 10gságomat, ’s tudtomra

’ adta, hogy 11011 hiremet kólto'tték akkor a’ 1111

dön el-zártak. Félvén attól az hirtöl, melyet

. róllam, ’s efetemröl fognkak befzélleni, arról

gondolkoztam., hogy el-rejtsem valahová maga

kmac, ’s hogy fel-tert tzélomban meg~maradjg1k

értéfemre eûk , hogy аг1°01 a’fzemé1yr`öl {_'en

ki femmit _fem tud mondani, a’ kiért tsak.

legyedül a’ világban kivántam vólna lenni.

`.F'érjíi köntösbe ölt'özöm», hogy a’ Cañely

b'o'l` Ykönnyçebben ki  meheßek. A’ melly

„1:1,С1а1110111ас уё1а1‘21011а111', a’ mellyben nevel-_

-f'tettem- is, так egy немцу 111011 földnynev \

' vólt
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vólt innen, útba vóltam hogy oda mennyek

a’ mikor egy titkos ingerles arra kení'zerit,’

hogy ebbe a’ Templomba jo'jjek. Alig er-

keztem- be, hogy azon l'zózatok között, a’

mellyek az Illen ditseretet enekeltek, egy

igen fzokott fzózat, a’ fzr'vemig hat, azt

gondoltam hogy nem egyeb, hanem'a’ kep

zel'ödelirn ereje lenne, közeledem, ’s noha'~

az idö , es a’ fanyarúság meg  változtatta

vólt áhrázattyát meg - ismerem fzi'vemnek

olly- kedves Hóditóját.. Nagy Щеп! mive

lettem arïa a’ lzítrlsra ’s mint meg-háborod

tam! Nern hogy шип adtam vólna az Ur

nak, hogy meg -teritette, ’söt vetkeztem

gondolatimmal., hogy tollem el щепке. Nem

bünteted -. meg bünöszugolódásomat Illenem!

'S aZ en tulajdon Keïefztim által ~ vettel ma-.

magadhoz. Nem távozhattam attól az helly

t'öl a’ mellyben a"'.mulatott a’ kit í'zerettem,

’s hogy штат е1-пе váljak, hogy az útì

Tárfnmot el-hotsátotram, hozzad mentem

Atyám, meg-tsalattat'eíl fzinlett buzgóságom

által, liogy az Házatoklian jöhel'sek, es be-,

годами. Mitsoda штаны vóltam a’ ti

töredelmel'segteknek gyakorláfa kozött. Egy

vfzerelmevel tellyes шт, a’ mellyet .egye

ddl a’ fogott-el a’ kit fzeretett. Az Щеп

engemet magamra hagyván, azt akarta hogy.

töbh több okot adjon arra, hogy egykor e

elötte meg-alázódjam, ’s meg- engedte nyil

ván, azt a’ merges edefseget, hogy velle

egy Levegö eggel elhel'sek, ’s egy helyben

lehelîek, Minden lepeset кастет, munká

. E 3 . . jában, ' .‘
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jáhan annyirzi fegìtecsem a’ mennyire az ~c_

röm engedte, ’s ahbm az (ii-.iban mindonérç

mçg-voltamjutaimaztatva a’ mit fzenvedtem. ‘

Téveiygéfem még-í'em mens зим/1121, liogy

magama; meg --eiinérteffem; de mi okból :i1-_

lottam meg? az-atrólvaló féleiem,`hogy an#

nak tsendei'ségéc vmeg-h-íboritom a’ ki :u е
nyimet е1- vente, mer: а’ nélkul talám min.

dem végben victem vólna., hogy az Ilìencöl

egy о11уа11 Lelket el-ámicsak, a’ ki a’ mint

hittem egéi'zí'zen az те vólt.

Két Hólnapia el-tölt; hogy a’ [Zent fzer

Zö Torvényinek enge'jelmsëkedvén, a’ ki

áZ halálnak fzüntelefi vaio emlaïkezece által,

ezeknek a’ Szerzetefeknek éieteket meg

fzentelni akarta, ’s azt rendeite hogy min;`
den fzeméljefeii áHa-meg a’maga íirját. Szo-l

káfom fzerinc kisértem аж: a’ kìíiez 011у 101

vénytelcn lántzokkal vóltam koccerve, 111-311

nak látáfa, ’s a’ щепу Ге1'е11у5ё33е1 áüa, 01

lyan-fzi'vbéli fájdalommal hatott meg, hogy

el-kellett távóznom, hogy fojhaiïanak kon`v

nyeim mellyek е1- árúlhancanak vólna. Ugy

tetzett aZ órátói fogva ‚ hogy el-kell öret

veí'ztenem, ’s az a’ gondola: töbfzör ki nem

efett elmémböl, indúlacom azon ujjabb eröt

теге, ш1пс1е1111сс követcem, ’s ha egy néhány

órát vóltam nálla nélkúl аж véltem , hogy

. nem látom többé. ~ Y

Imhol az' a’ fzerentsés óra mellyet az

111611 kéí'zitett, hogy magához vonhaíïon.’Az
ч ' впив
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erdöhen fáe'rt mentünk a’.Ház fzükségérej,

a’ midön éfzre vettem, hogy a’ Tárfam el;

hagyolgc, nyughatatlanságom аута indìt, ‚позу

kereffem. Minekutfmna egy náhány Utak'at

az erdöben e1jártam умна, Ысош egy fel

re тю hellyen valaminek nézéséhen щи

1ъгсоз1юс111с, mellyet a’ kebelébi'jl чеки-Щ.

Nlély gondolkozńsihan ugy eì- тещи: vólt,

hogy hozzá megyek., ’s idöm-ìs vólt hogy

Izemlélheíîem а’ mit a’ kezében наноси, ugy

hogy engem éfzre nem yett, mint el-bá,

múltam a’ midön a’ magam _képemepmeg

efméïrem ! Látcam akkor hogy шум v-_Slyz

attól a’ nyúg-ñdalomtúl, mellyetI úgy féltet

tem meg-háboritani, 'ó- is mint en áldozat

tya шт @gy wirke@ fzerelemnek. Láatang

hogy a" meg-bofzankoolott Шеи mindenható

kezét raïta meg - nehezîtette , azt hittem Imgy

az a’ {liefe/lem ‚ mellyet az (вы: 151731132 vit.

tem, az нянек bofzfzńállását агга vnnta el.’

ki annak tivgya vala. Ezen gondoïactaìeŕ

óltár Sámolyához horúltam, kércem az Uien

töl 111e¿terefemet, йогу а’ 52е1‘есбшес-йч

meg-nyeïheífem. ПЗУ vagyoń Líïzefrìemv ö

éïecce imidtalak', e'rerte húllactam Кбит/63;

met, az hafzna vete engemet_' Iaòzfemî.

Ívleg-fzántad gya'rlóságomat, ’s akáì' щепу

tehetetlen, ’s vìlági 16u-is megàqém \r'<=3tte_áetïí'.,I`

kegyelmedet érZette fzívem; Abbau ¿fz-eni

pillantáshanßrzetœm annak a’ Lélelèrìek- bé»

kefségét, а’шеПу veled „зуда, ’s egyëáìül

'cégedet keres. `A’ fzenvede'fek мы meg

akarcáltìfztitani, юта idörë Ie-betegedterá.

L  ' ' 4 >‘ "На-4

‹
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Ha az en tevelygefemnek Tárfa nyegödezìk

a’ bünnek terhe alatt fzemlelje azt a’ kit ol

lyan bolondúl fzeretett, tekintsen én realm,

ondolkozzek a'rra a’ felelmes (эта, az

ová fzinten ‘erkezem, es ‘a’ mellyre ö`is

majd el- jdt, arra a’ napra a’ midón az ls

ten meg-fzünteti fzánakozásét, 'hogy e

gyedül 1gal`ságát ko'velfe. De erzem, люду

utolsó áldozatomnak ideje ko'zeledik , kérem _

ezen fzent Szerzetel'ek imádságoknak fege

delmet, botsánatot botránkoztatáfomról, es

meltatlannak tartom magamat’ temetkezö hel-A

lyekre. `

Ollyan jó emlékezet-emben leven az A

delájd fzava elsö fzózattyńra azonnal meg

esmertem. Kitsoda fejezherne’ ki azt :finit

akkor fzívemben erzettem. Mindent a’ mit

a’ leg-nyájafahb l'Zeretet, {'Zánakozás, ket..

tsegben eses, mivellietnek probaltam abban

az órában.>

Le -borúltam vólt a’ mint a’ több Szer`

Zetefek az alatt , hogy befzellett, felven at,

-tól, hogy vagy egy l'zavát nem fogom hal,

lanì , kiáltál'omat meg .-tartózrattam, de mi

kor meg — ёгсвссеш, hogy meg -hólt , ollyan

fájdalmafon kìáltottam, hogy a’ Szerzetel'ek

_hozzám jo'ven fel-emeltek. Ki_-I"zabaditor.Y

tam magamat karjok közzül, terdre efeŕn

az Adelájd telle 'mellett, kezet meg-fog-_v

_ tam könnyemmel áztattam. Jaj máfodl'zor-is

el-vefztectelek kedves Adélájdom kiáltom,

» ’s tire“
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’s örökösöii e1vefztette1ek. 011уа11 fokziig

vóltái meiiettem ’s az én háládatian fzi'vcm

meg  nem efmérhetett! Soha avagy как е1

11е111 válunk ezután., az haiál irgalmafahb 1é

vfén az Anylámnái mondom karjaim közzé
fzoi'itván akanattya е11е11 meg- egyeíit ben-l

nüiikec. '  '

A’ valóságos kegyefség'nem kegyetlen.

А2 Apác-Ur meg-indúlváu ezen az efeten

a’ ieg -fzelidebb kerefztény intéfekkel igye

kezett fai-venni а’ tefii'ol, meilyet 120105—

fan а2 б1е111Ьеп tai'cottam. Végre kéntelenit

тесен егб1`2а1<1102 fogni, ’s a’ fzobátskámba

vontzoltak, az hov-á ei-kiséi't az Apát-Ur.

Az éjtfzakát veleni вышке, de femmic az

elmémen nem tehetett.

иву tetzetc hogy nevekedett a’ bizfznacá

fokkal, Add vifzfza nékem Adélájdomat

monde néki ‚ mért fzakafztottál-,el t'ölie?

Нет, nem lehetek többet ebben az Házban,

az hol e1vefzcettem, az 1101 annyit fzenve

деп. Szánakodjál rajtam mondom lábához

es_vén, engedd-meg hogy 111ehefsek-kì, Hllt

tsmáií'z! egy ollyan nyavaljáffal a’ kinek ké

tségben eséfe háboritaná tsendefségœket ‘.2

Engedd -meg hogy remetcségben várjam ha

lîílomat. AZ én kedves-Adélájdom meg-mye

r1 az 111611161, hogy töredelmefségem foga

пасов légyen. Tölled pedig Atyám kérem

azt az utólsó kegyelmet, igéi'd meg ne'kem,

hogy pgyan azon 'íirba-n egyeíited hamvun

kat: re'fzemr'öl pedig azc igérem, hOgy

» - g' Ваша '

Kétségben eséf'em n

. \‘
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Гении}: nem БЫЛОЙ annak 22 órának-Herta

шеф-щ u` meny[egyeduljégezheti gyöttek

nnmec, Az 929.1;- аж {дящъммы vagy

inkább azért поду el-túvozmthaffon a’ _Szer

zeteí'ek {шток elöl egy ollyan botránkozás

nak cfzkózcc, meg - igára-3 kétáfemet, ’s meg

egyezett alzlm'atomou. “Azxíyában el  indúla . '

tam onnan erre a’ helyre ’s itt vagyok már

egy néhmy efzcendöktöl fogva. nem foglala

toskodvím egyébbel, hanem annak üratásáo.

val a’ kit el- vei'ztectem.

V E (РЕ.

  

 



YY

 
 

 

СКОР COMENS

TòRTÉNETEINBK

RovinaßßaLö-BaszeLLÉsE.

@ref Comcns kéntelenittetik Nemzetv

. ` `tsegenek dolgában az R ..... Cáptalan-V

ban menni. Az Attya, es Márkél'z Lufzán,

noha igen közel valo' verek vóltanak, egy-_

mállól meg Gyermek korokban el-idegened-`

tenek, az idövel gyül'ölsegek-is nevekedett;
A’ Cáptalanba holmi ók Leveleket kelle'tscJ

fel- keresni , a’ mellytöl függött Pereknek

meg -nyerele Márkefz Lufzánnak pedig`

romlál'a. A’ Gróf Longonon Nev alatt el-Í

indúl, hogy» annál kevefebb gyanú ferien

hozzá, mivel Márkel'z Lufzánnénak ott _feles

Attyaliai _vóltanak. д _’ _
. _ i Kö*
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Közel lévén a’ feifedöhezfe'ngedeimet

kér az Attyától, hon a’ feredezésnck ide

jét ott töltqe, meg-is nyeri штатам. Más

nap a’ Forráshoz vitetik.. Az наждак min

den kellemetefségével neveltetéfe Шип-15

fel-lévén rúházva a’ Gróf, так llamar meg

kedvellik. Mindenféie múlatságokban réfzel

tetik. Márkéfz Váletténél meg-ifmértetik,

a’ ki-is akkor az Afzfzonyoknak еду vigas

ságot tsináit. Опыта lcg-eléhb nyájas-fze

relmének tárgyát, a’ leg -jobh erkt'ńtsi'í, és

a’ leg  fzereutsétlenehh fzemélyt а’ ki vólt

vaiaha Lufzán Юз Afzfzonyt, a’ kit: (зак А—

délájd név aiatt ifmért, :az-is` okozta réfz

efzerént vefztét. Eröt hagyott venni magán

.bátorsággal febefs érzékenységének.. Adé- -

lájd - is réf'zér'öi minden tartozkodás né'lkül

enged indúlattyának, _mellynek végét elöre

nem шпата, egyik fem tudta e11enzeniegy

máshoz тю gerjedezéfeknek ámitását, min

denik. a’ máiikhoz egyaránc vonacott azon.
fzercntsétlen hajlimdóSág `által, mellyet maid

mindenkor a’ Törtéuec fzerez azokhan a’í`zí

vekben , mellyeket bóldogtalanokká akar ten

ni. Vég'fe vaiósággal meg-tudják., ведущи

Alégyenek, irtóznak hogy [её-ушат meg-is

шейк, а’ midön fzerelmeknek; öiwendeznek.`

A’ Gróf vádolja vmagát útazásának okával,

nem láçtya többéV Márkéfz Lufzánhan az

L¿Attya'inàk eilens-égét,l hanem táak a’ maga

fzeretöjének Atcyát. Minden Leveleket 'e1

éget habozás nélkül,me11yek Márkéfz Lu-v

fzánnak romlását- bizonyofsá tették. vó'lna.` ‘
Mely ditßöséges-a’ fzerece-c a’ fzép lbelkxk., ч

“ ‚ ” en!
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ben! minden indúlatìnk között ez az me11y~

nek a’ паду dolgok  is kitsinységnek terze#
nek. Ez áldozat után , mellyet a’ Gróf а

val betsefebbé `nett, hogy el ‚- titkolta ‚ е1—

`távózik fzeretöjét'öl meg-térvén az Attyához

а’ ki már mindth tudott, magának pedig

vólt az’ a’ méréfzsége, hogy feminin el-nean

tagadott elöcte. Harag, pirongatás, fenye

getés femmi тег.- пеш ìjefzti , az а’ vigafz

паша tsendeíìtecœ, melly а’ fzép dol'goknak

véghen viceléböl fzokott fzázmazni. ‚ Az

Atyai haragnak tifztelettel felel — meg игуан,

de a’ fzeretetre,. és a’ fzerentsetlenségre öf

To'ki'e е1- tökéllette mag-ät. Ez a’ meg-en

gefztelhetetlen Atya, minden módotkeres

abban, hogy meg _gát01ja azt a’ fzövettsé

get, a’ melly gyülölségéc ’s reménségét ha

fzontalanná téí'zi a’ Fianak, a’ Foa l-Iázbóly

nevez еду Feleséget. A’ Gróf nem Бодай

ja, ’s azert> еду ТогопуЬа zárják, hol-is

tsak a’ vólc vigafzcaláfa, hogy Adálájdot Гие

reti, és hogy éretre fzenved. Szabadúlásá

пак nem más наш, hanem а’ mikor a’í`ze~
ret'öjeV máshoz menyen Férjhez. Féltvén

azéri: a’ Grófot réá I'zánnya mag-At, hogy а'

maga fzabadságának e1-vefztésével a’ Grófét

meg-nyerje. Tsoporcos kéröi közzül Mär

kéi'z Béna'videfr, válafztya Férjének ‚ а’ ki te

íìében, Lelkében, terméfzetéhen únalmas

ember vólt: mentöl ifzonyúbb párofodáfa

Y annál könnyebbnek tetzetr lenni annak a’ bá

юг, és nyájas Léieknek. A’ Grófnak fzá

nakozìísát nem p_edig irigységét kivánta тез

nyerm, игу akart hogy mivel tölle тез.

v ` kel»
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Ameg-kellett vállnia bizonyof'sá tegye'abban,

hogy 111111111 belden»L nem lehet.

_  A’ Gróf meg  ertvenAdelájd el- tökéllé

_set nagy bánatban esik, útat kap , llo'gy fog

ságáhól ki-anbadàlhat, ’s el-megyen olly

xemenyseggel, hogy Szeretöjet olly ifzo

JiyúY fzándekától el-forditsa, de késö lori

mar az Ura a’ jófzágába vinte.

A’ Gróf állapottyat erre nem lehet meg'- _

`1'1'ni. AZ elsö fiîjdalom után abban foglalatos

kodìk, hogy Adel-.lidat meg-lát'nall'a, es

hogy más l'zin , es ‘öltozethen lak-helyere'

menell'en. Meg - tudja hogy Benavidesnek egy

.Kep--íróra vólna fzdsege, kap az alkalma-_

tofságon femmi nem tartoztattya , ’s jelenti _

nálla. Mitsoda tekintetA vólt , nekie? Lát

_tya Adelájdot egyedül fzomorkodni, ’s mi

_kent titkolja Iiralmát, de hogy meg-latta

_ko'veti minden háborodását, borzad итак

_hallására - meg ifmeri lepesenek zörgeset - is,

_sot érti halgatását-is, hizelkedett neki bí

gyadságának, {'zomorúságának látáfa, meg

. zerentsetlensege - is.l Kegyetlen merges o
„rom fzerentsetlensegnek vegso tetézefe!

_ Egy Napon nem birhatv-án magával bé
_vmenyen az Adelájd fzohájába láliaiho'z bordi

_mellyet Könnyeivel áztatott. Benavides ott

_találja, fegyvert von a’ Felesegere, a’ Gróf

veleiben _veti mag-ét. Benavides meg-febez'i,

„akkorí gondolk'odott a’ maga vedelmere, _lieg

vefekgbet а" maga élecénekfzereœcééfc, 111111:

` . а

шìi-m'- _.. .‚ ._.._.. „‚‚....;._ц_„_„. .‚,Ь__А<щш‚‚‚т&„_ш _ _
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a’ Bénavidménok gyülöl-ségéért. п` kit-is

maga elcìlmn el-nyújt, ’s ma'ng lmldokolvav

ott hagyott. AZ a’ Eene-vnd reményte

len'ûl cgynéhiny пар miilva aldus@ meg

ыг, lio-¿y a’ l'eief'cge bóldogtalan deug-cineg

velktegei'l'u. Szfemei meg -nyitiíi'a mim leg

clsö erzdionysoïge;vólt az Мёд/жди ’s гуа—

lölség, liollcizec'cl'ség., Шиша, шрщ a’

llönnyhullnamaak ereje, f'emi'ni `111.c¿;'nem

{инд/а. Meg- unváli a’ kegyezìcn umiliodáil:

шпаг -aknr lemii. AZ dur-:a ран-ай'м egy

Тòmlötz fenckére téteti , ’s МЫ: lik-@t köl

tì. Eúlchen menyen ¿az G. Comeli\1_:e’, а’

Iii-is канавам esvén гам, mindencï3lmeg

fofztva Танин a?, emherek fzemei еж, bódorog

рытью; pui'mfflwa, a’íegflliomoi'úhl», és va»

dabb hellyre viíìi reiteni насыщать Шепе

«lenS-égclt , ’s gyotrelmeinck képœlonçégét.

Végïe nem tqdom micsoda indicó oli'ból a’

a’ Trapphélì Api'ic-Urságban шепнув“, ар

zokban az Siroli'oan temetkeìik , аз liová a’

Vallás lánczoîm halaván áldozntaiz, ¿s az hol
`Vaz шмыгают: cli-.ze ég még a’ Szerleœs 'öl

To'zetben a’ 1?.:115'ardsághan-is. Еву néhány

‘Hóìnapok el -teinek., ’sl Bénavides meg-hal.

A’ Felesége meg-fzabadúl, mdr. "ôte: fem

mi ott nem turcozcatta, ’s nem tudván Со

`mensnek hol lès-ét férin rúháhan kífjön a’ Са—

-1'rélybó1, és el  végezi magában, hogy 120

'morú napjaic abban la’ Claíh'omhan. ведшие

Aaz hol nevelcetett. Uttyában a’ midön men~v

"ne torténe-chöl a’ Trappbéli Templomban bé

$1'. Az énekl'ök közótr megfkülöinb.ózte

ti a’ Szefeeöjének fzavát. A’. fányariîságbàn'

. . е1`

\
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el  változott haiovány ábrázattyát meg  ismé'

ri. Nein távozhntik abból_az helyh'öì, az

hol fzerelme múlatozott. Oltözete feg'edel

mére vólt fzándék-ának. Az Apát Urhoz

menyen , а’ ki bé-is Í'ogadja, meg-indúl, há'

borodásán, és a’ Vallás munkáìának tulajdo»

nittya húllatótt könnyeit mellyeket a’ Гие—

ге1еш okozott. .

Gyönyörködvén abban _hogy fzeret'òjé*

nek látásában muiathat, láthattya, munkájá#

han fegicheti, еду levegö éggel élhet vélle,

оПу bátorságot vél'zen, hogy maga't meg

-fem ifmérteti. Az a’ tartozkodás, a’ пуод

Amorúságos életnek teïh'e, a’ fzerelem, az

-а’ laiïu méreg ‚ а’ :midön Гааге-пищал el-fod

fogyafztotta gyenge kényes teñét annak a’

bóldogtalań fzemeíynek. Betegségben eIìk.

'AZ hamu ágyra feküve az 1101 haldoklotc,

a’ Szerzetefek jelen léteben`, a’ kik körül

vették vólt, пикап, fel-fedezifzerelméuek.

Eröt véfzen hogy _engedelmet lgérjen tsele

lkedetér'öl, az litemiek ajánlja íìralmitì, és

fbóidogtalanságát , magához hivattya G. Со—

. menfet, felnyittya fzemeit, nevezì, ~ 120—

тйссуа kezeit, és karjai között ki-múlik.

Gondoltam hogy ezen Történet 1e  Звёзд—

>nali röviditéfe hafznos lenne az O_lvasónak ,

`meg-menti attól a’ fáradtságtól, hogy 15532111—

Ьап meg-térien a’ munkának olvasására. En

Топа fem láttam ollyaü, a’ mi jobhan meg

 

haffa az embert _mint ez az efec. Ollyan e
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lélekbenyme'llyet mintegy meg -hálálnì ki

van az emher a’ iîzeretetnek, es так а’ ki

el'ö а tudja --adni. Minden be ‘ foglaltatott eb

benvalamit tsak az érzekenyseg mivelhet,

a’ fájdalomnak méltósaga, a’ tifzta fzeretet

nek hathatofsága, es vitezsege. Мига: Gróf

'nenak tnlidonìttyák a’ ki l'zinten oly el'mére

'tes faepsegeröl mint fzerentsetlensegeiröl,

Valòsággal nintsen egy író-is 'az illy ter

тешат dolgoltban a’ ki munkájában игу el

tndta, vólna teriefzteni az edes erzesnek ezt

a’ tüzet ‚ az ártatlan, es erdeklö kellemetes,

Seger mely f'okkal elébh „из a’ ll'zep elmek

hivságánńl. Az író Afzfzonyokjobbára-mind

fenn tartyák fojó bel'zedekben azt a’ nyájas,

ámitó termefzetet, melly 'öket mil'októl

meg= külömbo'zteti , -tdbb kegyel'seg vagyon

fzívekllen, ’s jobban ertik nálunknál az elö

adásnak nag'y meílerseget. Azt lehetne mon

dani hogy N-emeknekkedvefsege munkájok

iwan elegyedik. Felyül haladnak minket fo

keppen так rajzollllíban д az hol a’ fzere

tet egyebek felett uralkodva forog fenn:

ennek a?. шашист gy'ak-orlála könnyebbiti

nekiek ki-mondását, es ko'zönsegel'en min- _

'denfele ingerl'ö indúlatok az ö érzekeny le

vekre, es pennajokra valók. Egy valaki azt-rv

mondotta valahol, hogy a’ _fzeretetban nin.

цеп a’ tellisegen vki-vu'l_l`emmi igaz, úgy _terl'zik

nemeliyeknek mintlaa__ az Alkfmnyokmegf

Ieg eznenek velekedél'ekben, tsak hogy ma

go ról meg-nem vvalja'k 1121; _de _ha ez a’

mondás igaz lennne, valyon helyes dolog

vólna-é nekik azt az erzekenyseget r1neg

~~`----f G а а—
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alatsonitani , a’ mellyben foglalatoskodnak,

és a’ mi vìóltokat meg-ékeûti? Kiméljük vél

lek égyütt azt a’ gyenge takarót, mellyet

ök okofon a’ magok gyengeségekre , ’s a’ mi

gyönyörüségünkre vetettenek. Remcllem

hogy engedelmet nyerek , ezért a’ спеши vah

ió kevés el-távózásért, azoknak kedvekért,

a’ kik miatt efett.

ч

l

l
l

Hogy meg-,térjünk a’,G. »Comens Leveléil 3

re tetí'zett azh'ónak azi az idöt~válaí~`ztani

a’ Levéllírásra a’ midön Szeretöjét el- vefz

tette; akkor lehetett nagyobb kinja fzívének;

akkor fojtak jobban könnyeì. Mitsoda álla

póttya lehetett _akkor annak a’ vílágtól el-l'za

dott fzerentsétlen fzerelmesnßk, femmi vi

gafztaláíi nemA várhatott, fzámlálgatta az id'öv

`îfojtát fzerelmes bánattyäban, tsak az egy

f :Iíien vólt reményséàe a’ kitöl büneiért ret*

tegett. Еву koporsó vólt lakáfa, ’s jóven

dö reménye az Efztend'ö fzázaknak véghe.,

tetlensége.

Mem-Ö1 tsudálacofabb ez a’. Тбгпёпес ать—

nál hajofabb’ az elö a'dál'a. Ugy cetzik, йогу

mindèn nyelv elégtelen a’ midön némeliy

dolgokat ollyan erövel kell fel ßtenni ‚ a’ mi

tsodáíl kivánnak, ’s ugy fzolván különös nyelv

-kellenék a’-nagy fájdalmoknak, ésl a’ паду ö

’römnek kí- öntésére, és annak a’ véghetet

'len meg »indúlásnak mellyek elf temetô'dve

maradnak az érzékeny Lelkeknek rejrekében

MiniA
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Mindeñ Mèfìetségnek vagyon fvalami Наш:

_ha9 és végeì A’ Verselés ап'а való hogy fel`>

indicsonì és meg-hàfso'n, és hogy mindent

'maga valóságában fefseń. Ennek a’ Vtöbb Ме

ñeŕségek felett vagyon az a’ hihetö' ajándéL

lia-,_ ногу a’Le1~ket különösön meg-aliarse ’s "

eLfogv-¿m az hideg ehnélkedéscölu9 так ёгд’

_ïzékenyebb тенге; 1ё1дса1ё13а. Egy Bölcs hogy

bennünkepa" vefzélytöl elàforditson, oktaA

ftáfaiç terjefzti el'önkben. A’ Versfzerzö több

_hafzoimal {ст a’ zabolátlań îndulatoknak fo-L

‘kaságátì égyes'ül a’ Vétkeí'ekkel vagyèis' in;

- КйЬЬ а’ fZerentsétlenekke1,és fokkal eleveneb-l

ben Шока: minket Meûersége, машет

egy erköltsi> Tanitonak'kiábálása. Ha а’ fze
mes Terméfzet vngáloj, félelem nélkül járja.

'az Etna Hegye 'mellyekén való égett Köfzá

lokat9 va'gy még hagyobb méréfzséggel

faZOknak Üreg'éhen I`záill«9 az hol а’ Теше

fzet tüzének {Ша dühösîégének ńyorńát hagy'

'tai A’ Verszerzö a’ képpeń dúljá az em
fziv'éçò mer éppen iollyan terjedett „тау;

Ség, 's'. éppen olly ifzonyuń'eméfz'töd'önt ’s`

kegyetlenül fzag'gatïodotnâmeg' az indulatolu>

'hak vefzed'el'rrìefebb еще ё1са1; _A’ Vers-V

Vfzerzö fedezi àzt fel terzh'etöbb fzinekben,

‘a’ mit a"BöIf;§ bajofon 'adhat elö, és a’ mit
foha ki-ńem fejezhetò ‘ Ü értì egyedül az in-V

dulatoknak titkoâ Vi)€i`zécijét`.¿, Мссуа ГоКаЁ

014020 rendeletleńségeket, eSmérecesSé téi'm

и ' G Q_ - -- гёгяеа—
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refzegsegeket álhatatlanságokatf" tudja ve

gyedtil el-rejtett ferkentöjöket mellyek fel

lázzafztyák, vagy meg-tsendeütik. Valamint

hogy egy Hajos a’ tifzta idöben látty-a azt

az alig fzemlelheto' felleget, mely a’ Sze

_lek fzárnyain majd nevekedik,l ’s a’ Napot

el-fötetitvén egi háborut fzerez, Menykö

veket okadik: Ugy eppen a’ Versfzerzö

meg-jövendöli a’ reméntelen vel'zedelmet,

azoknak a’ kik áldozattyai lelknek, meg-je

lenti fzármazását el-kerülhetetlen Munkáját

’s ütközetet azoknak a’ láthatatlan indico

okoknak, mellyek kedvekre változtattyák

zavarják az ege'fz terjedett Világot.

. De mindenekfelett leg-kimerithetetl'e

nebb, ’s leg-bajofabb azt az hajlandoságot

le-ìrni, mellyel a’ ket Nem egy máshoz

vifeltetik , ’s a’ mely-is az emberi fzívnek

fzükseges tápláloja, ’s egyfzersmind romlá

Га. Sebess az az indulat gyuladásában, rette-_

netes dühössegeben,-ki-bel'zelhetetlen gy'o'-`

nyörüsegeben, erzekenyebb a’ Barátságnál ,

nyáiafabb a’ termefzetnél, kegyetlenebb a’

gyülolsegnél. Árjában keveri minden tehet

tségünket. A’ felemlett Rabok nem enge

delmefebbek l'zahados Urakhoz, mint az `ein-_

ber ehez a’ kedves el-ragatadtáshoz, az er~`

zekenysegnek ahoz a’ rendeletlensegehez ,

a’ mely meg-fzéditi a’ Lelket örömenek re’

fzegsegé ben, ’s a’ leg-hidegebb meg-ertebb

elmet-is. meg-tántorittya. A’ Termel'zet mely

a’ maga vegere mindent böltsön alkatott, ’_s

efzközeit kimélleni fzokta, mínden fzükâég

’ ne
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nek meg-elégiteséhez yörömet _ragafztotm d_e

ehez'ugy tetfzìk bövebben fzabtaingerle

set ,_ hogy annyival-is inkább fo'vebh tzeljá

пак el-ereseben bizonyof'abb leheffen. Ol
A'lyan' külonös gyo'nyorüseget olrorc hele,

melly elóre ki-jelenti hatalmasságát. Ollya'n

eröfaakos kellemetesseget, mellyet fzinten

oly vefzedelmes dolog követni, mint ellen

Zeni. A’ Nnyil-vel'zfzöhez, mellynek fe

hes repüleset a’ kez ív határozza meg ,_ ha

fonlo a’ mi gyengeseg'ünk, mellyet a’ leg

kisl'cbb er'ö-is meg-tántorit. Kitsoda fzab

hattav ki hogy mennyire mehet ennek az in

dulatnak febessege? Mitsoda fziv esmerte

elegge f'ulyát, hogy Munkáitki-bel'zelhesse,

es meg-nevezze паста? Mellyik az a’B'o`lts

a’ ki meg-tndja `erterni azt az elkerülhetet'
_len hailandoságot, mely ugyan azoniero'vel

egyenlo vegre tafzittya a’ kisded Legyet.

’s az ordito OralZlánt, es az embert a’ ki

ezeknél hüfzkebb , holott nagyobb тата ná

loknál'? . - ‘

A’ tsendel'ebh kivánsilg ollyan bizonye

fon `vezet a’ Vegte mint a’ leg-nyughatatla

habb, es igy fzüntelen-változando/levenï,

er'öí'zakos gyengehb 'gerjedezeseben-is, ~min- _

denfele Termel'zetnek fel-öltözesere alkal

matos, lìvarag, nyájas , hetsületes, kegyet

` ‘,len , kel'z minden fzertelenségre , nein kü

lömben mindent fel-áldozni; ez a’ jobbafn

'erezhetö mint esmeretes indulat, hafonlo a"

Mesékben elö-fordulo tsud'ákhoz. Neha ol

lyan mint a’ fzomjuság kinait _l'zünteto тяга

- ^ ‘ G3 к л-Ыхгезм’

I

í



loa ' *ài* Ф un?.

hüves v'íz ‚ máéfzor- nem külömb a’ I_nind'ent'rl

meg-eméfztö lángnak díiliossvégénél.

Képtelemiek песик talám ezv az e1mél.

kedés minékünk a’ kik már nem iQmérjük

az erös indulatokat, mivel Hajnalzitól fogya

fárafcyuk érzékenységeinket, ’s már nem-is

tudjuk meg-betsulni a’ gyönyörüségeknek

azon kiméllését, rner è_dességekec eleve-_

`bé ’s tartofabbá tél'zì, Egy nevezetes Tön

ténetet olvosván abban találtam ezen jegy_

zéfeket„.é_s hellyesnek gondoltam, hogy ед.

" zen Levél elejéhen tégyem. Emlitem futo

lag hogy a’ ki azA Embefi> ацтек egéfz

inélységét5 fzövevényesvfzámtalan réteit, es'

merni akarja, tekìntse-meg az ollyan iráfœ

kat ,Y melyben azy indularok vakságokat kö

vetvén-1 nintsenek el-fedezve a’ Történec

jegyzésben fzokott folyo` Befzédnek Áll-oi'

щит, hanem magok valoságokhan mutat- f

tyák magokat, hol a’ Véteknek merél'zségé

vel, hola’ Bofzfzuállásnak tsalárdságával ‚

hól pedig. a’ gyülölségnek dühösségevel , és

mindenkor nyerfen tetfzetö fzinekben. Meg,

kell vallani, >ho y- fájdalmas az ollyan dol

gokat olvasní! ge éppen abban hafznos, és`

elö-meneteles.. ‘ `

Gróf Comensnek- еще а” fellycbb ча—

16111161 tudva vagyon. Egy Ilia, febes tüzií
gondolatokkal biro ember, Nemzöjének ke-l

gyetlensége, ’s maga fzerenßsétlensége mi

зщ о11уап nemü Temetöben jup melyben

élölf. ишак, és, аи] hól a’ Бапуашзйа

‘ гУа—`
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`8уа1(01‘01]а hatalmát. Az indulatoknak ide

je'ben egy Claůromban találja magát, sák

mánya kivánságainak, mellyet a’ fz'igoruság,

a’ yRemeteseg ‚ ’s a’ _rabság ‚ még mardofom

ba' uéfzen ‚ láttya leg-fzebb ideje virágának

hervafzto kinait örökösödni. Nevekedik gyö

trelme abban a’ fzomoru lak-helyben, az

hová a’ kéntelenség lántzolta, hol minden

bádgyafztya femmi nem enyhiti ‚ ешёГасбсНКд

és tsak azéri: nyujcya életét, h'ogy шиш

átkozza, hivogactya az Halálc ,' melìy süket

az ö kiáltására, fzomoruán fuggefzti I'zeme

it a’ ñrokra ‚ 1101 az Наш fagyors karjaiban

meg-oltya az eletnek fájdalmaip, fohajt: azon

í'z'empilantás után; de aval nem könnyebbe~

dik el-vifelhetetlen jármának hof'zfzas, és ki

nos зубы-сине, Mitsoda íìralmas állapot!

Boldogtalan ГогГа fzeremsétlenséginek hal

mozására nagyobb l vefzedelm'ekre tai-totti»

meg élecét. Törvényekhez fzabotc kótelesè`

sége'nek gyakorlásában, jobban buzogott a’

gzomoru ~gondolkozásnak merge, kebelé

,CHQ .

‘ l ь

 

.r-«a

GAP' ' 'GRó'F

  



_T.т..- _.

104 *Je *â* QJ“

снег coMENs LEVELE. -

Gróf Сотст egy ¿arab Маш азами hogy

Tú'z'ténetŕn ¿Ital ç/ëtt Matze/iet., '

_

__

.___

_
_

_..

»_

_'.

____-‘_’

‚

Minden halandóknál a’ bdldogtalanably,iv

Szerentsetlenek Код: az ügye fegyottahb. l

A’_Fiad! tudólit vagy nem elinerhered ,

A’ Fiad! talám mái' regen-is konnyezed:

Siránkozik, és meg ifzonyú kinnyával,

Váŕván паша: ‚ el fzö'rnyü штампам.

Egy koporsó mellett! . ._ ._ engedd-meg mit

mondék › л

Irtózás fogott-el ûralmas {абс hallek.

Sirok . ._ . . édes Atyám . ._ ._ . oh gуспешен

forfom! ._ -

'Életedet evel majd meg -háhoritom,

'.‘A’ mellyet'bóldoggá- kelle-tt vólna tennem;

De egy fzánakozó gzl'vre van fzüksegem „__

Mellyben fzorongatott fzivemet ki-.o'ntsem,_

’S enyhüleset végre találhaffa Lelkem.

Néma süket, minden kietlen pufztzimon.

Te палаты nékem az- egel'z Világon.

Emlekezzel ап'а . ._'. . hogy mennyit köny

nyeztel! `. . .‚ ` _

Ugy. azon idöre mellyet meg-jegyzettel

Siralmiddal mido'n az Atyám el --lrvontá,

Az Ege-ktöl fzerzett kötelirn _fel-bontà. »

Melly fok rofz követte,V azt a" kemenyseget.

Tifzteltem réfzelńr'ölnagy kegyetlenslîgetg _

~ ’ .» J ‘ ' e . y
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v 7 _ De ollyant fzerettem Те tudod Te. Назад,

Ki a’jó Erk'öltsnek Törvényén (mely f_zabad)

Nyerte -meg Lelkemet'; mellynekhogy en‘

' gedtem ‚ ' >

A’ becsülecemhez illett Pzeretetem.I

A’ fzép Adélájdon kedveltem ._ Oh Egek!

A’ Миасс , mellyet a’ Eöldnek engedcek.

’S örökre kedvelletc Ámyék, e’ {'zeretet, `

Véghetetlen душил borittá éltedet l

_Hogy lánrzomtól meg - ments egy Fériet vál

lafztál,

A’ ki Ho'hérod lön, kit'òl kinoztattál!

Anyám, juc el'zemhen . . . . тешат miatta, ‘

Az a’ Реле otec Tómloftzbe гейша, `

Hogy bajác, iízonyú forsát én okoztam,'

Efetén ’s паша hirén el- búsultam.

мандаты meg-Í'ofztva гона: keringettem ,~ _

„Nyofzolyám a’ Föld щам, könnyeimmel

‘ч ё1сет. ' ’ r `

- AZ .El-dak rzomorú lakofsává 16mm,>

Sirataarn Szeretöm, ’s fzüntelen kerelienlá

Végre ide jöttem magam el -rejteni,
Az hol leg-fóképpen halni kell tcanúlni. 3

Hol a’ süi'ü Elrdök ’s a’í`zo`1’nyü k'ö -fzálak, l

A’ fetétes Egig fzomorán- állanak. . щ

Meg .- el'özött iii' ez , holotc a’ tsendefség  _,

Lakik, és a’ mellyben a’ töredelmefségx; `

Az ártarlanságot kivánnya fel- múlni- Y

Felöllem Te femmìt nem tudt-ál f'n'te'xlii.y :d

Képzeljed Fiadat a’ Szent Keritésben, ‚ `\ .

Е1- fordúlt fzemekkel tévelygö menésben,f_

Bodoi'o e’ gyáfzos környéket ké'rülvéna

‘ Unanm eröfzak rajta губ: vévén. ‘

Könnyelfl teli i'zemét a’ Föld_ felé haljltàfay,y`

G 5JA cie
`~.&
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Éiete virágát a’ bánat hervafztya.'
A А’ mi Remetáìnk bung tekintetek,

Kik fzántfzándékofon» Mártirok ’S 'meg

tértek. l ' -

Е’ bölts Halandoknak érdeklp' látáfok ,

Kiknek 'az Oltárnál foly Eltek"s Halálok.

Meg-vetvén a’ Földi reménységet, ’s jokat,

Az indulatoknak hagyták zavarjokat.

‘A’ kedvelt békesség az Hely mélcosága,

AZ hol az'embernek fzokotc gyarlosága-.

Feleicödik, . . . . -. Iñenéhez Нес;

Mind ezfis én hennem' iiralmat gerjefztert,
"Svmìnden lassu mérget febemben erefztett.

Nem tudom mitsoda abban eröûtect,

Но у meg él Adel-tijd, azért hogy fzereíïen,

‚ Äkkor az ujjonnan éledetc tüzemben ‚
I.Az 'helyet a’ mellyben rejtezett átkoztam,

Környék Barlangokban nevét kiáltoztam.

El-változoct Képem fzerelmet mutatott ‚

A’ tsalfa reménség akkor-is hiztatotc.

Hánfzor bé-rejtezve magános fzobámban,

Merültem-el mélyen gondolataimban.

Gyönyörködtem kedves képe látásában,

Mellyet maga adott: bóldog Napjaimban.

Bátorodott i'ziv-em azon tekintettel,

Kedves rnjzoiattyát imádta hívséggel.

Ujra láctam benne аж; а’ fzép Homlokot ,.

Mellyen az igazság ’s illeudöség,r lakonc@ . ‘

'Azt'aî fzájat az hol (merjem-é mondani ).

Egy édes moi'ojgáß gyakran révelyegni._

Közelitéfemre Игнат, ’s azt a’ fzemet.,

A’ mely hol lankadott hol tüzefen ’égetn

Néha tifzteletes félelmet; okozott, _ ‚ „

ЫЁЬа pedig луг/13115 fzerelemrej 114151111;

»f `Egy.

„А; ЬЩ...“
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_, Egykor (ez efetet foha nem feleìtem)

" Azt a’ kedves kepet mikor nezegettem,
Ugy latfzott, hogy arra meg-elevenedett,y

’S a’ mit en érze'ttem azt mutatni terfzett.

Egy gyáfzos boritek fzepséget el-fogta,

lVlintha fzollott vólna Konnyeit hullatta.

’S tsalatkozáfomban hirtelen azt veltem ,

Hogy az az ö Könnye mellyet rá ejtettem.

Meg-háborodál'om kéntelen liralmam ,_ ‘ ’

Miatt, Szerzetelink esdeklettek rajtam.I

A’ kiket külömben folla nem láthatni , '

Antsorgo fzemekkel mál'okra ügyelni.

Terhes 'gyakorláfok fzi'int valamit aval, ’

.AZ Állapottyokot kegyetlen forfommal

Е ybe teven, tarták bóldognak magokat ,
_ gHogy _oly gyötrelemben nem töltikl Nap

_ Jokat. _

AZ Iliabb köztök (idejet okoztam) _ -

Szüntelen nyegödve ott мы az hol vóltam.'

A’ Czìprul'ok alatt fokfzor fzomorkodott,

Fájdalrnafon engem ugy tetfzett vigyázott.

Iñuságnak virágat, es fenyét,

A’ bu nem kimelte tündòklöbb idejét.

Ha fzememet reá emeltem; tanáltam , _

Az Övét lankadtan fügefztve, en rajtam._

Ha штат velle, ujra egybe jöttem,
Hajnalban va’ mido'n az erdore mentem ‚

Fáert, avagy Vizert, gyenge kezeivelft'

Segitenì kivánt önkent nagy örömmel'.

Mindenfele kísert. Egy tsendes Tó fzelen,

Dolgozom egy ellve nyugodalmam hel-__

lyen. ‘_ ‘

‘A’ Siromat ástam ,_ ’s hogy el-andalodtan'l,_`

‘ A_fom nyelére magamat támafztam ,

_ ' ' _' SZOn.-Ä'_
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Szontïolodva méllyen gondokban mcrültem,
` lÉletern határát kedvelfe fzeniléltem,

Irtozás ’s felelem n-élkül taendességét,
Elöre érzettem a’ Sir hékességét.l

Félelmes refzketö kezemmel azonban,

Az тёща nevét irom a’ porondhan.

Ali rajzoltam-le hogy az a’ lVIeg-térö '

Slkolt, felém kéfzült el-hadgya az er'o’.

Abrázattyán tetl'zett fzerelme , ’s Манагуа,

Közet ott egy vl'îához maga: meg«támal`ztya.

Ejt egy néhány fzókat, zavatt érœlemmel,

Szaggatva, zokogva, és Lelkéndezésl'el. »

Ногу engem fel-lázzal'zt aval meg-elégfz'ïk,

Siralmát rejteni hirtelen el-tüni . 

Kétség kivül mondom nem bóldog fzeretö ,.

Hogy én-is a’ vagyok azt vélte шлею.

Szeret, magánafon lángal kebeléhen ,

Titkos tüzét rejti mástól fzégyenében.

Hozzám jött remélvén unalmas vóltában,

Hogy oly fzerentsetlent talál mint magában.

Mint i'zántam! Oh Anyám továbbá köveliemy

Ezt az if'zonyito titkot el-befzéljem'?

Fájdalaimbau el-holt érzéûm 1efeffem,

n A’ bánat tüzéhen sütegetett fzivem'?

Orok gyötrelmemet, mellyet a’ titkolás

Oreg'nit, a’ nékünk hagyatott halgatás É’

Az éjnek kinait, а’ Napnak inségét, .

A’ Szerelenl miatt Hitem meg-f'zegéîét'?

Hai/'om Ef'ztendöre ‚ tsendel'edvén jobhan

Erzéketlen шпат, el-gebettem bumban,

A_ZokÀ a’ {истоки lankadâfok értek , '

' А’ mellyel'idöre мрет el-telnek.

“Наш láttaxn .niagam fznnnyado Lelkembfenf

Vegte fzeretömön eröc'vetc az Щеп. ` ‚

‘l wv.;

>Hit'- ' v
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y’.I-Iit'tetrl hògy Adélájd bóldog 212 Egekben, '

’S jobbán gyönyórködik cilìtább тагщ;

letben. v ’ ' `

Buzgoságom azéri: én-is ferkentettem ,

Hogy .meg-téréfemmel hozzá közeledjem,

Gondoltam minden Nар jobban emelkedtem ,

Mennyei Tárg'yamhoz a’ kìtöì eLeítem.

7LOh hallátlan 'efetE mélységes fetétség ,
~ Borit-el azomban nem várt keserüség'.l

_Hallom az Harangnak borzatho zengését,

Utolso Oránknak Iìránkozo jelét. v ‚

$2а1ас101с ...mit láttam! miröl tudoíìtlak, ‚

Egy Bóldogtalant az Hamura nyujtottak,

Körül vettük ‚ és hogy közelebro'l n/éztern ,

Az Наш torkában képét meg-esmértem.

Ugyv tetfzik hogy той—15 1110111 . . . és 1110—

zom , . . . .,

Axiyám! . . . meg-hiheted e’ Remete Tái'

fam '

‚111 legyen . .9.. gondolod . . . . képzeled for

Гошас. . . . ‘ 1

д Adelájd сюжет .. .. haldoklott . . . . vo

nagiatt. . . . '

vMozdulham'dauul nyájafon rám nézett ,'_

_ Barátìm, аж тошна az én >ei'ete'tnet:

Méritek halgatni! ’s fzánakozni rajtam, y

Jaj méltaclan ,vagyo-k5 hogy veletek lakjam.
rItt egy vétkes Afìfzonyt láthattok. én ben

A _ nem , . . ,

„ ` Е’ tifztes Helységhen hozott S'zeŕetetem.

Szeret'œm ’s 'fierefecc . . . . egy штатах en-y

. f gem, .

t.' .Elörcetek yagyon",l látk,` ’s_haija beïzédem.

`" ' ' ' Мец

Рт »„_~.~ ._
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Félelme «. -. . . гашиша mely-is bünös 1еЬеЪд

_Láttyátok elegge e'srnérjteti ôter».

 сыпет közeledjél, e’ bóld'ogtalan Ágyl, _

Egy fzempillantálig bennünket együtt hágy

Iövel . . . ». meg-esmerhetfz en vagyok ked=

` _ vel'ed, _ _ ' __ ‘

_ A’ _midön haldoklik 'akkoî' nem féltheted.

Hat 'Efztendejenel több hogy itt lakoaom ,

Itélheted Iebbtil hozzád_ indul'atom. . ’

Е’ _fz'ent Környek 'nyájas fzivem> bizonysága

l‘Hogy 'el-nem hagytalak,{`zerelmem vaksaga

Követett mindenütt,l fokl'zor tartoztatott, _
Tsak Vaz' Hely fzentsege akadáljoztatott. Ё

Az Orában 'midön Öledhefn akai'tam _ 

Szaladni -, _gyakorta Ötömet találtam..A ‘

Könyhullatáíidban , fohajtálid leilem,

Enyhülését abban kereíle gyöt'relmem.

Sokfzor. гашиша}: КёрешшеЪ keZedben,

' Aval a’ kinok-is fzün'teńek L'elkernhen. -

__Szerettem’s avagy tsak ’abban gy'önyörködtem

` Melletted, azt látván hogy meg-fzerette-f

tem. ' -

Nagy'obb bóldo'gságra'n'em-is vágytarn vólna, _

De majd hivatalod fzivemtöl el-vona.

чаду. tsak feltettelek. A’ Sanyargatásban,

Hidegség vólt feilve tsendes homlokodan

Szemed vidámodott, fzokott fohajtáfod, `

Mellyet Szeretöd várt, az Éghez nyujtot- _
' tad. '

_Terhes jármam látta'm melyhez kötelöztem

' Egy pul'ztán magamra ъ . . . hogy el-felej

tÖdtem 5'

Sorfomnak azonnal véget meg-értettem ,

_ _ ‘ ' Hogy тёк nem fokára meg-öl fzereretlem. .t

_ fte..
L ..

  

_ _M _. дм...“ ь,....ъ_м.__—._._,„‚
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Шепеш engedek _hivogatáfodnak ,

_ Várván тез-112150101: igaz tsa áîodnak

Büntefs, tsak {_‘zeretöm végye kegyelmed~

ben ‚ "

Ö már nyilván meg-tért,. ’s til'ztel liefen

. vében. _ ‚д - -

_Vagy ha nem fojthatta me'g meg-gyarlosá at,
Ã >Szemlélje molt bennem fzerelmének 'Ig

yát’ . '
Еву kisg gyönyörüség gyáfzos татами. l

Wát, . „‚ ' .

’S Retcegjen-meg latv'aînk lelketlen bálván#

пущ.

El-végzett befzédén ’s tsudán el-bámulok,l

_Egy darab icl-eig némulva maradok. ` f

Szinem, eröm 'el-hágy nielléje l)<J1‘uliiam„«Í д;

v Holt avagy eleven vagyok azt nem tud. '

tam; Г —. `~ ' _

De mihelyt egy iinlö Lámpáe'világánáhg ‘( " ъ ’

Láttam hogy ajakán tévelyeg ai: Haláli s’

Küi'zk'ódik kinofon Karját emelgeti, ` ' д 3,

Végsö erejével még felém terjei';1 i, ’ f1

El-bádgyadott ilzemét hogy а113*ц]1111ёссуа, ' “Т

Utolso Oráján Nevemet мажут-1 В; 5" Q "I

Arta nieg- nyil fzavam fzívem gyökeréböl', “

.. _П'2опуап kiáltok egéf'zfzen erómböl.

Ujra vile'zá el'e'm felelmes Ágyára, ' ~

Hol fzeret'óm meg-hólt, teritett Hamváraj «ì

_Mindent el-vef'ztettem: meg-hidegi'ilt tagjág ' l

‘ _ Uleltem dits'öült Lelkének hajlékát. 7

Tsókokkal illettemel-sárgúlt ortzájt'it, „

А’ mellyen meg-láttam Adelájdnak máfsát.

i

l

ч

¿Könnyemmel áztattam érzéketlenl teiiét, .

' Kebelexnhez vittem _félehnefen kezét.
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Felte топает nékì én kérlek kiáltiak, ’

. E'n ki Hived vagyok...¢ én am imádlak.

"Ha vallás técelem. még életet adhat ,

‚ Hidgyed hogy' fzerehggm foha nem bád=

' gyadott l '

Tetf'zett hogy e’ fZóra mofojgott nyájafon ‚
Ujìúlcam .. . . de jajV a’ más fzexnpillantásban,

Reményem elßofz'lott . ъ . . {Zive nem doó

bogott, ч . .

Nem vehectem éf'zre mikor arra jucocc.

Az Halált el-kék'ú'lt fzáján lélekzetteml, _

’ ’S avagy tsak fzép Lelkét magamïéhoz fzeda

tem. _
lMil: mondok? képtelen háborodáfomban, '

Befzélletcem, hevén kiiltotcam búmban.

Halála után még fokáìg azr Шкет. A ч

` Hogy él, ke'pzeiheted e’ fzörnyü é`jelèm,

Hamu ágyár, és 2121 а’ fecéces Fákját,

Halál árnyékában ijefztö világát,

Mellettem halavány Remetéink fzámát, c » _ i

Azoknak keferves mondoct imádságát! ~

A’ cifzta kegyefség e’ fzerint í'zívünket,

‘ Meg-nem keményiti fzánásra hajtminket.

E’ meg-tert Halandók, kinomban ofztozïtak,

_ Ё Bizonysági lévén kegyetlen fori'unknak. ~

Nem fzégyenlették-meg érz'ékenységeket,

_ Réánk fzánakozva függefztì'k fzemeket; ’

f_AZ Шеи а’ ki nagy havtalmafságában,

" Т50п1ц111111 nem enged Szent ìgazságában.

Ekkor fzenvedte — meg leg  eléhb ez Helyhen,

_ Hogy _fzerelem fzóljon a’ Terme'f'zet 113703—

"" Jen . . . .' l _

Reménség, Bóldogság, Szeretet, ’s а’ш11‘2епс

nElöttem, ez a’ Sir el- temetett minlëilentl 1

' Ь ~' ß er:

ч— - _ww-...__ LA* __„__._-_....__.A_.A A ____ MMM-„_
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мы: kell l'zenvedésb'en .kenteleni'ilelni`, __

Adela@ meg-hel@ és nem radom ka:

._ .. vetnilj. '._ . 1_ __ _
A’.jó lerkölt's _'mire nem mehet! Szeretted`>

Édes, Anyánl ~Ö'tet, lmihent meg — el'merted'.

Мену kellemetes vólt Lelk'eb'en Telteben! __
Oli Jaj 1_ háiiy'l'zòifl lirtál velle egyetemben'. _

Benni'inket _egyaránt _forra ölelge'ttel. , ‚

Leányodnak hivtad, 'rajtnnk esdeklettel'.

Egek! `velem икон; titkos m'elegeben,

__ Har egelz ‚Штамб: e’ Rein'eteségben;

Ezen Temetöben. fzerelme vezet'te', _ f

__ Магда: 4ártatla'n itt velem vel'zregette;

A’ шиш fzepseget képeben tsudáltam , _

_ Láttà _ köniiyeimet __me'llyeket húllattam;

Ezer'l'a'er __ a’ nyoinán_ tevjelyegve mentem;

_ Egy Levegö Egel: velle lehellettem.

Melel-tem щам: naam rzünenenal;

Felve fohajtozottl'zerelme jeleúl! _

Meg-is mind ’ezekí'e lemmi fzemeimben, _

Nem tünt_,__ nem ötl'ödött el '- fojlott fzíîl
_vemb'enuin ,_ _' __ л

Uli lia fegedelniedaz en vakság'ombóllf

_ _ Fel'- ebrel'ztett 4vólna, _balgatagság'ombólg

_Talám tudtam v_ólna, láhaidhoz elven ,

Könyebbiœ'ni megjélœd történ'erén'.

Távóla’ Vilagtól _minded Emberekt'öl,. _ __

El -_re'jtven Titkunk az egelz _TermelzettöL'

Efmérhettünk vólna l'Zabad_ kel'ervi'inkhen .,

_ Meg gyönyör'ûséget e’ fájdalmas helyben:

Velled a’ bóldogsá'g lakna terse ünkben ,`

_ Egy mrili fegltettük vólna bilin'tsünkhen.

Gyál'zos Tziprufokbó'l árnyekos Barlangi,

Vagynak az hegyeknek különös honnyai ...i

` ' Н „ Az
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Az óitár lábánál Remetéink közhen

Meg ‘ egyeztünk vólna könyöi'géí'einkb'en.

Az Egek Királlya ki Hitünk fogadta , . l

Bofzfzonkodás nélkül Templomába látta

Vólna, két fzeretö hogymikent fzolgálja,

д Áldái'os kegyelmét hiven hogy imádja.

Két hafonló fzívünk bóldog békefsége ,

E’ veled változott iiralom helysége .,

Nékünk különösön olly l'zállá’s lett vólna ,

f ‘ Mellyben a’ fzeretet kényére múlatna . . . .

` Már tsak egy koporsó maradt fzerelmemnek

Mellyben nyugfzik Hamva forvado'tt Тез—

° tednek. _

Ah fzívemb'öl meg  is femmi ki  nem ragad,

Más gondolatokat magában nem fogad!

Örökké fogl'z élni e’ гите, melly til'ztel ,

Мёд- is hallak, látlak befzélgettz Lel

` kemmel.

’ rAz helly holott gyakran {1311а1шас13111асосс‚‚

Sokl'zor ott létemhe könnyeimmel ázott.

Az Шеи Házában hellyed el-foglalom ,

Sokfzor irom Neved, könnyeminel 1_e-mo

1‘0111. .

Mi, lei'zl'z ennyi rofznak vége ,mint irtozom

Edes Anyám fzánd-meg illy hofzfzas 11—

nalmam. i l

AZ id'ö nieg állott fzomorú völgyünkben ‚

„. Fájdalmas napokkal kinoz életemben.

f „,A’ midön Tári'aim , kegyes munkájokban

д“? Fáradván, édefen nyúgofznak álrnokban.l

‚5 Egyedi'il vagyok fenn tsendes Udvai'lmkban ,

"7“ ` A’ félelmes bánat 1121101- az hornájban.

J Hiván Adelájdot, ’s az éj nyúgodalin-àt,

l; Rebegéfemmel töltöm e1fojását. М

a ' е
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Mëñyeki нац 1épéfmà а’ Le.ka ugy пёс;

¿Zikà __ _ _

_ Hbgy à’ I’et_ét:ts`ége_t`o mell'öllem el i'ízik;_

Isméß vifoZ'a jövök ОПИСИ fáradt'an. .

_ Kopofs'omhdz, mellyet fai-tok karjaimbań.

Adeláid árnyéka ‘Ott fzemembe t'únik,

_ (шт {08421 а22а1‚ hogy ö- meg+je1enik.

New az aíLéiek a” “mw выбита .1' _
Sgaiadâ hu'vik; mint a’ Yi'Zél Ollyań I'eŕé:v

_ ”Убив . ,_ _ _ _ _
Fel -^ папин köv'efvéñ I'Za'kadl _1élek-Zefeiii,~

_A E’ tsalfa-Áŕnyék'on kapkodik ä’_fzívem§

Degyenge ранца azohnßi e1'-nìúl_ik_,

_A’ midön ölelp'i yakaron'i fel-'01’Zlik.r _

E’ hálv'z'myzott `Aí`zfzonyt liémelykor tsú=

_ _ дают; _ ‘ __

Sugáros fériyével _ékeût'vjë látor'hä _ _

Mint едут abban' a’ vinofojgó berekber'i;

_ Az hol el-rahlott мы е1чё ЬеКйпсесЬеп;

Holm: на Шепзёзд- iii-'képéç __vi1"e11:e,W

_ Tifzteletem inerme,Y mag-¿hak inegèńyert'ef;

_Ígyfmiii hozzámí ‚5 fzünnyél pfalraiitsolji

fzfvedne'k- ‘ _ _ l ‘ _ _ `

5, А2 Halái аи úft'yá а’ bóldOg"_ élet'nek.

„МОР: 611 itït шишек àz'hol` végi'e élünk д
„Е'1де11уёГ2 ,SI Йеш tsalatik'

_ _ 5, ЬеПшрк. _ v _

„Az Шеи, ‚Ют: fzokfak menykövél темпа, `

',~,_Ió_1 _tévö ázol'hban ‚кыш fzerettetni.

55 Ne féljed kedve'fem fullyos" büiítet'ésécg'

‘,-, Мец ter'emfégének meg-‘bot'sátcya v'étkét'- д

„59 Efedezeí'emre" óltaimaz t'ég'edet,A ’

и '.Psak года idöre тушит. engeńiëtïŕ

H 2- " “ 5, Мйг'
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` Tüzével még tellyes fzaggatott fzavait, `

L
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„Mär-is а’ш1п161с1б örökké valóságj

_ „ Nyilatkozlk fzemed elötc az igazság.

„ Imádjad, fzolgáljad áldott Iiìene'det,

„ A’ ki biráfodra adja Szeretödet.

Tsalfa káprázatok! háborodáfomban, `

Hijában kapkçdok e1-hagyott jár'mambn. ~

меняю . . . Шепеш . . . . öteu Te meg

v gyözéd,

Es a’ fzerelmeß, Hiv Kerefztyénné tevéd.

Elötted а’ földig hajlo/tt tifzteletem, ‘

Minden ohajtáfom Oltárodhoz Yittem;

Miért engedtél hát idöc látására î?

Vagy mi okon hoztad halni e’ pufztára-Z? ‚

Е1 -felejthetem ‹- é'? haldokló nézését ‚

Nyájas bei'zédeit, felém nyújtotc kezét,

116

Szívemre bé-mettzett végsö fohajcáût.

Sorfomnak Királya eléggé büntettél,

Avagy tsak Sírunkban mìnket egyeztes

Sél ; Y

Mentsed gyarlóságát, kimély egy olly fzívet,

Melly téged bofzfzontott, azonban Гие

retett,

Bátor geménséggel várt késö Halálom,

lûen'emtöl léfzen els'ö ajándék.o'm.y

Ezçk fükeretlen ñralmas panafzim ,

Es az-halálmég-is nem véfzi Napjaim.

eg  elégfzel Anyám? emlékezetemre

Melly furti báqkodás nem tódúl fzívedre!

Illy tselekedettel magad esmértetted,

МЕПУЫС1 kßgyetlenül Nemzéfed 1111162—

te
ì

*Egyè`
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Egyedül nevedre borzadok ‚ írtozom ,

Te ellened kiált liúfz ei'ztend'ös kinom.,

Oh Te! kit a’ végzés _hozzá kötelezett,

Ногу meg'- bofzfzulj. Mond-el néki é

—‚ letemet , __

Ii'zonyodjék 'ó -is , veheffe fzívére _ /

Fájdalmas nyögéfem légyen értelmére „_ /

IEgy nyájas Fiunak merges i'ildözöje ,

Adeláld Hohéra, lehet-é l\ïei‘n'zl")je.>

Nem! mei't kegyetlen'ůl el- hontá kötéfCIyI ‚.

Е’ Koporsót mért nem lehet hozzá шп—

nem!

Hogy az a’ mit: inivelt gyötrené életét,

’S Fianak ronilfifa kinozná vénségét!

Mit mondok! . . . . engedj-meg сечет;

feininek , - .

Еду vézkes fzerelmes dühöfségein-ek.

Néha kegyetlen vólt, érzem hogy tifztelemb.,

Soha nein kedvellett én` .még <13 {ткет

A teni.

Titkolind el -tí'jlle meg -vallot 111501111“:-э`

Ha 'Ö meg éltével teged vigafzta.llîlaß` _

0h kinos gondolat, 011 gyöm'elniesV forfomaf

Az édesl Anyaniat nein. vigafztalliatom,_

`szorofs hivatalom ide köt'elezett„` `

Meg elek, ’s azy Hóltak ko'zzfé, elegyiineftt-i`v

Veledl már <3,ZL1thm`_` 1‘011а_пе111д fztßlliatok .„’ ’-~

Nein, tortilo'in kónnyed- a’ mellyet. fell/fA

tatok.v ` '

Е1— gyengi'ilt ei'L'ìdnek< gy:liniaal-a-'nemi-l'àêfzek.l

_El-_efett karodnak ma; nem fegithetek..

‚ (‚к ' Н: 3: ' НМ?” ‚
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Hiában kiáltok az édes Anyámra,

Hivom el-nehez'últ fzemem идиша,

Lehet, hogy той midön fzívem téged 0112135

A’ tijéd engemet haldokolva Гоши.

Anyám ._ ._ ._ . má; uil vagyok . . . ._ Iñe:

nem . . , . el-efem . . ._ ._

Te nyitod íirodat, te vagy-é kedvefem?

Te vagy . . . . követlek-is . . a’ min

denek úttyán . . . .

Melly-kedves az Наш ennyi kinok' u_tín!_

VÉGE.
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GRÓF COMENS, T'rapbéli í`zei~zete5ï

TER ‚ ARSÉN Nev alatt.

FRATER ÖTIM.

A’ VITEzLö DoRsIfNYI.

¿i ТКАРВЕЫ АРАт-(тк,

тишины ' '

шина}: wgyona’ Trapbe'li ¿WAUW?

файл, `
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[ELSÖ MTÉK..

i

A’ Kcírpit fel-takarodìk, cfr Iáthœtni :gy агу-[5,

феи Fäld @lett [е’иб теЦу B_oltozafot, va’ hpveí a’

4Trapbeh' Заемные/г temctkcznck; a.’ Klqßronmafk ‘

kaft hq/lzßu _làtírnya oda rúg : kaft grdditmn #munch

Ье’, теЦуе]: дитя; faragott kövekbäl сауна/г ùfz

_ve тайга, е’: mindenik mint еду Ízúß [фи-ММ dll.

Тш/г cgy' Lámpás világq/îtja. A’ közepäben еду

nagy #erg/’zt [здешний/г, a’ .millyßntA Пищите

inkben. lchèt látni.4 Az aM van äpitve ¿gy È-evqfrç!

fel~magaj1`tott flëmatò' duraba.: Kövekbò'l, _jb/r egy

'másra /uínt Koppnyák ragnßqyák azt а" Temstät

af Нафта: ‚ теЦу a’ перегон: Ránf/'ze' Араб! (fr
nal“l Temctú'jc, a’ 51-24- a’ Trapáeïiekstßerzette. Bcl

lyebb bal ref/‘ze felöl van Еду идиллии @fatt sfr,

_ . _ Н 5 _ люд. _

s
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теЦуле/э ./ìe-’le'n ‘jk/ffm?? egy- Кара; cgy Ard, ’.r

МЫ) a’ fdl# реф/”задник 'Eíe'àb [мёд Íff'kz'c падут:

Ärme't má; Jíì“, #aft rqfïeßcn кал-пед a’ Föld alatt le’

vů' Багдад" [dt/latin' fuímtrzían (fo/'f all/ztmn> kerçfz

найди, lne/(yeh a’ meg-hält fzerzetq/ëk Temetöjät

[са'ида А’ jobò-/zdz fel-’il való днищ felett függe

nek a’ Hara/zgoá'malâ` Éöteléig A’ паду #erg/'th alalt

a’ Koponfák felett van ¿rm Deîíkul. 

Cogìtavi Dies' antiguos, & Annos :eternos

in Mente habui ‚ ugyan azen Кате/Ь: fêlett,

‘vagynak {шагаем » .

1ct а’ Halál ’s azlgazság,l ìfzonyu Fáklyájokat,

nyujcyák.  fel világoîni ,

Ellakásból, mely nem I'Zenved vìlágì dol

gokac, '

` kell ysz ‘örökké valós-ágramegnni.

olvashami még két 'réfzén а’ вытащи.

ezen közbe rmecfzerc плакат

‚ На1аш10! hall-de a’ nékedfkiáltó fzókaf,

Léceddel hìjában hifzed-el magadat ,y

UgyE lehet: írtozzál halhatod forfodnt ~ ` _

Е’ mái napnak feléc magadnak nem'ígérheted,

Es ho у érzéketlen hamvad ezekkel elegyíted

’S a’ alálnak órökös almára fekteted. _

* *

* .

Hafzòntalan .Tddómápyok esmérettségébèń,

Bátor a’ Világnak ‘Rabjaí Járjanak ferényen,

Tévelygéfçkkel, tsalaíäák magokat Meñerséf'

ekkel,  - . c ы ‚

~ Valk щ

Я
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nak fzolgzâl,

Sìok világiakról тю emlékezet talál,

E’ helynek tekintete> (ниша гиппуаашгп‘а(Ю:3

А’ hól az' eletnek alma végzòdik z`

A’ Halálnak ebredése ott kezdódik,

*_ »s
*

Ember ki félfz magad meg-esméi'ni.à

A’ ki a’ Temetónek fzo'rnyüsegét kerüled,

È’ Halavány Lámpás világánál, fzemlélheted '

Vegezei'edet.~ Halni,rtëbfzör nem [алеть

1. JELEN'ÉS,

’Vak Ènibef, kinek Lelke а’1-Ёа2цзвёзо1сч -

а

А Gróf Comens egyedül Frater-_ Arfén \

neve alatr, mely neven az egéfz шахта

hivattatik, a’ Kerel'zt lábához borúl a’ Rán

Qze Temetöje felé hajlott , fel-kel, fzemeit

Egre veti, azután körül nézvén, lgy fzóll:

E’ Halálnak fzentelt f_zomoru lakhelyben,

SZörnyü Bánatokkal, fzu'ntelen vétkekben,

Nagy Шеи lántzomat ’sárnollyadhoz éppen

Hurtzolom! meg éleg, ’s eg Arfén fzivében!

Meg-átalkodáiïal fzerzetes ruhábanv „Mintegy Hite fzegett , kinos штатами. I

Érzem, hogy az Ember ellenem támadott!

G-yarloságom foha így nem uralkodott!

Indulatok Ura! ki Lelkemet adtad,

E’ Langot melyemben avagy nem ólthatod ?

lNein tudfz-é meg-gyözni? ’s üldözö nyilaim »

j» 'Avagy nepi' lehet-é oleatnì kínaim

‹

Mel
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Mellyek minden napon nagу obb kedvességge-l

Tévei'ztik érzéíim fok gyönyöri'iséggel.

A’ Koporl'ók kózött nyáìasságról fzóllok!

Eélelmes fzentséggel, hát merc nem borza

dok ‘.2

A’ hól Ránfzé nyugí'zìk, ez az a’ Temetö!

каше . . ._ . a’ ki mint »én . . . . mit mondafz

vakmerö i?

Az ö példájára életed végezzed ,_

Feiejtsed h_ibáic , jóságát köveífed. _

Ránfzét nyomozni kell, de gyözedelmében

Köyetni bátorság jó téteménnyeben.

Kövecni ._ . . . ah mikénpa’ сей: fanyargatás,

Könnyeìm Imádság az дюны kínzás,

Nem olthatnak bennem агу emlékezetet f

Мену aZ ISTENtöl-is el-hajtja fzivemet.

Ittv ‚ а’ hól a"Hóltak halmafon fek'úfzpek

Mondiam-é Щепеш mit fzivemben _érzek?

Haidaklo fzózattal mely never kiiltok ,

»Adelájd egyedu'l . . . .kit niindenben 1'átok_!‘

Ah még jobban bántom IPceni Felséged

° ~Tsak ötet fzeretem. SZáIlitsd rámmenköved’.

Meg-_Valhatom hát ŕgy Hitetl'enségemet,

Hogy femmi meg-bánás ne fogja fzívenlet !ß

ltr e’ K'o'falaknsk tüzemet meg-gyonom

_ -Lelkem mind ezekre meg-is ki nem adornL

Ве- miképpen шёпот vallás-tételemmel

A’ шедшим i? midöntüzemet könnyenimel

Шагает; milajdon, Sebemet ujjipom . . .

Adelájd. i'zépse'get hóltìg bálványozpm..

’S Én okozßaln- baját ;_ en_folytatnám könnyég

Ellene támafztám Eefje dühöfségee `

Meg-is . e_i_~__ŕ`elejt;5ern!Í elniémbóIki-xpeffeinL

` »_T-Í ` ' ' ' M_?ïyf

f
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МеПугЫ 1йепеп1пек_53ёгесей tetteän.

Tsalárd fogadáí'omà tlfzta fzeretetem

Ebben a’ merrékben foha nem érzettem.

Szerentsétlen Comens ‚ ennyi тек таи

Tsak Halálod шик, nyìlt Kopm-‘sót `kiván.

1h01 vár kezeddel kéfzíttetett fired .

Szemedet, Lelkedet ezekhez fzoktaffad.- ‚ ‘

Sies bé-fzállani9 történeteidet а д . ' 'á

' Rejtsd e1 igen nyájas érzékeny fzívedet- ¿

E’ Temetö Helyben, gyülekezect Hóltak ' _QF `

_A’ F'Öldböl kí- búván engemet каштан " Í

Követlek . . . . а erzem à.. а azlûenbofz- ‘

fzúc атом:

Meg  ,érdemlemà

f утра от а’ Kerefzf Lábdhoz, ¿f

'az 'elöbbcm' bádjadszígzíban q/ìk; j.

_HARMADIK J Е L Е N Ё 5.

Az АРАТ UR, COMENS., ~

Az Apát- Urinagy buzgósággal 1efzá1'
ván Kezeit mellyére kerel'ztben téfzì, Co~l

menshez közeledík, a’ ki meg mind azon mó»A` „ x `

Ydon а’ Kereth Lábánál vagyon.

Frater Árí'én?

C О М Е NS.

„. ~ тиши.)

” Ki kiáltott '.2

(Efzre vej/ìi az Арйг- Urat, ’J a’ßohí.r

fzerint , jìettse'ggel le Фот?! elötte.)

.."„`_`V~. » I

‘:‚ ` ' ~AZ

A, . _Avka А 'i ._.. _ ль... . .__‚_‚___
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Az A Р Á T -U R;

Kely  fel.

Y iA’ Jaffa/f Hezy fz@sz falkag" „фи

__ _ Jötte'm hogy fzívem тег-путай!

Fáidallńas', és Tìtkos fu'almid fag-¿adianl

Szomorú unalmid inéltán To'rvényünket

Botránkoztathatjak tsendes;I életunket :

Szólhatnék moli fzoros koteleí'ségedsöl

A’ nékeih adatott Hatalòm ’S erör'öl.
yDe -gyül'ölöm a’ képmútatis Lárváját `

Ne fze'nilélj máli hennem, tsak Blitzlth ’S

Atyát. А ‘ / '

Az ember't . . . д а’ kinek fzíve megeeslietikï

Terhes nyavallyádon veled bánkodharik.

Az Шей ‚ ha olyan irgalmas nem пят;

Imádandósága nagyon iiiegîts'onknlna. ч

( „Maig идёт: egyne'hány

Vallzifnnkha'n lintaen' fammi kegyetlenség' ч

Helyt talál mindenkor a’ coredelmeßég' ‘

A’ nyomorúltaknak panafzfzát halgatìa.4

Ingyen kegyele'mböl legedelinét' нит-312:

Егбз támafz köve Blinden Halandóknak
yKiket a’ moliohav töttenetek nyomnak.'

E’ vefzett világban holott a’ hamil'ság.

Uralkodik rajtunk irigys'ég, мышц.

A’ Vallas tántorgó lépálin'k bátńtjav

Küfzködéfeinkben konny'ûnket гашиш.

O_h hátkedves Fiam! Atyad kehelében

Úntsed-ki íiralmid fzíve rejtekében. ,

Már öt efztendeje el-múlt hogy efetid

Vagy az dIllen maga . . . . ,vezénlbútaidl

E’ Szent keritéshe hátoréágos p'artra

Mellyet a’ Világtól ligy tetl'zik elfzárîv

ч

126
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A’ hól olly' különös' шажок lakozn'ak _ _

Mellyek a’ Fölci fzŕnén fel- nem találtatnak.

AZ ártatlan Lélek kedves tsen1ì¢e§£`se’:ge>

A’ jó erk'öitsöknek nyúgvó békeí'sége.

Mind ezekkei nem bírí'z bánatid árúlnak

Soliajtafz fzemeid könnyekben láhbognal; _

Ha könnyed Atyai fzívemhen folytatod

Nem lefzfz ollyan fullyos tethed ha meg?

_ ofztod.~ д ~«  - ч

_ Szoros rendcartáûnk rajcad könyebbitvén ‚

yRernetéink közé neved nem esmérvén

Fogadtalak, midön még fz'úlêtéfedet _ ~ _

Nein штат, és honnan lett érkezéfedet

A’ Valláfìól avagy kell-é titkoìódnì_

Тifzta. kegyefséggel 'meg-»lehet шест

A’ Szenteknek Szentét, ’s töredelmefséggel

Minden fzerentsétlen ott vigafzt'aláû lel, ‘

Irgalmafság feküdt a2 óltár lábához

С О М Е N S. '

Atyáxn! . . höîzig való gyötrelem itt kinoz,

»AZ APAT-UR. '

Tzégéres vérkekkel ha motskoltad élted

A’ Váltságnak Urác búval engefzteled
Menykövec óìtani egy счер könnyel lehnt,

На van ollyan так kit Ia’ Viiá'g-Hinter..y

’S_ törvény igazs-íga fegyyeri'e jut-tathutg'fff “_

Nints' ollyan meiyet az Eg meg-nem botsát- _

hat. ' . ' ‘Í

_ C О М Е S.

vaaiázath ve'tkem nintsen min pirúllynk' “

kieliyek 112011yodädì: fzégyennei hotdqznak.

__ .‚ f _ " Oly _



О1у képteleńségre alkalmas' nem шпат „

_Tsak .egyet vécettem ;;.; meg nem job;`

bithatam; _ . ч

A’ kedves hihákban igeń >e1''n`1e1°`1'ilteńfí

Egy merges italtól hogy meg  refzegedtem;

Vegte Àmelly fzózatot fzalafztok г mint mon;

dok . ^

Itt a’ fzeretetnek kìńos rabja vagyok .

Meg-is érzem д ~. -. . éget . . ;. аЬЬап àz i4

_ _ döbeń Í ` v.

Midön meg -akaróŕń folytanì fziveŕnbeń`

Térdeń álva mondom efedezeíìmet

Atyám meg 4 mutatom méllységes febinì'eŕ;

Olvashatfz fzívemben ; . . . 0h bár enyhitenél

`Valgy tsendeûthetnéd . .;; ’s halni fegitenél;

Az ÀPÁT ¿UR meg- дыши; '

szóuy kedves Gyemiekem, bìzzál Bafámdbań;
Ugy a’ kegyelemnek erös hatalmában,~ ì

Az Щеп munkáját hibáí'cniln'eml hadja,`

Èrzékeny fzivedböl пупаа ki _ ragadja ,

Könnyeid meg# óltják keferves tüzedet;

COMENS meg-haten;

Igy а’ Baráttságnak nyitomwn'egy L'elkeme'ñ

E’ kö-falak Кбайт, hólott á’ tifztaság

Kéńyére lakozik tsu'pán 'az таща,

На fzabados léfzeń alázott vóltoninak., l

Még meg- emlékeznì romlotc магнитам

Т5щ1й11'61, ’s hamer múlandóságäa'ól

Futkosó fén'yéröl ‚ tsalfa -nagyságáróli

’S Hogy elödben tégyem fzokott ámìtását;

Tudjad hogy Böltsömnek még árcatlanságáp

. ` . 5204
ъ.
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Szemfén'y vef'ztésével környi'il kerittette

- Hogy nagy fzu'letéiîel meg -ékelitette

A’ Comens Ház, mellyben lett éltem kezdete

Királlyok Székéig nagyságát emelte.

Szines jókkal ’s Földi álmokkal tellyefek,

Királlyoknál vóitak Eleim kedvefek.

Halmozt-ák múlandó nagy vnevezeteket:

A’ 'Gyözedelemre nem fzánták véreket,

Nyertek az штаны merges ajándékot,

Mellyer Világ tìfztel ma mind Méltóságor,

Az Atyám egyetlen of'zlopa Házunknak.

Noni látta veleni Léányát Báttyának.

Egy titko-s indúlat közünkbe férkezett,
Adela'jdban végre . . . . föbb kedveml egyezett -

Szívünkhez, kezünkhez `fzintén eljntottúnk-: `

Mair a’ Házafságra таза Kofzorúztattunk,

Vúrt kéfzen az Oltár vagy-i-s Halal fzája,

Sz'úléìnken forgott gyülölség fáklyája ,

A’ fósvénység mellyet a’ Pokol mérgében

‘Szerzettg meg- zavará egy'es .értelmekben

Hijában mútattya a’ vérség erejét

Harag Vvéfzi rajtok gy'özedelmefségét.

Követik vaktában, ’s a’ melly kéz éltünket:

Egyeztette vólna, el-válal'zt bennünket.

Zokogó íiráíïal lábaikhoz esünk

Atyai Szivektöl mefzfzire küldetünk,

Е1- rémült Anyámnak nem hallyák iirását

Töllem-is el- zárjak fzerelmem látását. `

Holmi ok-Levelek kezemben kerülnek,
Mellyek egy `Ióí`zaghoz igaz réfzt engedrek,l

Báttya vei'zedelmét bizonyoi'sá tették,

Az Atyám haragiát ’s javát fegitették

Nem habozok femmit. Könyörülö vóltam,

Mit mondok'? egyedi'il fzerelmem hal attam.

’ I Ёж

.„.__._„_'_____1__A.'.‚_-_д
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Igazságainkat, mellyet úgy gyi'il'öltem,

Tsak femmivé tettem Lángal el-égettem.

Az Atyám meg  tudja Fiát el  felejti ‚

Bofzfzújának árját a’ Fejemije önti,

Nyájas Szeretömnek bújától terhelve,

Hìjában esdeklik az Atyám febhetve.

Szánakozás nélkül egy Toronyba vifznek,

Hol mégjobban gerjedtlángja fzerelmemnek. ’

Akarták hogy máshoz életemet köfi'em

Mint álnok hitetlen aval fzövetkezzem ,

Ugy fzabad lehettem. Elmém meg-állitam

Fel-idúlt Atyámat jobban meg-bofzfzantam

Haragja özönét rajtam apafztotta

Keményebb fogságban tétet és nem hágyta
Ногу a’ leg ,kegyefebb Anya, minty gyá

_ molom, _

Sírjon velem együtt ’s lehelïen oltalmom.

Kinom gyözhetetlen hajlandoságomat

`Iobban eröûté, ’s hogy fzabadságo-rnat

Nyerhettem ‚ érzékeny fzív után indultam.

Azl édes Anyámnak ölében' fzaladtam

Kinek~is íirása ujjabb eI'eteket,

Ad tudtamra bövebb fzerentsétlenséget

Él-é mégí? kiáltom ..... lehet reménségem'

Az Anyám orditva nyujtya-el Levelem

Ah! Atyám melly nyilak Щеп fzava ellen

(Kinek akarattya; hogy eröt tüzemen

.Végyek) az a’ Levél Szernemben . . . . Ъе1—

- kemben . . . .

Életem fogytáig nyilván jelen léí'zen. '

Olvaí'om: „ A’ midön ez irás kez'edhez

„Квит, már késö lefzfz fogni végzés'ünkhez.

„ Kegyetlen kötelek fognak _tartoztatni _

„Alatson módokkal nem fzánták e1vênn1

' a', za“

ч.
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‚‚ Szabadsägod, mellyet meg-adni tartoztam,

„Ez áldozgtommal >La'tzodat óldoztam..

„Eleted fzemélly-ed forgot; fen ezekben _l

„9, Mellyek az enyímnél. drágábbak mindenben

„Е’ fzerìnt fzivemet шея—Шили Ёз örvendek

„Ногу о1у1Г20пу1со Jármat_rám vehetek.

„Mellyet a’ Szeret'o'm 'nem 411'igye1hetett

„Szaggatcatáfomrg fok fegyvef egyezert.

„_Töhhet tettem erted_ezerny1 halálnál ‚

„Men el-enyéi'zete'm Jobb vólna kínomnál.

‚ Comens ifzonyu`

történet,

„Zokogo {шиш irom ezt a’ render, '

„Rövid idö alatt . . . _. Hólnap Férjem léfzen
l

‚Дай! ìàozzŕ tégyem-é'? hogy másnak Шё—

en. .....

Kötelességemnek каток felelni,

A’ Tiéd leí'sz . . . . engem már elfeleìteni

Látáfomtól ’s töllem mefzfzire távozni
És az enyìm . . . ._léfzen egyedül 'megáhahzgi` . . i

A z A Р A TÚ R.

Mìteoda baìokkal terhes ‚Штатам,

ATellyes ez a” Világ veméllyes Sziklákkal

Mìndenhato végzés! ohy Шеи! ше1у uton `

Vezeted az embert ‚ hogy ранга juthail'on.

Ámyékában jártál 0h Fiam íl'zárnyának.

C О М Е N S. `

Más kisérteteìm még hátra vóltanak

’ Dühös fzerelmemmel, kétségben esélïel

Sebes indulatim égetö tüzével ‚

Aval a’ Satánnyal melynek lmtal'n1álmn>

'Vólcam, érkezem az Adelájdházäban.

12I Meg- f'
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Meg-látván ferényen lábaihoz efem

Kivont Fegyveremmel kinálom igy kérem:

‚‚ Vedd-el életemet fzegezzed mellyemben.”

Azomban felém jo' Ermáfnzé meregben.

Egyenlö indulat bennünket keni'zerit

Bofzfzu-álláfunknak fzomjusága hevit.

Fegyverink közibe Tárfa ûrva fzalad

Шнек látására mérgünk jobban gyúlad

Egymáshoz vagdalunk, folyni latam vérem

Meg  indúlok jobban, mellyét által verein

El-eûk . . . . Adelájd . . . .„ hogy mit tse

lekedtem!

Kérdi , i'zaladj . . . . mondjay aval efzem vei'ztem.

Vérrel motskoíitva fél hóltan el-fognak
Egy sötét Tömlötzn'ek fenekére zárnak.

Várt'am hogy a’ Halál gyötrelmem végezze

Igazság fzablyája Fejem törvényezze

Ott az étl'zakának felét el-t'ölto'ttem

Fogságom meg-nyittyák„ vegyed fegedel

„mem

„Mert az idö drága, mond еду iiinéretlen

„Meny-ki, egy Irigyed tudd-meg hogy

moli menten. ’

Egy Irigyem? . . . De majd fzememtí'jl távozott.

Kinaimnak még tsak a’ gyanú hibázott

E’ fekete mérget kebelemben vittem

Mind az egéfz Poklot hogy féltém {zetel-_

mem.

Az APÁT -UR.

A_z Ember melly fzámos vel'zéllyel kinlódik

Mint egy gyenge Nád-fzál fzelektöl hányatik
Azt fzenveded Fiam! ’s még illyV -Iñant'ainl „ f

C 70
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COMENS.

A’ Történet щади éltem hajnalában,

Nem elég ez efet, hire hozzám el- ért

Hogy az a’ kegyetlen életére meg-tert.

’S örökös ñrásra jutott Felesége,

Kinek miattam lett halálos insége,

Olly kedves javamtól meg -válva dühöll'eu

Nem esmérvén femmit a’ mi élefzthelïen. _

Azon a’ fzomorú édefse'gen kiv'ůl _ _

Hogy el-rejtekezve fzenvedjek egyedül.

Mindenlële kintshez Uri Méltósághoz

Gazdag reménségem meg- vetem azokhoz

El  hagyom- Barátim Atyámfiaival,

.Az édes Any-ániat kin fzenved'ö gyáí'zfzal,

Mint id'egen, mel'zl'ze _világtól távózom.

Szaladok temetni mellységes Bánatom

Kereflem kö-I'ziklás Tanyát гагу pufzcákat

De nem kaptani elég fetétes Batlangot,

A’ holott kedvemre Remete mordsággal. _

Képzelhettem vólna forfomat bánatcal

,Efzembe jut végre' vagy fugallá az Eg,

.Ho'gy egy tifzteleti'e méltó Her vagyon niég.

Mellyben a’ félelem lakik kegyefséggel; _

H01 fanyarúsággal böjtel tsendel'séggel. ‹

Minden nap mútattya kedvetlen ortzáját,

_A’ Halálnak, Ишак ‚ ifzonyitó vóltát.

E.’ lènne lak hellyem . . . . magambankiáltám!

Eletemnek, végét abban határozám.

Ugy vagyon ott léfzen bumnak Temet'öje.

Unalmäm, íìralmam, fájdalmam rejt'öj'e, '

Titkos Hivségemet, kedves Adelájdom!

Várjad onnat mert tsak Tenéked áldozom:

__Téged’ o_tt mint Щеп: fzívemben tifztellek
Ennyire vihetett vhatalma bünömnek. _

I 3 El
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El~érek meg-hal'gati'z véghetexlen Tüzem, `

Ahitatofäággal fzemedtöl fedezem.

Szerzetedben ШОК; íègisségüï`hívom

Elménk káprázattyát tsalůafökofsá-gom ,.

'Ama tehecetlen meddwbölrtseséget (”‘)`

Mely bajunkban adhaf вешу feged'elmet

Sükeretlenséget gyäkorlom tseìeic (*)=

De meg ingerlecteïzívemnek feheic.

Napjaim kinokkal ke-Zdödnek v'égvîzödmek,`

:Valláshòz fzemeím könnyel emelkednek

Világosult Lelkem- hozzá ragafzkodìk

‚‘ Segedelme által Szivemis bánkodik

“Églñen Szerelmével, hafznos féle-lmével

'~"Meg«hatot_t, egle'fzfzen t'o'red'elmefséggel . . ._ ‚

De. Atyám, ez a’ S-zŕv meg nints meg-hódolwrL

Vagynak ellenségìm benne hábo-rodva. _

VérKe-s- Lángem érzem magamban gyúladnl

Teábìto Tárdgyomat rajtam uralkodni

китайцев üldöz, Kövecì nyomdokom

E_ddig a? veremìg hól vég-_emet várom.

Kellemetességgel ujjabb» fzépségekkel,

Sohajcoct, es könyen birhat K_önnyeìmmel . ..

A’ Földhöz- raged-ok , oh kedves orvafom

Ne vresdefmegI kérßéfem; шву erös gyámolom

löá Segintségemre. ., 1 ` . ’

A@ .Ar-Aem;

Бейте: Atyámña, ‘f ’

Elîenséjgeìdet, az lite-n шея-шт. .

Меязгешейз {Zenwedì hogy, óltallma Маш

шит hordozz Qllyan bfûnös. давит.

\

( .iih'iioŕdŕh'ìm ч

(9, ёжит.
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Bódult érzéiidben tsendességet bots-cit,

A’ Viadal után nycrik-el a’ Pálmát.

Eröltetéfedet várja. »sirj efedezz , ‘

Meg-átalkodásfal jutfz gyözedelemhez.

Gyengeséged ’s vétked hogy `meg-esmeîrtet

ted

Elöttem magadat kedveli'ebbé tetted

_ Беги te vagy egyedül a’ ki itt aggodik,

Наш árnyékában kinofon. bujdoklik ‚

_ A’ Fratei' lOtim-is illy gyötrelmet fzenved

A’ mai Etfzaka bánatokkal terjed.

Oltárunk. Lábánál halljuk fohajtozik,

(f) Ki-fzabottideje már fzintén bé-telik.

Bé-avatására kéfzen сапоги lántzát,

.Haldoklik ’s nem tudják bánattjának okát.

Gyakran követ Téged. . . .

COMENS.

Ez ifzonyu helyben ,

Fájdalmát élefzti . . . . nyegöd'o'z . . . . fzüntelen

Epefztö gyo'trelem Leikében febhette ,‘

Neha Könnyeivel liromat öntözte. '

Egy titkos indulat tsak a-rïa k-énfzeriz ,`

Ногу unalmainak tudjam eredetit..

Hajlandoságomnak érzem nagy hatalmat,1

De . . . halgatok tartván Törvényünk fzabását.

Az AP Á T--ÚR..

Halgatás oktattya a’ Valláfòs Lelket,

Ránílzél tanitotta. De ezen. Környéket`

` 1_4 ’ ЕЗУ

(’) Novitiatus.
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E у ìdegen (talám Щеп végzéséböl )_ _

eg~kere (te,’s fzólnak e-gygyel fzerzetiinkböl

Ártatlanságomnak napjaitól fogva ,

Hogy Szent Szolgálatban foglalatoskodva.

Vagyok, e’ Világban nints esmérettségem,

Miként neveltettem alig emlékezem.

‘A’ Bal fzerentsének fzövetneké által ,

Világ mélly Tengerén tett шпагами

Tanultabb vagy mint én, jól tévö módokban,

Meg-búsúlt Szíveknek vigafztalásában. `

Emliteni fogod Ifienünk hatalmát

Meg-gyözöd mutatván életed példáját.

Számláljad a’ ve'l'zélyt., lniborut ,. zürzavarat,

Мену tévelygéfekkel, ’s indulatokkal tart

Áldozattj'a lévén e’ Lelki ki'nzoknak ,_

Tanátsolni j'obban tudl'z mint azoknak. '

Kik `az ötvény mellet fzédült {от jfárnak ,_

Virágokkal hintet uton vefzni атак.

_Leg- elsöy Törvényünk hafználni Kzolgálni,

Szabadságot adok. v_élle hefzélleni.

_Egy fzornoru Szívnek íitalmát fogadnî,

Terhének fulyában bizonyos réfzt venni.

’S ha Szívünk. bánattyát mag/alban nyugtattya,

lïöbbl kötelefségünk, ’s az. Eg akarattya.

Szólj az Idegennel addig én áldozom,

A’ Halandók Könnyét Illenemhezl nyujtom.
i " (Сатана a’{был} barúl сайте.)

О

ULJELENÉ5__

_ CGMEÍNS сдует].

Egy Idegent. . . látní .. . mely terhemte eûk!

Наш Ьауе1еш egyiìtt kinok. alatt ûnlik. _
I .. De ß' „А
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De >van-é valaki e’ fzéles világon? ‘

Vifzontagsáî nélkül hogy magánlne sírjòn.

На ‘mint a’ ' örcénet nyögö áldozattya ,

Egy vigafztalonak jó мы: oh-ajcya.- '

Kinek fzánakozo Szavai enyhictsék,

Édes befzédekkel Eijda-lmát fz'úntefsék.

Шуеп' fegitts-éger várhatí'z -é Arféntöl .

Bóldogtalan nem fu'gg az egy Szenvedötöl!

‚ is?

NEGYED-IK JELENÉS.A Í

COMÈNS, DORSINYÍ.

_Az ими mig Сопит: az utf/Lvo’ Verf/Met mond

]'a , a’ Klqßromnals jobe/’elò'l valo’ reí/àeîöl' eg] 2.1

me'retlerzt везен egy Заставит; kinek  Я: Trap

бей fzokaíx /kerinf L'Iztvfzy mutatfa Comeré/èt. Ап

na/îutánnk le-òorúlvzírz абаз, el-hagfzí a’ Заставы

te: a’ grádit.: feiert; Come/LJ nem дата Вифлуёс

midů'n le-ßáü, e’ рейд nef/za nef/La meg-diván. ír

tozni Миши.

(Вот/231 a’ grádítman ifiö/zkeízt тег-Лик!!! а'

Fäld Маг! 'veld Лейте: легавый.)

Almélkodva néma háborodái'omhah. . . . .

Tsudállom a’ Valláß: illyen hatalmában

Világì fzemeknek Egek! mely tekincet!

Itt mivel az ember lehetetlenséget.

МеПу Tárgy!

(Наум olvqßà az МИМ/Запад: agynek a’

lröáe теша: [raf/21k [rözzül:)

Hogy a’ Наш, e's деду az igazság ,l

Irtoztató Letzke! Rémicö valóság.

Felséges tsudának hathatos munkája!

lhól a’ Terméí'zet magát methaladja.!
ì. .

I5 (Ah
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(А: utolsa ver.: után [сдай], a’ Игл ЬсЦуст

ef'ilbb mßfgyen, eyàrc ж’ус’л Сотет', eleiáen

Лаги! ’.г1е-Ьогй[ eiötte, Doz/ini шпона:

ja лгеэтедда ’.r maga meg-haie! elötte.

Mit tselekfzel (*) Atyám! ally-meg mi tai'

tozunk,

Hogy meg-alázódván láhodhoz bonullyunk.

Oh! nem esméretes vitezség példája,

Emberi erönek nints illyen tsudája.Y

Mennyei Böltseség lakj'a e’ Si'rokat,

Bai' nékem-is adna uji gondolatokat.

Lántzomból hijában fzabadúlt Rab lévén,

<Ez hellyre fáradtam támafzam fzükségén.

Mar két Efztendeje fzerentsétlen forfom. .

` E’fzoml`zéd Kaíiélyban hogy magamban tartom

Reméltem _az idö, és Remeteségem , ‘

Meg-tsendeiitheti békételenségem. _

Elmém indulattyát hogy zabolázhattya, ~

`Szívemnek febeit hogy meg-gyogyithattya.

Nagyobb fájdalommal e’ tifzta Lelkekhez

Jöttem, orvosságot keresni feliemhez.

~ Tsalárd indulatim amitáfok ellent

.Vallás fegittségét hívni inségemben.

C О М Е N S.

(az utolso veç/èkrc mohon nefzvúz

Dorjìnyìt mond/a.)

EZ ö . . . е Doriinyi ama gyilkos Férj-nek

‘IÓ erköltsü öttse. . . . .
_ v (mond/'a nth' lelkendezve.)

Aaélájdi mi: kérdelçzè

Mit tsinál'? fzeret meg? l

(_fc’lre)

K) Tsak az`ApátUrat hivják Atyának, de betsií

` letböl aftöbbi Szerzetcfeknek-is meg-lehet дали“
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¿gek e' mint мышек

(Dorßnyi гфе’гб! rte/zum Ситец/2:1“ eleve

nen mondja 718912. )

§sméred ..._Személlye A’ Gróll'.....

“С О М Е N S. _

Насаживать)

E’ lak Helynek
.Ne-m áll Büfzkesége Földi gyarloságban,

Affen Frátert látod alázatosságban

A’ Bóldogtalanabb S’ utolsobb Halandót.

D О vR S I N Y Í.

- (fzün-telen neîve'n двег.)

Ыеш13а1ас1сояот—ё? vallyon шок Valót?

Ijedkezéfemböl alig józanaclom

Itt . . . illyen ruhában . ._ . Comens'?. . . .

COMENS.

_ ‘_ Önnön magam.

‘A’ ki fzelmemet gyözni meg-akartam,

Eletem Halálom végét itt kivántam:

Egéiz` Terméfzettöl magam el-reìtettem,

A’ ki fok fok firalom, es efedezéfem

Között, jobban ¿gek ártalmas tüzemtöl,

Söt minden orában _távozom Iiient'öil`

Siefs ha meg-lehet fzaporittsad vétkem,

Élefzfzed gyerjele'zed tötvénytelen. tüzem.

Vegte . . ._ Adelájdról bátorkodj fzóllani ,_ -

'jaj inkább . . . igyekezd fzívernb'öl irtani. ’

Nein . . . rolla. ne befzélly '. kerülem hallanì

Mondjad . .. tsak éppen azt . . . tudfz-é hírt

mondani.

Jobbabé, napjai? follynak-ébékével? _

_Szépsége _ ’

(faîte)

\

`4 *\__._ 4. P.1.,.'`
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(fß'írc )

mit kerdek.> {Zemteîen túzemmel;

DORSINYL

\ (Адыгеи) Y

тащат: meg За]! Cartaya fzépse'ge.

Еву írigyed vagyo-n.

C 0 М E N S.

_ annak fegittsége ,

Kinos életemnek hoíZiZát meg-nyujtotta,

Ahoz gyötrelmemnek fokát ragaíztocta,

Nevezd a’ Kegyetlent.

DORSINYI.

Mindgyárt meg-esméred , _

Nem fogod okozni tám meg-is könnyezed.

Szeretet Reménység egyenlo'n vakitotc,

Óltari áldáshoz fzincén el-is jutott.

Midön rokonságim vifzfza taf'zitotcak,

A’ Föfvénység által ko'telim fzakadtak.

Ebben az id'öben a’ Bátyám kedvére ,

Erdemetlen lévén kintse nyere'sére.

.Adelájdhoz magát hitléíïel kötteti,

Szépsége félelmes ’s Nemes tekinteti.

El-titkolt érdeklö magy fzomorusága , ч

Meg-tettzik halálban lankadt bádjadtsága.

Szerelem bajával tellyes lévén fzívcm ,

«Ujjabban nyilait tsak'könnyen bé-vefzem.

-Nem tekintem a'zt-is hogy ujj háborura,

- Висок, panafzalok emlékezem arra.

Adelájd halgatcya efetem, sírantya, __

Gyakron e’ befzédem efzében forgattya.

,_ -_ . Sze
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Szerelmem Tárgyának kegyetlen .fzülöi,

Miatt. Máshoz tartják yöret kötelei.

„ На máshoz köteles leliet hát síratni,

„ Fel-kiált Adelájd bajos fzi'neskedni.

„Suljos titkolni a’ Hívsegtelen'seget,

„Ме1у kinos hordozni azt a’ nehéz terhet.`

‚, Hogy egy ollyan Szivet mely másnak adózik

„ Egy ollyan Fer] bi1'an k1 nyilván tsalatik.

Ezt mondván egy nehány Könnye ki-tsordula ‘

Ногу jobban fzépittse kebeleben húlla.

Vegte meg-fajditám längomnak hevseget,Es hogy meg-fzerettem Bátyám Felesegét, Y

Jol efett hogy önnönm'agamtól írtoztam,y

Dühösön oda jöl'zfz vasra tönek láttam.

Adeláid akkor könnyezö fzemekkel ‚

Tellyes fzepsegenek' kedvessegeivel.

Terdeim öleli keri fegedelmem,

A’ >fzegény Comensnek eletet'hogy mentsem

„Anyira betsüllek meg-mutatom Lelkem

„ Tudjad mely indulat . . . erre bír fzerelmem,

„Nem fedezem Tölled bünöm ’s törtenetem

Zokogo sirás közt meg ezt-is ertettem: '

‚‚ De gyáfzos Hibámtól meg meg-nem vaku1~

tam , _

‚‚ Jóságadban bizom hogy ezt meg-mondottam

„ Botsálïad-el ötet, ’s en . . . maradjok nyögni

„Igerem refzemröl hogy тез—шаек halm.

Azonnal fzavaìt fzakafztván fogadom.

„Afzfzonyom irìgyem _eletet meg-nyujtom¿
Meg-fòjtam magamban tsalárd érzefemet. H

Egyedül követem tsak betsületemet. ’

Mikor fzabad lettel Dorlinyi vezetett. »

Azon eröfzakban erzek пазу бгбшея.
Í.’
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LA’ jó tselekedet ily édességgel hir,

Meg-térvén e_zt mondám „Szi'ved immát

nem sir

„'Al'zfzonyom'! 6 fzabad, ’s háládatosságul,

„ Órökös titkoláíl kérek Jutolamul. '

„En meg-serthettelek; de шаг tlfzteletem ,

„Engedelmet nyerhet, törölheti vétkem.

Lelkem meg-is teli vólt bünós tüzemmel ,

Ujra vifzfza едет ’s el-gyengült el-mémmel.

Fáradtam fok klnos tufakodái'okban,

Lankodt méréfzségem el-hagyott azokban.

Ugyantsak el-tudtam fzaladni, hijában '

Szetelmem veleni jött, ujjabb lakáfomban.

_Meg-kellenék gyözni , ’S itt egy Irigy'emtöl
'.Kéi'ek fegedelmet hogy mentsen ügyemt'öl.

COMENS.

Ёгаешез погппуэ _. .. . Т611ес1 mikel kanok ,

Jajj! Jó-téteményid fokától bámulok.

Az én Vgymloságom néked kell híztatni,

Nékem kell- Szerehn-em végig fel-_áldoan

Ugy vagyon a’ vallás nyujtya feg-edelmét,

De máx az Ifiennek fem értem befzédét. ` `

Katjaini ugy tetl'zik ellene támadnak

Tudom hogy vétkeztem az Egek Urának,

Midön ez órában Adelájdról tóbbet . . . .

Netn fzóllok. Jaj minden furdollya mel~

lyemet . . . .

Ez érzékeny fzívnek febét minden vérzi ,

'Vannjtt egy Halandó ki-próbáját téfzi. (*)

Mìként hordozhatja ezt a’ terhes igát, `

Ugy lehet hogy ö -is mint mi érzi baiát.

' Vélet
n

 

(‘) поташ.
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Véletlen fzerelem áldozatja lévén,

Е’ köfalak közzé jött Iìrnì efeté .

’S nem tudom . . . . nyögéfe . fúrü Го

hajtáfa,

'Szänakozáí'omat ébrefztì íìráfa.

Ugy песик hogy keres; még-is fut Гае

memt'öl, `

Indúlatom hozzá értem-ís Lelkemböl.

Értekezném Tolle, örömeû bújáról,

Szorgos kivánságom még fem tehet arról,

Örökös némaság fzájunkat Zárlotta

Es foha . . ._

òTòDIK JELENÉS.

coMENs, DoRsINYI ‚ А’ ЕКАТЕК öTIM.

Ötim ve'gefelefaz elò'bbi jelenej'ßwk, a’ bal rc'

rò'l ДИН—[е а’ , Gníditmn паду òajjal látfzatik

jöni, mngátja Oomen/kt; Ье’: kezeit az Еву-е emeli.

Le-ejti фуг kaptxolva , az utá'rz edgyiket ßl'väre te

fzi meg- du штатам: el- nyomatva , ßáll lefelä,

egynJ/uíny {Jpg/ì taf/zen a’ Játëk дадут. Ááŕlízatjdt'

пет Zchet Игл! enne/î a’ Szerzetemels, тёте! Адл

гдге’ие1 ßéáoritotta. ‘ ^ °

СОМЕЫ&

( látwín ат. )

Né hol van! mint érdekel vólta!

Iñenem hát ujjabb fzenvedéñ'el kìnzafz?

_ (Ötim a’ Oomen: 'a fele’ me’ m’ “ЩИ,карт]. ß'y gy

‚ noRsINYI. _ _

Нот mégy? ' "

GQ#
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coMENe l

Siromhoz `

D O R S I N Y I.

Oh Egek! mit mondafz'?

Ez С . . l l

( Сотеп: mutatvzín a’ magaßrjátl)

 Igen- is ott van kinaim határa.

Hafzontalan'álmom hol tünik, mit para,

Ott lele'z rövid idön talám ez órában.

(Elete Comensne'k nagy tereh magában)

Hufzon hat efztendös nyomorúságomat

Majd oda temetem gyötrelmes vóltomat.

( Útz'm a’ Conzan _firját olëyan ген/дине!

Iza/zi, те/{у fzz’vböl МЫШЕЙ fzrírmuzni,

дней а: efgre стай , а’ Comcer _ßrja

fele’ terjquti, azutdn едут: kaptmlvá/z.

Szemeit Comensreforditja.)

A’ mi Törvenyünknek ez _а’ rendtartäl'a

Klaůŕomunkban lakó Remeték fzokáfa',

Hogy bátor kezekkel áfsák-meg a’ hellyet

Sirokat.

' ( Meg-hatva,

Hol a’ Szi'v többet nem fzerethet!

_'Az enyim kefzittem . . . . az Öcime ott van

Mutatie dz Ötim frjzít melly. jobb-felò'l valo’ `

ref/¿ën пищал a’ Játd7ï hebfnek.

,Szegénynek . . . .

{Camem- ngifzůntelen, Za'tja Ладу a’ Ka

pát a’ jìr partyáról Ireze'ben fogja.) 

Mi



:LF Щ!“ 145

’ Mi' vifzi Aoda ollyan b'átran _?

~Vagy kimélni akal’ е’ fzörnyü munkában,

D О R S _I _N _I

_(nefzveh ат)

Szánakozik rajtad ! réf'zes n_yavalyádban;

С О М Е N S.

A’ Наш еГ2К62ёп . ` '

(Ötim egynäluíny гадал dolgozni (фат: az

zal az _cf/àközzel da mind алп 'iz ' ° ’_
tette.- в] а ’ keze'böl. ) 'if or alla'

»o_o

ereje fzakadván . . . .

(бит _ÉL-gin’ а’ ¿EIC/561, ’.r meïlfen пуща)
Jaj 3. ‚ _. А i i

С О М Е П 'SA

milyen -nyögéfekl _. _. -_.

DORSINYL . n

’ _( гриб/шиш ) `

megfütközvén Сдать”
Nem tndnád _. _. __- i

CoMENe

_( _Ólzfm Cameri; fclç’ me'gyep еду пе’Ьблу
lend  ' '

.- közelit- _ . _

( _Comeni- çlez'bçn тешит, Ötìm hozzáfor,

fordúl, падут? fohajt, _ú vç'fzfza tc'r, Са

men.r_1r_n_o_nd]a _nef/ri jájdalomrnal.)

_ ' _ _ _Hát távozol töllem г
Egek! Ja) ! rn<`e`g`fzegtem hitemet”.` . .' '

(Dorßny'i afki дат шёл akar rnc/mi.)

legy velem.

К Clim

__ ,fha
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Ötim ¿aj/2m fel-mrf/z ugyan azon gráditJo/z

mikor a’ идёте/ем vagyon megfordúl mög Со

теги ldtászíra haze? az Egre emèlz', ’1_/hl

146

мазут.)

нпошк JE'LENÉS.

CGMENS DORSINYI.

COMENS. '

( tartoztatvcín fzüntefen- Dvrjïnyŕ [ri-i: Öti

met стат/а Ихе’тё.) `

„Ne késérjed> kérlek mert Törvényünk tìltja;

s' n -. Ь b ~

( vifza jön la’ .frita/Ã“ helëy деде/Май)

„мы mig fzemem könnyét mind ki-ontya

. Azt a’ fzerentsétlent gyarapodva fzánván ,

Sorsát meg  érteni naponként kívánván.

' Еву xsudás ingerlés ;, д . háborgac . .. . 12611—
y’i'zerit . . . .

A’ melly vefzedelmem üldo'z , nö ’s kei'erit.

.Dorfmyi . . . . hadjál-el . . . . tudlak  é?

fegìtni'? '

Nem .. . у. de mutarhatom miként kell тез—1121101.

lDoRsINYL

Et'mérjed Dorñnyit . . . nem так tufakodìk

Ногу azt: meg- forjhaiïa a’ mi hizelkedík.
. VNagybb eröfzakra ezencúî kéfz vagyok

Akaracod ellen ..... ’s ellenem fzolgálok.,

Meg i gy'özom шагают bets'úlet leíiafz tzélom
Еву. Lev'elem áltaì Adeîájd akarom ,

i д. ~l l Y I I’ I y

СО

"та:
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COMEN& '

(Гели fzoäml)

hogy meg-halok . '. A.

D О R S I N Y I.

hogy fzeretlä . . . .

С О M E NS.

` Menem !

Mit mondafz ! Kitsoda t? én tartsam  fenn“

tüzem ? `

’S még Te gerjefztenéd ‘.2 holott kell óltani.

Tevagy a’ boriinyi! kitől lehet félni.

Еп meg-is halgatom ötet ’s itt nem hagyom,

Távoztafs Iüenem vezéreld ját-árom.

(Egy zzc'iuínyle'qui гудел, hogy el-mcnych)

- D О R l N Y I.

Hit el ~hagynád midön édes Anyád- mellett:

с 0М в N s." '

l Vak/ira jöve/n nagy тишина!

Tudod hogy hol vagyon! láttya még-az Eget!

D О R SI N Y I.

Még eddig Atyád-„ít íirban nem követte.

~ ёомвыы.

Az Шеи hát Töllem ötet-is el ¿vette

D О R S INY L . '

Kemény győlölségéc felejtvén haragját.

Késő meg- bán-Mal végezte pályáját, _ I '

Már érzékeny Atyád forfodat nem tudván»

kanmgüahmmhüämiümwmn

K z Az'

„д

s"
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Az édes Anyádnak nyögö bánattyait

Egyedi'il Adelájd fzi'inteti kinait.

‘ ' coMENe

AZ _Anyám _. . . . ’s Adelájd . . ._ .

lD ORSI N Y I.

_ _ _ Fájdalmak edgyezett.

Ki- стоит? егеф! töröllyed könnyeket,

Nékem kell kedvelnem e’ bánatok hellyét

-' Adelájd tudom majd halgattya fzerelme't.

__ ' сомвыа

Tével'zteni akarfz ‚ terhelné lántzoxnat.

l \ _ DORSINYI..

NanmmdkœymanyTamweemz

' alatt

Hogy a’ ki fzerelmiink liedsjes tárgya vala,

Meg-fznba'dúlt; ée hogy a’ B-.ltyám lialála. _,

- С О М Е N S.

_( nag] in_dúlatta!)

.Adelájd . . '. .

l) О R S l N Y l.

fznhad `. Д .

`COMENS. `
( Éeîtsegbe Y2.’.1'fîffì'z'iel)

’s én lántzakút hordozok!

*L » -- ‚` lm'ofzfzu: lia/gam; ища.)

Nagy 1.11дпГЬАре1ё3 bóldogtulkn v_;xgyok!

ишак _niondhncnnin _ ним ‚мы выдаст
ч ЬОЗ/ '

 

NUL,



x за. ее ß 149 А

Hogy tsak ö forfomnak Afzf'zonyß Illindelïem

Es~ imádásában fovebb kedvem пуегет

Mmd eddig I'zerelmét, hogy hordozta fzívem. '

__ ч (Dorßnyinak снимут)

Táyozzál kegyetlen fuffad látáfomat

Bieri: vetted-e1 hóldog tudatlanságomat

Pokolì kinomhoz a’ megannyit fzereZ

‘Az Шуеп 101ё1е1 méltó egy 1figyhez°

- DORSINYI.

Mi az? vagy a’ Hitt-_el . . . .» ‘

С О М ЕN S.

(ßüntelen [dükùjè'rü

örökös má'r lántzonì!

Nlinden fzempìlìantás nehezìtì,1á1:om.'v _

Gyötreìmem ‚ tìtkolni kéntelenìttetemj, ’

Fájdalmam., {ìralmom , magamhan eméfztem

Nem remélvén femmìt (зак olly életernnek ,' ‘

Végét, kit fok hünök, "s bánatok üldöztek,

Utolïó órámon me'g vétkeí'ehh lefzek,

lfzouyú jovend'öt egyebet nem érek. ‘^Е’ fzo'rnyi'i örvényben vef'zefztem Lelkemet ' l

Шеи oñoránál nem látok egyebet,

( Dor/ìnyihez) ~

Kegyetlen шеПу 1121111 í'zaggattya kehelem,

Ищу egéi'z efzcend'ót vetélkedçem velem

Kfltelezéfemnek késleltem határát.

Hogy magamr'a végyem irtoztaró'já'mát, ‘ _

Mid'ön a’ fzeretet . . . . Remenység. .. "öröïîre'

Fuiïan el-fzívemb'öl, ’s hadja 'gvötreìmekre

jmmár efztendeje hogy az Ég Ватага,

Ide köteleìzett ’s vagyok 1111105 fogia

K 3 Es
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És midön ¿il-(lölökfullyától terhéuek,

Akadállyoztatnak fu'ba _nem érhetek

,Szçrentsc'tlenebbül élerben kinlódom,

Ö @abad . . . . még Гааге: Egek! ’s én

imádom

Merc шатен érzéfem tellyes fzereìmcmmel

Az: kiálçom nappal, abban egek. езды

Ugy vagyon, ez a’ Tüz meg- cmél'zc fúteget

_Az Ég, becsüleœm, епепс hijíhan vec. 

Törvény, Illedeneég femmi nem намотан,

_Indúlataimnak árja e1~ragadotc 4 _

выпадет! égö {'zerelmemnek élek'
_Réfzegségçm gyl'xjcyák fok némü érzéí'ek . . ‚ .

Jaj` ùánàkozá'fod kértségben eféi'em,.

Y Boçsáß'q диез. Ne шепну . , ,. kiván lútnì Гае

mem

E; hellyben . , . . Doriìnyi писца tink сдуе—

' dúl

y Неву лещ; шик femmìt ALìelájdon ШИН. д.

' DORSINYL

` ( el  #maud/z, )

‚
.

за: пйнсдгйпопт!‚‚

Е'ТЕШК JELENÉS,

QQMEN&

yf упадёт)

Pokpl ,köïnyékejbgç {Шиш . ..

“Nam ci'mépçm magam' {сауны-Кепи _Iiìenemg

ÈlLenségem ‚епец, а’ 'kip hz-ílványozok

yagy man l`m€g г gyëçgmì to'lled nem lgêfzen
’ и,” . . _ I 

" ' " r4@ щ идем

М fl?
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M ‚морж JA TEK.

~\_ if

ELsö JELENÉS. __

Camem- е -edü11¢ za'll oli an (”тротил melly
böl fájdalma glimg-tetízik, {16 те’дуеп а’ Játe7t

lac/(yan, еду `йага623-!те1{у.ге’3ез gondolatban va

gfon ; az шёл igy [МЛ :

Melly sür'ú halálos ködök környékeznek?

Tude fzándékomat'? avagy mit mivelelt'.2

Doríìnyi vil'zfzá jdn meg akar halgatni

Mi lele'z reménységem'? mit tudjak kivánni?

Szakafzilzńm kötelem '.2 Békómat el-veil'em'?

Az óltárnál mondott hitemet meg-fzegjem'? . .`

De vallyon fzívemböl költött fogadáfom

Mellyet~ is okozott tifzta nyájofságom,

Nem elözte-é meg gyülölt esküvéfem'?

Вата-ё az ember az Égnek Menem?

Gyarlósága önként hordozhat-é штанг?”

A’ Bünösök Atty., (kiket fok Тянущие) .

_Teremt'ö Iílenünk! kiket Lelk'únk fzeret,

Kegyetlen mordsággal találná-é kedvet?

Ногу fájdalmok nyila fzaggalïa formáját.

Vagy örökös Наш fel-dúllya mun-káìńt.

»Az én könnyeimmel táplálni hamgját,

Kin fzenvedéfeim `nevelnék nagyságaît,

Solgálnám  é azzal vagy hivem tthtelném

f K 4 Ha ~
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Ha hofzí'zas rabságxfa napjaìm fzentelném .- .- .7 .l Ц

Nem, éfzre térek már; А2 emberi vakság

Ne fogadìon ollyaß', mellyberi nints fzahadság

' Avagy 'nintsen elég bilintsüńk, és Мистик?

$2йшса1ат1 ter'hün-ketl `n’evellyük-e magunk?

Hiremec legtetfem i ‘ Mind el+felejcödnek

Szerelmem imádom lábához repülekv,

На tisák meg«tekintem;, minden búm' enyé»

_fzik' ч

Kellemetel'sége fzívembe tenyéfzik.

Ha tu'zem gyúlásác а2 Eg nem fzenvedné,

Meg-fucina óltani, ’s konnyen meg-gyöz»

hetné. ` _

YKövesd tunya Comens! az >Iítentzr- [1012-

Сготчаа ' - «

A’ káromkodáshoz vaks-ágod' ragafzí'zad.

Hire _fzegett {'¿entség to'r'ö meddìg vmehetfz

Bolondkérelmeddel, mellyet meg-nem 33102—

>heti'z. '

EröS-kotefgidet Tzaggaçni akarod _ `

Alatsońságokra vmagencîoc Шииты; д

Ногу ha fzeineinknek Tünö káprázattya

Melly a’jó erkölcsnek так .а’_1Ъпуёп -пагсуа._

_A’ Визит: kome valamire téged _

Eelelj _ha штат muy@ fzjegni même?
’ V152s a’ Vallás annyi Mennyeì karakkál

L Heltht'a Шведы ‚ egy Щеп azokkal.

V’S“_Te тез—191111110 Büno'd hoçszícó' Iñened _?

-L' На meg — nem çérithec menykovet nem fe'led'? l

- Нац—011 fejed felect har ¿jának jelec `

Omîanak meg тумак а 1131111 örvényét.

Ezer kiel-rtetek .. .. halovány árnyéko'k

Mereí'zrìk ermekec, {грузди a’ fàiíjok.

А’ Sir {жакеты ijefztöíkózatok . ,. .

_L_x_'____;.._~__è`_r_~g l... 1
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Meg  nyìlik .' . . . mi lehet. . . . 'Rállsé ikît

i látok. ` `

Ó .. .. ki haragjának tüzét опасна rám,
Fél-támad . . . Könyötülj! kkönyöri'ilj! oh

Atyám! -

Befzél! „Bóldogtalan n1er felé tévelygefz

„ Az Щеп öléb'öl de metre fzédelgefz.
„ Е1 akarod hagyni vélle fzövettségedl

„ De halálos átkát lehet-é .ker'úlnedíë

„ Végyed fúleidben tsak hìjában _hatot't

„4 Gyul a’ Pokol, rettzegj;y mert az Eg e1

hagyott "~

„ Kiáltya sákmánnyác majd el'-is ragadja ,

„ Mit tégyek ?... kit fzivem imád meg-ta

gadja. ы

,‚ Е1—Ьагуот végtelen hajlandosá шпаг,

‚‚ Felejtsem egy ollyan kedvellec árgyomat,

„ A’ mely az Egekkel Lçlkemböl ofztozìk, А

‚‚ Mit mondokì?. . . Adelájd .. . tsupán ural

Í

kodik.' _, . . `

„ Dörg'ol'fîL (*) erös Щеп! légyen immár haj

О ë

„ Kövecvéu Törvényed . . felejtem. .. .meg

` ’ halok . . . . `

‘ь ' и“

K5. .MÁL'

 

(") A’ Frantziában igyva-n Лёт/(110112: ’saz értelf

me fzerént nem-is botránkoztathat, de én t? Ma~

gyarban ezen fzón'ak fzokott' 'kiLfejZését' idçfiî'.

лепешек tanván I'zántfzándékkal más fzót leb

tem.
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MÁSODIK JELENÉS.

СО MENS DORSINYI.

.Az utolJo 1е1спе’: ve'ge [в]! Вофпуё а' jobb fe.ŕ

löl valo' gráditwn еду Ьеие’Лс! а’ Èezäbe az ¿gre

emelgeti ьдетсад, ntf/za az írrísra та, a’legmä{y.re’

gelůńb"fú'jdalom teg/zik гала, ’J jönn a’ мы]: [Lely

е .

( Comms' Миши Вофпуй egynähcíny le’

pcßèlfeläje mcnyen. ) _

Doríìnyi . ... de mitöl fzármazik bánattya . . . .

Бит/путей" fzüntekn Детей а’ levelen , eis.

halad a’ Játäŕ bclljcn. )

Kezében egy Levél . . .. Könnyével áztattya!

(ЛЬЕ - indúlva )

Szólly Dorfmyi . . . _. minden érzéíìm fzakad~

па]: . . . . 

V.Adelájd . . . . nevére könnyeid húllanak!

D О R S IN vY I.

(ландыша: náveh re'ríia. )1

Сошел: . . . . 0h! nyavallyás . . . .
y (Fe'lre) '

el~futok fzemét'öl

» C О ME N S.

( тайнами)

Verjed már mellyemben a’ kéû melly öldökö-I

Nem felelhetfz femmit! пацан nyegödözni

` DOR



ax ф щх' тцза

D O. R S I N Y I.

( Inc/Igy- fájdalommal)

Nints egyébb mit tégyi'ink, Comens meg

kell halni , -

.(fa'lro ) _ Q

De mi a" fz-fmdékom? Hív baráttságomnak

Titkolni kell inkább hírét ez újságnak, E

A 4 ч ( Hdbaradva)

Hadgy el üráfomban bánatim enyimek

C О ME N S.

Titkolódáfaid jobban ijeI'Ztenek. ‚

Minden fzerececem/.... láiîam a’ Levelet.

<DORSINYL “k \

Mert fzánakozáfom annyira nem mehet .

штаммы mendek . . . . .

s: OM Е N S. д.

akarok fzenvednié.'

DORSINYI;x f u

„Nékem kell gyötrődnem ' '

C 0 М E N S.

«énnékem ki-múlni

D O R S I N Y I.

(fe'lre. )

“Mit шатает? magam. ...arra nem vihetem;

А’ végső Menkövel meg-nem üttethetem....!

( Oamaru/wz )'

„ Ne

наш
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‚‚ Ne térjél többé e’ {'zomorú Világra

так шк ì

„ A’ hol nem tekintefz egyébre tsak kinra “

f еду ne7zány lejzçïi tefve'n hog] el

nyen. )

Щеп hozzád Comens . .

С О М Е N S.

(dä/:ö: fdjdalmiban, е’: Вофпуёлад‘ йиуа’:

el-zílván.)

Nem ; . . . nem mégy kegyetlen. . . .Az Írálßs.meg 1átom . . . .l

DORSINYI

. (тез-Лит.)

maid el-véfzfz véletlen

Ha fzeretfz en'gedd  meg. . . .

с 0 М Е N s. l ‚ч

Nem engedek tudjad

. '-‘DOYRSINYL

Meg  fojtod fz-ívemet!

С О М Е И S.

azy enyim fzàggatod. `

{Daf/ìńyi'el a/Fdr - msnm', Comcsz~ tärdez't ölò'lz'.)

1Add ide . . . el-hagynál Lábadhoz borulok.

(Dorf/îrlgfi-y ßre'nyen fel-emelveîz, efr тов-616112641.)

«n

'Lait-ud.-` sérèìmemet ., . тикают nem titok. ё

(lgén паду fájdalbmmal)

Mic kivánfz hát még-is? \

_ с о

_ д—‚_4._. ц_-____щ-А-щ4„_.

-теп-‹ f

‘Qn ъ



_w »k мг 157'

С О М Е N S.

_ (Ízz'rtelqmefggel, )

efetim véglével I

_L_eveled ’s Halálom. .. . .

(Dorjz'yni аНгфреп лёд—[е vda сайт)

. . . . Olvaffad hát ’S heli-_61.1 —

__ C О М Е N S.

. _ 012241722) 

Vegte í'zorgalrna'tos keresésünk után ,

Lakáfod fel-kaptuk _, oh bär 'ezt így tudván

_Lennénk hizonyoí'ok, hogy ott bekefségben

"_.Értél jobb id'óket, és gyòzedelmefen.

Uralkodol 'bírván indulataiddal,

De За}! mi ko'vethet e’ tudoíitáffal;

_ Efztendeje tudjad hogy történetétöl,

Uldòzve távozván maga lak-hellyétöl.

_Kedves fzer'etöje fzüntelenul' Lelkét,

„щами, Adéláid . . . el-végzé . . . életét. ч

С О М Е N S. ' `

(el-gyulvdrz egy ‚Зависите-А" a’ .círjáfa )

D О R S I N Y I.

(fel-aira'nvín amçlni)

l. .

Сотёпз! 0k! Bai-amd . ._ такеррец enyiii

tfen

_Ez hellyben . . . .

НAR“
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Н-АВМАВПО JELENÉS.

COMENS, DORSINYI, Az APAT.UR.

(Az Арб: Ur leßálvcí/L a’ jobb „мы valo’ gr¢í~

dirson, cfr а’ JáteZ" helëyre meg-eïkezveh .

Tudjuk-meg mért jött uz Idegen. . . .a

(DoìI/zynyitartvzí/z (lumen/Í, efr az Apdt- Urat

meg-[átván .

Oh! „Atyám flef's -е1 . . . Comens halálára

Е’ Levél. . . . .

‘(melfyf isföldó'n van Comm: шагал)

$2еге1ше . . . mit adok спасёт?

( Comm; valamerznjire meg-leïvgh a’ Huid] Tоп

` /fábdl ¿diván az ¿t1/)fît  Urat kid/tja]

Адепт meg-hólt Atyám!
ì ` „ (aval vili/za фиг)

Аи K А Р A 'r-Ú R.

‘_ ( megßföl-:pffn , в“; Èarjaz'n tart Mín.) »

 

- Bal'átodat, l `

Halgaffad, ki veled siratja forfodat. \
t`A Hit meg-vígafztaî ‚ ö'tìfzta Tennéiket,

Érzékeny, ferényeu шиш: fe'gedelmet

_.Vifzonçagságodban jöttem védelenedre.

4Engerth meg-ható Könnyed tjrlésére.,

'“ ` DoRsïNYL

‚ (a, .Ía'te'ŕf heb'ßeflńl.)

Mi dolog! a’ Vallás` mihéut fzánalmzik,l` "

Mely máfok fzáßában так fenyegato'zàk.

Ранах tölle шайки , йогу kéí'z a’ 'fe Идете, _

Ah! ниток jercek ide fzerelmére

' Q ` Az

_ ‚.__4„;-..MVA
j, -,.:ú...LJ-.._._ ...м-—.._—- 7' *Q_*
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мифы

Az АГАТ—ЁЖ.

Az Emberì Hibák vége mely kegyedçn g л

( Comenshez а’Ыг ölëbm ¿art)1 ‚

159

Ne vondÄ-el magadat nyugodj hivségemen,

vifzfzá fzavamr'a, lxadd-el ajúláfod ‚

С О М Е N S.

ч « (fel-emel/chìfcî'z eg hwg/„1)

El-vefztettem .. . РОКОМ van-é nagyobb ki

nod ‘Q ,

(Him vìfzfza ф.)

Az А Р А т _Ú R. .
l (Doffnyz'hoz)

Engedjél egy orát magunkra, . . . '

( Da/frllyi el-aÁûr marmi.)

С О М Е N S.

( mëreggelfd-dlva'n.)

_ Maradjon, ‘

_Atyám hogy nyögéfem értse , ’s мы láfïan.

Még minden lbünömet meg~nem esmérhette,

HogyV `Iónak Arnyéka vann hennem аи: vélte

Betsülhetne azérc tsalattatásából,

Meg-cérjen . . . kivánom Doríínyi .

gadtól.  ' ~ ,

Hogy a’ Pokol , az Eg, ’s a’ viìńgon 'minden

'Meg-ñzecheteulen vétkeket _esmérjem

Ногу meg-áralkodott Lellaem fzemléljétek,

Merc той mikor réárn ишак a’ Menykövek

Azon tanakodtam . . . hogy bontván kötéí'em

Szivemet Lábńhoz tégyem. . . ’s шаг nem lelem

Az man lakolrac. . . . .

(детку! ki-mefgyen.)

e1

.. 7S ша.

~ 1f'¿ .‘ :Eni
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"i60 we же

' ei-távo'zol Тенет?
_ Az APÁT-ÚRhoz i

Atyám nem ellenzed hogy bé-nynmja fie..

mem l? "

NEGYEDIK JEL'ENÉS.

coMENs, az APAT-UR.

‚ _ Az А Р А т _Ú k.

Egyedül tsak nékem í'zívednek febeit

Mutafsad. . . . »

COMENS `\

(ATe'g niind a’ Temctön, ¿t mintegy dühòfsefgůcn)

a’ mellyet femmi meg-nem gyogyit

Atyám már túl vagyok: menten porrà tehet

Az Щеп ki büntet vátorn a’ Menköveç.

 

( a’ Földet âleli Нит/бдит) . _.

_ Az APÁT-ÚR.

_ _B_óldogtalan Arfén! oh! Fiam esmérjed,

Az Ille'nt, kit bántafz , és a’ ki vár Teged.

f _Kéttség kivül réád kéfzu'lvén nyilával , _

Rettentliet bennünket lSzent igazságá/al.

Elönkben 'teheti vétke'd büntetését '

Meg-búsulásának._nagy emlékezetet.

-El-nyomhat egéfzfzen ereje felelmes , _

`Benz Uien . .. Atya,__i1‘galmas ,"s kegyeltnes.

Те vifzfza éli'z ával mint el-fájult inagzàt._

С'О— .

'I'

_ 94

„_A-_'_._.„_„__ 2_2... - .
_.__.‚ _‚.‚ __
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аша ъ аж в:

Ё Ó М N _ _ _
__ _ _ (игуан azoń állajl'olbaiń'.)

Àŕyáìń u.; За] ïńeÍZfzìr'è `e`ng€ń1étè1>haïgf§ŕaìů

-Adelájd'ot töllerń eilvecte'. '. '. ‘. _ Ó

' (righ 1'.5'lz07raì.$17115 ;ůònììj‘âl}

_ -Àz À'PÀ'T'MÈ; _ .

Méréleed mondani _olly vakmerö Szavad!
_HícedenSégedben okozad az Ege'tr,Y _` _

Ink-¿bb кошмара ‘az Atyai k_egyelmei:_`

Mit топает fu'atod élèvefz'ett tárgyadot '

De ki vetetteêèl #ángAdçlájdoQ __ д __ _

'És ki áldozza-fel? Te _'vagy ŕilágtalán

Те lévéń Hitédhez (Шут álliatatlap;w

AZ óltz'nftól ['zököl mélySégeS ‘örvéńybéń

А’- 'vìlághóz meg L_rérfz bünnek fertöjébenf.

'AZ Щеп а’ ki egy tekìntettel láttya

Az örök id'ökerj, méllységèk'et Папуа;

Olvaůa fzívednek ваша rejrßkeit1

Fel-találta titkoS', bünös végzéfeìt

Látta'hogy kéfzeń тазу Hired fzegését'è;

Annak анаши: е1дчессе vég'cé'rè4 а _ к

E1'- гагат kegyelme áz Emberifl hagyott_

Ногу könnyed yhúl mel-yet `az Eg meg’- boi

_ гейши; __ ‚‚ ‚ _ _ _

Nyerjén Malafztokat nékéd, és Tárgyo'dn'ak

Hiv'atalom h'o'zzád kéni'zerit hogy fzóllyak.

Engedjed karadat . ; . ; .

( Feï-èmcli Сошел/ы; à’ h' fámbáúodìñ:

maga-i.: е': az Apót- Ur karjairl'l Шпиц/й:

жом.)

.Il ёё:

x
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сомвыа

. . . .. Mit kivánhatf'z Atyám!

E’ Temetön fzintén végzettem nyavallyám

Mért hìvol éietre a’ mitöl úgy futok

Nevezz nagy b'únösnek jól tudom az vagyok,

De a’ Tárdjam Atyám .. . . éppen fedheretlen

En fzerzettem baját ’s az engefzteletlen

Egnek tsak engemet kel vala büntetni.

Ártatlan Adelájd ügyét kimélleui !

АиАРАТ-ПКTifztellyed végzését imádjad haralgjátl

Szenved.

COMENS.

. . . .meg-tetézte fájdalmimnak halmát

Utolso tsapáiïal akart el-végeznì.

Nem félem halálom hátor fzemmel látom.

Mint bús`efetìnmek orvofsaít5 ’shatárom

A’ mìpöl rettegek az Щеп huragja. _

Vond ki ha't fzívemb'öl a’ nyilat mely hatja

lrtózom mondani меню meg -hólt _

’§ az ég felett foha ily hatalma nem vólt.

Ö kisér egyedi'il engem Koporsómban

E’ fzomorú Métsnek sárgás -Világáhan

Ó az a’ kit: látok h'övebb kedvel'séggel

Az шастал ötet imádom hivséggel,

Annyiva1~is inkább terhclve kinomtól

Ногу már meg-téréít-is, nem várok ma

gamtól. _ _ _ _

'Az APÁT»UR.

‚ваш: reménséggel élefzfzed шагнём:

Méllység fenekóröl kiáltsad {Кацап G

Уаа .
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auìß.$.áìß ~ Зад

Gyalázò Rab-ságod тазе тёззвонеуа

А’Тепаег ‘Кйгйпуа; â; egeknek Attya;
Kinek еду fzaváfa fzéhvéí'izfëke'l-"m"úll1_ak`x i

Az égi h_áhorúk _’s Meńkövek húî'ämnák;

Meg ` tudjat` «гиена tsetìdeßégét ат

« lDe álhatacofoń kellrkleg'yelmyet kéïïŕŕ; .

Akàrod hog'y gyarló Lelke'dbeń fer'ke'ñńy'e'ìi

Ditsfö ìgye'kezen, ’s`_ az á láńg gefjedjerì

Мену bennünk ìńdítt'yà az Iitelifzerelrilétà `

Forgaíïad èlötted а’ Halál fe'lehñé't', "

А’ щепу idvefségës irrózáa okozhäf;

Тетесб fzövéŕilek нута látáfddaf; _

ES nagyobb шиты végëized íìrodaŕ;

Mellyberi majd ńyugtatod a’ romlott. Agyagaiì;

Retcegj; hogyi a’ Lélék inelly élŕiînláy намаза

Az uf] «тати átkát meg-ne’ hadja».

Félly: нежен fzabadog ~Hìeńed ültébëíì

Sírod felett; mér'ö fer'penyö kezében.

нею Вйгйаое‚‚’з ináŕ nem Atyád Шва"

1её1 он плата 1161 кати mafadáfad?

~ _ K ` (mutaktlůdîri. Jírfát)

Щеп Fegyverétöl таза, amott 1e:verve5

Ehlérztö mede@ ¿1m el-teilietvë. .
Májd ottp'r'othad Тайга; шоРс ázétti 115130120113 »Y

ìëöteìefségedrç a’ Наш tànìrso'lí; '

E’ Rettentö Ugral lel-hagylak.A _,

(еду àéhíny шт; ‚фея flog); cl-mèfinyen)

G О М Е N S.“

(tartoztatváli Ífz'rl'ul'áftal) -

-\ A . _ ‚‚ “едущим,“

Atyám .- . .= 'äz az быт vàgyonnagy kínomrär

¿rmi az еъеьь шаги és' »iig штаты ч

, ь . ь a ~ f ш



_ i »__v-r'v-v

164 ”и" *i* auf”

Mi 0k hozta vifzfza hogy azt meg-tudhaû'am.

Itten . . nyomdokomban . . . láttatik ofztozni

Terhemben, Munkámban, kiván fegitteni.

Sírom felett gyengülc kezét emelgette ,

Nagyobb bájdassággal ujra 1eejtette.

Avagy ismér engem . . . mért sír Z? járj végére,

Mely fete't Etfzaka borúlt efetére.

Tsudálom magamban hogy mi indit ап'а,

Adelájdon kivül, mi lehet javamra? ‘

Az AP Á T-UR.

Szüntelen az a’ név _? bé-töltem kedvedet

El-menyek fel~fedem a" homállyos leplet.

Ótim majd meg-mondja tsudálatos okát «,

’S értéfedre adom. Terhes állapottja!

Élete hajnalát fzintén hanyarlattya!

Félö hogy bujának meg-eméfztö mérge,

Ne légyen maradék napjainak vége.

C О М Е N S.

(машинам

,Illy vifzontagság-is forfomban meg-talált.

Az yAPAT-ÚR.h

E’ Temetön Баш tanulljad a’ halált,

Kereíïed meg mondtam borzafztó félelmek

Oktatják az embert jóra .’ . . .

( еду n¢7uíny [е’рф _ taf/ken Ладу ki-mennyen)

C О М Е N S.

дыбе menu_eín)

Nemes Lélek!

Mellyet a’ Terméfzet ’s kegyefség egéiìfzen

Bit, ’s abban jóságát példázza az Шеи,

Mivel hogy' ‘nem _lehet hozzá reményle

nem

Az
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Az édes emlités foglallya már Lelkem ._. i.

Akár tsak (jaj tsupán fzánakozáft kérek)

Hogy egy Barátomnak ölében könnyezzek

Meg -fojrsunk e’ fzçrint minden indúlatot

’S örömünkre az Eg nem да egy Barátot,

Atyám ! ._ . . Fájdalmimban Doriinyi vigafztalt » .

Hogy jöheii'en vifzfza ` . . .

А z AP Á T -U R.

(mellye'lzez fzon'tva'n ötet)

mi e-llent tapafztalc

Bennem akaratod'? vóltam-é kegyetlen'?

Avagy egykerefztény érzéketlen legyen .2

Nem ismei'ed mégis` eröfzakok nélkül,

`Air-allais erejét igazán egyed'ül

А’ nyájas {Zeretet téfzi valóságát

Ha az Щеп maga nem fzeretett vólna

Kövemök Törvényétç? minden réä unlink.L

А’ fzeretet bírìa az; okofsá tüzét

Arta, hogy bé - yégyük aflfitnek értelmét,

_B_arátod meg ,látod._

С, О М Е N. S`

(аз-боли az ¿pdt-‘Ur elölt),l

*
.

а: *

ÓTÓ-D-IK JELENÉS.,

COMENS egyedül te'r mfzfza a’]áte'k hely еще”.

‚ bajaim mely nagyok 2'

Erzékeny fzíjveknek melly fzámos\`a’ инок:

Enyéfzecünk elötr, hányfzor kell meg~halnìî2

Minden рапс ‚ meg  indit ,jön engem fzag-gatni

Az az Otìm . Сошел: ja)l ne fufs_ ve

fzéllyben _ '

L 3 ‘ Van-é
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Vgn-é még Шипу, fzìntén, ki араб: fzs:

medben,

'Adhaçfzfé még hellyet Наш hidegében’
Az éjzzékenységnek, tsüggedö fzŕvedhen, ‚

AMindent el-,vefzŕettem ! ,. , én kieméí'ztödem

Én ki nem vaquk már . ‚в. kìáltlak Iiìenem!

Akaljod hogy ötet felejtsem l ._ . . oh kinok !_

Kivánod hp у végre utánna пе íìrjok;

És az az Ёжик ,..‚ nints t-eheptSégemben

Vétkezem ‚ botsásd - meg, boi'zí'zú álló liftenl

Akarnéäk ._.. engedni . . .‘ ._ ,-.

(4’ Ránze’ Temeßö/'e'hezßalad, ò'lelinagy

:Índúlattal2 ci; könnyeket [ЩИ/ш) ‘

ah! adjad fzivedet

Te n’ ki fzüntelen tudrad érzéíìdet

Ránílé . . . . Te í'zerettél;` és a’ nyájafságot,

Tudod. . , . . miként gyözted meg a’ души:

ságot. l , "

J'ó erkôltsed mellyet az Eg óltalmazotc

Felejtette veled kedvefebh, Tárdgyadot.

Koporsója mellett, hidegi'ilt Teůenel '

lüenhez , Щ ‘ötet el-` vette , meg -térél

Nékem nim; olly eröm . ._ jojj fegittsé-`

' ` gemre '

Jöjì; ’s hódold kínzómat „i . .Í K_i meg-l губа

` mindegyre

Szívem ellen Ránfzé,` Fegyvered fordittsad

Adelájdnákbennem I_‘zerelméc oleafsad.

Mondhatqm azt.. Oh Jai З, .. meg 1térek
_ . nevére . . l k .

Segìtts a’ 4Vallásnlak minden crejére.

H'Uában штат Sirod’ körmyeilŕnm'ell
Sze*ret:t;e':11'ugyl ming én e1-efem terbemmel’

( ff’
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(А’ Temetön: hajlott, a’ Kerqut Lábámíl

meïëyœfge.: bdnatban.)

* * *

167

HATODIK JELENÉS.

‘ COMENS , ÖTIM.

Ötim lefzál a рыжем; valo’ grlíditson, a’ mab"

fek' Comem’ a’ Temetön Fejäta’ дат/ада hajtotta,

efr- ¿gy nem [ей/шт: Ötámet, ’.r ö jèm velisti

re Comerç/ét. Ótim a’ Sírjdig tzammag; lehet pedz'g

einlä/rezni, hògy a’ Май Лаг/{улет jobb felölvaló re’

_fzän vagyon. Ez a’ Застав; а’ kinck mindekor a’

Faja köntöseî/el бесит burkolva, folîcíig ßemleïi

июлю nyugoddlmánn/î helga/t; el-Ízadja azt а’ hel

4761, egy nähányot läpik 110ngŕ тез-гейши, azomban

фге vefzi Сошел/2, háborodba lágfzatikhfeleîa тг

gycn, ауте? el-trívozi/f tölle, ujra vijìjìa Шут; Со

тет ötet nem látja,.fclemelkedik ’.r a’ Jdtälr heb’

nek bal nil/'ze [в]! megjen a’ magri Sírjríhoz. Ölim

‘a’ helga/re рама, ’.r lrítvzí/z hog]l Сотеп: lI_{öfzrqye- ‚

де: hullatatt a’ Temetöre ott тата! оЦуап formán

Лед/депеше a’ mint Comran` vólt.

( Comensfebemclkedvo/n a’ mint cmlit

ve van .sfr/'a felc’ mentes/ben. )

Menka hogy kegyetlen végemet el-érjem

Mit mondok'? a’ наш nem egy reménsegem.

` . (/Iz Amt kezeZen usf/zi)

Föld bátor lak hellyem, vallyon kebeledben

{шишке hamar illyen vefzéllyemben

E’ Гид-дают Szí'vel ezer üldözéqben

El-erhetek-é majd a’ végsö -femmlben

(Bányomja az Amt, fúrja a’ Fäldet ’.f akadáëyt

talál, az (Маг! Ötim tio/rolia a’ Temefö Ixel

{ï/:t , ’.f ú teg/iik mintha _а’ Gamen: Kün

nJ-ßit ßívében alrarná _fzedml ‘

L 4 Еву

LÍÍL..___.Y ŕ_nm-
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31.3, um??

Еду-тогдашними köver ide tenté; в

Oh Föld! L. . Kcinnyeìnmek~ ’s munkámnak

` ' engedjél. ` '
f ' (Люд)

Lágyult óldaladban . . . как @gy Sir; kerefek
a ' n Kóveket hanf-ki a’ .rír `[lu/lire, `meg-dll ’1;

` Kövëfë b_ßfëeïäß a?, ¿fw .ffi'ïmfmdván- У

jjabb gyötrelmekkel n_apjaim teilyefek.l

gy miért féltçném gyáfzog fuí-‘lejzemetjl

Boltsömtöl fogva fok fzerentsétlensége;

Ismértem, fok> rofzfzgç vifgontagságokat
Léterlnbeny nein `éj1fte_n1_ egyç-:fbet1 fájdalniat..

(lí/fa aïfů'ldó't, lßftçf/ìi а; ásot, @gy Kapa

” n_ya't [едва/Вт ’.sf kaplan zìgygyßlv vifgdqu.'

.Azy Eg súgárától éled-çtt :inatbólA

А’- véges embeiböl mi :mirad-meg.,` ihóì!

__Szcregcek öl; nyllván; . . fzívek шаг nem érezl

.f Q (mom, ¿ffii/‘Mom jezavez. тогда! @ein a’.

' ‘ Koponyát, a’ melf Ötimfele’ hengerèg. 09.

тел: а’ Hamlo/fzít ke? [негде hajzfy'a, еду

' ideig úgy тата! Gti/n, zy'edkezett mazdu.

(фещ а’ Koprïnfq [кайму-а. ' ’

{депеш !: ehlélt erörnben védelvmezz...

. « (ÖH-m {ед-статский, az Еде/отит ßemeit.,

‘ ` kezät ßíväre tcf/ìi,".r 11p-afa.: ‘elöbbenf'árlláß

bari hegj'lz'ezkediŕ степ; 'wf/ài a’ Карий,`

a'fföldetf’ ke'tfeleff ’kán/:yq Мёд! аТ/ё’гУгЁдад

byu“, тау/деде; Зарядами/сдал ßemlgü ‚

(4810795? a’ Дед?! meg-Íz.att_y_¢lí*¿_.l »' " `° ’

Hogy. hamvamnak hellyét; tekintheíïem. bá~_

Itt . . . .' femmivé léfzek . . . . e’ kitsiny вы,

__ lásban ‚ _ _ а ._

Min-_
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Miçden elfenyéf'zìk . . .l

oleik. ‚

Itt . . . а? Szeretetnek папаша el-múlík.

.Adelájd-is végre . . . élek . . . még gyuladok

,Erzem . . . hogy Adélájd tsak a’ kit imád-ok.

_ ` (El-eid a’ Карий, magari: bádjadvq a’ Тетсгд

` ' felöl valo’ fzegeleteîe ç/ìk a’ Sima/f, attól

a’- Jdtäk Iza-’zö/s Millat/'dk Ötim a’ kit mäg

Comem` nem vf;th :ef/Ive, еду nef/Lríny le'qu

tqf/àenfeleîc, тиф/21! jönu ;_ Fajdalamna/î je_

lait adju, a’ Темам/16; Мг, fçZ-kezäre oda
èfálnq/ìiodik.) А l ì' '

Ne itéld Iñenem végsö, fohajtáfom

Hadjadv utoljára hogy' e1-töltsöm magam

Azon Tárdjal . . .i a’ kit néked fel-fzentelek

Megquegett Hitemért botsánatot kérek.

I_-Iogy а’ kebelemben tartám af mi душок.

(liebe-1026! ifi-wmp а; Айе1е74 мрет. агат“

¿fp-pen, Comuna/wz Юге/едем, lfqßkenäjń fw-.

шт ref/"zi, ’.rv helgatja a’ Comm.: bquädeft

ßgyelmetqßräggel. ) ‘ '

.› а’ Remény -wi_sv

'Kedves Képét . . . a* mel-y I'zívemhkezA шпатом:Т

E_'l flehetett vólna éltem nélkül venni?
V (Битой q’ Íïe'pre függrgfzti.)

. ._ .~ hogy kell ŕ_`e1ejteni!j

Könnyem m.ajd1e  moiìa . . .l .lfzemeimben je~

` ` len . . . ` ` '

Mely nágy а’ hatalma . ._ a’ valla'pi'on` ’s_Égen!

Meg az`11tenné1fis . . jobbmxy tifztetelek

Oh !" Bálványzopc Afzfzbony,l érted molt-is

égek. ` y
A’ leg — meg lindûltabb fzívnek kivánságáf:

A’ Ёе’рег‘ 'òorittya tsókjaival ` ’s könnylzůla

zdfaival. ) I

Ked
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Жвагез Adelájdom! . . . végye ohfijtását:`

( Ótim luft Íïezeít Comensfele’ дуй/та, а‘ h'

ötet meg-nem láttya, ’J mintegy kaf/ì a'

kiálta'xra.)

’S Lelkemben végtere гонцы: gondolatim

Ö T I M,

( Кбайт)

Ah! Gróf Comens . . !

` (nja/rra före vg'fzfza fzalad )

( Comeni- jèrehyen n’ke’pet kebele'bcn vêfzßa

tíve'n ’.r датами)

fzava hangzására . . 1

` Ötìm! ., '.

. ( vg'ßßa te?)

_Nevezem

дит- a’]°obb felöl valo’ gráditsfsle’ mc'gyen)

fzózattya keg'yetlen .„ . . merc fzaladfz?

( hozzája menyen)

Lábadnál h_alök -meg . meg - nem tartoz

tachatl'z _

(Ötim ki-nyújtyn дат/ей hogy a’ Comen.: [rö

zelìtekät галопе/а)

Hát meg-nem halgatol! «

Т cl- bámúl)

е Tsuda fog erején. . !

Ótirn c_gyne'htíny läptsön _fel-ment ,° [снег/Й“:

f  . kaft /rezeit a’. tärdeire Мгла/Зав 0471?”

`‹" ’ mdn mint a’ kißránkodik.) `

Síxj! . . . - _
ì ( Сотетщ 5п1й1аф/ап Ötimfele' тетю еду

' (флаге hág) _
г _ Meg ‚сдаст ._ ._ .

' ‘fw- @TIM
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yÖTIM

(рея-впитывал e's ßüntelen ìntvän Ладу

fclÚ'e пе menu_yen. )

My_meg . az Ég rendelésén,

(Ötin: vägre kiananfel-mcnyenЛатан ‘vf/2.

мы; tekintvän.) ' ’ ‘4

С О М Е N- S,

(el-bdmúlva a’ grddìtson тата)

Uien akarattya! Tovább nem léphetek!

'Vakmerö halgatás meliyet nem érthenek!

(Ötím feleffordúl а’ ki а’ grü'dìt.: tstejßfn van,

Слёт, /fezeit скуден! kaptsolja : az ¿Ig/w: fo.

háleîodik: Comerç/bt ne'zi, mäg теЦуеЖ/Ь

hait, ’s Ífeßen van лову а’ Játälr lwìófct

ç] -/;а‹1]а.)

ötim! . . kedves Ötim ._. . . keri'il n e bif
` аокнк, ’ У g J'

( Comen.: mefg fel Lhág еду nähdny [е’рпдп

hogy Ötim'lwz mennyen, efr/ima наша)

Ötim halgaiïgd meg. . . egy {Zómat- . . . .

‘(So/rzíig ke’.re’ri ритме! Ótimct a’ ki „сущ

el-halad : Minekutdnna тег Сошел/ё:

tekinitgettc pólnq,` lie-zeit az ¿gre стати,

”а _fàlve're ге’ие’п.) .

távózlk! . . ._

:E ‘fk *

\

IlHETEDIKJELENÉa

С O М Е N S. ‘

_ (туш kfzdlvrfn.)

Hangjai l'zavának Lelkemben hatomk `

*Kedves káprázatök! mìként oíìromlatok . . ,_

Kév

. ______`_` .l
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Kétségben eséf'em kétfzeres fáìdalmam

Oregbiti minden meg  háborodáí'om

(А’ Тетегб felc' текут)

Oh Шеи! ki büntecl'z; kit fzüntelen bántoiq

Adjad hamar végét kines napjaimnak

Menem. . . . Oh ments- megy vóltomnak teh

hét'öl! ‚

( :gy йоге? а’ Temetöre тёти/Змия.)

а: =k я:

NYOLTZADIK JE-LENÉ»S.,Í`

-COMENS.

` Вод/блуд lc~jàdlván /x'etve a’ bal ref/Izröl там
grdditsról ’J Come/z: ‚таращил. Y

( Comm.: Dofßnyi eleibe лам nagy indúlattal).

Efmér г

D О R Sl I N Y I.

( идут: 0be тащат!)

Ötìm talám élete` végétöl

Ning-S mefzfze , . . .

С_ О М Е N S.

(дедов)

_ l . mit mondafz'? ‘

D О R S I N Y I.

e’ fzempillantásbanl

Látám »hogyA von-tzolák a’ наш torkában ,n

Az hellyre, holott a’ fzánakozás végre (*)

Kegyes fzemet vétfa’ nyögô terméfzetre.

' ' ' С O M E N S. '

(/ìíjdalommal, efr еду пе’дйпу [фа]? гс’ие’л)

E1- _vefgte1ek! Ötim!

DOR
 

(7); vagy à’ betegek háza.

_ “Щд. Щщ._„
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‚ D О R S I N Y I.

_ __ Sárgás fzíne alatt.

Vólt olly tekintete iner meg-háboritatt

»Comens . . ~. -. meg èkell lámi-`

C О М Е N S.

_ _ én ma vélle léi'zek A

Fuiïu'nk mert ezentúl . . . . femmitöl nem félek;

 ( h' menyen )

_ DORSINYL ` "

Követlek. ‘ "

»p >l< :P

с

fKIL-ENTZEDIK JELE'NÉS.

` ` poRsINYI .gym-1.

_ __ ”ОЬ „ГиёПуоп rá irgalom!

ez helyben nincsen ‚ 1101 van nyúgodalom ‘.2

A’ Méfodih «Malina/s ifa/ge.

‚г

WdRe'
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.HA-RMAan JÄTÉK.

*Y
 

ELsò JELENÉS.

( Ситет‘ fettsefggel lefzrí/vzín, ¿i .Dorjînji òftef

kövewän, ugly-an azon ßreîiységgel.)

C О М Е N S.

. s (те/3 а’ grádítson)

Ne lusérj! — _ -

Лафита: а’ мы дадут)

Y _ D O R S I N Y I.

- e’ Hóltak bóltozattj'a alatt.

Mit kerefzfz г

' C О М Е N S.

_ Aa’ méllyebb rfetét éjtfzakákat.`

’S ha vólna a’ Földnek ifzonyubb fzállása,

Egy iigye fogyotnak a’ lenne lakásn.

Ногу rajtsem fájdnlmam Hnlńî ejielében,

Szövetkezett minden iildüztetófembeń.

шеи: talállja minden s_értéi'emben

Bóldogtalan forfom el-kerülhetetien

Mint esmérem mín’ аи: а’ Pokoli Lelket

A’ mely fziinés nélkül gyötri életenlet. _

Mer Böltsòmtöl {вата fzomjuzyán Könnyeińf'
-. y f 52:1—

e .
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Számòs efeteken vitte történetim’l v

Álhatatossággal dühödöct ’S¿íkn1ánnyán,

‘ Emél'zi'zcd kegyetlen: Штат halmozván.

DORSYNYI.4

наш árnyékával magad környékezed~

Nem hogy enyhicenéd; so't kínod ingérled.

Keferi'i epével élödni kedvelled .

Fogyafztó unalmad magadban élei'zted.

COMENS..

Ötìmhez. . . . azt tudod millyen ei'méfe'tlen

Hatalom иду tetfzik fzoritotn fzívefen

Hogy Adelájd után egyedül 'ò vagyon,

Тянь: а’ ki fzívemhez ferkezzék olly nagyon.

(Шт .. . Kit fzeretek ’s _mi okból nem értem

Távózik mindenkor kerülni fzeméllyem

Kéttségben ef'éfem foganatlan kóunyem ,

Báuatiuak ОКА: tinkon tartcya пашет.

Söt аи: mondják: ’s гаек az ujj gyötrelemtöl

Hogy gyáîzos élene nints mefzfe végét'öl.

Ha meg- halna ... . De mit hafználna élete?

Mit mondok'? az enyim forsához kötötte

Doríìnyi honnan jön, az a’ hajlandóság

Okozhatná, avagy a’ Bóldogtalanság.

’S az {Zerentséclenek gyengült nyájas Szívek,

Máfokénál valljon jobban érezhetnek'?

S’ vagyon-é mine'künk oly titkosv örömünk

Hogy ha bajunk’ másnak mondyuk könnyeb

bülünk.

Könyebb-e а’ ГпПуа, а’ meg-ofztott bajnlk?

Vagy az Eg ‚ mellyet a’ bóldogtalanabbnk _

Gyakron kevefebb-é mint máfok штамп,

Szükségünk közr hellyt ád az illy indulamk.

Öri~



 

na faiß'

Ötimet -. . . . lnellette'm gyakor ïziieii >.látlon'ì

Keres', fzalad . . . ’s érte nyughatatlankodom.

. D О R S I N Y I;

A’ mit mondol fzintén azt érzem iriágambarì

сомвыщ

Minden-is 'eröíitr e gondolatokbań.

Az emberi elme mit fegirhet nékünk

Gyenge világával nints mit ditsekedjünk.

Gyarlo Szövétnekét mellyet egy lehelleti _

Tápìál, e1á1atja а’ leg-kißebb efet.

Érzésünk oleása az elménkben gyengit,__ _. ~

Magamat tekintvén felelmem kiffebbìt. _"

Az álmot ez elött femminek самокат, ‘

Ma hifzek annak-is, azon háborodtani.

Igy alatsoriyitcya а’ Szerentsétlenség,

Аж, kit Ur képének nevez a’ Bufzkeségi;

Akkor midön а’ пар érkezik Délére,

A’ Törvénìf engedi hogy hadgyuk fzemünkŕe':
`ïönni az lomnak édes tsendességeï,~y

A’ Halál-is nyomta fzemeirh fedelét.

Nyögésben el-fáradt Szi'vemnek kinaic

.Akartam fzüntetni keferves Jajjait. _

Mely Álom .rettentett búval, félelemmelf

Setét keritésben jártam tévellygéfì'el. __

Mellyet villámáfok kettös borozdákkal

Világoíìtottak ’s a’ hogy rám;orgáffal._y _ __ _

Léptem; Lábam alatt a’ Föld nyilatkòzòtt;

Feneketlen égö mélységet mucarotc.

Bodorgok haladván terjedec pui'ztákon,

Hólmi romladozott hellyen ’s omláfokon.

Emlékezet> K'övek alól, Temetökböl,

Nyegödéít hallottam sírok fenekéröl.-`
_ _ ч Régì

*Arŕbnŕmn _lt_... И
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51...# »e Жид i??

Regi épi'ile'tek maradvánnya Шей; I

_Láttam feŕegleni fzomoru Lelkeket.

этапная hangokkal aflMezöség zengett

Soit Kopor'fók halma Egig emelkedett

M_intha a’ Terméi'z'et e’ hellyet таим

,-A.’ világ Sírjának hagytn vólna tsupán. _

A’ Наши mutacta ez_He1y Sz'ex'nńek Szívnelé4

Pufztitó isapáût minden éŕz'éfelgnek; _ _

Szeniléltem egy ve_refSMétsne1C világánál,

Еду féleńilett Afzfzońyt штату langjáuál.`

Gyáfz Ruhában kezét az nge emelte 

A’ Halállos' bá'nat, ЗИМ eméfztette._

Azonnal megßhatot't Szívvel hozzá futok. . . a

Látom д а . hogy . _' д Adélájdlábainál vagyok '

’S egy nyög'ó Koporfotfzor'it'ok ölöinben,

.Melyhöl еду kiférjce: быт КбпсбЗёЬеп.

-Fel-fedezi magátï; meg moitis képz-elem,`

_’S Rettent a’ 'Haláltól _nintS__axiñyi félelm'eni;
Egy magyv Tüz egéfzfzen Tefìét' kör'ül v'e'tte

Látfzatott hogy az a’ Láńg шла: ég'ette.

Ály-meg az: kiáltya fájdälmaá шагать _

Kegye'tlen'! nézd forferh t'e'llyes` fzár'rios' Мышц

Oh! bär-e' Tüz által melyriek vége _lelierg-A

_Vétkes fze'relmem'ért te'hetńék elegef. __ ~

’S Meg-tsendelithetném a'z гаек _ haŕagjátïi

Síraffad mi ' idöd vagyon bünöd _fz-árxjiác-l "

Látod Ade то: .- . . e h'aldakio' fzóltvkal.~ _
.Az én' kebelemben lö еду Tüzïes n'yi11a1¿

шумах, _ aZt mondja: és' tél-"emi, erre `

Morogv'a vifzi'za tér a’ sir fenekére.

А’РоКо1 utánna kezdect Ofdífani.

_*- . * _ 1f

ж- ' м . ш:

` '„ u
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MÁSODIK JELENÉS.

COMENS, DORSINYI , négy Szerzeteg,

Ezelï a’ ,ze/gy* Задние/ед a’ jobb felöi valo ßár~

nyáróljö/Lckkki a’ Klq/ìromnak, rendre fog/'dif a’ На

rang/rötelet, miuekutdnna cgymás elött le-borultak

шипа, mondifík: м

Az elsö SZERZETES.

Halálra.

DoRsINYL

(Hah/¿ín kqßrrvex hang/'dt a’ Нагапдпад а’ maß"

ez orától fogva mind fzól а’ мы vägeïg.

melly Szózat !

C О М Е N S. .

(i/'edkezve a’ Szerzeteß пе’тяе’п

haldoklik ! Doríìyni . . . .

Máfodik SZEZETES.

( е’ррсп azt [треп/дн a’ mit az elsó')

Halálra. _ i

Harmadik SZE'RZETES.

наша.  , ’_

Negyedik szERzETEs. î

Halálra. «

,Ez a’ nefgy ‚Зигзаги „фала-т, fel-táctil: ‚шву a,’

Harángnak mágielöl-i: kötele vagyon, melbfet

más Задние/ё]: húzna/r a’ Klq/ìramba, a’ kiffer

nem láthatni. K

ВОК—

(sù/fete: , cir Jl’ralma.rßäzattal.)



__,

fw ее бы:

«D О R S 1 N Y I.
'i Milehet! _

_ C О М Е »N S. ›

Nam kételkedem már ‚ láthatod rendünket».

А’ midön köztünk egy meg-hal. г

* * 2F

im

‘HARMADIK JEL ЕЫЁЗн

Comens .v Dorfìnyi, az Apát-Úr ke? Szerzetefl'cì

А’ hilf /ró'zzü'l az дадут мышца а’ Szemz'n гам/а;

a’ 1mi/1% pad/'g паду ßgnzuruságban надует. _

AZ A Р Á Т ` U R.

_ - Í _ ne ûi'jatok!

(**) Ыущсёвишгб Agy'at-néki tsinállyatok-`

-C О М Е N S'.. ‘

(тез-[Шиш ötet, a’ fdjdalomtdl el-foglàá

feld/g;- Дали! el-z'sjelejtz' a’_/20ka’.r/àerinŕ

el'öttc le ` òorúlni.)

баш . . . .

Meg _ ai (jèbhetve)

С О М Е N S.

»Atyámfigaz hogy ’ö meg-hal!

А z А Р А т -’ UR. ’

Mind ef íìi'ás ’s magam keferves hiv'ataÍ;

М 2 €0

 

(") Eml'ékezni kell arra hogy midön egek a’Szer

zetefek Haldoklanak; Hammura, és Szalmára

fekìetik öket.

à

„
‘

_ `»`
_ ñ~v~~_ ...dts-QA“ m „ÀNV-n
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C 0 М Е N s. l

( a’ leg-fdjda/mafabb [шпана] ) l

Oh! Atyám hogy vélle nem lehet meg-hala

nom 2 '

’S azt véltem hogy tsak egy halált kell ütatnom.

(félre)

Engedj -meg Adelájd .. . ugy vagyon nem

tudom . l

Millyen indúlatból. . . . nyom el e’ fájdalom. l

Az A P A T-U R. ‘

Örökre el - vefztem . . . . foha nem láthatom

D О R S I N Y I.

Mint meg-tudott nyerni . .. . érzem indúlatom !

Ö s А. Z А Р Á T _ UR

Е’ fzomoi'ú hellyben , majd le kell hogy fzál

Jon

A’ mi fzokáfunkban Hamvam hogy meg - hal

Jon. .

COMENS az APÁT -URhoz.

Tudod-é . . . .

Az A P Á T-U R.

bajának ki kell nyilatkozni

C O M E N S.
_ i (jelte'ggcl )

Meg ftucìhattyuk Atyám . . . .

A z A P ÁÁT  UR.

^ Ötim fog befzélni

Azt tudom magától, hogy ö utollyára

Szabadságot “kívánt а’ bátor (идиша,

- ' Hogy

. ‚ ‹‚ .f I ' _ik ‚Ц
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Hogy egy méllyeńI zärva tartott fzíve сажа:

_IVIeg  efmértetheffe ’s enyhitse fájdalmát.

COMENS.
\

‘ (fe'lre )

Egy паду titkot! jobban nyughatatlankodom

D О R S I N Y I.

(fe'lre)

Mint egyez . . . . kéttse'gben de min tanako

dom! ’

* ад: и: 

‘NEGYEDIK JE L Е N11; sf

çOMENs, DORSINYI, Az APÁTUR,

SZERZETESE К.

_Ka/t Szcrzetqßk le-fzállana/i mâIy'gondolato/î

_han а’ lie? gráditmzì,j haze/fet malgre/fre Éötwlvcírz.

Mindem'fë tärdet haft д а’ Kerqut, cfr az Ара’г - Ur

elött ,‘ azutárz дай/ёжит áZ/anakßcmbe a’ .Ídte//î halb”

neÃn kv?- öldalfín: az Apút- Ur a’ /fözepin а’Ц, e

дуй reyzeh a’ JáteZ“ ЛеЦупе/г állanalr Сотегы, .efr

Daf/ìnyz', nag] _,fzamorúszíg', е’: n_yuglzatatZa/zsdgban

[anni Магами/Ё , várvtín /zogy (Лёт mit _fog ki-nyi

lat/Éwztatni. Ä’Harang До’! mindegyre, de али};

ra Ладу a’ бейте: könnyen tekst aze'rt Литий.

Аи APAT-UR. А

( а’ SzerzetqfcÍï/¿ç/ZJ »_

Ki ki végyen hellyet ’s halgaffon . . . . `

Í Il’ Szerz.n\:t¢.j/'e,{n rendben дик/тай" a’ mint ст]!!

tetett keI/'eföl , ей: igen тещу ßornorúságóan

ÄHalduÀ'lók dquń'a Тайм/11! @erik ,j a’mz`/zt

в’ßohásban шт <1’ Trapbeïz' Златые/5151181.)

а’Наш. _

Sorsát be’ ~fejezvén köztünk egyet meg-I'zál

' ' М ‚3 ’ Frá
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Fráter Ötim fzìntén eI-ér azV órához

Mellyen minden ker'úl az igaz Biráth, _ _

’S az ember akár ki légyen, rakva bi'inne1_ _

Imádjuk az Eget azért egyefséggel.

Buzgón könyörögjünk; a’ Mennyekuek úttyáf;

Meg-találjuk aval az él'ök kapujáë. `

Egyedül a’ ment meg а’ Pokol törén'öl

Meg- térö hatalmat kéfzit a’ vétkekböl.

Az Щеп büntetö Mennykövét тез-(Яша,

Fegyveretien karját kegyelemre hajcya, ` v

Kérelj'úk- Ütimért az ég fegedeimét, _

Hogy e’ fzerentsétlen már meg-gyözvén teñét,

A’ jó__ reménységnek` tüzével tellyeí'en,

A’ Наш p_ohárz'n:l ihaiïa tsendefen

’S Неву békével Lelkemeg-vetvén kötelét,

Meg -nyitva talállya Iûenének ölét.

Ö maga ’.r a’SzerzetefeÃ'-is mindyzí/'anfzem

' b_en n’ Kcrq/ìtfele’fordúlnalr, ".r ezt az гит?!

Jdgot mond/'lili ; mellyct maga падут: mond,

de a’ Szerzetq/èk Ага/5 az utóíuífzo? mond

]_ìí/z падут : ‘

_ _ Könyörgés-._

_ Nagy- Щеп !A halgafs meg  kegyelmefen..

_ I-IogyJl a’ halhatatlán L__élek а’ Те cü'zed által;
v éledjen,

A’ múlandó Hamu hogy a’ {бинт térjen.

А; én Lelkem ésmér, f'zeret, es áld еду Шанс,
(Mindnyá/'an a’ vSz.«arzene/5:1: гудел-мгла

wond/‘fü <12, щита-с _ '

Егу _Him I» -
I A. Р Т" “- U К

_ _ (kövctve'n)

A?. ¿n Цапфы egyedül Те bennedbizik,

_ __ Tá_ .
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Távoztaffad a’ vefzedelmet а’шеПу meg-talátt,

.Az embernek ki az élet álmától tsalatik, '

Nagy Щеп könnyebittsed а’ Halált,

( Mindnylíjon a’ Szerzetdkk mondjzík)

A’ Halált ! ì

‚ .Az APÁTF- Ur каш:

Nyiíîad  megv óh Щеп az örökké “165253—

« пак kapúját. „. Y

Ногу álmélkodjam a’ fok féle tsúdákon.

’S Láñ'am a’ Те halhatatlan kezednek munkáját.

IA’ Reménység ’s a’ hit velem edgy'ütt Тяж

' nyalt ' “ Y

Na'gy Шеи alattam zárjad-el a’ Pokolc.

- ( Мёда/имбирь а’ 82ек2е!ф1г._)‚

А’ Pokolt. - l .

AZ .APAT-UR kömîisd l

Rontsad-meg а’ ТеРшеК jármát

4 Tórjed öfzve а’ halandóság lántzát.L

A’ наш petséccye mindent meg-béj'egz'ett.

` Arjának folytában mindent elegyitett. '

- Те, benned vagyon oh Шепеш egye.

y di'il örökkévalósa'lg.Y '

( Mindnydjau ¿Surzetefçk j

(эдакие valóság,„ ' '

Ъ"

Ik `>l

1Mig ` @Tou
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ÖIÖDIK JÄTÉK.“

 

COMENS, DORSINYI Az APAT UR2

SZERZETESEK.

_ 1Vng ujjabb Зависит/ед a’I kil: kö;z_ůl£‘et;ö eg]

Durva Föld edehyt ha; Нанта! teli; a’ md.: pedigz

Бита? a’ hónyq alatt.)

_A’ Negyedik SZERZETÈS.

(' (и Ápát- Uma/s „lng ßózaçtal;

Ötjm má: érkezik.

_ Bârátìm {îeffúnk ‚А

Szenvedéfelnek végs'ö hellyt >kéleltcsünk,v

"Oum alt. тёща hog-y киша еШсз:

Láiîa maga Пней; mig. ide1e eI-Jött.

(Mella-t3 vagynak az идиша); ärkezett пегу- Szer

` getqèlï, еду aha; ММ efzŕözzcl, magy az

еде/дудел van; vëfàen еду Ёеие’: Hamvat,

’s a Едим veti, fige/neit a; ¿gre emelveh, ’.g

_ www” - ’ "

ёгбтпек Детей: jertqek vigafztalni.

( ne' ‚ Зигзаг/ё]; egy Íferç/lztet formálnak.

` a’ amubdl, mellyct [затмит] Ьфгегйпед:

а’ Та’ге’Ь hcbfnek balfelöl valli re_’/`ze’rc tsl'

nßílja'k az_ Ötz'mÍ Sz'rja_ meile', a’ ke? for Sur-_
„ '  ' ' ' ' .getafe/f.
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_ ~ »  _zeug/'ek a; el-teritett Напиши aldi Шла/г, úgy

[шву Comeni- е’ррел fzcmben çßk дарите!

midön oda Лед/[лежат )

’S e _Halálos LÄgyban nékehi kel fektetni!

C O М Е N S.
Erdeklö tekintetç!~ nem melletnc-’zk erre. . , ._ ._

Аи APAT-UR coMENshez._

Zabalázd шпаги bé-álván hellyedre.

Frater Arfénfs gondold hogy аз _Eger bánt-od,

(Сомат- _búsúlám'ban a’ ‚Залит/М _for/‘a’an

` dll; ò’ пиф/0112117 a’ jobb felöl valo’ Szerzet¢~

_fà-lr [ат/бдит: Darß/:yi еду nef/¿duf le’le

1 : fellyebb d!! a’ Зимней/тег, ’.r еду 1162297]?

fe'lre (‚Цу _form/ín nog] _fè'm Crimen: em
pedig a’ Szerzetq/,è/ï вши лет dll.) ’ f d

DORSINYIhez’~

Те, ki az I_ßennek gondját rajtad látod.

A’ kit kéttség кыш maga ide hozott,

.Kit a’ tsalfa világ fzünetlen csábitoct.

Hartzokban meg-halni láttál Vitézeket,

ÍA’ kiknek (Hívságok vakitják a’ fóldet

"S Böltseket a’ kiknek büfzkeségek tsak fény . . ч '

DORSINYI.’

. (ищи Ötimct lefßzállam')

Egek! ,_ _. .

Az A Р Á T - Ú R. _

maid meg-látod hogy hal egy Kerefztény,_

M5 ' НАШ
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НАТОВ1К‚ё$дЁЬ1ЪО JELENÉS.>

Comens, Dorfinyi, az Apát-Úr, a’ Szerzetefck

Ötz'm kit a" Szerzete/è/r штамм, a" Летящий/2:11:

еду fç/zůlet a’ kezäáen. ’

-AZ APÁT~ÚR Маши Ötimnt.4

~ ‘ (Daf/infi/zoz)

Ihól Jönn elönkben. -

(бит/юг: elciben menvß'n.).I

Atyámña jövel,

Idvefséges наши nyerjél Кегуе1ешше1,

Ö T I M.

‚(ушедшая а’ Játe7r Ьь-Цут. ).

Itt vá'rom ’e-fzerinc Kinos НаШошас!

" Az APATÚRhOZ.

Oh Atyám'! méltoztasd nyujtaniv Karodat»

(А; Apdt-Urßgíti, efr Нашим/гиен, cgyik 1;?

Szerzetqßs/î /ïò'zül a’ /ïi шпона, е1-тспуел.

‚ Нйт megett marmi ai; a’ ‚Задние: а’ ki q’

fq/àületct [ан/а, Ötim kärdj az ¿mípljrg

tdl a’ ki-i: mallette радует.)

`Közél vagyon- Sírom'?

COMENS.

(утешайте); näzve'nvfçïrjqä,

Szava . . . . tek1,ntetle._,. ’

Аи. APAT-fm. -

(д‘ётёиц .

«s

Пых:

‚ тату/а пане;

11011:
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D О R S I N Y I.
‘д (fe'lre)

‚ше1у gyanitás Lelkem környékezte!

Ö T I M. .

_ " (Síry'eít Лёшей ).

Bádjndt méréfzgégem kivá_n erösödni.

EZ a’ példás efet . . . ваш: kit kin halui.

(Le/Let дайте/722 Дозу Öiimnc/'f [фи ‚ е’: .el-gym.

gil/t Szavfírzqfi Éell Jenni.) ‘ ’ `

Az A Р Ат _Ú Rhoz;

Meg-engedted Atyám Ногу én igazsággal.A

Еду tickom meg-mondjam a’ mely tsudálattal ‚
Láthatobbá téí'zi az Н’сеп munkáját. Y

Ki-jelenti ebben kegyelmét , ’s hatalmát.

Ugy van, meg-Iátjátok eI-titkolt utait,

МеПуец kárhozattól meg-ment, es idvezit..

Adjad 0h Iñenem! hogy teli toŕokkal,

Dícsérjem hatalmad e’ fzörnyu' példával!

Ujjìtsad а" végre elfgyengüll: fzózatom.

’S hogy аж: 'bizonyitsa végsö fohajtáfom.

Ме1у nagy папаша van az erös Biennali-_

А’ mìdön irgalmaz egybi'inös Léleknek., -

AZ APAT-tm.

Irgalma mindenkm` kéí'z réánk fzállanî,l

Áldásának fzámát kéfz velünk közleni.

’S mi háládatlanok meg-vetvén Kegyelméts,l

нытик 016020 fzíveink Kebelét. "

T I M.

( a’ IS'zerzcrqukneŕ-Í`

6 egy klez/@7116'fel ¿van cmelvc, е’: ¿rfa-`

/ïorta a? jobò [нафта támaßkçdik.)

Ti;
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Ti Ditsö Remeték! kik el-mondotì hitem ,

Igaznak vételtétek fzines kegyefségem.

Ugy az adottNevet hogy meg-érdemlettem,

És hogy az Oltárhoz buzg-oságból jöttem.

Benneni áldozatját egy el-romlott fzi'vnek,

Gyalázatos хата: а’ nagy fzeretetnek.

Láfsátok . . . еду Afzf'zonyt.

COMENS.

(erre a’ Szdra az ijedsefgnek паду jeleîL тишь.

ja, a’ melf ril/apatia minden [затмить

tdsůan передай/г.)

Az А Р Á T-Ú R.

egy Afzí'zonyc ez Helyben ?

Ü T I M.

Ki a’ Világnak élt, és meg-hal Ißenben

Vétkes Afzfzony vagyok;11gy vagyon , meg

vallom,

маю а’ fzánásra; пазу bünös аи: radom!

шаек tsak a’ Vallás vigafzcalja végér,

Comens láiïad, hallyad, ismérjed, fzeméllyét.

_Annak a’ kit egy vak fzeretet ' vezérlect...

Minden fzerentsedtöl ki téged tévefztett. . . .

( Едва utolsaßólrra [аббат-Жён fel-enzelkedilr, efr

a’ [в]: nem lem/n annyira beíboritva [röntö

._fe'vel,ábrzízatja egqykßen lri-teg/zi/f. )

C О М Е N S.

(тиф/Та! Ötimhez tärdzfe akárván borulni, е’х

láttatván ладу Írezeit nek' ali'arjafogm'.)Á

Adelájd!

_ D О R S 1 N Y I.

O_h Egek!

ÖTIM.
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ÜTIM COMENSnek,

(hq/kán! vgfzßa гад/25:01!!!)

Térj-meg; .

COMEN& _

I (lábainál)

V Adelájd.... nem . ..'.

(a, Зимней/где: а’ Íu'lr ötet jbl-akarják

’l emelni.)

Lábánál meg-halok. l

Az APÁT-UR COMENShez. _ _

A’ Vallás" reménlem. . . . .

C О М Е N S.

(ugyan “dzon állapotban a’fájdalom dühùfrß'ge'

vel, e”: sírva.

Énnékem már ningsen.

u T I M.

Ha vagyok kedvedben,

Ne bántsad az Eget. . . . . r

C О М Е N S.

. . . EI-nyom ínségemben.

ÖTIM

Szeret minket, büntet . . . halgaû'ad fzólláfom

( Camen: fel-kő], a’ Szerzctq/¿Jî ölükben g/ìlr, ’s

a’ [egg-nagyobb badgyadságban vagyon. A’

Dorfnyi tselckedeteit лет lehet annyira

[dt/zi, mint a’ Camarg/ET, mert oz nintun

annyira el-rejtve a’ Szerzetçfek között до

tim-i.: a’ Szerzetq/bk között dll. Az Apát

Ur inkább a? főtől: kelly alain dll.)

A’
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A’ világnak egy пазу рё1с1ёша1 tartozoiń

(Вод/[путая tundálkozva, efr тег-дата è )

Magad-is mulatfz! I

(А .Szerzetqfek/zez mutatvën Cameri/ät, е?

Ílofzfzafon ha/gatván:

. . _ ` Ihól fzineíäégem,

‘Szer'entsétleil Tárdgya kit igen'fzer'ettem

Kiért az Щеп: о1у gyakrou felejtetcem!

Elsö fohajtáf'om Comenfet tifztelte ,

вышине: világi jó 4réfzegitette

.A’ föld, az ég, mińden tsakmagu'nknak ha;l

y,g3/'ott _

( ¿Wutatvzfrz Comm/lí)

Én _ötet, ’s .ö engem egyed'úl imádotc.`

Kedvès fzerelmünkben Lelkünk elegyedert

Végre fzeretömhez fzintén l<;òtelezet:t«,v

Azonban Szül'öink hogy meg-hafonlo'ttak,

Menyegzö fáklyáink mellyek csilláiiilottak,

Qyúladvánà fzavokra akk0r_ eI-aluttak,

Orök gyötrelemre igy el- válaßctottak. А

Е1- kell vala nyomnom а’ Jó erköltsökkel

Indúlatim , mellyek küfzködtek az éggel.

Meg.- tartám fzerelmem, ’s bizonyos vefz~

temre . _

E’ hibás Iépéfsel futék efetemre ‚ `

Comensért magamat fel-kelle áldoznom,

Érte ‚ eröfzakkal lön párofodáfom,

Tái'gyáúI kereíìem e’ tifztes kötésnek

Egy embert, . . . ki ‘foha nem сессией: .fzí
f „ vemnek. к _ .

Kinek gy'úlölséges válafztáfa ötet

Meg-mente, ’s kinokra .tafzitta engemet.

Találtam olly Férjem . . . . kit utálnom ЧЁМ:

У,



-
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Illy köté's lflenem haragot érdemlett.

De tapafztalám-is ifzonyicó végét,

A’ Tifzta fzerecet kinos réfzegségét` _

Mert bódúlt fzerelmem nem tsendefed»

hetetc „ _ _

’S indigott fzi'vemben törvénytelen ti'izet.

Meg-tsalám Férjemet: vittem az ölében _

Olly fzívet melly öriïlt tinkos vétkeiben..

Kétfzinségem bünöm elànem _fedezhette

Kénfzeritett Társát félteni kezdetteА’ kegyetlen . .~.. fullyos büncetö eleközey ’

Lön az igaz Шел oílorozó keze . . _

De távól járt attol, позу tévellygéfemre

Szememet тег-пуща, ’s hajtson fzerelemre.

‘ Nem hogyfélelmemben'hozzá ragfzkodtam

_Vólna ‚ I'zeretömért . . . . könnyemet húllattam

Comcn: ßränyseggel el-Ízagyvdn öleit a’ kaft

Szerzetqßeknelr, efr a’ magríäban ртам а:—

Äpát  Urat el- ken/zeredett /fe'tse'gben езду/Ы“,

а’. ‚пе/{у nem engcdi hogy kumar питала”;

- _ еду Ы: z'dömúíva: ~

Oh _Atyám ! . _ _

( А: A¿pdt-Ur ötet lfebelehcz лотом)

„ -» öTIM

_ _ a’ Наш fel-bontà kötéfem, ‚

El-vévé Férjemet . .. Comens birta fzívem

Szaladok, keref'em fzûletéfe hellyén, -

Panaleott az Annya rég jelen nem létén, _

’S egyefen ñratttuk: A’ nagy Sérelemben

Az Шеи gyakorta le-fzáll a’ fzíyekben ,

De én nem fogadtam. Mélyéges febemben"` `

Comens vólt fzünetlen emlékezéfemben

Okofság ‚ betsúlec2` Lelkem mefzfze hag`yta

_ ‘ AZ
К

M
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Az Annyát . .. ;е1-11а3уош , ezt fenki fenì

шага,

Tsak egy Afzfzony a’ kit magamévá tetteiń

Tórtént halálomat általa hir'dettem.

Nememhez illetlen köntösben öltöztem,V

Az újj ruházatban fzeretöm kereûem

E у hiv' barátcyának neve jur efzemben,

‚А ki nem mefzfzére lakìk ez hellységberi

Sietek hozzája.. д . ez állapotomban

- Szemléllyük az Egec tsudás munkájában.

Egy indúlat mellyel hijában küfzködtem

Ingerlett ellene nem álhac fzerelmem.

Hogy Templomotokhan jöjjek, és ugy ведает

Hogy az Щеп maga erre kénfzeritect. 

A’ Szózatok közötr mellyek magaí'ztallyáki

Angyali fzárnyakon az Egeket' hartyák,

Meg  külämböztettem еду fzokotc fzózatot»

Lángaló fzívemben, melly ańnyirahacott.'

Azz véltem hogy tsalfa álommal bajlódcam,

Közeledem д . . . de mer tekincetet láttam?

Szemlélrem az ìdö válcoztatásában

Е1— hervadott képét a’ fanyargatásába-n

Tárdjamnak . . . . és töftént fz'üńhetetlen langjátï

Meg  efmérem fzívem Urát, ’s Hodittójár,

Ijedkezéi'ernben кашек fzertelen,

Minden indúlatim hánykodtak féltemben,

Tsak hamar (gondollyad mint e1~téve11yedìk

Az ember- ha romlás {шеи uralkodik) '

Fel-téùem magamban .- . . . hogy én az Iñentöl

Egy Lelket- el-rablok ki -buzgott tüzétöl

Vakmerö halandóf! egyenlöje mertem

Lennì az lüennek hogy irigye lettem!

Tudakozom ’s hallom. . . hogy Comens Szer-`

zetben ‚

х А11осс,
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ÁIIott , azon паров. . . . vmidön e’ lak yhellybeii

.AZ Ég' akarattya впавшее veëzérle'tiz,l

( Сотеш‘ lei-ragadpúfn тлёй az Àpdf- Uŕ

(Лёд! kënßcredett татарин)

Шепеш! haragbd már meg- elégedet't?

( ЕгупсЪбпу 1822972 гфеп a’ ММ? Íwllym' .
ayfájdalomban tß'bofodva. )

Az А Р Á Т - Ú R.
u Köfzönd az Iñennek hogy nem büntet Tegedlè

_ _ (Hoiza'ja' тепуещ е’: n_,yzí/'afon :)

_ ‘A’ Háládatlańok _fzfámát Тё ńevered

 A’ kit jó vóltából vef'zéllytöl meg-menten:

Igazsága elöll kehelée rejtett.

' Bekételeńségre Te vetemedhetel

Jövel _. . . .

_( Öle? „27:25 ki-nyìttya, ’s Жабий“ jewà

rlitpán g )

Bizon-yos légy; az Шеи nem hágy~eL

{Сотни jirva iig/kfw döl а: Ара’г Ur (Лёт)

Ö Т I М.

"Annyi fzeńvedéfem, ’s vefzedelmein шёл

E1juték iiratott fzeretömnek nyomán',

ÍComenset a’ fzemem igaz fel'- kereíìe

De . . . . fzeretö fzívem Tárdját el-vefztetcï

Í? l`líienem! a’ kivel annyit vetélkedtem»,

Haragod Menykövét nem ki'ildéd ellenem,

Siralmas fzerelmem által kötelezni _

Akartál, ’s ez hellyben életem' végeznì,

Az emberek lelöct méllységes végzéûd, _

Ugy annyira rejted magyv Titok Tańátsid

. N Нива

l
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НиГ2Г2ог ~is el ~ hagytam ezen köfalakat,

Meg-tértem annyif'zor; ’s kedves lakáítokat

Hogy kerültiicm vólna! mely az ég ‚ úgy tetO

fzi

A’ holott kedvefem meg-hal . . . ’s moli lakozik

Hogy fzakadhatnék e1?mellette meg-halok,

A’ melly Leveg'ö Eg tartya abban vagyok;

Ha azt nem mondhatom ., mennyire tifztelem

’S ha _meg-kell fojtanom Egö fzeretetem

Avagy tsak. . „_halhatom, mindenkor lárhatom,

Magamban befZédem efzerint folytatom,

A’ fZeretet meg-nyert. Atyám hozzád jöttem,

Szorofs T-örvényedtöl éppen nem ijedcem,

Còmens azt követte. Ljángoló T'ûzemet

Kegyes buzgóságnak vélted vétkeimet. _

AZ Щеп efméri tsalárdságainkat !

Végre próbáltattad velem a’ Lántzokat. . . .

Kezeimre vettem Comens ollyant hogdoct

Atyám közöttetek melly fzív múlatozott!

Mellyet moíl elötted egéfzfzen meg-nyitok `

Hogy fzámtalan bünöm fokát láthafsátok.

Az örök Iítennek áldáf'a mindnyájon

Ugy hitték; катюша: az óltárnál gyakron

’S egy embert . . . . tifzreltem fzinlett áldo- _

zactal!

Iílenem egy ember képét jó illattal!

A’ gyözönt  meg téged’ irigyed vólt benne!

Mit mondok'.2 fzívemnek nem vólc más Iilene!

Az APAT-UR.

Igy meg- átolkodott indúlatainknak '

Mérge -minket tehet még bálványozóknak '

Az Iûennél_,_1nás, Ki érdemel атаман ? ’

ÖTIM
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Ö T I M.

` ` ( mútatván Comm/bt)

Sorsának Tárí'ai, tudván hogy e’ lakáfc

Életünk végéig e1~nem lehet hagyni,

Hamvam hogy melléje kell takarircatnì ,
'És hogy korüllette ûrhatcam, nyöghettem

А’ Jóval, hogy ötet fzereffem, élhettem. Í

Reménység, ’s meg-térés pélki'ilbóldog vóltam,

A’ Jò erköltsöktöl többet mit várhatcam?

IVIagamtól tìtkoltam fzívemnek пазу búját.

1\1е11у е1 - hervafztotta életem virágját . . . .

. Gyengültem . . . . Comensért. Siromhoz ha

menten'l

A’ magam fzomorú forsán nem törödtem ‚

Velem nem gondoltam éppen ezt mondottam

Itt. . . . a’ fzeretömet majd nem imádhatam ,

jaj tsak az fn'ján hullattam könnyemet

Az okozott nékem halálos keí'ervet.

Dolgában ferényen ofztozni kivántpm

Nem érzettem akkor lankodságom", bajom.

Még ma-is akalftam reí'zket'ö kezemmel

Áskálni azt а’ЛгЕ, el-fogyott erömmel

H01> Comens dé fzívem fzáridékom nem

hagyta ~ ' ‚ › `

А’ Temet'ö ei'zk'özt ke`zem el-hullatta.

Tsudálni fogjátok hogy illy gy'engeségben,

Es a’ fzeretetnek e’ réfzegségében, ' -

Egy Afzfzony meg- tudta gyo'zni indúlattyát

’S Annyira fojtanì fzorgos kivánságát.

Hogy kìnzó Urának ki ne adja magát

De nem, a’ kegyefség tartoztattn i'zavát:n ‚

А’ Ггегесес ’s az a’ félelem mivelte,

Ногу tsendesnek tettzö napjait- kimélte.

lûenhez (a’kic ma tifztelekì) доменам

` l N 2

E1
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Térhetek, fzeretöm, és ugy gyanakodtam

Hogy Comens íìráfa végheterlen huja, .

Az igaz vallásnak fzerentsés munkája Y

Azzal elégedvén hogy hailhaiîam, ’s Iáffam

Hányfzor yenge fzívem, fzavam, és járáí'om

Ifcenem kefz'últek engem el-árúlni,

De.... igen fzeretcem . . . ._ és шея-шаек

halni. ` >

COMEINS.

’gS könnyek özönében én el „нет vefzhetelç
ь (Az Арб: - Uma/f ßrva)

Oh! Atyám . ._ . ,_ Barátom!

Az АР Á T — UR.`

‚ . (Irda/dò' _]'zo'zattal Comm/ét äle'bm шиши)

ÈSCndefedjéI kérlck;

Légy Keref'ztyén

ÖTIM.

végre 'az Шеи vezetett.

Tántorgó lépéffel el-ércem e’ hellyet

Comens Könnyivel e’ Temetöt áztatta

` Elfoglalom hellyét, hogy ö'oda hagyta,

Sirásáthgldakló kebelemhen fzedtem, _

Meg в hatott érzéiim továbh nem gyözhetem;l

' А’ fzeretet meg- nem Зашита magát `

Fájdalmának tudni akartam az ока: _ ’

напош . . ,. a.’ kezében egy KépSfSkét ШОК

Meg -. rudom . ..._ дубы-еще . . ._ ._ çárgya hogy

" ' én vagyok

шиит magnm.; -. ., a.’ Щучки 1121340“

вони
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_ I) O R S IN Y I.

(fe'lre a’ Játe/î Italy eleje'fl) _

А’ tsuda fájdalom, _ijedtség el-nyomott

Eí-efem. . . .

( Comen: haragq/‘an #i  гадай/а таЗЁй az

’Apzít- Ur [far/'ai Миш, ’.r cgynehány

läpçïì tlf/zen a’ JátJ/r hellyen. )

(Comensnelï hal/Lato’ ßlfval.) _

hová mégy? '

C ОМЕ N S.

( a’ leg-nagyobb /fe'tsegbe/z слайде): a’ Бит

zetçfelr között a’ Iii/ï ätct мни _vettä/f)

_ kerel'ek valamit,_

_A’ mivel végezzem. életem gyötrelmit.

шиши kinaimban vóltam majd eI-alélt

Еву 'öldo'klö kéffel ki- óltam . . . .

(Märeggel деде? а’ ßíväre taf/zj.)

Ö T 1 М.

( melly мешать)

Szerettél 2

C О МЕ N S.

Н ' ’l k (mcg-tá'vé'n Ötimhu)

Va fzeret e ! '

_ Ö T I M. _ _ _ n

múlafs, láffad meg-téréfçm

ТСОМЕЫЗ.`

(engedelmcskcdik, mozdúl/zatatlanúl то;

dll Клей а’ homlokára fsf/‘zg’ дай/иди.)

N _ 3 Hdd-_
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Halálom hafznállyon ‚ mert ártottîéléfem

( a’ Szerzete/èÃwc/r)

Tudjácok büneim , fzemléllyétek mérgét,

A’ mindenhatónak érezvén той kezéc.

Szemeim meg-nyilcak; той látom tettemet.

Comeni'en 'az Щеп katja neliezedett

A’ bóldogtalanon, ki fzövettségefse

Vóltam ., позу ёггессеш ötet-is bünteíï'e ,

Mit mondok? egyedül mindent tselekedtem, ,

Örökös igazság, tsak magam véœntem, ч

Botsás -meg önéki . . . . egyedül fze'nvedjek, .

С OMENShez.

Imádtam az Шанс, hogy érced el-vefzfzek ,

Keréfem meg~hallá. Tifztábh fzeretetrel

калек kénfzericlek vétkünksröröllyük  el

Comenfem, . fzerelmem . . . . Jaj rner fzót

ejtettem! _

Az Н’сет bofzfzontom, kit rád'ingerlettem.'

Ne iirasd halálom; iíraffad éltémet ‘ ‘

jaj'inkább felejtsed emlékezetemen.

Töltsön-bé az Н’сеп fogjon-el hatalma,

Meg -téréí'ed légyen halálom jutalma,

Szólly, ha meg-igéred'?

( Comm.: el qßŕ Ádeláljd тег/[си a’ kl' -ix

fr a’ дели nef/u' mebfet oda дуй/гон.)

’. . kèdves Adelájdom!

ö T I_M, "

щ vomkqdj amai a’ ki vezet шаош _

А’ Vallás’ ezután gyúlafzfzon ebrefzi'zen

Водки. рычагам . . . . ‚ l
. ц) Í

СЧ?”

‘л

ë

._ ....'._ ~_A ‚ ’ „ц... ‘L ` _A ALL4MM. __
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с 0 М Е N s,

(háborodva)

Fogadom... úgy Iéfzen. '

(Zokogva ) '

Ногу fzeretlek végig . . . .

Ö T ’I M.

(уф/За vonván деде? ‚ efr hríborodva.) '

hagy-el . . . mert féIhetek . . .

(Сошел: fel  kel ’s a’ Завмага/НЕ ölckben (ДЕ

a’ kik от tartják, Ötim keze'tfz (шт: гс’ие’п:

Igy hát tsak az наш ólnhattya-meg , Egek!

_Az A Р Á T-Ú Rhoz.

Atyám fegedelmed magam ellen kérem

~ Ha az Iůenemet eddig feleinettem д

Halyak  meg ö benne. Nintsen- é ideje

Hogy gyötrqtt _fzívemet fzállya-_meg ereje?

Szeretni. ..k1vánnárn egyedül tsak 'ói-.etÄ " `

DORSINYIhoz.

Szánnya a’ barátság ñralmas ügyemet

Doriìnyi munkájit az indúlatoknak

Lánhatod g’ mellyek azokból fzármaznak.

A’ SZERZETESEKheZ.

'_I`i kiket шашни]; nevezni nem merel:

'Oti'mért ‘az тещ egyefen kérjétek .

Jó erkölnsetekkel , игу vagyon nem birtam ,

De a’ тщете: аяошЬа meg-adtam.

-.._ y,

«то Az
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А2 APAT-Ú Rhoz'.

0h за} Atyám léf`_zen ап'а fzabadságom

Ногу tudtodra adjam végsö kivánságom.

(mutati/¿ín Соте/наг.)

Egykor az öyéveIedgyeñttsék Hamvárń;

Mit mérek kivánnl {'Zály bé kehelemben

Iüenem gyözzél meg- utólsó idömhen

Határozzad ebben már büntetéfemet'

Hogy halálçm által fzüntesd fzerel'memet.

Tovább terjeí'ztenéd még bofzí'zúálláfod

Tedd femmivé fzívem . . . . fzerelmemet . . .

óltsad.

Töröld ki fzemélyét . . .

( a’ Szerzeteme/ï ¿fifi a’ Ефима!” tai'tja)

adjad . . . hogy íìráfom

( buzgón tJö/:ollya a’ quzületet. j

Az APÁT - URhoz.
u '_Atyám! . . .. Oh Iñenem! . шее-1121101:

' Comenfom! ~

C О М Е N S.

( Az лаваш гфс’гв borúlván. )

Jaj haldoklík! . . . _

и ( А’ ha'rangot cl-hadjáll) '
ч ( Вофцуё feläjc mmv/n)

_ Comens

«dz Apdt- Ur-is hozzája mmv/n.)

fzerentsétlen Arsén!

* DOR
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DORSINYL

Г az ¿delli/'d Тфе’гб! с1- alfarmín venni.)

. . . . Comens!

A z A Р ÁT - U R.

Fiam ! . . .. mennyit fzenvedek efetén,

(А ’Szerzetq/èkke'z)

Leg -eîs'ö Törvénye az îg'az шита]: ~

Az hogy НеПуес adjon а? fzánakozásnak.

És поду КбиубгШубпЬйпбЮп gyarlókan.

(mútatvcírz Comemre)

. Ifzonyú efetét enyhittsük mindnyáiań ` _

’S a’ наш torkából nyavalyáñ: mencs'ůk-kl

(Еву nähány' Szerzetq/èl: тети/г Ízogy оппал е!

wnnyä/t.

'ï _ С О М Е N S.
A (/`е1—/Ее1ус’п, ¿f frvw)

Adelájd! . . . _

(A' Szerzetqßek törekedzle akarjrík el-vonni)

ТбПе, nem válafzc- e1 fenki.

(Ед-вид de идут: tra/ifel-emelik.) I

Kegyetlenek! .‚ . kinom теза; késlelitek...

(21: Adem/'dnd hymenßrban dal.;

`.Áválgy tsak е’ íìrben vélle egyesüllyek у

( El- «ji/P, Ье’: kar/‘a :l-шпат, az edgy“

fuis/rz a’Jima/r)

Melléje сенные . lll

О Ю0Е4 .

'ч. Ä
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_DORSINYL ‚

y Шипу: ér'öt véfzen! ,

Az APAT-UR. l я lì
ы

l

Szánakozván ügyén vigyétek-el innen

I (А’ Szerzetqfe/ï körül vnf/kilt Сошел/Ъ!)

Зеьгёпучёжыа buzgón vigyázzatok rája,

Emberi gyaïlófág iiralmas példáìa!

Milefzfz, еду Halandó, ha fzívét _el-fcgi:

A’ fzerelem, ha már az анаша: тата. '

д A’ Ktírpit le-fordůl.
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