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szEMÉLYEK. 

видz s1 , MÁsm-'zxT KÉTLAKY. 
с z E s с z I , супы’ KEDvEsF.. 
n Y u l. A , убьет’ Fn , czsúczl’ xEnvEsE. 
l N т A I , BALÁzsI’ BAnÁTJA. 
s ив в в; х с s Y , mm1’ sóaom. 
v ö l. о Y I , mm’zsl’ BARA'TJA , супы’ дтхш. 
в E n т 6 к , PAnAszTLEcÉNY, „мы szoLcA’JA. 
no n к A , PAnAszTLEÁNY , nALÁzsl’ szoLGÁLón. 
üGYvÉD. . 

А- dolog történik eggy külvárosí piaczon. 



 

ELsó FÖLVONÁS. 
.___ 

ELsó JELENÉS. 

INTA! És BALÁzsl. 

1 N т A I. 

А‘ vógre jöttél ide tehát, miként elöbb 
Mondád, hogy öы elvegyed ? 

BALÁzsL 

Nem más okért; 
’S ezt végre is hajtom, hacsak lehet, ma vagy 
Holnap. 

1 N т A 1. 

Barátom! itt csupán ketten vagyunk , 
És minden avatatlan tanúk’ fülelései 

‚ Nélkůl beszélhetünk. Bocsáss-meg elöre , ha 
Mint já barát megnyitom elötted keblemet. 
Szándékod , elhidd , rettegésbe hoz engemet. 
Akármiként intézd ügyöd’, te vakmerön 
Koczkáztatod magad’ , ha házasságra lépsz. 

BALÁzsL 

lgaz, barátom, elhiszem, neked saját 
Házadban okod elég vagyon , hogy engem is 
Házam’ körében félts: ’s mutatja homlokod , 
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Hogy Hyman’ áldott lánczait csalhatatlamil 
Szokták követni mindenütt a’ szarvak. 

l N т A l. 

Оь, 
Ezek csak a’ vak eset’ csapási , mellyeket 
Hogy elkerülni fog, magáért senkì sem 
Lehet kezes! de az , ki errf'íl módfölött 
Aggódik , úgy vélem , nem a’ legjózanabb. 
De , hogy miattad rettegek, egyedůll azon 
Gúnyok teszik , mellyekkel olly töménytelen 
Férjek’ szerencsétlen esetit rostálgatád. 
Szó a’ mi szó; magad tudod , kicsìnyt, nagyot 
Birálgatásod alá vonál, ’s abban telék 
Legkedvesebb kéjed: ha mindenütt , a’ hol 
Valál , kaczajt indíthatál a’ titkosabb 
Szel'elmi cselszövetekböl. 

BALÁzsL 

Ez méltán esett. 

Van-e több imilly város teriilt szinén kerek 
Földünknek, a’ hol a’ férjek illy tiírelmesek 
Volnának ? Itt lépten nyomon láthatni , mint 
Kötik-be szemeiket nekik százfélekép 
A’ csalfa lélekkel biró dajnák. - Emez 
Javakat szerez, mellyeket a’ nö azokkal oszt 
Meg , kik a’ magát törö maró férjnek fejét 
Megszarvasítani bajnokúl törekszenek. 
А’ másik (eggy kissé szerencsésb , hanem azért 
Szint olly csufos) jól látja , mint ajándékoztatik 
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Hitvese koronként; ’s még sem ébred benne föl 
Féltékeny indulat: mivel nöje hiteti , 
Hogy mind eré nye’ bére ez. Tovább amott 
Еgy harmadik tl-izet kИП; de legkìsebb 
Sikerét se’ látja annak. A’ negyedik tele 
Galambszelídséggel, az egész dolgot szabad 
Folyamatra hagyja: ’s ha közeledni щиты 
А’ hölgyimádót, keztyüt és pálсы“ ragad, 
’S megy. A’ menyecskék közül emez , mint nyilt 
Nöcskéhez ПИk , szinli hiiségét a’ férj [szivl'i 
Iránt; imádóját fl-ilébe sugja; ’s az , 
Mivel e’ csal-étek bódulásba hozza (it, 
Nyugodtan alszik; söt talán sajnálja is 
Az esenkedöt, ki esdeklésit nem haszon 
Nélkůl fecsérli. - Más meg’ ártatlan paláы 
Alá akarván fényüzését rejteni, 
Azt valija: hogy játékba’ nyeri a’ drága pénzt, 
Mellyet naponként elpazarl; ’s az eggyügyii 
Férj , meg se’ gondolván, minó\ játékban? az 
Еgеt az adott nyereség’ fejében áldja is. 
Eggy szóval , a’ satyra’ ezer tárgyait ezer 
Alakba’ rám kacsongni látván , a’ kaczajt 
Megállanom mi mód lehetne? Vagy midön 
Az ostobáknak olly . . . 

INTAL 

Igen, de ki mást nevet , 
F élhet, lioгy ö is eggykoron kölcsön gyanánt 
Kinevettetik. Hallom a’ világ’ beszédeit 
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Én is magadként; hallok ollyakat, kik a’ 
Történteket hangos torokkal kürtölik, de ott, 
Hol én vagyok , bármit hiresztelnek; soha 
Engemet azon tapsolni senkì se’ lát. Valóm 
Sokkal szerényebb, semhogy ezt tegyem; ’s noha 
Bizonyos neml'i türelmeket magam is nagyon 
Kárhoztatok; ’s noha semmikép nem szándokom 
Elnézni, mit töménytelen férjek hideg 
Vérrel tekintnek: még is ebbeli érzetem’ 
Ki nem ñtl’tom senkinek. Mert, hasztalan , 
Kell félni a’ gúny’ visszapattanásitúl: 
’S illyen esetekben nem tanácsos eleve azt 
Harsogni, mit fognánk mivelni , mit nem? Így, 
Habár a’ sors’ vaskénye homlokomra olly 
ldomtalan czimert tüz is; bátor vagyok 
Azt'líinni: -hogy 'illy viseletem mellett, kik aй 
Megsejtik is, csak legfölebb köpönyeglalatt 
Fognak mosolygni; söi: talán a’ jámborabb 
Lelkek sohajtva mondani: „be sajnálomötl“ 
De nálad ez másként vagyon kedves komám! 
Te , újolag mondom, sikos pályára lépsz. 
Minthogy szavad kl'mélel-len csipdezte a’ 
Türelem miatt vádoltatott férjek’ bi1-ét; 
Minthogy reájok nézve еggy lánczröl leoldatott 
Sátán valál: tapogatva , ’s ójad magad , 
Hogyrá ne szedjen Chlorisod; máskép, habár 
Csak eggy körömnyit sejtenek körl'ilted a’ 
Töled gunyoltak; érzeni fogod mérgöket. 
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BALÁzsL 

Kérlek ne töprenkedj’; helyén legyen feje 
Annak , ki rajtkapni akar e’ pontban. Tudom 
Én mind azon fortélyokat, ’s alattomos 
Ösvényeket, mellyeket az asszonyok szemeink’ 
Bekötése végett leltenek: ’s mivel nagyobb 
Részint ügyességök пokoй kijátszani 
Bennünket; ezen eset ellen is beárkolám 
Мagaм‘; ’s fölötte ügyetlen az , kit elveszek, 
Аrra , hog'y eme’ rút bélyeget sütné reám. 

INTAL 

Hohó! barátom mit vКatл? ‘I'alán hogy еggy 
Buta . . . . .2 

BALÁzsL 

Ki butát vesz , nem csekély ésszel bir az. 
Hogy hitvesed feddhetetìen, önkényt elhiszem 
Mint jó keresztény: de az eszes hölgy alig igér 
Boldog jövendöt; és tudom soknak nagyon 
Sokba kerül az, hogy szerfölött elmés leányt 
Választa. Én viseljem eggy olly lángeszii 
Asszony’ bilincseit, ki folyvást üstökös 
Csillagot, eclypsist, ’s hypotenusát emleget? 
Ki versben, és folyó beszédben ékesen 
Ír? kit tudósok , ’s herczegek keresnek? és 
Azonban én mint férje, csak mellékesen 
Említve , olly szenthez legyek hasonlatos, 
Kit senki még elöidézni sem kiván? 
Nem; soha nem akarok én imilly fellengezö 
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Elmét. Mihelyt az asszony a’ szerzö-nevet 
vadássza, már többet tud az, mint kellene. 
Én azt szeretném , hogy csak azt se tudja nöm, 
Mi légyen a’ rím, és ha vele cadentiást 
.Íátszván akárki kérdené „káposzta: Mi 
Illik-reá ?“ felelje: „kolbász és kapor.“ 
Szóval: tudatlan légyen az végetlеnůl; 
’S kerékdeden kimondva , mást ne tudjon ö , 
Mint istenét imádni, engemet hiven' 
Szeretni, fonni ’s varrni . . . . 

I N т A 1. 

E’ szerinta’ te 

Nádlovad az ostoba feleség? 
BALÁZSL 

Az; és pedig 
Annyira: hogy ôrömestebb ragaszkodnám a’ rút 
Tompa-fejühöz, mint bárminö villám-eszů 
Széphez. 

INTAL 

Pedig a’ szépség, ’s az ész . . . 
в A L Á z s I. 

Elég ide 
A’ becsületérzés. 

INTAL 

Úgy, de monddsza hát , miként 
Reménylheted , hogy tudja a’ botor barom 
Mi a’ becsület? mert azt nem említem, mi szép , 
’S mi kellemes lehet illy szamárhoz holtodig 
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Nyù-gözve lenni. - Gondolod, hogy czélodat 
Éred ez uton? ’s hogy képzeted szerìnt erös 
Alapokon álland homlokod’ (Нsше? --- Az okos 
Nö is feledheti néha tisztjét; de legalább 
S'zûkség, hogy ezt akarni merje: a’ buta 
Ellenben azt minden nyomon meg-n1egszegi, 
Bár néki különös örömet illyen megszegés i 
Nem hoz; ’s gyakorta azt se’ tudja, hogy ez botla's 

в A L Á z s l. 

Ezen 

Bölcselkedésre röviden ш felelem, a’ mit 
Ilajdanta illy esetben eggy más válaszolt: 
,._ Пиши‘ , ba'rmz'ut идти, ñogy okos l/ó't vegyeń; 
Pepoli, llogy лишай?” Zeng/-each и’ [zegge/l: 
Veßgre и т е n t momlva’n ba’zm/Ílm' jbgsz rzy-ta , 
Hogg mak-acs дадут/(1 szavadra nem Лада.“ 

1 N т А 1. 

Eggy szót se’ szólok többet. 
BALÁzsL 

Önnön köntöse 
Kinekkinek legjobban áll. Nekem, ha párt 
Választok , abban is saját módim vagyom, 
Mint bármiben. Van annyi birtokom, hogy olly 
Asszonyt vehessek, ki egészen kényemet 
Kövesse , és vak hódolása kincseit 
Vagy eredetét szememre lobbantani sohn 
Ne hagyja. Számosb kisdedek közt eggykor eggy 
Négy évet ért csendes , komolyî szere'ny alak 
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Meg tudta bájolni szívemet: „интима 
Anyjátul öt elkérni kedvem érkezett; 
’S az l'igyefogyott menekedni terhéti'll örůlt. 
Eggy a’ világ’ шaг“ nem ismerö csekély 
Klastromba vittem öt, hogy ott en-politikám 
Szerint neveltessék: az az, kiszabám, minö 
Vigyázatot fordl'tsanak rеá , hogy ott 
Belöle olly idióta kerekedjék , minö 
Kevés vagyon.-Sikerült is ezen intézetem; 
Mert serdülését- meghaladt korában is 
Olly ártatlannak leltem öt: hogy az legeket 
Áldot-tam e’ bölcs tettemért; melly, mint hiszem, 
Számomra еggy inyem szerìnt való hütöst 
Képzett. Tehát ismét magamhoz vettem azt: 
’S minthogy lakom ezerféle emberti'l] pözsög: 
Félretakarítám öt (szemesnek a’ НЕЁ) 
Külvárosi lakásomba , hol soha senki sem 
Szokott keresni; és nehogy természetì 
Jósága csorbúlhasson: olly cselédeim 
Udvarlanak köríilteg kiknek eggyügyů 
Erkölcse az övéhez hasonlít. Kérdezed talán, 
Mi czélja е’ regémnek? az , hogy észre vмы , 
Milly igen elöre látok én. -- пog)’ tennmgad 
Vehessed 6|: szeml'ígyre, ’s választásomat 
Megitélni tudjad, jó-e vagy hibás? ma jöj 
Vacsorára hozzám. 

l к т A'l. 

Édes örömest. 
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BALÁZSL 

Ugyan ezen 
Találkozással ártatlanságát, ’s egyéb 
Tulajdonit mind megbirálhatod. 

l N T A I. 

A’ mit ez 

Oldalrul említél, nem . . . . 
в А L Á z s I. 

A’ való szavam‘ 

F ölfogja múlni. Eggyszerůségét gyakran 
Csndálni kénytelem'ttetem, ’s olly dolgokat 
Ejt néha, hogy majdnem halálra nevettet. Így 
Többek közül, a’ minap -kihinné 1- szertelen 
Tünödve hozzám lép, ’s ezen kérdést teszi 
Ártatlanúl: „A’ gyermekek hol termenek ? 
Nemde a’ kutakban ? “ 

l N T A 1. 

Áldjon a‘ sors vele, szívem 
Balázsim l 

BALÃZSL 

Ezt köszönöm; de {hát folyvást ezen 
Néven hivandasz engemet? 

INTAL 

Nyelvemre jö 
Az szüntelen akaratomnak ellenére is; 
’S a’ Kétlaky uraság eszembe se’ jut soha. 
Ki ördög is sugallta, hogy negyvent haladt 
Karodba’ magadat elkereszteltesd, ’s avult 
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Polgáriságod’ omladékibiíl uri 
Rangot koholj ? 

BALÁZSL 

Annak, barátom, eggy oka 
Az; hogy ezen új házam egyedůl a’ Kétlaky 
Nevezet alatt ismi'retesz másik pedig , 
Hogy ezen nevet füleim nemesbnek hirdetik. 

I N т A l. 

Minö fonákság! ösinek tisztes nevét 
Letenni, és helyette más chimeraì 
Képzetre épültet magára ölteni! 
'Ezt rendszerint bizonyos nemü csiklandék szüli. 
Számmal ne vétsek: eggy parasztot ismerek, 
(Rendes neve Döher Csicsa)ez ámbátor csak eggy 
Hold földje van; körülvevé szůk birtokát 
Valamelly mocsár’ büzhedt vizével, ’s a’ becses 
Зziаеt)’ nevet vállalta föl. 

B A L Á z s 1. 

Barátom , е’ 
Példát magadnak tarthatéd. Elég az, én 
Kétlakynevet viselek , mivel jól hangzik , és 
Dicsö is eggyszer’smind: ’s ki másképen nevez, 
Az nem találja kedvemet. 

l s т A l. 

’S pedig kevés 
Találkozik még is, ki megfelelne ebbeli 
Vágyodnak: és mi több, leveleiden is nem eggy 
Czimet találsz . . . . 
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nALÁzsL 

Nem sért ez ollyantúl , kinek 
Tudtára ninos; de tò'led . . . . 

l N т A 1. 

Ísten neki! ezért 
Biró elejbe nem kelünk. Iparkodom ezután 
Számat reászoktatni , hogy csak Kétlaky 
Úrnak nevezzen téged. 

B A L Á z s 1. 

Isten veled. --- Ezen 

Kapun kopogni fogok, hogy ottben jó пapт: 
Mondhassak, és legalább megérkezésemet 
Tudassam. 

l N T A l (hívoztában félre) 
Ez, lelkemre mondom, nincs èszén! 

в A L Ã z s I (единиц 
Ez néminemü pontokra nézve esztelen. 
Rendes , mi szenvedélyesen legyezi kiki 
Ön-véleményit. 

(Zörget tulajdon lxáza‘ kapujaín) 
Hej ! 

MA’soDIK JELENÉS. 

nALÁzsl; (helm мир“) вввтбк És пoни. 
` 

в в ат 6 к. 

Ki zörget? 
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BALÁZSL 

Nyisd ki csak. 
(félre) 

Elképzelem , minö öröm leend , ha majd 
Eggyszerre nála toppanok , kit már tized 
Nap óta nem látott. 

B E R т 6 K. 
Ki van oda kint? be! 

B A L Á z s l. 
Én. 

B E R T 6 K. 

No ’s ‘è 
BALÁzsL 

Nyisd ki lassan. 
в в в т ó K (Вт-Кении) 

Menj te. 
D 0 в K A. 

Menj magad. 
B E R T 6 K. 

Nem én 

Ugyan. 
D 0 в K A. 

De én sem ám. 
BALÁZSL 

Helyes mód , engemet 
Itt ácsorogva hagyni! Ugyan eresszetek 
be végre, kérlek. 
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B E R T ó K. 

Hát ki zörget? 
в A L Á z s 1. 

Az uratok. ` 
в E R T 6 к. 

Mit mond ? 

n o R K A. 

Az úr jött haza, hamar nyisd-föl. 
в E R T ó K. 

Nem én , 
Nyisd-meg magad? 

D 0 в к A. 

Nem látod-e , hogy a’ tüzet fujom. 
В E R T о к. 

Nem látod-e, hogy a’ verebet örzöm? a’ macska 
ma Elkapja. ‘ ld 

BALÃZSL 

A‘l mellyik ki nem nyitja , öt ebéd 
Helyett koplal. 

(MíndkeHe; a' kapuhoz futnak) 
D o в к А. 

Félre! mi tatárt kalányozol 
Elöttem? Én már itt vagyok. 

в E R T ó K. 

Mért futsz elöbb , 
Mint én ? - derék fortély! 

DORKL 

кoп-багажа. 
2 
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B E R т 6 к. 

f Kotródj’ 
Te. 

вoвкь 

Hagyd nyitom-föl a’ kaput. 
B в в т 6 к. 

Hagyd nyissam én 
F öl. 

вoвкь 

De te ugyan föl nem nyitod. 
B E B т 6 к. 

De magad sem ám. 
DORKM 

Te sem. 
BALÃzsL 

Valóban ezek türelmemet tüzi 
Próbára teszik. 

B E R т 6 к (bejövén a' színre) 
Ehol ni! én nyitám meg , én. 

D О R K A (bejövén) 
De biz’ én , uram. 

B E R T ó к. 

Ha az uraságot nem tekinteném: 
Én téged . . . 

ß A L Á z s l (Вел-"Пси" eggy lökést kapván) 
Úh ördög! . . . 

в в в т 6 к. 
Bocsánatot édes úr 
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nALÁzsL 
Nézd e’ kölönczöt! 

в в в т 6 к. 

Dorka sem különb, umm. 
BALÁzsL 

F." nyomban elhallgassatok mindketten е’ 
Buta sültelenséggel; ’s reám fìgyeljetek , 
Mit kérdezek. ВеrШk, te szólj ; hogy folynak itt 
A’ dolgok в E R т 6 к. 

Uram itt . . . 

(Balázsi leveszi Bertók1 fején'îl a` kalapot) 

Пенa istennek bizony . . 
(Balázsi ísmét leveszi neki kaйфа“. 

Mi türhetö . . . 

(Balázsí Юra leveszi Berìók' kalapjzít, ’s földre vей azt) 
BALÁzsL 

Kitiîl tanultad ezt, fedett fíível 
Beszélni “Лет? oktalan barom! 

в E в т ó K. 

No, ezt 
Jól teszi az úr, mert én hibáztam. 

в A L Á z s 1. 

Hídd ide 
‘ (Ízenczit. 
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HARMADIKJELENÉs 

uALÁzsl, DORKA. 

B A L Á z s I. 

Szomorkodo tt-e Czenczi, míg falún valék ? 
Doux» 

Ha szomorkodott-e ? nem az bizony. 
BALÁZSL 

Nem-e г 

D o R к A. 

Nem biz” az. 
BALÁZSL 

De hát miért . . .? 

вoвкь 

Ügy! vagy igen is , minduntalan 
Azt vélte,hogy megjött kegyedfs csak eggy lovat 
Eggy szamarat , ökröt , vagy bivalt házunk elött 
Elmenni nem látott , hogy azt kegyed gyanánt 
Ne nézte volna. 

NEGYEDIKJELENÉ& 

BALÁZS! , CZENCZI , BERTÓK , És DORKA. 

B A L Á z s l. 

Lám , kezében a’ kötés; 
Nem rosz jel ez. _ Orülsz-e Czenczi, hogy meg 

érkezém 
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CzENczL 

Örülök biz’ én, ìsten hozá az urat. 
в A L Á 2 s I. 

Viszont 
Örvendek én is. Ncmde néked Czenczike 
Nem volt bajod , mióta nem МИН ? 

с 2 в N C z l. 

Nmn;am 
Kìvéve , hogy balhák zaklattak éjszakánként. 

BALÁzsL 

Oh , 
Majd rövid idö alatt leend , ki azokat is 
Elüzze “Леd. 

CzENCzL 

Az'on kimondhatatlanúl 

Örvendeni fogok. 
B A 1. Á 2 s 1. . 

Elhiszem. - Min dolgozol 
Ott? 

с 2 в N с 2 l. 

Репкаt“ varrok magamnak; már az úr’ 
Hálósl’ivegeit ’s Шgей mind eggyig el 
készítgetém. 

BALÁszL 

Ez igen derék: eredj-be csak 
Most Czenczikém, de meg ne und addig magad’! 
Tüstént megìnt nálad leszek , ’s veled nyomos 
Dolgok felůl fogok beszélni. 
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ÖTÖDIKJELENÉ& 

в м. Á z s l (‚дамам 
Jöjetek 

Ide századunk’ hös-nöi, ti elmés, tudós 
Hölgyek! ti gyengéd érzeményt fitogtató 
Ájuldozók! kétlem , ha minden versitek, 
Regéitek, leveleitek, ’s szerelmeket 
Lihegö írásitok, ’s egyéb sajátitok 
Fölérhetök-e tisztes és szemérmetes 

Tudatlanom’ kecseivel. -- Óh ne légyen ingerünk 
A’ vagyon; csak a’ becsület legyen meg . . . 

HAToDniJELENÉs 

nALÁzsI, GYULA. 

BALÁzsL 

De Ы jön ott ? 
Ez volna . . . ? az bìzony. Csalatkozom? De nem; 
Még is csakugyan ö, мы más. _ Gyul . . . 

G Y U L A. 

Uram Вaм . . . 
BALÁzsL 

Te Gyula! 
c Y U L A. 

Balázsi ! 
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nALÁzsL 

Óh! minö nem várt öröm! 
Mióta vagy te itt? 

GYULL 

Kilenczed napja már. 
B A L Á z s I. 

Valóban ? 

GYULL 

Én mindjárt kerestem , ’s nem lelém 
Az urat. 

BALÁZSL 

Falun valék. 

GYULM 

Tudom, tized napig. 
BALÁZSL 

Hogy’ fölnövekedik a’ gyermek eggy két év alatt! 
Mint bámulok, hogy ekkorának látom öt , 
Kit olly parányinak ismerék! 

G Y U L A. 

Látja-e az úr! 
BALÃZSL 

Kérlek , miként van Völgyi, a’ te atyád, ’s az én 
Kedves barátom, kit szeretve tisztelek? 
Olly vidor-e most is? mert ha ötet illeti, 
Minden kicsinység érdekel. Négy év lefolyt. 
Mióta eggymást látni módunk nem vala: 
Söt még, mi több, úgy tetszik, eggymásnak nem is 
Iránk. 
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G Y U L A. 

Az ekkorig vidám , ’s rajtunk talán 
Most is kitesz. Levelet is küldött általam 
Az urnak. Eggy utóbbiban idejövetelét 
Igéri: de mi 'végett? okát nem írta-meg. -- 
Nem tudna polgártársli közt valakit az úr , 
Ki ide, Velencze’ messze partjain sok évekig 
Szerzett arannyal gazdagon tér-vissza , és 
[tt újolag letelepedést Ohajt? 

BALÁzsL 
Nem én ; 

Nevét nem emliték 3 
счпьь 

Szerencsy. 
BALÁZSL 

Nem ismerem. 

G Y U L A. 

Atyám nekem mint ismeröst jelenti öt , 
Hogy visszatért; ’s hogy azzal eggyütt utaz ide 
Valamelly nyomos dolog miatt; de mi légyen az? 
Sorai nem emlitik. 

(Ангинa Baläzsinak Völgyí' levelét) 
BALÁzsL 

Nékem ritka örömöt 

Szerzend megérkezése; ’s részemrůl nem is 
Mulasztok el semmit, hogy érdemei szerint 
Fogadjam. 

(Elolvasván a' levelet) 
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ó, két jó barát között minek 
Illyen levél! Felesleg itt a’ compliment. 
Te Gyula ezentúl (a’ levél errůl ugyan 
Semmit se’ szól) szabadon parancsolj ; mindenem 
Szolgálatodra készen áll. 

G Y U L A. 

Emberemet én 

Szaván fogom. Most szinte száz tallért-a van 
Szükségem. l 

в A ь Á z s 1. 

lsten a’ birám! lekötelezsz , 
Hogy engedelmemet nyomon használod , és 
Szeretem, hogy épen annyi van velem. Nesze! 
Erszénnyel eggyütt tartsd meg azt. 

G Y U L A. 

Ó ! én ezért 
Hálával . . . 

в A L Ã z s 1. 

Ezt a’ húrt ne pengessñk. Hogyan tetszik 
A’ város? 

GYULM 

Épületire nézve kellemes; 
Polgári számosak; mulatságai, nem is 
Kétlem , kìrályiak lehetnek. 

BALÁzsL 
Kiki lel itt 

Enyhеt’s gyönyört, ’s önkényihez szabja ezeket. 
2 
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De, mi illet-l azokat , kiket szerelmì hó's 
Névvel nevez a’ “ìЩЕ: azoknak itt 
lgazán szabad mezr'í nyilik;l mert asszonyaihk 
Kaczér0k;leggyìránt sизы! sz'ükéje, és 
Barnája: a’ férjek pedig legjobbak a’ 
ЁБЫ’ kerületén. Ez, mondhatom, fejedelmi ke’j ,f 
Es néha én azon csinyokbúl , mellyeket 
Tapnsztalék, egész bohózatot szövök 
Magamba’! -- Hát te még ezen tündérsereg’ 
Кбит eggyre sem мéd szemed’? Csnda vol'nn azf 
Нa néked itt nem jаtna rész. Шy idomuak 
Nagyobb keletben vannak a’ legñnomabb 
Körmöczi aranynál: termeted szarи‘: tellet 
А’ legvigyázóbb före is. 

стиль 

Hogy az igazat 
Mcgvalljam, e’ píacz’ köre'n eggykis kaland 
Кем! általam szövödni mair. Mint jó barát 
Кем tiírhetem-meg, hogy Kegyed’ titkomba ne» 
Avnssam. 

в А L Ã z 1 dan) 
Ez helyes! megint eggy új rege: 

’Lcsz, mit fekete könyvembe iktassak. 
с Y u LA. 

De cz 

Köztünk maradjon, ke’rem.l 
nALÁzsn 

Ohê... 
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c Y U L A. 

Tudja Kegyed, illy 
Esetben a’ titok- árulás a’ számolást 

Elaknsztja. Нz“ hím nélkül elmondom. 1Ne'kem 
Е’ tájon еggy szépség -szivembe bészökött.` 
Kezdetbe’ mindjárt esdeklésim annyira 
Sikerültenek: hogy tárt kaput lelék , -mikor 
Kivántam; és se’ nem dicsekszemq sem pedig 
Öt nem kisebbl'tem, ha mondom, hogy nagyon 
Jó karba’ vannak dolgaim. 

BALÁzsL 

’S a1. volna ? 

суиьь 

Eggy 
F iatal szüzecske , ki этo"; a’ vörnyeges 
Házban lakik. - Való, Вogy eggyügyülmég igen 
Eggy férñ hallutlan különczködései 
Miatt, ki öi: minden világi közösülés 
Elůl szegényt félre takará , ’s tudatlanúl 
Nevelé: de még ezen tudatlanságban is, 
Mellynek bilincsein tartatik , tiindöklenek 
lngerei. Eggy bájló alak , ’s езgy szellemì 
Gyöngéded alkat, mellynek ellentállani 
Nem képes emberì szív. De nem liihetem, под)’ zw. 
Úr még ne látta volna е’ szerelmi kéj’ 
Ezer var625i“! rakott bájcsìllngot. 
Nwe - CzQnczi. 
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BALÁZS] (félre) 
Ah! megdermedek! 

G Y U 1. А.- 
l Tyrannusa 

Képlaky , vagy Széplaky nevet visel; nem is 
Tudom; nevén soká панда"; nem érdemes. 
Hogy gыdaёт mondják sokan: de hogy okos is 
Azt senki sem; söt mint nevetség’ tárgya, úgy 
Említtetik minden felül. Nem ismeri 
Őtet Kegyed “4 

BALÁZS! (félre) 
Keserů falat! 

G Y U l. A. 

Hogyhogy’? Kegyed 
Nem válaszol? 

BALÃZSL 

De igen is, én ismerem őt. 
c Y U L A. 

Hgy-e nagy bolond? 
BALÁZSL 

Hm . . . 
G Y U L A. 

Mit felel reá az Úr ‘ë 
Ez a’ Hm talán igent jelent? Egész nevetségig 
Féltékeny , és kába ngy-e? látom úgy vagyon, 
Mint hirlelék. Elég az, a’ kellemteli 
Leányka rabbá tette szívemet. De nem 
Hazudok, ha mondom, ö valódi keleti gyöngy, 
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“S kar volna e’ fonák Czudar’ saskörme közt 

Illy ritka szépséget tovább hagyni. Legalább 
Nékem tehetségem, ’s heves vágyaim oda 
lrányzanak: hogy, bár ezer kínjára is 
A" szörnyetegnek, birtokomba kerítsem azt. 
Megvallom , a’ kölcsönbe’ vett pénz is egyedül 
E’ czélra volt tökélve általam. Hiszen 

Kiki tudja , hogy bar milly eröködéseink 
Mellett is , a’ pénz marad a’ legnagyobb rugók5 
Kulcsa; ’s hogy ezen csalóka ércz, melly annyi föt 
szédít naponként, hadban is, szerelemben is 
A’ hódolást igen sietteti. - _ De az Úr, 
Ugy tetszik, elkomorodva van: talán bizony 
Roszalja tervemet? 

B .A I. Á z s l. 

Dehogy; csak az felül 
Gondolkodám . . . ' 

GYULL 

Unalmas is vagyok talán: 
Magamat ajánlom. Rövid idö alatt saját 
Házában teszem az urnak udvarlásomat, 
’S köszönetemet. 

В A L Á z s I 
(egyedül vélvén magát) 

Tehát azt kelle hallanom . . . 

G Y U L A (visszatérve) 

Még egyszer; -- a’ kíméletet kikérem: a” 
Titok csupán csak két személyre való (ens 
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в А ь Á z s 1 (mm ыаьь) 
А’ mit 

Lelkemben érzek, az . . . 

G Y U L А (ísmêt vissnlérve) 

Leginkább pedig atyám 
Ne sejtse ; теrЁ , egek! minö harag’ tüze 
Lobbannn föl szive'ben е11епет! 

B A L Á z s 1 

(fëlvén , llogy Ордa ismе'l visszatér) 
0h , pokoll 

нвтвшк JELENÉS. 

в A L Á z s 1 (едим) 
Mennyit Зyаы-багет e’ beszéd közben! soha 
Szivbéli жaj nem kinza senkit ennyire. 
Milly gondolatlanúl serénykedett a’ mit 
Csevegö, hogy épen én elöttem fеде-f61 
МБЬе’ sántikál. Szerencse, hogy másìk nevem 
Мég tëvedésben tartja öt. _ A’ szél- malom! 
Fog-e még valaha illy böszülést mutatni ? De 
Bármit türék, le kelle nyelnem haragomat , 
Valamíg világosságra nem került , miti'll 
Kell tartanom, ’s míg végig el nem károgá 
Haláldalát, és voltake'p ki nem süle 
Szövetkeze'sök. - Rajta! érjük-el; talán 
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Nein messze lesz még. Többet is kìcsikarhatnnk 
Belöle. -- Már elöre is félek , nehogy 
Még több boszú érjen; mìvel az ember gyakran 
Többet keres , mintsem találni kedve volt.. 

MÁsoDIK FòLvoNÁs. 
.__ 

ELsó JELENÉS. 

вы. Á z s1 Штат). 
Most szìnte örvendek, hogy eltévedtem, és 

Utól nem érhettem ; mivel csak aligha bús 
Szivem’ zajos hullámi elkerülheték 
Vala szemeit. Mi könnyüden elárulhatám 
A’ bennem ádázó harag’ vaд lángjait! 
Pedig tudatni véle azt, mit eddig nem ludott , 
Kota volna. _ De fogadom, nem olly bollót lele 
Bennem, ki illy falatot vigan lenyelne , és 
Szabad mezöt engedne a’ nyalánk lépek' 
lncselkedésinek. - No félj, elállom én 
Utadat , ‘s kifürkészem legott, mennyire haladl' 
Az eggyetértés köztetek. Becsületemet 
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Védelmezem egyedůl ez által; mert a’ mennyire 
Már a’ leánnyal mentem , öt hölgyem gyanánt 
Tekinthetem; ’s botlása meg nem eshetik 
Gyalázatom nélki'll. Akármit mível ö, 
Az én rovásomra rovatik. -- Te átkozott 

Kirándulás! vеszди-11026 eltávozás! 

(zörgel a' кaрпа). 

MÁSODIK JELENÉS. 

nALÁzsl, nßn'róx, DonKA. 

B E В-! Ó K (Кaрп! nyiwân) 
No urnm , Ьеzезг most . . . 

BALÁzsn 

Csitt! ne is motszanj! ide 
ll'lindketten. Innen te, te meg’ innen állj. No! nem 
Ertitek-e ? Ide gyertek , ha mondom. 

n o в к А. t 
О, az Ur 

Szinte elìjeszt; mál- hátom is borzad. 
nALÁzsL 

I Tehát 
lgy kelle, mfg távxíl valék, parancsimat 
Tjsztelnetek? ’s így kelle engem’ eggyetértöleg 
Mßgcsalnotok? ` 
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D o в'к A (вмиг h'bához bonn) 
`Тaз, kérem, el ne nyeljen az 

Ur! 

y вввтбк дам 
О , talán valamelly dühös kutya marta-meg 

Urunkat. ` 
BALÁzsL 

Ah! . . . alig tudok szót ejteni, 
Olly tůzbe jött vérem; kevésben múl, hogy el 
Nenn fulladok. Pörére vetközném, ha nem 
Szégyenleném. 

(Beriók és Лох-Каша) 

Hogy no'zhetétek-el pokol’ 
Fajzati , hogy eggy fe'rñ ide béfurná magát? . . . 

(вашим , ki fuhísnak indúl) 

Fuss csak zsivány! е’ perczenetben meg . . . 
(Dorkíhoz) 

Tese 

Mozdul j helyedbůl, mert . . . parancsolom, igazán 
Szóljatok ‚ . ezer mennykö ! . . igen, parancsolom 

‘(Вт-Кa 's Вены: újra {Май kélzíil) 

Porrá zuzom tüstént , ki csak mozdnlni mer — 
Hogy’ jött-be házamba azon ember? szóljatok 
Gym-san, sietve, hamar; ne „мышцaм. 
Hogy’ дат-ы; házamba azon ember г szóltok-e 
Vagy nem ? 

вввтбк És nonKA (egg-ms) 
Зa] istenem! 
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D 0 R к À 

(isméi Balázsí‘ lábaihoz borull) 

Elhalok. 

в в n т 6 к (szinhígy) 
Szivem reped. 

B A I. Á z s 1. — 

Ilabok között fuldoklom; ah! lélekzetet 
Kell vennem újn-a; еgдy kiesinyt тaг! föl ’s alá 
дzй-“Нoй. - О egek! gyaníthatám-e ezt 
Yalaha, midön e’ kölket еggy arasznyinak 
lsmérni volt módom , hogy illyen szörnyü bajt 
Hozand fejemre ìdövel ? lstenem! miként 
Zajlik keblem! Jobb lesz talán , ka majd saját 
Szájábul édesgetem-elö aж egész ügyöt, 
Tikkasszuk a’ boszonkodást. -- Békét ‚идет! 

Halkan dobogj , halkan! l 
(Bertók és Dorkálwz) 

Ti menjetek-be, és 
Küldjétek ide Czenczit. - Vagy inkább várjatok 

(íe'lre) 

А’ meglepés nagyobb leend , ha búm’ okát 
Elöre senki sem sngandja meg neki; 
Magam hivom-le (it. 

(Berlók és Dorkálxozl 

Csak várakozzatok. 



HARMADIK JELENÉS. 

вввтбк És DORKA. 

DORKA. 

Egek! minö irtózatos! tekintete 
Megfagylalá a’ vért eremben; én soha 

"Nem láttam illy dühösl keresztényt. 
B в в т 6 к. 

Mondtam én , 
Hogy ama’ ñatal úr Интa-{61 benne az epét. 

n o в к A. 

De mi a’ manó lehet az, hogy itthon kedvesét 
Olly szigoru mód’ leseti velünk? honnét vagyon, 
Hogy egész világ elött titokban tartani 
Akarja; ’s még csak azt se’ látja kedvesen , 
Ha akárki‘ ñja reá tekint? 

в E в т 6 к. 

Onnét ni, hogy 
Шy tett miatt féltékeny indulatba jön. 

n o в к A. 

De hogy’ vehet raд’ olly eröt ezen csufos hagy 
máz ? 

в E в т 6 к. 

Ennek oka az , hogy szerfölött félti a’ leányt. 
DOBKL 

De mi okra nézve.a mire való ezen harag? 



36 

n E n T ó к. 

Аrra no Ihogy a’ féltés, csak értsd meg Dorka jól, 
Az olly'izél. . . no! . . . melly az embert elgyötr'i, 
’S melly minden embert elrivaszt a’ ház körůl. 
Yárj , neked én most eggy hasonlítást csapok , 
Hogy jobban a'ltláthassad ezt. Mondd meg Dora 
Mikor teli bögrédet kezedben tartanád; 
lla eggy nyalánk oda jönne, és abbúl veled 
Akarna enni: nem rivaszkodnál-e rá? 

Vagy töled eggy штаммы nem kapna-e? 
D o в к A. 

Ezt értem immár. 
в в n т 6 к. 

Szinte ngy l'an, lásd, az is. 
A’ nö bögréje a’ férñnak, ’s ha valaki jön , 
Ki az ö bögréjébůl akar falatozni, az 
Irtóztató haragra lobbanik. 

I) o a к А. 

De mért 

Nem teszen úgy hát mindenik? mért látni még 
Ollyanokat is, kik azon örülni látszanak , 
Нa hölgyeik körůl derék legényeket 
Sürögni látnak 3’ 

в в в т 6 к. 

Mert nem olly torkos kiki , 
Hogy csak magának ohajtaná a’ jóìlakást. 

n o в к A. 

Már meg’ jön ám, ha nem csalatkozik szemem. 
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в в n т 6 к. 

Jól látsz te; тем; valóban б az. 
вовкь 

Milly boszús! 
B E в т 6 к. 

Az бы, mivel bú й! szivén. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

BALÁzsl, вып-бис, És DonxA. 

nALÁzs 1 (fare) 
Bizonyos görög 

Octavianusnak jeles tanuság gyanánt 
Azt mondta eggykor hogy mìdön valameìly esel: 
Haragra készti: матчa-е! mindenek elött 
Lassudan az abcét; hogy e“l közben kiáradott 
Epéje visszatérjen ön-határiba, 
’S ne fakadjon ollyanra, min utóbb bánkodni kel 
Én is követtem e’ tanácsot Czenczire [lene. 
`Nézve , ’s ez okért készántag ide rendeltetém 
Sétálgatás’ ün’igye alatt: hogy beteg eszem’ 
Gyanúja öt e’ tárgyat illetö ügyes 
Beszélgetésre terelni дичи, és szive't 
Kilesve felvilágosodje’k. 
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ÖTÖDIKJELENÉs 

выдzн, спжсп , внвтбк, És Donn. 

BALÁzsL 

Jer velem 
Czenczi. 

(Berlók ’s Dorkálloz) 

Ti eredjetek-be. 

HATODIKJELENÉs 

nALÁzsl, czßNcz1. 

BALÁzsL 

Nemde kellemes 

Mozgás esik ma?` 
czENczL 

Az bizony. 
в A l. Á z s 1. 

Milly gyönyörü nap 
cznsczn 

Az igaz. 
nALÁzsL 

Mi ujság vagyon ? 

*Il 
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CZENCZL 

A-l kis kutya megdöglött. 
в A L Á z s 1. 

Kár érte; de hiszen meghalunk elöbb utóbb 
Magunk is egykor. - Kiki magáért. — Hát eső 
Nem volt , mióta oda valék? 

CZENCZL 

Nem volt. 
BALÁZSL 

Nem untad-ei 
Egyedůl magad’? 

с z E N c z 1. 

Nem én, nem is штaммы‘ 
Elunni magamat. 

BALÁzsL 

Mit csináltál még is е` 
Tized nap г 

C Z E N C Z ln ‚ 

Azt tartom, hat inget , ’s éjjeli 
Sapkát is annyit. 

B A L Á Zs l (kis gondolkodás ulán). 
Nézd csak édes Czenczikém, 

Milly furcsa a’ világ! a’ rosz nyelvek minö 
Rágalmazók! mit nem beszélnek! Nekem 
Szomszédim azt rebesgetik , hogy míg oda 
valék, te elfogadtad, és pedig gyakran, 
Eggy ismeretlen ifjn’ látogatásait, 

*‘S eltürted найдёт“: de én a’ rosz 
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Nyelvek’ szavát el nem hivém; ’s fogadni is 
Мaха: velők, hogy ök hazud . . . . 

CZBNCZL 

i Ne fogadjon az 
Ul' , mert bizonyosan rajta-veszt. 

nALÁzsn 
Mit? hát igaz 

Volna-e, hogy eggy ifjú ? . . . 
CZENCZL 

De milly igaz! csak eggy 
Pillantatig is alig hagyott magányosan; 
Akár lnegesküdjem reá. 

в А LÃ z s l (félre) 
Legalább ezen vallás , 

Melly olly palásizolatlanúl foly ajkain, 
Öszinteségeért kezes. 

(Czenczihez) 
De Czenczi, úgy 

Tetszik , ha jól emlékezem, tiltám "neked, 
Hogy be ne fogadj senkit. 

C z E N C z 1. ‚ 
Tudom; de az Ur , mikor 

Az ifjut elfogadtam, nem (идай, miért 
Történt az; és, hihetö, maga is úgy cselekedett 
Volna ez’ esetben. 

nALÁzsb 
DIegIehet; de Beszéld-elö 

Hát’voltakép, mi mdd’ esett? 
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czENczL 

i Az , igen csudálatos , 
’S majd nem hìhetetlen. -Én az erkélyen valék, 
Hogy a’ szabadban varrogassak: arra ment 
Е! igen közel a’ hársfák alatt eggy deli fuí: 
Ki, mint beléje ütközék tekìntetem , 
Tl-istént alázatos köszöntést külde föl 

Felém. Hogy a’ becsület’ szabá’sinak eleget 
‘идеи: viszonzám néki aт. 0 birtelen 

complimente; csap: sietve eztet is 
Visszafìzetém. О harmadikkal is legott 
Visszajöve: én viszontagoltam azt megìnt. 
Eltávozott , meg’ viszatért szám nélkül, és 
Újabb meg újabb bókolrísokat teve: 
Én, ki merön néztem gyakor fordultait, 
Szintannyi tisz.telgéseket bocsátgaték 
Hozza' , elannyira: hogy , ha ránk nem szürküle 
Azt est, talán vége se’ szakadt volna; mivel e'n 
Sem akartam engedni , ’s azon pirulni, hogy ` 
Pórúl neveltnek véljen. 

в A L Á z s 1. 

Ezt mïlîd jól tevéd. 
с z в N с '1. 1. 

Más nap korán kapuы‘ elött езgy vén dada 
lllozzáml bìczeg, ’s így kezdi: „Ísten марте; 
Edes leányom éltedet malasztival, 
És kellemid’ sok évekìg vìrágzani 
Engedje! ö nem aze'rt ruháza illy csuda 

l 
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Kecseket reád , hogy ajlándoklíval vìsszae’ljt 
T udd-meg pedìg,hogy еggy szivet halálra sebzél; 
Az ma ellençd keserů paпaszra gerjedett. [és 
‚ вАьÃиsцшм 

O.' Belzebub’ követje! fényalakba öltözött 
Sátán! ' 

с z E N с z 1. 

Bilt én sebze'k-e meg valakit ? csudálkozva 
Kérdém. Meg ugyan, e's milly nagyon l ’s az, ama’ 
НМ, ki tegnap este, míg erkélyeden [derék 
Ülél , szemcd-be шт. - Az ìstenért! мы": 
Lehet‘ne az? mondám: talain tudtom kivl'îl 

lìeája ejtók ‘здanий. - Ó! nem, felel aтaщ; 
Szemeìd tevék raj‘:‘ e’ szerencsétlen csapást: 
Azok’ tüzétl'îl támadott kinos baja. - 
Ó ìstenem! mondám; eléggé nem tudok 
Bámulni! На“ laknék az én s`zen’1eimben olly 
Gonosz tehetség, melly az embereknek árt?-- 
Úgy "an , viszonzá ö; a’ te тетей! halált hozó 
Mérget lövellnek, bár magad nem tudtad ezt. 
ЕЩЁ; az , a’ nyomorék mìattad sorvadoz; 
’S ha megvonod segédedet tôle: bìzonyos, 
A’ föld alá teszik öt rövid nap Мaй. - Egek! 
Кейс!“ fölötte fzйnа ez. De mit kiván 
Tôlem tehát, mi ezen baját enyhl'tené ? -~ i 
Leányom! Жgy .felelt a’ véll; egyedůl csak az:f 
Ohajtja, hogy láthasson, és ollykor veled 
Szólhasson. Egyedůl szemeid óhatják-meg a’ 
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Végsö veszélytül; ezek lehetnek gyógyszerek 
Azon baj ellen , melly csupán tölök eredett. --- 
О , ezt örömmel megteszem , mondám , ha már 
Így van a’ dolog; jöjjön, mikor tetszik neki. 

вы. Á z s l (fare) 
llogy a’ boszus égnek мы. kísérje könyörůletes 
Lépésìdet, lélek-kerl'tö gaz banyal 

czENczL 

lgy van az egész dolog ni! és valóban ö 
lllcggyógyula. Tehát most meremkérdeni ; ha jól 
Tettem-e? ’s ha шт le-lekismerettel öt 

Gyámoltalanul elveszni engedhetem-e , 
Én, ki elannyira tudom a’ bús szenvedöt 
Sajnálni: hogy csak eggy libát sem láthatok 
Megöletni? 

в ALÁz s l (fare) 
Mind ez még csak ártatlan 

Szivére mutat; és egyebet itt nem okozhatok , 
Mint oktalan távoztomat , melly e’ homálytalan 
Erkölcsì tЩи-66 örìzetlem'il hagyá , 
’S a’ cselszövök’ ñnom ravaszkodásinak 

Czélúl mé. Félek, nehogy merészkedö 
Vágyaìban a’ tréfán tul мы légyen az 
Agyafurt , csalárd játékait.l 

czsxczb 

Mi ba-j? Kegyed 
Dúlongni итаk. Vagy tМan roszńl “чéт, 
А’ mit шеи 
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BALÃZSL 

Azt nem. De mondd-meg végre, 
Mi köi-etkezett ezekbül? és tovább, miként 
Töltötte látogatásait nálad a’ beteg? 

CZENCZL 

Ó! mint ragadtatott-el! és mint enyhű le 
Baja ‚ mihelyest bebocsáttatott! , bár azon 
Szép ládikát látna Kegyed, mellyet nekem 
Adott; ’s a’ pénzt, mellyet eselédeink között 
Föloszta: Kegyed is belé-szeretne, ’s róla úgy 
Beszélne; mint mi hárnmn. 

B A L Á у s l. 
Иgy! de monddsza hát , 

Mit cselekedett magányosan levén veled? 
CZENCZL 

Azt mondta , hogy példátlamíl szeret: ’s mi több 
Olly szókat ejtett , mellyek a’ világ’ körén 
Lege'desebbek; ’s dolgokat, mellyekkel e'n 
Mérkezhetöt nem ismerek; ’s mellyekrül öt 
Ha szólni hallom , elborít a’ gyönyörüség, 
’S bal oldalamban eggy valami , de nem tudom 
Mi, úgy lobog: hogy töle majd elolvadok. 

BALÁZS! (félre) 
Kegyetlen a’ titok, de még kegyetlenebb 
Nyomozása , melly minden gyötrelmit a’ szegény 
Nyomozóe fejére ontja. 

(Czenczihez) 
Mind ezen kecses 
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Beszélgetés , ’s tísztelkedés kВА, valami olly 
старым nem telt-e тaйна? 

сивхсиь 

Ó igen; 
Il'legmegfngá kевиn’, ’s karom’, ’s ezerszerìs 
Megcsókolá. 

BALÁzsL 

Más valnmihez nem nyult-e lnég 
Azon kivi'll? 

(Lähán lnvgllëkkenésŕt) 
llah! 

czßxczn 

Кyпи biz’ az. 
в A ь Á z s l. 

l Valljon mihez ’ê 

Ahh î czENczxq- . oza . . . 

BALÁzsL 

No! 

czßxczn 

Ahhoz a’ . . . 

nALÁzsL 

 .bbávoT nzcxnzc
Jaj, nemlnerenx; 

Talán az úr még is выlетает! reám. 
nALÁzsL 

a 

Dellogy. 
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czßNczn 

De hátha még is ё? 
BALÁzsL 

Épen nem. 
CZENCZI 

‚ Tehát 
Hitére esküdjék az Ur. 

в A r. Á z s l. 
l 

lm , esküszöm. 
CZENCZL 

Megfogta hát azt a’ . . . de majd boszonkodik 
Az Ur. 

в A L Á z s l. 

Dehogy. 
czENczL 

Még is falán. 
BALÃZSL 

Nem nem; mikor 
Már esküvéssel is fogadtam. 

(félre) 
Ördög és 

Pokol! miféle titok ez itt! 
(fennszóval) 

Midet fogá 
Meg? 

czExczL 

Megfogá . . . 
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BALÁzsn 

А’ kárhozottak’ kinja nem 
lllyfe’getn". 

czENczL 

lllegfogta hát ama’ szalagot , 
Mellyet Kegyedtůl kaptám a’ minap. lgazán 
Megvallom , én azt nem tudn'm ellenzeni 
Néki. 

BALÁz si (мкм ve've) . 
No , hisz az még tiírhetö, Ilogy szalagodat 

Megfogta , llanem azt akarom én tudni, ha, azon 
Kézcsókola'st kivéve , nem tetnt-e egyebet? 

czENczL 

H0gyl1ogy‘? tehát még egyebet is szokás talán 
‘Гений? l 

nALÁzsl.l 

Nem aze'rt mondom; de nem kivánt-e még 
l'l‘öled tovább más valami gyógyszert, melly baját 
Enyln'tse ? 

с z в x с z 1. 

Elgondolható , ha mást kívá'nt 
Vnlna is: akármit sem tagadtam volna meg', 
Csakhogy segéljek rajta. 

n.41A Ázsl (mm) I 
Áld'asséli az Ur.' 

Мég tiírhetö kev'és vagyon rovásomon. 
Bertók legyen nevem, ha töbhször illy csufos 
Törbe esem. 
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(Iennuâvnl) 

Ez még Свежий, egyedl'îl ártatlanságod’ 
Gyümölcse: ’s .ennél Гog“: errůl már nem is 
Szólok tqvább; a’ mi megesett, isten neki. 
Tudom e'n , hogy az a'I csapodár hizelkedésivel- 
Nem mást aknrt , mint tégedet rászedni, és utóbb 
Kin evetni. 

czENczL 

Ó! azt nem hìszem; mondotta vot 
Ó azt nekem nyilvánosan harminczszor is. 

BALÁzsL 

КЛ! nem tudod te, milly kevés hitelre van 
Érdeme neki. De jegyezd-meg aй, hogy ládikát 
Elvenni, illy ñczkók’ sopánkodásira 
Hallgatni, minthogy epedezésök érdekel, 
Kezeidet általok nyalatni, îs szl'vedet 
Föllobbanásba hof/.atni , szerfölötti bůn , 
Eggy a’ halálosok közůl. 

czENczL 

l Bíin? mondja az 
Ur ! ’s ennek oka? kérem. 

BALÁzsL 
Oka ama’ szent isteni 

lSzózat, hogy ìllyekkel fölingereltetik 
Az ég’ haragja. 

czENczL 

Fölingereltetik ? de hogy'l 
llaragudhatik-meg ìllyene'rt az ég? hisz’ e1. 

-lM`' 

Пи 

EIL 
Ide. 
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Olly valamì, mellynél édesebb nem is lehet. 
Ah, szinte bámulok, mi rendkivüli öl‘öm 
Lakik ebben; én mind eddig ezt nem is tuda'm. 

BALÁzsL 

Úgy vagyon; a’ gyengédség , ’s ezen tìsztelkedô 
Beszédek, és czirólgatások kéjeket 
Szülnek: de tisztesség’ határi közt szabad 
Csа!‘ élni mindezekkel úgyyhogy azok elöbb 
A’ házas ‘Не? szent frìgyébül nyerjenek 
Megtìsztulást a’ bůntül. 

с z в к clz l. 
Иgy! a’ hitvesek 

КМ! ez tehát bůn lenni megszünik 3 
вАьÃжsь 

Meg ám. 
czßxczn 

Ó Init tegye az úr, hogyminél elöbb belölem is 
llìtves legyen. 

BALÁzsL 

Нa ezt akarod, én nem vagyok 
Ellene; mi több, most épen e’ végbûl jövék 
Ide. ' 

czENczL 

Valljon úgy van e? 
nALÁzsL 

Úgy valóban. 
3 
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czENczL 

Milly igen 
Kedvem’ leli az úr ezzel! 

в A L Á z s l. 

Аzt elképzelem , 
llIogy párosodni szád’ izére van. 

czENczL 

Tehát az úr 
Bennünket össze akar . . . 3 

nALÁzsL 

Ne kétkedj’, bizonyos az 
czENczL 

Ah Бoгy’ fogom kedvét keresni , ha úgy leendw 
в A L Á z s l. 

Részemrül is viszontag igy lesz. 
czENCzL 

De igazán 
Beszél-e? mert én megkiìlönböztetni nem 
Tudom a’ valótúl a’ kötödést. 

nALÁzsL 

Rövid idö 

Alatt tnpasztalod. 
CzENczL 

Mi ha't összekeriilünk ? 

_ nALÁzsL 
Ugy van. 
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czEN ст. ' 

’S mìkor? 

BALÁzsL 

Ma este még. 
C Z E N C Z l (nevetve) 

Ma este мég? 
nALÁzsL 

lgen, ma este. ’S téged ez kaczagásra Меж? 
сивисиь 

Arra ugyan. 
nALÃzsL 

Ez jó; én szeretlek tégeclet 
Megelégedetten látni. 

czENczL 

Milly szìves Kegyedl Ó vele igen megelégedett leszek én. 
BALÁzsL 

Kivel г 

czENCzL 

Az izével . . . 

BA L Áz s l. 

Az izével ? nem; így nem alkusznnk. 
Be nagyon sietsz párt tenmagad választani. 
Kerékdeden kimondva , más az , kit neked 
Szántam; ’s mi a’ te Еé Uradat illeti: ha nem 
ßánod , parancsolom, hogy azzal elszakassz 

l 
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Minden közösülést, bárha sirba taszítja is 
Nyavalyája . mellyel иgy is csak ámított vala: 
-S ha máskor a’ házhoz jövend; bóklás helyett 
Becsületesen csapd-bé elötte a’ kaput; 
Ha pейg kopogna, eggy дaтa!) követ hagyíts 
Feléje nz ablakrúl, ’s ez által élztesítsd , 
Вogy töled elmaradhat ezután. Erted-e ? 
Azonban én magam szugolyba rejtve majd 
Tamija akarok lenni , mint bántál vele. 

CZENCZI. 

Ó Зa] , csak olly igen helyes ne volna I 
n lA L Á z s l. 

' Eggy 
Szo't se. Takarodjál-föl. 

czßxczn 

у Mit? azt kivánja-e 
Az Ur . . . Ё 

nALÁzsL 

ЕЩЕ. Urad vagyolq hordd-elmagad’. 



HARMADIK FÖLVONÁS. 

ELsó JELENÉS. 

nALÁzsl, czENcz1, внвтбк, Donn. 

в А L Á z s 1 (czenczihez) 
Jól, mind igen jól ment; örömben olvadok: 

Követted emberůl adott parancsomat; 
A’ szöszke csábító le van forrázva, mint 
Érdemli. Lám, mennyit tesz az, midön okos 
Igazgató ушей a’ dolgot! -- Cщепей! a’ 
Те ártatlanságod’ vвsидy környékezé. 
Látod , mibe keveredél , mikor nem is álmodád ! 
Te , ha én nem oktatálak , a‘ pokol’ ’s kárhoznt’ 
Utjára tévedél. Ezen lepkék’ szokásait 
Ismérem én. Szép fegyverekkel birnak ò'k; 
Illyenek: a’ sok sujtás, sinór, fвникать 
Haj, sze'p kezek, mézes beszérl: de ezek alatt 
Éles köröm lappanfr. Valódi ördögök 
Вы!‘ , kik asszonyi becsülettel oltnni 
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Szeretìk a’ szomjat, melly hevítì torkokat. 
De, iíjra mondom; .hála vizsga és ügyes 
Gondoskodásomnak! ezèn uttal még elég 
Becsületesen kigázolál. Tekìnteted, 
Mellyel ama’ követ, ugymint biú reményinek 
Megsemmisítöjét feléje dobtad, érleli 
Szándékomat, hogy azon frigyet, mellyhez magad 
lménti mondásom szerint készítened 
Szükség, minél elöbb valósítsam. Hanem 
Mìndenek elött jó lesz, ha eggy kiâ oktatást 
Nyersz tölem az там. 

(Bertók ’l Dorkához) 
Széket ide nékem a’ szabadba. -- Ti 

Ha még csak eggyszer is valami ollyast tapaн 
talok . ‚ . 

n 0 в к A. 

Ó nn', Uram, jól felfogók imént kapott 
Leczke'nket. Akkor a’ másik Ur lóvá teve 
Minket; de . . . ' 

вввтбк. 

Eggy kortyot se nyelj ek holtomig , 
Нa többsz‘ór ide beférkezik. Másként is ö 
Nem igen derék ember lehet; nekem a’ minap 

is ollyan 

Aranyt пyoтott, melly már zsìdó körmiin Вopott. 
BALÁzs1. 

Vacsorára minden meglegyen , mint rendelém: 
">--._.. 
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Az eggyezés végett pейg, miként elöbb 
Pnrancsolám, híjjátok ide utóbb azon 
Üg’yvédet, a’ ki itt a’ szegletházban lakik. 

(Bertók ¿l Водкa el). 

MÁSODIK JELENE'S. 

nALÁzsl, cznNcz1. 

nALÁzsL 

Tedd-félre eggy kissé a’ munkát, és ñgyelj 
Szavamra Czenczi; fejed’ emeld föl; én felém 
F ordulj. 

(Uijít ön-homlokírn Мёд). 

Ide ni, ide nézz reám, mig e’ beszéd 
Tart. El ne röppenjék füled mellett haszontalan 
Eggy szótag is belöle. . . . Tudd-meg Czenczi, én 
Nömmé teendelek. Naponként áldhatod 
Mind a’ sirig sorsodnak ebbeli végzetét. [valál, 
Gondold- meg azon alacsony helyet, hol elöbb 
’S csudáld kegyes jóvoltomat, melly tégedet 
Paraszti sorsod’ szennyibůl kiemel, diszes 
Polgári rangra méltat , és olly férflnak 
Karjai közé vezet, ki ill)r nemi'l kötést 
Mindig került , ’s húsz vagy talán több tetszetös 
Személyeket e’ becsületre méltatni nem akart , 
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Mellyet neked most maga ajánl. Szakadatlamil 
Eszedbe’ tart56, mondom, minö csekély vaы! 
Ezen szövetkezés elött: hogy így ezen 
Tárgy annyival inkább tanítson , mennyire 
Szükség a7 sorsot, mellybe ziltalaunhelyeztetel, 
Megérdemelned, magadat ismérned, ’s azon 
Lenned; hogy e? lépésemet megbánni ne 
Légyen okom. O Czenczi ! ez a’házasslígì frígy 
Nem “Нa; szigorú tartozásokat kìván 
A’ nöi rang; ’s te arm, mint magam is igen 
Ohajtomß’ végre nem emelkedel: hogy e’bomlott 
Kor’ szellemét magadba szi'ván, fe'ktelen 
Gondolkodásu légy. -Nemed nem más okért 
Létez , hnnem hogy fíiggjön; a’hutalomcsupán 
Csak a’ szakállt illeti. Habár a’,tsi1-saság’ 
Szempontjaként eggyünk csupán felet tesz is , 
De a’ felek itt nem nyernek eggyenlö jogot. 
Eggyik közůlök ugy vagyon mint fejedelem; 
А’ másik ellenbe’ csak alattvaló; ’s emez 
Mindenben engedni kôteles; midön aтм 
Parancsot oszt. Azon engedelmesség’ neme, 
Mellyel a’ fanynr tisztébe’ jártos közvitéz 
"ezérœ, a’ szolga ura-, a’ gyermek a’ szülö-, 
’S a’ legkisebb Frater Priorja там viseltetìk: 
Árnye'k se’ мы azon engedelmes , alázatos, 
Tanulékony, és mély :амыми, lnellyel n’ 
Nö tartozik férje, feje, és uralkodó 
llerczege iránt. Mihelyt rеá ez еggy kolnoly 
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Tekintetet vet , süsse -le a’ földre нeтей: 
’S szemközt se merjen nézni vele, mig újolag 
Bocsánatot nem nyújt kegyesî) tekintete 
Elöre néki. Ez az, mihez sok mostani 
Hülgyek nem értenek: de tégedet egyebek’ 
Példája meg ne vesztegessen. Ódd magad’ 
Azon kaczérok’ majmolásátul, kiket 
Botránkozást szülö csinyok miatt rebesget nz 
Egész vidék. Keriìld a’ gonoszok’ ostromát, 
Az nz: ne hallgass a’ szeles uracsokra. Vedd 
Szivedre , hogy becsületemet bízom reád, 
Midön személyemnek hasonfelévé szentelenl 
Személyedet; hogy a’ becsület kényes, ’s csak еgу 
Lehellet érje , be'homályosodìk; hogy illy 
Tárgybiil gyerek-játékot üzni nem szabad; 
És hogy pokolban olly kazányok forranak, 
Mellyekben а’ roszéletů asszonyok örök 
Kinzásba’ sinlödnek. Ne gondold , hogy mese , 
A’ mit beszélek. Вены! szived’ legrejtekebb 
Mélyébe oktatásomat. Ha követed azt, 
’S n’ lepkeségtl'il távozol: mint liliom, 
Olly tiszta lesz lelked: de ellenben ha a’ 
Becsíiletre nem ñgyelsz; koromszinüvé fog az 
Változni , magali az egész világ elött utálatos 
Léssz, ’s valaha , mint az ördögök’ zsákmányß 
Pokolban égni; mitül az ég’ határtalan [fogsz 
lrgalma mentse lelkedet. I.{ajtsd meg mngad’. 
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Mint amaz ujoncz apáeza könyv ne‘lkül tannlja 
Ofñcìumát: úgy' kell a’ jó jegyesnek [meg 
Cselekedni.-Eggy jeles iromány van épen itt 
Zsebembeï megtanít az a’ пö1‹’ tisztire. 
Szerzöje nincs tudva: de akárkì volt is, az 
Jólelkü ember lehete. Ez le'gyen ezután 
Minden mulatságod. Ne! lássuk, tudod-ejól 
Olvasni. 

(Czenczi они). 

А’ házasszíg’ alapszabásai, 

vngyis: 

a’ liázas fejérnép’ kötelességei 

's miudennapi gyakorìâsaì. 

E156 alapszaba's. 

N6! simúlj e’ gondolathoz: 
Már ha férjed’ oldaladhoz 

Lánczolá a’ szent bilincs , 
Téged ö hogy csak magának 
Vett, ’s akт-ш sógorának 

Elfogadni kedve nincs. 
BALÁzsL 

Néked ezt utóbb таг! meg Гogoм 
Magyaráz ni, most nem kell egyéb, csak olvasás. 
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с 2 в N C z l (folymjn). 

Málodik llnplzabál. 

Bájaid’ ha külkecsekkel 
Gazdagítod , mást ezekkel 

Czélba venni képtelen 
Férjeden kl-il: mert mi gondja 
Rád egyébnek? hagyd csacsogja 

Hogy személyed helytelen. 
пaк-"11111111 alapsznblil. 

Félre minden mázszerekkel , 
Rózsa- ’s más szagos vizekkel; 

Ugy hiszem , nem hitvesed 
E’ csalóka ingereknek 
Tárgya; vélök a’ lepéknek 

Hódolásait lesed. 

Negyedik alapszabís. 

Ha kimégy, a’ földre légyen 
Szegve két szemed , ’s ki mégyen 

Jobbra, balra , föl se vedd. 
Fog esak iigy becsûlni párod, 
Fñre fára ha nem árad 

Kedvlesö tekinteted. 

ötödik “призыв. 
Azt, ki fe’rjed’ látogatni 
Jött, szabnd keggyel fogndni: ` 

De mihelyt olly harmadik \ 
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Jön , ki néked udvarolni 
Kezd , ‘s utóbb talán karolni;` 

Hitvesed fohászkodik. 

нa lodik alapszabál. 

Bármivel мы, ne “(Щ-е! 
Férñtúl, mert jó nevedde'l 

Рoзы adózni a’ helyett: 
Mert , miként e’ csalfa hadnak 
Lelke leng , mit ingyen adnak , 

Hidd-el, az csekély szelet. 

„медик alapszabás. 

l’apirosnak, ténta- ’s tollnak , 
Bair unalmak rád omolnak, 

Bútorod közd helyt ne adj. 
А‘ mit irni kell a’ háznál , 
l-‘éríi irja; e’ szokásnál ' 

Ninos dicsöbb, ennél шaraм. 

Nyo] нaд”: ai apszabás. 

Asszonyok’ szokett gyülésit , 
Klubjait , „зашиты 

Lelki métélyként ntáld: 
“Ь koholják 6k ki, hogy’ Ее" 
Herknlesként férjeikkel 

Föh-etetni a’ guzsált. 
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Kilenezedik Мaрины‘. 

Hogy ne láss csorbát hiredben, 
Kártya ’s koczka két kezedben 

Meg ne forduljon soha. 
Hiiny menyecske tönkre szánta 
Ön-becsét, hogy lett iránta 

A’ szerencse mostoha! 

Tizedik alaplzaba'l. 

A’ vidékre rándnlások, 
’S bárki-adta jóllakások 

Kéjeid ne légyenek: 
lllyenek gyakran a’. férjnek , 
Mint a’ bölcsebb fo'k itélnek, 

Buit keservet termenek. 

‘l‘izenegyedik nlaplznbíl. 

nALÁzsl. 

A’ mi hátra van, végezd magad; majd meg fogom 
Magyarázni ezt eggymás ntán. Eggy kis dolog 
Jutott eszembe; nem soká tart; itt leszek 
'I_'üstént Eredj-be addig is, és kines gyanánt 
Orizd ezen sorokat. Az ügyvédnek, 1111 e’ közben 
Щётка": ‚ mondd, várakozzék. eggy kicsinyt. 

(Сделай е1.)- 
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HARMADIK JELENÉS. 

nALÁzs1(¢gy¢dau 
Mit is tehetek okosabbat eggyben , mint ha ö: 
Nöñl veszem. Ezen lelket úgy forgathatom, 
Mint tetszik. Ó kezeim kôzött viasz leend, 

mellynek 
Kényem szerint ndok alakot. Kevésbe’ mult, 
Hogy jégre nem vivének мы“ szive [ha illy 
Mìatt. De mégis , hajól fölveszem, jobb hogy 
Okbúl hibáz az asszony: illy neml'i hibák 
Könnyebben orvosolhatók. Az eggyíígyû 
Személy a’ leczkét elfogadni képesebb ; 
’S ha talán az igaz utbúl kitért is: abba öt 
Eggy két okos szó visszatereli. Oh, de milly 
KülönlJözök e’ pontban az okos asszonyok: . 
Sorsunk’ mivolta csak fejöktöl függ, ’s ha 6k 
Abba’ valamit föltettek: attńl sennni sem 
Vonhatja el konek szivöket; az oktatás 
ltt legfölebb elmérgedést szülend. Alap - 
Szabásaìnkat мéд’: gunyolja is mivelt 
Lelkök; ’s mi több, vétkeiket is merö erény 
Alakba burkoltatja vélök, és tilos 
Czéljaik elérésére olly fortélyokat 
Talál: hogy a’ legszemfülesb vìgyázat is 
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Kijátszatik. Keríìlni e’ sajnos csapást 
A’ férj haszontalan törekszik; mert megtestesiilt 
Зайди a’ cselszövetekben a’ fenkölt eszů [végzést 
Asszony; ’s ha már -szeszélye becsületünkre a’ 
Kimondtn: azt kiállni kénytelenek vagyunk. 
0h , hány derék férj tudna erríil szólani! 
Elég az, e’ siheder az én bnkásomon 
нет fog fakadni gúnykaczajra. Meglelé, 
A’ mit vadásza, helytelen fecsegésivel. 
Íme ez a’ leggyarlóbb hibája e’ botor 
Fajnak; hogy a’ szerencse’ birtokában , a’ 
Titok leginkább fnrdalódik benne; és 
Annyira eröt vesz rajta a’ bánytorgatás’ 
Dühe: hogy Dnnába ngrani készebb, mintsem ш 
Magában elnyomná.--Az ördög szerfölött 
Késértheti az asszonyt, midön eggy illy не!“ 
Föhöz csatolni érzetét magában el 
Tökéli; és nagyon. . . De im, itt jön megint. 
Tettessük еgа)’ kicsinyt magunkat, ’s Неsа}: (it, 
Mint гyбы-1 a’ bú. 

Nl':GYEDIK JELENÉS. 

nALÁzs1, GYULA. 

lGYULA. 

Épen e’ nyomban jövök 
Az urtul. Azt veszem-e'szre, nem akarja n’ 
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Soi-s , 11081г Valaha otthon találjam: de fogadom, 
Кот nyugszom én, míg végre еggy perez . . . 

BALÁzsn 

Istenem! 
Feledjük e’ haszontalan bohóskoda'st. 
Engem nem “мat semmi lígy, mint ezen üres 
Tisztelkedo's; a’ melly, ha rajtam állana, 
Örökre számkìvetve volna. Átkozott szokás 
Ez, melly nagyobbadán az emberek’ becses 
Idejének eggy negyedét rabolja-el. Mi hát 
Csak tartalék nélkiil щyки-ты. 

(Felteui kalapját.) 

Hányadán 
“аgy kedveseddel г теrет-е kérdeni, mennyire 
Mentél vele, Gyula urli? mert imént 
Eggy tünemény zavarta elmémet; hanem 
Azóta gondolóra vettem. Bámulok 
Szapora- elömeneteleden; ’s mi véget ér, 
Nagyon érdekel. 

G Y U 1..1. 

Mióta megnyitám Kegyed 
Elött szívemet , igen sulyoscsapás esett 
Szerelmemen. 

nALÁzsL 

Miként ?. 
c Y U I. A. 

Az ‚акты; kaján 
Szerencse visszahozta tisztelt kedvesem' i 
Morcz pártfogóját. 
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BALÁzsL 

Ez bajos 
c Y U L А. 

Sötmég, mi több, 
Nagyobb kìnomra megtudá ez alattomos 
Szövetkezésünket. 

nALÃzsn 

De, hogy pokolba’ sughnták 
Meg olly hamar пеы a’ valót ? 

GYULM 

Azt nem tndom ; 
Elég , llogy ligy van. Épen a’ szokott ìdô 
Tzijban menék imádni szépem’ Lájait: 
’S im mind a’ két cselédje igen elváltozott o 
llang- ’s arcczal utamat állja ’s „Бoи-66161: az Ur 
Mondván; miért alkalmatlankodik olly gyak 
Daczosan becsnttantják el0"ttem a’ kapт. [ran?“ 

nALÁzsL 

А’ kuput 9 
с’т U ъ ‚Ь 

igen. 
в А l. Á z в l.' 

De ez bizony sulyos egy kiesinyt. 
G Y U L A. 

Мéд’ a’ kapun iiltal akartam eggy két szót velök 
Szólani: de bánnit kezdtem is, сsн}: az vala 

О 
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A’válasz: „Ide be nem jöhetKegyed; azt urunk 
Keményen eltiltotta.“ 

BALÁzsL 

Hát csak nem nyiták 
Meg З 

G Y UL A. 

Nem ugyan , és Czenczi is adá az ablakon 
Tudtomra , hogy ura meg érkezett , iin-kezeivel 
Dobván-le hozzám eggy darab követ, ’s szilaj 
Szavakkal utasitván-el onnét engemet. 

nALÁzsL 

Mit mondasz? eggy darab követ? 
G Y U ь A. 

De milly követ! 
’S ezzel ñ.zette - vissza látogatásomat. 

BALÁzsL 

Követ? mi ördög! az nem almahéj! valóban így 
Nem legvigabb helyzetbe’ vagy. 

GYULM 

Nem, az való. 
Ezen átkozott visszajövetel veszélyt hozott 
Fejemre. 

BALÄZSL 

Hím nélkűl legyen mondva, ügyödet 
Sajnálom. 
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GYULA. 

Ezen ember dugába dönti még 
Minden reményemet. 

B A L Á z s I. 

Az igaz , de hiszen te még 
Lelsz módot abba’ , hogy újra béfészkeld magad’. 

G Y U L A. 

Próbát teszek, ha eggyet értve valakivel 
Megszégyeníthetném azon kaján° ügyelmeit. 

nALÁzsL 

Mi ez neked? hiszen a’ leány csakugyan szeret ? 
G Y U L A. 

Kétség kivůl. 
lBALÁZSL 

Hát nyerni fogsz. 
G Y U L A. 

Reménylem is. 
BALÁZSL 

A’ ká , tudom, megzavara eggy kissé, demég 
Azért ne csüggedj-el. 

a Y U L A. . 

Nem, óh épen nem. Én 
Azonnal észre -vettem azt , hogy emberem 
Ott vala , ’s noha mutatkozni nem mert, még is ő 
Vezette a’ dolgot. -De még közölhetek 
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Eggy más körülményt is. Reménylem, az a1. urat 
Megfogja lepni; mert magamnak is nagyon 
Váratlan érkezett. Merész csiny, mondhatom, 
Illy ifju szépti'll; ’s eggyszerů mivolta aт: 
Csaknem hihetetlenné tehetné. Nem lehet 

Tagadni , hogy a’ szerelem ezermester, ’s az ö 
Leczkéji által azl ember azzá lesz, mi még 
Sohn sem vala: ’s gyakran néki nem kell több, 

csak eggy 
Perez , ’s elvarázsolja az egész erkölcsi lényt. 
Magát a’ természetet erötetì néha , és 
Rögtön mivei csakuem csudákkal mérkezök. 
A’ жиgoй bökezi'l; a’ gyáva bátor; a’ 
Szilaj betyár szelíd; a‘ lomha gyors lesz általa, 
’S szeszt önt az ártatlanba is. Csudájinak 
Legutóbbija kitünt Czenczimen: mert mikor ezen 
Szinlett szavakkal: „hordja-el тagz“ az úr; 
Ellenzem ennekutána látogatásait; 
Tudom beszédeit, és imitt van feleletem“ 
Rólam lemondana: a’ darab kö , molly elöbb 
Kegyedben is csudálkozást gerjeszte, еggу 
Levéllel eggyütt hulla lábaìmhoz , és 
Én szinte bámulék, mìdön la'tám, miként 
Megeggyez a’ levél a’ kövel rám omolt 
Szavakkal. ЕМ: ugy - е Kegyed is csudálja l! nem 
Tudja-e Amol- az elméket élesiteni? 
Tagadható - е , hogy hatalmas lángjai 
Csúda .dolgokat tемпе}: a’ szivekben? Mit lellet 

1 
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Itélni e’ levél felůl? nem de Kegyed is 
Csudálja ezen elmés ügyességet , ’s igen 
Nevetésre méltónak leli , mikor látja , milly 
Szerepet viselt féltékenyünk e’ tréfa kБ“? 
Mondja, ha . . . 

BALÁzsL 

Valóban igen nevetséges. 
G Y U L A. 

Tehát 
Nevessen. 

(Bah'zsi „бы“ nevel). 

Oh, gondoIja-el ezen bohót, a’ ki 
lůlejénte mindja'rt fölrobog Щит ellen , és 
Мzаgz“: saját házába sáncz közé veti;' 
Ki ellenem kövekkel is fegyverkezik; 
Ki, hogy csak elrezzentsen, önnön béresit 
Botor ijedelmében reám Нищzя: ez, 
ll'londám, maga kezével kötött hálóba fut; 
Es épen annak töribe botlik, kit czudar 
Szándékbul illy tndatlanul hagya. Legalább 
Részemriíl , ámbátor szerelmemet kora 
llazajötte nem csekély zavarba Мoдa: még is olly 
l-'omiknak ismérem öt, hogy elképzelni sem 
Tudom kacта] nélkůl. De lám, nem úgy nevet 
Mint kellene. [Kegyed 

nALÁzsL 

Megengedj; nevetek én, mint lehet. 



70 

G Y U L A. 

Мég a’ barátság arra is kénytet, hogy a’ 
Melly levelet irt, mutassam. Mit szive’rejteke 
Érzett, belé rajzolta keze; ’s pedig olly szelíd, 
Szivérdeklö , ’s kegyet- lehellö szókkal, olly 
Ártatlan érzeménnyel, olly nyíltsággal: a’ 
Minövel a’ nem korcsosúlt természet a’ 

Szerelemnek elsö lobbanásit fejezi- ki. 
BALÁZS! (félre) 

Nézd , 
A’ czandra mire bitangolá az írást! holott 
Akaratom’ ellenére oktaták reá. 

G Y UL A (olvassa a' levelet). 

lrni akarok az Итak, ’s nem kevessé ag 
gódom, miként fogjak hozzá. Gondolatim van 
nak, mellyeket hogy az Ur tudna, ohajtanám: 
de nem tudom mitévö legyek , hogy azokat 
megmondhassam; én szavaimban nem bízom elég 
gé. Elìsmérni kezdvén , hogy én mindig tudat 
lanságban tartattam , félek; nehogy ollyas mit 
mondjak, a’ mi nem jól esnék, ’s nehogy kel 
leténél is többet mondjak. Valóban én nem tn 
dom, mit tett velem az Úri, de én halálban 
rôstelem, a’ mit velem az Ur ellen tetettek, 
’s érzem, hogy az Úr nélkůl ellennem legnagyobb 
kínomba kerülne , ’s hogy igen örvendenék ha 
az Ur'él lehetnék. Talán rosz is, hogy ezt ki 
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mondom: de hijában, hogy ki ne mondjam, 
meg nem türhetem ; ’s kìva'nnám , hogy ezt úgy 
tehetném, hogy semmi rosz ne volna benne. 
Elöttem igen gyakran mondatik, hogy minden 
ìfjak csalárdok; hogy nem kell reájok hallgat- 
ni; hogy mind az, mit az Шин hallok, сsu 
pán megcsalatásomra czе'loz: de igazán megval 
lom, még e’n ezt az Urrúl nem képzelhettem 
magamnak; ’s az Úr’ szavai annyira meghatot 
tak, hogy azokat hazugoknak semmikép sein 
tarthatom. Mondja-meg, kérem, öszintén, mi 
"an a’ dologban? тент, eggy szó mint száz, 
minihogy bcnnem semmi csalárdság semlakik, 
az Ur égbekiáltólag vétene, ha megcsalna, ’s 
и: tartom ebbül eredt búm sirba taszítana. 

nALÁzsL 

Hah, átkozott ! 
cYULM 

Mi baja ? 
nALÁzsL 

Nekem? ninos semmi; csak 
Köhögtem. 

G Y U l. A. 

Ennél vagyon-e édesb kамнем 
ЫШiat-е a’ szem kedvpltetöbb természeti 
Észt, melly, noha a’törvénytelenhatalom Мaй 
Nyöge, annak ellenére is milly bájosan 
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Герой-М! Van-e'czégéresebb ìstentelenségmínt 
Illy lelki tův.’ szikrájit eltökélt gonosz 
Szándékkal elfojtani , ’s ez ész’ tündökletét 
Örök homályba akarni süllyeszteni? De már 
A’ szerelem e’ szönyeget le kezdte tépni, és , 
lla kedvezö csillagzatom segít, mint szintemár 
Reménylem , én ezen gazembernek, ’s ezen 
Hóhérnnk , és tigrisnek éles körmibůl . . . 

nALÁzsn 

lsten “Лед. 

стсьь 

’S illy hirtelen? Ilova? 
BALÁzsL 

Most дым: 
ЕsиетЪе valamelly sürgetöl dolo". 

GYULA. 

De nem 

Tudná az úr , minthogy a’ leány kai-vедy szemekl 
Alatt vagyon, ki volna béjárós oda? 
Azt штыk nélkül kezemre játszani , [között 
’S használni fognám. Nem bün az, négy szem 
Mondva,ha sиgе: szeggel Щ az ember. Már belñl 
А’ házba’ mennyi ember, annyi ellenem 
A’ kém. Akńrmelly oldalon kezdém , le nem 
Kenyerezhetém cselédeit, hogy ügyeljenek 
Szavalnra. Illy еseи-е tarték ekkorig 
Eggy vén banyát , kinek esze , meg kell vallani, 
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Emberbe’ nem található. Elején-te az 
Voltjobb kezem : de négy vagy öt nnppal ez elött 
Meghalt ez is szegény manó. - Nen» tudna-e 
Kegyed mutatni valami módot . . . 

nALÁzsL 

Нет biz’ én; 
De hiszen találsz te azt segédkar ne'lkñl is. 

GYL-LA. 

lsten velünk tehait. Kikérem ‘Чет; 
А’ hullgatást. 

бтбшк JEL'ENÉS. 

n A I. Á z s l (egyeam). 
Oh , mennyi kint kell e’ sulmncz 

Elött kiállanom! minö gyötrelem, hogy el 
Kell fojtanom magamban a’ boszonkodaist! 
На“ illy csalárd вszтыег ártatlanlmn is 
Lakozik-e? Óh , az ‘Яr“16! csak tefteté 
Elöttem ollyannak magát; шaгy talán 
Ezen ravasz ügyességre ördög oktatá. 
ЕЩЁ nz, ezen iromány keblemhe tört ütötf. 
Látom , n’ puruttya kölök ещé: nyergelte-meg, 
’S hogy engem elnyomjon, befe'szkelé magál 

4 
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Szivébe. Ez kétségbe ejt, halálra sujt.' 
Kettös a‘ kár szivének elraboltatásábúl: 
Nevem , ’s szerelmem csorbul ‘Лидa. Dermedek 
Látván helyem’ bitangolásxít; dermedek 
Látván okosságom’ kudarcczá-létele’t. [felen, 
Tudom azt , hogy untig fogna bünhödni a’ ln’iség 
Csapodár’ szerelme, csak hagyatnék általam 
Magára; tddom önmaga boszúlná-meg maga'n 
Sérelmemet: de keserves a“ elveszteni, 
“lit olly igen szeretünk. Egek! ha már, 
Ilogy boldogúl vńlasszak , annyit forgatám 
Elmém’ , miért kell épen annak kecseivel 
Refi szedetnem ? Nincsenek sem rokoni , sem 
Értéke , sem segédje; irgalmatlanúl 
Elárulá gondoskodásimat, ’s egyéb 
Kegyeimet: és még is e’ gyalázafos , csufos 
"étség után is ötet annyira szeretem; 
Ilogy панa nélkül élni sem tudok.-Bolond 
Te! nem pìrulsz ? - Ah fulladok, dühödöm ’s ezért 
“Кagaнкаt pofon - „мы siem szánnám. De majd 
Betekint‘--k еggy kìssé , csupán a’ végre: hogy 
Lássam mikép vìseli magát írántam illy[met еще" 
Undok cselckcdet után. Uramlmentsdmeg feje 
ldomtulan czìmertül: avvagy, már ha rám 
van mérve, hogy azon általessem; adj ezen 
l-setre legaln'bh olly türelmes észt , minö 
Olly számtalun férjekuek osztálylil jututt. 

 



NEGYEDIK ÖLVONÁS. 
.__ 

f' ELsóJELENÉ& 

nALÁ z s1 щуыш). 
Alig lelem helyemet. Ezer Бoш! éledez 

Agyamba’, hogy kivůl belůl olly rendelést 
Tegyek, minö kell, hogy ezen erzelgö uracs’ 
Mesterkedési füstbe menjenek. Mìnö 
Orczával állta - ki a’ hñségtelen leány 
Tekintetemet! ö meg sem indúl mind azon 
A’ mit mivelt; ’s noha engemet siromba dам: 
Meg is, rеá tekintve, úgy vélnök, hogy еggy 
Ujjal se’ bánt. Rá nézve, mennyivel nyugodtabb- 
Találtam öt : keblemet a’ méreg annyival [mik 
lnkább dulá; ’s ezen hevültség, melly belůl 
Egete, szerelmi vágyomat kettözteté. 
Hülék fülék haragomba’, ’s még is ö‘ sofia 
Illy szépnek ezelött'nem lelém; soна szemeim 
Nein МПa1‘ olly ìgézetet szemeibe’ még; 
Sohn olly sovár vágyok feléje nem vonák 

- s 
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Belsò'met. Érzi egész valóm: ha megtelik 
Ezen keserû pohár: halál’ ñjn leszck én. 
Tehát azért fecsérltem olly gyengéd, ’s kegyes 
Figyelmet ekkorig rеá? tehát azér: 
Vevém gyerekkori éviben szárnyaìm alá ? 
Azërt örültem a’ belöle tündöklö 
Bemény’ akármi kis sugárainak? мér1: 
Vert olly Иgan szivem kifejlö kecseinek .? 
Azért hìvém több mint tìz évekig, hogy ò't 
Magam örömire dajkálgatom ? hogy eggy szeles 
Csapodár, ki balga izletének megfelel , 
Elölem akkor kapja -el; mikor vele 
Már csaknem eggyé forradok. Nein; bn'r ezel- 
Mennykövet okád is az ég reám: hìtvány pinmsz! 
Bármint штd marod fejed’; “agy bele törik 
Késem, vagy ál-reményidet földhörl verem: 
De esküszöm tapsolni nem fogsz estemen. 

MÁsoDxKJELENÉs 

ijaYvén ás BALÁzsl. 

Ü G Y v É D. 

Ah épen itt van. Jó napot drága kegyes Úr! 
Inl pontban itt vagyok azon eggyezö - ,levél’ 
Feltételére, melly miatt hivatott az Ur. 
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BALÁZS! 

(egyedül vélvéh maga't, “l az ügyvédet se' nein litván, Ie ' 
nem hallván). 

Hogyan tegyem? 
Ü с Y v á D. 

Csak a’ már bevett formula szerint. 

_ BALÁZS! (mint előbb). 
Опытa! jól latra kell vennem. 

Ü c Y v é D. 

‚ Fogok 
Én majd ügyelni az Ur’ javára. 

в A L A z s l (mint előbb). 
А’ meglepés 

Ellen magam” megóni kellene. 
Ü c Y v É D. 

Nem kerůl 

Rosz kézbe Kegyed’ ügye , ha reám bizandja azt. 
Hogy elkerüljük a’ csalattatást: elöbb 
Nem kell kiadni az eggyezést, míg az viszont 
Kezůnkre nem jut. 

n A 1. Á z s l (mint előbb). 
Tartok attúl is , nehogy 

Nevem az egész város’ regéjévé legyen . 
Ha bakot találok löni. 

Ü a Y v é n. 

Könnyű ezt nekünk 
Megelőzni; a’ dolgot titokban is lehet 
Végezni. 



78 

в А L A z s 1 (mint előbb). 
De miként alkuszom - meg Czenczîvel г 

Ü G Y v É в. 

A’ jegy- adományt az allaturához lehet 
szabni. 

BA LÃ z s 1 (mint előbb). 
Szeretem fölötte öt; ’s még majd ezen 
Szerelem szerez legtöbb zavart. 

Ü G Y v É n. 
Ha úgy vagyon, 

Faveálhatunk ő néki. 

в A L Á z s l (minc előbb). 
És mint bánjak illy 

Esetbe’ velе? 

Ü G Y v é n. 
Az usus úgy vagyon, hogy a’ 

Menyecske, mint vidualis intertentiót 
Nyerje a’ kapott dos’ harmadát. De ez hiszen 
Nem szab határt a’ völegénynek; ki , ha akar, 
Túl mehet ezen. 

B A L А: s 1 (mint előbb). 
Ha . . . 

(Иерей! lz ügyvédet) 
Ü G Y v É n. 

A’ mi pedig a’ dost, ’s contradost 
llleti: közös akarattal intézhetik- el azt 
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Kedvök szerint. Аж újra mondom: a’ völege'ny 
Пoшиa, mint nekikedve ищa, menyasszonyát. 

BALÁzsL 

MR? 

- Ü G Y v . 
Favorìzáljon neki , ha ötet rendkivůl 

Szereti, akár vidualìs ìntertentio által; 
Akár donatione mortis causa, melly a’ nö’ 
Korábbi elhunytával ìsmét visszaszáll; akár 
Vìsszavehetetlenůl, a’ melly ôrökösire 
A'ltmegy; “agy usus fructus által , mint neki 
Alkalmatosb; vagy‘az eggyezésbe iktatott 
Donatìoval , melly lehet vagy mutua, 
Vagy pura , vagy simplex. -De mit jelent ezen 
Vállvonogatás E? roszúl .beszélek-e ‘è’ ‘гagy pedig 
Illy eggyezés’ formalitásait nem értem-e? 
Talán valakillez iskolába kell azér: 

Még járnom?azt nem gondolom. Neln (идет-е én 
Hogy a’ bevett szokás szerint a’ házasok 
Как minden acquìsitum egyformán közös, 
Legyen nz akár mobile akár immobile: 
Hacsak különös actával annak nem renunciál 

Eggyik jegyes ? Nem (вdoль-е hogy vagyonának 
Részét az asszony a’ közös massába be- [èggy 
Adni köteles, hogy abból a’ . . . . 

nALÃzsn 
Oh ‚ elhìszem , 
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Huggy tndja Kegyed ezeket: de ki szólott- ezek 
Felñl csak eggy szót is? 

i- c x- v É D. 

Kegyed, ki engemet 
Yńllàf vonítva ’s arcza’ vonzolásival ' 
Kìgunyoh-a, látszik ostobának tartani. 

l nALÁzsL 
Hóhér vigye a’ kutya emberét csaholásival 
Eggyütt. - Kivánok boldog éjszakáh--Csak Жgу 
Szabadulhatok Kegyed’ bohó csacsogásitúl. 

Ü G Y v ŕ. n. 

Nam kötçIezö-levél’ irásra voltam-e 
Meghíva? 

nALÁzsL 

De igen; hanem ez eggyszer a’ dolog 
Továbbra balad: az urnak érte'sére fog 
Adatni majd , ha kell. -- De ördög ember ez 
ll'atártalan fecsegésìvel. (el д. 

HARMADIK JELENÉS. 

ücïvén, внвтбк, DonKA (jauni-k). 

ü G Y v á D ¿exejskbe my). 
Nemdß дикой’ 

Számára híttál engemet? 
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в в n т 6 к. 

De igen, uram. 
ÜcYvńm 

Ti б! kinek fartjátok, azt nem tudhatom: 
De nevembe’ bátrán megjelenthetitek neki, 
Нoгу sült bolond. (el). 

внвтбк. 

Nam fogjuk elmulasztani. 

NEGYEDIKJELENÉS. 

nALÁzsl, ввнт6к, вoвкд. 

в E n т 6 к. 
Umm . . ‚ 

nALÃzsL 

Ide jöjjetek közelbre; .tí az e'n 
Hiv , jó , ìgazszivů barátìm vagytok. En 
Eggy újdonúj Мr: tudok. 

в E в т ó к. 

Az ügyvéd ._ 
в A L .i z s I. 

Hagyjuk мг. 
Az én becsületemen sulyos csnpást akт’ 
Eggy vulaki ejteni. Milly gyalázat lenne az 
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Magatokra nézve ils , lm csorbnlna uratok’ 
Hire neve! mint merészlenétek emberek 

Elejbe menni? Akárki látna bennetek’; 
Ujjal mutatna rátok. Igy tehát mivel 
A' dolog titeket is érdekel: szükség,h0gy ligy 
Vigyázzatok , hogy ama’ ledér ide semmikép 
Be ne . . . 

Doux# 

Értem uram; imént mutattn már az Ur 
Leczkénket. 

BALÁzsi. 

Óvakodjatok , nehogy megint 
Mézes szavaì megcsaljanak. 

1u; n т 6 к. 

No hiszen . . . 

n 0 в к A. 

Mi mail' 

Tudjnk , m‘iként kell töle örizkedni. 
в А l. Á z s I. 

На 

Édesdeden kezdene imilly fornlán: „Szivem 
Bertókom! enyhitlsd eggy kicsinytfájdalmimat; 
Bocsáss-be Не“. 

вввтбк. 

Kegyed bolond. 
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nALÃzsL 
Jól van. 

(мышц. 

„Dora 
Kincsem! te olly kegyesnek, olly gyengeszivünek 
Látszol“ -- 

вовкь 

Kegyed tökfejü. 
BALÁzsL 

Igen jól. 
(Вы-мышц). 

„De mi gonoszl 
Láthatsz ezen becsületes , és erényteli 
Szándékba"‘. 

в En т 6 к. 
Kegyed orczátllan. 

BALÃzsL 

Így helyes leend. 
(Dorkálxoz L 

„Hzi-a'lem elkerülhetetlen , ha “пoтoп 
Könyörülni késel“ — 

D o n к A. 

Kegyed ökröndi. 
BALÁzsL 

Derekasan. 
(вашим). 

„New olly (Шин vagyok én ki legkevesebbetìs 
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lngyen kìvánjak valakitůl. Eszembe" tartom e’n, 
Kl (еtt velem jót. Addig is nesze Веп-[аsот , 
l-\lgy pint bor’ ára. Ne neked is Dora eggy kötény’ 
Аra“. 

(Mind-ketten kínyújtiák ‘сайта, 'l elveszik a’ pénzt). 

„Legyen ez foglaló gyanánt , míg tölsbel is 
SzolgálhatòlßA'mit töletek kérek,csak abban :ill: 
Hagyjátok asszonyotokat eggy pillantatig 
Látnonŕ‘. 

в o n к А. 

(meglökve'n Giet). 

Ki innét. 

:u l. Á z s l. 

Jol vagyon. 
n в в т ó к. 

(ЗгйЦе eggy lökéssel). 

Hordd-el magacf; 
в А 1. Á z s l. 

l'fgy ‘Щ! 
n 0 в к А. 

(lijn meggüki 6m). 

De lnindjárt ám. 
BALÁzsL 

Helyes. -~ De mail' elég. 
t Doпкь 

Lgy teszek-- emìnt Ее"? 
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в в в т ó x. i 
l`gy parancsolja - e az Ur г 

BALÁZSL 

Mind jól vagyon a’ pénzen kívůl; ezt tölem el 
Fogadnotok nem kelle. 

n 0 в к A. 

E’ pont nem jutott 
Eszünkbe. 

в в n т ó K. 

Ha Kegyed akarja , még másodszor is 
Próbáljuk. 

BALÁZSL 

Oh nem, már elég, csak menjetek 
Dolgotok után. 

в в в т 6 к. 

Hát nincs egyéb mondani való? 
BALAZSL 

N incs semmi; mondom, menjetek csak bé. A’ pénz 
Tietek maradhat. Eredjetek; kevés idö alatt 
Meglátjuk eggymást. Nyitva legyenek szüntelen 
Szemeitek; osztozzatok a’ gondokban velem. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

в A ь Á z s 1 (egyedül). 
Emitt a’ szeglet-házban eggy szabó lakik; 
Majd azt veszem-föl kém gyanánt. Szakadatlanúl 
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A’ házba’ tartom a’ leányt, ’s melleje виeте! 
Órt rendelek. Hozzá bemenni nem hagyok 
Semminemü pántlika-,csipke-,tů-,gyolcs-árulót, 
“аgy osó-m0só , varró banyákat , és egyéb 
Illyr csajvadékot; mert ezek nagyobbadán 
Azon tünödnek kéz alatt: mi módókon 
Lehessen illy alattomos Szerelmi cselt 
Sikeríteni. Eleget forogtam a’ világban ma'r: 
Ismérem annak furcsaságit. Rendkivůl 
Ügyes legyen Kegyelme, hogy követje , vagy 
Levele becsuszhassék a’ házba. 

HATODIK JELENÉS. 

сухим, nALÁzsl. 

GYULA. 

Ez nekem 

Áldá-s’ piacza, hogy mindig itt találkozom 
Az Urral. Épen most szedém-rá ö Kegyelmét, és 
Реdig, hitenu-e mondhatom, igen emberül. - 
Hogy az иra‘: elhagyám , a’ nélki'll , hogy eleve 
Álmodni is bátorkodám; magányosan 
Látám az erkélyen lebegni Czenczit, és 
A’ közel esö fák’ sziv-derl’tö árnyiban 
Yidulni. Jelt adván пekет, dolgát legott 
Ugy “мы intézni; hogy a’ kertbe illanék ‚ 
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’S elöttem annak ajtaját kinyitá. De csak 
Al‘ig valánk teremében eggy pillantatig: 
Féltékenyem’ közelgetö nyoma hallaték. 
Így meglepetve, mit tudott tenni egyebet 
Szegény leány, mint engemet téres magas 
AlmáJ-jomába zárni? Bétoppant amaz 
Tiìstént kit én nem láthaték ugyan, lmnem 
Hallám , miként lépdelt föl és ulá sebes 
LéptekkeLés eggy szót sem ejtve,mint fohászko 
Gyakorta; mint ütött nehéz öklével az [dott 
Asztalra; mint rugott-föl eggy köri'lle Ивaн 
Ugrándozó öl-ebet; ’s mikép hányá vete' 
Mogorva mód’, akármi ötlött kezeibe. 
Ádáz karokkal tördelé szélel a’ csinos 
Sellegeket is mell-yeket a‘ kandalló fölé 
Czifraság gyanánt nakosgatott az ártatlan. -- 
Kétség kiyíil , а’ marha neszt kapott a’ lány’ 
Csinyjárul. Ekkor valami húsz fordulat után 
A’ nyugtalan, boszonkodása’ okát nem is 
Említve, kirohant ollyanok’ módjára: kik 
Haragjokat semmin kitölteni nem tudák; 
’S én is tokombul elöbukám. De nem merénk 

További eggyütt-lételünkkel több veszélyt 
Próbálni; az tanácstalan lett volna; e’ helyett 
A’ következö éjjel Шин-01: teremébe nesz 
Nélkůl beczúszni. Jel gyanánt háromszorì 
Köhögést teend; ’s ekkor kitárja ablakát, 
’S lábto'n fogok feljutni kariaiba. De ezt 
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Csak mint barátomnakfedem-föl. Szivbeli 

Örömünk közölve nevekedik, ’s bár birjuk il 
Minden gyönyöreit a’ világnak , semmibe 
Vesszük; ha más nem шар, hogy birjuk azokat. 
Dolgom’ szerencsés folyta , ugy “Чет, azurat 
Érdekli. Magamat ajúnlom. Én most elmegyek, 
Hogy rendele'st tegyek. 

нвтвшк JELENÉS. 

BALÁzs1 (AQ-edm). 

Mennybéliek! tehát 
Nyomorult fejemnek csak pihenni sem ád idôt 
Az elnyomattata'somon örvendezö 
Végzet? tehát minden nyomon szemléljem-e 
Gondos ñgyelmem’ eggyete'rtésök miatt 
Megszégyenůlni?megért koromban legyek-e мёд 
Játéka egy bajusztalan csélcsapnak, és 
Eggy ártatlankodó begyesnek? Engemet 
Hlisz évig látott a’ ‘Мёg, mint plrilosophust , 
Szemlélni a’ csalatkozott férjek’ esetit, 
’S fürkészni ollyféle csinyokat, mellyek gyakran 
A’ legokosabbnak is megássák a’ gödröt. 
Mások’ baján tanulva hajhásztam sa?“ 
Lelkembe’ módot, melly megójja homlokom' 
Az мы“ czégértiil , e's a’ többitůl 



89 

Azt megkülönböztesse; és márgondolám, 
Hogy minden elkövettetett általam ezen 
Dicséretes ещé!’ elnyerésére, mit az ész 
’S emberi politika föltalált: ’s ím! mintha csak 
Ugy volna a’ sorsnak határozása, hogy 
Ezen kereszttůl semmi férj ment ne legyen a’ 
Nap alatt: ezernyi e’ pontba, nyert tapasztalás 
És fölvilágosodás után, teljes husz év 
I'‘olytáìg egyedůl arra szánt elmélkedés 
Után, hogy óvakodva lépjek; lám azért 
Kerűlém-ki más férjek’ nyomát, hogy végre is 
Hínár-ba süllyedjek velők! De, durvasors! [eggy 
Téged hazuggá teszlek én. Még birtokom 
Alatt vagyon a’tárgy;és,ha már csak ugyan szívét 
Ellopta tölem a’ ravasz: meggátolom 
Legalább , hogy a’ még hátra-lévöt semmi mód’ 
Kézre ne kerítse. Nem fog e’ kalandra szánt 
Éj olly vígan lefolyni , mint ök gondolák. 
Még az vigasztal ennyi búm- és bánatom 
Mellett: hogy a’ számomra általok vetett 
Cselekrül értesíttetem; ’s hogy a’ csalárd 
Kalóz , ki rám veszélyt kohol, vágytársa’ nyílt 
Füleibe hordja titkait. 

 



NYOLCZADIK JELENÉS. 

шт“, BALÃZSI 

1 N т A 1. 

No , És hät millmr 
Lesz a’ vacsora ? vagy tán elöbb sétálni is fogunk? 

BALÃZSL 

Nem; én ma este böjtölök. 
l N T A 1. 

Honnét jön e’ 
Szesze’ly г 

в A ь .Á z s 1. 

Bocsánatot barátom; engemet 
Más gond epeszt. 

l INTAL 
Tehát menyekződ elhalad l? 

в A ь Á z s 1. ‚ 

Ве igen tünődöl más’ ügyén, 
1 n т A 1. 

Illy marczonán? 
Mi féle kórság bánt? tán valami nagy 
Baj érte szenvedélyedet kedves komám? 
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Arczod’ tekl'ntve, csaknem esküdném réa, 
Ногу eltaláltam. 

nALÃzsL 

Bármi ér is , annyiban 
Legalábbszerencse’ ñja leszek, hogy ollyanok‘ 
Tánczára jutni nem fogok, kik csendesen 
Elnézik ön-hitveseìk’ udvarlójinak 
дышат. 

и’: т А l. 

F ‘пенa, hogy te illy derült 
Ésszel megáldva , szüntelen csak e’ silány 
Tárgyon tünödöl , ’s hogy csupán ebben leled 
A’ boldog élet’ kutfejét; ’s magadnak a’ 
Világon ennél tetszetösb becsület-nemet 
Képzelni nem шёл. Zsugori, faragatlan, ravasz, 
Gonosz-szivíi , elvetemedett név mind csekély 
Elötted e’ piszokkal eggybevetve: S61: 
Akárhogy’ é“ valaki , derék ember lehet 
Szemeidbe’ , csak hogy nöje-csalta ne legyen az. 
Ha voltakép vesszük-föl a’ dolgot: mikép 
Hiheted, hogy a’ férjek’ dicsösége csak ezen 
Csupa-esettůl fíiggjön? és a’ különben ép 
Szìv, ’s lélek illy gátolhatatlan szenny mìatt 
Kárhoztatl'sra érdemes legyen? miként 
Kivánhatod, hogy a’ férfì, választásuként 
Arassa a’ dicséretet , ’s gyalázatot? 
"S hogy hitvese’ kicsapásibúl olly iszonyatoi 
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Rémet темпы“? — Elhìhet’d, hogy az ember e’ 
Csalatást kegyesb alakban is képzelheti ; 
Hogy a’ véletlen csapások önmagokba’ nem 
Gunyolhatók; meri: sеды sem lehet kezes 
Azok ellen; és hogy, bármiként gáncsol a’ világ : 
"égtére is a’ bajt itt egyedül a’ mód szülì, 
Mellyel viseljük azt; ‘s ha jól szándékozunk 
Dolgunkat illy galyibában ìntézni: a’ feszes 
Tulságokat kerülni kell. -- Ne kövessiik itt 
Sem a’ szerfölött kegyeskedö férjeket, a’ kik 
lllyekbe’ biiszkélk edni nem szégyenlenek, 
llitveseik’ udvarlóìval dicsekszenek, 
Talentomaikat kürtölik, sympathìát 
Vallanak irántok, kedvcsapongásikban, és 
Lakozásaikban részesůlnek, ’s igy teszik: 
Hogy a’ világ csudálja , mint lehetnek olly 
Orczátlanok, hogy oda pirongani mernek. Ezt 
Ócsárlom, az való: de szinte gyülölöm az 
Ellenkezö tulságot is; ’s ha gáncsolom 
Ama’ galádok’ pártfogójit: nem magasztalom 
Azon zegernyés férjeket , kiknek dühös 
És tombola' neheztelése majd nem az 
Egész világ’ szemeit az általok csapott 
Lármára vonja; mintha illy robajjal aж 
Kivánnák eszközölni: hogy nagy , és kicsiny 
Tudj-a, minemů bajok vagyon. E’ Еé: fclekezet’ 
Közepette még eggy van; ’s csak ez dicséretes. 
Ehhez шпонa magát ìmìlly esetben a’ 
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Bölcs férñ; ki, ha jégre vitetik, nincs soha oka 
Pirulni a‘ legsajnosabb kudnrezon is, 
Mellyet nemünkön asszony ejthet. -Szóval a’ 
«Nö-esaltaság - felöle bárkì mit жaр}; - 
Kegyesb ecsettel festve sokkal türlletöbb; 
’S mint mondtam, itt az egész ù‘gyesség abban ‘Ш, 
Hogy csak vila'gos oldalát tüntessük a’ 
ТìМЕ’ szemébe. 

в А ь Á z s l. 

Szép! Ezen magasztaló 
Beszédet a’ papucs-rabok’ czéhe szivesen 
Veheti; ’s ki hallja, szinte kedve jön neki 
Belé avattatni. 

l N т A I. 

Nem az ‘íllításom; én 
Becsmérlem ezeket , és egyedñl azt sürgölöm: 
Ila már a’ sors’ keze n1., kitůl feleségeink’ [nánk; 
Nyerjük : tegyünk úgy, mintha koczkástjátsza 
Hol , ha a’ меню!‘ kedved неri111: nem estenek , 
Vigyázva játszol , megvonod magad’ , szerény 
’S csendes viselet által javítasz dolgodon. 

nALÁzsL 

Ez annyì, mìntlxamondanád: együnk. ìgyunk, 
Alugyunk ’s hitessük- el magunkkal, hogy az 
Dolog magában semmi. ‚ [еgész 

lxTAL 

Most te gondolod , 
llogy valami elmés gúnyolást tevél: de, hogy 
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Öszinte szivvel szóljak , én számŕalan egyéb‘ 
Dolgot tudok, melly több tünödést érdemel, 
’S mellyet nagyobb kereszt gyanánt nézhetni, 
Ezen esetet, melly téged annyira retteget. [mint 
Gondolod-e,hogy,ha már szabadságomban állana 
Választani a’ kettö közůl , nem ohajtanék 
Az lenni inkább , mit te mondasz: hogy sem olly 
Jámbor menyecske’ férje lenni, kinek fanyar 
Szeszélye, gyakmn eggy semmiért patvarkodik; 
Eggy olly erény-sárkánynak, eggy olly becsüle 
Ördögnek, a’ ki szennyetlen erkölcse’ pajzsa [tes 
Mögé vomíl, ’s ama’ kis csalásért, mellyre nem 
Vetemedik , ш gondolja, just nyere szüntelen 
Paczkázni rajtam; *s mivel irántom hív: tehát 
Kivánni meri, hogy töle mindent fölvegyek. 
Koma! újra mondom én, hogy a’ nö-csaltaság 
Nem több, se’ kevesebb, mint mivé maga lteszi azt 
A’ férñ: söt bizonyos okokra nézve az ` 
Gyakran kìvánatos lehet: ’s l’gy annak is, 
Mint bárminek, megvan bal és jobb oldala. 

BALÁzsL 

Ha gyomrod eltiìrì , Нssad: én nekem illy {Шat 
Nincs szám’ izére; ’s mintsem'illy gyalázatot 
Kiálljak: inkább . . . 

1NTAL 

Oh az ìstenért! ne „мяты ‚ 
Mert hìtszegésbe keveredel. Ha azt a.’ sors 



  
 

Úgy rçndelé: hijában aggódol; ez iránt 
тыеd tanácsot kérni nem fog. 

nALÁzsL 

Mit? nekem 
Tüzne»e akárki humlokomra szarvakat i! 

INTAI. 

Látod barátommlilly beteg vaдy! -- Hány ezer 
ßlegszarvasíttatott, kik , engedj meg, "eled 
Sem testre, sem lélekre, sem vagyonra nézve nem 
Cserélnek ? 

nALÁzsL 

Én sem ö velök. -- De végre e’ 
Dévajkodás “мaта kezd; vessl’ink псы 
Véget. 

` l N т A l. 

Te, mint látom, haragszol; de borúd’ Май: 
Aligha föl nem fedezem. lsten veled. Utóbb 
Eszmélj szavamra; (becsületed bármit sаgaн) 
Midön az ember égre földre esküszik, 
Ilogy nem leend belöle cz, vagy nmaz; gyakran 
Már félìg azzá lett. 

в A 1. Á z s 1. 

No , én e’ perczben is 
Esküdni merek; és nyomban indulok , hogy e’ 
Jövendölés’ valósulása ellen a’ 

Leghathatósb szert leljem. (man1.) 
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KILElNczßnlx JELENÉS. 

nALÁzsl , nx-zn'r6x, пoвкь 

nALÁzsl. 

l Édesint ,l Н most 
Segéljetek. lrántami készségteken . 
Épültem eddig is: de illy jó alkalom 
Azt próbaköre tenni, még soha sem vala. 
Hu most kezemre jártok, és bizalmamat 
Betöltitek: jntalmazatlan nem marad. 
Ama’ “(Нa lévö férñú (de ne iissctïela:l 
Lármát belöle) a’ jövö éjjel nekem 
Csalt vetni , és lábtón akal‘ Czenczi’ ablakán 
Titkon bemászni: hanem mi hárman álljuk- el 
ПФ“. Ti mind-ketten botot vegyètek, ’s ha тaг! 
Közel az utólsó fogra , (mert az ablakot 
Majd unnak idején fölnyitandom én) ti a’ 
Czinkost bntozzátok-meg emberůl; de úgy ám, 
lIáta veres és kékbélyeget viseljen, és [hogy 
Másodszor oda lopódni kedve legkislebb 
Se legyen. Azonban engemet ne nevezzetek 
Eggy szóval is, se’ pedig, hogy ott vagyok, neki 
Sejteni ne hagyjátok. No! ’s volna-e kedvetek 
Elösegélenì boszumat? ` 
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в E в т 6 к. 

Uram , hogyha csak 
Ütlekbül áll az egész dolog: hagyja mi reánk 
Az lír; csudálni fogîm’amill')r sulyos kezem vagyon. 

DORKA» 

Az enyém is , ámbár szenn-e gyengébb, megfelc-el' 
А’ páholásban hivatalának. 

в A L Á z s 1. 

Menjetek 
Tehát, ’s leginkább nyelvetek zabulán legyen. 

(Bertók ё: Dorka el.) 
Ezjó tanlíság lessz egyébnek is: ’s ha mindenik 
Férj így fogallja sógorit: fogadom, ama’ 
Két-lábu szarvas állatok’ száma megapad. 

 

ÖTÖDIK FÖLVONÁS. 

ELsó JELENÉS. 

BALÁzsI, вввтбк, вoвкд. 

BLLÁzsL 

Oh gyilkosok! milly szörnyüséget tettetek 
Ezen eröszakoskodás által. 

5 
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B E в т 6 к. 
Mi csak 

Az úr’ parancsait követtük. 
' BALÁZSL 

i Ezen kopasz 
Mentség mögé hijába’ rejtezel: a’ parancs 
Csak megvetést, nem agyonverést rendelt; ’s 
Hátára, nem pedig fejére ontani [csupán 
Kell vala a’ záport. egek! milly szörnyü bajt 
Halmoza a’ sors fejemre. Hogy’ vehetem rей 
Magamat, hogy e’ hallottra csak pillantsak is}Z 
Menjetek a’ 'házba; senkinek se szóljatok 
Azon ártatlan parancs felűl , melly általam 
Adatott. ‚ 

(Bertók és Dorka el). 
Rövid idö тинa már virradni fog. — 

Majd eggy kevessé tanakodom , mit tegyek ezen 
Boldogtalan esetben. --- Mi lesz belölem! óh 
Mit mond az atyja , szegény , ha ezt hirůl viszik 

neki! 

MÁSODIKJELENÉs 

GYULA, BALÃZSI. 

GYULA 

Ki lehet az ott? meg kell tekintenem eggy ki 
csìnyt. 
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в A ь Á z в i. 

Ki láthatá-elöre ezt? . . .l 

(Gyulálńl, kit meg nem îlmër, meglöketve.) 
No , ki Мsйgан , 

Ha kérdenem szabad Ё 

с Y u L _A. 

Ah, Kegyed van itt Balázsi Úr ! 
BALÁzsL 

igen, én vagyok; de hát az Úr ki’ fija legyen GYULL 
Én Gyula vagyok, ’s épen Kegyedhez indulék 
Eggy kis szivességét kikérni. -- Milly korán 
Kibnjt az Úr! 

в A L Á z s l (fare). 
‚ Mimi zavar ez itt újolag Ч 

Varázslat-e ez, avagy csak agytünemény ? 
G Y U L A. 

Nékem , 
пog)’ az ìgazat megvalljam , eggy kissé szoros 
Volt, csak kevéssel elöbb, à’ kapcza; ’s áldom au. 
Égnek kegyelmét, hogy Kegyeddel épen e’ 
Perczben találkozom. Jövök jelenteni , 
Hogy ìmént közölt merészletem sikerült,l’s pейд 
Olly derekasan , miként reményleni sem merém ; 
És épen olly eset „пaи, те11y arra volt 
Intézve, hogy mindent dugába döntene. 

a‘ 
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Én nem tudom, mikép , ez ide rendeltetést 
Valahogy’ gyam'ták; és midön már сей!‘ nem az 
Ablakba’ voltam, ott terem hátam mögött 
Két három ember; azok szilaj mdd’ felemelik 
Karjaikat ellenem , botlásba hoznak, és 
Puff! lezuhanok. Ezen esés, a’ véle párosult 
Kék foltokat, ’s vagy lnisz ütést hozzátevén , 
Kimente a’ bajblîl. Amazok (kik közt vala , 
Úgy gondolom, a’ féltékeny is) leestemet 
Ütéseik’ következésének hivék, ’s mivel 
Fájdalmaim miatt soká a’ hely’ szinén 
Mozdulatlanul maradtam: azt vélték , hogy 6k 
Agyonverének engemet; ’s eggyszerre mind 
Elijedtenek. - Ёп motszanás nélkůl egész 
Zsibajjokat kìhallgatám, miként tolá kiki 
Másra az eröszakot , mint vádolá kiki 
А’ sorsot, és mint sompolyodtak oda ‘Мёg 
Nélkůl tapiritalii, ha valósággal kimultam-e. 
Itélje meg az Ur maga, ha illy sötétbe’ jól 
Játszlmttam-e a’ valódi holt’ sze1-epét?-Az0k 
Rémiílve fávozának, és szinte magam is 
Tovább vonulni készülék: midön ezen 
Szinlett halálra fölrivadt szerelmesem 

Lélekszakadva fМott alá (mivel amazok’ 
Lármája fМеню fölhatott, ’s a’ zürzavar 
Közt nem lesetve senkitůl , észrevetetlen 
Kisuhanhatott). Hogy engemet minden sulyos 
Baj nélkül ére: magán kivůl ragadtatott 

l 
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Ebbůl eredt örvendezésiben. De még 
В“ több? szive’ sugalmát követte ‘еще; е’ 
Tömlöczbe soha se térni többé vissza, e1 
Tökélte, és javát Бajа“ rám bizni nem 
KételkedettT-Képzelje most az lir, mibe 
Dönthette volna öы: ártatlan szivének illy 
Vonása által ama’ bolondnak képtelen 
Különczködése! ’s milly veszélyre jutna, ha 
Én ötet annyira nem imádnám! Oh dе, lánghevem 
Mellyel kebelem iránta ég, olly tiszta , mint 
A’ nyári nap: ’s inkább halált választanék , 
Mint aй: , hogy öt megejtve lássam. Benne én 
Más sorsra méltó bájokat csudálok, és 
Eng-em egyedl'il a’ $1r szakaszthat-el szerelmitl'il 
Elöre- látom mint neheztelend atyám: 
De az ö haragja lecsillapítására majd 
Lesünk ìdöt. -Illyen kecseknek kénytelen 
Vagyok megadni magam’ 1 Szerezzen az embei' ez 
Életbe’, ha lehet, elégedést.-Most én az Ur’ 
Kegyétül ш kérem — hanem mély hallgatás 
Alatt- vegye magához szerettemet rövid 
ldöre, ’s enge‘djen neki menedéket ön 
Házába’. N em csak hogy nyomozhatnák szegényt; 
’S azért szökését a’ világ’ szemei elött 
Fedezni szükséges: hanem, tudja Kegyed aй, 
lllyen idomú leányka eggy Куй-103%)" 
Kezei között rendes gyanúra ád okot. 
Mivel az ‘пa: , bizván okosságába, megbizám 
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Titkomban: egyedůl' csak гей bìzhatom ezen 
Szerelmi zálogot is. 

nALÁzsL 

Egészen kész vagyok 
Szolgálatodra , hidd -- el aж. 

G Y U L A. 

‚ Tehátngyan 
Megteszi az Ur ezen szivességet? 

BALÁzsL 

Meg én 
Édes örömest, ’s magamon kivñl ragadtatom , 
Hogy ez’ alkalom, kedved’ találni, módot ‘И. 
Áldom az еgе‘, ki nékem ezt nyujtá: soha 
Мéдг semmit illy örvendve nenn tevék. 

GYULM 

‚ Miként 
Lekötelez engem az Ur kegyes jó-voltival! 
Megvallom, ellenzésre számolék: de most 
Látom Kegyed a‘ világhoz ért; és bölcs esze 
Az ifjnságnak lángjait menteni t.udó. 
Ott ama’ szegletnél eggy cselédem örzi ó't. 

B A 1. Á z s l. 

Do mint fogunk hozzá? világosodni kezd 
Mair еggy kìcsinyt. Ha helyben áltveszem, talán 
Meglát valaki: ha pedig ‘nagad mutatkozol 
Hámmba’; hogy menekedhetünk cselédeilu’ 
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Nyelvétül? Én ligy gondolom, legbiztosabb 
Valamelly homályos helyre vinni öt. Az én 
Sétányom erre még legalkalmasb hely: ott 
Várom-be бьет. 

G Y U L A. 

Ez legokosabb gondolat. 
Nem hánom; én hát csak áltadom a’ leányt 
Kegyednek, és fogadómba ballagok legott 
Minden robaj nélkůl. (el). 

BALÁzsL 

Szerencse! ez’ eggyetlen 
F ordulatod ama’ csapásokat, mellyek e’ korig 
Makacs szészélyed által ostoroztanak , 
Mind helyre pótolá. 

(Képét köpönyege'be lejli). 

HARMADIK JELENÉS. 

силы, czENCzl. 

с Y U L À (Синий Bnl-{zaihoz vezehre'n). 

Ne aggódjál , hova 
Vezetlek , én bìztos lakást szerzek neked. 
Lakomba vinni “gеd, annyit tenne , mint 
Akarva vesztünket koholni. --- Menj-be csak 
Ezen kapun , ’s engedd „шипы magadat. 
(Balíui megfogja Синий’ kezét а‘ „акт , hog, ez ra'ismerne). 
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C z E N C Z I (Gyulához). 

Mél-t hagysz-el édes S - 
GYULL 

Angyalom , most ennek így 
’ Kell lenni. 

CZENCZL 

Hát legalább siess minél elöbb 
Ide vìssza. 

c Y U L A. 

Erre maga szerelmem int. 
czENczL 

Oda 

Mi nden vida'mságom , mihelyt eltávozol. 
G Y U L A. 

Ollyankor én is szinte kedvetlen vagyok. 
с z E N с z 1. ` 

Oh, ha ez igaz volna, nem igyekszenél odább. 
G Y u I.. A. 

Te kétkedel talán igaz szerelmemen? 
с z E N c z 1. 

Те engemet nem úgy szeretsz, mint általam 
Szerettetel. 

(Balázsi Luzzi 5t). 

Jaj! milly igen huz engem ez! 
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G Y U L A. 

Azért, mivel részünkre a’ további itt 
Mutatkozás veszélyes: és javunkat keresi e’ 
Meghitt barátunk, mikor a’ menetelt sürgeti. 

с z E к с z 1. 

De ismeretlen kéz után indulni! kit . . . 

G Y U L A. 

Semmit se rettegj е’ miatt: illyen kezek 
Közt bárhol is igen jól leend dolgod. 

CZENCZL 

Nekem 

Egyedůl Gyula’ keze közt lehet valódi jó 
Dolgom. 

(Balázsi ísme't’huzza őt“). 
Mért siettet az Ur olly szertelen? 

GYULA 

Isten veled; a’ közelgetö nap távozást 
Javall. 

CZENCZh 

Mikor foglak megint láthatni? 
c Y U L A. 

Nem 

"Sok idő alatt. 

CZENCZL 

Oh , addig is mint el fogom 
Unni magamat! 
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G Y U L A (tívoztában). 

No , hála a’ Mennybélinek! l 
Életem`l öröme vágytársì kézbůl mentve van; 
Most már nyugodtan alhatom. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

B.ALÁzsI, czßNczl. 

BALÁzsL 

(Küpünyegbe burkulva színlett hangen). 

Te-ssék velem jönni ; 
Nem itt leend „мы“; más hová vagyon 
жмем általam ezutáni nyughelye; 
Biztos tanyára fogom személyét helyzeni. 

(auegismértetvén maga’t). 

lsme'rsz- e engem ? 
czENCzL 

Oda vagyok! 
в А 1. Á z s l. 

y Czéda! иgy-е most 
Szörnyíti megjelenésem érzékidet? иgy-е 
Nam tetszik az , hogy alattomos szerelmedet 
'l‘öke’letében gátolom? 

(Czenczi Ван-лёг, ha nem láljhe Буй“). 
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Haszontalan 

Híjják tekintetìd segédůl kedvesed’: 
Messzebb’van б , semhogy segíthetne. Csak alig 
Nöttél ki a’ porbúl , ’s már is mikéntkalandozol i 
Hallatlan eggyíìgyüséggel aт kérded, ha a’ 
Gyermekeket a’ kntban találják-e: ’s azalatt 
Éjjeli találkozásm rendeled csalárd 
Szerelmesed’; ’s hogy véle szбыты’, lábhegyen 
lllansz-ki! Uram és istenem! milly mézesen 
Tud “Не édelegni nyelved! — te'gedet 
Mint látszik, iskolába vettek. Ki tatár 
Tam'thatott illy rögtön ennyire? шa'l‘ tehát 
Nem félsz a’ lelkektůl? bizony`osan ez éjjel а.’ 
F iczkó merészséget lehellt beléd? Te szemtelen! 
Hogy vetemedél e’ hitszegésre? hogy ‘(идей 
Jó-téteményim’ ellenére illy gonosz 
Tökéietet fogadni elmédbe? --- Te kigyó , 
Kit én keblembe’ fölmelengeték, ’s mihelyŕ 
Érzed, hogy élsz, hálátlamil marni akarod 
Ápolgatódat I 

czENczL 

‚ Miél-t pirongat engemet 
Az Ur? 

в A L ÃZ s 1 (günnynl). 
Valóban; теrЬ okom nincs is rеá! 

с z в Nc z 1. 

A’ mit teve’k, én abba’ legkisebb goвoдz! 
Sem látok. 
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nALÁzsL 

. Ugy-e Z? tehát talán nem is veszed 
Azt becstelenségnek, hogy ánn'tóddal el 
Szökél ï? 

czENczL 

Az, emberséges ember; ö nekem, 
Megígérte, hogy feleségül elvesz. Én az Ur’ 
Bölcs oktatásait követtem: az Úr pedig 
Иgy mondta volt ‚ hogy a’ vétek’ elhárìthatására 
Szükséges összekelni. 

BALÁZSL 

Úgy? de én magam 
Akartam összekelni véled , ’s gondolom 
Tudtodra is adám ezt elég világosan. 

CZENCZL 

Igen; de , hogy négy szem között öszinte mód, 
Megvalljnm , ö e’ végre jobban megnyeré 
ízlésemet. Mert lám , az Úr szerint merö 
Kin és gyötrelem a’ házas élet; és az Úr’ 
Beszedi annak rajzolatját rémletes 
színekkel állítják-elö: ellenben ö 
Maga is gyönyörrel telve lévén , azt teszi, 
Hogy arra szinte kedve jön az embernek. 

BALÁZSL 

Ah 
Czinkes! miwel te szereted őt. 
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Szeretem Gyulát. 

CZENCZL 

Igen; valóban;én 

BALÃZSL 

’S olly szemtelen lehetsz, hogy ezt 
Szemembe mondod 3 

с 2 в N с 2 1. 

Mért ne mondanám? mikor 

Едy van. 
в A L Á 2 s l. 

Szabad vala-e szeretned öt? czafra! 

CZENCZL 

De hát tehetek én róla ? annak csak egyedůl 
O az oka: én majd észre sem Vevém mikor meglett 
А’ dolog. 

B A L Á z s 1. 

Ezen szere1mi-vágyodat legott 
FJ kelle fojtanod. 

CZENCZL 

De hogy’ fojthattam-el 
Azt, mi nekem olly örömömre szolgált? 

BALÁZSL 

’S nem tudád , 
Hogy nekem ez áltai visszatetszeli.e 

czENczL 

l Nem biz’ én; 
Mi bajt okoz ez az Urnak? 
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11ol 
nALÁzsL 

0h, talán örüljek is 
Még rajta! E’ szerint tehát nem is szeretsz 
Te engem. 

CZENCZL 

Az urat-e ? 

BALÃZSL 

Igen. 
CZENCZL 

Oh valóba, nem. 

BALÁZSL 

Mit ? nem-e Ё 

сивысяь 

Hazugságot talán csak nem kíván 
Tölem. 

BALÁzsL 

De hát mért nem szeret Kegyed engemet 

F itymándiné asszonyom CZENCZL 
Ez , isten tudja , nem 

Az én hibám. Mért nem szeretteté magátaz Úr , 
Mint Gyula ? reménylem , abban én nem gátolám. 

BALÃzsL 

Minden tehetségemmel arra törtem én: 
De látom , igyekezetem egészen füstbe ment. 
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„vzlmv Y ' y . l i ..l., щ www . ‹ ‚ - ._ 

czENczL 

Úgy hät ezen pontban bizonnyal ö tudósb , 
Mintsem Kegyed ;nékiszive1net megnyerni csak 
Játék vala. 

BA LÁzsl (fare) 

Nì , hogy okoskodik a’ hitvány liba! 
Köhordta! errül eggy begyes sem mondana [еаgу 
Többet. Balńl ismértem öt, vagy, engem úgy sеg’, 
Ostoba leány e’ tárgyba’ bölcsebb, mint akut 
Melly lángeszů féríi. 

(Czenczihez). 

De ha már bölcselkedés’ 

Dühe нашa-тег: véled-e Madameßölcsvölgyiné 
пog)’ tëgedet tiz évekig csupán az ö ì 
Számára hizlalgattalak töménytelen 
Költségemen? 

CZENCZI. 

i Nem; ö , tudom , leñzetì еggy 
Babkáìg azt. 

BALÁz s1 (как). 

Az átkozott! olly szavakat ejt , 
Mellyek boszonkodásomat kettöztetik. 

(Fennszóval) 

Hét czandra! leíìzetheti-e nekem Ó' égéSz 
Vagyonával is egyéb tartozásidat. 
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CZENCZI. 

Óh azok 
Épen nem olly igen tetemesek, mint Kegyed 
Gondolja. 

nALÁzsL 

Mit? hát semminek nézed-e azon 

`Gondoskodásst, mellyel neveltelek? 
C ZEN C Z I (gůnnyal): 

‚ Ott, igaz , 
Fölötte nagy jót tett az Ur velem! emberůl 
.Taníttatott mindenre! Tán azt véli , hogy 
Hìzelkedem magamnak, és nem látom-ált 
Eszemmel ostobaságomat? szégyenlem én 
Аzt, ’s mostani koromban, hacsak lehet, buta 
Nevet nem akarok érdemelni. 

BALÁzsL 

Te gyülölöd, 
Mint látom , a’ tudatlan czimetfs bármibe kerůl 
E’ szöke ñczkótúl akarsz nyerni tudományf. 

CzENCzL 

Kétség kivi’ll; a’ mi keveset tudok is , csupán 
Töle eredett: én néki többel tartozom , 
Mintsem Kegyednek. 

nALÁzsL 

Nem tudom, mi ellenez , 
Нoгу е’ daczos fecsegést ököllel torlani 
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Mulasztom. Ádázok, midön csîpös hidegségét 
Látom; ’s szivem’ kìvánatit betöltenék 
Néhány pofoncsapások. 

с z в N с z 1 . 

Azt e’ nyomba’ meg» 
Tehetì az úr, ha abba’ kedvét lelheti. 

в м. Á z s 1 (fare). 
E’ hang, ezen tekìntet elfojtja haragom’ 
Lángját, a’ gyengéd ìndnlat’ bájérzetét 
F (Пищa keblemben, ’s feledtetö homályt borl't 
Utálatos tettére. -Melly fonák dolog 
Ez a’ szerelem! milly furcsa , hogy mi férñak 
Ezen hitetlen állatok miatt ezer , 
’S több gyengeségeknek bilincsiben nyögünk! 
Hìjányaikat isméri a’ széles világ; 
Mind féktelen , mind tartaléktalan csapat 
Egész nemök, esze lelke Штат)’, nála sem 
Gyarlóbbra, sem hitetlenebbre nem talál a’ szem: 
’S még is tüzet vizet kiállunk kedvökért. 

(сделанная) . 
Tudod-e mit? alkudj unk -meg új ra.- Én nекой 
Mìndent elengedek, ’s ehbbeni kegyemet 
Visszaadom; ebbůl mérheted szerelmemet: 
Szeress te is viszont, midön illy jó szivet 
Látsz bennem. 

cznNczL ‚ 
Én szívbůl ohajtanék az Ur’ 

Kedvére járni: de mondja-meg, mint tehetem a“? 
о 
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nALÁzsL 

Szegény szìvecském, az neked könnyů dolog. 
Halljad csak e’ szerelem-fohászokat, tekintsd 
E’ lankadó tekintetet , szemléld egész 
Személyemet: ’s mondj-le azon éretlen poronty" 
ÖlelésìrůL-Kétség kivůl valamelly varázs 
Által nyeré-meg szivedet. - Elhidd, én velem 
Százszorta boldogabb lehetsz. Te halálba’ kedve 
A’ tisztasöt pipes öltöze’tet; én nálam azt [led 
Fogadom , fölösleg föltalálod. Én reád 
Ölelgetést, czirólgatást, ’s csókot fogok 
Halmozni; ten‘kényed пеrìМ viselheted 
Magadat . .. Elég; nem szólok egyebet: ebbül el 
Értheted a’ többit. 

(fél re) . 
А’ szenvedély hova nem ragad! 

(fennszóvlal ) 

Szóval,szerelmem végtelenwele föl nem él- semmì 
Az ég alatt. -- Kivánod annak „Пogай; 
Tölem? Akarod, hogy sírjak? akarod hogy hajam’ 
Tépjem? akarodhogy kardra keljek e'rted? avagy 

hßgy 
F ejembe шнеkа Úgy vagyon, csak mondd-ki, én 
Mindenre kész leszek, a’ mivel szerelmemet 
Bizonyl'thatom irántod, te kegytelen! 

czENczn 

Íme’ , mind 
Ezen beszédek engem eggy hajszálnyira 
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Sem érdekelnek: tôle eggy pár szó nagyobb 
Benyomást tehetne rám. 

nALÁzsL 
De már ez szertelen 

Megvetés , ’s türelmemet fölůlmuló 
lngerkedés! Legyen tehát: már most valósuland 
Байтad eltökélt utólsó szándokom , 
Te féktelen barom! Neked múlhatlanúl 
El kell a’ várostúl buczuznod. Eltolád 
Magadtul önkényt vágyimat, ’s egész a’ vég 
Pontig csìgáztál. Mind ezért eggy klastromì 
Örömtelen szugoly boszút fog állani. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

nALÁzs1, czENczl, nsa'róx. 

вввтбк. 

Én nem tudom Uram, hogyan a’ patvarban lehet! 
De nékem úgy látszik, a’ halott, és a’ leány 
Eggyütt elillantak. 

BALÁzsL 

A’ leány itt van: vezesd 
дм saját szobámba. 

(félre) 
Ott nem fogja öt 

Ke-resni; ’s csak fél óra folytáìg тarи! 

K 
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Így. — Elmegyek kocsit keresni , hogy neki 
Biztos lakot меrетеk. 

(Iienókhoz) 
А’ mint csak lehet , 

Bezárva tartózkodjatok, ’s vigyázz rеá , 
Hogy szüntelen szem alatt legyen. 

(Bertók el). 

‘Гaма , ha más 
Vidékbe áltszállittatik, szerelme’ mámorát 
Kialussza. 

нАтошк JELENÉS. 

GYULA, BALÁzs1. 

GYULA. 

Oh, kedves Balázsi Úr! bezeg 
Én most egész földig lesujtva bú-kìnom 
Által, Uraságodhoz folyamodom. A’haragos 
Ég eltökélte vesztemet: könyörůletlen 
Törvénytelenséggel kivánják szépemet 
Keblemtül eltiltani. _ Atyám megérkezett, 
’S emitt közel szállott-kì kocsìja’búl: oka 
Рейg jövetele'nek .(mit eddig nem tudék) 
Az; hogy, minekelötte nekem irna, engemet 
Megházasított, és ezen frìgy’ ünnepét imitt 
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Kivánja ííllni. ltélje-meg Kegyed maga, 
Mint részvevöje nyugtalanságomnak: a’ 
Sors sajnosabb jatékot üzhete-e velem! 
Azon Szerencsy, ki iránt tegnap az иrai; 
Kérdezteln , az hozá fejemre е’ vihart. 
Не jött ö is atyámmal , tetézni vesztemet , 
És annak eggyetlen leánya nekem vagyon 
Szánva jegyesůl. Elsö szavokra csaknem a’ 
Guta megütött; ’s rájok tovább hallgatni sem 
Tudván (mivel atyám темпa, hogy tüstént ide 
Szándékozik) lélekszakadva indulék [nz Urhoz 
Megelözni öt, ha lehetne. 0h, kérem az Urat , 
Szövetkezésemet titokban tartsa: теrt: 
Elkeseredésének határa nem leend. 
Söt, mivel az Úr elötte nagy hitelben áll: 
Próbálja szándokárúl öt lebeszéleni. 

nALÁzsL 

No hìszen . . . 

с Y U L A. 

Tanácsoljá neki, hogy halassza eggy 
Kicsinyt a’ dolgot. Mint barátom , ugy hiszem, 
Nem fogja megtagadni e“ lépést szerelmemtůl. 

BALÁzsL 

El nem mulasztom. 

c Y U L A. 

Egyedül Uraságodba’ van 
Minden reményem. 
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BALÁzsn 

Jól van. 

G Y U L A. 

Én az Ural atyám 
Gyanánt tekintem. Mondja-meg neki, hogy 

korom 

Кот olly nagy . . . Ah! jön тa'l‘! Fígyeljen, ke 
Okokra, mellyeket kezére adhatok. [rem,e'1.’ 

HETEDIK J1ELENÉS. 

szERExcsY , vöLGYl , IN1-.u , GNL.; , nALÁzsI. 

(Gylula él Baln'zei a‘ szin' „дуги szeglelébe vomîlva halkan. 
beizélnek). 

s zr. м: к с s Y (Imam). 

Szó nélkül is rены ismértem volna én: 

Kedves hugod’ vonási rajtad annyira 
Kitünök. А’ kedvezô Hymen hajdan nekem 
(ik, birtokomba adta. Boldog volna most 
Eltem , ha a’ könyörůletlen Párcák ezen 
Hů hölgyet újra visszahoznom engedék 
E’ helyre: hogy velem izeh'tené azon 
Édes örömöt; melly önnöninknek illy soká 
Tartó viszontagság után esett szives 
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Ölele’sibl'íl ered. De hogyha már a’ sors 
lszonyú hatalma elrablotta öt: nyugodt 
Elmével igyekezzünk viselni a’ hijányt: ‚ 
’S érjük-be egyetlen gyümölcsével szerelmének, 
Melly töle ránk maradt. Közelrůl érdekel 
Ez téged is: ’s nem volna illö , nélküled 
Szabnom-kì sorsát. Völgyi’ eggyetlen flját 
Gyulát fogadván vò'mnek , úgy vélem , javát 
Fogom eszközölni: mindazáltal szerfölött 
Ohajtanám , hogy tМеd is jóváhagyást 
Nyerhetne szándokom. 

INTAI. 

Az iránt kétkedni, ha 
Jóváhagyom-e ebbéli штаммы, 
Annyit jelentene: lnintha nálad itéletem , 
Вoва becsben állana. 

B A L Á z s l (man Gyulához). 
Igen , én azon leszek, 

Нoгу jó szerén kezedre ja-rjak. 
(мамы aku). 

с Y U l. A (kann вaыыиюы. 

Még csak eggy 
Pillantatig várjon. 

в A ь Á z s 1 (сyмм; ). 

Ne kétkedj’ semmit. 
(Gyulát oda lngyin, ’l Vülgyinek ülelése're magy). 
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VÖLGYL 

Ah, minő 
Gyengéded ezen ölelkezés! 

B A L Á z s I. 

‚ Milly ké‘-özön 
Arad-el egész valómon ! 

vöLGYL 

Én azért jövék . . . 
BALÁZSL 

Elöadásod nélkül is tudom , mi ok 
Hoza ide. 

vöLGYL 

Mit? hát már közölve volna véled is. 
Tervem 3 

BALÁZSL 

Igen. 
VÖLGYL 

Annál jobb. 
BALÁzsL 

De ñad ellene vagyon 
Ezen szövetségnek; ’s le lévén már szíve 
Foglalva, nem sejt abba’ mást btínál: azért 
Kért engem is, hogy akaratodrúl tégedet 
Lebeszéljelek. De én tanácslom, e’ frigyet 
Hajtsd-végre haladék nélkül; és , ha rákerůl, 
Használd atyali hatalmadat. -- А’ fiatalokat 
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Sebten nyakon ragadni szükséges: nekik 
Az engedékenység mirigy.l 

’ c Y U L A. 

Oh áruló! 

l N т A i. 

Az én ítéletem viszont az; hogy y, ha ön 
Szive nem hajol-rá, kényszeríteni képtelen [ért 
Volna. Hiszem azt, hogy Völgyiúr velem eggyet 

› - v в A L Á z s l. ' 
Mit? h.át saját ñjátul engedné magát ì 
Orrán vezettetni? -- Te talán akarod, hogy olly 
Puha légyen az atya: hogy engedelmességre se 
Legyen szorítani képes önnön gyermekét З 
Az volna még helyes, ha törvényt néki az 
szabhatna, kinek 'azt, töle' nyerni kellene. 
Nem, nem; nekem meghitt barátom ö , ’s az ö 
Becsülete az enyém is: ha már szavát adá 
Azt tellyesíteni tartozik. Mutasson ő 
Erös karaktert ezen esetben, és vegyen 
Eröt ñjának balgatag vágyán. 

vöLGYL 

y x i l Te úgy 
Beszélsz , miként illik; ’s kezes vagyok arrul is 
Hogy fiam adott szavamat ki fogja váltani ' 
Kész engedelmessége által. 

I N T A I (Balázsiboz). 

Én igen 
Csudálkozom; hogy te ezen összekelés iránt 

б 
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Olly végtelen9 buzgólkodol; ’s képzelni sem 
Tudom, miféle ok javallja . . . 

BA L Á zs 1.  
Í 

En tudom, 
Mit cselekeszem, ’s aztmondom a’ mit mondanom 
Kell. 

`xÉöpGÁYL 
Jól beszél Balázfsi Úr , ’s azért . . . ' 

l 1 N T A 1. 

‚ , l . V Ezen 
Név visszatetszik néki. Nem hallottad-em 
Hogy Kétlaky n'evetw'vett-föl? . 'y 

B A L Á z s l. ' l 
Az semmit sе’ tesz. 

G Y U L A. 

Mit hallok ! 

BALÁZS! (Gyulához). x 
Úgy van , ebbül áll az egési'titok: 

Már most itéld meg ten-magad, I.nit kell vala 
Tennem. l ' ' ` 

` G U p A. -  
lMinö szégyenbe dönt'! l. . . 
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NYOLCZADIK JELENÉS. 

SZERENCSY , VÖLGY], mitu, enam, DORKA. 

nemu. ' 

I Uram, ha-csak 
Maga oda nem jön az Ur, aligha már tovább 
Tarthàtjuk ottbenn Cшеций; ö, törik szakad, 
Ki akar rohanni, ’s meglehet, hogy még talán 
Ki is ugrik az ablakon. 

BALÁzsL 

Vezettessék ide: 
E’ pillantatban akartam öt ngy is tovább 
Szállítni. 

(Gyulához). 

Fől ne akadj ezen, barátom! a’ 
Folyvást való szerencse délczeggé teszi 
Az emberi szívet. „Ma nekem, holnap neked“ 
Ez régi közmondás. 

G Y U L A. 

Van-e a’ világ’ kerekségén 
Több illy pokolkín, mint a’ melly engem gyötör! 
süllyedt-e valaha emberi teremtmény imilly 
Orvénybe , mint én! 

Ú 
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в A L Á z s l. 

Rajta! szabjatok minél 
Elöbb határ-napot a’ menyekzöre: magam is 
Kivánok abban részesülni; ’s eleve is 
Ajánlkozom. 

vöLGYL 

Szandékom ámugy is ez vala. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

czENczl , vöLGYI , szERENcsY , BALÁzsl , GYULA , 
шты , вввтбк , ВОВКА 

в AL Á z s I (единым). 
Jersze te dicsö mag , jersze; kit megtartanì 
Nem tudtak , és ki olly igen` nyakaskodál. 
lm itt van udvarlód; ha tetszik, köszönetül 
Vess néki eggy alázatos fô-bicczenést. 

(Gyulához). 

[sten veled! a’ kimenetel eggy kissé kivánatid’ 
Megcsalja: de hiszen úgy se’ juthat mindenik 
Szerelmes a’ kijelelt irányra. 

CzENczL 

Oh Gyula! 
На“ eltüröd , hogy engem innét elvigyen 
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G Y u ь A. 

Ah! én nem is tudom kínomban, hol vagyok. 
BALÁZSL 

Menjünk csahos , menjünk. 
c z E N с z 1. 

Nem; én itten akarok 
Maradni. 

‘ì’ ö L G Y Í (Balázsihoz). 
Mondd-meg kérlek, itt valameyytitok 

Fekszik. Mi eggymásra meredünkîés semmi mód’ 
Nem tudjuk a’ dolgot megérteni. 

BALÁZSL l ' 
Majd, ha több 

Idöt nyerendek , voltakép kifejtem azt. 
Még látjuk eggymást. 

VÖLGYL 

Hát hova szándékozol? 

Te velünk nem úgy beszélsz , miként ohajtanánk 
Töled. 

BALÁZSL 

Javaslám nemde , bármint duzzogott 
Gyula , hogy az összekelést sokára ne halogasd. 

VÖLGYL 

Igen; de ennek végrehajtására tudd azt is , 
Ha már a’ többit megsugák, hogy a’ lány, kirůl 
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Itt szó vagyon ,. kezeid kаши lappang; a’ kit 
‘Радий-i11i1: a’ szerelemre тага Lóritúl 

Titkos Hymenbe’ nemze volt Szerencsy úr. . . . 
Hát kire irányoztanak elöbbi beszédeid? 

I N т A ъ. 

Bámultam én is , hogy magaviseletét imént 
Tapasztalám. ’ l 

h B A L Á z s 1. ' 
Mit mondatok ? 

INTAI.l 

Hogy aш- én lhu-goni 
Szerencsy urral titkon összekelve eggy ` ‹ 
Leányt szüle, kinek Sousa szinte titok maradt 
Az egész rokonság’ szeme elött. ' ` " 

vöLGYL 

Ki neveltetés 

Végett Szerencsyti'll vidékre küldetett 
Alnév alatt` 

. INTAL 

y ’S ez ìdä lközött laz alg'ym‘kodó' 
Sors ö: íìzöbe vette, ’s honjának körét 
Elhagyni késztetó. 

vöLGYL 

’S ezer veszélyeket 
Kìállnî a’ tölünk tova esö partokon. 
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1 N т A I. 

Hol utóbb határtalan serénykedése olly 
Tetemes vagyont szerze neki , millyet hajdan a’ 
Kaján ravaszság .töle ìtthon elrabolt.l 

vöLGYL 

’S hazánkba térve nyomba’ fölkereste azt, 
Kire gyermekének sorsa bizva volt. 

l N T A 1. 

’S azon 

Jó-szivíi paraszt-nö te'továzás nélkül azt 
Vallei? hogy a’ te kezedre adta öt’ , alig 
Négy évet ért korában. 

vöLGYL 

És hogy ezt csupán 
Nagylelkíiségedbe’ bizakodva tette volt; 
Mìvel б szegény végsö szíikölködésbe süllyedett. 

1 N т A I. l 

Szerencsy elragadva kéjitül , ide 
Hozatá az asszonyt. 

vöLGYl. - 

Kit kevés idô alatt 

Ш: látni fogsz , hogy fölvilágosítsa a’ 
Rejtélyt elöttíink` 

1 N т A l. 

Képzelem , milly sajnosan 
Esik ez neked: de ezt csak úgy tekintheted , 
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Mint a’ szerencse’ kedvezését. Mert, ha már 
Elötted az legföbb gyönyör , hogy szarvatlan 
Maradj: hatalmasb módot arra nem találsz 
A’ nötelenségnél. 

B A L Á z s 1 

(magán kivül "дad", ’s при: is szólhatva kirobban) 
Huh .' 

TlzEDlK J-ELENÉS. 
O 

SZERENCSY, VÖLGYI, INTAI, CZENCZI, GYULA. 

vöLGYL 

Mért rohant ez el 

Illy szótlan? 
GYULL 

Oh atyám , idövel majd ezen 
TitkoÉ világosan megértéd. -- Мt a’ vak 
Eset eszközölte ш, min elevelbölcs eszed’ 
Járattad. Én a’ kölcsönös szerelem’ varázs 
lngereitůl vonatva Czenczihez magam’ 
Lekötém adott szavammal. Ugyan ö az , kinek 
Keresése végett jöttetek, ’s kinek általam 
Lett megvetése, csak keve'sbe’, hogy haragra nem 
Gyulaszta Шgей. 
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SZERENCSY. 

Errül én , mihelyt szemem 
Elejbe tünt a’ 1ány,-nem is kételkedém: 
’S azóta lelkem szüntelen lágyulva volt. --- 
Jer magzatom! hagyd édelegjek véled az 
Öröm’ andalító karjaìn! 

(megöleli Синий). 

l N т A l. 

Jó sógor! én 
lgen örömest utánozód lennék; de azt 
A’ hely’ szine nem engedi. Jerünk a’ házba a’ 
Titkot kifejteni , bús barátunk’ gondjait 
Ьейшэtпй9 ’s hálát adni a’ a’ Mennybéliuek, 
Ki mindeneket olly bölcsen intéz , és vezet. 
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TUDNIVALÓK. 

i. A' m. i. Ta'rsaság ezen munkiílumk csak kiadôja lévén, nem 
kezeskedík a' bennök követett nyelvszabályokról, sem irás 
módról , sem végre akárminemü nyelvet ’s irán illelô' сне!‘ 
r51; egyedül днa kivaínt a' kéziratuk‘ birálatában ügyelni , 
Бoгy az elfogadott és sajtó alá bocsálandó kézirati шапka, 
mint egész едy vagy más tekintelböl ajánlhaló legyen , ’s a' 1i 
teraiura` jelen állapotjában kíadásra méltónak tnrtathassék. 

2. Nem vizsgálhalván meg a‘ benyujmtt kéziratokat a‘ 
'I-Ársaság fejenkénl és egészben : ez, u. m. N «5k` is kn l á a, 
alúlirt és Schedel Fers-nez r. tag, mint e’ végre llivatalosan 
megbizoüak’ irásbeli ajánlásära дамы: sajîó alé. 

3. E' szx'njáték azon 71 kiìzül való, mellyek` fordx-lásárn 
a‘ Társaság 1831-ben Juniusban tagjait, és 1832-ben Marli 
usban a’ magyar irókat álìaljában felsz6l.íiá. 

4. A' Társusa’g által Нaдo" kéziralok küzůl ez , II-dik 
szrîmu. 

. DübrenteiGáborm.k- 
'Iiloknolm 
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