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k e g y e s  o l v a s ó i

A * midőn ánnyi alkalmatlankodó dítsérct-
kóldusok közt méltán félhetek, hogy meg- 
szállításomra nent-is fegyelmeznek; Hlyen 
kis ajtot-is tartózkodva nyitok; ne hogy a* 
Hazát szollitván-mcg, mint az őt szomorú 
játék’ egyéb arenfc szerfelett alázatos Írója, 
hat lónak való kaput nyissak; mint m eg a n 
nyi pegazusokkal áz örökkévaló^ fg’ egére tör
v e ;  a n n y iv a l- is inkább, hogy méltán félhetek, 
hoev ez mind rosszaságára, mind tál ám va
lamely betsére nézve-is, hatodiknak szám- 
lálodnék;

Mert i.) Azon Őt Daraban-if; a* mint 
látszik , ha nem írná is az Aucror, nem járt 
elég reszelő: én is ezt tsak egyszer néztem 
által; mivel rész-szerint örömeftebb me- 
gyünk elé, mint több több hibákat lírni 
viszsza; rész-szerint tapasztaltam, hogy iga
zítva fokszor még ront az ember magán fel- 
lyül dolgozva ; jöjjenek a," Nap fényre mint

a a a*



a’ természetbe búrján virág, ha önként te
remnek , eggyik se praetecdálván, hogy 6- 
tet ízakasszák.

2,-do Azon egy-formaság hellyefet, a’ mi 
azokba van; félek hogy ebbe a’ kulömbözö~ 
ség lessz igen nagy.

3- tio Ebbe-is hófszú cs igen tanító Dia. 
logusok vannak.

4- to Ebbe-is akár mellyík fzóll, igen hal
lj k az Auctor hangja.

5- to Ha azokba a’ képzelődés többnyire 
annyira buján terem; mintha á’ ízerző azt 
vélte volna, hogy az étel* jő izére elég a*' 
{ót fészert marókkal vetni, és hogy a* fok 
gyöngy a’ nítat*is meg-szépiti, ’s nem verté 
volna eszébe, hogy a’ fok fzépség a’ ízép-„ 
bői még el-takar: ebbe a’ futó tollúból sok. 
igen hígan folyt.

6- tu Ha fzinte cn könnyebhez fogtam - is
ezzel, mert a* Tragacdia bajosabb: egy - a- 
ránt nem bírták* vállaink * noha egy áraljá
ban minden t  féle numka, ha tsak nem ép
pen rcnd-kivül való, hasonlithatatlan egy 
oilyas tudományba valamely ollyas el-rcitetc 
igazság’ kereséséhez; ’s onnan van, hogy 
ebez ollyan kevesen fognak, ’s mi légióé 
formálunk. ^

7-wd
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m„ Elöl járó Beszédének jláji írok : 
*g „evemet én se teszem ki; és igen jól ér
tem >zt-is, mennyire ’Jeniroz, a’ mi keve- 
fet olvas az ember; a’ midőn vagy azt, a’ 
mi külömben-is jéne, mint éppen oda való, 
vifsza kell uszítani, vagy az útin meg-látva 
másba, ki kei: vonni, ha’ a’ ízetzö nem tol-

yaj akar lenni*.
)ó\ tudom hogy a’ mennyi a«gy Munka- 

van, talál n miadeniknek ott a’ neve: abból 
mi következik? lég fellyebb a z , hogy sem 
azon Iro’ Ót danbja, sem ez az cnyira nem 
annak indultak,, ’ s hihetőképpen egy sorsok
Issz . A ,é n  azon. iro - is * a* mit az Elölj*- 
ro Bcszébébcemlített csónakja el-ncm b írt, 
hfl mefszcbb akar menni, tegye hajóra, a*
mely névvel indul Indiára*

2 vo S/.crcntsédcn Felebarátai iráni, való em
beri érzésé be-is annyira részt veszek, hogy 
magani-ás ezen munkátska' nyereségéből, A" 
zoknak a* kik fzabad ég alatt várják a* esi- 
korgo te le t, sorsok’ enyhítésére fordítani 
fogok. Hlyen kevéfscl moft többre nem me
hetek. Ha minden iro cgy*egy Capítalist 
hagyna a’ koldulás meg-sztnatetésére; úgy kí
vánni lehetne az írók* fzsporodásác; ?s Ök-is 
inuiikájoknak lég* alább egy nemes hasznát

a $ ,. tudnák
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tudnák, ’s minden betsűletes émber a* tzél- 
ra nézve öröineftebb vénáé.

De vajha a’ Nagyokos az 6 kcdvesseik- 
nek emlékezet-oszlopul ollyan Capitdisokat 
hagynának I hogy az egész. e:>zteadöbe ne 
menne az égre panasz a5 gazdag tcílvérek 
ntoftohasága ellen: Századokon által eszten
dőnként kéretné oda fenn háládatos szívek
ből az áldás. Sőt vajha sok el«múló haszon- 
taian fényt iilyen fórmán tennének haszno- 
fon állandóvá! Tündöklő ttek-é valaha fzeb-. 
ben egy királyi lakodalomba-is a* brillián- 
tokj mint azon könnyek’ ezerei, mellyekct- 
a* F. Császárné a* pompa költségével vett*, 
meg? —  Vajha többen indulnának a’ ten- 
gcrbol iilyen gyöngyöket gyűjteni, a’ mel
le k e t  egy föld’ Felséges Aszszonya Icg-fé. 
DjcScbb lakodalmi ékességének tartott ! - -

9 o Az-is úgy látszik a* régi famíliák
kal nem eléggé lévén esmerctes, sokakat 
ki-hagyoct: engemet-is egy Frantzia gcnealo-. 
giálP tudofsa hibáztathatna.

Különösön pedig ezen munkátskára néz
ve ezeket jegyzem - meg.

i-ben Hogy a* matériája igaz; a* Párisi Ak
ták közt találcatik Lásd Klugct.

a-szor Hofzszu; de hatalám jádtzanák, el* 
lehetne okoson hagyni beiöíle*
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s-ot H o g y  a’ Lenni vtgy v m  Unni önként
van követve a’ I I U »  M -voufa el«n; c . 
ho-ykövettem , azt-isazon Anglus példaian 
tettem, a' ki a’ Nyomtattatm-vti köve te ( ) z 
öt Sz- játék írója - is y  követte a Hóra- 
tius Jnfum et tenacemjet a’ íí-itkbi pag 73. 
trak úgy. tetszik ennek a> rendnek: «« * 
saéc/w Jiinek setémig* szilen gyulafa hajnal , 
titánná mindjárt azon rend hellyett a mi ott 
van inkább ezt tettem volna: ifin « '
hamatozo kit tsiliag ~ - _ , . .

n-sxer Ha nem akarnám minden szónak a 
mely valamely felebarátot, a’ nélkül hogy 
gyógyítani, sebeskhet, el-venni fulankját; 
fzükség felett volna említem, hogy terűié- 
szét szerint egy nem se maga gyzlazod k , 
hanem a’ hibái iratnak-le , hogy ezzel-xs

többször látván , annál i ^ b b  kcIl,1l uk S,okíl
kan foganatosobb lévén a' hiba g y a U z tn  i 
mint a’ jónak dítsérése, inkákb felven tarám
ruták mint szeretjük szépek lenni.---

Leány* feleség, Anya! a’ nem- cé l 
titkos véghetctlcnébol, a’ látható léteire bá
rom kedves léptsö, mellyeken az Örökké
valóság forrása ki-fóly -- az első, egy tapaszt,
ható Angyal, élevenit&je a’ földi teremtő-

nek
m  í , - -

.(*) Lásd Erdéllyi ’-cvim, VI. Füzet 174 Lapon.
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nck , virága és fűszere - - Feleség, és F érj! 
az Klen. képébe világosság és árnyék --  A- 
nya! felséges szent név! egy szebb titulus9 
fontosabb hivatal nints. Micsoda órdo éke
síthet szebben egy mejjet, mint egy kis an
gyal az ö ege mezején repesve a’ Nektár for
rás kötíil? mikor egy virágzó tsecsemö o.n- 
nan mosolyog-fel, ’s az igaz anyai szeretet* 
tekintete szembe jft ; valami mennyei van ab
ba a’ mágnesi egybe találkozásba; egy a* fo
gadott anyával el-veszctt szép tünemény - - 
’S mellyik Hivatal fontosabb? Az első har̂  
wada a’ fel-nött embernek az Anya* keze a- 
iáit van; *s abba az Ő szcrctete* meleg ta

vaszába tiír áznak , a* szerint a* mint az o-. 
kosság* Nap-fénnye süt vagy nem, a’ világos
ság’ avagy setétség’ plántái; ott erednek Ti« 
tus és a’ Nérók--, ’s ott rengettetik a.* vi
lág* sorsa -•«

Hát egy tisztes Nagy-anya mely dítso- 
Scggd száll le ! mint a* teli hold midón az
^jtzakán alcal vezérelt tündöklő serge hama
tőrt hullatva kíséri.

Kgy tanító a* ki mint világosság a’ se- 
tétségbe úgy menve elöl az örök Nap-fény“ 
re vezérel—  A z egyenes Bíró, a* kinek a 
foldöa a* maga mérő - serpenyőjét adta kezé° 
be az Isten; egy Prokácor a’ ki az igasság



fe lle tt híven hartzol, az ártatlanság’ vcdel- 
mezó. vitéze-- - egy Doktor a ki az ö szen
vedő felebarátaiéit fel - áldozza egcsz eletet 
végig jajgatások közt tölteni, hogy azokat a- 
paszsza - - meily szent nevek! Áfa! tsak. a- 
kársicllvik a* mennyivel szentebb, annál in
kább meg-feítéztcthető a’ motsok által-

J ĝyéb aránt itt a* szerző semmit inkább 
ki ne hí tsufol mint a’ Poétát, meg pedig úgy 
hogy mikór úgy el-fclcjti magát, hogy azz* 
lessz, több hcllyeken saját magát m e g -ta 
lálja benne: de hazuduise magának se másnak 
senkinek való kedvezésből nem akart.

A ’ Magncéismust ( a’ melynek titkaiból a’ jö
vendő idők talám többet-is fejthetnek Ki, mint 
gondolnok) nem magát illeti tulajdonkeppen 
a’ beszéd, noha valósággal úgy jön ki j ha
nem a’ vele esett sok CharUttártkodast.

5-or Még tettem volna hozzá egy vagy 
két valósabb cs szerelemmel meg-nem hígí
tott trágédiát egy próbára, de rész-szerint az 
említett izéi, cs az a’ víszketegség, hogy mi
nél elébb halljam-meg én-is gyaláztatásöínat, 
siettettek, rész-szerint a*nyomtatás költsé
ge tartoztatott. 1817*

IX
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DENGLOS , egy gazdag Banquicr.
CHARLOTTE de la R o c h e ,  a’ felesége, 
H EN R IETTÉ, a* leányok.
Am á l ia , ennek frajja.
LOUIS , a’ tanítója.
G r ó f  BER'NÁRD , a’ kérője. x
ANDRÉ, a’ szakáts.
LUCAS , a’ Gróf legénnve.
GEORGE, 12 esztendős, a’ Gróf teílvéf nélH 

nye’ na.
AM AD É , kereskedő Louisnak utozásból érkezett, 

barátja.
CHRIS1PPE, a’ Gróf barátja azután Plenipoten^ 

tiáriussa.
JEA N , egy kereskedő.
BOMBAST; ) D o k t o r o k „
fcOURTE )

p f f i ' " 3 ’ ]  T  o 1 v ,  j o k.

K L M R E  , )  P r ó k á t o r o k .
MARCLOS )
DAPvNOT, ( B í r á k :
CARDAN, )
Azon kívül Tanátsbéliek az Elöl - ülővel eggyütfc^

E L*
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e l s ő  f e l . v o n á s .

ELSŐ JELENÉS.

jobb kezére támasztva , bal keze egy pkszisen: cMte 
az asztalait kalamáris, papiros, Z/or , pálinka , zbi :t, 
Jind’sa; a' f  eje Jeleit egy Genius bozva-le egy bo
rostyán-koszorút , oiuaí e§-y írást, s le-ieszi.  ̂ ^

Igen józan, ( tapajztja a' hajat ) egészen simán 
marad a’ haja az embernek; bármint valami tövis- 
diíznó tüskéi'űgy állanának! egy kis pokol; Hng* 
fzm kell reá —  ( tolt kort, ’s fel-vészi a’
Helicóni fzent kútfői! adj olajat a' ’s<v
re: hogy lángoljon a’ Ciiáos íötétségébe -- "c : ^ 1'
tsudák tántzoljanak-körül. (  iszik J M<
’sa ! mely bájoló mosolygással fzállaszsz-le 
red b o l! te izerelem nélkül élni nem tudó .. . * •: 
fzony! halhatatlan, mindég halandókkal 
kedd! fogadj engetnet mólt férjednek 
pearnak bús özvegye! egy kegyes pil i .. 
meg - dühiidöm , ’s nem különben nyár- o; <• 
fenn ai  ezüsttel habzó téj-folyamat’ partja i , ' ' 
cgy ve.zett e b ,  mely tajtékjával jegyzi

a’ földön. Hol vagyok? bofzorlr i-c
t .

GR O F  BERNÁRD egyedül, C homlokát tollút-tartd
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tsnda-tévo íseppek ! tüzes golyóbisok kergetik* egy- 
!?;ást ereimbe - - - a' Géniek ezektől réfzegen 
okádták teli a’ világot. - - . T e vagy ? (  terjefztikar- 
jr.h )  ídvez légy mennyei fzerclmesem f annyi ezer 

’közzül engem néztél - ki ollyan hatalmasnak- a’ 
kinek rettenetes fzava el-haljék az orökkévaló&ág'
v id é k e ire ----Kegyesen mosö!yog«z-Ie fcllegedrö’,
nyujtva-le a’ vad terméfzetnek minden virágaiból 
's burjánaiból elegy font koszorút. - - -  ( néz. fe l) 
De vallyon mellvik a’ kilentz közziil ? nem lehet 
tudni, míg a’ halhatatlanságra fziiletendő tsetsemö
ki nem m ész__ talám az abrizatból ? ( tükörbe

J  ha nem tudnám, hogy magam vagyok, el
futnék; rettenetes a' Poéta az ö diihösségébe , (fel-  
t?fzi n koszorút, 's fzotneruán néz tükörbe J  Tsak 
te m3radfz-meg az áerbe hervadhatatlan ! mik,Pt;*-’v 
rvuvek alollad ezt a* felséges kaponyát kiteszik; 
melybe moft az egéfz világ benne van , az egéfz 
tenger benne hánykodik , az Üstökös tsillagok tíz
ezer efztendos útjokat cl-tévefztik irtoztató üres
e b b e  - - - ’s a’ hol moll akkora Sérafímok repül
nek mint egy T zetbal, majd egy kis por.dro pa* 
lócája lefz; ’s mind azon vad tcrraéfzet bodzái v 
melíyeknek magváival teli volt, rajta zöldctlenek. --

M ÁSO D IK  J E L E N É S .
GEOPvGE.(£^y könyv- tsomínal az Oskoláiul, 

és a Gr /.
BERNÁRD. ^2gy reménységei kis Ötsém! 

icivez légy! Lám/ mit tanultatok ma; £ nézi ki~ 
oldva a tsomot') Ah! Horatius ditsöülö hajdoni lsed- 
■ fentze a' M uráknak! fzintc két ezer efztendos r

’s
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•s ollyan zöld a’ babérja ! íöt mint a’ tnúha egy 
ofzlópon annál zöldebb minél régibb. - -  Kedves 
Gyermekei az ö kofzorúja’ homlokának ! ^ádzot- 
tál-é ma velek?

GEORGE. Nem jadzotíam ma édes Bácsi! a# 
gyermekek mind tanultak, mind ezzel az oaával 
kinlodtaín'; hogy az Ördög vitte-vólna-el, fem- 
mit fém értettem belöile : azután egy kis Árithme- 
íikát tanitottak, tsak abból érthettem valamit. ~

BEPvNÁrvD. Pogány! meg-ne ferteztesd iÖych 
átkokkal ajakidat; hogy valamellyik Mu’sa meg
halja rs békává változtasson , ---- hogy mered a’
mennyei ketsek bájolo vendégségébe azokat a jza- 
raz tetemeket hbzhi-Tel ? meliyel ről a* nyüvek fziiií- 
felen rágják * 1c azt a’ húst, mellyel az éfz-láng 
öltözteti. Á’ tudomány a’ földön jármot bűző,
nem a* fzárnyas állatoknak való ; akár miilyen tu- 
dos-is tsak egy erős kihal ; ’s akármely Poéta ha 
egy muslitza - i s , annak felibe repülhet: ’shidd- 
el ! a’ tudomány ollyan a* Géniének, mint azegtr- 
kö az egérnek, vagy ha kedvezőbben akarok fzol- 
lani , minél nagyobbá téfzi a’ tefiet, tsak a-’ fzár- 
nyakat nehezíti; tnár hogy a’ te gyermeki Génied- 
hezz alkalmaztassam ; gondolj az immiti muslitza
fzárnyára egy bihál-teftet; mely nyomorult valóság; 
a mit nem annyira ízárnyas bihalnak, roint biha- 
las fzárnynak lehet mondani, ----az egek őrizze
nek . hogy a’ íerméfzet mühellyéből ki-repült le-' 
vegöi lakos ifzapba hévereriiek - - - mikor az os
kolába kant nyáikat töltő társaid azon durva földi 
mértékbe Ie-nyömnak; mosolyogj előre le azon té
ged váró felietekről, a' hová a’ te könnyűségei

fog
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fog emelni - - - a’ te agyad nem arra való, hógy 
mint egy thekába poltzokra bé-rakják s’ Foliánto- 
k a t , mellyek el - vegyék a’ vakfzeroeid halmain 
zöldellendö babér gyökereinek hellyét; hanem hogy 
annak felséges ürességéből teliék a’ Théka, és a* 
jövő fzázadok tiztes mojjai hiz^anak —  Jövel 
azért, ( nyitja fíoratiust j  hogy azon telihez, a’ 
mellyet az Oskolába kaptál, végy egy kis lelket - - 
mit tanultatok ma?

GEORGE. Hepetáltnnk valamit Virgiliusból-is.
EERNÁRD. Mit?
GEORGE. Formosum pafter Coyidon erdebat..
BERNÁRD. A ’ fzép mesterségek arany idejé

be a’ phantazia ki-merítve a’ terméfzet’ öröm ten
gerét, a’ fenekén szárazon maradt tsudákra talált. 
Hlyen fzépség Nec ttnerum Lycidam mirabere.

GEORGE. A zt-is  tanultuk,
BERNÁRD. Ollyan Poétái érzés, a’ mélyré 

egy köz betülletes ember, a’ ki együtt borzacj a’ 
terméfzettel, nem juthat - - - Néked-is alattabb 
kell kezdeni, (  ki-nyitja Horatlust)  mellyik Ódát 
tanultátak közelebbről?

GEOPvGÜ. Donec gratus tram tibi.
BERNÁRD. C meg-kapva )  Brávo ! Éppen jó> 

( oda nyitja  ) Olvasd! de érzéssel.
GEORGE. ffagyasan ) Doneé gratvs eram tibi:
BERNÁRD. Óllyan fagyasan P Nem érzed 

millyenfzcp arany fzók a* tiszta arany időből - - Do- 
necl miilyen felséges! hány más fzón nem kezdhette 
volna? de a’ Mu’sa mintegy Tündér, mikór meg* 
tsaptá a’ Génié fzáját vefzejével, a’ forrás Ieg-e- 
Jcbb ezen buzgó tseppel fokadt k i ,  No! már a* 
üli nyelvünkén.
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GEORGE. M ig kedves valók néked.
BERNÁRD. Igen köz fzók; az a’ nyelv a. 

'inellyet az Anyádtól tanultál. C Mig kedvcntzed v*L 
tam ) De tovább ! mert a’ le-szakaao viz az áerbe
nem maradhat.

GEORGE. Nec quisguam potior brachia caudidae 
cQYvici javetlis dabat.

BEIINÁUD. Értsd-meg j ó l h o v á  tudott hágni 
a’ Donecrol, arról a’ dorontsról fel-rcppenc patsirta 
hogy trilláz a’ mennyei boltozat körül; mellyen az 
ajtót kereső ujjal; mint valami Planéták úgy buj
dosnak - - Hogy mondanád a’ mi nyelvünkén ?

GEORGE- A ’ fzókat tudóm*, de még sem ér
iem mi a z , hogy a’ karját a’ nyakának adja.

BERNÁPvD. Áh! Áh ! a* fzéjpet nem-is érteni 
érezni kell : mefsze maradjon az értelem Országa, a' 
Vépülö pegazuson ülő alatt; a’ fóditást nem-is ép
pen úgy kell tenni, a mint kéne ; főt néha a’ fór-' 
ditó a’ maga lelkéból-is pótolja a’ fzerzöjét; S  egy 
kedveltebb ifjsntz se kertelte kerül nyakad’ kávát: 
Miilyen kedves játék-hellye ez a’ kert., a’ fantá
ziának ! a’ külöinbféie virágokat a’ hó alól mint 
valami fejér juhak ; úgy keresik-ki a’ körmök, 
a’ mi lég - szebb , 0 maga a’ juhak juha, egy ret
tenetes nagy-juh., a. fzelidség idéálja - - ’s hat mi
kór a’ hó el-mennyen, mint bőgnek a’ bárányok a* 
mezőn.

GEORGE- Akkor megint tilinkát tsinálunk 
f üz - tabóí.

BERNÁRD. Bravó ! Poéta non fit séd nascitur (nét 
s tapogatja, a homlokát. ) Éppen innen ízökőt- 

c'z az indiiliuni gondolat, ’s egy levele a’ babér
nak
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rsak éppen ezt a’ halrootsfcát fogja el - fedni - - « 
Tsak fogadd-tneg, a mit mondok ! ne elegyedj a 
tudomány nap-számoSsi küzzé! Különösön a kré
tától táblától fuss a’ mint tsak lehet; mert akár 
miilyen Géniéitől, ha tsak egy triangulum, vagy 
kivált tsak egv a’ p’ us b. halhatatlan koponyáján 
belöl mehet, azonnal favanyu ábbrázattal el-fór- 
dul a1 Mu’sa ; ’s az a* gondolat , melly mint a’ hév 
vas a’ kohóból ügy folyt ki veresen , jég - tsapb
meredve fzakad henna’ végén----hideg tiszta jo
zanság kell arra; av Gérienek részegnek kell lenn 
’s villámlásokkal nézni, menydörgéssel fzóllam,
’s fzcívészen menni elebb • - - a’ fzabad természet 
nem-is fzereti azt a’ feszességet, s rendet, hngj- 
fel az áerbe, ’s nczd-el a’ halmakat, mintha \a a  
honnan le-umlottak volna: a’ fólyo vizek kanyar 
rognsk , ’s burján virág elegy— sót mmcl k °v ‘ 
i-ebb a’ fold, annál nagyobb pukkantok nőnek--- 

v esterség triumfu'sa a’ természeten, hogy a 
Génié-kény egybe gyűjtse a’ miket e2 el-szortia 
kon p. o. egy éjjeli Concertbe a’ pikkola ^avu 
prutsVöt . a’ baglyát a’ fagottal , Cornónak a a 
ra ordító kutyát, ’s flatraverezni a fülemilét, 
fingetö békát contrázni, ’s trombitálni a J-Y 1 
Pusztája éjfélébe ordito Oroszlánt ; mind eze *e 
egy hármoniába énekeltetve, tsak hirtelen c nyi 
ja a' nyüvek’ setét palotáját, hogy a’ vatsora az 
afztali másikával egybe köttesék - - - Olykor az-u 
meg-csík ; hogy a’ Génié valamely tsudálatös du- 
hösségtbc a’ Chaosból ki-nyujtja karját, s rét 
retes nagy markába fogva mindennek magvait,
egyszerre haragjában hánnya*el; hogy i  ro ,a az

o bó-
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Ö bógínts testvérével egybe hajtsák harmatos fe

jeiket ; ’s azon állatotska, a’ melyből ezer Coo-
kat kellene egybe toldani t hogy egy etzct-tsepp 
Oceeanját által-ufszák, azon Colofsussal a’ mely
két lábával a’ tenger két partján-áll, egybe ölel
kezzenek. ----'S ezercket mondok én néked napon
ként;. Úgy/ tarts plajbászat ’s pugillárist; ’s a’ 
mint nyílik a’ virág a’ Géniedbe, fzakaszd ’s vesd 
egy marék sóval mind eggyüvé, hogy majd a’ Pót 
povrris val füstölj Meg - tanítalak még minden 
féle nemű Poézisnek a’ Récipéire; igaz hogy úgy 

sztán minden Génié nélkül lehet, tsak az adan* 
kát mérték szerint egybe kell clegyitcni -  mert 
j  - lesz p. o. Könytsepp gutta, 11. vagy vég- 
ctlen —  Signetur osztán, et detur pro vomito- 

vagy egyéb tzélra. Érted?
GEORGE. Bizony Édes Batsi! tsudálotos 

nk ezek ; egéfszen attól fogva nem értem,• hogy 
bér karja kertel.

ERNARD. Meg-mondottam úgy - é ? hogy 
érteni kell: kerteli, körül-fonja, darabo

s a  öleli - Szamár!
EORGE. Igen de hogy Öleli a’ havat ? hi- 
t hideg, ’s a’ kéz meg - fázik , vagy el - oT- 
*ió.
1RNÁRD. Brávo! pihéi a’ nagy Sas tollak- 
íyan hó e z , mely a’ lég - hevebb nyár- 
, ’s a’ hideg telet-is meg - melegíti.

ORGE. Én nem tudom, az Aritmeticat ’s
s tsak inkább értek, de ezt tellyefíeggel
u.

B BÉR.
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BERNÁRD. Átkozott értein! értem! erezel 

gaz ember! nem érzed azon mennyei hónak per
gelő hevét7

GECRGE. Jaj! Jaj.' oh Istenem! mit tsinál- 
jak , hogy érezzem a’ hónak per'selö hevét? kép
telen ! égető hidegét érteném mikor fzánkáz- 
tam. - - -

BERNÁRD. Megint érteni ugv-é? (  veszi a5 
tarkát sót ’ s veri )  Te Basiliscus! Lüdértz ! a’ ki 
meg - vetve a’ néked adott fzárnyakac, mászni a- 
karsz; meg-átolkodva nem érzed a' 9. teftvér 
fzent öfztőneit*- - ’s nem hevülsz azon hóra, mely 
a’ nap* fénnyé a’ felsőbb természetben ?

GEORGE Jaj ! Ja j! erzem Édes Bátsi ! több- 
is már 9-né/; ugy-is hevulök, hogy éget mindenütt 
a’ hová ér.

BERNÁRD. Légyen mindenik M u’sának egy 
egy tsapás fzentelve! ( űzi - ki verve ) Eregy fem- 
mirc kellő! ha nem akarsz repülni fenn mint a’ 
patsirta , bár mint egy fzárnyas egér; légy örök
ké tsuszo mászó állat! vagy légy fejsze a’ tudomá
nyok’ meg va-tagult tőkéjét vágni, ha nem akarsz 
penitzilus lenni, tolláit faragni azon hídnak, mely 
az ö tojálTából téged halhatatlana tenni kőit volt ki.

GEORGE. Engedjen - meg Édes Bátsi! én 
nem tehetek rolla, hogy nem tudom érteni.

BERNÁRD. Megint érteni ? kegyetlen pri
bék ! meg-cskütt ellensége a* Mu’sának.' ( fel-cme 
li a torbátsot ) Fuss az én mind a’ 9. Mii sátó 
lángoló ízemeimtöl! nem látod a’ Jupiter kezébe 
a’ villámlást? ( fe li  tsattint')

G E O R G E . )  Tsak ne érezzem! - -  Oh 
iízonyu Mu’sa! Q
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HARMADIK JELENÉS.
BERNÁRD egyedül.

BERNÁRD. Halhatatlan S2ÜZ! akár a* Heli- 
con* szent kútfejébe égnek ortzáid, a’ mint le-ha- 
jolva iszol ízembe tsokolva, akár híves erdeid* 
'árnyékában tsergedező patakjaidnál andalagsz: vedd 
kedves áldozatul ezen hevemet/ ’s ez kor- 
báts’ jajjait egy ditséro énekedet emelő dissonanti, 
ónak ! Naponként fog nevekedniaz én búzgoságom; 
ha lehetne a’ tekenös békának-is szárnyakat tsinál- 
hék, hogy rettenetes nagy sereggel repdesve sugár-* 
fényeden , a’ Napot meg-homályositva rohan
nánk, az egyedül bóldogitó Génié nevet az okos 
Élé fant Newton’ Sírkövéről le-tépni, ’s elődbe 
vinni a’ prédát, hogy kedventzeidnek fel - oszd.,

NEGYEDIK JELÉN ÉS.
CHRISIPPE és BERNÁRD.

BERNÁRD. Idvez légy Barátom! éppen dí- 
tső órába jelensz - meg.

CHRISIPPE. A ’ mi engemet illet, ugyan gya
lázatos elöl kell eí-biinotn.

BERNÁRD. Hogy - hogy? mond-mega’ te éj- 
tzakádat: hátha a’ tündér fantázia tsak eggyet víl- 
lámlik belé, ’s világos lefsz.

CHRISIPPE. Az Ördögbe/ hogy inkább meg 
kapjanak ? inkább sötétséget tsiniljon Ngod.

BERNÁRD. Én ha akarom, mind meg-gyujtam 
a* fold alatti Lusztercbe azon setétet sugárzó gyér* 
tyákat, mellyek alatt a’ nyüvek vendegeskednek- 
*■ - Nem írtozol-é Barátom? a’ mint a’ íetétség süt 
k i fzemeimböl.

b a CHRÍ-
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CHRISlPPfe. Valósággal úgy írrozom; hegy 
ha nem tudnám , hogy a* Poézis ijjeszto képe, meg 
nem ájhatnék : ngy füti a’ Nagyságod feje az éjtza- 
kát, hogy ha a’ Pokolba így jelennék- meg, egy. 
fzcribe fejcdclemRck kiáltanák--. De ihól la! fe- 
gittscg !

ÖTÖDIK J E L E N É S .
’S íJg ’s az elébbiek.

JPÁN. Ide futcTtt az Ur Ugy-é ? engedjen meg 
Nagyságod, hogy bátorkodtam—  tsúf dolog! e- 
zelc a’ mái Monsieurök mindent meg-tsalnak; a’ 
fzájak forrása a* hazugságnak el-piríilás nélkül ont
va ki a’ fzent pg alá - --  most az Országot ifi
vé kell tenni, hogy egv igaz móndot találjon az 
ember; a’ ki az Istennek, a* kifzóll 's  lessz , képe 
kívánjon lenni —  ígéretek tsúpa fzél, mely tsak. 
a’ meg-tsalatott bolondokDt liággyá maga után ; ’s 
minek útántia magok az embert méltóság* tsillagát 
mcjjekrol cl-vetctték, a’ melynek hellyct a’ világ
nak minden tsillagai bé-nem töltik , másokat-is el
rontanak ; mert az illyent bctsulni nem lehet, ’s 
mutatni tanuliák, a’ kiknek van miért.

BERNÁRD. Há ! há! ez a’ mostani idő gérti- 
álitáfsától van; a’ mely meg-ncm férvén a’ fzáraz 
igazság keskeny határaiba, ki repül a’ véghetet- 
len fen-mi be *s ott teremt.

JPÁN. Átkozott mostani tónus! rút, fzcp, 
való , mind egyaránt van mázolva: a’ vétket-is 
úgy fe1-tzifráz2ák mint a’ virtust; hogy ez-is ol« 
•yan mint egy Coquettc,‘s az-is úgy néz ki mint 
a: virtus. - - -

Engem
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Engem többet rá nem izéd eggyik-ís : az Ur’ 

baját-is el - igazítom : 300. hívrat tsalt - el minden 
fzentségre esküve , hogy ki fizet; terminusról ter
minusra haziid , ’s a’ házamat éhezted terminusról 
tenminusra.

BeilNÁPvD. Ha fsak-az a’ baj (  ki vészen egy 
erszényt ) Nesze ! tanuld nieg nem alkalmatlankod
ni az iIlyen Génieknek a’ féle földi dolgokkal i ha 
nemes lélek vóina benned, ha meg-akarná-is adni, 
el-ragadnád a’ hazáért; ’s tsudálva kisérnei fzeme- 
idticl a’ mint fenn repülne kegyesen tekinve le- 
viszsza.

JEÁN. C a pénzt számlálva ) Pedig hogy a’ 
pénzemmel el-nem repült, ’s a’ házomat éhezni
ncm hagyta itt a la tt----De itt több van fzázzal
C u/jmrt a dia ) 3>n ízeretek pontosón mindent.

BERNÁRD. Patvar! a’ természet ’s a’ Génié 
nem ízerctik az egyenest; v id d -e l!  vagy ke
vesebbet, vagy többet; de éppen annjit nem;
inkább mindjárt viszsza veszem mind.
• __ •« •

JEAN. No! itt van 50 viszsza, úgy-is több 
(  Ie-teszi )  Alázatoson köszönöm (  menyen)  Hali 
Istennek ! /  eUmniyen )

H A 'IO D IK  J E L E  KÉS.
Az elébbiak a' 'Sídé nélkül.

BERNÁRD. Vigye-el az -Ördög az illyen fá- 
brikai munkát; az illyen ember egy fzóval fém e- 
lébb való egy méh-bogárnnl, avagy az Áts tzirkal- 
ma ágánál, a’ mely a’ másik kórul mind egy aránt 
forog; lehet tudni előre az útját; de egy levegőig 
Ákosnak ki mondhatja-ineg , merre repül ? - • en-

b 5 nek '
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pck az embernek kétszer kétto mindenkór négy  ̂
ba í r , eggyik betűit úgy ki veti mint a’ másikát, 
egy genialis motskot vagy ránditást sem tsinál - - 
mindenkor azon t dolognál marad, a mcllyet elé
be tesznek , femmi nemes bolondság fém hívja fél
re , hogy a’ Génic bélyegét réá füsse - -  - No de 
a’ mi nagyobb, meg- nem éri a’ feje, mekkora 
kárt tett a’ világnak : egy néhány veszett-cl azon 
Angeloi képekből a mellyek az Örökkévalóságot 
ékesítették volna, meg - háborittattam éppen mi
kór leg-nagyobb dilhöfségbe voltam a Chaosnak 
közepette; mikor éppen a' Légvcnt akartam mon
dani , az Len fenn akadt a’ nyelvem a’ te be - lé

péseddel.
CHRIS1PPB. Ah! tehát én vagyok az a’ fze- 

rentsétlen ? illyen kárt teve \ mert ez az óra egy 
volt az örökkévalóságba.

BERNÁKü Nem te kedves Barátom ! te még. 
gyújtod Génim lángjait; ’s eggyűtt fcgitettél vol
na nékem azon irtozatos Chaos Zűrzavarain által 
ordítani: de ez a’ kétszer- kettő - négy ember fé
lek örökre ki oltotta azt a’ ki magyarázhatatlan tü
zet ----Ah kedves Barátom! irtozatos mikor a

** , '  ^  ^  ̂ #•

Poéta eszébe fellegek tornyoznak, ’s az Istcn- 
Aszszony a’ szél - vészbe jö meresztve ízeméit

AHRISIPPE. A h 1 Ah! De hát nem lehetne.é 
viszsza emlékezni, vagy két bűbájos fzóra azok-, 
b ó l , a’ mellyek abba a Zűrzavarba fzerte ro
hantak keresve tgy mást? hátha eggyik a’ másikat 
nieg-kapná, ’s viszsza hoznák a’ nehéz időt min
den tzik - tzák villámjaival,

BÉR- •
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BÉPvNARD. Lehetetlen Barátom ! ollyan rette
netes fzók voltak, hogy irtóztak egy tenyérnyire, 
is esni egy-máshoz: ’s mihelyt nem tartottam, az
onnal a’ világ’ végire fzéllyel futottak - - nézd! 
ez tsak a’ kezdete.

CHIllSIPPE. En méltoztatom arra , hogy az 
egész tudós világból, lég - elébb lássam a’ mire az 
örökkéva'óság’ fzetnei tátva fognak állani,

J^EPvMÁRD. C meg-tsokolja  ̂ sir J  Ah! 
miilyen egyenetlenül van az osztály *. hogy annyi 
milliók közzül egynek van adva igy gondolni. Meg 
álj kérlek 5 hogy fúrjam ki ezen könnyeket az em
beriségnek áldozatul (  meg-törli szemeit )  Még úgy 
van azon fzurSsön, a’ mint a’ bó emlőből ki jött*

C H R1SÍPPE. A’ mellyet a’ nemes nagy tehén 
ritka fejőnek botsát-le.
'  BERNARD. Hanem nem tudom Barátom! 
nekem mind Solitair jő ,  nem egy [mint nén ely- 
nek , a’ mellyet egy halott’ mejjere fel-teszen ; né
kem mind nap jó, úgy hogy lég - kissebb se ma
rad kéken az égből---- Osztán nem tudom mit tsi-
nálnék, hogy a’ nap-is füssön, ’s a* tsillagok-is 
lássanak.

CHRISIPPE. Az erőtlen Géniek azok, - 
kiknek nem lévén Solita írjok ,' azért tsillámlanak 
apróbb tiizeik - - -  De már óhajtanám hallani.

BERNARD. Ollyan nagy v o lt , hogy meg-nem 
fzülethetett; ez tsak egy azon darabok Aözzül, a» 
mellyeket fzéllyel vagdalva ki fzedtem Q Olvas tgc. 
szett más tónusán )  Azon rettenetes nagy óra, mely
nek mutató táblája a’ Nap ú tja , meg-állott; a’
halál XII-re mutatott az ő fzáraz jobbjával, 's a’

b 4 - nyürek
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nyüvek nem lévén többé mit ebédeljenek , fel fór- 
dúltak----a’ vírasztó angyalok rettenetesen hor
koltak ----a’ midőn egy Kormos ördög a’ pokol
kéménye tetejébe ki mászva danólt. ’s a* halál a- 
zon férgekkel fényivé a’ mcllyeknek eleik Ádámot 
és Évát meg - ettek, tántzolni indult az örök 
éjtzakával vicsorítva néki mohos foga:.

CHPJSIPPE, Na? .gos Uram', áljon - meg 
egy kífség! lehetetlen egyszerre többet ki álJani,.

BERNÁRD. Bizony Barátom! én ügy ízerc- 
tem, hogy a' mi fejér, légyen ollyan mint a’ ma
gos dél, ’s a’ mi fekete mint a’ méj éjfél. Ugy-é 
hogy ez tsak igazán mind bors?

CHPvISIPPE. Fa-héj, Szeretsen dió, Gyöm
b é r - - -  's még oliyan füszer-is, a1 mcllyet a’ ter
mészet maga-is tsinálni el-felejtctt a’ tsupa 
gyümölcs miat kopasz a' levéltől a’ fa.

BERNÁRD. Van só-is elég benne?
CHRISIPPE. Kövei van belé vetve, hogy 

lássa az egész világ, hogy bövön volt; csupa ren
geteg Só - bányának fogja a’ jövendő mondani a‘ 
Nagyságod Fejét.

BEPvNÁRD, És reményiem boldog Arab iá
nak , ’s Coánu Copiáenak.

CHRISIPPE. Cornu Copiaenak-is: tsudálva 
azon rettenetes állatát, a’ melynek fzarvába mind 
ezek el-fércck: az fel - döfhetné vele minden Gé
niek Pyramissait, az a’ tollú pedig a* mely meg
írhatja annak bövsége’ ki omlóséit, egy mennyei 
iuaé, mclly gúnár a’ Serafimok között.

BERNÁRD, Hej Barátom! engedj-meg a- 
Génié irigységnek, a* mcllyet belső részeimbe ki

. # fejező-
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fejezéseid mérészsége gyúlaszt.; általam emelve igen 
közel jársz hozzam, dítsoségeruet homállyoficani.

GHRISIPPE. Távol légyen ez a’ Szentség-to 
rés töllcm , nemfajátom ez a’ fény, tsak a ’ hold 
vette a’ naptól: mihelyt Nagyságod el - fordítja áb
rázoltját, fogyatkozást Ízen ved.

BÉR NÁRD. Tsak ugyan sokkal tartozom én
néked.

CHRÍSIPPE* A ’ menyibe földeiül fzólgálo* 
a’ melyre a’ Nap-süsson, vagy leg-alább egylám
pás, kalapnak, mely a' világosságot ic-vcrje : é* 
ez-is nekem elég dítsosség.

BERNÁRD- Alf Barátom! Én oily: i föld
vagyok egy más napra nézve; Henrietté a’ Nap*
£5apja; de mikor lég- inkább várnám hogy mo
solyogjon , feliegbe borul —  íeimni könyörgésre
nem hajol—  Oh miilyen kár ollyan kintsnek j'á-
*á$ba nem indulni! —  Kullus argento Color est a-
varis tbditae terris.

CHRÍSIPPE. A’ Génié femmit feni enged a* 
markába fzakadni: a’ tengert fenékig ki inná, ha 
hozzá tenné a’ fzáját.

BERNÁRD. Még nem lehettem ollyan fze- 
rentsés, hogy azon gyönyörűség tengeréhez vihes- 
fem ajakimat.

CHRÍSIPPE. Az-is méltó Nektár a’ Géniének 
de az cl-foglaltkaílélyt Uradalmát-is jó vólnaki-vál- 
tani a’ Denglos Henrietté pénzével - bezzeg lehet- 
re Bibliothckát fzerezni; a’ kertbe egy nagy Par- 
nafsus hegyet rakni, rettenetes nagy Apollót emel
ni a’ tetejire, Pégazusokat raknánk a’ fakra, ki-tetf 
jesztet fzárnyokkal ’s kinyitott habzó fzajjal *

ha
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lia nyerítenének; az Erdőt ki-faragott kö-m u’sák-. 
k a i, Nimfákkal meg-toltenök.

BERNÁRD. BrávíS! fáin gondolat! egész tűz
zel meg-indulok.

CHRISIPPE. Igyekezzék Nagyságod mérsé
kelni az Enthuziasmust; mert ha oliyan fenn jár, 
meg fe látják : fzáljon-lc Nagyságod, kivált Dcn*». 
glosnál, igaz hogy annak a’ Saturnusnak átmos- 
pherájába ncm-is gyűl-meg,v

BE?vNÍ?vD ( meg - tsokolja ) Te. vagy az én 
Mú’sámnak ébresztője, lángjának aranyból tsinált 
koppantója, ’s ncin különben emeled te az én Gé- 
nimet, mint Atlas az Eget; avagy a’ föld ezt az 
arany fzegekkel rogyogo kék koporsó - fedelet s 
mely alatt az emberek egy. mást még a’ nyiivek
előtt e f z ik ---- Engedek most- is tanácsodnak : te
légy minden dolgaimba Plenipotentiariusom. Jere 
sétáljunk arra; a’ kapunál el - válunk , ’s én fel- 
menyek a’ felleg-vár ostromára. ( el-mennek )

H E T E D IK  JE LE N É S.

DENGLOS C «* házába egyedül )

Vajha tsak egy ifjúnak hafználna az én fze- 
rentsétlcnségem! de talám én fe hittem volna ak
k o r , mikor a’ kék ég mosolygott, ’s a’ Ic-szállo 
fzerelem-Istene eleibe ro’sa levél efsö hullott am- 
broziat hintő zefirekkel; most a hóval fzállingo- 
zo ón-alom előtt a’ tcrméfzet sóhajtások ’s kön
nyek közt vetkezik, ’s a' heverő levelekkel sárga 
föld várja a’ fejér halotti leped’é't - -  - Nintscn-is 
már femmi reménységein: hajdon ha fár lett-is, a" 
Napnak ereje v o lt , ’s mihelyt ki-derült; fel-száradt; 
már a' fagy az cggyetlen reménység - - - ( fu za  )
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Mind eddig türhetöbb v o lt , de a* tisztesedé) 

áb.rázatnak köz veszekedésekkel vonulni-el , ked
vetlen dolog -  Hátha niég pénzt nem adott volna 
h. Isten, hogy álhatnám ki P igaz hogy nem ingyen 
van ; mert Asszony ellen pénzt tartani-meg bajo. 
§obb, mint egy várat körös körül tüzet okádo el
lenség ellen mcg-örizni • mindenik fummátska uij
forrása a’ szükségek izáz ujj folyamat iá n a k ----a’
fzámvetéstöl futnak mint az ördög a’ tönijéittö; --  
de ha el-fogy a’ pénz , akkor készüljön a’ fzegény 
gazda le Plútóhoz vatsorára petsenyének - - - Én e- 
léggé meg-jártam a’ pokolnak minden déoirtment- 
je it ; *5 mindég ott volnék, ha a’ pénzem (_ hála 
légyen! mert a’ nélkül femmim Te volna) nem ad' 
na modot némély titkon fo yo könnyeket fel-keres 
n i , a’ mellyeket az éhező, virtus sir; a’ midőn 1- 
zokat cl-veszetn, úgy tetszik briliántokat gyűjtök 

Nékem-is jutott tsak ugyan valami, beUötse-i- 
dcsség a’ külső hcllyet: oh ! mert ez nem lessz, 
yalamig a’ koporsóba nem vetem ágyamat.

N Y O L 'T Z A D IK  ^ELEM ES*  
C H A R L O T T E  és DENGLOS.

C H A R O T T E . ( künn lármázva J Hol van ?
DENGLOS. Ha ! oda-is el-ülaoz.
C H A R L O T T E . (  künn )  Hol az a* világos- 

fágtól búvo bagoly , denevér? ( be ja )  vagy nem 
is tudom mitsoda nevet érdemelj

DENGLOS. Minden hasonlót a’ te fzádból, 
mely a’ sátán nevibe keresztel.

CH ARLO TTE; Hajdon mikor mcg-nyilt, an
gyal fzóllott.

DEN-
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DENGLOS. Éppen az a’ .kLIe-csve engem-is

]c-*ont. »
C H A R L O T T E . Már ördög hogy nem ollyan 

fzép mint volt? ha a’ ro’sa el-hollott, nem ina- 
radt- é egyébb ?

DENGLOS. Mind meg-vannak a’ tövifsei, 
sőt még hegyefscbbekkérlek naggy békét!

C H A R L O T T E . Illyen istentelenül rneg-tsal- 
n i ! nem azt igérted-c hogy örökké fzeretsz ? hogy 
íohajtoztál könnyes fzemekkel nézve réám 1 miket 
ígértél P

DENGLOS Aljon-elé az a’ kinek Ígértem: 
*s az a' ki Ígért éppen ollyan bolond lesz; mivel 
az cn. tapasztalásom nem lebet nálla-, hogy oKOsabb 
légyen.

C H A R L O T T E . Tehát bolond voltál mikor 
fzerettél? miért nem térhetek még egyszer oda 
vissza, hogy nézném meg - indulás nélkül; míg 
ki-sohajtánád lelkedet? De ez lehetetlen - -  oh po
kol nyílj - meg!

DENGLOS. Eléggé m eg.nyílt;  kérlek tedd 
bé, ’s engedj egy kis pauzát.

C H A R L O T T E . Tsak azért sem, hogyfzen- 
ved j; esmérd - meg , hogy te tettél fzerentsétlcnné; 
jnáíTal boldogobb lettem volna; hányon nem kér
tek engem, a’ kik másokat boldoggá tettek ? de már 
meg-vénitettél.

DENGLOS. A ’ házafságba a’ meg - elégedet
lenség nem von külön az egygyik ábrázatra , ha
nem mindenkor pároson : az a’ képzelt egybe hang
zás ritka tsuda, ha akkor-is tart, mikor az an. 
gyali énekre fefzitett hurok el-pattannak, vagy
j w g «ereszkednek.



C 29 ;
C H A R L O T T E . így tsalják - meg az ártatlan 

^éányt; z’ mennyi férfi mind cl - kárhozik.
DENGLOS. Többnyire ollyan formán mint

én; fsak nem tudja ollyan tisztán mindenik ; tá
lára jobb volna, ha te-is el-tudnád hitetni velem, 
hogy menybe vagyok.

C H A R L O T T E . Te magad bitettél-el álnok 1 
DENGLOS. KÖnnyen-is hittél. 
C H A R L O T T E . Akár mint ha el-vettél, tar

tozol fzcrc ni , ’s boldoggá tenni.
.DENGLOS. Látja az lilén, abba igyekez

tem, míg fzinte késön észre vettem, hogy a’ ki
^  •

az Afszonyi idő változásai ege alá alva, azt vcfzt 
maga'eleibe, hogy annak feperje fel legeit; az tűz*
tol és viztöl meg-rongált nyomorúságos állat, és 
a’ világi kötelefséget el-mulatja.

C H A R L O T T E , illyeneket hallani attól, a’ 
kitol az ember iinádtatott ; rettenetes dolog j mér
gembe meg- futadok.

DENGLOS. Jő hogy erőd nints, 
C H A R L O T T E  Meg-ettél.
DENGLOS, Te mondád.
C H A R L O T T E . A ’ méreg egészen meg-ül. 
DENGLOS. Az az.
C H A R Í Ö T T É  Várj Istentelen ! V  «’ fseb% 

höl vtfzen - ki ) nézd - meg mit irtai volt.
DENGLOS. Szeretetröl való Contractust ke

res sz ? erről az adoíságrol nints törvény hely.
C H A R L O T T E . Van az Isten itélö fzeke 

előtt C nyújtja') Olvasd!
DENGLOS. Hagyraá?zbéli félre bcfzéd; é,p-

P*1 ,
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vrn ollyan mint ha a* mikor meg - gyógyul az em
ber , mind reá fzoritanák. A ’ Contractusnak ügy 
van ereje-, ha ép elmével ts inál jak : Qneg-gyvMja )  
badd égjen-el utánna annak a’ mi rajta volt; nézd 
z hamva’t . otr ’s i t t ,  ’s gyújtsd ujira ha lehet, 

CH ARLOTTE, O Denglos! igy fzolhat egy 
betsületes ember, a’ ki haidon igy irt ? ( olvas )  
( Prr.rlcs fűre /homorúin balgát ) ,,d sak az oll* 

-„‘er^eh', a’ miolta Téged láttalak, miilyen é- 
„  dt .se>gej fognak s*’ fzentek eggyesülni; a’ mi 
.. leikeink se lehetnek többé külön: az első ö- 
,, (elésbe az istenség’ két nap-képe eggyé ol- 
^ vad t;  ’s midőn a’ ki mondhatatlan világufságba 
..egy fzéni éjtzaka vett-körül: femtnit fe lát- 
,, am; t?ak éreztem; egy ollyan fzeretetet a’ 
,, meb határt nem tud, az Istent és minden jó 
„ le lk et  bé-foglal; ’s a’ te ajakidan találván 
„  meg mind eggyütt az Ó tsókjokat, az idves" 
.. séget kostoltam a’ földön,, Bolond ember be- 

rré c? Ü Denglos / miért nem lehetek én többé 
cilyan boldog, hogy te igy erezz? egy kunyhóba 
mennék, minden gazdagságomat el-vetve, ’s nap-
fzátmnal élve hálát adnék----Ollyan jó volnál te
minoenként ezen az eggyen kívül; ’s annyi erőd 
van msgadan; téged-is tsak az ifjúság virá
ga vásárolt; hát az esztendőnek, ha el-mulik-is a’ 
tava-z, nem miénkek a’ több réfzei-is, ’s nem
ugy í'zeretjük-é rendre a z o k a t? ----Bn tégedet
most.is úgy ízcrctlek, tsak te fzeress engemet! éri 
jedj-r&eg! ’s (  kiterjesztett karokkal menyen fsté) 
urj viísza a’ í'zerctet karjai közzé !

D£N-
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DENGLOS. Charlotte ! Ne kénfzerit's az e- 

emet annyi ezerszer el - vesztenem ; (  ki-tcr- 
szti karjait lassan, 's felé közeledik ) Légyen még 
gyszer és uto ljára!---- Mindenható! segitts! tá

massz fel egy halottat! (  a mint még-akarja ölelni 
'vifsza retten }  Istenem ! az én erőmmel egyedül le
hetetlen :----Ali! egy ujj pokol - -  nem fzeretni
azt a’ mit a’ kötelesség parancsol. —  Engedj-mcg 
Charlotte ! te rendre vagy két egésszen külömbö- 
2.Ü, tsupa angyal ’s valóságos ördög; mikor az an
gyal jő élőmbe, felé terjesztem karjaimat; de mi
helyt közéi menyek, már annyi ezerszer meg-tsalar 
tatva eszembe jut a’ túl következő ördög, ’s vis-
fza rettenek----Fáj nékem: ez a’ test tsinál csúfot

'belüliünk ; mikor ez nem választ-el többé , tíjjra 
egybe ölclkézünk.

C H A R L O  PTE. Bizony Barátom! ísudálatos 
ember vagy te, nem kellet volna feleség az ollyan 
embernek.

DENGLOS. Már azon mind túl vágyunk; 
az ncin gyújtja ujjra a’ hamvakat.

C H A R L O T T E . Hamu az a’ mely fzokott vi- 
logni fzcmcidbe, a’ most nyillo fzépségekre ? tsupán 
az ifjúság elvirágzása az oka: háládaclan vagy; ha 
cl-hullott a’ ro’sa , a’ melynek egyedül voltál imá
dója, nem ugyan ezen a’ tön nyillik - é a’ város 
mostani tavafszának lég - szebb ro'sája ? a’ te leá
nyod.

DENGLOS. Hasonló veszedelmére valakine
C H A R L O T T E . Inkább ki - tekerem a’ nya

kát ; mint sem ollyan csuda embernek adjam.

DEN-
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DPNGNOS. Én - is vigyázok a’ mennyibcri 

meg-engeded, hogy ollyas a’ ki V  Hazának fon
tosabb fzolgálatjára termett: nevefzesse-el életének 
egy részét részegséggel a többit krapulav al.

C H A R L O T T E . Osztán nem tiszta-é hogy 
te vagy a’ hibás ? a' tulajdon léányárol a’ város 
mostani ifjúsága virágjáról igy beszé \.

DFNGEOS. Tiszta; mert mikor te éppen ol- 
lyan voltál, nem tutdtam hogy ez a* virág mit te
rem: Gróf Bcrnárd lég-jóbb  lessz néki, ép - kéz
l á b ,  jo ház-tartó, ’s jó gazda lessz; az Apia - is 
illyen bolond volt; a’ mint tudod, tsak pénz min
denünk; azt a’ szél, mihelyt az Asszonyt ég alatt 
egy ollyan támad , el-fujja, a’ Grófnak Nagy-aoia 
fátuma miatt el-foglalt Kastélyiába ’s Dominiumába 
meg - lehetne állítani. Bolondotska az igaz; á’ mos
tani Epidémiába van ; a’ midőn vagy annyi Poéta 
lessz, hogy a’ betse el-vész , vagy a’ nemzetnek 
nagy réfze az életét el-vesztegeti; ugyan tsak van 
annyi .esze, hogy meg - gyógyulhasson , tsak a’ for
ráson '-menjen által , ’s a’ Poézis eszelős diihőssége 
túrja - ki habjait, majd el-lialgat a’ lant, mikora 
Grátzia ábrázatjára ki*üt a’ hystérika éjféle, s 
meg-fzollalnak a’ pokoli kődből a’ fúriák.

C H A R L O T T F v Régen Isten Asszony felle
geinek nevezted: miért nem lehet így tudni elő
re? de mind meg-tanitom réá a’ Léányomat.

DENGLOS. A z Istenért hagyd-el ! mert elég 
bolond lessz ugy-is, ’s akár - mit mondasz ,  mind 
hiába.

C H A R H O T T E  Tudom én mit mondok : ’s
ahoz a’ bolondhoz nem adom: nékem fáin ember kclL

DEN-
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DENGLO?. Az igen eszes ’s igen jó em

beren nem kapok : ollyan fzeretsenck közt lakunk* 
hogy az egyedül fejér meg - nem cl közöttek , ha 
leg-alább kívül bc-nem kormozza magát.

C H A R LÖ TT B. Még pedig ollyan, x’ ki úgy 
fzereti, hogy a’ tettre éppen nem néz, ’ s meg- 
Venülve-is úgy fzeresse. - - -

DENGLOS. Ollyan mező, mely mikor a’ 
•nap a’ téli tsiilagzatokba jár-is, ollyan kies mele
gen virágozzék , zúgva a’ repdeso méh-rájjoktol! 
Vigyázz inkább arra , ne hogy ollyanoaí esmerked- 
jék-meg a’ kibe fok matériája van azon bolondság
nak*;'mert úgy bizonyoson boldogtalan lessz; ép
pen úgy fogja meg-kiván ú azokat a’ lehetetlene
ket, a' mell)eket a’ bolond imádó moft mind ma 
j*a teílyes hittel m eg-ígér; *s majd az eskilvés 
Után a Donátioval maradva örökös perrel kínozza
az Urát----’s éppen ezért rég mondom, hogy a’
Loifis tanítása nékem nem tetszik; kár volna mind 
annak a’ nagy reménységül ifjúnak él-vesztcgetödni, 
mind Henriettének még náíladnál - is fzerentsétle- 
nebbé lenni, Én Louisba sok taplóját látom annak 
a' tsudálatcs indulatnak, minden píllaniatba irtózom 
hogy fzikrát kap ; egy ollyan tsudálatos fáinságu 
] éányt-is éppen egy ollyan ember ragadhat-fel, hogy 
mind a’ ketten íc-cssenek —  most hol vannak 7 

C H A R L O T T E . A ’ Kertbe hagytam tanulva 
őket; hogy a’ friss áercn inkább meg*ne unja ma
gát Henrietté.

DENGLOS. Éppen a’ páráditsomba! hogy 
majd ki - kellessék űzni - - - Ne félj, ha még fok-
íror künn hagyod, kivált illyen. késő fzürkületbe;

- • C nug-
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meg-tanúlják mind a’ jót mind a’ gonoszt, ’s annál 
jobban tanulnak minél kevesebbet látnak, a’ Vémis 
"tsPIaga estve fénylik izebben—  majd meg-látod 
mit tiinálsz mikor a’ láng mindent el-borított.

CH A R LO TTE . Éppen az én leányom egy 
cllyan nemtelenbe? a' Charlotte de la Iloclie lé- 
ánya —  nem úgy neveltem cn , hogy rangján alól 
fzeressen; a* meg-bcrsü'.lés az, a mely határt én 
néki fzabtam.

DENGLO?. Azt a* kertet a* természet nem 
veszi fzámba , a’ mellyel nem maga tett.

CH ARLOTTE. De ezt a' természet tette: a” 
fzületés, a* vér annyi Uilotnbségct tefzen kozöt-

tek. ••  • ^
DENGLOc. Hogy éppen azt a’ külőmbségc-t

a* mellyel fzWettrk , a’ vér eggyesiteni kívánja.
CH ARLO TTE. Ugyan apa , a ki az ó tu

lajdon léányarol így gondolhat.
DÉttGLOS. Okosabb mint; a’ meg-gondolatlan 

anya: ‘s rész fzerint apa-is ízinte ts»k annyira va
gyok jóságodból, mint férj, addig untattál a g^er- 
mekemmel-is, hogy már az atyai érzésbe-is ott a 
mérged.

C H A R LO T T E . Tsak ugyan annyi goromba
ságot lehetetlen el-tiirni: háladatlan ! fe lzeretet, 
femuii; pedig iutánnam lettél a’ mi vagy. Mid 
volt a’ mikor hozzád mentem ? tstfpa fzeretetbol..- 
Kem ugv van ? nem azt ígérted , hogy örökké L e 
tetsz ? valóságos rósz' karacterli ember vagy; még 
a* pénzt-is örökké fzámvetve adni, pedig az cnyim- 
mcl fzerezte - - - egy illyen takarékos jó gazdasz-
ízonytól még fzámba-is venni —  nem tűrök töb

bé
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Ibé égy píllantásig-ís; egyszeribe eLvATom • sdi. 
Vifsza mindenemet, még kapok a’ ki híven fzeres- 
fen - engemct.

DENGLOS: Örömest, ha sok ererszer nem 
tettél volna igy : bár egyszer látnám egy aVarató
dat reggeltől estvig élni , mint az Ephemerák.

C H A R L O T T E . Engem egy bogárhoz hason
lítani! a’ kit magát az egész világ egy tsuda-bo. 
gárnak esrner. Vard-meg! mert az igaz, hogy 
meg - panaszlom, derék embereknek; megmondok 
mindent a’ világon, hogy lássák mellyiknek van 

'igaiá.
ÜÉNGLü Sí Ha';,gass az Istenért kérlek! már 

elég: különben én el-todlak hallgatta ni, de nem 
kötzönöd - meg ; jobb lelsz , hallgass - el ízépen 1

CH a R L O í TE. ,U te istentelen ! rósz! gyiL 
kos! még fenyegetni engem! a’ léi után van min
den boldogságod. - - - tsak azért fém hallgatok 
mondok mindent a' mi ktTér a' fzátnon. . - .

DENGLOS* ( Felé menverí )  Egy fzó se lé
gyen! különben midjárt meg-látod Plucot az az a 
tronussábá.

CH A R LO TT E . (  rivá J  Tovaj ! tolvaj 
i i  )  meg-akar 'élni a’ gyilkos.

DENGLOS. (  meg-áll )  Ne félj, mert nem , 
Ihenyek utánnad r sőt veled a’ világi ol-is ki-'ehet- 
ne kergetni; még a’ hellyedtöl-is futok : hogy faj
iunk most éppen úgy egy-málló), a' mint von- 
fzodtunk haj dón egy más felé.
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mOLTZADIK JELEN IS.

BEPvNÁPvD. és AMÁLIA, (a z  utszán találkozva')

ÁMÁLIA. Alázatos szolgája Ngodnak, ma 
egcsz nap nem láttuk Ngodat; egy más fzebbnek 
volt fzercntséje - --

BERNÁRD. Éppen most indultam ahoz, a 
kinek fzépsége kholtia a’ napút, holdat, és tsih 
Jagokat: tsak ne volna ollyan moíloha az én is- 
ten afszonyom : maga tehetne valamit kedves Amá' 
3ia ; mond a-meg, hogy annyi alendáriumat tsináh 
tani . hogy minden nap egy clztendö telik-el, 
már az életemen túl élek , ha n vifsza nem vi’ 
fzen ; veressen írtam a’ jég-töro Mátyás napját 
efzembe jutván az ö fzívének fziiz jege, hogy ht 
egyszer meg-indulna ’s 2z éle:em ta aLza fényié 
ni kezdene— mondja-még, hogy a’ miolta meg 
láttam, tsup a hamu lettem.

ÁMÁLIA. Biz a mi kis-alszonyunknak ncn 
kell hamu.

BEPvNÁRD. Mondjad hát, mivé kívánj; 
hogy légyek; mond ád hegv a’ főhajtásokkal meg 
tölt ház úgy hallik mefszirí'l, mintha ezer mats 
kák nyájognának , mondjad , hogy ízemem ke 
fós-kúttá vált, a’ gémet le*huzo kövek a’ ízerelen 
még fájdalom ! fizetietlen adofságai: a’ környék c 
zön-vizén hányodpm , ki tudja hol áll-meg bú 
bárkám ?

AMÁLIA. Ha a’ félét mondok, ugy nein fo 
ra menyek : mondjon Ngod a’ félét, mint Loui 
ha valamire akar menni.

'  BÉR-
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BERNÁRD. Kedves Amália! maga tsak ol- 

lyan könnyű fzerrel fzoil velem; pedig én magá
hoz rég hogy jó indalattal vagyok, nékem az a* 
gondolatom, hogy magát vigyem-cl az én kedve
sem frajjának: meg-áijon egy kisség; rég akartam 
venni magának valamit, ’s most juta éppen jo 
helyt eszembe; itt a’ boltba gyertyát gyújtottak * 
hívja-ki nékem a' legényt ( Amália bé-fut J  Most 
mindjárt többre menyek a* kukliko-szin pántliká
val, mint minden Géniemmel.

(  Legény jt-ki Amáliával J  Mit raéltoztatik 
Ngod?

BERNÁRD. Adj Amáliának az én Contomra 
a* mennyi pántlikát kíván ; menj válassz-ki a’ leg
szebbekből ( a'legény bé-menyen )

ÁMÁLIA, Örökké láttam , hogy illyen ked
ves derék ember Ngo j ; mindég haraguttam a' 
Kis-Afszonyra , hogy tsak meg-mondöm Nagyságod 
n ak , mintha, örömestebb volna Louisval; pedig 
egy ollyan alatson fziiletésünek , a’ Nagyságos As- 
fzony inkább meg-halna mintsem oda adja; sajná
lom ezt a* velzedelmct.

BERNÁRD. Egy kis hiv^ég a* tanítójához áz 
ö jóságához illik: de a’ ízeretet ’s az ó keze en
gem illet úgy - é ?

ÁMÁLIA, Tsak haggya-el Ngod ! mert én úgy 
el - igazitok mindent, hogy maga Nagyságod bá
mulni fog.

BERNÁRD; Egéfszen mint egy gyértyát egy 
setét házba ujjra gyújtottad a’ reménység világát 
szívembe. Ma már nem menyek oda; egy kisség 
kcsö-is: holnapig kéfzitsd-meg az utat.

c 3 AMA-
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AMÁLIA. Mind virágokkal hintve találja 

Nagyságod maga előtt.
BERAíÁPvD. Menj-bé a* boltba, el-ne fe. 

lejtsd -• Adieu ! ( el-menyen ) 1
ÁMÁLÍA. Alázatos (zqjgája. C be-menyen a9 

boltba j

K1LEN TZED IK J E L E N É .
LOU1S és HENRIETTÉ, ( * Kertbe )

LOUIS. Félek igen sokat ülünk künn , ide*. 
3e bé-menni : hallod az elei bogarak álom - hozo 
dongásokkal főnek az e:tzaka előtt - - -  gyulnak - is 
oda fenn ’s ide le a' niétsek ezerei a’ félelmet tér* 
Jesztő Felség e ié ioe---  Nézd! mint komorodik a’ 
vidék - - - vá-ja a' temetőkén a’ halál az ö mátká
ját; ’s az alva fold könyves ábrázattal sohajtoí 
az ö gyermekeiért * i

H E N A1ET TK. Maradjunk hát érezni az A- 
rjának kedves főhajtásait!

L O J I L  Fsak hogy a’ másik Anya’ kedvet-, 
len fohajrá»ai ne-kdvetkeznének rét.

HEVA.IETTK, Hiszem, maga engedte-bneg ,  
hogy a’ híveden tanuljunk.

LU O IL Hah.' az eíli harang-is —  
HENKLETTE. Igen hamar vonják: mennyi 

van niég hátra abból a’ mic ma fel-tettünk.
I.OUiS. Az élet eftvéjén-s igen Tok marad- 

el, akár mely késön vonják-is meg ennek tei'tveref 
HENtUE I'TE. Mutisd-el leg-alabb egjszce 

tneg tsak a’ ieg-szebüekst azokuol a' miket .ma 
taiiuimuk,

LOU-
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LOUIS. Mar ki oltották a’ lámpást ada renn
HENRIETTÉ. Mást gyújtanak tova; jön a* 

hold. «
LOUIS. Tsak a* bé-hunt fzempillantókat 

eziiíte2ni-meg: hogy azok alá térjenek vifsau a'mái 
nap fzépségei. •

HENRIETTÉ. Ne beszélj alvásról; úgy tet
szik ébbren vagyok mint reggel voltam: oltván fzép 
a' tsiliagos éitzaka, hogy á* (zenieket el-hun ni e- 
lölle nem rendelhette a’ teremtő - - -  Tegnap mu
tattál - volt nékem a’ tsiiagokból , ’s azt igerted 
hogy még többet mutatsz. Az éjtzaka lókkal fzebb 
a’ napnil; ha1, a^fűjemile miilyen fzépen köszön
ti a* hold’ hajnalat, egyedül fzebben mint az e- 
gész sereg a’ napét.

LOUIS. H a ! itt alatt a’ tó Iakossai-is mii* 
]ycn mclaokoliás hármoniábá üngetnek, a’ hóidat 
váró fejeiket ki-tartva.

HENRIETTÉ.. De nézd a' tóba hogy gyulád- 
rak a" tsiilagok ; teljesítsd mólt, ’s mutass egy 
néhányat;

LOUIS. Ma a'-világosabb, hold homállyofitja 
amazokat oda fenn , annál fzebben mutatván 
ezeKct a’ te ábrázatodem , nekem az ég itt látszik : 
de ha ezek-is oda fenn kívánnak bujdosni, fel-ki* 
seren örömest-- - Hogy hívják ( mutat fd , JJig  
•lelvt )  tova azt?

HENRIETTÉ. Cafsiopéa.
LOUIS. Az Kedvesem ! a’ fzép Andromédá- 

nak kéttségbe esett annya. Cepheusnak az aethio- 
p’ui királynak felesege. Hát amaz, rogyogo fziU 
Övvel?

c 4 HEN-
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HF.TÍferÉTTE. Az Androméda: de a' hifto-- 
fiáját-is ígérted volt.

LOUIS. Az annyi fzebbnek tartotta a* tenge
ri minfáknál y Neptun eleibe ment a’ panasz ; a' 
peílis pusztította Aethioplát: az Ora'u’um fzavá
ra Cépheus 'a’ lédnyát kősziklához lántzolta , % 
a* tengeri tsuda iő réá látva fene torkát.

HENRIETTÉ. Ah ! l'zegény Androméda !
LOUIS. De tova ifin a’ habokon a’ fzelek. 

ízárnyain Perseus lángoló kardjával/ ’s meg-men-. 
ti a’ fzc» Andromédát faját jutalmának. Látod a- 
mott a* téj utón ?

HENRIETTÉ. Oh kedvesen végződő fzomo- 
rúság !;

LOUIS. Réá hafároziiad-é magadat arra a’ 
irtózásra? ha téged - is egy illyen Perseus jö«e; 
weg-fzabaditani.

HENRIETTÉ. Ha te volnál az a' Perseus 
kedvesem l ügy a’ te Andromédád-is veled együtt 
az égbe volna.

LOLTS. Én ott vagyok, a’ midőn téged érez-, 
lek mellettem : úgy tetszik egy angyallal járok o- 
da fenn amaz ég’ mezején vert ezüst úton:

HENRIETTÉ. A ’ virtus ösvénnyé ollyan 
ízép íde-le, mint amaz égiek útja, ’s mi ezen ol- 
Jyan ízépen állunk mind azok oda fenn.

LOUIS. Ha mi-is igy eggyiit maradhatnánk, 
mint azok ada fenn.* de oh kedves Henriettéin í. 
ezen a’ földön fém mi jó fém álhat-meg.

HENKIETTE. Kedves I. ouism ! nem tsal- 
hat-meg ez 32 ösvény , egy állandóbb égre víszen.

LOU-
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LOUIS. 'Lehetetlen nem hinnem, midőn hoz

zák a’ te ajakaid: úgy tetszik a’ mint fzólhnak , 
ambróziát lehelve hasad a’ hajnal; ’s mikor .-»* 

- nevemet szollitják , angyallá tüzülök , ízárnyakkal 
repesve a' meg-nyfló égre ! ----

HENRIETTÉ. A/hóryian a’ fel-tuzQlt angyal 
fzoll, arrot van az ég.

LOUIS.. Két fele az égnek kedvesem / a* mél
lyé t tsak ajakink választanak-el, ’s ök magok fog
lalhatják - egybe.

HENRIETTÉ. Külön.is eí-pirulnak —
LOUIS A ’ Teftvérek fzeretettcl fedezik-el 

egymás' cl-pirulását, '  közelebb öleli ) míg a' két 
cüS3fc lesz, Cwfff tsokol]ik egy mást )

TIZEDIK 'JELENÉS.
ÁMÁLIA. ( ’s az döbbenlek J

Am á l i a * Jó eftvét Kis - afszony l
HENRIETTÉ. (  megijedve J  Te vagy? - - -  

Sjová mész ?
ÁV1ÁLIA.. A’ kertészt keresem valamiért.
HENRIETTÉ. Nem láttál, vagy nem halot

tá! valamit a’ mint jöttél r mintha valaki járt vol
na valami kárt tenni.

ÁMÁLIA. Nem láttam én fe nem hallottam 
femmit-is. ( el-menyen )

TIZENEGYEDIK JELENÉS..
(  Az ekbbiek Amália nélkül )

LOUIS, ( as alatt J  Hát amaz tsillagzatot 
hogy hívják vala ?

HENRIETTÉ. A' Bérénicc haja: raillycn ked- 
jcst tűzzel f©ly-le.
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LOUIS. Meg-mondom, mítso'ía lángtól kap
ta azt a’ fényt: nem volt fzebb a’ tiédnél; 's ez- 
is inig amazt mejjenire hajolva nézed , azon belől 
eget tsíná! magának. Ptolemaeus királyt egy had 
vefzcíelmcból ha vifsza hoznák 3Z istenek , felesé
be fogadást tett. hogy fzép haját meg-áldozza : 
ineg-tartották , 's a’ Ízép haj tűrtek el-égtek az ol
táron ; búsuló férjenek egy tudákos.mutatta- meg 
a’ láng fényével az égre ment fürtöket,

HENRIETTÉ. O ! Örökre maradt dftstfség 
gyalázat! a* férj a’ haj fürtökön búsult , nein 

a' felesége fzeretetén örvendett? Oh férfiak ! tié
tek az afszonyok hiábavalósága : tsuda é̂ hogy in
kább ékesítjük hajfiirteinket, mint fzívünkec ? 

LOUIS. Mind ti? engem fe vész-ki?  
HENRIETTE. Tégedet egyedül , hogy én-is 

egyedül ne maradjak; Én ugyan azt tseiekedtem 
volna, a’ mit Berenice*, dê  te. nem búsultál vol
na mint Ptolemaeus ?

LOUIS. Oh! ha engem-is meg - tartanának é- 
r etted az istenek! mcg-lacod akkoi (  a Henriéit* 
h ié i Lvuis a maga imjjcre teszi ) tap aszd m in t 
lazzád ez a’ boldogsággal, teli mejj a’ közelítő há
borúra ! - - -

. HENRIETTÉ. Az c» fzívem - is úgy vér, 
mintha a’ mennyei kappel-mciter a’ keuö' harmó
niájára egy taktust verne,

LOUIS. Inkább azon egy háborúra való jel.
adás ( r/tpas3tj<! a Henrietté ni-Jjet J Az cniym tsalC 
ugyan kétszer febessebben vér.

HENRIETTÉ. f  vissza vonva magát J Engem
is ki akar hozni a' taktusból,
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LOUIS. Nem inik hozzád ez a’ tartózkodás: 

fia hozzám vaTo bizodalmád határatlan ; akár mii
lyen lángba, mint az a'sbest inge egy idvezülc ha
lottnak, épen meg-tartom hamvaimat - -  H idd-cl 
hogy a’ mely léány meszi Ól kiáltja hogy félti mej- 
j é t , nins mit féltsen : a’ ízép halmok jó fzívvel 
látják a* vadászt; ámor lesbe áll egy meg-ölöv nyíl
lal, ’s a’ fzép halmuk sirhalmai a’ nyugodalom
nak, nem foká bé-omlanak,

HENRIETTÉ.. C Louisra bot.sa’tkozik ) Ha 
nem akarad, hogy ar- hold a’ te fzemedre vesse 
az én el pirr.ásómat; nézzünk viísia az égre feli 
ne> nézz re.-n egy kifség.

LOUIS. Meg-engedj kedvesem! én-is enge
dek néked.* nézzük azon mennyei tiszta tüzeket 
oda fenn; *s ini-is. erezzük a’ mint azzal a’ ked
ves rendeietlenséggel gyuládnak mejjünkbe.

HENRIETTÉ. De van-é ollyan hely a’ hon
nan azok rendbe légyenek.

LOUI-V A ’ honnan. a| világ’ nagv órája moz- 
gattatik; még fokkal fzebb rendez a’ fzép rendec- 
lenség.

HENRIETTÉ. Hát mi Jaz, a’ mi mozgatja, 
ezt a’ nagy világot ?

LÜLTS. Egy a' fzeretethez hasonló a’ íÓ 
erő Kedvesein l

H EN R IETTÉ. Minck-is lehetne akkora c-
reje ?•

LOUIS. A’ ;nclkül az éneklő angyal-is pengő 
Cimbalomnak iratik.,

HENKIETTE, De én nem vagyok tzimbaloia.
úgy * é ?

LOU-
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LOUIS Nem kedvseem.' a'boldogság hármo- 
niája fo!y édesen ajakaidrol : valamig ezt hallom 
nem irigylem az angyalaktól oda fenn a’ sferák 
zengését.

HENRIETTÉ. De azok a’ ’sférák nem kép
zelem , hogy fzercsseiec: ahoz izív .kell; a mely
azt érezze:.

LOUIS. Tsak hasonlatosságot fejez ki itt a’ 
fzeretet; egy köz vonszó erőt, a' mely fzerint ha 
más ereik nem tartanák minden világok egybe gyűl
nének , valamint minden lelkek a' fzeretet által az 
Istennél édesén egybe olvadnának. Ez a vonszás 
ho??.a a’ követ a' földre; De tisztább példába i 
látod tova fenn a’ Jupitert? már hogy tudomá
nyosabban értsd-meg, ha te a’ Nap volnál ’s én 
a’ Jupiter. ’s semmi más erő nem tartoztatna, p. 
o. egy más királyné az okofság , mi-is egy-máshoz 
vona.tárnánk : ’s közelebb mind erössebben ; p. o.

méri a szájak távolságát ’s közeledik ) ennyire fél- 
annyira van - - -  ’s ha mind közelednénk, vé-gte 
annyira nőne az erő, ( mind közeledik ) hogy az 
okosság’ minden gyeplői el-szakadnának ’s ha Jupi
ter ’s a' nap , úgy éreznének , épen illyen édesen 
találkoznának az égbe (  meg-tsokolji* )

T1ZENKETŐD1K. JELENÉS.
(  Egy Ints ’j az elébbitk )

INAS. A* Ngos Afszony parantsolta, hogy 
mindjárt bé-jöjjenek: haragszik, hogy ollyan foká
ig ülnek künn.

HENRIETTÉ. Jaj nékem! most vége min-

L O U - .
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LOUIS. Istenem ! titkon ereztem t minden 
örömről mikor jö , tudni kell, hogy kiséri a' hi
telező kínzó fzerekkel meg-ü*tetetni.

T I Z E N H A R M A DI K  'JELÉN ÉS.
DENGLOS és AMÁLIA C a házba )

TjENGLOS. ' jőve szemle Ám&liá'oal)  Mégnem 
jöttek-be ?

ÁMÁLIA. Egy óráig fe jól van a’ dolog.
DENGLOS. Mitsoda te?
ÁMÁLTA. Láttam cn a’ mit láttam.
DENGLOS. Mi az ördög ? fzólj !
ÁMÁLIA. Netn ördögöt; két angyalt tsoko- 

lodva a’ hold világon.
. DENGLOS. Magos ménkő*! ezt éppen igy 
mcg-gondoit*m: láttad? ne hazudj, mert úgy az 
ördögöt látod-meg.

ÁMÁLIA. Vesszek-cl! ’s küntessen-ireg akár 
hogy , ha nem igaz.

DENGLOS. Hivjad a* Feleségemet, de ép
pen iü C Charlötte ) No ! már most fzó lj! mel- 
lyikiink látott igazabban ?

T I Z E N N E G Y E D I K  J E LE NÉ N .
CH ARLO  1 TE ( ’s az elöbeniek )

C H A R L O T T F . No! ’s tnibe? mellyik jött 
ele az ezer tsudak kö/zül ? mint egy zavaros ten- 

- gerböl úgy dugják ki a’ feieket-
DENGLOS. Te rr.ondád.
ÁMÁLIA. Tsak azon instálom, hogy az én 

fzóm ne légyen.

CHAR-
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C H A R O T T E . Már mondjad ha el-kezdet® 

ted.
DENGLOS. Hogy a' kezdet töbre ne men

jen Amália siess: bivd-bé őket (yfmália el-menyen')
CHa R L O T T E ,  Volt nékem arra gondom.
DENGLOS. Későre: ládd vneg-mondottain, 

hogy így lessz; ki az ördög látta, úgy el-felejte_ 
ni, hogy maga az ember miilyen volt?

CHAPvLOTTE. ’S miilyen ? nem a’ leg-fze- 
mérmetesebb leány, afszony, feleség anya’ ’s jó 
gazdafszony, ’s minden a’ világon? fzólj! te vol
tai rósz , hitetlen , durva , kegyetlen , ’s minden , 
a’ miért az utolso napon kell fzámot adnod.

DENGLOS. Bár fsak te 2* mái napon ad
hatnál fzámot, miért engedtél annyit a’ léányodnak

CH A R LO TTE. Nem-ds fes2Íthetem-meg ■* 
te kedvedért; azért az egész városon leg-kedve- 
Icbb leány. '

DENGLOS. Éppen az a’ b aj, hogy igen-is  ̂
kedves volt Louisnek a' kertbe; Amália látta mi
kor igen nyájason tsokolodtak.

C H A R L O T T E . Pokol' lángoló mentövek! 
a’ féléket hallani egy apától: meg-vert az Isten
illyen alatson emberre'. t

DENGLOS. Annak-is én vagyok az o k a ,
hogy te ott hagytad?

CH AKLO TTE. Annak-i*, mindennek: mw 
attad esett-ki az eszem a’ sarkából.

DENGLOS. Ha. valaha benne volt.
C H A R L O T T E . Élőmbe ne kerüljön az - «  

Istentelen lemmire kellő! még nem*is fzületés, í  
fiierészlett a’ De la R.oche vérhez közeluctű? s
cn különös grátziátnmal vifsza élni*

*



C 47 )
DENGLOS. Tudja az ördög! Téány korod* 

"ba fen,mi magva nem látszott ezeknek , mindent 
ugy hittél mint én; éppen úgy meg eggyeztiink, a* 
mint moft külömbözünk. De hah! jönek ! kérlek 
menj-bé, bizd réám, mérgedbe igen sokat mon
datsz.

CH A R LO TTE. Ki hallgatna-el hlyen fzenf 
. ségtörést? Éppen most hellye az engedésnek:
. ebbö!-is látszik hogy te kényeszteted a’ gyermeket, 

mindenbe vifszás vagy.
DENGLOS. Te mondád -•* De tsak most 

kérlek ! menj-bé : nem tudod mérsékelni magadat , 
*s úgy el-szégyenited őket , iiogy nem lessz mit 
fzégyenljenek többé - >• -

C H A R L O T T E * Nem . egy nyomot se; sála
mig le nem mosom azt a' Söhánnait, hegy ia* 
Kol/oli.

DENGL0 5 . ,V te hibádért fzegény : mert 
ha a’ puska port ’s a‘ fziArát egy inas mel.é teszi 
valaki, mellyik a’ hibás a’ három közül ?

CH ARLOTTE. Akar miilyen közéi bofsá- 
totta légyen az én kegyességem, esmérte volna meg- 
h< gy vcghetetlen ineísze van." Már most jöjjön 
G. Bcrnárd, egyszeribe oda adom. G. Hernard az 
én vejem, ez az én akaratom; '$ ettől a’ piilan- 
tattól fogva meg-nem ízenvedem , hogy az-az a!a- 
tson a’ házomba lépjék ; kcszebo vagyok fel gyúj
tani - - - mérget venni - - -

DENGLÖS. Azzal tele vagy; mindenkor 
készen meg-mérgezni mindent - - -  kérlek Ízépen* 
menj bé mért eppen itt vannak.

CHAR-
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'C H A R L O T T F . Már tsak azért se , liogy kí

vánod : én az én házomba Afszooy vagyok.
DENGLOS. C m ajorja 's bi-viszi az úton )

’S én az Ur. ( rá vára 3
CH A R LO TTE. ( UtitrSl ) Várj_ Istentelen.

töftént lakatos után indítok, ’s ki - nyittatom.
DENGLOS. Bár én ollyan lakatost kapnék 

v  halálon kívül, a’ ki azt az ajtót bc-tudna zárni

T I Z E N O T c D I K  J E L E N í $
LOUIS HENRIETTÉ e'í DENGLOS.

LENGLOS. OUyan sokáig kell ülni a’ tava*

fzi ef \ éli híves áeren? •
HT-NRIETTE. A’ hold sütött kedves Atyám •
l'ENGLOS. Nem tudtam hogy a’ hold vi

lág melegít: azon pirultál úgy-meg?
LOUIS. A’ TsilJagokat mutogattam. 
DENGLOS. Az Ur most távozzék - e l , há 

a’ maga izercnt-étlenségc tsillagát nem akarja meg
látni. T e pedig Henriettel ( oda cd egy gyer
tyát ) vidd bé a’ belső fzobába, mindjárt bé-me- 
jiyek in-is (  Henrietté lé-menyen )  ( nyitja * k -
tatos a?, ajtót ) _ .

C H A R L O T T E . C belülrSl )  ^ cra talál3a
kend? mire hívnak illyen femmi embert? hogy-is
vcszik-bé a’ tzéhba az illvcnt ?

DENGLOS. Barátom fuss' mert av pokol 
ajtaja nyílik, ’s omlanak -ki a’? fúrlak; a’ háztol 
egyszeribe ei-menj,-holnap az arany L* tusnál ni : 
látogatlak. Moll fuss’, én magam-is futok ( }?ÍÍS' 
i»áuh'ű, Lcuis-ís fut ki feli, ŰJí0 tyiMkj

t i z e n -
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TIZENHATODIK JELENÉS.)

C H A R L O T T E  Q egyedül rohanva ki

Mint valami port mindent el-futt a' szét: 
így búvik a' ki bűnösnek érzi magát f  r.ê tt } 
H á h h á  ■ de élőmbe kerül még mindenük, ’s a’ 
mi benn maradt most, mint a’ meggyűlt víz a* 
gáton , minél későbben annál mérgesebben ont-le 
- - - Az Uramat még-is be kell érnem, ha a’ fé
lelemtől sárgán éjfélig mind futna-is, ( rohan bé 
’s a' kiíróit le-esik )

VÉGE A Z  ELSŐ FEL * VONÁSNAK. ,

MÁSODIK FEL-VONÁS.
ELSŐ3 E L E  K Í S .

DÉNGLOS és LOUIS. C <trawy segrvasxil be#*
a fiolába )

D e NGLOS. Barátom! minden nyílván van, te 
meg-vagy vará’solva : én-is voltam ott a* hói te; 
’s hogy te-is oda ne juss, a’ hová én , ’s a’ leá
nyom még rofszabra mintazannya: még nem fe
lette későn barátságoson meg-intelek. T i  jók fze* 
retöknek, a’ leg-rofszabbak lennétek házas párnak. 
De elég az hogy lehetetlen; esméred a’ Felesége
met: töllc úgy fuss mint egy kölyl ál meg-fosz-
tott nyöstyén Oroszlánytól----L ad ö éppen
úgy virágzott; ’s annak a’ virágnak a’ te klímád
ba még mérgesebb gyümóltse le n n e----- férjhez:
menyen mint más fe jér-nép, egy jó közönséges 
emberrel boldogabb lessz.

D $?em-
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Semmi egyéb nints, hanem vifsza índúlni a* 

meredek fzélirö! : fegyverkezzél - fel minden erő- 
vei a’ leg-nagyobb had ellen, mig el-nem veszted 
minden ak aratódat; minekután na a’ tsók édessége
halálos mérgét bc-:ttnd, az egész Filozófiát me- 
r;tsd-ki minden antidotumjaiból : 3’ mit lehetet
lennek képzelsz, meg-lessz; egy grözedelem fém 
emeli fellyebb a’ lelket , minthogy egy ellenség 
se-is nyom’a úgy-el.

LOUIS. Engedj-racgnerr.es *zív& férfiul sem 
hozzam a’ hazugság nem illik , sem a’ te egyenes
séged nem azt érdemli-: oh! ha esméred egy vég- 
hctetien üresség' érzése ki-mondhatatlan édes saj
gását , higgy nékem ! az egész ditso mindcnségb'Ól
vigasztalatlan tértem vifsza----a’ te leányod egyé
diil töltötte - bé fzívemet , ’s lehetetlen egyebet 
kívánnom, hanem Ö<-et, vagy a’ ha’ált.

DENGLOS. Barátom! ennek a' nyavalyának 
természete, hogy tsak magát fzeresse egyedül, ’s 
femmitöl se irtózzék úgy mint az orvofságától 
minden egyébhez való kedvet el-veszen; a’ Ize* 
relem minden más tüzet ki-oU, hogy maga fényi- 
lék a’ fetétbe egyedül —  Mikor a’ tárgy fzépül- 
ni kezd, rész fzerint maga fzebbni magát, rész 
fzerint bubá’ osodik : akkor kell futni ; meg-ne al
jon a' kit asszony fzBjt, ’s a’ fegyver jár 
Fu«« inkább az éifélb' egv temető keresztiéi köz* 
zé , ’s hallgasd inkább a’ halál' baglyait, mint a 
zokat a’ syreneket; ne hidd . hogv az a’ fzép é 
nck - is fokáig tartson ; a’ fülemile Sz. János na 
pig énekel, mig meg-párosodik , ez el-hallgat az
után , de azoknak az--tüán jö-meg egy más fzavak

a’ mély-
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n" m dl y tol tudom el-futnál ha lehetne,--- nem hal
lottad cgyszer-is nállam 7

LOUIS. Ah Istenem! én femmit se tehetek 
egyebet, hanem mcg-halni: mert az én életem 
wéttsc nem éghet fzerctet nélkülr a’ tsillagokkal 
jrogyogo köz templomba fém érzek buzgoságot, ’s 
az egész természet meg-ncinul, ’s nem mond töb
bé femmit egyebet egy fötét pusztán való örök
jajnál. - - -

DENGLOS. Esmérem én a' te rettenetes ál
lapotodat : engem-is járt a1 fzerelcm fórró hi
dege,- inkább ki-állanék egy hagymászt, eget pok
lot fel-dúlva futottam: 's néha az örökkévalónak, 
vélt óhajtás alig élt egy holnapig, ’s örvendettem 
hogy bé-nem tölt - - - Így fokkal voltam, inig 
utoljára, egyszer az okofság’ ör-áíJoi el-szunyadván, 
egy éppen ollyan tündér mint téged meg-vará’solt
__A.’ fzcreTem’ háborúján által kell menni, ott
fenki fintsen ki-véve a’ rckrutázásból; ’s ott vá- 
lik-mcg ki hogy marad-meg: mikor a’ hév teqtia- 
toron által mennek a hajósok, vámot adnak a 
fzélvcszes Neptumnak ; a’ temperált zónába tsak 
ugyan többnyire hajo-törve érkezünk, ’s a* iri- 
gidába ritkán, vagy igen cicin.

LOUIS. Istenem ! látom hogy el-vagyok es
ve : mert kész volnék az Ö lábaihaz borulva réi 
fel nézni ’s imádni; igen - is érzem , hogy az o 
lci-tr.ondhatatlan fénnyébe minden el-enyészett, s
ha ötét ki-veszem, sötét van a’ világon

De Nemes Férfi! engedj-meg ha azt merem 
mondani hogy ha faját komorságodat az egész nem-

I
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re ki- terjesztenéd - is, a’ léányod egyedül ki-ven
ni való.

DENGLOS. Az annya-is valósággal jó a’ ke
vés jó óráiban; de a’ végin a’ mi fziintelen vál
tozik , még roíszabb, hogy rosznak fe lehet nevez
ni; úgy volna mit tsinálni. ■■—

LOUIS. Meg-engedj Uram! másként jő a” 
világ annak a* ki el-haíadva , tsak hátba látja.

DENGLOS. Másként nékem, a’ ki-fzembe ép
pen oílyan fzépnek láttam mint te , tsak hogy té 
nem látV.atod miilyen nyomorék mint éh.

LOUIS. Akár mint én nem tehetek egyebet, ha
nem az egész világot tsak úgy látni épnek, ha 
Henrietté enyim; Áh! de hogy merészlem Vt-mon- 
dani ? jói tudom, hogy ó enyim nem lehet, él
ményei' fel-keresem a’ halált, 's bé-lmnyom eze
ket a' fzemeket-is, ha az ó világosságok e!-vétetett.

DENGLOS. Ifjú! higy nékem, tsak munkás 
légy, ezen örökké tartónak tetsző, tsak el - muto 
idő változása lessz a’ léleknek.,--- ha ettől el
távozol , másba éppen igy belé bolondulsz ha hoz- 
zá közeledd , ’s azután meg-másba, ki tudja hány
ba ? téged a’ ízerelem forró hidege járni fog, 's 
Tze-etet nélkül fokáig bajoson fogsz tudni élni; 
azért azt tanácsolom , hogy meg-ne házasodj , hogy 
fzerethess, ’s ne fzeress eröfsen * hogy meg-ne há
zasodj; igáz hogy gyakran .az esik-meg, hogy a’ 
k-r a* ScyJIát el-kerüli, a’ Charibdisbe esik Ha 
pedig tsak ugyan meg-házasodol; túdd-meg, hogy 
a’ fzép feleség egy költsön vett Kapitális, a* mel* 
lyet hamar el - költve, iszonyú drágán u’sorázol *
essz elég bará tód , mindenik mezítelen fegyvert

rejtve
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rejtve mosoTyog - bé ajtódon; az Afszonyok hűsé
ge pedig egy lévelen való petsét, tsak embersé
ges embernek való lakat. Tudd-meg végre azt-u. 
hogy gazdagot venni-is igaz ész nélkül kivált 
Szegényen , annyi mint a’ Plútó kintsei közzé men
n i ; már ha el-ncm múlhatnék a' pohár, inkább 
vennék gazdagon egy fzegény jó leányt, ha a’ jó- 
íag kintse-is olJyan meg-számlálhato volna mint a'
pénz.----de ha az annya nem akarja, egyiket fe
vedd, mert a* mit nem ő kötött, fel-bontja : az 
anyak' nagy része több házafságot ront-el a' tsábi- 
tóknáí-----

L.OU1?. Semmi házasságról, femmi más fze- 
retctröl képzelni se tudok; tsak Henriettébe van 
meg mind az együtt, a’ mit valaha álmodhattam 
volna; ’s tsak ö tud úgy fzeretni, mint az én 
lelkem kívánná,

DENGLOS. Azt gondolod, hogy a’ plánta ázl 
az esfö tseppet nem. tsak azért fzereti különössebben, 
hogy az efsett reá? még nem-is lehet ollyan kön
nyen tudni a’ leány fzeretetibe mennyi az igazán; 
mint egy yilág-hodolo , úgy örvend a’ fzép a’ gyöze- 
^elcmnek; azért-is büntetésül mint a’ tyraonus, min
denkor körülvéve örökké egyedül van, ’s magát 
mind hamis tükörbe nézve, foha se látj3. O h! 
én igen jól csmerem. Őket, ’s mindent egvbe fon
tolva; egy fzóval a’ tanátsom , leányomra, hoz
zád, Hazámra nézve, az: hogy £ egy erszény pénzt 
ád )  indulj Oxfordba; onnan irj nékem, lessz 
gondom, hogy fziikséget ne fzenvedj, tsak foly
tasd tanulásodat, vifsza ne nézz a’ hátul maradt
tÜ2rea hogy bálvánnyá ne változz ; ’s Henriettének

d 3 haima-
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harmadik :'Ttal fe ír j ; minden Ieg-kifsebb illetésr© 
tiijul a’ feb, tsak a’ távolság kötője alatt gyó
gyul ; minden találkozás egy máshoz é‘*cs, ujjr* 
való egybe - forrás; melynek az el-váláskor íebe 
lessz, cs fokkal inkább ’s tovább fáj, mint a 
gyönyörűség volt.

LOUIS. Engedj-meg Uram! et-nem vehe-. 
tem, most a’ midőn ollyant véssz el töllem, mel- 
]yet a’ föld minden ki msével meg*nem fizethet.

DENGLOS. Esmered azt az egy örömemet, 
'ha a‘ más hiánosságát pótolhatom ? ne légy ollyan

, 'F  '•

fzánakozás nélkül.
LOUIS, Ah 1 az én hiánossdgom ki-potolha* 

tatlan.
DENGLOS. Azt kívánom pótolni, a’ mel- 

Jyet lehet, ’s ha nem akirod engedni hogy én pó
toljak valamint, úgy íe femmic fém akarsz az én 
fzörnyü hiánofságombol pótolni

LOUIS. (  el-vesli ) Érted el-veszem nemes 
fzívü férfiú! de lehetetlent nem ígérhetek néked-is.

DENGLOS, Isten veled fzerentséclen ifjú! 
a’ hatalma? Isten gvógyitson-meg! ( kezet Adva el
menjen. ’s Lov.is kísérve vtániut. )

M Á S O D I G  J E L E N É S .  

H EN RIETTÉ és AMÁLIA.

ÁMÁLIA. Ne búsuljon a’ Kis*afszony! 
tapasztalhatta hogy én mindég javát akartam , ’s 
el-se hagyom a’ I\ís-afszonyt fohá; de higgye-meg> 
hogy ez az csmeretség a’ uis - alszony egé»z Izercn- 

ŝwtisnscgére van; hány derék fzép kis-alszony

nem
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nem vesztegette igy el az élete’ fzerentséjét ? Gon. 
dolja hogy a’ Gróf-is minden órán el-ncm fá
rad egy ollyan fzekér után futni : a*, mely meg
várni nem akarja ? Miilyen fzép ügyes más forma 
ember ! egy fints valamire való Parisba, hogy ne 
vágynék Grofnéja lenni, ’sa’ lzcp kastélyból néz- 
ni-le a ’ tulajdon mezejin tündöklő folyo - vízre.

HENR.IETTE. Ollyan tele a’ fzívem , hogy 
nem-is hallhatok másról; de nékem úgy tetszik 
különben-is ha mind a’ mit a’ fzemern egy magas 
hegyről b -fogna, n ind övé volna-is , J ouisra tsu- 
pan magára örömescebb néznék ; az a' Gróf fél- 
bolon -is - - -

Á M Á L1A. A* felette nagy okofságtcl beszéli 
úgy; a’ h za azt mondjak teli könyvvel; husz-is 
ki van nyitva; ’s maga-is mind azt i r , azérc ol
lyan tsudálatos; de a’ Ízive mint egy angyal
nak - - - ’s más párját nem találta fo’nol - - - én 
tudom hogy senkit mást nem veszeti.

HENRIETTÉ. Én-is tudom, hogy Loui* 
fon kivül fenkihez fe menyek.

A m á l i a . Mert biz azt a’ NgosAfszon* fo- 
ha meg-nem engedi; ’s úgy pedig nem ollyan kön
nyű maradni, ezer cfele példa volt _  G. Mardi
nét a’ vizbsl kellett ki-fogni, hogy oda nem ad
ták Carotnak, ’s most mindenik a’ magáéval tálául
leg-jobban élnek a’ városon ; ’s okosok mondják , 
hogy eggyütt rofszul jöttek volna ki.

HENRIETTÉ. Oh! nékem a’ fzívem úgy 
fá j , hogy meg-kell halnom.

Am á l i a . Az eféle feb mindég úgy fzokott; 
cn-is tudom, mert íokszor próbáltam ; azt gondol-

d 4  ná az
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ni az ember hogy ki-nem álhatja, ’s nem-is álhat
ná k i,  ha el-nem múlnék*

HENRIETTÉ, Ez foha fe múlik-el- 
ÁMÁLÍA. Nállunk fejérnépekül későbben 

valamivel mint a’ férfiaknál ; még ollyan hűségest
fc láttam, mint ez a’ Gróf, nem-is fzoll más lé*, 
ányhoz; LouTról én-is tidnék valamit.

HENRIETTÉ. O Amália! ne vess mérget a* 
JeT-embe , ne vedd-cl leg-alább az édességét az 
frokös fájdalomnak!

ÁMÁLIA. Már én nem-is fzóllok, hogy a" 
kis Afszonyt tneg - kém éljem : de annyit még-is 
mondok, hogy ha a’ Gróf ide talál még jüni, 
lég a'ább bánjék úgy vele, mint emberséges úri 
emberrel; hogy végre a’ két fzék közt pad alatt 
ne maradjon.- - - íot még eggyet mondok; ha Loa- 
ist-is látni akarja, azt-is tsak úgy teheti, ha a* 
G-ofhoz hozzá mennyen; a’ Gróf nem irigy , jó. 
ember, ’s mind a’ könyveivel ü l,  ’s én-is a Kis 
Afszonyfcól holtig el - nem maradok. \

HENRITTE. Amália! nem gyógyítod., még 
mérgesíted feb.eimet.

AMÁLIA Engedjen meg a’ Kis Afszony ! ta- 
lám a* nagy hűség miatt igen fokát is ki-mondok , 
a’ minek még ideje, fe volna - - - d e  mindent a’ 
jég ártatlanabbal gondolok— nézem a’ Ngos APz- 
fzony’ fzenvédéséit-is; meg-vallom fajnállom, a’ jó 
Grófnak - is annyi ideig méltatlan meg-vetett hűsé
gét : le;g alább ne bánjék ollyan hidegen vele; té- 
gyer. a leanyi kötelességnek annyi áldozatot.

HENRIETTÉ. A ’ iijennyit tsak tehetek (áa-. 
porainak )

. , ÁMÁ-"
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A m á l i a , i-ppen itt jo.

HENRIETTE.e/.;»£íMÍ kéfzüO Bé-menyek innét. 
Am á l i a . Hogy inenne az Istenért ? fzedje 

Rendbe magát; én el-menyrk (  eUmenyen.)

h a r m a d i k  j e l e n é s .
EERNÁRD, és HENRIETTÉ.

BERNÁRD. ( lé-jBve; kezet tstíkol) Engedie 
^neg, hogy az örökös hívséé; fel-bon thatatlan pe- 
tsétjét tehesscm réá ezen királynéi kézre: melyre 
tetszett ?.z egeknek bizni sorsomat.

HENRIETTÉ. O kedves Gróf! könnyebbít* 
tsen-mcg tölle ; faját sorsom-is el-hürdozbatatlan. c 

BERNÁRD. Tehát ha egyébre nem inóltoz- 
tatsz Boldog Arabiának tömjén fcllegein ülő Isren 
Afszonyom.' engedd-meg, hogy el-ragadtatva fzép- 
fégedcöl. mint egy patsirta a* kékellö egen, éne
keljek mejjed boltozatja körül!

HENRIETTÉ. Kedves, Gróf !• kíméljen - meg- 
most engem! igen méltatlan vagyok hlyen 'Soítárra 

BPvNÁRD. Téged futtogva buzog-ki fzívem- 
böl az élet forrása; 's mihelyt a’ te ro’sáid , meg- 
fzünnek benne látszani , sárgán jéggé valva meg
áll ----mindenik tsepp, követ egy tüzes monp-
Ioggal; de midőn a* íziore j ö , meg-némul az ő 
Királynéja előtt, *s cl-pirulva tér-vifsza —  Oh! 
engedtessék-me*- mérészségem ; midőn amot-is. fut
nék a’ havas tifztássán a’ Vadászt mcg-látott fzar- 
vasak —  mind a’ két to’sa-szin fereg a’ fzere- 
lem’ istene* Zászlója alatt fut; 's tsak parolájokat 
adják által, azonnal meg-csmérik egy mást —  A'

paradi-
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paraditsomba fe folyt fzebben egy fórrásból a' 4. 
folyo - víz Eúphrates Tigris ’s a’ többi’ - - - mint 
ha ezek koízöntvc egy mást, az öröm’ tengeri há
borújába indulnának — tíeha ez annyi kinyörgésre* 
is lehetetlen; tekints úgy réám egyszer, hogy lábaid 
tói utoljárafel-nézve.eggvet lohajtsak, ’s meg-haljak !

•HENRIETTÉ. Engedjcn-meg a’ Gróf.' az én 
ízívem lókkal fájdalmasabb., mint fém most tréfá
kat légyen kedvein hallgatni.

BERNÁRD. Tréfákat kegyetlen ! ollyan kön. 
nyö néktek egy fzíver által fzejezni, mint a’ gom
bos tővel egy pillangót, a’ gyűjteményt nagyítani 
Jól vagyon: tehát meg-fogod látni a’ valóságot 
ollyan fárgán, hogy a’ tréfának semmi fzine bc- 
nem fogja: mikór a’ könny * essök közt lobognak 
fel a* fáklyák V koporso után; akkor-is tekints- 
le a‘ te magos mennyedből az angyalokkal moso
lyogva a‘ felhő tornátzrol az emberek’ gyermek- 
firására.

HENRIETTÉ. Oh Istenem ! miilyen tsudála- 
tos a’ Gróf beízédc; mint-ha majd tréfát, majd 
valót, ’s meg töobet mondana, mint inagaazigaz- 
fág tudna.

BERNÁRD. Engedd-meg 1 hogy magam fe 
tudom mit mondok a’ midőn a’ fzerctet mint egy 
forró hideg az eszemet úgy cl-vctte, hogy tsak 
mindegy íürti ködbe úgy lat mindent; nem én 
vagyok most kedves kis - afszony 1 másként csmér- 
Tie-naeg ha annyi időtől fogva tsak egyszer másként 
meicoztatnék rám tekinteni.

HENRIETTÉ. Istenem! fzabaditts-ki ebből 
a.’ lábynnchusból .* kérem a’ Grofot ! haggya nyu- 
£oJaijmb* az en haláloson meg-sebesitet fzíveinet.
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BENÁRD, El-menyek , de Örökre menyek-el 

ízzal az egy vigasztalással; hogy a’ kis-afszony c- 
des fzava kiscrki a' világból - - -  leiken a* zeű - 
rekbe mennyei ambróziával tér-vifsza azon alakok
ra ; a’ menyek mig kárhozatra Ítélnek rajtok az
az angyali fzív el-pirul

HENRIETTÉ. O !  a* Gróf a' kégyetlen hoz
zám; akkor terhelve egy fzívet, a’ midőn erre az 
egész világra nézve bánkrot lett.

BERNÁRD. Ah! hogy nem lehetek óllyan 
fzcrentsís ? hogy abból a* nagy adofság-könyvbö^ 
tsak egy rendet ki-törciljek- D e,én  mindég oly 
mostohán fogadtatom; ’s óllyan régi változlutat- 
lan hűségemért éppen óllyan állandó hidegséggel 
böntettetem. Nem bánom; ha én vagyok aKaduly

I 4

a’ kis-afszbny' boldogságába: én meg-tudok halni 
azzal a’ vigasztalással, hogy a" kit életemmel non 
tehettem; halálommal boldoggá tészem.

HENRIETTÉ. Ah talám ha másé nem vol
na fzívem r szerentsémre lehetne a’ Grat" hozzám 
való jósága: de engedjen-meg hogy ki kell mon
danom , ha még észre nem vette; en ízerecek.

B^RNÁPvD. Fájdalom Kedves kis-aíszony! 
az enyiinhez hasonló hajlandósággal, egyaránt 
reménység nélkül - -- Áh talám ha el-muhk ez az 
első Áprilisi kábito fény, inra’ tsendeseüD nyári 
ég alatt inkább találkozhatunk.

HENRIETTÉ. Engedjen-meg: hogy ki kell 
mondanom: mig él és fzeret Louis, ez a’ iziV 
másé nem lehet; érzem én hogy izeréntsctlcn lé
ízek i de édesebb a’ szérentsétíenség-is a’ melybe 
iket hordozom, mint a’ világ’ boldogsága nalln
nélkül.
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BPvNÁRD. Tehát Isten veled fzereleni bűbájos 

lavassza! fel-kérésiem , mint Sapho a* leg-merede- 
kebb köszirt tsupját: még egyszer, vifsza tekin
tek erre a’ fzép világra; ’s a’ midőn ilten Afszo- 
nyom ollyan tifztán , a* mint most előttem áll, a' 
Jelkembe meg- jelenik vele eggyütt menyek*-le a* 
habok közzé. ( a ffec/alt dübösséggcl ki-meny in _)

NEGYEDIK: J E L E N É S  

HENRIETTÉ C magára)

Tsak egy része lehet ennek igaz: ’s ha égés- 
ízén a’ volna-is, az én ízivem ollyan teli van fáj
dalommal, hogy tőbbett el-nem fogadhat; ’s a’ 
feb magam fe tudom hogy , a’ miolca Amália be-
fzélt, egéfszen meg-mérgesedett----( pauza ) tel-
Iyes lehetetlen! —  a’ Louis ábrázatjával, néző
iével, kéz-fzoritásával nem̂  lehet egybe-gondolni
---- valami fzabad nyájáfságot magyarázott félre
Amália —  Louis egy ollyan betsuletes tiszta ifjn 
mint egy angyal; ’s ötét fenki íe veheti el-töllem 
mert ö mint egy fzent egy kápolnába örökösön itt 
marad az én fzívembc —  ( gondolkozik ) Meg-va- 
gyok győződve; ’s még-is nyughatatlankodom - - - 
tsupa bolondság az igaz, de mint a’ világba a» 
fzép világos déllel ízembe van a’ fzélvészes éjiéi, 
az ember-is óllyan kűlömbözö , ’s a’ férfiakról an
nyi mindent-is mondanak----Louisrol ugyan nem
igaz. de még-is fel-keresem Amáliát, ha valamit 
ki-vehetnék belölle , hogy tudjam - mi volt a* mit 
félre magyarázott ff el-menyen )

ft.

o T o -
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ÖTÖDIK J E L E N É S .

LOUIS C egyedül ott a bői Denglossal bnszélt )

Istenem! Ollyan nagvvoltaz én vétkem, Té^ 
ged a’ remekedbe m£g-esmérvc imádni ? hogy elébb 
az idvefség örömeit kostolnom add, azután a’ 
kárhozat’ kínaira le-vess— a’ mennyei világos- 
fágbol egyszerre egy pokoli fetéttségbe, a’ hol a 
rémitd ürességbe fagyas fzélvészek rínak 's a’ ké- 
tsegbe-esés meredt ábrázattal keresi a’ halált hogy 
meg-tsokolj*.----Jajt kiáltanak a’ méjségek alat
tam ----foliol fe lehet az egész véghetetlenbe meg-
állanöm - - - feneketlen süllyedek----Henrie tte*
Hénriettc ! ne haggy : Ah ! te mindenütt itt, még
is fonőit se Mennyei valóság! engem keressz 
ebbe a' pusztaságba tévelyegve egyedül ? fzélyel-
botsátot halakkal, könnyes fzemckkel----a’ bá̂
nat torte-leortzád ro’sait P kedves bággyadt világ* 
mint mikor a’ holdra a’ déli fzcl könnyeket hoz’  
. - ( fele-menyen fel~ nézve ) Ah! ne tek'nts ollyan 
búsán ; az örök fájdalom falánkja fajog íz ivembe - 
£ tovább lép) Álj-meg a' te könnyű fzelcden'men
nyei kép! - - -  tsak egyszer terjcszd-Ie felém fcu- 
tsúzo karjaidat! ( utánna vé*.-fel') Ah! leletbe bo_ 
rul , *s ( tapasztja a szemit ) ezek a’ tseppek töj_ 
le hullanak —  ( pavta ) () te ! a’ k -n.indt.nt azért 
teremtettél . hogv közöljed véghetetlen boldogsá
godat : botsáss egy fugart az én irtoztato fetétséi 
g-embe, a’ mely hozzád vifsza vezessen.

H A TÓ .



( 62 )
H ATOD IK 3E L E N Í &

ÁMÁLLIA és LCU1S

/ MÁLIA. Jo reggelt kedves Ur !
I OUT' Nékem nem virad az én éjszakámba 

• --közönségesen mikor a’ nap Ieg-ízebben fut.is
egy o!!yan ejtzaka van a’ földön, a’ melybe fza~
badon járnak minden kísértetek.

A m á l i a . í n  tsak nem vagyok a z ,  a’ he
tére:. ijesztővé tenni.

LOUIS. Leg-alább egy világosság-sugara - i* 
a’ ren cnységnek nem fiit rollad.

ÁMÁLIA. Kí tudja hátha igen ? a’ mint U- 
lom z Ur meg-busult, én-is eléggé búsultam, hogy 
cllyan vigyázatlanok voltak; a’ Ngos Afszony mind 
leselkedett.

1 CUIS.- Köszönöm jó léány! hogy részt 
vé' 7 az én Torsomba , ’s úgy tetszik enyhül hogy 
látlak; ollyan jól efik, mint mikor a’ hajnali tsil- 
lagat meg-látja az éjjeli téveTygo a’ nap’ polkáját.

A m á l i a . Igaz kedves Ur! hogy egyedül 
én-is tehetek valamit.

LOUIS- Mit édes Amália? ( fog]a} mondj 
valamit! úgy tetszik ujj lélegzetet veszek - - - 
min ha édes volna i!letni-is valamit a’ mi Henri
ettéhez tartozik,* mintha egybe - foglalna vele - - -  
fzoli édes Amália! ti afszenyok ollyan vékony 
pókháló fzálokbol tudtak fzom, hogy azt a’ mi 
durvább érzésünk níeg-se foghatja , ’s annyi ezer 
gyengeségből a’ \régin fokkal erössebben fzö't ti
teket a’ természet--- O Amália! mi annyi dúsért 
erősségekből ollyan gyengék' vagyunk, hogy ki 
^ndani fzégyenlcm.
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ÁMÁLIA. Mert emésszen el-b aggva magát az 

Ur; frifsebbnek kell lenni az ifjúnak, mint a’ méh 
virágról virágra, úgy gyűjtik a’ mézet, nem egy’ 
nél fél-holtán e'-ereszkedve - - - h a  igy téfzen a1 
Ur tovább-is , tsupa főhajtással marad.

LOUIS. Tanitts-m£g hát kérlek <, mit tseleked- 
íem*. meg-vallom , hogy oda vagyok , egy felé moz
dulni , még gondolni fém tudok ; tsupa erőtlenség
vagyok, egéfsíen fztliel o lvadva----véghetetlen
óhajtás ki-mondhatatlan édes ftilánkja faíog lztvem- 
fce: mit tselekedjem ? nem láthatom ötét többé! 
'Oh Amália! mond-meg néki, hogy meg-kell hal
nom.

ÁMÁLTA. Há ! Há! de-hogy? mindenbe van 
'uiod ;én-is tudok valamit; én-is tudok a’ féle fonalat 
a’ miilyent az Ur mondott, fonni ; a* mellyet fenkv 
le lát-meg: tsak adja az Ur magát az én kezein

LOUIS. Mi csoda fonalat kérlek ?
AMÁLIA. A’ mely az Ur és a* kis-afszony 

közt lévő véghetetlen távolságot ollyau közéi von
ja egybe , a’ mint fzintén nékem fog tetszeni. —

LOUIS. O Amália! 'mit befzélsz? magya-
fázd-ki.

AMÁLIA. A' kis-afszonyt férhez adjuk G. 
Bernárdhoz; más mód nints; osztán tsak hogy 
egvszc* hozzá legyen kötve a’ fzöllö-tö egy karó
hoz, mikor a’ fürtök meg-édesülnek, tsak nem 
tilthatja-meg a’ gazda, hogy vagy egy madaraaz ég
nek ne tsipkediék belölle.

LOUIS. Szűnj-meg kérlek! irtózom hallani.
'mint egy méreg úgy terjed ereimbe - --utálom ma-

guraac
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jramnN egy fzót Te akarok hallani - - - nem , Ber„ 
nárdné nem Henrietté többé; a’ hol kezdődik Bér. 
nárdné, ott mcíj-fzunik Henriéivé borzadok 
még meg-gondolni-is.

AMÁLIA. Úgy látszik fél az Ur attól a’ fzó- 
tol Bernárdné : egy mamos a’ firo gyermeket el-iial- 
gattatni, de a’ bátor követi azt a kisértetet, inc..y
az el-reirctt kintshez viszen.

LOUIS. Ollyan kintshez, a* melynek a po
kolba lennénk adofsak Ha egyéb vigasztalásod 
nints, a’ mérgedet vidd - eb Az az egygyetlcn fzó 
Bernárdné s elég meg-mérgezni a* minden örömök* 
tengerét — az-az egyetlen fzó, meg-forditja a vi
lág nagv ízep könyve* értelmét.

AMÁLIA. Hát nem éppen az a’ könyv? ha 
a* titulus el-vetődik ; vagy ha a kéz-irásra azt a 
ivót oda tcizik , melyre ofztan ki-nyomtatva, más"
is olvashatja.

LOUIS. Néked nintsen bal’samod az én ló- 
bemre , haggy békét neki, hiaba akarod halva ad
ni a’ kezembe.

AMÁLIA A z igaz hogv az halva van, a kinek 
jkezibe adnám $ nem hittem volna, hogy éppen il- 
Jyen tapasztalatlan gyermek legyen az U r : már 
most nem tsudálkozom. hogy a* kis-afszony-L 11- 
natkozni kezdett—  igaz. hogy a’ Ngos ALzony-is 
cll}an dolgot tett, hogy ha ollyan lett Yolna - L , 
inint a’ kőszikla, el-olvadt volna a ízívc akárkinek.

LOUI^. Mit mondott Henriette d
AMÁLIA. A’ Ngos Afszony, mind tapasztal

tabb sok mindent — a’ miket én fe hittem akkor, a 
kis-afzony-is ciebb mint én, nem ■ akart icmunt

halla-
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hallani, de addig ’s addig, mig végre engedett. 
Igaz hogy a’ Ngos Á(iszony meg - mondotta, hogp 
lia igy meg- mocskolja fami 1 iáját n kést vér anyai 
ízívebe, ’s tudja-meg , hogy egy órát fém éli í'el- 
íyfil.

LOUlS Ah Istenem! mit mondott Henri
etté?

ÁMALIÁ. Mit mondott volna ? utoljára tsak 
*2 t a’ tnit en. is , ’s minden jó leánynak kellenek: 
azt hogy hozzá menyen a' GmPh.iz - - - talám ó is 
g« nd*>lt valamit \ de látom huba. - -

LOUlS. ’S azt mondotta ? ’s ollyan hamar 
inég-valtozott ? - - - O Denglos! te jól esmered j  
felér népét: mint az álom, mely a’ mikor lég- 
ízet ben foly fél De fzakad , ollyan vélek minden 
boldogság.

ÁMÁLIÁ. Ollyan . ha ollyan emberekkel 
van: már ha a’ fzeg gjengc 's le-lörik , a’ téren 
a’ hibás? Nem bánom ak:;r tnit tsináljon , ha mi
kor a’ kézibe adtam a’ \czetö fonalat, meg-fi,g- 
ni nem akarj?.

LOUlS Tsak eggyet mondj-meg igazán: ki
küldött téged ?

AMÁLIA Az én tsupa ÍÓ fzivem hozott, mel- 
Jyet az'Urra el keMe vesz e tetnem.

LOUlS. Henrette mit mond rollam ?
AMÁLIA- Sajnálta az urat; de inkább saj. 

rálta az annyát terméket sz- rínt; ió rendin le
esett a' hályog a’ fzemirö' , ’s meg- fz/gyenlette ma
gát ; ítgy hogy ’ó maga fém igen kívánja látni az 
Urat többe - - - d e  a2  éppen lehetetlen- is, mig

fi Gróf
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Grogévá r>em Tessz; azután okkal móddal nekem 
is fzepetsken fzólva, jnind inkább meg - lehetne 
betsületesen.

LOL'IS. Becsületesen P fz'ünj-meg kérlek ? be* 
tsüíet, virtus, minden egyebet teszen nálJatók 
tsak a; menyből Jejopott feílék-szin a' vétek’ rut 
ábrázatjára * - - a' leg-fzentebb fzókkal fsak a’ bá- 
jo’o folyamatnak adtak kedvesebb eseteket —  ma
ga az írekkév.-.V.sácj' egy khelietbe cl-qr.v. ik , mi
be yr kí-’-’ n ajkaitokon —  a’ Icg-r.c; esefcb dolgok 
a' leg-'isztábl: Telkiek, a' mirt ki-mondjátek tefté 
lesznek , ’s a’ ti angyalaitok - is hús és vérből ál
nak — - minden el-vabczik a’ ti bűbájos kerülete
tekbe —  Oh! miért adta az ég a’ maga ízepségét 
a’ pokolnak fegyverül sab.t maga ellen? tudva se

' lehet meg - külön böztetni----ollyan édes mereg ,
bog) ha egyszer n cg - keitől ja valaki, lehetetlen 
addig nem inni, mig az öldöklő rángatodzási k
líem következne’: ----fzakadjatok-le méltatlan Ián-
fzoh ! ‘s engedjetek fzabad utat az égre ! ----Kö
nyörületes atya.' avagy nem azért adtad-ó kezünk-* 
be a' koltsot ? begy ha a’ pokol’ rabságába esünk, 
ki - fzabadulrafsunk ? ( )

Oh fsak eszembe ne jutna! —  egy tekintete 
jc - ront.mii'dent a’ mit cpitek —  az cgc»zl világ 
puszta azon egy ponton kivüb! a’ hol ö van, 
lehetetlen az egész véghetetlenboi arra az egy hely
re nem néznem - - -  az utolso tenger partig hiába 
futok --- mindenütt üldöz; ’s jól ichet mindenütt 
tsak azt érzem hogy ö nints, mindenüt előttem 
lebeg az ö vará’slo tündér - képe ; majd a' kék le
vélébe j ö ,  mint egy tavasz isten-aíszonya piruló

ortzák-
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trtzákkal , fekete hajfürtökké), harrmtozo tsilíá-* 
gokkal nézve-de —- majd fz.éllyel-botssátott haiak_- 
kai ,  halvány könvvezö hold áb-ázattal enycs2’k-ei 
a’ puszta felett —  Oh Amália: Amália! mond-meg 
néki, hogy a világból ki-kellett előlle mennem-  
Kérlek! várj, mig- utoljára irok neki r (  ir ) meg
kért Denglós, hogy ne írjak ; de utoljára lessz, 
’s c í  minden veszedelemnek veget v e t ; várd-meg 
's vidd-el kérlek! oíztán Isten veletek! f  általai- 

j a j  Add-meg ezt; ’s már Isten véletrk ! ( vészen 
'egy pistrdt)  Mnnd-ttieg, hogy én ebből a’ pokol
ból ki-indultam, ’s mind addig menyek, inig egy 
boldogobb világot kapok.

AMÁLIA, oh Istenem ( mit akár ?
L O U1S. Add-mcg a’ leveleidet! C megEaU- 

roziia menyen , 's Ámátfd-is Manna )
H E T E D IK  JE LE N } S.

DENGLOS (j f&émbé azvtszán ) BF.ItNÁTQdaU

DFv GLOS. Szolgája a‘ Grófnak !
BK'KNÁRD, Alázatos fzolgála az Urnák.'
DENGLOS. Honnan jő a’ Gróf?
BFKNÁRD. A ’ honnan az északi pólus jegei

re fzámkivetettek azok az alakok , a’ mellyeknelc 
eleven - fzénBl ég” e - keltett volna a‘ fzeretet hév 
cliinája’ terméseivel kedveskedni.

DENGLOS: Mi az Ördög? én már S7rn é- 
getö ég alól ki-jöttem ; nem értem ha m'évardb- 
ban nem befzéil : nem-is léhét tudni tri var l en
ne ollyan tzifrán bé-takarja; ha kenyeret ’s r ;"- 
dent meg-aranyozva adnak, hozzá se mér n^uli.j

e 2  az ein-
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az ember, vagy végre az aranyrol-is gyanítja hogy 
nem az.

BERNÁRD. Az a’ fény az ifjúság* arany í- 
deje fel-iövö napjáról foly-fzéllyel; mosolyog az 
az életnek vigabban tscrgö patakjain'; ’s virágo
kat bájoí ki annak mezeire; mindeniket egy fzi- 
vátványal hozva elé, a’ midőn a’ gyermeki firás’ 
Özöne után ki-szállunk a’ bárkából, hogy az ál
dozat füftje fel-hágjon valamely Isten - afszony’ 
fellegeihcz.

DENGLOS. Mi a’ magos rnenkö ! megijed
tem hogy el - borit az özön-viz : mind no még is 
a' mennyi fzivávárvány valaha az egen volt, mind 
itt van; ha ollyan éressen izereti a’ ízivár- 
ványt, nézzen tsak rossz pcrspectivan , mindennek 
fzine lessz, ’s femminck fc lefsz reguláris igaz 
fzine.

BEPvNÁRD. A ’ természet nem-is feft regul* 
fzerint : tsak mint egy ki-önti vakon éjtzaka, reg
gel maga nevet, mikor íreg-nézi mit tsinált.

DENGLOS. Tsak nem tsinál mindenik vi
rágából egy Hanszfurftot.

BERNÁRD. Miért ne ? ha a’ génialis ked
vébe éppen az j ó , hogy a’ maga munkáján ne. 
vefsen*

DENGl OS. Talám a’ Gróf- is azért fzeretj 
igy tréfálni ? mert illyen tarkán fohová fém illik , 
fem cllyan aranyosom, hogy azt kellefsék mon
dani, hogy a’ pofzomántot pofztozták - meg : jár
jon egy betsületes fzinbe, mint az emberek l- ’s 
meg-látja, minden hcllyes tzclját fzerentsésebben,
e l-ér i;  ’s él valahol, nem tsak az ég ’s föld kö

zött
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zott álmodik —  az embernek fel-kell ébredni, ’s 
tsinálni kell azt a’ nap-szátnoi, a’ melyre híva van.

BERNÁRD. Én arra vagyok híva, hogy 
mint egy második terméfzet, nékie fegittsek azon 
fzépségeket ki-potolni, a’' meilyeket el-felejt; ’s 
azt tsak nem lehet tsupán két béka-tekenököl , a’ 
napból és északéból.

DtíNGLOS. Sőt inkább tsupa világosság és 
árnyék jól elegyitve, főt egy Rafael Szén-contour- 
ja-is, a’ leg-drágább fzíneket egybe - hányva, tsak 
el - vesztegetett felieknek haggya --  - Haggya - ej 
azokat, jöjjön - ki abból a’ kőidből, ’s más kep- 
pen lát.

BERNÁPvD. Az annyi volna, mint pártot 
ütni a’ természet ellen ; mikor rám küldi a’ Mu- 
’sátol azt a’ fórró hideg - lclést, a’ melybe a’ tsu-
dák fziilctnek, mindjárt meg-kcllene halnom, ha 
a’ kofzcrtit mely tsak két három Schuchnyira van 
a’ fejem feleit, vifsza engedném vitetni.

DENGLOS. M eg-látja ,  későn ébredve fel 
fogja észre venni, hogy egy fzebb ckefséget ép
pen azért veszt-cl, hogy ezt hiába kerefte.

BERNÁRD. Mitsoda szebbet ? Ah/ talám ér- 
tein: az hibázik egyedül, hogy ezt bizonyoson 
el-nverjcm , tsak a’ Henrietté hidegsége az oka, 
hogy poétái tiizem’ olaj ja nem lobog a’ tsillagokig.

DENGLOS. Oltsa-ki egéfszen, ha azt akar
ja , hogy gyújtson benne valamit.

BER.NÁRD. Én éppen azt akarnám, hogy 
a’ két láng egyik a’ másikat táplálva, ollyan égé* 
legyen, hogy a’ ki-olvassa, irtózzék, mintha po
kolba volna.

DEN-
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D Ö G L Ő S .  Már látom, hogy magyarábban 

|ceI1 fzól la nőm. Az L'r a' leányomat akarja cl-ven, 
ju: méltó a Gróf* fzereretére ; a’ mint látja tsak 
feiér-nép, de pers'c éppen a* kell; *s annak a’ 
mint tsinalja őket a’ természet, nem - is rosszul
ömlött,

BERNÁPvI). Hasonló azon remekhez , a’ mely* 
re a’ mii vesz természet fel - szabadult.

DENGLOS. Elég fám-is; az annya a* men
nyi románt olvasott, mind eUolvastatta vei? , tud 
fohajtani, ’s a‘ "holdul diskurálni egész éjjel.

' BERNARD. Az illik az én lantomhoz: mi
kor a’ holdvilágon réá borulva egy - egy könnyet 
hullat a’ hurokra, a' ízéibe bujdosó lelkek j ĵga-f 
tusához hafonloag fognak szollani,

DENGLO'S. N o ’ h Öt is meg * fzóílal, 
rninekutánna a' lelkek ki-sohajtják magokat - - • De 
ha már egyszer meg-akar az ember házasodni, 
yej vádit cutn omre annyin álon a mennyit ér; elé
gé dicséri maga r magát, eléggé künn a’ tzimere.

BER.NÁPvl)t Égy valóságos itten - afszony ; a’ 
luely az én lantomnak ollyan hangot ad , hogy 
még azok, 3/ fzáza.dok-is meg-hallják a mdlyyek
bizonytalan hogy el - jünek-é----Ah 1 kedves A-
pám ; légy az én mindenem ; tsak Henriettét en
gedd meg? ölelnem ; hogy örökre meg - ne némul- 
jón az én lantom.

DENGLOS. Tsak azt az átkozott lantot 
haggya cl; mert addig nem lefsz femmi: főt h* 
ezen leg-bizonytalanabb lotterián haggya egész éle
te idejet, a mellycc a’ mennyire lehet meg - clc-

gedés-
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gedéfsel mások javára tölthetne, késön fog fzo- 
morúán a’ femmive’ fel-ébredni.

BEPvNÁRD. Nem-is akarok fel ébredni ; a’ 
menybe akadok álmodni, mig ez a földi eitznka 
tart: a’ Poczis e;ncl annak lugár fényibe, ’s min
den hijiát, a’ valóságnak, a’ képzelődés tündér
vefszejével oia teremti.

DENGLOS. Tsak-azt a’ vefszöt magát, nem 
teremtheti oda a’ hol nints’ lcauni képzelődés; 
minden ifjú a’ kezibe érzi ,  de azt nézze-meg , 
hogy mennyire vará’sol : egy fzázadba egy - ket
tőnek adja az ég: tsak azoknak a’ kik bizonyo
sok ezen privigéliumrol, fzabad idejcket azzal 
tölteni, máfoknak idejcket ’s mint valami feslett 
ízeinéllyel egéíségekct el-vesztegetni vétek i a ki 
egyszer belé kap hasonló lefsz a* mást 1 zeretö 
házashoz; A* Grotot a’ hizelkcdök vittek ebbe 
a’ tévelygésbe •* olvassa-meg rollak Horatiusnak a? 
végét \ 's végezzc-el a’ bolondságot; légyen ollyan 
mint más emberek; a’ mennyivel elmésebb tanul
tabb annál okosabb-- - Váltsa-ki a Raítélyt s Do- 
jniniumac azzal a’ pénzzel a’ mellyct Henrietté
vel adok, 's éljen benne vele, meg-valositva azt, 
a’ mit tsak ima.

BEPvNÁPvö. Érzem, mintha egy másvilág
ból mosolyogna valami tsendesebb nap-fény lel - 
kembe; de oh Istenem! vallyon bé-tölcheti*é Hen
rietté ?

DENGLOS. A ’ mit ő bé-nem tölt, azt tu
dom a’ Poézis ürefscn haggya.

BERNÁRD. Az Ur ha érezte volna a’ Poé-

aís vatá’slo fzépségét, nem beszélne így.
c 4 JjüM-
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DENGLOS. Sőt inkább, ha nem-is éppet* 
ollyan, közéi oly bolond voltam, ’s éppen a?.crt me. 
*em inteni a’ Grofot; engem-is okos ember téri. 
tett-meg; meg-mutatván , hogy ha mindiárt én vol. 
n fk-is Sachespear, az egész Parnaf*usnak tirnden 
nektár-hegyei, úgy meg-vannak fzedve , hogy a- 
]ig lehet egy fillcnket kapni; minden mezők meg
vannak aratva, ki van minden tsépelve, még a» 
öredékbe-is fel-vaunak a' fzemek kere;ve , 's u- 
gyan azonokat mire mondani ? mikor azek "Írtak , 
vagy ha nen irrak volna, más volna; vagy ha 
egy nagy köz puszculás után újra kezdődik a' vi
lág - - -

BERNÁRD. Miért fzcgyenlnők mi-is, ha a’ 
természet Ádámtd fogva, mind ugyan azonkép
pen tsinálva az ábrázatokat, fokszor maga repetál- 
ta magit ?

DENGLOS. Az tsak az e1-veszett mukák’ 
hellyibe esik ; a’ meg-lévök között ritkán lehet ezt 
látni; igaz hogy magának a’ fő muvésznek-is rit
kák a’ fzép remekei; ts<k 9 mn’sát tudott elé hoz
ni , ’s ennek-is hol a' pária ? nem azért hogy az 
én leányom , de fzépnek f?ép.

BERNÁRD: Be illenék a’ 10-dik Mu’sának: 
s Ö lefsz az én Mu’sátn-

DENGLOS, Az már inkibb-is el-kaphato —  
jöjjön a* Gróf tsak velem vifsza, ’ s próbáljunk 
eggyütt valamit; de ne befzéljert hát az eddig
volt mu’sája nyelvén, hogy ez incg-ne értse-

viszi karon )
BERNÁRD. A’ mennyibe lehet, jigyekfzem 

ennek a’ nyelvet tanulni-meg; ,ha különben nera
b d ’zéliicrck vele. (  elmennek j



C 73 )
N W L T Z A D lK  ' J E L E N É S .

CHARLO TTE és [HENRIETTÉ (  otbonn J

Tehát kedves Leányom! reményiemmeg-* 
kiméllessz továbbá azoktól az nem egy Char.otte 
de la Koche véréhez, fcm az réged migánál in
kább fzeretö anyának leányához illő izéktől - 
Kedves Leányom ! nem ezt az engedetlenséget ér- 
dcmlettein én töiled akkor a’ mikor élet és halál 
közt voltam: az orvosi taníts el-végezte , h gy 
lehetetlen lévén meg-fzttietned az. én halálom nél* 
k'ul, téged vassal vagdalianak Lzéllyel ,* én voltain 
az-jz anya, a’ ki halaira cl-fzántam magamat, 
hogy te meg maradj; én az az anya , a* kinek te 
most egy kis tcíti gyönyörűségért gyilkofsa akarsz 
lenni; ’s én vagyok az tudd meg.' a' ki ha le - nein 
mondaísz rolla, elebb meg-á.kozlak, ’s azután 
meg-halok ; de mint egy kísértet üldözlek minde
nütt, ’s minden öleléseidet meg - háb intőm - --  

HENRIETTÉ, (tértire esik) Az egekre édes 
Anyám; ne raodjon többet: ha azt az életet, a* 
mellyet adott, vií'sza - venni nem akarja. Istenem!
tanircs-meg, mit tselekcdjem - - - Nyomorult íz ír 
repedj - meg;

C H A R L O T T E  Annak az alatsonnak köfzönj 
mindent: a’ ki az én jóságommal’s a'te inatlan. 
Tagoddal vifsza élt: kérdés nélkül meg-erdemle- 
nc az akasztofát; íoha se kerüljön a’ ízeinem Ciei- 

.liten őrizzen meg , hogy kés ne volna a’
k le m b e ;  vagy kísértette esném, vagy a* méreg 
miatt ott halnék-mcg.

c 5  HEN.
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H ENRIETTÉ. Menybéli Isten! örökös jaj 
nékem! könyörülj rajtam! ‘s végy-el!

C H A R L O T T E . Inkább vegyen-el, háládat" 
lan anya gyilkos! - - -

HENRIETTÉ. Oh kedves Anyám/ tsak így 
ne nevezzen! —  le-mondok a’ világról: botsás- 
fon JUaítromba; ’s engedjen - meg /

C H A R L O T T E ’ A* de la Roche vér fzáza- 
dóktól fogva foly ditsösségesen, 's világ végéig 
folynia kell - - - t e  egyedül vagy, ’s néked férj
hez kell menni illendőül.

HENRIETTÉ. Oh kedves Anyám! az én 
fzi'vem úgy cl-van foglalva , hogy én abból nem 
parantsolhatok : mindent örömest meg-teszek \ tsak 
oh anyám 1 lehetetlent ne kívánjon.

CHAR L Ő T T E .  Alatson makats teremtés: 
tudd-meg hogy módját fogom találni, hogy azt a 
pogány bálványt, a’ mcllyet fzivedbe imádsz ki- 
vefsem onnét, ha fzíved utánna fza^ad.is 
mind addig kínozlak mig úgy el-hervadsz, hogy 
az maga mcg-utál, ’s akkor a’ leg-elsoi kérőnek o-

da vetlek.
HENRIETTÉ. Mikor az anya iliyen kegyet

len lehet; akkor maga el-fzaggatja a’ ízent köte
l e t : ’s ér.-Is esküfzöm/ hogy minden áldozat, a 
mit tehetek az, hogy ebbe az életbe Louishoz 
nem menyei:: de valamig Ö a’ földön lelsz fen
tihez máshoz sc-

CH  A E L Ő T T E . Ha ég és féld egybe fzakad- 
á$, meg kell lenni, hogy még holnap a’ Grófhoz 
menj. Már ki-mondottam - - - vagy verj kést,
C ki-njitja msjjét )  ebbe a' mejjbe, .a mely fel

nevelt
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nevelte azt az eletet, á’ mellyet halálommal vet.,
tem-meg-----Oh Kedves Léányom ! kiméi j-meg !
látod az indi'i'at, gyengeség, a’ kéttsébe esésig 
vifzen - - - tégy te is egy áldozatot érteni , a kt 
inoft-is meg - halni kész vagyok a' te boldogságo
dért - - -  Kedves Henriettel megengedek a- te 
indulatodnak - - - tekints.i-meg ar te fzerentsétlen 
anyádat, a’ kinek te vagy eggyetlen öröme ’s ne 
tafzicsd kéttségbe esve a’ Koporsóba 1 (  Jmalia az 
alatt: az ajtóba nézve a levelet, 's intésivei helybe 
lagyva, bellyebb jö' j  Ámá'ia! te vagy? mi bajod?

ÁM ALI A En Ngos Afszonyom . egy levél.
HENRIETTÉ (  néz iryughatatlanul) Ah Is

tene .<> 1 -kitől?
AM\LIA Egy hitetötöl; engem-is ízinte el-

ámiw,
CH A R LO TTE . Kitsoda?
Am á l i a . Soha fe láttam ollyan fzerelmes 

embert, ue most annyira ment, hogy pofon kelle 
ütnöm,

HENRIETTÉ. Kitsoda? - - - d e  miféle le
vél az ?

AMÁLIA. Tsak a’ Ngo; Afszonvnak való: 
már ide adta volt, hogy el-hozzmn : egy valósá
gos tsapodár: de most* meg-adja az árát, bé-erte 
a’ büntetés (  oda adja Gyarlóit inuk a’ levelet J  
végtere; mert töltött piltollyal ment.cl, hogy töb
be vii’sza fe jöjjön.

C H A R L O T T E . (  az alatt a hassa )  Úgy kell 
az alatsonnak ; nem is egyébre való volt, .latszik 
eboöi, hogy fona fe volt elze , ’s öröktől fogva 
az ördögé volt * - - N a ! jó mag 1 nesze 1 mar most

nézd* ,
f  * . •!> m •
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nézd-meg kit festettél —  már ó maga meg-fza-
baditott ( oda adja )

HENRIÉT TE. Menybéli Itten ! ne haggy-
cl! ő e z ----igen-is tulaj Ion Ó maga -- le-mo‘nd
rollamt

CHAPvLOTTE. Az-az egy mutatja, hogy 
ragadt reá valami a’ házunkról;

HENRIETTÉ. Nem látom ötét többé?---
CHARJLOTTE. Azt én nálla nélkül - is tud

tam.
HENRIETTÉ. Az ó Jótevőiről emléke- 

2ik? - - - a z  atyámról - --  fogadjam fzovát —  en
gedlek - meg

CH ARLOTTE Már meg-lehét, minekutánn* 
*z Itten tulajdon kezével büntette - meg * mert ott 
a' végin vau, hogy eddig néki-is vége.

HENRIETTÉ. ( a levélül fél-ve tv a /zeneit) 
Vége van? Iftenem ! könyörülj rajram-is ( el-ájul )

CHAB.LOTTE. Ah! talám oda van a* 
házi Doctort! r  jfmálit fut J hamar egyszeribe 
30j-ön- fel! ( térdre esik Henrietté eleibe ) Kedves 
Henriettéin! tsak most ferkenj-fel! mindent meg  ̂
engedek - - -  Botsáss - meg.' C P  Denglos )

TIZEDIK jE L E X é S *
DENGLOS éx CHARLOTTE.

DENGLOS. Mi dolog ez ? mit tsináltatok ?
C H A R L Q T T í.  Áhá/ ne jöjj ollyan lárma* 

a a! bé-mindenkor mint egy nehéz idő : femmit fe 
^cz ; de úgy ne:n-is veszi fzdinbi ezt a gyeruie- 
l . u ,  egy kutya többet tsinál a’ kölykiből.

DEN-
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DENGT OS. El - .41 «It, vagv tni ? valami nem 
cfett az afszonyi kény fzer'mt ? vagy ta’ám fzokott 
durván kötötted azon febeket, a’ melleknek ér
zésér te magad fáinitotrad-meg ? - --  már régets- 
ke-is volt, el-felejthetted miképpen ájultál, mikor 
anyád nem akart nékem adni,

C H A R LO TT E . Régetske? minden rég 
mihelyt egyszer meg-kap-ák az embert, más nap 
mindjárt avulni kezd: el kell kárhozni mind a* 
mennyi férfi; ’s tám oda adnád ugy*é ? nem kö- 
fzönöd-ineg, ( biz a* Denglos famiiia fém Len 
▼ éti magát J  hogy a* leányodba de la Roche vér 
foly ? ----

DENGLOS. ( Henrietté meg-mozdvl J  Kiálts 
jobban; úgy tetszik arra ébredni kezd; de még*is 
igen lialavány az a’ gyermek ; a' Doctor után cl- 
küldöttek-é? a’ Gróf-is velem jön , tsak egy 
fzora tekintet bé a’ házához , ’s egyszeribe iit lefsz

CH ARLOTTE. A ’ Pocto; után ment az a’ 
huntzfut leány , tudja a2 ör..ög t mién nem jö - -  
hát há av Gróf meg látja a' léányt, nem illetlen?

DENGLOS. A’ Grofhaz nékem jó rcmény- 
fégem van.- bá-veszi a' tar.átsot; a* meg-térés ut
ján van, ’s még egy tiszteségcs úri ember lefsz —

TI Z E N N E G  VED 1K $ ELEX É S\
D. BOMBÁS r  Q cr n Gr/ j- l  -jattek amaz nn*y fzt- 
ineket tsináha; ez meghajtva migát, az esetbe teszt 

ütve, Jmaiia - L ve let: bé-jo )

DENGLOS. ( Amáliához lassan ) Hívd az e- 
Ityimtt - is. ( Amália eí-menyen )

EO M .
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BOMBÁST. Az ellve éppen mikor bé 

tam bunni a’ ízemeroet, a’ hold oda jött az ágvam* 
hazy belé néztem! azután a' tsiliagohkal lokac 
beszéli, cm —» ( közeledik., ticzi,'s toj•osztja /■ ulsussát j 
Nagy hideg a’ pólusoknál, tél cs éjtzska; de a* 
nap, és fold eggyiit vigasztalásé beszélnek **- 
a’ mágnes húz még, de a’ viz fel fê e Boly, ’s a»
pihe és az arany eggyutt esnek —

C H A R LO TT E . Van-é reménység édes Üoé- 
tor Ur / (a  Grcfbaz) Hlyen izerentsétlemég érre 
a ’ házomat, a' n lati a^orszag Vcritlö miatt; a ne- 
vit-is utálom ki-n cncani, ’s az egész dolgot ízé» 
gycnlcn;; az igaz,' hogy egy kifség kecsegtette ezt 
a'z ártatlant; ö maga belé i'zcrctett mint egy bo
lond, *s tigy-íS íegitétt magán, mert agyon lőtte 
magát, itt a’ levele, ( otl V ngios veszi-fi )

EERNÁRD. ( eUbámulva ) Agyon lőtte? 
ce még-is fzép —  rsmános, az nem-ís lehet Héroi- 
lia egy Románba, a’ kiért egy tutzet ifjú eí-íárgul- 
va mint a* hold, agyon nem lőtte magát az Isten
Afszcny’ áldozatjára.

DENGLOS. Istenem miilyen különösön ér_ 
zem rragamot cn erre! —  ez valóba nagv kár

CHARLOTTE, Nagyobb tára ugy-é mintha 
—- az Iílencrt kérlek ! leg-alább idegen előtt ne 
mutasd-ki a’ fogad fejérit.

DENGLOS.Iítenem valljon nem befzéltem-é 
keményen ?

C H A R L O T T E . Tálára itt volt? 
DENGLOS. Én voltam nálla. 

.CH A R LO TTE . Szép úgy raeg-alázni magát. 
DENGLCS. Hogy az ember egy ízerentsét-

lent meg-latogaison ?
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C H A7U O T T E .  Meg-is érdemli: abból ku 
tetszik, hogy örökké sült bolond volt.

FEN G LO S. Bolondabb az igaz, a’ ki azért 
lövi agyon magát, hogy egy feiérnépet meg-nem 
kapott, mint a’ ki azért hogy inog-kapta.

Jjr. BOMEÁST. Abracauabra! (a z  alatt a* 
fzék lábát meg-kötotti, krétánál circuivst- ts inait a pá.
din. ént ómra, kívül irta a' napot, holdat, tsillagokat ) Itt 
nints (en mi egyéb mód, hanem hogy ha vériből 
ki - botsáfsurk ’s ketske vért tegyünk hellyibe.

CH'AKLOTTE. Nemtelen ketske vért a’ De 
la Roche vérhez? inkább maradjon Őrökre meg
halva.

Dr. BÖMRÁST. Még egy van a' mitől vá
rok ----( mutat a' pádimentom’ figuráira 's ki-áll észak
ra, 's délre terjesztett karokkal, Jel - vetne fzemeit ) 
Minden világokat éltető mágnesi folyónax fzent 
forrása! méltoztass különösebben jutatni most c- 
2cn fzent tzélra ? folyj - le az érző-inak fél - ágaim 
’? egybe gyűlve lelkembe, a’ kis tóból ömölj által
ezen üres halál-képbe, hogy clcn máfodszor----
( a’ mejjért egy tükör t függeszt,’* uéz Jelre, másvi
lágra fzegzett femekkel J Pauzát tartson minden földi 
indulat ! úgy ne legyen femmi külömbség a’ ne
mek közt, mint a’ lír - ejtzakájába az ö poraik 
k ö z t ! - - - Az Örök nap jö itt fe l , ’s az ítélet 
menvdörög - - - fzent borzadáfsal vonja minden 
félre magát ! (  Cbarlotte reszketve távozik, Bomlást 
« beteggel szembe alva merőn néz, ’s jobját felemel
ve )  T e  halandó k e z ! moílan a’ Mindenható job* 
janak meg-nyujtásal tégy tsudat!

TI-
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t i z e n k e t ó d i k  j e l e n ?# .

D O C T O R  COL R Í  E ( *s űz íkbhnitk )

DEKGLGS. f eleibe menve ) Doctor Uram ! 
tegyen a* mit lehet ezzel az cl-ájulc gyermekkel 
(  oda menyen Doctor Cowte's tapasztó * pulsust )

Dr. BOViBÁST. Tökélleresen meg-hólr vol
na ; ha a' magnesi tengerből nem halásznám most 
l i  a' lelkét; alig kapom, mindjárc ki-tsuszik a’ ke
zemből.

Dr. COL'PvT^. H’fzem a’ pulsussa útry vér 
*’ mint kell. ( a' fzive körül surcFa, ’s szofohatja )

HENRIETTÉ. ( Jen kai ) Jaj Illenem ! - - - 
>hol vagyok ?

Dr. BOMRÁST, Már mód itt a* hatalmasnak 
fegedtlmével ; iilen után ezen kéznek ízolgálatjá 
által.

CHARÍ OTTE. Oh édes Mindenható Doc
tor UH az li».er> áldja meg 1 mar izok<2or-is vis-
fza hoz'a az életre.

Dr. BOiMBÁST. Iftcn után.' mr tsak az o  
kezei Vágjunk, mutatni mint az óra-mutató a2 « 
veghetctlen hatalmat - - -  Hát hogy van a' Kis-as- 
Izoiiy ? nem faj a* feje?

HENRIÉ I I E. Nem.
CH A Ri OTT E. Nem fáifemmid?
HENRIETTÉ. Ah! nem - - -
C H A R L O T T  E. Doctor Uram! ne adnánk 

bé - valan it ?
DENGLOS. A' fzívének kell az orvoíság.
HENRIETTÉ. Az meg-kapta a' maga mér 

fé t  Édt> Apáiní
DEN-
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DENGLOS. Hátha meg-kapná i ' ritéreg el
len való orvofságot - i s ;

BEPvNÁRD. ( oda menve meg-figja a' kézit') 
Kedves Angyal

* C H A P L O T  1 E. (  Denglo$boz ) Mofc az egy- 
zer jól fzollál: nem-is kell húzni halasztani, mi- 

nekélötfc a’ világ meg-nyitná a’ ízáját----
HENRIETTÉ. Oh kedves Anyára!
C H A R L O T T E .  Amannak úgy - is vége 

hallod, hogy Ökeme miilyen volt?
DENGLOS Igaz hogy Louisrol ezt nem hitt 

tem volna; gondold azt meg Henriettel hogy 5
téged hüségtelenül el-hagyott---- továbbá hogy ’<$
maga arra int ezen levélbe , hogy azt tseJékedd a* 
mit cn tanátslo\ , az. én tanátsom pedig kedves lé‘  
ányom C W *6 a ĵa Bernárdtl a* kezeket ) hogy ad: 
a’ Grófnak egy gyiirüt-

Dr. BOMBÁST. Az - az egy tartja-meg a* 
mindennapi nyavalya - töréstől.

Dr. COURTE. Valóban az meg gyogyithati*.
HENRIETTÉ. Ah Louis 1 miért tafzitassz 

máshoz ? a’ midőn utánnad mehetek ?
BEPvNÁRD. ( meg-szorítva kezét forrott ) Fgr 

illyen fzeretoért hu rabiba le * költözném, 's nap- 
fzámosnak öltözném; sőt még a’ VifsátoP-c ölök
re meg-vílnám —  már mofr imádlak Henrietté 
- - egy Ilii világ nyílik - fel előttem.

DENGLOS. Ha fzeretted Henriettel fogadd- 
tneg a’ mit irt.

CHAP.J Ö T T É .  F a  a’ koporsóba nem akarsz 
tafzitani kedves Léányom!

F. (  Per-
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( Bemard a' maga györüjét bé-vonja a’ Henri* 

ette ujjába, Cbarlotte a‘ Henrietté ujjábol a’ Gróféba 
ttszcn eggyel)

B£PvNÁP\.D. ( ki-terjesztett karokkal meg-öleli , 
*s~ meg - tsokolia ) F.z a’ fzeretct, igaz gyűrűje, a’ 
mely magába foglalja az ó boldogságát.

DENGLOS. ’E az örökkévalóságot ígérő fat- 
tyu gyűrűknél többet tcllyesit; az lilén áldjon- 
meg titeket.',

azonba a' Kárpit le-esik.

VÉGE A* MÁSODIK FEL - VONÁSNAK*

HARMADIK FRL- VONÁS. 
ELSo 'JELEKf s. 

BERNÁRD. ( egyedül)

M , -házasodni vagy meg-nem házasodni; éz
a* kérdés: mellyik nemesebb az elme előtt ? nya
kán fogva maradni - é egy - néhány büza Izemért, 
hogy a’ panaszlo kalitzká a’ házi echoval a’ sir’ 
hallgatásáig tsengjenek ; vagy ki-vonni egy ujjatská- 
ból azt az arany gyűrűt, mely egy örökös vas fog
sághoz lántzol : ’s azonnal az ifmság mosolygo egé
ről , mező patak felett ízsbadon trillázni.?—

Meg - házasodni, —  alunni—  ’s egy angyal* 
fcariai között aíuva - el azt mondani: itt minden 
főhajtásoknak' vége, ’s azoknak az ezer adc-fizeté- 
frknek, mellyekkel a’ teft az Ördögnek tartozik —- 
Ez m?ea a’ paraditsom, mcllyet a\ meg-engeszce- 
lödott Ilten vilsza ajándékoz. —

Meg-
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Meg;-házasodni', —  el-alunni — -el-alunni? 

taíám fel-is ébredni? itt a* bog —  Mert azon. 
menyei álmokból mire ébredünk - fel , minekután- 
ra a’ minden bálokkal vará’slo tündér - várba el- 
aluttnnk —  ez meg - állít —  F.z az a’ vifsza - tekin
tet , mely az ifiu Jegyénységgel egéfszcn a’ meg - ff 
fzülésig fzenvedteti, a’ fzerelem’ égető fzorongatá- 
fait Kitsoda álhatná különben ki, azokat a’ ret
tenetes parrxismusokat ? azon tüzes nyilak’ zápo
rát, melyeket a’ fziinetlen nyilló fzép leányokról 
lövöldöz a’ fzerelem Illene — az ö ellene álhatatlan ha
di meílerségeiket —  angyali kedvefséggel való kö
zelítéseket , önként való még - hodojásokat, ’* 
mikor a' magunkét meg-ölelnök , moíloha el-távo- 
zásokat.

Ha nálía magánál a’ paraditsom ajtaja’ leol
tsa; kinézne a’ kerten által, égve és fárgulva ?

De a* fel - éhredéftöl való félelem a’ mennyet 
álom után , ’s az a’ tsudálatos Tobozo fzigete, % 
honnan minden evező le-fórrázva tért vifsza, az 
akarat erejét eí-vefzti; ’s azt ts.elekszi , hogy in
kább ezeket a’ rofszakat fzenyedjük - el —  a* mel- 
lyeket esmériink, mint olJyanokra kárhoztaísnk ma
gunkat, mellyeket nem tudunk----

Igv a’ meg-gondolás a* paraditsom fenn vét eí- 
halaványitja, ’s a’ bé-meneteltöl kedvünket el-veszi, 
ne hogy majd ki űzetve bujdofsunk, ’s egy fze- 
rentsétlen maradék fizeíse örökké, a’ gyönyörűség’
rövid álmát.---- • ( Pauza )

De hogy kelljen meg - engesztelni hát azt az 
Iftenséget, a’ melJyet meg-tsalni nem lehet? egy
forrásnak tsak folyását lehet vezetni; *s nem hel*

f  2 lye-
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lvesebb-é, egyenes Cánálison vinni - le ? mint ezer
görbéken kártékonyul tévelyegtetni ’s vegye a’ 
feg-nagyobb kérdés, hogy van-é a’ kérdésnek hei- 
Ive ? Szerelem, Mu’sa , betsület --- a’ lant gVász- 
ba borulva nénutlna örökre-meg —  *s a’ izerelem 
ragad mint a’ f/élvész --- Menj tehát fzerentscs 
avagy fzereiusétlcn tsillágcni elöl! (mcg-infiul j

HATODIK j e l e n ő s .
BERNAKÍD és ÁMADÉ (  ez utszátt felessen

menve Jzembe )

AMÁDÉ. Alázatos fzolgája a* Grófnak ! ör
vendem , lmgy fzeremsém van - - -

BKRNÁRD. Hit hogy van? mikor jött-
hogy érkezett?

/ *

AMADF. Frissen, éppen moll, hogy vannak?
BEPvNÁRD. Én Barátom ollyan formán , 

niint mikor Ádámnak, az Hlen Évát eleibe vitte; 
hogy én fe legyek ebbe a’ í'zép világba egyedül. •

- AMÁDÉ. Táró házasodik Nagyságód ? kit 
vészén ?

BKRNÁRD. Denglos Henrietté áz a’ ízép 
Éva; nem alább való annál a’ leg.elsőnél —  '

AMÁDÉ. (róni/) Hozva ) ’S hogy lehet az? 
nem volt akadály közbe?

BERNÁKD. (mutatja a gyűrűt) Ez a’ lántz- 
fzem az örökkévalóság kerek képe mindent, egybe 
lovlal: már mátkás vagyok velő, ’s egybe-is fo
gon e<künhi.

AMADÉ. ( gondolkozva J  Henriettének jő 
kedve van ?

BÉR-
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BERNÁRD. Meg-gyúl az - is a’ Hymen fák
lyáival.

A MÁDÉ. Hát most?
BER.NÁRD- Egy fatális történet —  az a’ de

rék ifjú. Louis —
A MÁDÉ. Esmrrem —  mit tsinált ?
BERNÁRD Egy valóságos romános tettet, 

mely az én mátkámnak' meg-adja a’ Poétái fzint.
A MÁDÉ. Ugyan mjtsoda bolondságot ?
BERNÁRD. f i  hideg Iáik Ufók annak neve

zitek .* mi ’Seni furtsas,ágnak - - -
A MÁDÉ. Már fa éretném látni meg-ízületve,
BERNÁRD. Halva meg-láthatod. ha fel-ke-

resed.
A MÁDÉ. Meg- holt?
BERNÁRD. Nem holt, hanem agyon lőtte 

magát, levelet irtaniuk", a’ kit reménység nél
kül imádott,- ’s ngy tett mint egy szabad Génié; 
le. vetette a* lántzokat, ’s fel-repült a’ csillagok 
közzé,

AMÁDÉ. ’S ugyan igaz ez ?
BERNÁRD. A ’ levelet láttam én? ’s Ámália 

Ötét, mikor kéttségbe esve el-ment a’ tselekcdetce
A MÁDÉ. Ugy-é ? Ámália ? ( magába J De

rék luteles kutfö 1 ( gondolkozik)  *s azon busui 
Henrietté *

BERNÁRD. Igen az igaz; de fziiléi fzava 
mellettem van , ’s engem-is másképpen kezd nézni

ÁRJÁDÉ. Miolta van ez a’ képtelenség ?
BERNÁRD. Tegnapi tsak minden:
AMÁDF. (  magában )  Képzelem én hol van 

8; eggyet próbálók.
_  f 2 BÉR-
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BERNÁRD. Barátom! én foha fém fietteny

AMÁDE. Aljon tsak egy pillantatig Nagysá
god í nékem egy dolog jutott efzembe: le-feílettétte-é 
Henriettét ?

BERNÁR.D. Efzembe fe futott.
AMÁDÉ. A ’ fziizesség ideál iát le-venni ; le

hetne a' Grátia képe alá írni verseket! még hát 
nem késő , fokát nyér veh előtte a' Gróf.

BER.NÁRD. Köszönöm kedves Biracom! na
gyon el-köteleztél; de hogy ichcfsen ez ?

AMÁDÉ. Hifzem cppe.n arról uta eízembe, 
hogy velem egy utazó kép-iro főtt , a' ki a’ mii- 
lyen nagy C az örökkévalóságra dolgozo ) művész, 
éppen akkora bolond •• a’ mint fzokott lenni. _

BERNÁRD. Brávo ! már az pontba úgy van; 
Vjgy oda Barátom i

AMÁDÉ. El-kcsik Nagyságod , ’s nékem - is 
egy kis fontos utam van más felé.

BERNÁRD. Segitts valahogy réá kérlek !
AMÁDE. Jó fzívvel- hanem nagy akadály 

van benne.
BERNÁRD. Mindent el - hárítunk ’Scnik a' 

’Seni élői.
AMÁDÉ- Ökeme mint nagy bolond , duel- 

lá lt , *s artzul meg-vagdalták különben-is moft 
mind gorög vitéz tetteket felt, ’s ollyankor né
mely nap pantzélba öltözik siskason : moll a’ lis* 
k it fel-iem emeli, mert úgy bé van raggatva, hogy 
ollyau mint az ördög, tsak a’ fzeme ha a’ 
király hivná fe vetkezik - le , ’s a’ fiskat fel-nem
eméit, mig a’ bolondsága cl-nem múlik. Romána

is ol-
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is ollyan volt, hogy a’ királyhoz-ís tsak úgy ment, 
ha a’ kalap a* fcjibe maradott.

BEPvNÁRD. Há ! fii ! hí!  Az-az ember tét, 
fzik nékem —  fzerezd-meg kérlek ! ki-mondhaut- 
anul fzeretem az ollyan ’Seniket.

AMADÉ. Ez a’ leg-nagyobb ’Seninek-is •- 
lég bolond —  incg-probálom , ha tsak el-nem bo
dorgot valamerre. Hanem még eggyet! befzéllcni 
nem kell, előre légyen minden kcfzen , oda küld
jük ; a’ tárgyat eleibe kell tenni , ’s magára hagy
n i ,  hogy dolgozzék; különben magát gondolja, ’s 
mindent ott hagy.

BEPvNÁPvD Hát mikor lehet meg-ismer
kedni vele?

A MÁDÉ. Ha meg-nem háboritva dolgozik, 
s jól találja; mikor el-végzi , madarat lehet fogat
ni vele, akkor talam ki-is vetkezik,

BERNÁRD. Éppen illyen ember kellett né
kem , tsak hess 1 én-is egyszeribe el rendelőm Den- 
glosnál, hogy mihelyt el-jó, fogjon hozzá ; dél előtt 
jön-el ?

AMÁDÉ, Ha réá vehetem , ’s el - nem indul 
holnap.

BERNÁRD. Mihelyt el-jön, egy legénytől 
izenjen-bé hozzám. Tsak frifsen ! Adieu! ( eí- 
tncntiek ketten két felé )

HARMADIK JELEKÉS.
HENRIETTÉ. (  etbon c^cdvl)

Tehát készen vagyok, mint egy intiep-nap* 
ra fel tzifrázott áldozat ? de nem az égnek, hanem

f  4 az el«-
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*e előítéletek’ rettenetes Bálvány - Iltenének , 
mely többet öl-meg *’ háborúnál —

Mennyei Atyám! botsáss-Mieg ! mikor az ol
ts*? elÖt refziretek , ’s talpam alatt ég a' pokol —  
mikor az első fzentség- örö fzó jö.n-ki tneg-fertéz- 
tetni ajakimat, jöjjön-ki azzal áz én lelkem - is 
s el-válva a’ Mólók áldozatjátol, nicníen-fel Hoz

zád ! Ne engedd ki-monáanom oh Mindenható ! 
Örökkévaló! mikor a’ hév pádimentum emelkedik, 

a* templom el-setétüJ; ’s a’ Sátán várja, hogy 
a’ te Neved' káromlása mcg-fztilefsék : muusd- 
meg azon fzinedet, mellyel feli egei d rol tntnydö- 
rogve ítélni fogsz: hogy a’ meg-indult könnyek, 
a’ jeg-'nideg ortzákan maradjanak, ’s a’ hamis es- 
küves előtt meg-nénmljanak cl-fejérülc ajatcainu

N E G Y E D IK  J E L E N E S  

H E N R IE T T É  és DEN.GLQS.

DBMGLOS. Jó reggelt kedves Léányom J
Az Iiíen áldja-még néked ezt a’ mái napot ! h» 
feüegbe jön-is a' reggel, tilzta lelsz a* tsendc- 
lebb cg dél fejé —  fentinek fe fzép az egész 
napja; az enyim reggel volc igen fzcp , ’s moll 
azért fekete egészen le-n?.pnyugoíig —  niellyiket 
választanád? úgy viragózoi-é mint egy ro’s z , a’ 
mely a' millyen pompája tavafszal a* kertnek, nyár
ba fen ki rá íc r . c . v a g y  mint egy gyiimölts - fa , 
mely in kor az e fáradt efztcndö a’ kedves tereh 
alatt foóajt, ’s a’ levelek halaványön butsuzn-ak- 
le., akkor tu^dpk'Jk ki leg-lzebbcn!

HÉNi\IE 1 1 é. Ah ! nállam az cfzüendöhek 
tiind a négy réízc eggye vak; az elsőnek fén-
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p.yére féllegrett az utolso ; ’s a’ reménység’ virág-
za plántáját el-hervasztotta.

DENGLOS. Tsak azólvmis világbeli gyenge
plántáknak ártott, a’ mellyek úgy Te maradtak volna 
meg — - még elég-jnk-cr ide valókat ültetni: én-i» 
abba hibázta m-cl, ’s a’ te fe<edek-is Anyád eszet- 
el-Fatsaro Románokkal teli töltötte —  az álom-ké
peket nem lehet ki-oyilt fzemmcl meg-ölelni, ’s 
álmodni fe lehet mindég; az elet’ dötzögös útja 

v fel ráz —  a’ lcg-fainahb’o örömek nem-is bírható 
valóságok a’ főidőn; tsak addig miénkek, míg
nem azok még; mihelyt rá tefszük a’ bélyeget, 
tsak azzal maradunk, a’ mire rá tehettük —  Úgy 
kell venni a’ dolgot a’ mint van, a’ boldogság
nak léí'zci itt réfzenként főnek, foha fc mind eg-
g y ü t t ----ne;n-is kell ízor-szálra venni holmit:
mert úgy cl-vclz mindenhez a’ kedv, a’ Ieg-bájo- 
lobb ro’sák tsontvázrol viritnak a’ fzép hajfürtök 
halál koponyáról lengenek; ’s annak két ijjesztö 
üregeiből égnek azok a’ vará’slo tüzek mellyek 
annyi evezőket, mint a’ Párnsi ki-tett lámpások 
oda tsaiaak , avagy mint a’ temetőbe bujdosó tü- 
2ek az utazókat oda vífzik —  Az okoíság veze
tő lámpáfsát kell követni, mcllyet a’ fejér hajú 
idő vifzen —  Mikor vará’sol valami, nezd-meg 
azzal a’ fzemmel a’ mellyel a’ földről el-hunsz —  
Ne higgy a* jelenvalónak / a’ mi leg-kivánaiosobb
Ieg-mcrgcsebb , ----tapasztalás kell tudni , mint
terem a’ virág. Látod anyád a' leg-szebb , lcg-fzeli- 
debb leány volt ,  engem-is esmérsz; ’smég-is a’ mos
tani cfzciüiuci njcg-tpdtain volna , mondani hogy »'*•.

f 5 mikor
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mikor kezet fogtunk, pokolba indulunk. —  A* 
Bemard attyával jól ki-jött volna , a’ mint az egy 
illyen formával jól-is jött-ki. De neru álhacta, mert 
éppen ollyan bolond volt, mind a’ lija moll;, a’ 
ki hasonlóképpen léfsz ollyan okos, derék ügyes 
és jó ház-tartó ember, mint az Apja v o h ; tsak te 
bánj jól vele; ő enged az okolsagnak , tsak te 
meg-ne kívánd; ’s ha ó kívánja , a' fejcrnépnek 
illik hajolni, —  a’ Poézis nyavalyája a’ fö benne; 
de ha te bc-toltöd a’ lelkit, nem repdes többé 
az üres áerbe. Egyéb-aránt a’ lók óí'si jószág 
í'ecuriiás akkorra', ha a’ fzeretet cl-mullik: gaz
dagsággal : egy jó ember mennyei örömeket ize- 

fezr.ee, a1 leg-késöbo célbe-is; a' mikor minden 
virágzott hellyeket hó temet; Légy mtg-nyugo- 
va a’ jövend3 iránt ; a' mellyct én úgy latok , 
mint re a’ jelenvalot- - - - A ’ Grof-is reményiem , 
nem fog késni : fel - vagy-é illeiidöleg öltözve í

HENRIETTÉ. Szinte mint egy halott az u- 
toho Kéjeire; úgy-is, a’ világ Birájá eleibe kell 
mennem, még pedig hazudni az ó ízine előtt- Oh 
Atyám! a ízencség-törés' motska ezen ajakan marad 
az utolsó nap’ fennyérc.

LENGLOS. Nem jól van kedves Leányom ! 
a z  igaz; itt a* földön femmi sints’ tökclletesen; 
de hidd-el! hogy többet láttam én nieg-tartani, a* 

ki ebbe a’ dologba mikor Ígért akkor hazudott; 
a’ ízerelemnek természete, hogy minél ízebben 
ég az angyal, halhatatlannak-is higgye magát, 
nem tudván hogy éppen akkor ég-el —  ’s azután 
mikor ki-alutt, a ’ tárgyát vádolja, erezvén hogy

ü l  más-
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jniftal uijra gyulbatna; és akkor indulnak-meg a* 
fctétbe a* pokol’ kifércetei; az elmondott igék nem 
jnenka vezetői a’ föld alatti tüzesnek----

ÖTÖDIK JE L E K É S .
CHAPvLOTTE ( ’s az elébbeniek )

CHAR.LOTTE, No! moll tudom beszélt e- 
leget: ne i'ogadd-incg ! egy fzó fém igaz; tsak a- 
zon imádkozz! hogy az urad ollyan ne legyen - 
- -  minden bcfzédc a’ volt, hogy fzóc fogadj, 
légy ízolgálo f

DENGLOS. Volt módja minden nap halla
n i , miilyen a’ Mu’sika, ha a* mamáik hegedd 
fzünetlen primo akar lenni; 's a’ hol piano 
vagy pauza kellene, contutta la íorza kiált: ha 
hajakat tépő difsonántiát akar, mindent tegyen úgy 
mint te.

C H A R L O T T E . Moít-is ki kezdi ?
DENGLOS. Én el- végezem} molt ezt az u- 

tolsó órát töltsük a’ leányunkkal : eggyüt ulzcán 
tölthetjük, inig le-balad az elet napja-, mar né- 
künk-is hofszul az árnyék, ’s nem fokara az örök
kévalóságba vifsza- nyúlik.

CHAR.LOTTE. Árnyék, mikor íllyen ko
mor ember a' nap’ mutatója.

DENGLOS. Akár hói légyen a’ nap, ez a* 
telt árnyékát v é t , mindenkor által ellenbe.

C H A RLO TT E, Az Árnyék-is kedves, ha a* 
fzerclcm zcfirei repdesnek benne i de az Ilten ő- 
rizzen - meg az illyen Decembertől! Te  Henrietté 
fzerentsés vagy, hogy téged az urad mind inkább 
fog fzeretni.
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HENRIETTÉ. Oh kedves Anyám ! én lcn- 
kiíiez több szerelmet n:m erezhetek.

CHARLOLTE. Hid-el, hogy észre fe ve- 
ízed , ro.lor cl.jö ; mint tavafszal a' hó iafsanként 
menven e i , 's egyszer tsak zöldellik ’s virágzik 
minden. Meg örvendj; hogy mufti j ö , feinmi le 
fogyott-ei ■ he.öle , ’s végig tart:

^ENoLOS Nintsl f. erencsctlenebb a’ tházas- 
íágba, wau a’ ki finomabb fzcrelmet fzomjuzo lé. 
lekkel van meg-verve, azt a’ rövid idejű bűbájos 
lámpái hamar örökös fetétbe haggya ; mert az a’ 
ki egyszer meg-gyújtotta , többé ujjra nem gyuj- 

atjai egy fele sóval ha a’ viz jói lakqtt, abból 
többet fel-nem vefzen. Az igaz hogy a’ fzerciem 
mino^nt kifizetne,- ha a’ Debitor tsak, hamar el* 
neni, fgök.iek - A ’ házafságnak-is tavafsza van , 
melynek  ̂virága a’ fzereíem el-hull ,• a’ gyermekek, 
be ’s a’ virtusra eggyesitett buzgosággal való tö- 
rökedésbe nö a’ nyara; mosolyogva jön az őfsze, 
s v r̂. a’ inindeu kinisévcl. le-foiyt esztendő-, c*j 

lövő* boldogoijb tavasz’ fennyétöl meg ezü.cözve.
C H A í íL O lT E .  Mindég úgy fzokott: c*Y 

néhány ktseru crkÖItsi mondással fizeti ki azt a’ 
a therá fűszert; a’ mely nélkül minden izeden, ’s 
azzal a‘ mereg-is kedves. Ne hidd! a’ becsületes 

boltig ég a’ fzerclem —
DENGLOS. Bággyadt világgal továbatska 

de az-az égi láng, a' raellyet fzerejrmnek nevez
nek ? a’ miilyen fzép ollyan el-tünö látszat, —  ’s 
előre mondom, ha pokolba nem aksrsz esni, az, 
ĝb,e ne vággy —- Tud-meg! hogy mikor az .Ápri

lisi Napfény ’s első közt n'6 a' paraditsom, Ádáin
Éva
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’s Űva a’ virágzó fák havazása közt cl-ragadtatva 
mennek fzcmbe ; de mihelyt találkoznak; az a’ 
mennyei valami nem fzenvédhetve a’ halandó ka
rokat cl tűnik, "s tsak azt a’ formát haggya ott, a’ 
mélybe meg-jelcnt. —

.ífATÖDIK JE L E  KÍS.
(jif-lc BERNÁRD Gálába az előbbiekhez )

ÚERNARD. ( meg-hajbja tBíZ'/r, azután Hen* 
nettéhez menyen kezét meg-tsokolni ) Kedves k/s-ász- 
fzony! engedjen-meg, hogy azzal az édes remériy- 
fégge! fogjam-meg ezt a’ kezet, Imgy réá napon
ként méltóbb leszek: ha a’ iácretetcf és hivsé- 
get kintséhez fzámláEa egy nemes f z 'v , úgy bi
zonyos vagyok , hogy az én betsem meg-fog jörii:

CHARJLOTTÉ, Igen kedres el ittunk a’ 
Grófnak házunkba való lépése; —  De te Henri
ettel könnyes fzemekkcl fogadod a’ mátkádat?

BEllNÁRD. Ah! ha öröm-könnyek volná
nak , az én fzemeim-is hasonlókkal felelnének: 
tsak egy harmatos reggel, a’ melyre égy boldog 
élet napja jön-fel.

r HENRIETTÉ. Mifel  cl-enycszett űtániiá 
hullanak, —

BERNÁRD. Tehát haljanak a’ hold cicibe! 
Rogy mikor az éjtüaka mint egy L ton - 'zon y  meg 
indul a’ tsillagoS meny alatt, gyöngyck tündököl
jenek lábai alatt —

C ÍIA ílL Ő T T E ; Biz a’ hold fzebb-is a’ nap
nál ; ’s tulajdonképpen az a’ i'zerclir.csek napja.

DENGLOS, Tulajdonképpen a' tolvajoké;- 
aem Ví'sgalom a‘ hasonlatosságot; hanem ha hoiií,
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az igaz hogy jobb a* melynek a’ homályja. mint v  
melynek világa apad.

EHENR1E T T E . Oh! kedves Atyám ! ha tsak 
az no , a' mit érzek : az tsak fájdalom —

BERNÁRD. A ’ Szemérmetes holdnak-is>> mi
kor fenn az ó egén Jefsz, meg-jö a’ világa —

OH AR LŐ TTE . Készen-é a’ Pap?
Bh’ B N /B D . Béren vár.
CH AB L Ő T T E . Fogja-meg a’ Gróf a’ kézit !

»s menjünk ! az afek' mind igy fzokott menni.
C m e g - f i g i a  ’ s  á l t a l - a d j a  )

HENRIFTTE. Kedves Anyám! múljék - ét 
fcártsak márel ?

CLIARLOTTF. Kints’* femmi ok a’ halas- 
tásra, van árra hogy efsunk túl rajta ; menjünk!

HENBÍFTT F. Iflcnem bnfsáss-mcg !
BERN/BD. Frgjütt engeszteljBk-meg jó Hen

rietté ! ’ s te-is mcg-enges2tclödól; minden álmo
dat tellyesiteni fogom.

C H A B L O T T E . C Mtizdvl, mindent inozdit- 
v a )  Menjünk.’

BERN/TD. Tsak egy kérésem van; siető, 
még ma véghez teli merni; egy nagy kép-iro mű
vész utazik itt által; engedd-meg Henrietté! hogy 
Je-véfefsclek ezen az utolso napon , mint még léá- 
nyát kedves fzf léVnck g hogy maradj itt hajadónv 
meg-kof2ornzva; BeményJcm az Ur maga Örven
deni fog ezen az ujj esmeretségen ; szörnyű tsuda- 
bogár, valóságos ’Scni; meg-beszéJlem az úton 
a’ bolondságain

DFNGLOS. A' Leányom le-irását akarom 4 
mert mind baktattuk ; de az uj esmeretségen nem

kapok
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kapok; mindenik mi fzépie van, azt teszt kivÖT, li
nóm annvit forditni rá, hogy ki-tannliam mit ta
tár egyéb aránt-is az időnek Véve* része disku. 
rálni valói minden ujj esrrierrtség pedig; ujj ados- 
fág Capitális, mcllyctazon parányi időből, a’ nie'v- 
böl annyinak kell ki-telni, intercsczni kel] de 
itt tsak pénzt nem fzabad mállói eMopni, időt pe
dig, a* mit vifsza ízerezni nem lehet, fzabad a’ mint 
tettzik kinek-kinek ; holott a’ ki egv napiát más" 
nak el-rontja, annyid részbe meg-Ölte ötét, a' hány 
lapja annak hátra van.

C H A R LO TT E . Meg-ne tamilja a’ Gróf en
nek a’ tsuda embernek komor természetét, ha hol. 
dog akar lenni —  De jól kezdi: kőfzönő’m a’ Icá
it yömrol való meg-emlékezcíl; tsak azért a’ gondo- 
latért-is, hogy a* képét itt haggya r meg-érdeinli 
az Öriginált.

JBERNÁRD. Tsak azon ,Qeni bolondságait nem 
tudom, méltoziatnak-é meg-szenvedni ?

DENGLOS. 'Talám tsak nem ollyan nagy 
’ Scni, hogy fel-gyujtsa a’ házat? Ha tsak a’ féle 
bolondság, miért ne ? ’Seni nélkiil-is minden-nap 
;ell fzenvedni.

RLOTTF. Az femmi: Musikus, Plctor, 
.osolyogva. ) a’ Poéták-is néha Befzél- 

uton —  Menjük.

( nyit;aaz ajtót ’s cl-mennskj

HETE-
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H E T E D IK  JE L E N É S ,
LOUIS. (  egyedül )

Rettenetes hatalom! lia Ic-vetettéí az égből, 
töröld-ki emlékezetét: vagy engpdd-meg/ ha a’ ]e- 
hánt angyal öreggé  válik —  Tsak képzclni-is a- 
luva ötét egy más’ kariai közt, egv pokol ég kö
rülöttem- oh! tz a' méreg a’ leiekbe hat; tsak ez 
a’ másik C ArJ« «’ fiflolt > mentheti - meg - - -  
femmi fém egyrb egy fctífzke rab - fzolgaságnál; 
fenn valva a' királyt, alá a’ pokolnak ad'»2ni ; *s 
még végre az égre (írva lántzofcb* vitetni-le —  
Ha Hlyen erős az ellenség, van-é egyébb mód , 
hanem a’ hidat elvágni?

Fogadd-el anya fold a’ tiédet; a’ te gyer
mekeid mind add’p firnak, inig eicg mérget <Viva 
a’ melleden alusznak-e! —  enged’’-meg anya! hogy 
cl-hagylak: az atyámat akarom - meg látni, ’s az ö 
jneg-fzabaditott részét vinni haza ; világról világra
indulók, míg meg-taiálom ötét, vagy az örök halált.

*  ,

Feneketlen méiség! meg-szünnek-é azok a’ 
rogyogo világok valahol? yan-é vagy egy boldog 
köztek ? vagy irinden’kbö! iaj kisb a’ trónushoz? 
Mennyei Arya! honnan hallgatod? ’s választ nem 
adsz , mig itt el - vefztctt ügyemet elődbe nem 
víízem.

Ki-álh3tatlan vakság! ki-nyiít szemm ékkel 
fetrmit se látni a' bé-hunt pillantok’ kárpitián 
*11! hinni a’ meny’ világát, még-is a’ fÖséfbe tátott 
fzemekkel tévelytgni ezer kísértetek között —  fa
ját magamnak az \agyok •—

Mitso-
%

j > . \  « I
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Mitsoda hatalom Wdrtlen ísszitott-bé ide? 
kénszeritctt ehez a’ méreggel te!i vendégséghez ül
ni, részegen az égbe tévelvegni, ’s halálos 'ebbel 
le esve, végre tortúrával fizetni-meg az ebeaet 
ki-vet tetve mint egy ízemét, ki-cuciia hová ’s mi
ért? Tsudalatos bog! tsak ketté vágni.lehet ( vi
szi a pistolt J Örökkévalóság’ titkos kárpitja / ha 
alája vagy egy halandó fzavának vettetve, emft. 
lödj fel! gyulj-tneg hatalmas láng! ( a  píjlolt * 
Jzájdboz viszi f i i  J  ’s olts-ki egy poklot! ( /mád* 
meg - ragadj a  )

m O L T Z A D I K  J E L E N É S .
l u o i s  és I m á d é .

ÁMADÉ. Meg-ali balgatag ! ha a’ világ fene. 
kéig mind menni nem akarsz ; ezt a' lépést V a l i 

mig előtted lelsz, nvndenkor meg teheted , de vis- 
fza egyszer fém,- meg-gondóltad• é? hogy h a  ma
gaddal fzabad volnái-is, mást meg febesiteni nem 
fzabad: oh I.ouis! el - fzökhettél volna a’ te bará
tod’ hire nélkül'?

LOUIS Mitsodá fátum hozott téged ide? 
éngedj-meg! egy oilyan febem van nékem, a'mely 
egy mást fem enged éreznem , minden vér-tsepp 
azt táplálja: ne vedd-el egvgyctlen harsamat!

AMÁDÉ. Méreggel gyógyít ezt még éppen 
jókor érkeztem.

LOUIS. Nevezz'egy b?” sa,r!ef' m r̂e? nélküj 
egy virtust fc ha!gass-el —  mindenüt ott a’ méreg 

tsak azért van az Antidotum hozzá téve, hogy 
Wiudcn nap ujj halaira húzzon viísza.

G AMA
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' AMÁDÉ. Benned romlik-él minden Blfátom?
LOUIS. Igen-is, ebbe a’ rofsz edénybe rom- 

lik-el a’ belé tett mennyei; 's annak formáját fel
véve rútul-el a’ lélek : azért akaróra ürefsen hagy
ni. —

A MÁDÉ. De van - é  más készen a’ melybe 
tölsd ?

LOUIS. Egy tömlötzbe fém akarok zárkózni 
többé; *’ hol Jántznk közzűl várjam a’ fzerentse 
fententziáját. A ’ belső ember, a’ kit egy kard 
fém ér, mihelyt ez a’ he i le-esven a' mennyre 
fzabadul, fenn mosolyog, a* midőn az ofdito lu- 
bök törnek alatt a’ világok tengerén.

A MÁDÉ. De jól lehet az a* mit a’ tn nnyei 
nap’ fugára meg-hatoct, ki-van a t?fti vi! g’ tör. 
vénnyé alól véve ; tsak ugyan a’ belső ember tsttsemö 
elébb, no a’ virtustól tápláltam ; ’s a’ mint ak
kor van, mikor a* külső lc-csik , úgy menyen a» 
más világba által. —

LO.UIS. Éppen azért menyek-el; hogy itt 
meg-nyomorékülva, ne fziilefsék úgy egy más vi
lágra. Ha itt meg-nem ért-is; hányat nem fzéd 
maga a’ gazda Ic-virágul, vagy bimbóul ?

AMÁDÉ. Bízzuk tehát reá; hogy ha a’ méts  ̂
nek fogytig kell égni, oltsa az 'a* ki meg-gyúj
totta.

LOUIS. Ó oltja-ki mikor az örömet el - ve_ 
fz i ,  a’ méts olajját; ha hatalmat adott ki-oltani, ’s 
kérdésbe jöhet: éppen úgy az okofság’ mérő fer- 
penyöjébe v a n , mint egyéb ; ’s a’ kérdés tsak a’ 
lehet, hogy ekkor vagy amakkor égefsiik-é vagy 
le-oltsuk? A' tüzet azért, hogy az ég* villámja

gyuh
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gyújtotta ; ne oltsuk - é ? ’s egy Peftist mellyefc aj 
lilén botsát? Ha törvény; miért nem ollyan vilá
gos", mint a’ felcbaráti fzcretet ? —  még az nem 
lrg - rofszafcb , a’ ki egy tuskot félre hárít az id5 
folyamatából; vagy egy rolztol meg-tisztitia a’ föl
det , a’ vagy az erköltsi haláltól egy embert meg
ment —  Nem kötelefség-é futni ? mikor az mcnt- 
hct-meg egyedül oh! ollyan alá eshetik a’ leg
jobb ember, hogy még az égre fe lát vifsza , ’s 
méjjen tsusz mint egy ártalmas bogár; melynek 
életét ki-oltjuk, noha éppen ollyan kevéfsé gyűj
töttük mi.

AMÁDá. Az Ember nem bogár, és----
LOUIS. C hê  szollva )  Sok. tekinretbe ép

pen ollyan; alább való, a’ mellyekbc fellyebb va
lónak kellene lennie.

AMÁDÉ. Éppen azért kell itt maradni, hogy 
a’ mi rangunkat, a’ mellyet a Teremtő adott, 
meg-tartsuk ; nagy titulus lilén’ fiainak neveztetni: 
minél többet hibázott valaki, annál kötetesebb 
jót tsinálni, hogy adofságát fi2efse.

LOUIS. Hidd-el ! hogy mindenik nap’ több 
ujj adofság j'Ó, mint a’ mit ki fizetsz; ’s a’ vírtua 
ez a’ hiába óhajtott mátka; a\ mint naponként ru- 
tulunk , tnind idegenebb , ’s végre e!-tünve a’ meny
be, a’ földön pokolba hagy.----

AMÁDÉ. Pokol annak a’ föld, a’ ki rajta 
angyal akar lenni; légy fia az anyának, ’s ö-  is 
inkább kedvez. v

LOUIS. Oh! nékem úgy t o ^ l k . mintha t z  
az anya meg-holt volna; ’s az emberek mint vá

jj a lami
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Itsni. nyfivek ugyjárn attak egy d'ó'gön; tsudáíkóz- 
’ va ha valámellyik mcg-tsömörolve el-n enyen.

A MÁDÉ. Ha az anvát meguntad: teílvére- 
id az <$ több fiai, ’s fzereted magadat!

LOUiS. Azokat fzeretem ■, ’s Hogy az én 
mérgem öket-is hneg-ne vesztegefse, el-távozom töl
jek ; ’s magamtol-is' lehetetlen nem futnom , vala- 
mig ez az agyág motskol —  oh ! falam itt minden 
a’ ki fel-ébred , fut reagá'ól; ’s azért kell fzünte- 
len részegnek lenni valamitől, ’s a* pokolba a’ 
menyről álmodni, - - -  mint az éjjeli bujdosó úgy 
járunk irtoztato meredekek élein. —-

A M L D5. Ezerek közül a’ kik a’ nap.-fé-
m

nyen örvendeznek, te egyedül vagy az az éjjeli 
bnidoso; a’ világ ugyan a z : ha két klávicron egy 
aránt yátzodnak; a' mellyik rofszul izó ll , az van 
rofsznl ftimmolva.

L O U K  Szerentse a kinek fzíve úgy van 
húrozva . hogy a’ világ jádzasával eggyezik * nem 
t*dom kívánjam - é : az enyim roagábau difsonál* 
a’ Mennyei Kappelmefterel akarom egybe igazittatni: 
ez a’ világ mind inkább egybe bontja ; hogy még 
végtére a’ kárhozat’ rivásához hasonló hangot ád- 

Barátom! ollyan idegen helyt érzem én maga- 
mot; meg - fázom mikor erre a’ moftoha anyára 
vifsza nézek ; ’s úgy vonsz édes fu’ánkal egy tit
kos erő haza nem tudom hová, hogy lehetetlen 
maradnom ■ ---mintha egv fergeteges éjtzaka egy 
pusztán hátul a’ fene vadok űznének, ’s egy meg- 
világositott tündér-vár nyílnék - fel előttem. «*•-

AMÁ-
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AMÁD& Térj vifsza Barátom ! erre van t i  1* 

Tündér, mely a’ pusztát vifsza változtassa pará
désommá.

LOUIS Oh! ne tölts olajat az én poklom lán- 
jaira: ne mutass vifsza arra a’ p*raditsomra, a hon
nan ki-fizettettem :

AMÁDÉ. Vissza kell mutatnom, mert belé 
vifsza akarlak vinni'—- femmit le tsudálkozzigen 
is vissza vinni; jer vifsza a* világ’ irtoziato ízeié
ről, a’ hova a; fzere! euí hsgymáfsza vitt, ’s meg 
látod hogy a’ főid fzép - - ha látni akarod Henriettét, 
jöjj utánnam! ’s fogadd-meg, a’ mit mondani fo
gok.

LOUIS. Látni ötét a’ más karjai között ? a’ 
gondolatja-is a’* világból iiz-ki, —  meg - látni azon 
ajakokat, mellyel  ̂ másnak a’ meny-országot nyi- 
tották-fel, engem ki-zárva az örök. sirás’ fötétsé- 
gébe ; azokat a’ gyönyörűségbe cl-cge:t (zenieket; 
a’ más’-egén azokat a’ tsiilagokat; mellyek tsak 
most ezen a’ mejjen rogyogtak, mikor egy rajta nyug
vó angyal az éjtzaka homályjáböl tüzes, ortzákkal 
nézett-fel az ö hazájába.; — A inu’t éjjel min-egy, 
dühödt úgy tévelryegtem ; ugyan azon hold fütött- 
még meg-nem változott, a’ tniolta paradicsomi ör 
römcitnre a’ fák közt tekintete - bé----tsa.< a’ tor
nyok keresztjei láttszatuk-ki a' ködből, mint egy
tengerből egy el süllyedt város felett----mikor
gondoltam, hogy ott fekszik Henrietté egy más
tól ölelve-mcg ; lc-szakadó könnyeimmel Izembe jöt 
tek-fel a’ pokol’ lángjai —  minden pusztákról hív
tam a’ baglyakat, hogy repdessenek - i’zéllyei hu- 
kogva ezen mcrmyegzö felett. - - -

g 3 AMÁ-
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AM ÁD’á, Nem volt femmi te bahó! i
LOUIS. Nem volt ? Háld légyen nektek Egek^
AMAOÉ. Te most beteg vagy: én gyógyít

ják ; fogadj-meg mindent.
LOUIS Rétég Barátom/ ’s te egyedül hozsz 

nékem bal'samat.
AMÁDÉ. Tudják -c  a’ Denglos’ Házánál, 

hogy feliem tudsz
LOUIS. Nem.
AMÁDÉ. Te a* jádtzo - fzinen fokszor és igen 

jól jádzottál; Guárrik egyedül 4-szer jelent-meg 
a’ fzekereínck, a’ ki 4. fzemélynél kevesebbel 
nem akart meg-indulni.

LOUIS. Mire való ez?
AMÁDÉ. Jere tsak! nyerjük-meg az időt; 

mindent meg mondok az útan ( fogja ’s viszi )
LOUIS. Követlek téged’ védangyaloin! az 

őrök éjtzaka’ izéiéről vilsza a’ világba —  (  fi- 
ttienntk. J

kiLENTZEDIK JELEKÉS.
a m u r é  és A m á l i a .

ANDRE. C Eifsel surtzal ) Amália ! jer adj- 
ki holmit, hogy legyen minden készen maga ide
jében.

A M Á L IL  ( varva ) Tsak egy kifstg lassab
ban *• l^m a’ te dolgod fontosebb , mint az cnyim 
u i-y-é f  láttad a’ K;s afszonyt , hogy Öltöztettem- 
fej ? ’» moft-is mind ma cilvérc dolgozom; kinek 
ván gondja a’ sok Luszterekct viasz gyértyákkal 
sneg-rakni? fok pántlika fel - varrás ’s a' többi —

AN-
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ANDRE. Táui rfékem-is eflvére ’s még dél-
re-is kell dolgoznom: na én rofszul adok enni , 
ott éghetnek a’ Lusztcreid •, a' Szere cm  ̂ ILcné- 
nek kitsi fzi'ikscge az illuminátiora, neni-is e fe
le iíten , a’ mely tsupa tömjénnel jól lakjék.

AMÁLIA., Kérem, ne nagyozza magát: egész 
me(térségé alávaló ; minden nap dolgozik, '*
még sints femmi belőllc, sőt ha az ember ízoros- 
fon vefzi, fzégyenlem - is kimondani hová lessz—  

ÁNÍ2RB. Hová? lm azon piros pofikba-is; 
mikor az cn kezem alá jöttek, újság volt, azol- 
ta tölt-meg a’ hold.

AMÁLIA. Jaj/ be kevés fáinság van ben
ned; látszik, hogy azt z Románt fc végezted 
m ég-el; millyen rég adtam oda/ azt úgy kellett 
volna mondani: a’ mi olta én vagyok ollyan fze- 
rentsés, hogy kertéfsze legyek , az olta nyilt-ki a’
bimbó.

ANDRE. Mi féle virág ? fzabad-é a’ fzagj*-
rol meg-tudni ? ( hozzá hajol )

AMÁLIA. Három lépésre meg-lehet, (félre
vonja m i?nt )  Ha tudni akarja : Noli tne tangere.

ANDRE. Eregy' ne tedd magad, mintha 
nem te volnál.

Am á l i a . Máfszor nem voltam én; fzégyen 
lem , hogy el - felejtettem volt. hogy én vagyok, 
még iittol a’ fzcllötöl-is el-pirulok, a* mely rol- 
lám másra tévelyeg.

ANDRE. Éppen ma lettél ollyan cl-pirulo.
ÁMÁLIA. Ma aniuk innep-napja: ’s úgy

jutott eszembe sok minden —  Már cn-is el-menyek
a ’ K is«sazonnyal örökre.

g 4 AN-
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ANDRE. Hiszem tssk a* városra viszik.
Á MÁLIA. De - hogy / a kastélyt ki-váltjákí 

's ott lakunk : oilyan íze,} homállyok vannak a' 
kér,be, hogy ci-rcjiezhctik az ártatlanság az ol- 
jyan tsintalanok elöl; de reményiéin ott nem lesz
nek a' félék ; mert téged' nem viszünk-el ; vesze
kedj itt Nánetíél, nalla lesznek a’ koltsok. —  

ANDK.E. 'Súgván igazán el méssz te a’ kis- 
afszonnyal ' tsak hogy meg-menekedj tölJem ugy- 
é ■ de nem-is tudom ini butt beléd , mert egész
ben meg-válfoztál —  moll meg-láttál valakit ab*, 
bol a vidékből, ’s meg-untál engem.

A m á l i a . ( le-sütvc jéjét )  Nem; de látom, 
hogy a’ mi-olta mcg-esrn*rtelek. minden nyugo
dalmam oda van,- 's halaios febemnek nem talál
tam egyéb orvosságát, hanem ha el - távozom : ’s 
ott virágzóm - e l, íe-nem fzakasztva fenkitöl— min
dég kerülni foglak: mikor a’ Kis-asszony ide jö ,  
én ott maradok, mikor ti t da jotek , el-buvok - - - 
ejtzaka mikor a’ le képed.üldöz, fel szököm cgy- 
ingbe, s mint egy kísértet úgy futok lobogo ha
jókkal a' hola vi ágon mezítláb a' harmatba. - r -

AND RE. Kedves Amália! ( közelebb merne’)  
Hogy lehetsz te ollyan kegyetlen ? alig értelek 
Ja-tneg te ártatlan er.emics 1 r.e epeszd magadat j 
hiszem az rgesz dolog tsak a’ te ízívedtol függ.

AM A í i\ . Lehetetlen Kedves Andre ! haggy 
el-veszni c igémét! a virágnak. úgy-i$ el-kell múl-
ni y ’s tc-is nem fokára cl-felejtessz.

ANDRE. Kedvesem! foha lem én, mig ez' 
a’ fzív el-ne.ú felejti verni; Ha te cl-mcsz nem 
waradok többé itt: eddig-is tsak érted ízenved-

tem
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iem a’ Nges Afsznny’ 'simbjeit: tssk egyfzer te
kintettem réád j ’s mind el-fdeirrtte.n.

ÁMÁLIA, Vélünk se jöhetsz : egésszen meg
gondolkodtatna nem nézek több ícríiura, ártatlan
ságnak fzentclcm életemet.

ANDIIÉ- Azok az égő ro’sák nem Apátza* 
tzimerei.

ÁMÁLIA. Mind addig járok a’ hold-vilá- 
gon sirva  ̂ mig meg-halsvanyu'nak, el butsuzoiu 
a* világtól örökre. Kedves André / Isten veled.'

ANDRE Oh Amália! ne kino2z.' hát ezt 
Ígérted te nékem ? igy szcgcü-mcg annyiszori cs- 
küvéseide* ?

ÁMÁLI A. A ’- moíloha sors választ-el —  ki
nem mondhatok mindent —  Eogedj-raeg ? ’s em- 
^ékezz-meg arról, a’ ki-távol töllcd érted fohajtvx 
enyészik - el - - -

ANDRE. Tudd-meg hát kegyetlen ! hogy ha 
illyen hitetlenül el-ha?yfz; ezzel a’ kéfsel vé
gezem-bé mefterségemet; ’s tulajdon magamot kc- 
fzitem - meg a’ nyüveknek : akkor tudom fel-támad 
benned a' lelki csméret, ’s leg-alább eggyet íobaj- 
tassz értem.

ÁMÁLIA, Ah kegyetlen! ne fzólj többet! 
mindjárt el-ájulok ; lehetetlen ki-illanom —  haggy 
magamra egy kiíség bériek mindjárt rofszul já
rok , szt! valaki jön ! siess, tiien j-cl ( j» - bt 
Lukas) nesze a’ bőit - költs !■  nyisd - fel , végy elé 
holmit, ’s ott várj-meg. C Aa&re <i~ menzai )

TI-
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T IZ E D IK  JELENÉSL

A m á l i a  «  l u g a s .

• A m á l i a , ei - ment ?
. LÜCAS. C néz )  El.

AMÁLIA. Majd-meg bolondul értem; 
akarja magát ölni; iga: hogy egy fcitsit befzélget- 
tem fxukségböl; de a’ mi-olta te ide jöttél, vagy 
három napja, liogy meg-láttalak, a’ fzetnemroel se 
nézhetem: mekkora különbség! egy bogánts ’s 
egy ró’sa. ' "

LUGAS. Én a’ bortorján ? (' közeledik )
vigyáz ! ne hogy beléd akadjon —

ÁMÁLIA. Miilyen büszke már, hogy ő ro- 
’sa: de tsak ugyan cl-ne hidd magad! tsak távo
labb! esmerem én a’ férfiakat; a’ leg-jobb-is mind 
közeledik, közéinél mind közelebb j ő ,  ha az em
ber észre nem veszi magát. (  részén a kementzéböl 
Szenet ) Imé Circnlust tsinálok ; azon kívül lépni 
Jicm fzabad; különben egyszeribe cl-futok.

C nteg-tsinálja Lucns korul )
LUGAS. De a’ izéiéig el - jösz úgy-c?
ÁMÁLIA. Ennye istentelen! {meg-úti J  mon

dom cn, hogy minden férfiba egy ördög lakik.
LUCAS. Hát egy fejérnépbe hány ?
ÁMÁLIA. Most mindjárt a’ Circuiusba benn- 

is fzéllyel - szaggattatok vélek.
LUCAS. Egybe békéinek, ha elég közéi men

nek meg-esmerni, hogy atyafiak.
ÁMÁLIA. (  mcszebb-áil )  Tsak azért-is mes.. 

fsebb illek; néked nem fzabad ki-mozdulni: ott 
xsaridj , 51 ig az idő az X-ekct rá vonja orrzádra.

LU^
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t u r \ S .  Ha t?T t=fsz ve1em 5 az *S<\ 2 f f '
hatom at ^

5é" em ,éfS2 r  , T r n T n l  r, X  én utánnad *- a1 ki-épocn M>n' -nr n taw a n , »■ »
maradi i t̂ Circu’ Toító’. (  t i - * l: e r  U-ptti )

u  ALII. M«-«< probi’d ! fi»h»
„ u  tsak moll akartalak egy U« prooa;. 
nem ollyan könnyű « t  Szűznek BröWson el-vesz-
tegetnl magit —  Lásd! ki-mehebz , ha

LUCASi Engedj-meg kedves Amalia. meg- 
nem mozdulok , a’ míg nem paraatsolod, meg nem-
is gondolok akaratod ellen;

AMÁLIA. Na ! fmrad fel M t , Ez azt akarod
hogy SrökSsStl tiéd legyek -  de addig »«». " " S  
a- kaftély meg-nem fefsz, ; ooa kt-nen ke>l_tM 

LUGAS. Addig ki-tudja kit lat ẑ .
különben te azután-is latsz- ,

AMÁLIA. Azután te léfsz az-az el-ftdS pa
i’s , a1 melybe minden idegen nyilak meg-akadnak.

I.UCAS. Tsak egyszer benn legyen a ma. 
dir a' kalitzkába : nem bánom, én kukutsáljon- 
hi a' roftélyok közt; mikor latja, hogy ki-ne. 
mehet, leeserüsegibe még (zebben énekel.

A MALI A.. Tsak ugyan nem éppen erdei ma
dir e,-v kifség közelebb a’ knnárinoz.

’ LUCAS. Tudom az egész erdő nem tseng
ú g y , mint az-az egy kánari , mikor el- kezdi.  ̂

ÁMÁJLIA. £ hé! illyen hamar ki-üa a feje 
a’ vas-*zeg *’ 'síkból; várj-meg ! tsak azcrt-is az
egész dolog másként leísz már: hányon Hintsenek 
tsak itt a’ városon , a* kik készülnél , meg o ily 
énem magokat1 Adieu! (  menni akar )  ott a l 
udhatsz , mig »’ haragom ei-m uük--'
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fcUÖAS. Álj-meg te kegyetlen! kén*zerltelek- 

ebből * trirkulusbol! ha nem ala»*oi , hogy vc- 
Jein-is fzaporodjék azon fzerentsédénck fzama —  
vigy meg - vará’soltál, hogy nem mozdulhatok in
nét.

ÁMÁLI K Mólt az egyszer a’ te hűséged ’s kel- 
íetnetcs fzavad erőt vészén rajtam ; meg-engedek ’s 
el-fogadlak az én karjaim közzé r VeU bb minden6 
fel-fogad »z x mit előttied el-mondok*

LUCAS. Mindent kedvesem ! édes az én *- 
jakaimnak minden, ha a’ tiédről jő ?

ÁM ÁL1A. N o.' már most lökélletescn fzeretlek » 
Mondjad utánnara : de meg-ne mozdulj addig mig 
vége nem lesz ,, Kedves mindenek felett imádan- 
,, do drága angyalom Ámalia i- úgy fzeretlek té' 
„  ged! hogy x tiizbe bé-Iépem ha kívánod. 

LUCAS. (  útónná mondja )
ÁMÁLIA. Semmit fém tsinálok, még nem 

,, is gondolok híred, ’s akaratod nélkül.
LUCAS. ^  útónná mondj* )
ÁMÁLIA. ,, Pénzt mindenkor adok ,  a'men- 

„  nyit kérsz, íbha fzámot nem veszek, femminé-. 
,, mii dolgodról nem tudakozódom ,

LUCAS (  manna mondja J-
ÁMÁLIA- ,, Soha tgy fejérnépre se nézek ,

»» még hozzá sem éi-ck,,
LUCAS. ( ut;,nna mondja )
ÁMÁLIA. ,, Mikor meg látlak , mindenkor 

*gek ■> fohajtok holtig, minek uránná minden 
■», virágok cí-hu]lanak - is „

LUCAS. ( utanua tntúd'.a, hozzá téve e z t )  
Kedvesem ! mikor a’ késő öiz mcg-rántzosit, mint 
•gy aiszu fzöilö még édesebb Icisz.
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ÁMÁLTA. Kern minden rántzosodik úgy-meg; 
én tudom a’ nagy í'zeretet miatt még; a’ nyár hév- 
ségébc el-olvadck. Ugyan tsak petsétcld-meg a’ te 
hűségedet azzal, hogy ha utoljára iílyen volnék-i* 
( a fairnél egy motskot tsinái a pádirnentcma ) 
mint ez a’ ízén - moisok , édesen meg-tsofcolnál 
ofztán puctum. Mutasd-meg (  Ic-mtat ) moil elő
re ezen a’ te hűségedet!

LUCAS. (  le-hajol's meg-tsoholja a fzétt-mots. 
kot, ’s MZ U lt i n  fel'áll Amáliához hajolva ) Már te
hát punctum. ( me -̂tsokolja ’s a punctuitot fekete* 
reá nyomja az Amália ábrázatjára, azon ha lepik - bt 
Andié) "

ANDR.E. Ezért várakoztattál iílentclen ! hí- 
teszegett! láttam az egész dolgot —  ott «’ bélye
ge feketén a' pofádon annak > hogy miilyen vagy — 
nem iílennek, az ördögnek fzolgálsz —  pedig, 
hogy észre vettem magamat, nem kcltefsz —

ÁMÁLIA. Nek m foha fe-is kellettél már 
azért ördögé az ember, hogy valakit nem íze- 
rethet. . . . ,

ANDIiE Hit miért tsa!t*Í-meg ? miért firtál ? 
hiszem, hogy a’ mennyi ízép afszony mind az 
Ö tsalírd könny ikbe fdzik-meg az ördögök-

ÁMÁLIA. Mit tettem volna ? ( sir ) a’ jó 
fzív ’s fajnalias nem vitt reá , hogy durva legyek 
—  í)é tsak ugyan igen fok ; ’s azt mondom, hogy 
ha jó kell, menj.cl innen; mert nékem van, a ’ ki 
illyen gyalázatat rajtam ne haggyon.

ANDRE. (  Lvxasboz ) Nyomorult haszonta
lan ! pántoíli alá-va!o! c!-takarodj innen; ha mind
járt porul nem akarsz járni.

AMI..
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AM a LIA. El- fzenveded? nékem nem keli 
oliyan gyáva----

L ü C A S , Tedd-Te azt a’ kést gaz emberi '# 
álj fzembe ha mér'Z i jtr-ki ökölre, láísuk, mel- 
Jyik a’ derekabb ember.

AMÁLIA, Ember vagy! már moll méltó 
Vagy hozzám.

ANDPvE. ( le-teszi a kist )  Haszontalan ne- 
fze oköl i ha kell ( dutzolja ’s egybe tépelödnek’s 
j{»iá!in mosolyog ContentUtnmál,- az-onba a mint if* 
kéznek <s Urak. haz:\ ballik a beszéd )

A m á l i a . Félre! tsitt! patt! j'ónek Cle-tsin- 
issednek )

ANDR.E. Most mindjárt meg-mondom az e- 
gész dolgot.

AMÁLIA. ( közéi hozza súgva) Hallgass kin- , 
tseml mindent a’ mit, kívánsz: tsak most balgass 
majd meg-bcszcilem négy ízem közt, hogy tsi- 
náltaai bolondot Lucasból —  ( lé-jönek )

T IZ E N E G Y E D IK  J E L E N É S .  

DENGLOS. C H A R L O T T E , BERNÁRD, és
HENRIETTÉ.

C H A R L O T T E . Hát itt mi dolog?
A m á l i a . Semmi feni Ngos Afszonyom! v«* 

Jamit kell ki-adnom , Jöjjön André hamar, (  el

mennék )
CH A R LO TTE . Hibát ne kapiak C Lucái

hoz )  mernetek mindnyájon ládátok dolgotokhoz
DENGLOS. Kedves Gyermeke m ! áldjon- 

tr.eg Itten belieteket! masok a’ mentbe kezdik, '«
pokol-



( ióó )
'  • . _ r . •

pokolba Végzik: ti a’ földön kezditek végezzétek 
a’ menybe, — fontos pályára léptek: az Iílenne^ 
f5 tzéljara, hogy a’ maga létét ’s boldogságát kö
zölje , néki fiákat ’s leányokat hozni elé. Minden
ről a’ mi ezen fzent rzéllal ellenkezik , mondja
tok - le. Ha te Henrietté áldozol-fel valamit, »r 
Gróf a’ midőn a’ Mu'ssrol le-mond, nem kevefscb- 
bet tefzcn. Szerefsétek mind a* kelten azt, a’ mi 
nem yáltozik-el a’ holdakkal —  azt a’ fzépséget, 
melynek virágja a vénfégbe nyílik, ’s a’ halál sár
ga düledékein leg-fzebben mosolyog mennyei illa
tot hintve viísza: a’ virtust ízcrefsctek eggy esi tett 
buzgosággal, ’s úgy egy mást-is végig mind inkább 
fogjátok fzeretni —  Ennek a’ léleknek a' izokás ’s 
koz interefsé teftet ád.

Néked különösön Henrietté1 ha meg-harag- 
szik-is Anyád, ezt mondom: a* mikor az Uradat pa. 
rantsolni hallod, tudd-tneg, hogy cngedetlenkedtcl, 
-s engedelmeskedj, hogy ne parantsoljon; a’ kezed
be menő pénzről liftác vigy, ’s a’ ház költségének 
a’ jövedelemmel való egybe veté.crjl, ’s a’ jö
vendőről az uraddal tsendesen értekezödj; 
ha egyszer ki-esik az ember, többé helyre nem ülj 
’s akkor a’ különben leg-jobb házafság-is pokol Iefsz, 
melybe a’ kisértetek tsoportoznak —  Ha az lilén 
gyermeket ád , azt kényeztetni nem kell; egy ol_ 
lyan motskot tsinál ez, mely az utolso rongyig meg 
látszik; a’ kitsikori nevelés ollvan az erköltn formá
ra nézve, mint k' külső ábrázatra nézve a’ fzüle- 

, tés; az illyen, ember-korába-is egy pillantatnyi kén- 
nyíriek a leg-fzentebb kötcíességit fel-áldoz^a

Végre
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Végre oltalmazzátok magokat attól, hogy *• 
világ ne végződjék a’ házatokba; mert a’ házasság 
mint az ambitio izolál, 's utoljára azt a’ haláltól vá
ló félelmet, hojjv egy része az embernek a’ meilyef 
nein oltalmazhat többé, itt marad: mérsékelje a’ te
remtés’ fö tzéliára igazgató bolrsessegbe való hit 

CH ARLOTTE. Kieget prédikáltál már; ha 
ezt az embert fokáig hallgatják, mind elkomorul
nak: moft el-kell hagyni a’ hideg havazás- akkorra
mikor e-jö, itta' ro’sa-nyijlas tavai z» viru; legyunfc
vidáman.

C Légin} hozva «' Staffelejt *s vásznat a' Grófhoz)  
Ngos Uram ! itt a’ kép író.

BERNÁRI). Mindjárt egyszeribe ki-menyek, 
mond-iueg C ki menjen u lég nj )

DENGLOS. E -kéri hat egyszeribe a’ belső 
fzobába rendelni mindent; ne hogy az a’ b*ho meg 
haragudjék ’s el-ménjcn. A' Gróf igazittsa 
( «' Gróf ki-meuycn ) Henrietté menj-bé! ( Hen* riette bé-mexyen busán')
Menjünk mi-is innét a' másik fzobába , hogy ne
bicnirozodjék, a’ mint a’ Gróf által vezeti.
C Denglos és CbarlotU túl mennek, a Gróf által ve. 
Sieti
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TIZENKETSDIK JELENÉS.
( <’ belső fzobdba LOUIS pántzilba, le-tresz-

ittt sisakkal, Staffelei *s ‘vászon előtte, ’s azontúl
Henrietté ülve fzoinoruán : tsak ketter..

LOUIS. (  rojzolva, el - változtatott hangon') 
Mikor íratja nugát valaki, ki-derülvc kell lennie ; 
ne hogy az el-múló ido-változás >’ vásznon ma
radjam

H EN R IETTE. örökös ezen boridat az ín 
ibrázataman

LOUIS. Ollyan bájolo, mint az első fzivár- 
vány’ borulatja : mikor a’ nap a’ gyözcdelmi ka
pun hivja-bé FI érát az ö fzép férgével.

HENRIETTÉ. A ’ fzép Flóra minden fzép 
férgévé! enyészik-el a’ le-ment nap után.

LOUIS. Tehát a’ vifsza fütö napfény pirul ol 
lyan fzépen a’ fekete haj-fürtök felett ; ’s a’ meny
be két tsillag látszani kezd. - - -

HENRIETTÉ. ( másában )  Iftenem! mitso-
da esmeretes lobbánás ez ? ( ktinyvez )

LOUIS. Ah ! de Hlyen hamar boru!-el vak
merőségemért : ’s a’ meg-akadott etset mozdulásán 
várja; míg azon könyvek két kriftály- folyása » 
tavasznak leg-S2ebb virágai közt Ic-buidosik.

HENRIETTÉ. Sokáig várhat, mig le foly
nak; kövefse azokat, ’s fefse oda; ezen fzemek- 
hez tartoznak azok , minekutánna a’ végzések 
forrásivá tették.

LOUIS. A* fzerelem illene néz-bé azokba * 
’S a’ maga mennyei képét adja mindenik le-hengere-

, H dö
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dff ftreppnek «• nem folyjak fzebbcn vahha az ári- 
gyalak or’ záin az ő lé-esett tsílvéreik uián —  *• 
Jég kietlenebb pusztárol-is, a’ ki-magáénak fzárn- 
lálhatia ezen brill iántokat; kintse van még a’ meny
országba , ka onnét ki-vet^eteít-is.

HENRIETTÉ, Szomorú örökség! tsak kön- 
nyékét fzánr.lálni a* menyországba.

LÖUIS. .VSéjr.is én a’ világért nem adnám, 
ha azok enyimek volnának. --*»

HENRIETTÉ. Fájdalom ! azéi, a*'ki mán 
folynak mind addig, míg ama békcfséges tenger
be az Övéivel egybe találkoznak.

LOUTS Oh irigylendő sors! f?.:nfe kívánni lehet
ne mindent el-veszten’, ’s ollvan fzép fzemrktöFsirat- 
tatni-meg —- Ah! de mikor arra az égre nézek, 
melybe ez a’ nyereség került: el-borulnak az én 
Izemeim-is; ’s nem látom tovább Írni az aranyos 
fclleg megett Vönyvezö angya’ t - - - nékem-is ér-
lékeny a’ fzivem , ’s örömest álmodom----

HENRIETTÉ. Ah tsak az-az egy-is marad 
a’ valósar után.

LOUIc. Az igen <zéo valóságok testvérek az 
állmokkal . - nékem ez az etset állandóbb birtokot 
á d ; igaz hogy tsak a’ vásznán; a’ mit el vesztek, 
itt me g - ma r a d mo s t  fen utolso fzolgáiatot ten
ne ; tsak bár el-ne vesztette volna egykori tüzét, 
hogy ezen ortzák ro’sái, mellyeket a* természet 
egy remeklő kedvébe feíletc, ezen a* vásznán-is 
ki-nyi’nának

HENRIETTÉ Azon ro’sák, mellyeket egy kedve
zőbb nap-fény ny it vala, a’bú etsetjére jutottak; fárg* 
azó kedvelt fzine; abból elegyítsen az Ur ha találni 
akarja-
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LOUIS. Ha a’ bú ollyan fzcpen fest; 0 lé
gyen az én meíterem ! a’ halarány hold az én túl* 
lagom! ’s az-az én kedvelt fzinem , mellyel az én 
mederem ezen ortzákan festett —- De nem bántotta 
azon aiakt k ro’snit, mellyek knzziil kedvesebb a’ 
folyamat a fejér kövctsckröl tsergö forrásnál 
avagy az én mefterem fellette-é azt a* bíbor thro- 
nust mellyen a’ fzerelem Illene ül, a* nyilo ég’
ambrózia illattjaival rendezetve körül----a’ leg-
fzelidebb fzava, a* midőn a’ meg-illetett levog$ 
mennyeivé lefsz, rettenetesebb a’ meny-dörgésnél 
<»--a’ világon uralkodó okosság el-veti királyi pál- 
tzáját, ’s az ö fellegek felett lévő örök fénnyé- 
fcbl Je-fzáll meg-hodpln?  ̂ nézni, ’s álmodni. - — 

HENRIE í 1 E. Kirsoda vagy Te felette tsu- 
dállatos vakmerő ? a’ kit a’ kotelefség el-üzni pa- 
rantsol, ’s egy titkos erő vifsza-vará’sol - -min
den érzékenységeimet fel - lázzasztod —  ki-vagy ? 
szólj! te a’ kibe a’- nagy Művész természet, u- 
gyan azon remekjét másodfzor tsinálta; avagy az 
anya-föld idő előtt ki-szült, minek-elötte a’ trom
bita a’ Napkelet fellegeiröl Ie-fzoI!otc volna - - -  

LOUIS. Nevezz te magad-meg ! ha az a’ név 
á’ fzívedbe fel-támadott; hogy mint egy templom* 
két felé nyillo ajtaján jöjjön meg-szcntclve ki a* 
te ajakidan az ujj életre. —

HENRIETTÉ. Mennyei lelkek! vegyetek-vf?- 
rttl! az esküvés’ fzentségé"ól mfg égő ajakak ! ha* 
Isványuljatok-meg elébb ; mint fém azt a’ nevet a* 
ízív’ fzentiböl ki-hozzátok. —

LOUIS. Ah'! inkább maradjanak illyen fzé. 
pen pirulva-el cl-tcmetett titkok felett!

h a HEN-
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HENRIETTÉ. Miért nem pirulnak azok-íf«
<1, a’ wellyek ezek felett fzollanak ?

LOUIS, ( fél-emelkedve ) Tsak ök magok tud
jak egy-mííí*! közölni titkaikat —  Engedd, hogy 
iugjak-iueg annak fzentségét egy-másnak, ollyan 
közéi, hogy egy levegő fe légjen közbül cl-árulni 
(_/eJé menyen ki - terjesztett farokkal, ’s a’ fiskat fcl- 
hajtja )

Még egyszer engedd-meg Őket a* halál útin 
a' menybe találkozni! s az után .örökre válni-e! I

HENRIETUE. Egek! botsásatok-ineg ( még
is okolják egy-ni se; Henrietté elájul )

LOUIS. (  cl'dtKVlta ) Henriettel Henrietté* 
lilén cm ! init tselckcdjem? ( nézi ’s tapasztja ) Az 
a’ sárgaság, *s hidegség, mclly a’ halál rettenetes 
Felsége előtt jár —  Oh ! ha ez a’ borzasztó jég' 
volt abba a* tsókba , miért nem firgultak-el egy- 
fzerre az én ajakaim-is az övéin? ha egyesülni 
engedte az é g , miért választotta-cl ? oh ! engedje* 
meg egyszer még! hogy vagy azok ofszák-raeg az 
enyimtk’ meleget, vagy ezek azoknak fagyát. —  
Mindenható ! f  hajolni akar, Dr Bombist bí-nyit , 
Ltuis a' fiskat le-botsútja )

TIZENHARMADIK JELEN ÉS.
Doctor BOMBÁST f 's elébbick, az után Dtnglot

és Cbcirloite , ’s Bernirdi

Dr. BO M BÁIT, ügy tetszik itt valami tör
tént ? ( meg-latja ) Egek ! megint réá jött az áju
lás —  (*• közeledik j  í z  több az eddig valónál —  

- ( mind bi-memnek j  es hathatósabb mágnetziálást ki
van
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Tán —  A’ leg-elsö, hogy c!-távozzék egyszeribe 
minden -- tsak egy mimitnmig való mulatasa-is en
nek az idegen Urnák halálos.

CH ARLOTTE. (  a Pictorhoz ) Engedjen*- 
meg az Ur! —

DENGLOS. ( belé szolba') Az Ur mint okos 
ember meg - enged ; ezeknek az Uraknak dcspotai 
hatalmakat tudván : ha jobban lefsz-, jelentést te
lkünk. Én magam-is hallván a\ parantsolatot él
mények j (magában ) egyszer'smind az cn kevésbe 
tudós Doctoromat-is cl-hívni —  Jöjjön a’ Grof-is 
velem ! <

M - V *  \

LQUIS. C meg-áll meg-átalkoiva, az után meg
fordul ’s indulattal el-vtényen )

BEPvNÁRD. Iílencm! vallyon el-mulik-é ea 
úgy mint az azelőtti P

DENGLQS. Reményiem? tsak menjünk ha
mar, (j el-memick

Dr, BOMBÁST ( Cburloitjhaz > Ngod itt.l®- 
het, mert hivő; ’s fziikség- is, hogy a’ Kis-asz- 
fzonynak fzépsége lévén, a’ meg*tejendö illetcsek 
a* figyelem fzentségét weg-ns fertéztefsék, cs az
az aíyafiság fel-fuggesztödjék , mely hasonló aboz , 
midö i kit küiömbözö Sóból Arcanum duplicauiin 
lefsz.

C H A R LO TT E . C nk&vc f i i  o’ Dactorra «’ ki 
feUteszi * háromszög kalapot 's titkárt függeszt a' mej- 
Hre ) Az cgbeli iften után, minden bizodahnam 
a’ Doctor Urba! vegye cié mennyei mefterségéti 
’s hozza vifsza eggyetlcn leányomat!

Dr. BOMBÁST ( körül hordozva titkokat lato 
Szemeit, végre kegyeseit le-niz az Oiympusrel, az «-

h £ táj*
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tdn 'a* letet felé. ) Veuillez 1c bien ! all ez et gue- 
rífsez ! Bízzék Ngod ! ollyan ereje van az;én aka
ratomnak ; bogy a’ fényes délre nyílt lzemckre 

‘ tsak reá nézek , ’sel-alusznak 1 ’s a’ meliyeket a’ ha
lál jég-ujjai bé-zárfak-is, fel pattannak ha tsak a’ 
JelKek 3.' y d ik  ég’ tsilUgait meg-nera látta — fiit 
azt mondom, lmgy kanapémról a’ mint akarom, 
fzaz tnértfdidnvire úgy alusznak ’s lerkennek az 
emberek, feküsznek , avagy járnak — inas plané
tába is tettem próbát, de nem tapasztalhattam még 
amsed* foganattal.

CrtAivLO l rR. c nagy buzgó Sággal betiltatva') 
Ezeren vagyunk a’ kik a’ földön nem csmerünk 
más nevet, a* mely mint egy Palládium úgy Őriz
zen ---- fegntsen inoit - is ebbe a' ízomoru. eleibe
mi ráírunk.'

Dr. BOMBÁST. Arra 'van az éfzaki tsillag 
(  ki-terjeszti északra, ’ s délre karjait ) Jövel erede
ti ízent folyo ! ’s lzálj ala a’ véghetetlenböl! hogy 
az én lelkemtiöl mint egy papirolsal fel-fogott tiz- 
ízetes nap-kepböl, egy ujj iltenke lúgár ozzaní 
f  h-batsátja karait J  En mondhatom, hogy magam 
érzem moit fzaz jnertfoidnyirc főt tam határ nélkül 
ki terjedve teltemet; s úgy lzolya minden maíok* 
teiieit tsak a2 enyim’ ki-nyajtásának érzem cifzrán.

C H a RLOTTE.  Oh 1 ka bátorkodnám fzolla- 
ni illeni ! talam késünk —-

Dr. BJMBÁST. Nem lehet egy illyen fon
tos dologgal sietni; ez úgy látszik íökclletes ha
lai ; ’s a’ fötetségnek , és annak tilztcs pauzajanak 
íz ü k ig  tartam,- hogy a’ trombitának illő májcsusr

falc-
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fi  légyen - -  Egyéb aránt mihelyt el-kéízin a* *- 
iarat* mindenhatóságának jelensége, mely onnan 
fcllyül jón-le; ha a* nyűvek már meg - kezdetfék ' 
volna-is, lu a* pok-fzálnál véknyabb kötél fog’a’ná. 
ii a’ leket a’ teííi világhoz, főt ha egészen el- 
fzakadt volna-is; én az akarat* erejével e^ybe-tol- 
dóm , ’s vifsza rántom. ( nézi a ) Itt az
ezer apró lelketskék a* hol az érző-inak egy-máft 
vágják, im ft mind rogyognak , mint a’ tsillagok. 
mellyck a' nap miatt nem látzhattak, míg aj 
föbcli íYonárcha le-nem tette az igazgatást, 's a’ 
Miej-gödrinél egy ideale Centrum ne;n lett.

°CHAT\LOTTE. Ah.’ rettenetéi bámulásra
méltó férfiú 1 nintsen tehat halál ?

Dr. BOMBAST. A* lég-.szebb állapot .• az 
egész bőre egy tsendes tiízta tükör , melybe a vi
lág latszik —  íme az idvezúltek’ tsendefsége ’s el
ragadtatása ezen ábrázaton! éppen molt a te t̂í 
és lelki, két világok köz-fzélén bcizcil egy angyal 
la l : az ieleue hívja által —  már ideje, hogy meg 
fzollitsam -— mitsoda felsőbb erő ízállott-le ebbe 
a* halandó teltbe? mint egy menvdörgés úgy 
ráz: — magam irtózom magamtól k êg-áll a beteg 
el'itt rettenetes ábrázaltal, jobb tenyerit a fejéie te- 
J*.i a heteink , a falt * jzive * Űrire, ’r ar orrá
ra fu  ) Miként az ciso agyagac fel-clevenuette 
a’ mennyei lehellet; fzint-ugy mólt életnek min- . 
den fólyamatjai induljatok-meg ! ( néz Jel azután 
akarat erejével riá fu a' szemekre ) I\énlzeritlek ti
teket fetétségben alvó fzemek! ryilyatok vil»za 
erre a’ világra! (  jöitek-bc Uengios, Berndtd és D . 
Couue )

h 4 EER*
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BERNÁRD. Iílcnem! még fel-nem ébred ; 

ollyjm mint a' halál; mit kellenek, tsinálni ?
ür. BOMBÁST. Én meg-tettem már; nem 

azt a’ mit kellenek, hanem a' mit lehet a’ földön. 
Hála a’ mennyei Protomédicusnak ! hogy Doctorrá 
lettem : mikor reggel ki-indulok mint egy Generá
lis az emberi nea* ieg-rettenetesebb ellensége el
len» látom a’ halált a’ mint fát a’ flaszteren hord- 
v a kafzáját.

DENGLOS. K  Doctor Ur után ? ( /  nui“ 
sik D. Conrte nézi a’ beteget c’ Dcnghs in
tésére )  Dr. BOMBÁST. Hogy meg - vefztegete , 
próbált: de én már győzedelmeskedtem rajta! e» 
zer efztendok múlva-is a' földön élek és járok én* 
azoknak lábaiban a’ kiket megtartottam '$ mind 
az cnyim a’ mit kcsö maradékaik tesznek.

DENGLOS. A' rósz tetteik-is ? hát a’ kik 
el esnek azon valóba nemes hadban, azoknak el- 
maradt tetteik ki ék?

Dr. BOMBÁST A' raeg-tartottakhíz képpeft 
mindenkor nagy a’ nyereség.

DENGLOS. (magiba') Az-az eröfsen bizony
b a n  nyereség egyedül nállad bizonyos.

Dr. BOMBÁST. Mennyin lélekzelnek álta
lam, ’s mennyi jajt el-némitottam /

DENGLOS. Leg-b:2onyosobban azokat a’ kik 
netrt lclekzenek többé. Ugyan tsak magam-is igea 
nagyra becsüllek egy ollyan embert, a’ ki nem 
paísusokat ir a’ más világra; hanem különös arra 
való talentummal reá határozza magát, egész éle
tet jajjak közt tölteni, s hogy azokat apafsza a- 
zért íBoad-le az elet ny uradalmáról, nem a’ hí
rért , es pciizétt.
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Dr. BÖMBÁST. (  meg-látva hogy «’ másik 
fd-bc a J-záján )  Oh nagy Aesculáp ! mint kell ho 
fzookodnad, mikor némely tanitványid cllyan idét
lenül motskolják fzent hivatalodat —  Hallja az 
Ur ! fzent borzadáfsal jöjjöu ki abból a’ Kerület
b ő l ; a’ mcllyet meg-fercéztetni meresztett — Nem 
tj.inéri az ür? hogy az Extase, desorganizatioii — 
látfzik hogy nem ; mikor mmt egy kolibába lévő 
lónak ügy töit-bc a’ ízáján - -  ezt nem oliyan vas
tagon, kell curálni-

Dr. COURTE. ( Denglosbaz ) Itten halál még 
eddig nincsen, az igaz hogy lehet; mert az el-al- 
vás ollyan méjj, hogy Izinte tsak a’ tarta»ara néz
ve külömbözik: de nékem ugyan tsak remény sc- 
geui van.

Dr. BO M3ÁST; Hallja Ccllega Uram i tud
ja , hogy nem - is halgatta a’ nagy Paracelsuíl ? ’i 
mind Básztárd, a’ ki azt nem hallotta —

Dr. QOURTE. Itt a’ kérdés nem az volna , 
hogy m’ mit halhattunk, hanem hogy mit tanul
tunk avagy tudunk arra, hogy ez a’ beteg ne hall- 
gaison., '

CH A R LO TT E . ( Courtehoz )  Kérem az Lí
rát ; az egész házom’ boldogsága kívánja —  néi- 
ze nagy bánaennkat — í'e cura femini rendbe nem 
méh*:.

Dr. COURTE. Értem Ngos Aiszonyom ! ( ve. 
f i i  K kalapját ) Látom hogy innét ci-ktil mennem 
dc annyit kötelcfscgem meg-mondani; hogy én meg 
holtuak nem tartó na , és el-keil követni ínindcn föi- 

inódokat-is, a' mellyek.ee az illyen cfetbe a* ta- 
pafzialás üjeg-bizonyított. —

Dr. BŐM-



C I i e  }
Df. BOMBÁST. ( minna ) Nyomorult fé~ 

r$g! hogy rnérccl fejedet a’ pórból a’ tsilla^ok 
felé emelni? ( amaz m njeit, Bambiit űzi, Denglos. 
kíséri )  Nem tartja meg-holtnak ? 's ó ir nékem 
cfzkSzeket , elömbe ? mintha nem állana előttem a’ 
teruiéízctnek titkokká! teli Kontrája* melynek ő 
%’ köfz'ibéhez te mé!to2tatoit —

-CH A R LQ T TE . Fi - mentek már liálá Iílen- 
nek de oh kedves Dóctor Ur.l van még mód? 
tud fegiteni ? ez az eggyetlen Örömöm a' földön.

BERNÁilU. Az én boldogságomat bimbójá
ba fzaka ztja-Ie a* halál.

L'r. BOiMBÁSX. Néki menybe az Ó örö- 
sne. \  boldogsága —  tsak ugyan, még eggyet pró
bálók: ha arra íe tér yifsza ; úgy annyira rheg-fze-. 
rette azt az angyalt, a' kivel még raost-is mind 
bcfzcll, ’s az agyagat úgy meg-utálta, hogy ab
ból a’ tifzta étherböl többé bé - motskolodni nem 
akar ( mcg-áU Y  ekb. fcl-r.íz az vtán le-réá merőn, 
megint jel J moft indul le-fcic, de az eddig tr.o- 
folygo abrázatja fayanyadni kezd —  még-is még 
.nund fzáll.

C H A R L O T T E . Ah Iflenem (  le-tirdepel ) 
O  mindenek felett való araga kedves mindenható 
Doctor U r ! ha lzabad volna imádni az Iílcncn 
kivql. —

BERNÁRD. Oh ha vifsza jöne az életre, 
mindent meg-tennék, hogy azt meg - édcsictsein.

Dr. BOMBÁST. Meg-állott éppen a’ teíli 
világ ízeién ; ott lebeg nézve mind a’ két felé, ide 
is luI-ís a’ lelkek világába —  Ah 1 miilyen világos
pillantásai vannak- de annyival kétségesebb —

moft
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moft vál* le» egv fény folya-el abra«.atjat , a
mennyei mnro1ygáísal cr»yé«ze-tt-öl

CM ARI-OTTE. Örökre! I.tcncm !
Dr. BOVJRÁST.Fájdalom !
BypvN Á T D . Nem logoin jén tehát az én mát

kámat meg-ölelni! N
Dr. BOMBÁST. Az ö lakodalma , a' men

nyei világófságba van : itt az örök éjezaka körül 
kell világítani azon gyertyáknak, meliyck jaz ó 
ide való lakodalmára-kéfzittettck.

C H A R L O .rT E . Nagy Ilién! tehát el
vetted minden örömemet, ez az egy volt az én 
méreggel tel.lyes napjaimba; ’s ettöl-is meg-fpfztottal- 
O , ha* ezt az eggyetlen világló mécset ki-oltottad ; 
ne tulajdonítsd V ha a* íecctsegbe kétségbeesve té- 
velygck —  ( né?.i a Uányit ) Henriétic! hald-.ujeg 
a’ te nyomorult anyádnak izavát ! —- hogy hagy
hattál egyedül a’ földön ? tudtad hogy feukuu fiúig 
rajtad kivéti ! —  í'erkenj fel kedvesem! eggyetle. 
nem.' —  nem mozdul! Oh! tehát reá borulok; 's 
m nd addig firok, míg fórro könnyeim a lialál je
gét fe]-engesztelik , f  réá borul ’s sir )

Dr. BOMBÁST. QfeUméli ) Ne rontsa ma
gát N god; el-»e tsügedicn még! lilén után még 
egy reménység van ; ha magára haggyuk egy őrá* 
ig fátyollal be-takarva, ’s égő gyertyákkal körül 
véve — (  ki-s'o ly Leány l gyertyákat*

CHARDOTTE.* Kedves Gróf! ne jöjjön más 
ide-bé: kérje-bé a’ nagy fekete fityoít, ’ s égö vi
asz gyertyákat. ( a* Gróf ki-menyen )

Dr. BO.MÖÁST. M.eg-látva a halál tzérémo- 
niáját jobban meg - gondolkozik az ó lcáayi kote*

lcfséa
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íefségéröl ; ’s éfzre véve, ho^y mindjárt késöleTsz 
vifsza térni; mikor nem-is vélaök , fel kél ’s mag*
hozzánk iö.

BEKNÁRD. (  hozza a' fatyolt és gyertyákat ; 
fatyolt által részi Cbarhtte ’s reá teríti; a* gyer

tyákat Bambán y s körül belybezteti; Bemard még ar. 
ajtói: az fut utas rendbeli gyertyákért, 's azokat hozza')

Szcreiusctlen gyertyáit mcllyeknek az cn 
mcnyorszagom kárpitján kell vala rogyogno- 
tok ; iuoft égő kofzorut formáltak a’ halál éjtzaká- 
ja körül, melynek közepében a’ leg-szebb vilá- 
gofság ki-alutt.

CH A R LO TTE. Henriettel Henrietté ! te fék 
fzd ott? ah ! nem felel ! —  irtoztato hallgatás *s 
az ö fetétsége abba a’ vilagofságba — oh' lehetet
len nékem pnfztán maradni egyedül. —

Dr. BOM3ÁS F. (  megfogja )  Ngod vifsza 
él mindennel: meg - mondottam init kell tenni > 
baggyuk magába, ha egy óra múlva Ó. maga fel 
nem keres minket; akkor már netn a* Ngodc, ha
noin egy más anyá-e,’s akkor mondom; Könnyek
nek Záporai omoljatak - k i ! Moll pedig fieísünk, 
hogy fel-ne crKezzéK a’ mi késedelmünk hidegség
gel vádolni.

CHARLOTTE. (  menve ) Az Iften örökre 
áldja-mcg eggyctlen Ede* Bombast Úri

A ’ Kárpit Id-esiK

NE-
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NEGYEDIK FEL-.VONÁS
) J í .V
ELSŐ J E L E N É S .

PIERPvR és JACQUES (  könn a,' temttü mellet )

P lE R R E . ( Szél zug) Hallod! az és maga meg- 
eggyczik a’ mi fzándckunkba —  Nézd ! miilyen 
feketén borul az éjjeli tűzi - játékra ; dühósón z.ug 

ízel, minden a* házába vonta magát, nekünk 
hagyva künn a’ világot.

JACQUES. Én mind eddig betsületes ember 
'voltam, ’s V mint közeledem, irtózás fog-cl.

PlERRE. Én - is az voltam , jól tudod: de 
kétségbe vagyok esve; 's azt fe tudom, mi vagyak, 
két meredek’ köz-élen ingva; Jvagy meg-kell Ól
nem magamat, vagy taláns kifsebb rofsz , ha tsak 
egy réfzctskéjét annak el-vefzem, a* mi a’ világé
ból engem illetne.

JACQUES’ De az a’ kérdés, honnan? Pál
tól ? Péfértöi ? a1' világé tsak az áér,

PlERRE. Fájdalom ! mi magunk a’ hcllyett 
hogy a’ világéi volnának , ki-ki a' világot kivárna 
magáévá tenni minden fonákul van —  az idő 
egy hafsal fzülte azon két tsudát, a’ fzegénységet 
é» a’ gazdagságot: cggyiítt fzülte ’s eggyütt hainak- 
aneg; mikor nem lesznek többé barázdák, ’s min" 
denik a’ fzéle* földet magáénak nézheti a’ talpa 
alatt lévő tulajdonáról.

JACQUES. Annyija raoft-is van, a’ kinek egy 
tslpnyija fints-is,- ’s a’ temetőbe a’ nagy bircokos- 
nak-is j-íing az egyenlő ófzcáj fzerint való merté-

' k e ;
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k e ; a* fzégénynek pora hamarébb a’ fzelckre kel- 
Ve-még nagyobb héllyet tcrit-bé.

PlE?v?vE. A ’ hokak ofztoznnik akáraint, 
nem bánom: tiékick akár mennyi fék légyen avagy 
r.e légven, mindenek van, a’ midőn femmt fzük- 
fegek nints : de út élők közt lehetnénk'mi bizo
nyos értelembe ofztoztato Bírák -- hányadik gaz
dag nem a’ pokolba fizeti annak fegitségévcl fzer. 
zett kintsét ? nem vehetnök-é él-atto], hogy a* 
Virtus nm’t fzükölködcnek adjuk? niig az-az idei 
cl-jöne, a’ me'ybe nem lelsz többé az egr afztal e- 
zerekre külön fzakadva, hogy egynél egy másnál 
más hibázzék , ’s minden nem jól lak^a, meg-tsö. 
mörölve ír.enjcn-el —  mikor a’ tüdos-is fzánr, ’s 
minden eggyLtt egy ház menyen-ki vígan a’ me
zőre, nem fogja a’ halál penelsze előre bé az á- 
brázatok-t, ’$ nem járnak ízéllyel éjtzaua a’ két-
tiégbe efér vitézei, mint mi mólt,

JACKUES-Barátom J én mennyivel nyomo
rultabb vagyok nulládnál, ’s még fe vetemedem 
a’ féle gondolatokra- bár-tsak annvit kaphatnék 
hogy a’ beteg gyermekeimnek adhatnék egyszer 
enni.

PIERRE. Hadd haljananak mind-meg: ez 
élet nem méltó — -

JACQUEá. Néked nints fzavad: te nem vagf 
apá; re nem crezsz; t?ak okoskodol. Igaz hogy ke- 
ferves az illyén élet: á’ mi-olta az oskolából el-val- 
tam lölléd *s toelteftégfé mentem; az olta fzünteien 
dolgoztam fzorgalmaioion's iozanon ékem; '* még-i* 
úgy él-nyorhott az ádöfsig, hogv már egy forintot f© 
kapok költsön; ’s ci-keii néznem, hogy az én jobb fze-

rentse :
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yentsét érdemlett feleségem’s kedves gyermekeim %' 
ízemem előtt éhei haljának-meg- nints más mód, va
lamire kell vetemednem.

PIERRE. £n*is az olt a hány éjtzaka nem fnp-y- 
tí ’m eggyütt á’ gyertyával P ’s a’ n ikormáfoVat a’ kik 
tanitványim lehetnének, fel-keresi a’ fzeréntse; előt
tem mincleni.i.t Fuf, ’s meg vettc.efsel térek mindenün
nen vifsza: tudja az ördög, némelíyik úgy tudja mon
dani a’ maga kitsijet, mint a* nagy torony óra, hogy 
a’ város hallja*, Vakár miilyen bolondul járjon, min
den mása* fzennt itéltetik-mcg.

JAÓQ.UÉS. A7. igaz, hogy az egyenes fzívü em 
bér tsnpa tsufut a' világiak.

PÍF.RRE. Az a’ tsufság Barátom 1 aftol a’ fe\e- 
teségtöl ván, a’ meilycVV világofságon való járáso- 
k o z— Ha volna az embernek mivel éljen; leg-jobb 
vóTna, ha nétn .tudnának az emberről femniit: mert 
az igaz, bogy a’ mennyire ki-látsiih valami jó az em
berből; annviri ki-váú u felebarátok nyilainak téVe ; 
*’ kutya nem irigyebb az embernél; ez az Ó leg-ru- 
tabb oldala; azt gondolná az ember, hogy tsak ab
ból az érzésből jő, hogy az Apa gfyérmekeiriék egyen
lő jufsak tetí-volna ofztozni; de nem, mert Tel ’s a- 
lá nézve mindenütt a’ véghetetlen közepén találja iba 
gát; hanem a’ köz fírefetér* mérgező ördöge lappang 
*s a* tökcHetes viz-érártyból-is ki-dugn 1 a’ fejet —  

JACQUES. tín fenktre fém irigykednem, tsaik
anyim volna, hogy a’ házomat tápláljam; cíe a’ mi., 
or látok ezereket fulladni beié a’ bőségbe,’s cfzein- 
e jut, hogy az én tsetj-ízopom’’ kútfeje ki-fzársdt ■ 
kor vcfztegetnek, ’s a’ mivel tartoznak a' íz«-

g é n j-  ,
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ínynek, 'meg-nem adják; 'mikor a’ bőség’ fzarví* 
öntik ki a’ pokol áldozatára,’s azjég nem arató ma
daraitól egy fzemet-is fajnálnak: az ollyanok iránt 
egy különös tnoftoha érzés támad bennem — lehetet
len őket igaz felebarátaimnak néznem;’s úgy tetszik 
azonnal kész volnék el-vétemedni, ha magam fen* 
tudom mi belölröl engedné.

PIERRE. De mit tsináliunV ? minden igazi aj
tó bc-van előttünk zárva; a’ kerten kell által törni 
valahol.

JACQUES. Meg-álj ! már ki*mondom; engem 
homályoson valami titkos gondolat igazgatott, hogy 
téged erre hozzalak --- Haggyunk békét az élőknek 
a’ fze/gényt magát rafzitjuk a’ mi nyornomágunkba; a’ 
gazdagéra pedig Vannak á’ kik ügyelnek, hogy magok 
•*oph;ifsanak.

PIERRE. ’S azokat nem hívják tolvajoknak • 
fém azon hatalmasakat, a’ kiknek magos fénnyekbe 
fcllegcznck a’ mcg-tsalc fzegények’ főhajtásai; úgy lát 
fzik, fsak ?.z a’ tolvaj, a’ kinek nints reá valamely 
hivatalnál vagy nexusnál fogva privilégiuma; tudja 
az /tlen mitsoda hely ez; ha a'menyből le- 
Jaki, inoít az egész világ ’Sido lett, 's mind 
tanának, hogy feszittsek-meg; mintha a’ jó 
ide való plánta volna; többfzer láttam a*
's könyörülő fzivet az ollyanokba, a’ k 
nem a’ magok Climájokba, halaványan a’
Tsuzolag voltak; és fokszor láttam a’ kévéi 
veket-i? künn ro’sákkal mofolyogni; fzi 
dóin mit gondoljon az ember.
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JACQUF.S. Tudd-meg azt, a’ miién gondol

jam ; egyébre nem - is menetek: Hallod-e! az a*
ízép kis-afszony, a’ mint az cskctésböl haza jött 
Solitairrel ’s minden drigi gyöngyökkel, meg holt 
hirtelen, én - is fegite'rem ott valamit dolgozni; 
Denglns azt mondotta, hogy azokat a’ drágaságo
kat veryék-le, ’s tsinálianak egy Szegények' Cas. 
fáját •’ leányok emlékezetére ; a' felesege hicegség- 
re fösvénységre tudja az Ifién még mi eg^b min
denre magyarázta ; nem lehetett véle bírni fen mi
képpen , ’s mindent el - temettek —  már a’ többi* 
képzelheted — nem tudom miért, ezt íem örömeik 
tselcklzem de még-is ezt leg-inkabb , ’s nints- 
is más mód, —  hanem tsupán a’ drágaságokból ve- 
gyünk-él; ’s egyszeribe jöjjünk.'

PIRRPvF. Leg-jobb gondolat ; az már az a- 
nyá-é a’ földé; ’s fzabad az éhen hagyott fiainak 
el-venni --- Mennyit telznek hiába, fát mindent 
a’ halottaknak ! mind az clök Cóntoiára --- Na de 
a’ leg-könnyebb, én-is az imint itt voltam, mikor 
fáklyával el - vitték — tsak a’ Kripta’ ajtajai kell 
fel-nyitni;

JACQUES. Azt el-igazitom én — tuk Iafsab. 
bán ! - ~ rsendesen !

PlF.PvKR. Ne félj i'igy! a’ halottak nem hal
lanak, ’s ha élő hall valamit, azt gondolja, hogy
kifértjpt, ’s messze fát —  Gyere ! — ( indul, indítja
$<tcqiitst) ne-felj femmitl inár miénk a' játék. —•

. \  « '  #
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m á s o d i k  j e l e n é s .
DENGLOS ( egyedül le-feküue J

° h  ' ha úgy el-al^atnám, hogy bír egy órá
ig; ne érezném, hogy vagyok —  de pauza sints 
az én viftza hangzó dishármoniámb* -  hiába hu- 
nyom-bé fzemeimet-is; minden a’ mi elöl el-hunyom, 
előre bé-lopja magát, ’s úgy tettzik bé-hunt ízem
mel még többet ’s irtózatosabbakat látok még 
egyszer meg-próbálóm, mintha egy jól-tévő- ujj 
fzeliden hajtani-bé a’ kftlsö világ’ ajtaját, ( paus* ) 
oh.' nem: Q fel-üi ) tsak az élet’ méttse hajfott- 
vala-meg a’ hamvak alatt —  mennyei láng! miért 
nem engedelmrskcdcl a’ te Uradnak * a’ Nappal 
eggyUtt parantsolta égned, hogy tennen ebeden 
vele verset fuss ; ’s eftve világodra nyomva a’ pil 
lantokat cl-o!t, hogy a’ halál az ő förétsége’ ide
jén égve r.eláfsan, ’s ujjra légyen reggel, a’ Nap- 
Pal 17111 n7eg*gyujtani ; olajat hoz az álom
el-tafzitva az ö tsak ábrázatjába eggyezö tcílvérét

H ARM ADIK J E L E N É S :
Doctor COUPvTE és DENGI 0 3 .

C O U R T lv  Meg-engedjcn az Ur ! hogy il* 
Jyen késön alkalmatlankodom: tellyefséggel meg- 
netii nyughatom; nékem mind úgy tetszik, mint
ha a’ Kis-afszony nem holt volna-meg.

DENGLOS. Iftenem ! én ki nem mondhatom
hogy vagyok —  Átkozott roakattság! nem lehet
bírni azzal az afszoanyal: a’ világ hét Bö!tt*.e egy
bol fe térithetné-meg a’ mit a’ fejébe vefzen ; »s
abba pedig bolondságnál egyéb nem menyen

,  »
mert .
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mert egyedül azt látják jó fzíwel —  Az az átko
zott Charlattán pedig, a' ki a’ halálnak fzolgá! ’s 
mi élők ül fizetjük a’ ’soldját, ha ait mondaná ne
k i ,  hogy mcg-van-halva; ,mcg-nem lehetne nyugod
ni , niig koporsóba nein fektetnök, ’s el-nem te- 
n ettetnök «. Én az efzcinet el-veíztettem : tana. 
tsolj valamit Barátom ! Kér ek ! tsináljunk
mindent a’ mit lehet—  de a’ feleségem észre ne 
vegye, mert, ofztán vége mindennek , fzt 1 megint 
valaki jö. —

N E G YE D IK  J E L E N l S. 
C H A llL O T T E  (  jö-lé fztlljel betsátatt hajakkal, 
egy ki-alutt f  klyát tartva, ’s g vitán a nyakába J

\  t í

Kik vágytól: ti? nem vagytok hivatalosok? 
jertck-el ti-is!

UENGLOS. Hová? az Iílenért! mit a- 
isrsz?

C H A R L O T T F , Nem látjátok a’ lakodalmi 
férgét mint tündó'klik P én menvek ináfod.-zor tér
hez —  moft boldog lefzek —  fzegény Uram 1 Ö 
nem volt boldog —  rég meg-hoit már--- C a’ jak' 
ly ár a néz )  hát ezt ki-oltotta ki ? oliyan fckc.e , 
mintha a’ halál lehellett volt a réá C meg Etja az 
Urát )  Te ki vagy? mintha esmernclek —1 nefze

C oda adja a fáklyát )  te hozd e z t ----a’ löld
alatt járt, ’s a* lángja ott maradt —  ( Courtéboz) 
te ne jöjj mert te kalánnal adsz mérget —r ( 
mérőn ) Nézzétek tóvá í Je-botsátott fzép fekete 
haját —- a’ virágok rajta , de fzemei az éjtzaka* 
feneketlen méjjére tátva —  piros ortzái fárga ro- 
’sákká váltak, ’s férgek járnak rajiak — - (  közelebb

i 2 s me-
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*s ifwW’fn fir* ) V h 7étek ! miilyen mozdulatban 
a’ min'; nyti'srígnek tolla, ’« Géméi világosak 
a' letétbe —  Te v.oltál Henriett'*.’ az én kedves 
egyetlen eggvem ! — mind ki-obották a’ lakodd- 
nii gyertyákat a' te palotádba ?- mond-meg a? Anyád
nak, begy még egy leányét kell hogy ma férjhez -dia; 
f\u';fsd újra a’ gyertyákat —  Valamit még cl-fe-
lejtettem----C d-metiyén )

DKNGLOS. ( útónná iniulvá n* Dnctr'i‘rnl\ 
mtr-nVrvftk ery kifstg ) Menybéli Mert ! mennyit 
mértél némely emberre* ha az el»n gyiirii el-van 
vé ’ ve , miilyen kedvetlenül föly végig a* Jánrz —  
O h '  én már meg-vagvok érve, oroméit le-f/aka- 
dók ; hu«z há2a« efztendo a*art három négy an- 
r\it éltein, és lzázad réfzét alig, ha mind egybe 
takaritom-is a* tséppeket a’ tserepekbol -  alig kel
lene még a’ hónak fzállingozni, ’s már menni-is kezd 
a' tctbrnl —  érzem az örök tavafz’ deli fzelét. —- 

COÜKTE í a’ Ngos Afszonyt valamitől 
féltem, menüink, nézziik-meg, hogy —

T)ENGLOc . ( kelé fzillvn ) Még van hátra ? 
nem lehet fok ; mert keveset bírlutok*még — mer. 
re merii>rk kérlek ?

COL RTF. Én azt tartom az ALánon van,' 
a' hol az élött-is fzerette andalogni —  arra fog kó
vályogni —  Menüink, ne ktísÜnk *, mert hát 
ka tovább megyen.

DF.NGLOS. Menüink Barátom! ha ott néni 
lef«7 , a’ leg- êlcn A'tjnra menírHk fel egyszeribe: 
ha ott Gors a’ temető felé, minden leié indítsuk 
a’ tselédcket-is. ( tí-mtHnek)

o l d -
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c T c D I K  J E L E N É S .

C H A R L O  rT E  , (  egyedül )

C H A R L O T T E . ( ** más ajtón be’-jo, G vitát 
#al a' nyakák i s keres, mulatja a' fáklyát ‘s Jel ve- 
jr.i ) Utániul jövök fzpmoru inét*.’ te vilagoitál- 
az én leányomnak; vigy engeln-is b e : —  ol
Jyan inejj az éjü'aka, hogy egy viliág fc sűt-le — 
(  tartva a' f  Üvát menyen ’s meg-peudici agvitártj 
majd mikor a’ izep napfényre ki-érunk,‘ ’s a’ hí
ves parik tsergedez, keuen. ciicKiünx az. liten* 
»ck. •— ( ei-<*tnjtn j

HATOD\K JE LE N É S.

JACQUES és PIÉRRE. ( o’ Kriptába «* *opersot
nytják fel a' kit ré în. )

JACQUES. Mindjárt tnegQefsz — nyílik —  
Biár érzik a’ he-'eft páriámé,- a’ lulal-szag egész- 
fzen e’-is butt benne.

PIÉRRE. Mint fzokott egybekbe-is lenni; 
inig végre a’ termelzet ki nő a' me/terség ízűk ta
karójából.

JACQUES M.eg-van ; fogd-meg a’ végit.
PIEPxRE. Meg-vallom ( ntig-fogv* a végit y 

egy kifség irtózom: mintha ez a’ három sing ol- 
Jyan n.efsze volna, hogy egy 'másnak (c/uscg-ic e 
mehetnénk — Coorage ! fogd-meg! ( megfog iák ’s 
le-vesxik a fedelet  ̂ a Koporsó lét régin mitd a két 
tó meg-merevedik’. Pattba ) hit az ’ó haiaia olzlopa- 
»íak akarsz - é ott maradni ?

JACQUES. Éppen töllei kérdem vala.

i  3 p IE R -
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PIEPPvE. No ! már vcdd-Ic a' fzemfedelít í
JACQUKS. ’S te miért nem ?
PIFR?vE. No! hifzcm az igaz, hogy itt nem 

.Jepdes egy legye-is a’ nyárnak; a’ nélkül-is allu- 
t)K.---

JACQUE?. Nem úgy .> hogy e!-vegyük; tsak 
hogy a’ drágaságokat meg-láthafsuk. —

PIFJlPv". Azt nem lehet mris árron, hanem 
ht meg-látjuk az itt uralkodó föld alatti Itten’ áb- 
brizatját fogd-meg a’ másik izéiét! ' faveszik a 

Jzint fedéltt ’s el-bámulnák j Ez nem azon Felség’ fár- 
gssága ; inkább egy lilén-afszony árnyékba alunni 
rejtezve _  Ah: milyen kár a' nyiiveknek ez a’ 
fzcp teremtés1 mintha egy fzép nyíló ro’sa tsak 
Je-hafolt- volna azon fold felé a’ melyről ítEnött 
’s a’ burjánok körül vennék, hogy cl-rejtsék.

JACyUeS. Nagy kár. _ de arról mi nem 
tehetünk} tehetünk arról, hogy a’ fok drágaság-is 
kárba né menjen : vejyük-le hamar, ’s menyünk 
nállám eggyik félt em űzi a’ másikat ; ne hogy itt 
kapjanak , ’s örökösön ?z c’ fele kintsek mellé 
tegyenek ttrá'salni -  Izibe ! vagy azokkal menjünk 
ti ; vagy en mind itt hagyom , tsak magamat vi- 
lieíseni vifsza a’ feleségemhez- —-

PiERREi Ne légy ollyan félénk! az igaz, 
hogy ez ollyan Ízép volt, hogy életébe fe volt 
femmi gyöngyre fziiksége; minden a’ mit reá öltöz' 
tettek tsak *’ fzépségöol fedcct-el, hogy igen ne 
váfcittson : itt pedig már nyit vek a’ völegénvek e- 
zeren fzabadon, ’s azok gyöngy nélkül - i* éppen 
úgy meg-fzeretik. ( «’ nyakáról̂  jfdquts-is

vesztn-



C 125 )
A

vesan-lt, minienik uszkttye )  nesze kérlek tedd-el 

3o1* —
JAQUES. f  is egyszer re ) Neízel tedd - el

jól. - - -
PIERRE. Meg-van. ---
J ACqUES, Menjünk! (  rehegvt ) Hol vágy ? 

— a’ í'zem-fedelet! C nagyot villámlik ’s tsattan a 
mint a Jzemrfelelet meg-fogják, hogy fd-tegyek el-ej
tik, \> ei-fvtnak, olt hagyva d lámpást fd-foydiiv* 5 
’x ki-aluxa. j

H E T E D I K  J E L E N É S .

LOUIS. (  egyedül d temetőbe közéi d kriptához lant-
pá/sal, ’s egy pxjlollyal ) ,

Itt közéi ezen íirkövek* fzomrzédiába -  itt 
közéi van —  érzem ötét jég-hideg az 0 halá
lától a’ fold — minden nyomról fagyason őmlik-fel 
életem lángjára r merífj* Iszoiiyu káprázta
tó k.! — nyomorult okofság! térj vtfsza ebbe a me
redt luju koponyába ! ’s nézz ízembe az örök éj- 
tzakával / -  Föld alatti Felség! akármely TCtenete# 
légy; bc-rontok_a' te országodba ! — Kénszerit:ek 
állitsd-mcg iég f̂fSvetéseden éledő udvarodat í ’s 
engedd tsak egy pilJantatig vifsza vennem méltat
lan prédádat; d  mpllyet nem ki-nyilt haddal vet- 
tcí-el mint egy Hatalmaiig, hanem n.int egy tol
vaj úgy loptál-el. —  tsak egy pillantatig engedd- 
vifszz az én fajátomat! azután karjaim közzé ő- 
]ctve , vele eggyütt hodolok-meg a’ te tsendcscób 
királyi páltzád alá menyen tovább ) Itt alszol 
te kedves Mátkáin? fogadd-el a’ te vőlegényedet

i 4  »e-
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mennyegzöi ágyadba/ hogy együtt  ahigyinV. mi* 
a’ iu  ̂ kc:et fellegit mr '-aranyozza u  a„ rv,i  ̂ >s
lílUor trombita a* fdtétséghe 1c-lVuö "fénnyel 
harso^-Ie a' ha'lgaTás mejségebe , e g y ü t t  ferkei« 
jünk-te l! .  ( a* kripta Jzsléjjez ér ) Mindentudó 
eóc* ! mitsodá Izentseg-törö ill-kults nyitocta-fel 
az őrök a!.as' szent k tnar i ja t?  t«ak nekem- a ioct 
? z en lzcrentsétlen csillagon (ült az en Mátka nat 
ide kísérni az o ágyas hzzaoa — (  be-menyen )  0 -  
fuitksvaió Ifién! Itt vagy fzérelmesem ? ( le-térie- 
pel J  Serkenj-fel ! cl-jött a’ te vőlegényed a' te 
ígyadház! -- C pauza ) O! iniüyen fzep ! mintha 
egy elyzéuini virágos parton alunnélc -  Cgr idve- 
züUnek aurazat|a — ezek az ollyan fzépen nyílt 
ajakak -  mintha egy ének.ö angyal éppen molt h*lL 
gannt volna-el -- öl i ! ha örökke itt - viruszthatnek 
mellette j hogy egy fsolgáj* a’ aulainak le köze
lítene ezen Ucntseghez — ie-folyó hajak Két felöl 
az alvó ábrazat mellett, virágokkal kolzoruzva , 
eggyúcc hervadni-el — mintha tsa* ellve az o á- 
gyuba iinádkozva alatt volna-cl -  ez alatt az *la» 
baitröm bőit alatc, egy hánykodott fzív nyugszik — 
Mennyei eneklö karok vifz-ik a’ kék «^en az oda 
való jegyest; nen  a' hala1 rettenetes tciscge elöt* 
való el -Jnlayányula* e z ,  hanem az örökké való 
lzine előtt való el változás. — Ah! légyen lza- 
bad nékem is fel keresnem 3tet azon tsil.ugok kö
z ö t t , a' hol hajdon eggyiitt jártunk — Oh! t'aic 
tnág egyszer ^nyilianak-fci azok a' fzép pillantok! 
hogy lál>ak az én hűsegemet, — meg egyszer le
heljen Izerehnet ez a’ fzá j ! hogy forrón talalkoz- 
v * a* be-zárt meny’ adujánál leikcmk , aj.*k u n t

e ŷ?
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WY míton némii’iayuk-el-• vagy ha azon fzemeV’ vi
lága többé fel nem jö ; hald x te éjtzakidba ess- 
m mind addig, nig imellyel olvadoz, vagy ez a* 
hervadó ro’sa fel-elevenül ’$ ujj elet' ámbroziajá-* 
tol felre vonja magát a* halai — ( pauza J

Mennyei leien! valahol vagy! halld-meg a’ 
tefbi viljg’ lzélsö meredekéről való kiáltásomat 
bé »’ véghetctlenbe! a’ lelkeknek nincs tcíti távol 
fágok .. térj vifsza ebbe a’ fzrp hajlékba, a' meiy- 
bc mé; egy kémje le mert bé-tekintem a’ hal 
ruk -- Q vilh\mlik- 's dörög j  Hullod! az őrokke '-lo 
fér en i a’ te álma lat . a’ mennyei viltgoísag pil
langóidra jött — ’s el lőtt a’ te álmod* angyala —- 
Ebred|-fcl en fzerel mesém ! vagy én-is örökre el- 
alüzom -  t pauza ) Iltenem ! mitsoda mennyei edes 
fuvallat melegét erzein ? te iÖf»z-Ie onnét ; -erzen 
hogy közeledd -- ezek az ajakak mintha t<ak azért 
ne u nyilnanak-meg, hogy az örökkévalóság’ titka 
ki tie jöjjön — oh! ha meg-nem nyílhattak,- f /«- 
lé hajol J zárjátok-bé az enyimeket-is — (reá borulj. 
Jövel drágalaio* Izerelmesem ! fogad i-él ezen tsók- 
kal eletemet! ( f  rron megcsókolja ) Tied ez aze-  
deiscg ezen ajakokon! ’s dk fugjak, hogy te al- 
fzol i t t !  Scrkcni-'cl! kcnizcrnlek a2 en lelkem
végheteclen fajdalmára, mellyel teged von nundett 
ercjcvei !

HEI^KIETTE- Az Angyal jött-el? -  vifsza 
a’ porba fzollit? —

hOUlS. Mindenható Evek! a’ te angydod 
Henrietté . iless-1 e . — kéfzen var itt a‘ ditsö telt* 

HENRiE i l ’E. Mennyei izei fa a krataj 
tengeren, n-. ^

LOU1S.
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L O tTIS. A’ menybe evezsz kedvesem? onnan' 

mozgatod ezen alakokat ?
HENRIETTÉ. Kriftály tengeri felelj >’ nycí- 

gö partnak ! egyedül nczek en a’ tifzta méjjbe —  
ki-monrihatstlan gyönyörűség I —

0

, LOUIS. Szeretetnek Iftene ! boísáss utinna" 
kettöztesd a' mennyei fzclet! hogy érjem bé —  a’ 
fzeretet’ mennyei Mignefse- utánna mutat a’ véghe- 
terlen uicjségen-- facrelmesém! tekints vifsva a’ te 
mennyei hajód!ol ! ’s nyújtsd felém a’ habokon kön
nyű hó-karjaidat! — Tsak égj szer fzolj még l't azon
nal itt a’ parton Ic-vctkczvc a’ földi nehéz köntösből 
utánnad evezek. —
( pauza J Nem felel többé! nem éri-bé a' véghe- 
tcilen méjségen a* halandó fzózat —  magam indu
lok utánna : Ilién veled vará’slo keljeinek’ meg
foghatatlan hellyé ! ezen ajakokra, mellyeken mind 
eggyítt voltatok, téfzem-le bvitsu-tsókomat: ’s az
után t. a’ pijloly szájját a inagáóiraz, tartja ) tsokolj 
te meg ezzel a’ tüzes fzájjal C ó' pifwly végit mu
tatván J fagyas c'jtzaka! ( meg-öleli ’s meg-tsokolja 
Henriettét ) Hatalmas egek! mciegüínek ezek az 
aiakrk — utoljára kensz rrietilek ! ha valami hangot 
zártak ebbe a’ halgatásba; fzabaditsátok-ki! hogy 
ez a’ menydórgés, mely ebbe a’ tsöbe hallgat, 
meg-ne fzoilaljon; ‘s az én jobbomtól függő vil
lámja , azt a’ mit a’ mindenható tsinált, egybe ne 
ontsa C nézi y Tehát ha te fel nem ébredsz, né
kem el-kell alunnom C a pijiolt a Jzájáboz közelit- 
tetti ) Jövel első éjtzaka ! a’ melybe Icg-elébb al
szom az én jnátkámmal — f a Jzájába tész\ o’ pijiolyt 
s azoitba mgyvt vili bilik, ’r menj clor tg; ’s Henriet
té jei-ul.
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HENRIETTÉ. C fel-nyit™ Remeit y Min
denható íefcits meg\-mozdítani azon nehéz földet!

KOUIS. Meg-foghatatlan hatalom!/ reszket
ve hajol Jelé > Henrietté menyből le-jütt angyalom,

HENRIFTTE. Kedves fzozat 1 ( tápjgatj* rf 
loporSit ) Iftcncm! hol vagyok ? mitsoda ágy 
ez ?

LOUIF; A* te mennyegzöd kedvesem ! egy 
más boldogabb világba! —  Én vagyok édes Hen
riettem ! mi vagyunk eggyiit kedvesem! a’ Min
denható Zfl:en tsudálatosan fzabaditott-meg téged' x'L 
elébbi világtól: ’s moll egy ujj életbe idvezit 
C megöleli )

' HENRIETTÉ. (  vMmlik ) Ah! Iílenem! -  
refzketek hol vagyok P Koporso —-

LOUIS. A ’ fel-támadás boldog mezeién ked- 
ve*em ! ( fel-veszi *. kopcrsehol ) Nézd-meg itt az 
üres koporsot! a’ melyből kélsz-fel --- ( dörög ) 
Hallod a’ iticnydörgö Birot oda fenn ? de tsak x 
gonofzok r-szketnek —  mi idveíség öröméivé} 
menjünk ízembe! fetnmit le kctelkcdi Kedvesem! 
menjünk egyenesen a* Ml atyánk eleibe kalákát 
adni — Ö tette ezt a’ tsudát: rollam zárta-el, hogy 
ujjra réám nyifsaTel a’ te-fz'emeidet! —  a* moll 
fzerentsés tudatánság holtnak ítélt volt, ’s engem 
egy titkos érzés a’ menyből ide hozott — hessünk 
Kedvesem 1 ki-nyitva vár x menyórszágunk min
ket —

HENPvIETTE. Telátogatsz-meg kedves Lou. 
isom! az én álmomba ? vajha íohá le éérednék- 
fci:

l o u -
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1.01*19. tfbren vagy édeseit! nem áTmodof

( magához sznritia ■> tapogasd ezt az eleven meleg
teíiet! hús és tsont, nem üres kép; minden lég
fzebb álom bé- ölr.

HENRIÉT TE. Edéknek Ifltene! -  ébren va- 
gyük’ -  mosoda képtelenség? — meg-foghatatlan 

í OUIS. Es mérsz te engem , meg-vagy az én 
hűségemről győzőivé; kövess egész bizoialonmal, 
tsak a* kezeiden lehet rósz, * kuran fog/a 'ski-ü- 
szi, nttfeiqíi cgvs a’ lámpást ) mindent meg-mondolc 
az utón ; 's a’ mikar mindent meg-rudsz, eggyütt 
adunk halit a' mi boldogságunk Ktenének — De 
ott hagytam égve a’ lámpást; pedig hoíy azt a’ 
n.ch ott ki-alatt volt, meg-gyujtva hozhatoin-el 

RENRIE TTE. f  villamlu ) Iftenem ! Kö-ofz- 
Iopok Kcrefzteivtemetőn járunk ? • —

Í .OUIS. Onnan menyiirtk > fel-támadva egy. 
gyütt a’ mi ni- nyországunkba kedvesem !--El-mul- 
tak a’ volt viiag’ zűrzavarai  ̂ ’s minden köte;ci ei- 
váltak a’ firnál! — men'ünk kedvesem I az ujj mén 
n\ei élet’ köteleivel foglaltatni egybe — kövess bá
tran en gémét J

HENRIETTÉ. Menyek utánnad fzabadi’0 
véd.angyal ’ te meg-világositod ezt az ösvénvf-is , 
mely az örök éitzaki’ mezeién vifzen .... érzens 

a’ menyre vezérel, k el-nmuk )

m o .
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K Y C T .T Z jin rK  J F L F K f f i .
CHATfLOT'I F. ( eryedlü u temetőbe bufífosv/t *» 

kripta^o* Ibsei Fmpás néllii1, a fenn irt 
ki-slutt fáklyával, villámlik )

- ♦** • f  • I >
Jertek-ki hamar \ f  tnparnt ) Trt a’ hús tz’o, 

j-us, ’s a’ márvány veder mennyit hordoyo t 
az ölibe! -  jó barátja volt az apámnak —  örrtk* 
leé vig volt — moít-is ollyan lelsz — kelj-fel onnét 
Tég már hogy alszol —  ’s el-rnmlik az a’ fzép kön
tös a’ l ídiba, ízellöztesd-megjere velem! { to
vább menyen ) irt a’ gyász fiiz-fa-is! ide butt-el-a- 
lanr.i a’ másik barátja az Apámnak — keli fel te-is.' 
jertek légyiink megint vigan mint haidon ... in
kább énekelek moíl-i* éggVet, mint régen mikor 
ég föld ollyan fzép volt. ( m énekel giiitarra Mellété}

I
Hajdon mikor arany férmvéi TI 

Hegy völy patak nevetett,> 1 
’S a’ kék ég lehelt reménnyel| \

Sugalló zefireket. | m

Szép haj-fürtek lengedeztek^ 
Figyelmezve fzavamra I 

’S gyúlado orrzák néztek j> p 
Tüzet sütve lantomra. /  f

De moll rám^e* ínyeinek-Hát adieu! mind
nyájatoknak jó éjitzakát! -  a’ ti nyöveitek* vátso- 
srájára nem mu’sikálók •— ( a kripta aitajábor- trlet 
ve ttptfat ) Itt az én fzegény leányom — mis an- 
»ya van már néki **** megint böltiöbe tettek ; de• -m % _ 4

íenki

i
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fenki fc rengeti, felek nem aíhatik-el fzegeny —  
énekelek néki, hogy alugyék-el —  ('J. énekel {vitá
ra mellett )

Ez az árnyék, hol meg-nyugsyik 
A’ vándor, ’s egy mejjen alszik 

Meg-osztozya minden teftvér,
Egy békés tengerbe folyt vér.

Lengő virág leple alatt 
Téged-is ez anya alat 

Az én mejjemröl nyillott fzem 
Ha el-hunsz, cn-is le-fekszem- 

(  n*gjct villáinlik, ’s isc.ttan a’ gvitárát el-ejti)

Az utolso nap! tóvá jö-le az angyal, a’ hol 
az ég meg-nyilt —  előtte jö a’ tűz és viz egybe
barátkozva —- keljétek.fel mindnyájon! ferkenje- 
tck-fel ! az angyal után érkezik az örökkévaló 
menydörgésektÖl kísértetve -  Ah ! a’ léánynnat kell 
elébb fel-költencm —  ( menyen a kriptába meg ott 
ég az ott muráét lámpás )  Mitsoda világosság ez ? 
éjjeli lámpáit éget? (  közelebb menve ) vagy talám 
fel-is költ már ? { tapogatja a' koporsót J El-is ment? 
engemet keres — de ide jö vifsza-- le-fckszetn az 
ö ágyába, ki-nyugszom magam egy kifség — (  le
fekszik a’ koporsóba ) itt a’ ízivembe van egy feb, 
a’ mely miatt Rém álhatóin „—  már meg érr, ki-lo- 
kafztom, ( ki-ve szén egy tort ) ’s mindjárt el.tscn. 
desedejn -re {által a' szivét)

K I-



DENGLOS. ( egyedül a kriptához közéi a’ temetőn.

Hát végre, a’ mikor meg-ért férfiúvá kelle
ne lennem, egy kísértet’ látóvá kell le-alázodnam ? 
Ezek a’ fzemek láttak itt fzerte a’ villámlások *- 
latt járni —  fzcrentsétlen ablakok! ollyan régen 
illatok az emberi nem’ örökös könny-follyaraatjára 
nyílva —  Ab ! jövel-el már jól tevő jég-kéz be
zárni — Boldog alvók ! mennyi van köztetek , a’ 
ki kívánt volna élni: vajba tsak eggyel tserélhet- 
ncm-el az 8 ágyát! ( villámlik ’s essik I O! temen 
nyei nyíl! miért nem arányzod ki a’ nyomorulta
kat hogy ne maradnának a' fzép világot panas- 
fzal komoritani — - több könnyek keresik az eget 
a ’ földről, mint a’ mennyi az égből esik; vajba bár 
annyi találná-meg! —  (  menyen tovább, villámlik. ) 
Itt a’ kripta; kenteién vagyok meg-szünni a’ fele- 
régemet keresni; mikor a' leányommal találkozom 
( közelebb menyen ) Iícenem ! ki-van nyilva az aj
tó — világofság oda benn -  ( villámlik > itt az ajtó
ba a’ gvitárra —  Férfiúi ízív ! kémén\edj - meg, 
hogy minden pokoli lángjaid; köszül mosolyogj \ — 
C bi-nienyen ’s meg-látia a koporsobtt a leánya beilyett 
a' feleseget verébé ; egybe fogott kezekkel az égre néz
ve ), Átkozott légyen 'az-az óra! a’ melybe én fzü- 
kítettem ! -- f% nagyo: villámlik, ’s ts&ttan; ’s a'

kárpit leesik.
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ö t ö d ik  f e l - v o n

E L S n  j R L i N t S .

(  egy iteril’f  a*- Pári’si 'Roilntka LOUIS és HENRI* 
E T T E  pauszt köntösbe dolgozva. )

Í.-OUTT PiPrri-ro<*e ! Via rrep--í'r5rndf?T Vedvesrrn!
HENRIETTÉ. Hí az ej?jryik piflantat e!-ve- 

fi\ rrfioirt, a’ íná'iic a’ melybe tcged meílcttcm é« 
rezlek, vifszi adia.

I OUIT Fp-y ehéd re volt utry me^-Jiifzé.
ti.ínt a* miénk le *z: tenderek r? nyuítoft ki**

.*•

xí'v* o^tza a vilá? négy rcíziböl nem (zerez ezy* 
be iUyen izü ebédet.

WENRTFTTF. Oh! nékem az-az é r z é *  egye* 
d ől , hoyv te az enyim vagy. mindent meg-cHÍ2 C* 
réz;  a' levegőt a*, rriellvet b^-ieh^llek, *s az e^é^z 
léteit —  foha *e tártam eget földet íIlyen fzépnev, S 
2 7  ifiért rem éreztem i^ven írnak —  nem rvou 
én naftába vif?>a* mip künn 3 ’ 'e^mé ẑet* fzenrnr- 
fasá^ába  ̂ a* hol minden- re!Hl az Iílens;g lírháfovi 
té*zi magát minden üt; fzenr ti^z^e^e 1 telünk-el ^ 

mintha a’ menybe vo'nánk mikor 2 kék hn'fon *g a* 
tűz oda renn % j* ferdülö értendővel e^í vürf piru
lunk; ’« ha pihenni akarunk, amott a' pá *into$ parr x z  

árnyékba, 2 ' kovatcokro' e«ő vizek* hívé* ezüsfi®-- 
vagy ama zöldéi io fák közt lévő kunyhó akér a* ver8 - 
fénv ak'ír az csső ellen meredekét adnak - mindenütt 
rr.in^en van.* a’ hol te vagy --- ’s ;ói ’ehet dr^g* 
ckefségeim nélkül vagyok; mind meg-van, x  mi

dőn
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ifrn anffak Tinfát a’ te fzerctetedbe rém 
fcí a* ten-ger fenekét élőmbe tennék hogy min* 
den drágaságaival teli rakjam magamat, én boldo
gabb nem lennék, hanem ha téged tennélek bol* 
dogabbá az által.

LOUIS. Oh kedve* angval ' méltatlan vöt* 
aa minden boldogságra; a’ ki hijjáf erezné, a’ mi-i 
dön téged igv hall fzo^ani —  De Kedvesem l tsak 
ugyan mind meg-maradtak a’ gyűrűk kedves fzép 
kezeiden; ’s azok-is annyit érnek, hogy vehet, 
íiénk .itt a’ majoVok közt a’ Seq,>'ana mellett egy- 
gyet á’landoúl, hogy ne légyen minden efztendS- 
ben más-más/paraditsmraink ; ’s még marad annyi 
fenn, hogy ineg-kimélve élhetünk; te tsak annyit'' 
dolgozz, a’ mennyit egéfséged kivin; bízd arra aa 
eröfségré a’ többit, a mellyel porolta a’ terniéÍ2efe 
nállam a’ te fzépségedet.

HENRiE i 1 E, Engedd eggyíitt dolgoznunk 
Kedvesem! ha eggyesitett az Ifién; ne töltsük kü
lön ízakadva napjainkat; adyunk-el minden gyűrűt, 
' s végy azt, a’ mit jobbnak látsz; de ne 'költsüfe 
cl a jövendőét; moft dolgozzunk, ’s vefsünk 
életünk’ tavafszán; majd 'sarlóval menyünk a’ me
zőn a reggeli égtől fzembé tsókoltatva, ’s arany 
koszorúval térünk vifsza, énekelve a’ hold világon

LOUIS. Kedves jó feleségem ! jóságoddal 
kofságoddal - meg gyözsz ; hátha minden menvbé. 
Ii virtusaid lc-tündökölnek; ( m'g-öleli' fiiig ) te-* 
kmts reám kedvesem! hogy lássam őket mind egy- 
fzerre . s hála adó lelkem’ lángia égíen az égre ! 
c  Lw is /zenibe akarja bizni, fíenriette fztménret*. 

fin  Jilig r íj niz ) Egy Angyal a’ menybe trikof

K* a’ !•* -
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V  Teg-feTs^oftát oTött el-nien yen , fzebb fiéra te* 
hét oh Henrietté ! foha fc láttalak ilyen szép- 
nek; ha lehetsz még fzebb , mint a' harmat a’ na
pon el-kell enyésznem —  C ties reá J  öh  l ha a 
Pári’si Dámák ezt a’ pircsitot tudnák —  habzók 
a* fedett ro’sák ízembe állanának ezekkel az élők
k e l , a’ mellyek.az ifjúság* tavafsza* díszére nyíl
nak —  ( pauza, ) ’S ezeknek erről a’ fzép nap. 
fényről a’ föld alá a* fetétbe rejtetni 1 -  Oh Hen
rietté ! a’ boldogságnak közepette hideg borzadáa 
fut-el , hogy azok az alakok a’ mellycknefc* cgy- 
fzeri meg-nyilása egy életre áldást Önthet, a’ ha
lál kapuin belöl örökre bc-zárva maradtak, ’s az ö 
udvara fzéljel azon égi mezőkön járt volna -  at
tól a* rut tsudátol illettetve egy illyen .fzépség, a* 
mellyet a’ természet maga minden tsilíagok’ k á 
vézó bé-folyása alatt hozott elé! — egy virágja 
fintj , a* melybe így elegyítette volna á hó-fejére 
a* tűzzel egybe — Angelo nem fedett (zebbet 5 
mikor az Őrök éii a’ jövő angyal előtt el*pifu.lt -- 

HENRIETTÉ, ó h  kedvesem! te-is mintegy 
angyal, úgy jöttél azon irozrato cjjtzakába.

LOUIS. A’ te fzereteted tett meréíszé ízem-*
be nézni a’ föld alatti Idenncl, ’s az ö rut ud-

•

vari kísérőit ezen fztntség clöl viísza ^zegyent- 
tem. —

11ENRIETTE. Idenem ! irtózom meg - gon
dolni , ha fel-nem ébredtem volna, mii csináltál 
volna ?

LOLTS lín-is el-ahittam volna melletted — .
*s eggyüft ébredtünk volna fel a’ menyegzői éjtza-
ka reggelén -- de az cg akarta, hogy még az alatt

a ixep
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e* nap alatt láfsuk egy máit mlllyen feU 
J égerjén ábrázatral |o felénk ! a' zoMcllö fák rt.fnt 
egy ^eftve állanak a’ kék egén, ’s a’ melegül<'i le
vegőbe a’ inadarak hallgatnak-el — a’ tsctsemö csz- 
tendö-is naponként nevekedve ritkábban iv/ós a* 
partokon. —  liájolo tsendesség! az egé ẑ termé- 
fzet egy előttünk álló tifzra tükör —- gondolat,
érzés cl-mer ül az Iítcnség' feneketlen mejjébe----
Mennyei boldogság’ zengését fedő hallgatás ? mint 
ka az örökkévalóság elkezdődött volna— - tsak e« 
zen patak' kedves eícte lúgja , hogy jön de még 
>noit idő van. —

HENRIETTÉ. Mennyet, Örökkévalóságot 
sdvefiéget érez az én ízívem \ minek titánná a’ ha
lál íötét éjczakájából az Ktennek ezen ditsó tem
plomába hoztál ; a* hol tulajdon maga fzerecettel 
mosolyogva fzembe jö-mindenünnen —  mindenfe
lől világoísag ’s boldogság foly-lc a’ mindenek fe
lett fzent kut-föböl -- annak ditséretérc buzdul az 
én lelkem , valamikor eggyetlcn tekinteted an gjalok
ölömével tölti-meg. —

LC.UIS. 1 aj tad legelve fzedik azon örömet* 
fzemeimV ezek a’ tavasz’ kedves bujdosói annyi 
kertet mezöt árnak : nékem az Ifién egy virágot 
adott, me’ybe minden édefsége ’s fiiszere a’ nek
tárnak eggy.iitt van —  (  réti « r. ) De felette hé
vén néz a’ nap réád kedvesein'! égni kezdenek or_ 
tzáid ! pihenjünk - meg ama zöldéiül árnyék ba l 

HENRIETTÉ. A* té nézésed inkább évet 
*iint a’ Napé —  dolgozzunk még; ’s p'hen'öolc 
akkor-meg, mikor a’ természet-is a’ , dd innepéa 
pauzái. (  dolgozik )

k a  LU O - r
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T,0 t T 5. ( nézve ) Kedves tanulatlan kezek?

•Uyan kelemetefségge! íártak , mint a‘ tsetsemö mi« 
kor az édes annya ménét Fejtegeti az eledelért.-"* 
( meg-fogja a’ kezét , 's tizzi a tenyerét ) Kedve* 
kármin - petsétek ! az Anya tsókjaii de fsak az 6 
édes gyermekeinek adia , a’ kik egyenesen töilo 
kérik 's vefzik az eledelt — • hadd tsókoljam én-ig 
meg a’ fzent természet* virág nyomait ( meg-tsoim 
tolja áron piros jegyeiét, 's as %>tán »z áírázatiár0  

rtez fel ) Veréjték* kriiiaj t s c p i e ö g y  olvad-lé, 
mint egy reggeli tüzes égrnj egvbe gyűlt viz-gyön^yj 
ha az angyalok ennének , Ök érdemelnék-meg ezt 
a’ kenyeret -- igen drága a’ földre esni ~ engedd 
meg / hogy azoktól a* ró'sákról vegyenek-tl aiaka. 
jm valamit, ’s légyenek méltóbbak hozzád; ( fa- 
ttíkolja )

HENRIETTÉ. Oh Iftenem! millycri bőiden 
gok vagyunk/ —

LOU1S. Millven fzépen betölt! emlékezel 
mikor az egen Androrp.cdát tmuattatn ?

HEN KIÉ IT £ .  Egy menyből fugallott jővén* 
dö’ érzése volt.

LOUIS. Á* jó Ilién bé-telly esi tette kedve- 
fem 1 örvendjünk; énekeljünk! *í adjunk hálát az> 
égnek ! —

Henrietté énekeire.
Szörnyű csuda nézett rám már,

Az Alvilág’ éjjebe :
Mig engem-is egy más sors vár, 

Pcrséuísal az e^be.

XoMJf
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Louis Ínckílve7 
Játékunkba ez Kedves vég 

Jövendő érzése volt? 
Andromédával rogyug ég

Hogy gyász - felleg ei-oszolL 
Louis ex Henr>etts cgzyutt imkeivo.

Xvímt amazok mi-is égbe 
Egy-más inélié tétettünk 

A ’ Boldogság nincs hír névbe, 
Hanem benned ’s mi bennünk*

Má s o d i k , j e l e n é s .

AMADÉ , CHRLSIPPE, ( a kik os utolsó JlrofaP
hallgatták. és az ciöbbuk )

CHRISIPPE. ( Agádéhoz )  Látja az U f ,  
hogy pontba igaz ?

A MÁDÉ. C Lovasnak kézit Adva J  Idvej 
légy kedves Barátom!

LOUIS. Idvez légy! Te vagy a’ kinek bol* 
fogságomat köszönhetem.

AMADÉ. Úgy é , hogy jobb volt agyon nem 
lőnéd magadat? hogy ujjra cl-bujdoltal, megint 
féltctcelck.

LOUIS. A h 1 lehetetlen volt nékem abból, 
az éjtzakabóJ kilátni erre a' fzep fényre: engedj 
Bieg, hogy el fzöktem, ’s még köszönctcmmcl fcl- 
Rein kereshettelek.

AMÁDK. Örömest, a’ midőn így találtalak. 
De háí mit jelent ez az öltözet ? ’* ez a’ kenj 
■ wnkálodás.

k  5 H Z  i -
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HENli TETTE. Ez a’ mi élctUn^st fzertzi 

meg, 's ábrazatunkra az egéiseg’ ro'sait hozza--!.
AMÁDÉ. Vaj ósággal meg - érkeztek mit il- 

lyen hamar ki nyi l a a* h»lai' ábrazatjára - -  De 
hát az a’ lók Klcnodium , a‘ iHellyet el-tcmettck ? 
hiízem azzal úri nio-l-m neg - élhettek.' *-*

L JU1S. Én fel-nyitva talaltam a’ kopprtot; 
•löttepi tolva okiiak kellet járni a' kriptába, rsak a’ 
gyáruk maradtak kedves feleségem' kezein » minden 
drágaságok’ drágaságát a’ később tolvaj hozta * el.

CKKlStPPE. Én engédelmet kérek : nekem 
éppen valami igen fietö dolgom juta elzémbe. —• 
Alázatos fzolgája az nrakjiak !

AMÁDt. Alázatos! ( lassabban ) Hallod-é! 
ez az el-tnenetel gyanús —  én le válik molt örö
mömbe elég okos —  ez a’ Bernárd' Plenipotentia-> 
riufsa —  látod? miilyen fokát jelentő minákkal 
hordá-el magár —  Tsak hamar! fietö: fzcdjétcE 
egybe magatokat! -* kedvetltnség-i* van a* dolog
ba; de az már meg térithe etlen, —  tökélletes 
boldogságot kivánni-is vétek a’ földtín , hogy meg 
tsulod aiuk a' több tettvérek, vehetitek éfzre , hogy 
ez egelszen Iftcn’ dolga , nyugodjarok-meg a’ ked* 
Veden felcn-is'! mert a’ két fél eggyütt jár.

H E N iU E T lE .  Aaífteiw.iií uiaui betege* 
a* ízűiéiül ? '

A MÁDÉ. Nem kedvesem! nem lesznek öl? 
többé betegek * - ök boldog' k. ---

HENRIETTÉ. AU menybeli Elén! a’ leg-é- 
sesebb örömhez a’ leg-kcícrübb fájdalmat telzvd 
hozza --- meg - holtak ? *nnd a’ kelten? ik** 
nem! ( sir )

Ai
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AMÁD& Előbb a* Ngos afszony ; azutáa 
•SS Ur.is a’ foktól meg-gySzectetvén egy ollyan hi
deget kapott, nogy -u-óra múlva el-álutt......  ma
vittük az Őrök nyugvás hellyére —

LOUIS. Ab 1 mely tsudallatnsok az Ifién ú- 
tai 1 ne sirj inár kedvesem ! cl aa Atya oda fenn , 
*s utánivá "én mindened. —

A MÁDÉ. Szűnjetek mód meg egy Visség!
yagv-is .menjetek egyszeribe a* piatzon lévő Hau- 
telbc ; ott sirjátok-ki magatokat! de el-ne mozdulja
tok , hogy ott talál jalak : *’ dolog ez ; hogy minek- 
uíánfia a’ könnyek fel-száradnak; ujjakat okozna 
Bonnak látása, hogy a’ fok pénz egy más méltatlan
ra ment*, a’ pénz úgy-i* ritkán esik okos és jó 
ember' kézibe; a’ hol ofzcán ollvan mint egy ál
dást hullató felleg egy hervadó mező felett. Chri- 
fippe már fogadok Bernárdat reá vefzi,  ’s mint a’ 
tűz úgy meg-in dúl; ma Taníts ülé*e; hevenyib* 
ked igazitinii —  Ti mód tsak örülni, ’s búsulni 
tudtak : én Prókátort mindent cl-igazitok , tsak ti 
a’ m.eg-mondott hcllyen legyetek ; ’s mikor fzolli- 
tanak ügyesen fzol ja tok, —- De add ide nékem 
az esketédekröl való iráft ; a Jurida nem hifzen 
a nélkül; valamint az ö fzavának fints hite, mig 
a’ galles nem ád; ha egy efztendöbe nem teremne, 
a’ (zavak’ járása mcg-állana; No! femmit fe kell 
kételkedni --- jertek! ( tueg.jafja ’t vini )  indul, 
junk eggyiitt, egy felé menyünk egy darabig. —- 
(. tí-mnnek )

k ? ‘ . ÜAR.- J
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HA RMA DI K 3e L F F £ S . 
BERNARD 's H1LA1KE.

HlLAIPvR. Tudja ét higgye-.meg a’ Gróf 
Mcm egytől halottam, hogy meg-ncm holt volt % 

kilopta az-az ifjú ember , 's tnoft eggyiitt lézen
genék a’ Hoftátba , —  az egész dolog igen kön
nyű : fele nyereségre bizza réatri Ngod; *s én aa 
egész örökséget meg-nyerem.

BE.KNÁRQ. Képtelen dolog! — az egész e£- 
1}an tsudállatos, hogy eizeainek uiiuden magolsz* 
fait fellyül haladja. —

HILa IRE. Légyen akár miüyen tsudáHatos 5 

itt nem az a''Status quaestionishanem a z ,  hogy 
ki-é légyen a' Deuglos tenger-pénze ; ’s szt jó 
' ’olna akár a' mu'sák templomának ízen tel n i , a- 
kar az ugy nevezet emberiségnek. —

BERNÁRD. Mindenhez el-veszett a' kedve l j  
látom már hogy a’ tsiilagom fzerentsétlen.

HILAIRE. A’ meg-nyert arany a’ ts.illag t 
azonnal Ize.emséísé telxi ’s a' kedvet-is el-hozza

BERNAKD. Az én örökös fellcgeimct meg- 
*em aranyozza. —  Láfsa az Ur tsak ugyan nem 
tanom : ha a’ kezembe Jessz tehetek valami jót.

HILAIRE, Menjünk hát egyenesen a’ Prcfa- 
it Úrhoz: én ízollok , tsak egy tsomotska aranyot 
Ngod tegyen-le félre az aíztalra lopva , hogy ne- 
i* lalsa mig el-ncm jövünk: tsak arra való, hogy 
•a a* bolzuság, hogy meg-tsaltuk hat-megett, $- 
Izibe jutraíson -  ízembe el-se venné f ollyan meg- 
veiztegetheceilen -- majd meg-fordul a' nyeresből j 
a’ tőobit az úton, mery majd mennek a* tanátsba,
* cl-késünk,  ̂ti-mtumk. J
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MEGVÉDIK J l LLNÍS.

CHRISIPPE, ( cgyeJLul, oth,n az ablaknál *VO<s 
' - GEORGE.

CHRISIPPE. Nem tudom kép.zelni, ’ hoví 
gnent; nem mondott fe umit ?

GEORGE. Tsuda h a nem a’ kávé-házba ment t 
arra indult, de nem fzolloct fcinmit.

CHRISIPPE. ( * ái ) Ezzel fietve 
fel-fcell keresni: nagy kár forog fenn; nints fen
t i  iriá* itthon, *s nékem el-mulhatatlan dolgom van.

CHRISIPPE. C magára ir ) Itt mennek-el 
az ab’ak alatt a’ Tanáts Urak, ’s a’ Prokátorok-is 
ebbe a" néhány rendbe itt az egész Species factií 
de leg-nyomosabb az arany fpecicfse; ez meg.vi- 
lagofitja amazt, a’ hol valami homállyá volna; ez 
a snáfik fold alatti Iílcn mikor ki-jöhet az ö ör- 
állo Sárkánnyaitol, valahová fiit., mint a* Nap, 
minden tsirázik ’s nö a’ mag-vetö Ördög után 
Igaz hogy ha el-vefztiük , egy kifség még-hnli a* 
Gróf: de ha megnyerjük, miénk a' világ — szt ' 
®.ova jö Marklos Ur, tsak kettöt-hármot megve
gyek, a* ki úgy íáollva, az egész teftnek a’ fzája.- 
(j rakja az aranyukat ) Darnotnak két ánnyi gyér* 
meke; tehát kétszer ollyan oltsó volna, ha a* két- 
fzer nemesebb fzíve nem drágítaná, de a’ feleségé 
fokkal pufztitobb, fzámvetés nélkül költ; abba a’ 
mindent el vi/ö patakba mikor alig csorog, ez a* 
kis arany-csö igen jokor fog esni --- már ö-is el- 
kezdet romlani, az cp rész az ó fenéi feberöl; 
saty kétszer yctt-el, az igaz, hogy akkor ncr$

"  v ,  i&£*4 .
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iHgött* de liíi még több jó hozzá, a' ntfvS tcr-efi 
locg-hajtja; 3’ nagy viz nxrllett lakni nem ol.lyarí. 
Veszedelmes, mint a’ vétek* ;ó - fzomfzedjában , a> 
hol tsik alig látszó linea van közbül. Cardannale 
le felesége, íe fzüksége , ez küíönben-is mikor a* 
*3 anáti-Uri izékből fel-kel í e ,  inkább meg-indulna 
kolcTulni, miat fém. valamit el-vegycn ; egy falat 
ü* fele ajánd k'ol va'o kenyeret, olyan mérgesnek 
érezne a* fzájába , mint az Áciám almáját: ezt hát 
nem magát kell egyenesen meg-venni j könyoriile- 
tcs fzívü ’s nagy pártfogója az emberiségnek ; a* 
sért ezt a’ Summát tsak depoíitiiinba adó n hozzá, 
hogy ha mcg-'találiuk nyerni, legyen a’ Szegénye
ké. — Ezeket a* tsomokat a’ Prókátoroknak ; ’s ók 
is eggyet eg^et fzollanak ennék-amannak , *s igés 
yiek a’ hol mit' kell -  szt ! itt jö ( fut Ki ) Mon» 
íieur alázatos fzolgája (  nyújtja « fpectis. factit ) 
Itten vagyon egy igen fietö dolog, a’ melynek a* 
ttúi ülésben elé kell vevödni.

TvlATvCLOS. Az tcllyes lehetetlen Bzrátoai l 
$nnyi özvegy árva ügy hever.

CHPvISIPPE. ( nyújtja a Hornt ) Méltoztas- 
fék közelebb meg-tekinteni, hogy. ez a’ dolog tel- 
lyefscggcl nem fzenved késedelmet.

MARCLOS. ( fél [réminél észre -véve, hogji 
faron ) No l hifzem ha éppen nemi fzenved, meg
látjuk -

CHRlSIPPE. Inftálom mint Plenipotentjari* 
cs az Uram h Nagysága nevébe ! méltű2tafséx igas* 
íágunkat kcgye<ten védelmezni.

M aPvCLOS. Bizhatnak az Urak az én egye- 
felségemhez, (  el-msnyen, nézi a’ tsomoi, vitsiajsott J>
®iíí4őii bizoauyal öyeroi fognak.

. #
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CHPTSIPPE Tova jön a’ maiik *-* látva * 

fogy befzéltem ezzel , már tudja hogy kérni ál* 
io k ; ’s előre réá tartja magát —  nem kifsebb fon* 
tqfíággal jő , mint ama napon az-xz angyal  ̂ a 
a’ merő ferpenyö’ tartójának fzolhttatik elé.

DAPvNOT. ( jőve ’s Cbrisippe fzembc menve 
vele )  M0 ; ’s mi baj Chrisippe ?

CliPvT^IPPE. Minden el-igazódik , a' mit il- 
iy-.n ft-hu fel-vállalni ínéltoztatik ( egy papirossat
myujt

DAR.NOT. ’S mi az? C ) Majd a’
ScíslVm meg* nézem.

C PvlStPPE. ínílálom alázatoson, a® dolog 
♦ llyon tiúdálU'os és lürgetö, hogy ezen a’ Scísi- 
oa Kell e!-is dőlnie. —

D A R N O F . Minden azt kívánja, hogy at  
ívét egyszeribe igazittsák : mint a’ ízabóhaz úgy 
vifzik, ’s még mindenik a' fzabónak fzab eleibe; 
inindenik egyszeribe, a’ ki későbben vetetí-is, 
sőt mindjárt aratni akar —  tsak patientia! mikor 
*’ fór el-jő, még az ember nem-is érkdzik, clni- 
is keP, ’s a’ gond ófztozik a’ hivatallal az em
ber erejéből.

CHR.ISIPPR. Bátorkodom az Uram nevib.e! 
ha mfg-nétn bántanám az Urat, egy illyen derek 
ember gondjából d,-venni, hogy ezzel több ereje 
maradjon a’- hivatalra, ( oúz njrvjtja a tsomot ) I á- 
v l légyen! hogy az igalsagoc egv illyen férj fúrnál 
arannyal pótolni vélnök ; fzlUségünk itnts rca.

DAKNOT. Én bizony Fráter! ei-veszera; 
mert nektek lókkal több v*u? 4* azert egy imj* 
itallal Rui ütlek jobbam

1 Q H K b
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CH£í?TPPE. Távol légyen! de ?eg-áláUf é 
jfeegy ma elé vegyek.

B A R N O I .  Azt raeg.tcs2ern mindjárt. (  t# 
Menyen )

CHRISIPPE. Azt gondn’od-, hogy éppea 
ttgy itéliz; már nem láthasz igazán, minden rósz* 
fzat rutát meg-aranyoz az el-vcit ajándék —  itt 
Jb Cárdan,

GÁRDÁN. Tám pere van az Urnák ?
CHRISÍPPE. ( nyú lja a /jí’iicíj j telit ) Igc» 

is a’ Gróf Uram ó Nga nevébe, igen Petii; n el* 
toztafsanak tetemes kárát fzivekte veven, czcíí a’ 
Scísion elé venni.

CÁR DÁN. ( * > o esr i ) Minden peres Így 
Szokott íiránkozni ,• meg-iatjuk oda fel: én magam 
tanúja vagyok fok igaz könnyeknek, a’ meii)eKet e- 
2ébb kell le-töröl ni — én jó fzívvel, de tsak rcnd„ 
re kell, nem ÖrÖihet azun eg) kö minaeniknek 
egyszeribe — ( menyen )

CHRISÍPPE. ( utánna menve') Még egy alá* 
*atos jelentésein van ; a* G?<>f ezen alkalinafolság- 
gal kívánta az Urnái , esmerven az emberiségre 
nyílt fzívét, ezen Summát le-tenni mint denositu- 
nnat: hogy ha perét meg-talalja nyern , azonnal 
JVéhoztassck tetszess fzcríut a’ ízegén) ei Szamára 
íorditani.

CÁRDAN. Szent gondolat! *>’ GroP nemes 
leikéhez illő, ( meg mordul j  Ne buiuljan zx Ur ; 
a ért ha igafságok JeíVz nyernek, 's egyszeribe «« 
&  fogják veani  ̂ «l-mnytu ütne )

CHRS#
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CFRISIPPE, Bravó \ már nem féltem a’ dót 
ĝ ét, vagy két Prokátor-vs kellene; még; pedig- iá; 
*t ki a’ dolog’ b  fi ve vény in által úgy tudian ös
vényt vágni a' tzélra, hagy a’ Biro más féle aka
dályt homályt látván , kéntelcn légyen az ö lámpás- 
fa után menni —- Éppen tora iönefc Blaise és Hi- 
laire Urak —  a?ok íigyese' ,■ az -<* bizakodó lépés, 
az a’ győzedeljmektöl fényit) ábrázat, raellyeker mi
kor az igáiság el-esett, a’ fortély reá vont, mintha 
mondanák ,,  Tanáts, pénz, kérni nem menyek más 
hoz „  azok fsak ollyan emberek-is, hogy én nem 
mérném ellenek , a’ mikor reményinek , azt erős. 
fiteni, hogy kétszer kettő négy; mikor meg indul
nak, a’ fzent igafság meg-ijed, ’s fel-fut a’ meny. 
be. C fzembe menjen )  Alázatos fzolgaja a’ T T .  U. 
falnak “

Bf, ATSE. Hasonlóképpen ? mi dolog 7 mód nem 
fok időnk van zó-váiiani: tetriényfelen ezerrket, e- 
gesz famíliák fzerentséjét, maradékoknak a* kik még 
r-em-is tudják, hoey IHznek, fzázadoknak iovendtf 
Torsát hordozzuk bolyunk alatt — az Urak’ dolga 
is  ma me^’e's? : tudom arról akar fznllani az U r 3 

CHRI^IPPF.. Igen-is • hát hogy ’s mind7 
HILAIKE. h/?i találtam a’ Grofot, ’s én ad- 

tam efzire, nint>' miért 'áralsza az Ur magát; mert a* 
Préíait Úrral befzél.unk , ’s egyebet-is cl igazítunk 
«tt helybe. N

CHKISIPPE. Úgy már tökélleteses meg-nyug.
fzom.

BLAISE. A' Collégára közölte velem, a8 
Grefiai felibe váíaiUuk

CHSL
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CHRISIPPE. A* már fokatska.'
HILAIRE. Enrye háládatlan /még fobatska? 

mi egyszeribe fcl-hagyunk, ’s a’ inás félhez állunk; 
ágy*is hivtak, ’s bizonyoson meg-nyerjük : akkor 
ofztán, In moll fele keves, elég lefsz a’ fécnmi; az 
erdőbe fut a’ nyúl, ’* egy fel petsenyét ingyen kap* 
ni meg'-nem köfzönik , már láísatok ( mennek túra*
*£» >

GHRISIPPE- 'Engedelmet in italok gondola** 
lan b ef ’édemröi : ha mára’ Grófnak meg-igértéki 
ne hagg.yak illyen cserbe az cii hibám miatt.

Kl  a ISE. No ! molt légyen 1 de az e’ féle be- 
izédekkel nem kell az emberséges embernek ron
tani kedvét, meniiink-feí Colléga Uram 1 mert el
kelünk a’ hafzontalan idö-jölus miatt. ( el->m«nsk') 

CHR1SIPPE. Boldog ember í a kinek ezek- 
kel az urakkal baja nints; akármiilyen vitágofságba 
e<̂  fzavakra fötétség lefsz ; a’ gondolatok’ lég e-
rőfsebb lantzár, fokáig épült hidakat, viUámlo ha*
«3i fortélyjaikkal ’s kard nyelvekkel azzonnal eb váj
ják — Menyek már, a’ Grofot fel-kere>ni,- hogy U* 
fa.usam meg ha fei'fzollitják, hogy viselje ma ât,

( cl’ iHenjen )

Í T c D I K  $  ELEK ES.

'i'ú iiitr  l 'l c ié  / tggyik fe lö l úL CARDAN WeS f é l t i

'  Ü A R N O1 .
FM-üln. ( Curdtnhoz') El-kéfzi*etfe-é az Ur 

a'minapi befzéd fzeriíit lévő kcz«bzizonra intézet* 
pontokat.

GÁRDÁN. Némellyeket tettem fel M. Elöl*
SUöUrí

Előír
* -  ‘ t \
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TM-ult* Ha úgy tett szik az Urnák; olv*?* 

taftanak Fék
JKíwi. Hall'mk !

/ CÁRDAN. < Ntur )  Hogy azlnnepek’ Név* 
Születés’ Napok’ köfzöntése el-töröltcfsék : ímnt
lmey már a' Frantzia nemzet Iftennek hála! Euró
pába íz in te a’ lég ki-miv«ltebb ; izükség, hogy az 
idő’ bfrtscét meg-nem esmérc pallérozatlansagnak ma. 
tgtoja ne jelentse tovább-i* gyalazatunkat. tii

Mind. Há ! Viá ! há l v
gtgyik. Éppen ezt az egy sávát-is ki-vetjük

7cz életnek ; hogy az fe légyen, mikor egy kifség 
vidámabbakba poharazás közbe a’ baratsag ki-nyi-
latkoztarafia magát.

CÁPJDÁN. Inkább hogy bé-zárkozzék az el- 
lenségefség, míg a’ fzáj barátságra nyílik —̂  ez a* 
Characterit rontja a’ nemzetnek egyéb arámii • 
elég költség gond van.

Más. Kedves gond; az maga az élet: hifc
oíztán miért él az ember?

Élv’-vlo. Mcg-látjuk a’ végin -  I áfsuk tovább. 
CAPvDÁN. 2 -do Hogy az a' ftokás, hogy az 

/iszonyok egy.máíl, ’s a' férfiak egy máit meg tso- 
kolva köszöntsék, -él-töröltefsék : terméfzet. ellen 
való, és Fok kcppe'n ’seniroz, főt nyavalját is o- 
koz —  a’ tsók maradjon azon lzent tzélra, a’ mely
re a’ terméfzet rendelte; hogy a* fzerclení’ men
nyei érzése, mikot' az ajakok cl-nérnulnak , álta1* 
fejezze ki magát, N’s légyen tsupán a’ fzerelein Iite- 
nénél mint i'etsét tartónál —  vagy íeg-fellyebb ai 
fzeretethek némely-kiilönösöbb és ízoroí'sabb házi 
tgybe-kötéséb*n L, S. nsk*

Majd
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Maid MIND. Már az éppen nevettsí^es *.
Bggyik. Hlyen helyre a’ féle indiferens fen 

íniséget hozni a’ kutya le venné fel. Tálám ner 
tiltjuk-meg, hogy ki he rnutatpöjck a’ fzerctet.

CÁRDÁN. Ha lehetne meg azt, hogy. n 
tsak mutatodjék ; ’s apadjon a’ képtnutatás jelei 
Bek U iétionariuma.

Elol-ülö. Mi van még? láfsuk egymás után
CÁR.DÁN. Hogy a’ házakat mind homállyá 

fon mefzeljék.
Eggyik. Azt már tiak képzelni-is lehetetlen', 

hogy miért ?
CÁR DÁN* Azért hegv a’ fejérré fon Nap ár- 

a* fzetnnek : Mexikóba a' fényes ieiéren fellett fa
lak miatt eggjet téfzen meg-vakulni ’s meg.vé
nülni.

Más. Az már tsupa'' kápritzia .* hát az Apá< 
ink nem láttak ? pedig fogadok egynek fe jött a: 
a’ tsudalatos gondoiatja, hogy bc-fzennyrzze, ’* erő- 
fzakoson meg-vénittse a’ hazat. -*Hogy ei mint-i> 
árihatna az, hogy fejer i

CÁR DÁN. Szúrja.
Az iminti. Mi fzurná? mikor ott femrai fintí 

msr ha még-is az volna, hogy fenki nyárfsai más., 
Bak a’ fzemc felé ne járjon; fenimi Izom nem vol* 
na egyéb, hanem hogy azt tudja minden.*

CÁRDÁN. Az igaz, hogy vannak a’ mik vas* 
tagabban ízurják a’ ízemet, mint a’ fárga fény, az 
aranyat értem, a’ mely fárga mint a’ má$ÍK föld a« 
latti lilén, de gonofzszabb mert lelket fii: ugyan 
's*k mint hogy ez Sol lévén , fokán e* nélkül nena 
látnának 9 én-is azt tanom 3 ho^y ez ellen bolond

ság vol-
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Joadiág; vélna —  Hanem még vannak egyebeit..
ugy mint, hogy az afszonyok ne vifeljenek Kié. 
aodiumokat: egy vefzendő holt Capirális, a’ mely
nek öregbítése dühőf.ége miatt fok' férj poklot fzen- 
vrdett, és íok ház el-fzegényedik*

Elol-vlö. Már ezt én-is lehetetlennek turtom ; 
az afszonyok’ magok ékesitése diihnísegének gátot 
vetni nehezebb, mint Neptunnak —  Egyéb mi 
van ?

CÁEvDÁN. Hogy ne légyen tifztelet' jele %* 
kalap le-vétel; alkilmatlan ’s káros, inkább kato- 
lai kéz-fel-tartáfsal efsék a’ köfzönés, vagy fővel 
való intéfsel, vagy másként valahogy —  Ofztán  ̂
hogy minden házra melybe többen gyűlnek , gőz 
ki-vivök tétefsenek jó móddal; hogy azt a’ halált 
»’ mellyet eggyik ki-lehell, ne nyelje a’ másik - bé.

Mind nagyot katza^nak
CÁR.DÁN. Továbbá egy kis okoson irt köny

vet minden iskolába tanuljanak az egéfség’ fenn 
tartásáról, és a’ nyavalyákbéli fö vigyázatokról.

Mind zugnak.
Eggyik. Nagyságos Elöl-Lilö U r ! Tifztelet be- 

tsiilet az Urnák Cárdán Urnák . eddtg el-tűr tűk 
ijlyen Hely* méltosagos ízinét illyen has-»nnt3l*n- 
figokkal fzégyeniteni-meg ; a’ millyerek a 'k :rálvo«- 
dit jádzo gyermekeket illetnének. —  Hát e’ fóiék- 
re kell vefztegetni a’ drága időt? a’ mikor a’ (ints 
•1-döjtve, hogy a’ Taníts-Ház’ t2Ímerébe a’ me
zőt mitsoda fzinen fefsfik. A ’ Nemzet’ betsiilerér® 
leérem, hogy ne improtocaTláltafsék, hogy a’ jö
vendő idők ne láfsák gyávaságunkat.

Mind. Líellyes! Hellyes!
l  im
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IHvl-ülo. Maradjon tehát el a’ mértani idck-* 
r81 . — Egy különös fietfi dolog ad'a de magát: 
a* két fel Prokíiorait hivják-bé ( menyen ki eggyik )  

GÁRDÁN. Meg igen íok ’s lókkal fontosab
bak volnának, de a’ mellyekért annál imcabo k<- 
revettetnéin; maradjanak később időkre! még egy- 
£yet fzollok utoljára ebbe a’ palotába! ha moi't-is 
le-nevettetem.

Min l. Halljuk e2t !
CÁRDÁN. Minthogy annyiszor keservesen 

tapasztaltuk, hogy fok féle munkáink’ mulatságaink* 
útaink’ intézeteit az időnek rendetlen változásai 
keresztül vágják nem volna-é jó egy ollyan As- 
-•'•nomust fogadni, annak a’ Caísabol illendő űze

tett rendelvén, a’ ki minden efztend'óbc úgy ren- 
<ielne-*l al időt a’ Kalendáriumba, a’ mint kivan- 
nők ? ’s cgyszer'smind az órákat igazítaná, dol
gainkhoz képpeft nyújtaná ’s rövidítene?

Mind. Már ez hellyes! felséges!
Jíggyik. Ebbe a’ Századba , főt ebbe az Öfii 

tisztes palrtába fzentebb gondolat nem fzületett —> 
2Más. Improtocolláltafiék ! «zzcl mind el-iűr- 

lötte minden gyengeségeit-

H A10D1K  J E L £ K IS .

A' Prókátorok bt-jönek.

FM-tlö. Tefsck az Uraknak ügyeket elé adm# 
BLAISE. A ’ Lég - keresztényebb Királynak 

~̂TIT dik Lajosnak Névében! M. G. J. F. Bemard 
c’c !a Faubourg a? Urat nem tudom mitsoda Urat 
keresi ilijtn mtlto okon: .Hogy O Kegyelme nem

által-
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általlctta ö Ngának Hitveséhez, a* kivel a’ fzeti- 
tséges hitet cl mondván annak Örökös f’el-oldhatat- 
ían kötelére eggyc$ittetett-vaU, Jc-menm annak 
a’ fö d alá a boldog fel-támadás’ reggeléiglen ve
tet: ágyához , éí onnan a halainak f/.ent ejtzaká'á" 
bol erre a’ bűn’ és fzarándokság’ hellyére vifsza 
hozni; itten pedig a* maga ördöngös meftersége 
által a’ holt teltet újra i’cl eleveniteni; maga tud
ja mi s. ia lélekkel; mert az cléDbeni lilénnél van 
a’ -honnan az <S kegyelme ördöngös kénszeritéscir# 
í.-ncin jö : azért

i-mo Ö Kegyelme mint valóságos ördöngös bo- 
fzorkány még ma égettetefsék-meg Pandcctar L. 
V L  Tit. 9. ■

a-do.A’ Felesége adattafsék-vifsza az ő első igaz 
Hites társának, N.. Denglos Urnák minden örök* 
fégeivcl Digcftor L. V: Tit. 7. főt mind azon Kle- 
nodiumok , a’ mellyekkel a’ sirba le-ment, azon 
módón minden azutánni hibák ki-potolásával relti- 
tuálca sinak. Ezt mind a’ kettőt Törvény cs Igas- 
ság meg-kivána; hogy történt executioba menjen. 
Et Protrftatur.

HtPPODÁM. Digcftor- L. X. Tit. 4. Matri. 
moniutn non cft perfectnm, donec consumatum fu- 
erit. a’ Gróf’ házafsága minckelötte tökcilet-Tségre 
ment volna; hogy ne menjen , azért leakasztotta 
az Iíten félbe, közben állitván a' halált ; az eskü
vé* a' föld fzirién volt,  ’s a’ föld a1 á nem fzólvál; 
* ’ koporsóba minden földi kötések még-oldatnak — 
mikor az élet partjaÍB túl téve, a’ Kcquiemet el
énekelték , ’s a’ frtol vifsza tértek, mindennek 
vége volt; ’s a’ 117üvek-is  ennek már fzegényC

1 2 a’ mát
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a’ más világon, ha az-az Ur felsőbb fugallis által 
indíttatva, ie-nem fzállojt volna a2 örök éji' fe- 
tetsegébe ,* ’s íok fohá>zkodásaira a’ Mindenható 
fel-- etn támafztotta volna. Már mórt: egy más élet
be cskütc - meg-'ele mint egy fzabad fzüzzcl; 
azért mint valóságot felesége után kívánja és kéri 
az Ipjánák. ’s Napá'ának minden örökségeit.

HILAIRE. Ha praetendál; nurtafsa - meg , 
hogy az afszony éppen az ; micsoda különös jeggyel 
bizonyítja - meg ?

13LAISE. Az ellenllnk-is éppen úgy lehetne*
EVíl-ülö. J8jjcnek-bé magok a’ Felek !
HILAIRE. Ha a' halál után egy más életbe 

befzélnek , ügy ninis ebbe lem mi keresetek : ex-
cipiálunk Contra Actoratum.

BLAISE. Az-is meg-forditkato ! de az-az e-
gész dolog tsak játék: elsőbben ó Kegyelmek, 
hogy .esküdtek? költött név alatt? azzal az egész
figyek’ fundamentomát haraifsá tették ; ’« a’ hamis 
fundamentom az igafságot cl-nem birja : másodszor 
úgy minden Afszony, a' ki* meg unná az Urát, le« 
fric-nne a’ föld ala egy éjtzaka a' kriptába ; oda 
ve tetve ma ágyat magának, hogy holnap máfsal 
eskectethelke cg) be magát —  ( jöttek bi m Jelek )  
V alóságos halált kell bizonyítani; jöjjön e lé , ’s 
tfiutassa-meg , hogy a' nyüveát hol kezdették volt 
»cg.

H E T E D IK  J E L E N E S .
LOUIS. ( éli áh ) Nagyságos Urak! méltozr 

tafsanak nieg-engcdni, hogy meg-osztozzunk : én 
Áiég-maradok azzal a’ mit az Iltcn egyenesen né
kem adott i ’s femmit fe kívánok többet; a’ világa

a»k
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aak minden arannya nem fiit olyan fzépen, mL. 
a fzerelem’ idvcfségének egy tekintete, —  ’s mi- 
kor az én karjaim között ezt az áldott teremtést 
én egyedül az Idén’ v.4gheletlen országába enyim- 
nek érzem; gazdagabb vagyok, mintha a’ fold’ 
golyobifsát által ölelhetném minden külső fzépsé- 
geivel ’s bé-rejtett kintseivcl — Egy fc hafonlitha- 
to ehez —  ’s ezt-is onnan hoztam.ki; a’ halál’ 

,ks jai köz2iil ragadeam-ki, mikor éppen tenni a* 
karta reá az ó föld alatti országa’ pecsétjét, az ö 
mar prédára indult udvara elöl ; azon borzasztó 
fötétiégböl, a’ hol a’ leg-mérészebb fzlr-ií meg- 
iafsul, ’s a5 leg-hevebb ifjú ro'sai-is cl-halaványul- 
nak — egy különös belső fugállás vitt-le engem, 
nem faját bátorsággal fzallottam alá az örök álom 
nyálkás boltjai alá — az ég adott tízet rae jembe -* 
terdre ellem ott; ’s buzgón lohászkodtam ; ’s az 
lilén ujjra meg-gyujtotu az élet’ lángját a* h.911 a* 
gyag képbe —

Nagyságos Urak! nagy a’ Ti méltoságtok, 
nagy a’ ti hatalmatak ! de ez már a’ üron-tul-van; 
’s oda az emberi törvények nem fzollanak; ott a' 
Meny-ország törvényje parantsol; Ne kívánjatok 
háborítani annak a’ jutalomnak bírásában, a’ mel
lyel a' fel-támadás után tetszett a’ Mennyei Bíró
nak és Atyának engem idveziteni; én-is femmi 
földihez többé juíl nem formálok; és az egész ő- 
rcikséget a' Grófnak által engedjük —  én (  meg
fogja a. fele segít ) meg - elégszem az én mennye* 
örökségemmel a' mellyet már meg-találtam; ’s a 
Grof-is elcgedjék-meg azzal a* földi kinttael, a’ meit 
tyet keres,

l % CÁR.?
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CÁRDÁN. Brávó ! Ez fzcp és hellyes.
Egtytk. Egg-yik a’ héjjával, maiik a’ belivel.
Sokan. Hellycs.
ElülnUi. Vigyc-el hát az ur a* magáét: ’s az 

yftennek további áldása kisérje életeket 1 
Mind. Vivátl

L o u is  cs íiENRtETTE (  nttg-bajtva, magokat í k
Jí^va cl-iitetnttk )

N Y O L  T Z A  D  l  K  J E L E N É S .

E g y  T i s z t  jbn A k i  ékkai

Elol-ülb. Mi az?
Tiszt. Moll találtuk-tneg r  Denglos Ur’ Tcs. 

lamentorr.át.
m P  *  ,  1  .  ’

Elöl-ülo. ( áhal-veszi') Mi van benne? (néA)
Tisr.t. Mindcnií a’ Szegényeknek hagyta egy 

állandó Capitalisnak.
Mind. Há ! hál hál Már ez rendes!
bERNÁPvD. így az én credetemkori fzeren- 

tséMen tsiliagoai egy motsárba futa-le; talán: tob- 
is volt az egén az én fzületésem’ éjtzakáján ’s 
valamellyik kedvezőbb Iefsz —  meg-vetem az e- 
gész kintset, mint egy aranyos teaetö ofzlopát 
képzelt boldogságomnak ,• ’s el-menyek fzomoru lan
tommal , hol az idős fák árnyékaiba búvik a’ 
futtogo patak a’ hold elől, ’s egy fülctnilc Solo- 
jának Sccundálok. ( le-esik a’ Kárpit )  á

V É G E .
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l.iö A% elöljáró hestedben egy pontra ntrgue tűim 

kell, hogy «’ F. Császárné (j felsége k érésere, a 
lakodalmi Pompára szánt summa, a Szegényeknek.
a d a t o t t .

2- dn Ezen miinkítska Febr. vérére jővén ki ; a 
fenn irt ígéret izeit a’ teleti már vem tellfesiwtbétik: 
de tsak ugyan ab' v.hppesi, a' mint fog ezen ( tsalc 
;oo )  Exemplar el-kelni,. teli) esittetni Jog.

3- íio A' tanító' kertbeli Scinájában (  az első Fel
vonásban ) Esőn vétetett észre, bogy van ullyan-is? 
4* mi a' természethez közelítve, a’ jó Ízléstől távozott: 
ie vaunak a kiknek éppen igy kell mutatni, hogy lás
sanak , ’í vigyázzanak előre; <?’ H /-sert menne'be, 
tor}' a* örvényt meg-látta , (  mint a’ bogár a’ gyer
tyát ) a'messze terjedve, wöío/ygo karikák, ku- 
l :imben-ís bé-sodirnák —  otoí messzire hátrál, ba 
eiSre meglátta-—  /?’ virtusnak fő mestersége, kísér
teibe nem menni, vagy onnan ki-futni, addig a‘ míg 
leheti ezt fogadjuk mikor kérjük, fce/t nem riteí- 
lli —  Kitsiktn áll a nagyság; a' baj-szál lincán, 
egy zéjirre le-ir \‘.inak , a büszkeség Tornyai; egy te
kintetre vagy szóra, az egész meny leszáll, llagai 
egy dbrázaton , ajtaja az a jakokon ; Sellyékhez F buz
gó angyal, el-ragadva érkezik i ’j egy pillántatnyi id- 
vességre , kárhozat következik. —

4- to Egy iHy' kött'nyüizerü inunkénak egész erratát 
\ tenni átalván, a -Corrector tűrhetetlent égé' miatt ma-

tadt több apró hibák között, a nagyabbak ezek .
Jiibak. Igazítások

Lap Ser. 1
13 2

Oszlopon fedelén
20. g.

’Sido JEAN.
39 19

1 óba vizbe
71' 9. nints’ nints,

HIPODÁM Prókátor nints »’ fzeiuélly 
közé fel téve. —




