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Ea giebt im Erdenleben 
Futchtbare Augenblicke der Bedrängniss , 
Die wunderbar des Menschen Kraft erheben 

Und en aein Wort die Unsiehtheren binden , 
Dan solchen Zeuheraprnchea dunkelm Zwang 
Der Sterbliehe »ich nimmer mag entwinden. 

ALBANBSBRII. 



BOSSZU. 

ELöJÁ'réx неv szAKAszBAN. 

Furohtbar wichtiges Gewiaaen 
Вы: vernam! auch [одет du Y 

BCHULD. 



sznmfzmvnx. 

KÃ n и Ã s , szenderi ůr. 

L в н x A. шт. 

V x n i x Y x. 

C l A 1.’ L x n t , Leuke’ völegénye. 
l’ o l e n L c z , vМéд’? Наши. 
B 'A n Á l l ‚ КЦnЦn’ h6 cselédje. 

Vendégek. 
Caeledek. 

Еgy Remate. 
A’ játék‘ tárgyůnak Мера, az ösi elökor. 



nLöJA’rtx. 

ELsó JELENÉS. 
Ещё. Kemény szélvllur. 

PoNGRÁcz. 

внес!“ , beburkoxu. 

Hallatlan egy гаd átkozott i116! 
Sokat Гoтoвиm széljel `e’ világon 
’S már nem vagyok gyerek: de illy vesдe"; 
Szelet nem értem. Mint fütyöl , zuhog, 
Csikorg, ropog, dúl ’s fúl a’ förgeteg! 
Hess , hess dühl'ílt lìdércz hajfürtjeimtöl. 
Már e’ bolond mulatság. ’S illy goда“ 
Idöbe’ rendel e’ mord rengeteg’ 
Mélyébe gazdám. Olly konok leszen 
Czélzása nyilván, mint e’ förgeteg. 
Hagyján! ha czélra juthat általam, 
Erszényt igért ’s azt töltet; énnekem 
Mind egy , csak erszényt adjon éh zsebemnek‚ 



8 Á'rox. ELöJÁ'r. 

A’ pénz legédesb ’s leghatalmasabb 
Eszköz; kinek zsebéböl ez kinézdel , 
Hódol szavának a’ világ, ’s reá 
Kéj és öröm vár tarka éldelettel. 
Csak már sietne; ördög ’s kárhozat! 
Órrom’ lemetszi a’ szél’ dúrva éle. suqjeluů, 
Ott egy magányos kunyhó , ámde ¿itt 
Egy vén barát ЦИК, ki annyi szent 
Mondásokat brekeg dugúlt fülembe , 
Hogy a’ csömör száll minden tagjaimra. 
Inkább süvöltsön szél’ goromba sípja 
Mint vén barát doromboljon fülembe. 

MÁsoDI‘K JELENÉS.` 
vxDÉNYl. PoNGRÁcz. 

vlDÉNYL 

Ш vagy НМ 
PoNGRÁCz. 

Вt dermedek, ’s csupán 
Értted, vitéz uram, mert: nem való 
Sétálni illy mokány nap. Halld , miként 
Zúg mord haraggal a’ vad förgeteg. 
Ha még sokáig elmaradsz: unalmam 
’S а’ szél bekerget a’ máftyr pofájú 
Szenthez ’s ugy eshetik, megháborl’tom 



11. 11:11. Á'rox. 9 

Isten’ dücsére tett leczkéiben , 
Miket hasas kulacsból gyüjtöget. 

v 1 n É N Y 1. 

Tréfára nincs idö. A’ szél, igaz , 
‘Borzasztva zú'g, de itt örül szivem 
A’ förgetegben; mert keblembe’ sem 
Kisebb vihar zajog, mint kívülem. 

P o N G n Á с z. 

Úgy látszik, a’ borongó ég’ haragja 
Lefesti arczidon zordon magát. 
Illyen szelet fuvaljon a’ pokol, 
Ha ellened’ lakása ég. 

v 1 n É N Y 1. 

F ìú! 
Honnan vevéd ez alkalmas мышца‘ 
Lelkembe látsz? boszú ’s vad fájdalom 
Dúl ott emésztve, ’s Мz parázs-patakja 
Ha nem (вы! nyilást, megfojt hevével , 
Melly forrva zúg és hullámzik szivemben 
E’ megvetett, útált, égö , sovárgó 
Szivben 

PONGRÁCL 

l Sz1v! ha ha! hisz’ az csak húsdarab,-- 
’S e’ húsdarab lett úr eszed fölött? 



1 О ÁTOK. ELőJÁ’r. 

VIDÉNYI. 

Mióta láttam Kálmán’ szép leányát, 
Szerelem’ hatalma szállta meg tüzével 
Keblem’. Tekintsd e’ váratuA’ kevély dús 
Kálmán’ leánya, Lenka, más’ sajátja, 
Kiért emésztö lángra gyúltam én. 
Ott, ott, hol ének zengedez le most 
’S az asztalon arany pohár ragyog , 
Mellyböl egészségére isznak a’ szép 
Boldog menyasszonynak , ’s szelíd öléböl 
Másnak mosolyg ég, rám pokol röhög. 
Fattyú! tudod , mit tesz szeretni és 
Megvetve, eltaszítva , eltiporva 
Vágytárs’ ölében látni tárgyamat! 

PoNGnÁcL 

Félő, utóbb még vélem is szegénynyel 
Érezteted szerelmed’ kínjait. 
Szeretni én is tudnék így, amúgy, 
De illy hatalmasan szeretni kár. 
’S egyet? nekem több kell, az étel is 
Úgy jó , ha több közt válogathatok. 

VIDÉNYI. 
n 

O , ’s más’ sайцы-ш’ két gondolat 
Kitépni képes elmémet helyéböl. 
Ha kebled, álnok szép lány, eltaszít: 

l 



u. JEL. ÁTox. ii 

Eljegyzem a’ pokolnak jobbomat. ma... 
De más nem ölti karjait körůled ‚ 
Nem szíja rózsaajkad’ csókjait 
’S nem ke'jeleg szerelmes kebleden. 

PoNGRÁcz. 

Jól ért legelni képzeted; tüzesben 
A’ lantosok se’ tиdти: ezt leírni. 

v l D É N Y l, „a kiwramx. 
Reszkess hideg sziv! másokhoz meleg , 
Reszkess , öledben forr ki kék szeme 
Báb kedvesednek, átok ’s Нп reád! 

PoNGRÃcz. 

Nyájas szerelmed lägyan ömledez, 
Galamb’ szerelme ’s búgó gнище 
Szeh’debb а’ tiednél nem lehet. 

vlnÉNYI, „un „и... 
Halljad Ей, ’s tudjad miért гаgу itt, 
Ezen magános, zordon , vad helyen. 
Nézd a’ kevély vár‘: , melly а‘ förgeteg’ 
Dühét nevetve égre fölmered--- 
Keblébe’ vigság’ hangja zengedez , 
Én úgy vigadhatok csak, vér ha foly. 

P oN GR Á с z. 

Én el tudok mulatni, bor ha foly. 



1 2 Á'rox. ELöJÁ'r. ‚ 

VIDÉNYL 

Leégve lesz az még ez éjelen, 
Üres szobáin csak bagoly huhol majd, 
’S hamvát ez а’ szél hordja szét az éjbe , 
Melly vad dühével czélomat вegы. 

PoNGRÁcz. 

Uram! mesékbe’ vagy regékbe’ szólsz? 
Vagy képzelö erödet ‘шинod? 

V 1 n É N Y l. 

Miért legyek tovább epém’ betegje? 
Miért epedjek, mint éhes hyéna 
Mérgem’ tüzét hordozva belseimben l 
’S e’ szl'ík kebelben egy egész pokolt? 
Ma van nlenyegzöjök’ víg ünnepe, 

" ’S boszúm, melly olly kegyetlem'íl emészt, 
Ma fog kitörni menydörögve rájok. 
Azért vagy itt, hogy czélomat segítsd , 
Hlîségedet kétségbe sem hozom. 

1‚ o N c в Á с z. 

`Íól értelek? vitéz! jól értelek? 
Tudod, hogy értted mindent végbevinni 
Hajló vagyok, de _hagyj ki e’ dologból! 

v 1 D É N Y l , fölgerjeave. 
Fattyú! barát tam’ta tán nyafogni, 
’S kegyes szelet töltött bolond fejedbe? 
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PoNGRÁcz. 

Nem vékony a’ hör szívemen ‘еe-‘s holmi 
Apró bohóság nem szokott ijesztni. 
Én is szivesen csìntalankodom, 
Ha egy apáczát kell’ne elragadni , 
Vagy egу zarándokot mocsárba csnlnì, 
Vagy holmi dibdáb emberkorcsokat 
A’ láb alól eltenni csöndesen: 

De -- a’ hideg fut végìg csontjaimban , 
Ha gondolom , hogy вы én mogtehetném, 
A’ mit kivánsz szegény bolond fejemtöl. 

v 1‘n É N Y l. 

’S te nem tudod lenyomni gyáva pór 
ödéseid’ z 

PoNGRÁcz. 

Hogy szörnyeket tehet 
Egy bús szerelmes, jól tudom; de ez 
Olly vаd boszú , hogy a’ pokolba’ sem 
Terem különb, ha száz ördög töri 
Száz évekig forró agyát. Uram! 
Kérlek , csak ezt 

vlDÉNYL 

Van-e egyéb elötted 
Választanod, mint egyfelöl halál, 
Mellyet fölingerelt bozúm okád reád@ 
Mert eltaposlak féreg , hogyha moczczansz - 



i4 „ Á'rox- ELöJÁ'r. 

Vagy másfelöl nagy d1’jl ’s örök Вeдem’! 
Emlékezel még, váram’ balfelén 
Ãll egy torony; jó, csöndes , hijs lakás , 
Már öseim hasznát vevék gyakorta; 
Nom lesz kemény az ágy, meгt lepve van 
Inîízott kigyókkal , mellyek nyájasan 
Olelnek és sziszegve csókolódnak. 
Van e’ szelíd szép társaságba kedved! 
Fattyú! ne légy hát éretlen bohó 
’S tapasztalod kegyem’. Eményt ш мы. Vegyed 

jelét. 
P o N G R Á с z. 

Uram! miért, miért tasz1’tod egy 
Leáxry miatt apját is k1'nhalálba 2 
Mìért taszítod а’ vendégeket? 
A’ hölgyeket, ’s a’ kisdedek’ nem ártó 
Sergét 1 

v 1 D É N Y 1. 

ГМ! ’s én számoljak neked 2 
De légyen! én nem hitvány rabcselédet 
Nézek te benned; egy becses barátot, 
Ki czéljaimnak leghivebb segédje.` 
Halljad tehát, miért , ’s nyugtasd magad’. 
Isméred a’ megsértett büszkeséget, 
A’ megvetett szerelmes sziv’ dühét’! 
Én örülésig hö lánggal szerettem, 

‚ 
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’S б eltaszított; mert egy szórtelen 
Fattyú szivébe hízelegte már 
Gyöngéd magát; ’s e’ fattyu egy Csatándi, 
Vitéz fajomnak régi ellenle; ` 
’S ö most fölöttem fénypolczon ragyog. 
Ó csak kaczagja véres kínjaim’! 
És apja ’l —- büszke ve’n , ki engemet 
Számos hadak’ repkényzett hösfiát 
Utána teн egy gyáva rosz kölyöknek , 
Millyet tekintetemmel összezúzok. 
’S vendégsereg 3 --- mind ellense'geim, 
Vitéz hirem’ kaján irígyei, 
Rágalmazóim, ’s mérges gúnyolóim , 
Kiknek fölöttem elhangzó kаша-На 
Égö pokollá tenné éltemet. -- 
’S most-még ez еды-маsка: nem jövend 
Illy alkalom boszúm’ kiönteni; 
Most а’ cselédek elfoglalva vannak, 
Bortól nehéz а’ várörök’ feje 
’S pillái;-/-éles szél zúg а’ tetön , 
Melly a’ tüzet nem hagyjà szunnyadozni. 
De mind ezek fölött azt megjegyezd: 
Vidényi’ bús haragja ezreket 
Szokott seperni , hogyha Мира gyúl , 
’S boszúja nem mindennapos szegény 
Boszú , hogy egy két áldozat betöltse. ‚ 

1` A| 
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i 

PoNGRÃcz. 

Okok tehát, olfok! ---’s miért az ok? 
Nincs mit tehetnem , mit kételkedem? 
И! dús aranydl’j, másfelöl halál! 
De mégis-olly sok lelket !-- 

v l n É N Y I. 

’S válaszod'.l 

P o N G в Á с z , ы. elxzámisnl. 
' szunnyadj мыt el, ébredö tanácsa 
Lelkem’ szavának, szünjél meg d'obogni 
Keblem! kiáltó szд vagy rengetegben! 
Tied vagyok , ’s parancsaidra várok. 

vlDÉNYI. 

Így jó Ей! most menj a’ bortanyába 
’S igyál ohajtott boldogúlhatásra, 
’S várd el további rendeléseim’. 

A’ várba’ csak gyanútlan együgyüség 
Ütött lakást , ’s а’ részegl'ílt öröm. 
Siess, ‘azonnal én is ott leszek. 

Pongrica el. 

HARMADIK JELENÉS. 
vxnéN Y1. 

Eredj , utolsó útadat teszed. 
Hinnéd talán, hogy gyáva lelkeden 
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Hagyom pihenni titkomat, ’s hogy élhet , 
Kitöl remegnem kell’ne, egy halandó? 
Eredj! szivedbe’ fördik e’ gyilok. 
Azért szш-ú1ta111 gyáva! csak reád, 
Mert egy magános kéz elégtelen 
lra’nyosan kivívni czélomat. 

A' vir felé nés; fdlomell kezekkel. 

Hah ! bosszu‘ lelke! meg ne fojts! 
Agyam ’s karom, csak addig is maradj, 
Maradj hivem, rul’g bosszúm jól lakott 
’S elhízva nélz a’ földúlt testeken 
Végig, dühének áldozatjain. e1. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

szENDEnvÁRBAN. 

с SATÃNDI. LENKA. 

LENKA. 

Édes! te itt vagy? itt vagy oldalamnál@ 
J er, jor ’s iigyelj rám; -- olly sok érzemény za jg 
Szivemhen; olly sok tarka gondolat 
Szökdel fejembem--jer halld,mert te vagy csak 
Ki engem ér/tesz , érzesz , és il'élhetsz. 
Hányféle érzés dúlja szívemet, 
Te xnellyeket most fejtegess ki nékem; 
Mert én magam sem értem enmagam'. 

Imm‚ ah‘ńuznr. xv. @i 



1S Á'rox. l ELöJÁ'r. 
с s A 'r Á N n x. 

Lenkám! szerelmem’ nyájas angyala! 
Ifjúi éltem’ legnemesb virága! 
Nem mondhatom ki, milly boldog vagyok. 
Ah! mondd mit érzesz! bársonyajkaidról 
А’ vallomást örökké hallani 
Ohajtanám! szólj , lelkem’ édes álma! 
Mit mond szived , mi érzetekre gyúl 
A’ már közelgetö pillantaton, 
Melly összeláncz'ol én velem, ’s frigyünket 
01t11:- elött az égi könyvbe x’rja? 

LENK» 

Hogy’ kérdheted? ah! milly boldog vagyok 
Szerelmed’ édes , bájos érzetében 
Milly véghetetlenůl gazdag ’s elégůlt 
De mégis , egy gond nyomja keblemet 
’S bús képzetekbe’ lelkem elmerú'l; 
Mert álmaim, mik a’ múlt éjjelen 
Zúgtak fölöttem barna szárnyakon, 
’S zajgó szivemnek méla, bús, borongó, 
Bizonytalan, hullámzó sejteményi, 
Mint titkos öblök’ mélyiröl kiáltó 
Intések, `akkém: rezgenek fülembe. 

C s A T Á N D 1. 

Mi bántjla lelkedet? mért nem lehetsz 
Nyugodt szerelmünk’ bájoló ölén? 
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/ 

1. в N x А. 

Nìncs semmi új , nincs semmi olly fölöttébb 
Bántó, ijesztö , vagy csudálatos , 
’S mégis hidegség fut gyakorta végig 
Rajtam. Ha lantomat kezembe fogveín 
Rezgö ölén bájhangokat csalok ki: 
J’égborzalom fagylalja keblemet, 
Es mintha en halálos énekem 
Zokogna, úgy шsа]: dugúlt`fülemnek.~- 
Vidényi, egy vad , barna férñú, 
Tüzes szemében biíja láng lobogva 
’S indúlatok’ borúja sárga képén, 
Gazdag, kevély, daczos vitéz, kinált 
Kezével a’ múlt éven engemet; 
De én, ki férjemben vitéz kezén 
Kivl'íl , szivet, nemes sajátokat 
’S rokon kebel’ Миша“: keresni mertem, 
Hideg szavakkal megköszöntem a’ 
Becsúletet. Fölvonva vad szemödjét, 
Aра“ harapva , némán távozott. 
Most hogy tiéd 1öп szivem és kezem, 
Eljött az ármány újra kínzani. 
Kérés , parancsola't keverve volt 
Szemén , szaván. En , mint Csatándi’ hölgye, 
Büszkén vetettem vissza , ’s jó apám is 
Most már kimondá, a’ mit gondola. 
Nem zúgolódott 6, de bosszuláng 



2() Á'rox. ELÖJÁT. ‘ 
Égett szemében, ’s vаd tekintetén 
Menykö csapott apámra és reám. 
Csak egy tekintet volt , csak egy tekintet : 
De máig is csak ez villog reám, 
E’ vad tekintet most is háborít, 
Egembe’ dúl , és álmaim" zavarja. 

csA'rÁNDl. 

Kedves leányka! ten magad teremtesz 
Magadnak illy borongós képeket. l 
Vidényi tudja, hogyha édes egység 
Hibázik а’ szivek között: sohn 
Lánczokba fú'zni öket nem lehet. 
Széleszd szerelmem , barna képeid’; 
Csak rózsaszinben nézd te а’ világot 
“flint ifjuságunk’ , mint szelíd szerelmünk’.` 
Greg fejeknek hagyjad a’ sötét 
Bút ’s gondokat, te élj а’ szép jelennek! 

L в N x ‚1. 

Igen, ha enged fölgyúlt képzetem 
Gyözö okoknak, megnyugszom szavadra. 

ÖTÖDIKJELENÉ& 
BALÁzs é. .z ELößBlEK. 

BALÁzs, ben?. 

A’ társaság csak N agyságtokra vár. 
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с s A 'r Á N n l. 

A.’ társaság csak üldöz untalan. 
Jer hát szerelmem!-- nem hagynak szelx'debb 
Örömnek élni a’ УКВ jó barátok; 
Ah! egy magános kunyhóban kivánnék 
Örülni véled , hol ne volna senki 
Csupán mi ketten, és boldog szerelmünk; 
Vagy egy szigetben, hol ne látna senki 
Mint а‘ mosolygó ég’ vidámszeme. 

Lenklvnl ell 

nALÃzm 

Mi földi menny ! mi lelkesúlt öröm ! -- 
Szélnigis. 

Künn a’ szelek’ vad torka zúgva bömböl, 
Zord a’ világnak képe és szine, 
’S itt a’ szivekre égi béke és 
Szép érzetek’ malasztja csörgedez, 
’S édes jövendö’ víg reménye száll. 
Majd a’ szelek’ vad torka nem süvölt, 
Fölvídul a’ most gyászoló vidék 
’S talán szivek’ szép a'lma dúlva lesz, 
A’ most mosolygó képek elvadúlnak, 
’S örömben úszó lelkek kínba vesznek! 

Mitöl az isten örizzen kegyesen! 
el. 



22 Inox. ELöJÁ'r. 

HATODIK JELENÉS. 
Ünnepìleg ékesltell lercm , вида; uztalolkal. 

KÁLMÁN. csA'rÁNDl é» LENKA. saam. vendégek, 

lxiilveaeikkcl , gyermekeikkel. Cselédek_ Kiséret. 

KÁLMÁN. 

Örůlve látlak kedvesim, ’s becsl'ilt 
Barátim, ünnepemnél títeket. 
Nyájas barátság, jó kedv és öröm 
Lebegjenek terített asztalomnál. 
Vad szél üvölt az ég alatt, ’s csikorg 
A’ vas kakas Szendcrvár’ tornyain , 
De hadd üvöltsön, ’s töltse гаd dühét 
Váram’ falán: mi vígan éljük át 
A’ zord napot, ’s Lím foglaljunk holyet. 

Leanne; u maxon”. 

Nem dúlja országunk’ határait 
Most semmi vész, csönd’ ’s béke’ angyali 
Fedik hazánkat, a’ gyakran nyomorgót,-- 
Van-e kiesb, dúsabb és boldogabb 
Országa széles földnek , mint hazánk, 
Ha nem csikarja ellenség’ dühe”.l 
I_Ífljcn honnnk! ’s а‘ béke’ szeм malasztja 
Olelje folyvást termö rétjeit , " 
Ne dúlja külsö, sem belsö vihar, 
’S kaján czivódás’ álnok ördöge; 
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Mert а’ magas eser’ százados fejét, 
Mellyet szelek nem bírtanak lezlízni, 
Keblébe’ rágó féreg dönti le; 
’S jö majd idö, hogy a’ nem egyezö 
Нашей szegénység’ :ítka 1'11i meg," 
Rablánczra fú'zve nyögnek váz utóink 
’S a’ szent szabadság méltóbb népet áld. 

v EN n 1E G n x. 

Éljen hazánk , az édes jó haza! 
KÁLMÁN. 

’S neveljeték ti is `16 gyermekixn 
A’ szent hazának hů , derék fiút, 
Föllengve szálló sust a’ honni égen! 

l YENDém 

Az isten adja, még soká diszeljék 
A’ Szenderek’ hös faja, ’s századok 
Mulván, belöle folyvást keljenek 
Derék íiúk , Kálmán’ nevére méltók. 
Aulali lírnlkodás. Vl'g munikaxengés , mellyel n’ n'xgó axél’ hang 

iaì fe'lelmuen ve5yilnak.~--Kivll uyug'nlann'g’ nyomai. 
KÁLMÁN. 

Mi háborítja а’ cselédeket? 
Zaj, kìálla's. 

lsten kegyelmezz, túz van! tl'íz! tx'iz! tx'íz! 
Lángban egész vár! 

A’ vcndégek йод" Rilugrálnzk. 
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(Бyм-sап jó legények! 
Vizet! vigyázva!-oltsatok! siessetek! 
Nem olly nagy a’ veszély. 

HETEDIK JELENÉS. 
BALÁzs é. u в1.бввхвx. 

в A LÁ z s. 

Vitéz uram! 

Szörnyl'i veszély van-a’ szél ellenünk ---- 
Több szögleten rohant ki a’ dühös láng 
’S egy pillanatban elboríta mindent. 
Alig vevék szemügyre а’ legények, 
Már lángban á'llott a’ tetö egészen. 

KÁLMÁN. 

Hah! meglakol, ki vígyázatlamíl 
Kedvünk’ ’s nyugalmunk’ kínosan zavarta. 
Nyugodtan édesim, míg hl’rt hozok. xm" , 

a’ vgndéguk aggó vÁrakoahhan állanak , 
п ahlakokon ling láuzik. 

LENXM 

Egek segítsetek! sejtéseim 
’Sîbús álmaim, ti teljesedni fogtok‘! 
Omoljatok hát össze e’ romokkal 
Ifjú szivemnek lenge várai , 
Olvadjatok szét e’ Нпgo}! hevében 
Képzö erömnek rózsás álmai! 
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’S e’ roskadó tetö alá legyen 
Temewe minden boldog érzemény , 
Minden jövöre számoló remény! 

K Ã L M Ã N, elïszonyodvn bcrohan. 
s`zaladjatok , ki merre tud; halál 
’S kinos veszély vár késedelmezökre, 
Oh e'g! mi által érdemeltem ezt? ы. 

BALÁzs. 

A’ fölvonó híd összeroskadott, 
És а’ lejárás égö romladékkal 
Be ván temetve 

v в ND É G в x. 
и Jaj nekünk ! ‘ 

Ijedve, sikollva elrohnnnnk. 

NYoLCzADIK JELENÉS, 

LENKA, CSATÁNDI, BALÁzs. 
1.впxь 

Csatándi! e’ hát а’ dìszes menyegzö, 
Mellyet szerelmünk készitett fejünkre? 

Ãjalv. amanda’ mima my. 
csATÁNDL 

Ah édes élet! most érzem becsed’ 

Ez édes angyalt fogva karjaimban! 
Hah! van , van út még a’ lángok közl'íl 

unan. u'rl'xszns. xv. 2 
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Kitörni; adj eröt, te óriás 
Szerelmem!-édes szent teher! veled 
Pokol’ tüzén is bátran átrohannék. 

El, Lenkát дырiu. 

BALÁzs. 

Adjon szerencsét а’ nagy ég, szegény 
Vitéz uram , ’s kegyes kisasszonyom! 
Zúgj , zúgj oh ég! ’s мdтd e’ kínvilágot 
Egy sírhalommá ! -- А füst fojtogat már 
El innen el! kerx'ilöm , 1n1'g lehet 
Az összeégés’ mérges kínjait. e1. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 
A’ nin' méïyéu nz c'g5 Szendcrvár‘ rumlndéki, mollyek fólött Käl 
míu‘ képe tünik elö. A’ nin’ elején Vidényi, köpönyegébe burkolvn. 

vlDÉNYL 

Hah!- enyhülök! boszúm’ fojtó tüze 
E’ vár’ tüzénél szůnni kezd. Pokolba 

Veled gyülöltfaj! x'gy megbékülôk. 

x Á L M Á N. 

I’rófe'uilng ledörögve. 

Ámk reád , vidé‘„yn áwk: mok! 
Halld egy atyának méltó átkait 
Nagy ég! te ,‚ mellyre fölhat e’ dühös láng ‚ 
’S a’ k1’nban égök’ fájdalmas nyögése, 
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Isten! tekints le ’s halld meg átkomat! 
Dörgö hatást adj fúladó szavamnak ‚ 
’S villámeríivel szálljon gyilkosomra !-- 
Dühös , kegyetlen, örjöngö veszetség 
Rohan reá‘! , és minden nemzetedre. 
Évek szalndnak, századok men'ilnek 
Az ezredek’ lassan teló ölébe: 
De átkom’ üldözése nem szünik 
(Бyдет nenlzetedröl; évenként reá tör 
A’ kergetö , dühöngö örülés 

’ ’S Юnozzа három hétig végtiben. 
Ha hölgye’ karjnin pillen ñad, 
Meglepve lesz ńtkomtól, ’s hütvese’ 
Keblébe mély sebet vág rángatózva. 
Midön menyegzöt 111 szelid leányod , 
Örjöngve marja össze völegényét, 
’S ha istenéhez fölfohászkmlik: 

Káromkndássá korcsul ajkain 
A’ szent imádság’ jóltevö malasztja. 
’S ez tart nemed fölött, ml’g csak nememböl 
Еgy él, ki Зимы-1111rr61 hord пevи. 

vlDÉNYI. 

Hah szörnyü átok! borzasztó erö! 
Ha föllegek felett egy nagy hatalmú 
Biró lakoznék, egy minden'ható , ‘ ‚ 
Ki teljesl’tni bírná, a’ mit mt 

2i' 
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Lángok közl'il egy félig sl'ílt alak 
F ejemre dörgött ’s késö nemzetemre’f' 
Hah félre tölem bosszu’ lelke! félre , 
Véres karod’ ne nyújtogasd felém! 
El innen el ! -ne halljam átkait. mmm. 

x Á L м Á N , ungok kan. 
Már megragadt a’ bosszu’ szörnyü lelke 
’S világtalan világig kergetend! — 
Legyen tehát kegyesh a’ büntetés 
Mint a’ gonosznak vétke!--Átkom elhal, 
Midön nemednek egy késö даmам“: , 
A zaz: Vidényi vérnek egy ñát 
Мeты-t111 egy johb lelkü Szenderi‘, 
’S megmentve azt közelgetö haláltól 
Az álnok ös’ bünét illy nagyszivůleg 
Boszúlja vissza annak gyermekén. - 
1111 fölkiáltlak ég’ nagy istene ," 
liünös világ’ törvényhozó иrа, 
Ártatlanok’ jó atyja ’s bosszulója! 
Vegyed füledbe fúladó szavam’ , 
Ãtkom’ valósftsd, ’s veda föl lelkemet. 

A’ torony башенный. 

TIZEDIK JELENÉS. ‚ 
Tél' a’ remelolnk elöH. 

RE M E T E , a’ Iávolbn nézve. 

Uram! kegyelmezz bíínös embereknek! 
Szörnyü csapás, Бorиl$2t6 tl'ízveszély; 
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Mint ég ’s lobog, hah ijesztö шамeн 
Miként tenyészik Майa а’ tetön , 
Miként emészti ’s rágja t1'1'z’ foga 
A’ várat, e’ vidék’ kevély Минyт, 
Dicsöbb Мышek büszke fényjelét. 
Hajh! x'gy enyészik ’s romladoz’ halálba 
Az ég alatt minden dücs és erö; ` 
Így a’ kemény ércz ’s mn'rvány oszlopok 
’S a’ tág kebel, mellybcn vitézi Щz, 
Honért verö sziv, tiszta érzetek, 
Nyájas bnrátság ’s emherség lakoztak -- 
Elfonnyad a’ pokol’ kinos tüzében, 
’S férgek tenyésznek rothadó sziven 
Ezen csudás müvén az alkotónak. 

Melly mennyi jónak, annyi rosznak kútfeje. 
Boldog, Щ a’ gonosz, kaján, adáz 
Sereg’ köréböl elvonván mаgz“, 
Részt nem vesz а’ világban , és világi 
Veszett, irígy , dühös fondorkodásban, 
’S csak önmagába zárván életét 
Kilép az élet’ zajló tengeréböl 
A’ szent magánynak csöndadó ölébe , 
’S természet’ áldott h1'í ölére dölve 

Mulat magával ’s bíztos istenével. 
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TIZENEGYEDIK JELENÉS. 
ßALÁzs c's ы пвмвTв. 

BALÁ z s , «шт-ш, m.' nyomivn runnin, вы“ „у 
pыyа. kiadsdet mem, тигp. 

Hálá az égnek, melly szegény fejem’ 
Illy sokra és illy nagyra méltatá. 
тьмыt atyám! segíts hálákat adnom 
Jó istenemnek, а’ ki tí1'zhalálból 
Szegény bünös szolgáját elragadta. 
Nekem jutott az a’ vigasztaló, 
Az а’ jutalmas szép öröm, hogy a’ nagy 
Ilös faj’ nevét utolsó gyermekével 
Megtarthatom , hogy lássa a’ jövendö 
Ö benne ösei’ hös erényeit. 

R E м в T в. ` 
Beszélj Наш bò'vebhen. Mint ütött ki 
A’ tl'íz а’ várban, ’s isten’ melly csudája 
lVlentett ki téged? 

BALÁz& 

Halljad jó atyám'! 
’S hoszút kiálts le égböl а’ világra , 
Mert vаd kezek gyújtották e’ tüzet. 
‘пz ’s löbb helyen rohant eló' a’ Щz 
’S alig hog'y észrß vettük a’ veszélyt, 
Már nem tudánk segítni ’s orvosnlni. 
Mél-ges szerekkel pattogott felénk, 
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Vérszínnel a’ szobákba csapkodó, 
És vízerö nem olthatá dühét. 
Már a’ lejárás összeégve roskadt, 
Kétségbeesve fúladoztak olly sok 
Föláldozottak, völegény ’s menyasszony. 
Ekkor szivembe 1110rö lövellt, 
Hit és remény gyuladt föl e’ kebelben, 
Istenbe’ bíztam , fölvevém ez árvát 
Vitéz uram’ fajának ágozatját, 
Kit ott felejtett anyja a’ zavarban, 
’S megnedvesítvén mind en testemet 
Mind e’ kicsinyke sasfajt: látható 
Halálba döltem. Veszni így-umúgy 
Mind egy, 11t0156 próba, gondolám, 
’S lángon , halálon , romladékokon 
Általrohantam. Végre enyhesebb 
Részébe jöttem а’ várnak; kötélre 
Bíztam kicsínyemet ’s alábocsájtám. 
Még ogy veszélyes ugrás volt elöttem 
Melly nyaktörést igérni látszatott, 
De nem tekintheték itt kis veszélyt, 
Nagyobb veszélylyel összevetve azt, 
’S elszánva tettem a’ veszélyes ugrást , 
És in vagyok, hálákat а11пi éga 
Annak, ki megtartott csudásan engem. 

11 E м E 'r в. 

Méltán ohajt hálákat adni kebled. 
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ônilj, hogy annyi fбыть éшeь kат 
'l’iéd ’s e’ 1чyermeьцё megmentetett. 

nALÁzs. 

Ön'ílök és olly lelkesen! nem en 
Éltem miatt, mert ez már nem sajátom. 
Te érted élek, kedves kìs vitézfaj , 
Ãldott uram’ Vérének ágozatja ! 
Hozza'd hozám kegyes tisztelt atyám, 

‘ Segítsd elö jó czélomat ’s fogadd 
Magadhoz e’ majd felnövö oroszlányt. 

R E М E T E, a’ Наdи!“ áldvn. 

Áldás мы: növelkedjél dнéм“; 
’S tartsd fenn dicsö apáid’ nagy nevét , 
Serdůlj ’s üdůlj! légy méltó Szenderi! 
De most jerünk be, zúg még most is a’ szél 
’S a’ gyönge testnek ártalmas lehet. 

в A L Á z s. 

Jövel, vezess , ’s velem mondj szép könyörge'st › 
Hadd ömledezzen tМt, ¿s feszúlt szivem. 

Bemennek. 

TIZENKETTEDIK JELENÉS. 
'V I D É N Y l ‚ ijedeavn , elnörnyedve fillép. 

Аtа‘: reám! kegyetlen Шok! átok! 
‘Тeнeй , kegyetlen , örjöngö dühösség 
Száll jon reám és minden nemzetemre. 
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Úgy érzem, eddig is reám rohant 
Egész dühével , és földúlt agyam’ 
Foglalva tartja, rágja és eme'szti. 
Testem шлюg, forr vérem ’s agyvelöm , 
Kereng fejem , гаd kürthangok ropognak 
Fülembe-a’ föld nyílva tátog-és 
Minden fa egyegy пиkапа moloch 
’S égö karokkal Гoша lelkemet. 
Hah! mint emészti a’ Мnе‘ tßstöket! 
Mint nyalja, rágja harna húsokat ! -- ‘ 
Távozz’ elölem véres képzelet! 
Távozz’, ne Мишd égö lelkemet. 
Hah! emberekhez!-többé nem tudok 

Magam bolyongni széljel e’ vadonban. 
Ott egy öreg pаp, egy kegyes lakik, 
Ki megfutotta Jeruzsálemet. 

Bezörgel. A’ remelelnkba. 

ЕМ! te isten’ fölkent embere! 

E16 lyukadból, búj ki és kaczagj, 
Kaczagj fölöttem, a’ bolond fölött. 

TIZENHARMADIK JELENÉS. 
ввмв'rв. vIDx-iNYl. 

в I: м в TE. 

.Mi bánt vitéz, hogy illy eröszakosan 
Háborgatod nyugalmam’ e’ magányban 'ë 
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v 1 D 1-5 N Y1. 

Jövel te isten’ fölkent embere, 
’S nevess ki hangosan-ugy-e .zavart 
Álmak csupán ’s borongó képzetek, 
Mellyek fejembe ötlenek ‘Ё -felelj ! 
Tudós öreg, felelj! иgy-e öreg, 
Csak egy ravasz pap’ ferde költeménye: 
Hogy lélekismeret, ’s egy nagy biró van 
Az emberek fölött, 'ki hüntetést dörg 
Az átkozottra !-ha ha! szби-“11:15! 
Miként tudom nevetnì e’ bolond 

Ábrándozást , e’ czifra költeményt. 
в в м E 'r E. 

ANem ugy mutatja elszörnyedt valód, 
Mert borzadoz , ki igy kанаgы hall. 
“мы mi bánt, mi kerget ennyire? 

v l n É N т x. 

Kérdlek, felelj , van-e örök biró? 
R E M E T E , iínnepa'lyeaen. 

Van! és ha lenne, ‘a’ ki nem hiszi; 
Jusson halála’ pillanatja gyэты 
Eszébe, és egy titkos borzadás 
Istent ’s örök díjt hinni késztetì. 

vxnÉNYL 
Нам“ halál! hol vetted e’ veszett 
Зzма! ’s kitételt? 
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1x1’:MET n. 

Elhiszed velem , 
Hogy minden ember’ vég órája eljö? 

v 1 D É N Y 1. 

Bolond öreg! kirántom nyelvedet, 
На a’ halálról szólni mersz csak egy szót. 
En fe'rjfiú vagyok , ki háboníkban 
Forgottam-én nem ismerek bolond 
Ábrándozást és gyermek-álmakat. 

n в м н 'r в. 

Vitéz! mi nyomja lelked’ ennyire? 
[мeл legyen irgalmas és kegyes 
Bünös fejednek!-nem иs terhe van 
Lelkednek, nzt mutatja megzavart 
Szörnyl'í valód , és tévelygö eszed. 
Gyónj’ meg vitéz, és öntsd ki terhedet , 
Tudok talán vigasztalás’ sngárit 
Derx'tni éjben tébolygó szivedre. 

v 1 D É N Y 1. 

Szůnj meg fecsegni!-ah! jól érzem azt, 
Elégtelen kiáltó bl'ínömet, 
Elmosni embernek véges наш. 
De tudd azért, te'islen’ embere! 
Látod leégve ott a’ büszke várt, 
напал sohajtozást és jajszavat , 
Melly a’ leomlott vár alól МЫ“ 
Azt én tevém!---az e’ kаrok’ müve! 
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BE MET E , kitörve. 

Örült, kaján, dühös, veszett zsivány! 
De -- szinte tisztemröl felejtkezem . 
Isten legyen irgalmas és kegyes, 
De bú'nöd olly förtelmes, oh vitéz! 
Hogy а’ dicsö nap is gyászol, ha látja. 

v 1 D ÉN Y I. 

Kétaêgheeséa’ elménégével. 

Csekély dolog! gyermekmx'i! gyáva шапkа! 
Hisz’ csak nehány nyögell ott eltemetve 
A’ gözokádó romladék alatt; 
Mások nem egy szl'ík házat, nemzetet 
Döntnek le mérgök’ lobbanásain. 
’S mikor leégtek utczák, városok, 
Kiholtak ezrek; ezrek? milliók! 
És a’ tüzet kioltá vérpatak: 
Repkényt aratnak a’ jeles vitézek, 
Élnek ’s diszelnek századok’ során. 
Én’È-én alig csak százat, egynehány 
Százat taszítottam le a’ pokolba -~ 
Ha ha! kis érdem ’s gyermekes dolog! 

n в M E 'r E. 

Elborzadok, ha hallçm szédelegni 
Képzö eröd’ gyászos kalandozásit , 

„ ’S elborzadok , ha gondolom , hogy lîgy van! 
Hová, hová ragadhat indulat’.' 
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l-logy éghet egy szivben egész pokol'l 
0h! hánynak átka száll gonosz fejedre! 

V 1D É N Y l , kéuégheeave. 

Huh! hánynak átka száll gonosz fejemre! 
Nézd-'-mint mereszti rám tüzes szemét, 
Нaий-ш“ dörög le a’ tüz’ tengeréböl! -- 
Atkot, kegyetlen, véres, kínos átkot. 
Nem a’ tüz ég ott vérszínben, nem a’ láng 
Emészt, csapong a’ roskadó falon: 
A’ meghalók’ vérgondolatjai, 
A’ szçnvedöknek véres átkai. 
Nem szél zuhog kön'ílem a’ tetökò'n, 
Nem szél ez, a’ melly tépi fürtjeim’; 
A’ meghalók’ sohajtozásai, 
A’ szenvedök’ kinos lehellete, 
Ártatlanok’ szétzengö végpanassza! 
Ne láss tovább szemem! ne hallj fülem! 

Bcl‘ogjn цепей, füleil. 

Ah! nem нeё“, mert itt, belól На“: 
Dörögve a’ hatalmas szбиt, és 
Lelkemre tünnek véres képzetek. 
Hah!‘ már eszemre száll az örülés, 
lMár megragadt a’ bosszu’ véres lelke, 
Jaj énnekem! jaj! jaj! jaj énnekem! 

Loro”. 
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n в м в 'r в. йl ` 

Borzasztva `elmés átok, a’ kinos 
Kétségbesés’ savával fůszerezve. _ 
A’ lélekismeret kemény biró ‘ ’ 
’S a’ bl'in magát erösen bünteti. 
Lágy irgalom ’s irtózás osztja kebleln’ 
Ez e1nberért._l1nádkozom helyette , 
Мe1-t dúlt szivéböl nem tud ömledezni 
Bnzgó 'könyörgés istenhez , kitöl fél , 
Kiben csak a’ boszú’ urát мìмì. 

A' :who: lérdel, ‘в ящикамl 



VALTSAG. 

nÁnoM szAxAsznAN. 
v) 

(A: elöje'ték шёл több uízuldel.) 

Volkemeinung legt den Flächen elerbender 
Ger wundersame Kraft bey. Doch der Glaube 
Den wir bekennen - — ,- — verkündigt 
Dn“ Fluch , selbst «ler gereiztc . wohlvcrdiento 
nu’ Meckl der Tugend weicht, und des Gebete». 

LLBÀNISBRXI. 



д . SZEMÉLYEK. 
у 

GrófSznanx nx GYULA. 

V x n i n Y x úr. 

Vxnńnrx Еммд, unokahúga. 

C o l s т An czx A grófné, rokona. 
BoLnIzsÁ n, vén vndász. 

E п n Il в , Gyula’ legénye. 
Vadászok. 

Vircselédek. 

Csirdis. 

Ранний. 

Ósök’ árnyai. 



nLsö szAKAsz.. 

ELsó JELENÉS. 
Emma' kerxje. СyuI: undalclvu fóllép. 

G Y U L A ‚ egyedííl. 

Ш kell bolyongnom, itt tündérkörében, 
Miként a’ boldogító nap kön’il 
Lejtnek ’s ön'ílnek hl'í örcsillagok. 
Indúlatom’ hatalma erre vonz, 

l Megvetve hallja a’ fö’ jégtanácsit l 
’S olvasztja, mint nap bércztetök’ Ищи“. 
Angyal szivében szól-e egy erecske 
Értem? csak egy’È-átkos bizonytalanság, 
Pokloknak álnok kínozó szülöttje! 
Ah! mint az álom, ollyan ö; borongós 
És érthetetlen. Most annui ы, 
Most rózsafényt derl’t reám kegyével , 
Majd ujra mérgezett, sértö nyilakkal 

lulu. :Árixsznn 1v. i; 
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Lövel felém és kínosan riaszt el.` 
Így kétesen ’s bizonytalan vetödöm 
уйdám , bus , édes és keserves érzetek’ 
Egyszer derengö ,í majd ismét borongó 
Csalárd remények’ l1ullám-teng<=>rén;l 
Most érzeményim boldogok , nagyok, - 
Örömhabokba fúlva, multakat 
’S jövöt felejtvle égi kéjben úszom , 
Majd ujra váratlan leejt egemböl, 
Alávet istenl’tö érzetimböl , ` 
’S illyenkor olly bús , olly szegénylvagyok. -- 
Veszély, halál, ’s más részröl égi` kéj 
Egy czérnaszálon függ fejem fölött 
És szép kezében а’ hatalmas olló, 
Soi'sonrxnákl istennéje ; ’-rózsa-xeljki'ól j ’ 
Pokol rohanhat elzuzott szivemre. 

Hát lakhat’ olly szép angyal’ k'eblillnan'‚ 
Halál ’s pokol? nem! én eget reméllek. l 
’S csalódom? akkor hajh! hervalljatok 
Ti képzeletnek tarka hájvirágì, 
’S egy tátogó nagy sírba rogyjatok 
Lelkemnek álmodott tündér világi; 
És én is átkos, árva életem’ 
A’ gyászos omladék alá vetem. 
Áldott ösim! leheljetek reám 
Vigasztalást ’s eröt. Volt-e csak egy 
Közöttetek, kit illy csndáiatosan 

\ . 
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‘Нити szerelme, ’s tárgya’ változékony 
Ingó kegyelme 2 -Lám! az ösi kor’ 
Regéi azt beszélik nemzetemröl , 
Hogy sza'z ösöm találta kínhalálát 
Fejökre gyúlt vár’ omladéki közt. 
Méltó vagyok reátok jó apáim, 
Ti üdvezůlt dicsők! mert nem csekélyebb 
A’ láng’ hatalma keblemen ’s tanúltam 
Szenvedni én `is, mint jó öseim! 

_MÁSODIK JELENÉS. 
E'MMA. GYULA. 

E M M A , тамаgы мы“... 

Örůlve látom itt gróf Szenderit! 
Mert,'hogy kegyednek [üdvemet ne mondjam . 
’S kezet ne nyújtsak: meg nem állhatám. 
Megúnva ezt a’ városhoz kötött 
Létet, ’s lszivetlen társaságokat, 
A’ városon márxnem lel éleményt 
Lelkem; mezöre, a’ szabadba vágyok, 
Galambjaimhoz , kis bárányaimhoz , 
Hol rám mosolyg az isten’ nagy ‘szeme, 
A’ kék derůlt ég ; ’s rám mosolyg minden vira’g! 

G Y U L A. 

Mi édes, oh! ’s mi balzamos nekem 
E’ rám vetett emléksugár, kisasszony! 
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Örömben úsznék lelkem e’ miatt 
És szбz világ’ baját felejtni tudnám, 
Ha fájdálomba nem merítene 
E’ nem reméllett gyors elútazás, 
Melly kényszeríti szl’vem’ olly sokára 
Elválni éltem’ édes angyalától. 
Mert puszta lesz itt а’ világ nekem, 
Hideg, kietlen tömlöcz e’ zajongó 
Város, ha éltet nem der“ reám 
És rózsaffinyt egy nyájas géniusz , 
Melly lakhelyet szelx’d szemébe’ ve“. 
Kisásszony! engedjen meg a’ szerelmes 
Szivnek, ha el nem шdр nyomni hö 
Érzéseit, mellyek kimmanak 
Széttépve а’ feszesség’ fékeit. типы. 

‘Oh érzené, mint tölti bé egéSz 
Lelkem’ ’s valóm’ ez édes gondolat! 
’S mint olvad össze minden érzeményem 
Еgy képzeletben , egy emlékezetben! 

E М M A д komolyau. 

Kérem kegyed’ , hallgasson illyenekröl ; ` 
Többször jelentém nem tetszésemet 
Az illy kön'ílünk gyakran á1adó 
Mindennapos szivömledéseken. 
‚ GYULM 

’S mindennaposnak híja Emma hát 
A’ tiszta мы‘ legszentebb érzetét@ 
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Еá] ez nekem, ’s hajh ! vétkezik, kisasszony! 
Szent ez, mi keblem’ tiszta lángra gyújtja, 
Szent , mint kelö nap’ elsö fénysngára, 
Ha tündökölve száll bérczek’ fokára 
’S szövétnekét pásztornak, nyájnak nyújtjn; 
Nem földi`érzés, melly ölelni és 
Dözsölve testi kényben úszni reszket, 
»szl'íz ’S esküszöm hf) eZ ke edhez» ’ 3 

Кем“. hévvcl мы". 

Reménytelen szerelmes vakmerö lesz; 
A’ reszketö ajak szólásra nyílik, 
Melly olly soká bezárva hallgatott; 
A’ láng elötör óriáserövel, 
Melly e’ kebelben mélyen fojtva szunnyadt. ` 

EMM» 

Oh! milly kinos helyheztetc’sbe jöt tem! 
G Y U I. A. 

’S most, most, midön nincs kelletlen tanú, 
Repůljön el köz1'ílünk а’ feszesség, 
E’ szivtelen, hideg, csalárd lidércz. 
Oh Emma! most merészlek esdekelni , 
Hogy kölcsönösen légyen nyílt erántam. 

E M M A, fan.. 
Szegény szivem! készl'ílj el szenvedésre! 
Eröszak ér, szenvedj , és néma légy! 
Mint a’ dohes sír, mellybe’ összeroskadsz! 
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G Y U L A , érzékenyen. 

És Emma hallgat, mint a’ néma sl’r@ 
Nem látja és nem érzi-e , mi kínos 
Várásban állok szép biróm eю“? 
Oh! szórja rám a’ zúzó mennykövet, 
Mert halni nem remeg szivem, 1de várni` 
Halált, kinos;l hadd tudjam orsomat. 
Most több idöre válok el kegyedtöl, " 
És higyje azt Gyulának, szép kisasszony ! 
Hogy keblem e’ bìzonytalan zavaxjt 
E’ kétes és rejtélyes nemtudást 
Többé kiállni képes nem lehet; 
’S ml’g elrekesztve lészek szép személye’. 
Táplálva élesztö tekintetétöl, 
E’ vаd vihart tl'írhetni nem fogom. 

Térdel. 

Oh ne Шпoн, 1e11‹em' älma! 
Boldogíts egy kis szavaddal, 
‘S szép reményeim’ valósl’tsd! 
Oh ne hagyj hö érzeményim’ 
Lángja közt elhervadoznom; 
0h! emelj az istenekhez 
Földi létem’ szú'k köréböl. 
Nézheted vad kl’njaim’, 
Mellyek keblemet feszítik? 
Nézheted tl'ízkönnyeim’ , 
Mellyek ömlenek szememböl? 
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Égek érted , ’s mindenik 
Rám mosolygó rózsaszálnak, 
Minden ny'fíjasan világló 
Csillagnak fülébe sugпám, 

‚ Hogy lelkem téged szeret. 
‹‚l l ‚г EMMA, злым". 

Keljen föl', ez nem férjíiak’ helye, 
‚ Keljen-föl .édes jó Gyuln'm ! 

"'l l 5 GYULA. 

‘ ‘ ' ' Nem én! 
``Itt, it‘t szakndjon a’ világ fejemre , 
Itt zií’z'zo'n `el 'sor'somnak mennyköve , 
Vagy‘boldogabh lvalóság’ hajnalán 
`Itten derůljön ‚"fënysugár szivemre; 
Nem m¢zdi11o1ç,llmfg “Наш nem jöve. 

-". “ЕММА. 

Oh is’tenem ! —-szё3éпy nyomott szivem !; l ‘ 
` Elsza'nva. ` 

Hallgassa hát végválaszom’, Gyula! 
Hölgyének engem nem nevez soha 
’S nem bírja e’ kezet gróf Szenderi. 

G Y U L A, minlegy mennykötöl ütve. 

Nem 'Q -- vége Мt? ——- oh én boldogtalan! 
“Пpинц, némn paus: ut‘n. 

Eröt! erött vallásom ’s istenem! 
Omol'atok le bá'remén eim, J 
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Halomba döljetek szép rózsavárak, 
Ti, mellyeket jég- ’s habra alkotott 
Lánykegyre rosszúl számoló szivem. 
Szép volt análom, пеp, de olly rövid! на“. 
Nincs már szivemben lá'gyabb érzemény; 
‘гад, harczba dölni, ’s szív‘eken’tapodni, 
E’ czél van énnekem kitl'ízve csak! 

Bús harczvihar támadjon e’ világon, 
’S vад. bosszu’ lelke szállja meg tüzével 
A’ népeket! had ’s véres háború, 
Hol ölni, dúlni bö az alkalom , 
’S csillagbetl'íkkel nagy nevem’ fölírni 
Az ¿gre, melly fölgyújtott templomok’ 
Tüzétöl véx‘szim'í. Nem látsz ezentúl, 
Jó Emma! Istenvéled! elken'íllek. 

E M MA , norongvl. 

Az istenért! igy válnunk nem szabad! 
Eszméljen édes Szenderim, ’s szivébe 
Jegyezze mélyen , hogy nem én valék, 
Ki megtagadta e’ kezet kegyedtöl. 
A’ sors besze'lt, nem én sors’ üldözöttje, 
Átkom parancsolt.--És a’ férjfiérdem 
Csak abban áll, hogy a’ sors’ érczszaván 
Meg tud nyugodni , büszkén ’s nem remegve , 
Nem bírja szívét csüggedés, ha ront 
Fejére bú; nyakát büszkén emelve 
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Mosolyg az égrc, ’s ellenébe lép. 
Most halljon engem is, ki megbecsl'ilni 
Tudnám szerelmét ’s visszonozni is, 
Ha a’ kegyetlen végezet nem Шtат‘; 
De ez keményen, érczfalként mered 
Közünkbe, ’s tiltja hogy szerelmeink 
Еgу lángba összefolyjanak ’s ömöljenek. 
Hnjh! jó Gyulám! ez nem lehet soha. 

GYULA. 

Egek! fülem nem csal? nem álmodom? 
A’ sors beszélt elöbb, ’s most‘,szóla ö, 
Poklombol лиrа fölragadtatom 
Egembe;-ö szólt, ö az éltetö 
Angyal , kiért а’ sorsot harczra hn'vom 
’S kölcsön szerelmünk’ jogait kivívom. 
Bátran lezúzom a’ sorsf’ gátjait, 
’S irígy hatalmát a’ mord végezetnek, 
Általtöröm büszkén korlátait 
Ha istenek hevítnek és vezetnek! 
’S nem isten-e szivemnek szent szerehn‘n , 
Nem égi-e hatalmas gerjedelme? 
Reményt adál, kétségbe tébolyodtak’ 
Nagyokra lelkesítö angyalát; 
Nevezd, mi a’ kivánt nagy áldozаt, 
Hány csillagot kell égröl elragadnom 
És lábaidhoz raknom egy halomba? 

Elkin. .vÁ'níxsznL xv. 3 
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E M M A, merengve , ünnepélyeaen. 

Tiszteld halandó! végezet’ hatalmát, 
’S nyugodj’ meg a’ sors’ ‘titkos útjain; 
Szegény erödnek gyáva kачай 
Harczolni törnek szellemi lvilággal , 
Mellynek homályos, titkos béhatása 
Szerelmeinknek mély sirgödröt ása? 
Nem emberekkel, zúgó szellemország’ 
Hatalmival kell harczra .kelned ‚ ember! 

(п U L A.' 

Hogy értsem ezt? olly titkosan jelentve 
‘S horongva szállnak e’ szavak felém? 

E M М A , profétai lelkeaüléuel. 

Ki mondja ‘meg nekem, hol a’ határ 
Természet és nem természet kбит? 
Megnyílik a’ pokol , ’s véres világa 
Földünk’ szin‘ére föllobog, halálos 
Lehelletével éltünk’ ellepi, 
’S а’ lelkeket magának eljegyezvén 
Sötét erövel érczbékóba яáца, 
Mellyböl, akármint tör ’s eröködik , 
Nem képes а’ halando' fejleni, 
Söt, mint Гoды)’ madár, ha léphe száll, 
Yergödve még jobban belé szövödik, 
Igy а’ pokol’ törén akadt halandó. 
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G Y U LA. 
Hogy értsem e’ sötét beszédeketi 

E M M A , nimm' marianx. 

Némúlj meg , és ne kív'ánd érteni. 

G Y U L A. 

Nem értem, és nem vágyok érteni. 
Ha visszonozva lesz lelkes szerelmem, 
’S elu"zve tölem a’ bizonytalanság: 
Nyugodt vagyok, ’s mosolygva szenvedem 
А’ külvilág’ minden baját ’s dühét! 
Így, Еgy e’ boldog érzéssel szivemben 
Nem hosszak ezredek nekem, ’s nyngodtan 
Várom fejemre a’ végzet’ parancsát. 
Az égetö tüz igy nem dúl eremben 
’S kétség’ viharja nem gyilkolja e'ltem’. 

Е M l“ À. 

E’ sиvak" kncxagva c'bred fdl merengéaéböl. 

Égctni! ha ha! szép rendeltetésem! 
’S gyilkolni'! tudnak ‘а’ Vidényiek! 
Eredj szelíd nyögellö gerlicze, 
Gyilkos tüzében veszsz el kínjaidnak; 
Szenvedd szerelmed’ égetö marását; 
Ne hidd, hogy én eloltnnám tüzed’ , 
’S lágy balzamot csepegtetnék sebedl'e.r 

‘ ‚ Gyilkolni, dúlni a’ szelíd leány’ 
3. 



52 Á'rox. l. szAK. 

Rendeltetése, ’s vad’vérengezés 
Természetemnek c’ísi bélyege. 

GYULA. 

Ébren vagyok, vagy álmodom? Pokol 
Játszik velem? helyén van-e fejem, 
Vagy csak keringö elmém tévedez? 
Illy bi1-telen fordúló , illy mesés 
Új szinre, arczra, kedvre illy csudásan 
Átváltozó hogyan lehet, ki érez , 
’S kinek helyén van szive és eщe? 

в MMA , ъогшшзщ, „мы“. 

Menj szegényke ’s kínjaidban 
Égj , epedj el, így szeretlek; 
Megrázlak szép álmaìdban, 
És ha fölriadsz, nevetlek , 
Én, a’ gyilkos, égetö 
‘Тай Vidényi-faj’ leánya , 
Én, kinek bosszús öse 
Száz ösödre üszköt hánya, 
’S majd ha kínos 'lelked’ búja 
Léted’, élted’ összedúlja, 
Akkor-akkor emlegess meg, 
Akkor nyájasan ölelj meg! 
Kínozó és vаd I'eszek 
Mint pokol’ dühl'ílt leánya, 
’S vérzc’i szenvedéseid’ 
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Sziklakeblem meg nem szánja, 
’S majd ha végre ellenem 
Mérges átok ‘Мыс ér ‚ 
Úgy leszek csak öseimre 
Érdemes Vidényi-vér. 

GYULA. 

Nem! e’ borút olly szép derů után, 
A’ rózsafény után illy bús sötétet 
Kiállni lelkem nem tud. -Ltíngoló 
Szemében olly ijesztö tú'z lobog. 
Így--így-ah Emma! még nem láttalak, 
Szép , mint különben , szinte bájalak , 
Millyen nem élhet festök’ képzetében, 
De olly vadan ég а’ láng bús szemében, 
Olly hajmeresztö elfordúlt valója! 
Nem nézhetem! jeges hideg szalad 
Keresztúl festem’ legkìsebb erén! 
El innen el! hol rémvilág’ hatalma 
ljesztve zúg kön'ílem- messze -— messze -- 

Elrolun. 

HARMADIK JELENÉS. 

E M M A , egyedül , uelídilve. 

Óh fájdalom’ végetlen tengere! 
Kit e’ szerelmes hö kebelre vonni 
Va'gynék ’s körömben látni untalan , 
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El, messze kell ell'íznöm ’s eltaszítnom, 
Éltét szilaj fxíjdalmakkal tetéznem , 
’S könnyét szemében érezetlen nézve 
Az ész’ jeges , hideg szavát követnem! -- 
Szent nap! haló fényt hintcnek sugáŕid 
’S mosolygva szállsz alá a’ láthatárról , 
Áldást sohajt utánad a’ kegyes 
’S üdvezli arczod’ jóltevö tüzét. 
Hajll! így ohajtna sx'ró lelkem is 
Elszállni, messze , messze, messze! túl 
Az élet’ átkos kínos tengerén , 
Melly csak homályos, mérges gözöket hint i 
Túl a’ kiterjedt véghetetlen égen, 
Túl а’ világló csillag - milliókon! 
0h ! bei: rohanhatnék fel tl'ízöledbe , 
Bár volna szárnyam: hozzád felröpx'ílnék 
És égetö ágyadba fojtanám ‘1 
Е’ bús, megúnt, ez átkos életet. lW5 
Miért, egek! miért kellett születnem? 

NEGYEDIK JELENÉS. 

CoNsTANczlA, EMMA. ‚ 

CONSTANCZIA. 

Zajos, heves megindulásba’ lellek, 
’S húsan tekintem hogy búban merengesz. 
Mi bántja lelked’ , édes jó leányom? 
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EMM» 

’S még kérdheted jó néne? nem tudod, 
Hogy elközelget átkom’ kínhete@ 
’S gyöz-e elég lelket, ’s elég eröt 
Az égtöl ajkam elkönyörgeni@ 
Hah! férjfikeblet összezúzna illy 
Várás, a’ vad valónál kínozóbb; 
’S isten’ nevére lenne érdemes, 
Ki itt lenyomná méltán ömledö 
Keserve’ és panaszsza’ árjait. 

l Oh én szerencsétlen! 
coNs’rANczlA. 

х Ne add mngad' 
Kedves leány! emésztö fájdalomnak , 
Elég ’s nehéz kínt mért az ég fejedre , 
Ne sokszorozd azt tenmagad , leányom! 
Ha tiszta napjaid derengenek,l 
Ha lelked’ éje ’s háborúja tl'ínik , 
Ne élj a’ rémítö sötét jövöben, 
’S ne a’ bús emlékl'í pályára gondolj; 
Öleld meg a’ nyájas jelent, felejtsd 
A’ 111á1‘ kihörpölt búkehelyt , ’s örök 
Kezekre bl’zd a’ félelmes jövöt. 

в м M A. 

Oh! hogy’ tehetném ezt 612ö Szivemmel , 
Érzö szivemmel és e’ lágy kebellel? 
Illyet ne kívánj testbe öltözött 
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Lélektöl édes néne!--bár maradnék 
Folyvást maradnék inkább entudatlan. 
Akkor heves , hagymázos képzelödés’ 
Hullámain hánykódva kába lelkem 
Nem érzi kinját-’s ébredt entudásom 
Újún nynakkal мэpа és 61i 
Egész valómat. Így akarta высom , 
Мe11y véresen lengett a’ még mosolygó 
Kisded fölött, ki akkor büntetést 
Megérdemelni képes sem vala 
Emlö’ tején, hogy а’ fölgyógyula's 
Nagyobb beteggé tesz ’s az enyhülés 
Jobban gyötör, mint a’ jelen betegség. 

Nevekedö гаммы. 

Átkozva légyen bennem a’ tehetség ‚ 
Melly múlt gonoszt nem enged elfe‘lejt‘nem! 
Átkozva minden szikra és erö, 
Melly éltemet táplálja és nem enged 
Minél elöbb elfúlni k1'njai1nban; 
Átkozva éltem ’s érezö szivem! 
Isten! kihez fölszáll az átok, isten! 
Ki teljesítéd házam’ Ösi ‘Май , 
Hallgass meg engem is, hogy ellened 
Panaszra kelni kénytelen ne légyek. 

Exlaukadv. ьдпgм. 
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CONST A Nc 21 A, fsadang. 

Kit hallok isten ellen zúgolódni! 
Jó Emma! tеgин-‚швы hallak átkot 
Átokra szórni tenmagad fölött? 
Hét elfelejtéd életed’ hajóját 
Bölcsen ’s erösen , mint hösné , vezetni , 
’S akkor vezetni megfeszůlt erövel 
Ha förgeteg dúl élted’ tengerén? 
Hát elfelejtél szent hitedbe bízni 
’S jó istenedbe?-oh leány, leány! 
Kétségbeséstöl örizd lelkedet, 
Ez a’ belsö embernek ördöge 
’S emésztve dúló férge, és ha а’ 
Mag dúlvn van , majd a’ külsö virág is 
Utána roskad , ’s hullott szirmait 
Szél hordja széljel, sl’r’ hideg szele. 

E M M À , meghntva e’ aznvehtól. 

Hová ragadtok , oh hovú szilaj 
Kinok! hová ragadjátok szegény 
Lelkem’ , kivetkeztetve minden eddig 
Hiven megörzött jobb eszméletéböl? 
Mint a’ haragra zúdult tenger’ árját 
Nem képes a’ part’ gyönge gyermeke 
Békére bírva csillapítani: 
Igy nem egíthet kínjaim’ dagályán 
Az ész’ tanácsa és az ápoló hit. 
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coNs'rANczlA. 

Kétségbesés ellen csak jó remény 
A’ gyógyszer. -- 

вммь 

Е2 se’ balzamolja lelkem’. 
Reménysugár hat а’ szegény fogolyra, 
Ki tömlöczében fetreng , ’s jobbra vár; 
Reménysugár hat n’ szegény betegre, 
Ki sírja’ szélén tántorg, ’s jobbra vár. 
De én üres vagyok reménytöl i5! 

сo1ч5'rАыс2м. 

Nincs-e reményed jobb jövö világra, 
Hol szenvedésed szent örömre változik? 
Tekintsd magad’, mint boldogabb vidékek’ 
’S föntebb világ’ elválasztott leányát. 
Te nem miénk ’s nem földé vаgy, nem fejledez 
Számodra rózsa itt, ’s örömkehely 
Nem e'ri ajkad’. Vesd tehát az égre 
Biztos honodra könnyezö szemed’ , 
’S .szent nyxígalom száll kebled’ tengerére , 
Reménysugár hat lelked’ éjjelére. 
Emmám ! nyugodj’ meg, mint egy tiszta lélek, 
Mosolygva tu"rjed szenvedéseid’ 
’S mártyrerövel szállj ki küzdnì vélek, 
Igy-így ön'ílnek minden angyalok! 
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EMMA, 

„мы epudéuel, mellybe lijd-Im; ihmenil 

Hála neked jó néne! meghatott 
Vigasztalásod’ balzamihlete. 
Megnyugszom, égre fölszegzem szemem’ 
’S hozzád sohajtok édes istenem! 
Bocsásd meg, hogy vad fájdalom’ tüzében 
Panaszra mertem kelni ellened , 
És kinjaim’ szélvészes éjjelében 
Eszembe nem jutott: „van istened !“ .1, 

coNs'rANczn. 

Szegény leány! reád sorsod soйat mért, 
’S vigasztalásom rajtad mit segíthet? 
De mégis а’ bú’ ostromában olly jó , 
Olly édes egy sziv’ együttérezése 
’S egy részvevö kebel’ rokonverése, 
Olly jóltevö egy hl'i vigasztaló! 

ö TÖDIK JEL‘ENÉS. 
GYULA, CONSTANCZIA. 

CONSTANCZIA. 

Kegyed nemes grófë--mért illy bús alakban? 
Ma csak szomorgó képeket tekintek , 
’S borús szemekben könnyeket lelek. 

GYUL A , bam.. 
Jó istenem! ki lenne ví(101- itt! 
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coNsTANczxA 

Mi bántja szívét, ’s arcza’ férñúi 
Szinét mi tette illy halvány-komorrá, 
Hová vidor kedv’ élénk angyali 
’S ifjúi nyíló rózsák illenek? 

GYULA' 

Elnyíltak énnekem már bájvirágim. 
с oNsTANczlA. 

На iijsk’ arczát is keserv borl’tja 
’S gyxísz bú övedzi: hajh! mi lesz belölünk 
Éltünk’ teléhez már közelgetökböl, 
Kikben az ifju vér’ bájos heve 
Nem gyújt örömfényt ’s kedvsugárokat, 
’S képzöerönek édes álmodása 
Nem festi hajnalszínnel a’ komor 
Napot ’s az élet’ súlya’ ércznyomását 
Könnyítve keblünk nem melengeti. 

 

GYULA. 

Grófné! ne vádoljon, ha bús vagyok ‚ 
’S ha férjñ lévén, mégis e’ szemekben, 
Könnyek remegnek, fájdalom’ szülötti. 
Az ifju lélek kedvre könnyen éled, 
Könnyen röpl'íl fel képzet’ égi szárnyán 
E’ föld’ bajából álmadott egekbe , 
De illy kegyetlem'íl fölverve az 
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Álmak’ 52e1111eп ringató öléböl 
Vigan mosolygni hajh! ki tudna, grófné? 

coNs'rANczlA. 

Sajnálva látom 1111já1 ’s könnyeit; 
Bár úgy segítni tudnék, mint kivánok. 

lNyájas barátot most ohajtanék , 
Most édesen enyelgót, ’s vig szeszélyl'ít 
Midön kisasszonyunk olly bús, beteg. 

G Y UL A. 

Beteg@-beteg!-hát innen származik 
Kinzó szeszélye, a’ megfoghatatlan , 
A’ jóra, roszra villámként csapongó? 
Szerelmemet ’s jámbor 111’1 szivemet 
151116r1 tisztelt grófném! ’s nemde jobb 
Díjt érdemelne, mint e‘ 111п05 612651 , 
Mellyet fölizgat bennem megvetése , 
’S annál kinosbat, mert gyakorta égig 
Emelni képes jobb kegyét mutatja , 
’S mélyebben ejt le a’ boldog t0törö1. 
Sötétebb a’ 56t6t bájfény után , 
’S mézl’zre a’ vad üröm olly fanyar! 

lCoNs'rAN czlA. 

Mi ád okot kegyednek e‘ pапа52rа! 
G Y U I. A. 

Elöbb szelíden bánt velem , de ismét 
Kemény szavakkal ’s villogó szemekkel 
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Üzött magától ’s lelkemet fenékig 
Ãltallövellte. Rá ha gondolok: 
Jég fut keresztül most is testemen , 
’S keblemhen, és borús szemeim elött 
0lly hol'zadalmas fény emelkedik , 
Mint puszta'éjszak’ vérszim'i világa 
Ha rengetegre ’s bércztetökre fölsüt. 
Ah! esdekelve kérem angyali 
Szivét, nemes jó 2‹;1‘61`116111! pártfogóját 
Hů érzetimnek", hö kivánatimnak, 
Tudassa vélem e’ bánäs’ okát. 

CONS'I‘ÀNCZIA. 

Bár sz1'vlesen kivánnék enyhet adni 
Kegyed’ sebére: nem lehet. Hatalmas 
Szent eskü köt le néma hallgatásra. 
De , hogy szerelmes szive’ tiszta lángja .l 
Sziklára nem csapott, ’s érzö kebeltöl .lltl г 
Hiven , örökre visszonozva van , ' „мы? 
Azt mondhatom. ' ' {111111 è* 

G`YUL A. "3"@ 
Csak egy költött okot! 

Еgy czérnaszálat e’ tenger’ dühös 
Hullámain , 1101 lelkem hánykolódik 
Okot keresve aggodalmasan, 
’S bár mint keressen, nem talfílva azt, 
Nem lelve gyámolt, nem! mihez fogódzzék , 
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Mellyet kezével biztosan öleljen. 
Eszméletem ’s a’ józan ész’ ища 
Kihal különben e’ nagy semmiségben. 
Csak egy okot, báregy költött okot, 
Egy messziröl vin'tó partvirágot, 
A’ mellyre Vessem ellankadt szemem’. 

coNsTANczxA 

Nyugodtan édes grófom! csöndesiìljön ‚ 
Feltörni а’ szent esküvés’ pecsétjét 
Nem fogja ajkam, bár szánom szivemhöl. 
Terme'szeten kül , -ennyit mondhatok -— 
Mult. századnk’ bnrús sötét ölében 

Van mind ezeknek kulcsa eltakarva , 
’S e’ századok’ büvös lehellete 

Hat ‚ты a’ jelenre, ’s mérgesen 
Letépi bájvirágait ;-bübáj , 
Vagy átok ’s más akármi a’ neve. 
Bár mint eröködik kirántani 
Magát a’ gyönge ember láncziból, 
Fogoly marad , szegény beteg fogoly. 

GYUL» 

Mit ‘Эr(веk eЬЬбП 
coNsTANczlA, méml 

Semmit, jó Gyulám! 
Jerünk , ha tetszik, vendégim’ körébe. 

GYULA 

Csak a’ magányban lelhetek nyugalmat. 
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CONSTANCZIA. 

Magányt (Шаг? nem zaklatom мы. 
Aldásom és a’ béke’ angyali 
Kegyeddel édes grófom ! --jót remélljen ! --~ 

Manni .kar 

Ki jö felénk’.t hah! а’ szilaj vada'sz 
Öreg Vidényi, félelmes, komor, 
Vad férjíiú; ’s futólag az tanácsom, 
Kerůlje kedves grófom társaságát. el. 

HATODIK JELENÉs. 
G Y U L A , egyedßl. 

Mesés , borús nap, mint csudák’ szaka , 
Mint régi ko!" regényes évei! 
Hijába zúg keblem , ’s штаrt: agyam 
Hijába ég nya'jas világ után. 
Vnstag sötétet látok, ’s csak söte'tet, 
Mellyen keresztül nem tör a’ remények’ 
Vigasztalást özönlö rózsafénye, 
Egy szebb jövendö’ bíztató világa. 

пышным. 

Sors! végezet! csak ezt dörgik fülembe, 
Sors! végezet! hideg ’s rémes nevek , 
Jégkeblü , érczkaru , sötét hatalmak! 
Hah ! harczra velem !-- 

Im fölkiáltlak én szegény halandó, 
Ám zuzzatok szét, egy csak a’ halál. 
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Нem zuztok el? még élek, szenvedek, _` 
’S mormolva bolygok, mint bérczek’ szelc 
Mormolva enkeblembe’ ln’njaim. 

Hidegebb fonlolisnl. 

Sors! végezet! mind , mind csak képzelet‘ 
Játéka, gyakran csak gonosz kebel’ 
Szent költeménye , melly alá magát 
Elvonva lappang. ’S ezt tevéd tehát, 
Velem tevéd ezt, te, kit én imádok? 
Nem! nem! fölindúlt vérem mikre visz! 

De van magasabb , szentebb név fölötted 
Vari végezet! van isten’ ’s hit’ neve, 
Van szerelem, ’s az isten is csak ez! 
A’ tiszta hitnek ez csak foglalatja. 
Sodorj! ragadj! hová dühöd szegůlt, 
Поm rettegek, ’s szerelmem’ jogait 
Jégkebled ellen bajnokúl kivívom. - 
Itt jö felém az isxneretlen ösz 
Kit olly sötét szinekkel feste a’ 
Grófné; szilaj , mord, félelmes vadász! 
Társalkodását elkeniljem , azt 
Tnnïícsolá. ’S e’ halvány férjliú, 
E’ vonszó, e’ fájdalmas , e’ szelíd kép 
Lehetne, kit ken'ílni ’s félni kell? 
Nem! itt teszem meg 015ö léptemet, 
Al’ sorssal itt elkezdem harczomat, 
Nyíltan beszélek véle ’s nyájasan. 

saum. u'náxszm. п. ‚м 
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HETEDIK .iELENÉs 
vlDÉNYI Ún , GYULA. 

Vidényi ůr’ arczln fa'jdalmas пей‘! vonúsck. öltözetc gondntlan; 
mozdůlati egyszerüek. 

VIDÉNYI, mgm... 

Még egy teremtés itt, ki a’ magányt 
Vadászsza; ’s bú lebeg szép arczain? 

G Y U L A ‚ mngáhan. 

Hol e’ szemekben méreg és kajánság? 
Csak bú’ nyomát ’s álmatlan éjei‘ ` 
Borús redöit Шtаm arczvonásin. 

Miért ne szóljak? vonzó és szelid 
Valója jó atyát sejtet velem 
Föllelni benne, jó atyát ’s barátot , 
Kit olly hevesen kér most e’ kebel. 
Ö töle а‘ mély titkot megtudom, 
Mellynek homálya dúlja éltemet. 

V l D El N Y l ‚ köaclítvc Gyulihcz. 

lMagánosnn csak а’ vendégrobaj közt, 
Magánosan szép ifju, а’ ki lelket 
Пeйтe beпп а’ szépek’ gyöngysorán@ 
Miéx‘t nem ott jó ifju, hol den'ílt 
Kedvnek vidám , sugárzó lelke leng, 



vu. JEL. ÁTOx. 67 

Miért nem ott, hol e’ müvelt jelenkor’ 
Pityergö, czukros, édes hösei 
Babért aratnak rózsás ajkakon 
’S gunyolva néznek vissza régi ös 
Idökí'e , hol még izzadtság ’s erös 
Hadmunka által lettek érdemesek 
Babérra Corvin ’s Zrínyi fajzatok. 

G Y U L A. 

Ritkán ’s kevés bár , van még is kivétel. 
Nekem legédesb éldelet, ha vissza 
Tekintek elmúlt korm, mondhatom, 
’S elhúnyt dicsöknek fényes tetteit 
Példák gyanánt иным czélirányúl, 
Meliyek szerént ifjú eröm” feszítsem. 
De , hogy vitézi tüznek legnemesb 
Táplálat egy édes szerelmi kölcsön , 
’S hogy bajnokot hös lángra gyújtani 
Úgy semmi sem képes , mint két, felé 
Mosolygva intö égszinů szemek, 
Ezt érzi keblem, ’s nem korcs ez se’ még. 

v l D É N Y I, mgm”. 
Kedves fiú! mi jól esik szívemnek 
A’ gyáva sorban lelni néha egyet, 
Kiben nagy ösök’ tiszta vére csörg, 
’S kinek szjvét nemes szikrák feszítik. 

Beszédét ralytam, 
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Ha itt kivételt láthatok: magasban 
Dobog szivem , ’s örömre ébredek. 
Most а’ puhúltság’ búja Иgy ölén 
A’ legnemesb vér törpévé fajúl , 
A’ sasfi most elkorcsúl és verébbé 
“Шk , lerázva ösi bélyegét. 

GYULL 

Fájlalva kell megvallanom , hogy úgy van. 
vxDÉNYI. 

. 

A’ szép vadászat, e’ nemes mulatság 
Mi hátra van most, melly az ösi kort 
Elönkbe bájló szinnel festi le. 

G Y U L А. 

Melly visszavisz varázsló szárnyakon 
Mult korba, elhúnyt öseink’ korába 
’S olly gazdagon nyújt alkalmat mere'sz 
Kalandozásra, ’s férjli téteményre. 

vxDéNYl.. 

Mi lelkes érzés , vаd sün'í homályos 
Vén rengetegben, hl'í ebek kön'ílem, 
НЮ: mint ebek ’s nem mint az emherek , 
Bolyongva lesni félelmes vаdаt. 
Félig ledölt várak’ goth ormai 
F ölöttem а’ rendl'ílni nem tudó 
Bérczen , hol ösi száти!’ lelke leng 



vu. JEL. ÁTox. ‚ 69 

Vagy egy kereszt áll kösziklák’ fokán 
Заeм borzadást terjesztve szét körébcn. 

GYULA. 

Mi édes erre а’ kövér füvön 

Pihenve , csörgö cserrnelyek’ vizét 
Hörpölni ’s a’ jó isten’ egyszerü 
Áldásait háldsan elfogadni. 

/v l D É N Y I. 
Hah! ez csak élet, ez csak a’ mulatság! 
De ifjaink ma érzelegni és 
Nyögellni tudnak csak , ’s gyöngéd inakkal 
Birván , vadat félnek , sajnálnak ölni. 
Kár lenne fínom, gyönge, szép kezet 
Hörgö vadak’ vérével elkeverni. 
De bünben úszva gyakran ezreket 
Csillám’ ’ ledér kény’ oltáriíra lökni , 
Csábúlt szüzesség’ rózsáin tapodni , 
Szelid galambot bl'in’ ölébe csalni , 

`Ez tréfa nékik, a’ mosolygva rabló 
’S hizelgve gyilkoló lidérpzsziveknek. 

G Y U L A. 

Mint hallom e’ szavakból , mellyek en 
Lelkemnek értett ’s érzett hangjai, 
Kedves helyén nincs itt kegyed körúlünk 
A’ városon, e’ tarka népcsoportban? 
Oh! érzetink egészen összehangzók! 
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vlbÉNYL 

El innen el! hogy is tudtál öreg 
Vadász, kibúni fészkedböl? а“; 
Két napja, hogy bejöttem erdeimböl 
E’ tarka néphez: málj is olly nehéz 
Keblem, ’s unalmam’ mázsás terhe nyom. 
Csak húgom’ állapotját látni vágyó 
Szivem tudott illy áldozatra bl’rni. 

GYULA. 

A’ szív erösebb minden mágneseknél. 
A’ sziv kötött le engem is , különben 
Mint vx'g madár, erdön ’s hegyen röpúlnék 
Büszkén lebegve fénylö szárnyakon, 
’S mint lepke tarka bájvirágokon, 
Ez élet’ édenében úgy ön'ílnék. 
De keblemet szдаeтe tartja és 
Lekötve e’ hely, mint szent esküvés; 
A’ szállni vágyó lélek csöndesen 
Rózsás kötélben szúnyadoz ’s pihen. 

vlDéNYL 

Ez hát kegyednek társaságokat 
Kerú'ltetö belsö szivingere? 

GYULA. 

Ez , és kegyed’ szép húga ‘а’ varázßló 
Ki engem itt lekötve tart, Vidényi nir! 
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vlDÉNYL 

Ny1'ltszíga engem vonz ’s raged kegyedhez. 
Nyíltan ajánlom én is jobbomat 
’S mondom, ha erdeimben a’jövö 
Napokra lenne kegyedhez szerencsém , 
Mint rég nem , ugy örvendenék. Ezennel 
Baráti hívását fogadja el 
Az ösz Vidényinek, ki szenvedelmes 
Vadász ’s kegyeddel szívesen mulatna , 
’S ha tetszik és ha hìvatalbeli 
Avagy személyes környíílményei 
Megengedik: jöjön Vidénybe ki. 
Sötét komor vár erdök’ éjjelében , 
Hol vércsedalt hall а’ vándor visítni , 
De tiszta szx'v 111 а’ várur’ keblében 
’S vadászi zaj vig kedv‘re fog derítni. 

G Y u 1. ‚1 , magílmn. 

Vidénybe@ hozzá? mit tegyek‘? kimenjek 
Nem'hajtva semmit a’ grófné’ szavára, 
Mellyet megczáfol entapasztalásom. 

Fönnnangon. 

’S azt tudni sem kivánja hát kegyed 
Kivel beszél ’s kit ln’vott meg magához? 

v 1 D É N Y 1. 

Csak a’ személyt és annak érdeme't 
Érdekli kérésem, ’s barátjaìm’ 
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Nem név után szoktam választani. 
De hogy hugomuak körében lelém , 
Elöttem ez legföbb ajánltatás. 

G Y U L A , elbalározotlan. 

Nagyon is érzem e’ hívás’ becsét 
És e’ barátság’ érdemét, mivel 
Bár ismeretlent megtisztelt kegyed , 
’S nem tartanám magam’ rá érdemesnek , 
Ha szép ajánlatát el nem fogadnám. 
De, hadd tudassam tisztem’ és nevem’ 
Kegyeddel; én gróf Szenderi vagyok , 
Ez ösi név’ legvégsö hordozója. 

v 1 D á N Y l. 
Nyugml-n kaza lenni. 

G Y U L A. 

Huszár különben , mert a’ mostoha 
Idök nevem’ ’s becsl'íletem’ kivévén , 
Annyit hagyának csak jószágaimból 
A’ mennyi gróü fényt fönntartani 
All’g elég: de van szívem ’s karom. 
Szent istenért! kegyednek színe vesz , 
’S olly nyughatatlan 

v 1 р É N Y1. 
Erőtetve rendbe szedi magál. 

Egy kis változás , - 
Oh semmi, semmi. Иgy tetszik, cselédem 
Vár már reám. Oh kérem , csak beszéljen, 



vll. JEL. Á'rox. 73 

Mert érdekel beszédje. Szenderi! 
Szenderi мы, ’s utolsó Szenderi? 
Hm! hm-önilök. mm. 

Mit tevék г magamhnz 
Kihívtam бt , a’ ve'gsö Szenderit, 
Sok kínjaimnak egy цer26 okát. 
Csak egy döfés , csak egy kézmoczczaneís 
A’ fegyveren, ’s a’ kínhozó nem él. 
Megnyílt erén a’ habzó vér вып‘! 
’S a’ holt fölött csak éji szél zokog ., 
Csak a’ sötét hollósereg visx't 
Halotti dalt, ’s csöndes lesz e‘ kebel , 
Csöndes, miként а’ néma sir, miként 
Az összeégve hallgató üres ház. 

GYUlÀ, fe'lrc. 

Mi érte olly llamar? vonásain 
Ború terl'ilt el, szikrázó szemei 
Félelmesen forognak ’s homlokán 
Borzasztva tánczol duzzogó ere. 

V l D ÉN Y l , belsô Виски]. 
De félre! tбvаы’ ocsmány gondolat! 
Pokol ne kísérts !--semmi , semmi , sommi ! 
Hálóit а’ pokol miként szövi , 
Mint rántaná be а‘ szegény halandót. 
De harczolok, ’s kaczaglak rút pokol! 
Erény kevélyen á", mint sziklavár, 

zum. u'fńxaznl. xv. 4 
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’S hiába nyalja gyémánt boltjait 
Mérges habokkal tajtékzó tüzed): 

c r U L A. 

Titkos ma minden, mint az éj’ hatalma. 
v 1 D É N Y l , előbbi nyájasságávnl. 

Tovább nemes gróf! úgy tetszik, beszélni 
Kezdett; tovább! már elmúlt változáson. 

GYULA. 

Szerelmemet ’s e’ lángoló szívet 
Készůlt leírni ajkam. Őt imádom 
Csak öt, kegyed‘ nemes, jeles hugát , 
E’ gondolat ’s kép tölti bé egészen 
Létem’ ’s valóm’, és édes álmaim’. 

v l D É и’? x. 

’S szives szerelme visszonozva van? 

GYULL 

Az isten , ö, ki titkokat , sötét 
Mély titkokat keresztül nézni tud , 
Az isten, ö felelhet erre csak. 
Én nem! kegyében, melly olly változó 
Mint felleg és jég, meg nem nyughatom, 
’S gyakran all’g tudom, helyén van-e 
Fejem 's eszem, vagy úlmadom csupán.‘ 
Új színre , kedvre olly csudás-sebesen 
Átváltozik, hogy elfordúl velem 
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E’ szép világ, ’s az ég is elsötétůl 
Fölöttem. 

и u É N Y x , „шаги“. 
Értem ’s érzem állapotját; 

Szegény leány! 
G r U L A. 

Oh! egy, csak egy sugárt 
Adjon kegyed. 

VIDÉNYL 

Hidd el' jó Szenderim ! 
Szeret, szeretve tisztel ö, miként 
Még senki nem tudott szeretni, téged. 
De gyözhetetlen gátokat vetett 
Az élet, és az élet’ nagy vezére 
Közöttetek. Vigasztalódj’ jámbor üli! 
Jer karjaimba, jer hadd'áldjalak meg 
Jó Szenderim! jer, egy Vidényi áld meg,` 
Ki téged mint apád, ölel, ’s szeret. 

Könnyezve öleli. 

G Y U L A. 

Hévvel rolun karjaiba. 

Apám! mi jól esik kimondanom 
E’ szent nevet, mellytől ez árva ajkak 
Rég elszokának; édes jó apám! 

V I D El N YI, ünnepélyesen. 
Megkötve a’ frigy, rá mosolyg az ég, 
És a’ pokol megrázza lánczaít, 

4’ 
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Ha látja Szender és Vidényì-faj’ 
Két gyermekét egymást x'gy--így ôlelni ! 

NYOLCZADIK JELENÉS. 
csnmán, usual». д 

Nagyságos úr!l ha „мамам ülni , 
Nyergelve van, ’s csak a’ lovagra wir. 

Megyek legény, megyek. Siess elöre. 
Gyulához. 

Isten veled, mig újra lätni foglak 
Erdö ölelte váram’ udvarán. 
Nyargalj ki holnap a’ közel telekbe, 
Hol vén lovászom rей fog várakozni. 
Öreg legény , nem tud sokat fecsegni , 
De Pontos és hu”. Elvárlak, ne késs’ 
Majd erdeimben búdat elfelejted; 
Ne félj Наш! jó istem'ink seg“: 
’S erény hatalmasb , mint az ördögi 
Veszett sugallás; jöj el és ne ТЫ]! 

Megöleli, сын. 

KILENCZEDIK JELENlís. 
GYULM 

Ne ищeм és‘ „мы kell félnems 0h! 
A0h érthetetlen titkos “биtok! 
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Nem félek, ég szakadjon és pokol 
Tátogva nyissa föl lángöbleit! 
Így , -- így keresztl'ílvágom a’ csomót, 

,Mellyet szelx'den meg nem fejthetek. 

TIzEDIK JELENÉS. 
GYULA» EMMA. Késöbb CONSTANCZIA. 

E M M A» 

Aggoddmaann, hévvel. 

Kivel beszélt kégyed , kivel beszélt? 
Szent istenemre kérem ‚ vallja meg ! ' 

GYULA, nyugedeee, bam. 

Öreg Vidényi urral , a’ kit én 
Mint jó ñú ,` szeretve tisztelek.l 

вммм 

Boldogtalan! Вer11159 öt, Цer1111‘; 
Az istenért! távohlra ’s messzire, 
Jobban ken'ílje , mint szilaj vadászt 
Kel-lili félénk öz a’ bérczeken. 

‚ . .l G Y U 1. A. 

Kerůlni ót, ki olly jó, olly szives! 
És eze kegyedtöl `kelle banenem , 
Kit bátyja lelkesen ’s hiven szeret? 

вммь 

’S mit, mit beszélt; ohmondja meg! szivemre 
Kérem kegyed’, tudassa vélem _ _ l 

s 
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GYULA. 

Ah! 

Mit hallok? és hogy’ tudmím megtagadni , 
Mit illy “Маkkа! kérdez Emma tölem, 
Kér! kér? kin‘ek kérése szent parancs. -- 
Én és vidényi , bár eww таk 
Egymást, barátok lettünk. atyám 
lgén leendnil és én ha ña. 
’S e’ kölcsönös frigy’ megkötésire 
Várába hívott szivesen, ’s ha élek 
Ha e‘ sötét hegyek fönnállanak: 
Vidényi úr’ vadászvendége lészek , 
’S mulatva töltöm véle e’ hetet. 

És ezt kegyed nem hagyja helybe , nem 
Ad engedelmet néha önlakában 
Láthatni azt, kiért örökre érez 
’S ver e’ dobogva lángoló kabel? 

E M М A. 

Slorongó. hullámzó шипы. 

Gyulám! ne шeи]! szent istenemre kérlek, 
Ne menj, ha kedves e’ sziv, melly te él'tedl 
Dobog, ha kedves e’ kéz , melly ölel , 
Ha kedves e’ csók , melly ég ajkidon. 

мышца’ hevében Езда“): rogyik. 

coNs'rANczlA, final.. 
Édes leáuyom! elfelejtkezel 
lrlagadról. Лиte édes jó leányom! 
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Az esti nap nem olly heves, szelídebb 
Еgeт bon't reánk a’ harmatos 
Esthajnal. Édes jó leány! jövel. 

Kuren logja 'a ‘иен. 

Áldást кeáс! jó ifju! oh nyugodj’ .meg 
Ãldást reád! békesség’ angyala 
Lengjen körx'íled.- Vissza könnyeim! 

G Y U L A , 

ki eddíg mînlogy varázsolva lilou., Emma uНа roban. 

Oh! csak egy szót, égi angyal! 
Oh! csak egy szó hadd szakadjon 
E’ kebelböl, melly különben 
б" magában eihal , elfúl , 
’S érzetében szétreped. 
E’ tüzérzés, :nelly szivemben‘ 
Évek óta fojtva égett, 
Engedd , áradozzon a’ 
Hangok’ országába ki, 
Hadd kiáltson társakat 

Égö csillagok Кбzт 
Kéjre, nem föld‘szülte kéjre! 
Most, ha szóban ömledezni 
Tiltod keblem’ érzeményit, 
Széljelomlik e’ szegény test 
’S magmpednek benne minden 
Véreneknek tanaléki. 
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CONSTANCZIA. 

Most vissza édes grófom! nincs helyén 
Ez lömledés.‘ Kimélje a’ beteg 
Szivet, megölné ingerlett tüze. 
[яteн kegyeddel, majd eljö viszont 
A’ nap, mikor meglátjuk ujra egymást. 

s GYULL 
Еgу olókot nyща Emmi’ днéм, 'a néma fájdalomban hallgu. 

в M M A. 

Bágyadlan своgный)i kezél, еgy haldokló мíмам vez reá ’a el 
líntorog. Мég egyszer megill, knrjnit visszalcrjeszti, 'n zokogva el. 

TIZENEG'YEDIK JELENÉS. 
G Y U L A ‚ ГЫРцшnуд. 

Boldog мандат’ büszke érzelébenl 

Mi kéjt zenegjen büszke énekem 
Az esti ég’ csillagzó fátyolára? 
A’ lányka íme lágy ölére zára , 
’S igaz szerelmem’ gyözedelme áld. --- 
Ajkam fölött ég édes csókja mét! 
Ég ’s föld között egy illy csók nem határ@ 
Haft létesülnek istenálmaim, 
Hát létesülnek a’ kevély remények , 
Mellyekre gyúlt az ifju’ hö szive! 

Hidegebll fontolíssal. 

’S van-e okom gerjedni illy örömre? 
Van-e okom@ nem-e ez is csalódás 
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És a’ pokolnak bůbájos varázsa , 
Mint mìnden e’ napon fejem fölött! 
A’ pillanatnak édes tengerében 
Magasra vitt az ifju képzelet ‚ 
A’ minden édest édesebbre feид , 
’S nem gondolok vad környůlményeimre, 
Nem gondolok váló szavára, ah! ‚ 
Mit értsek abból? mit higyjek , miként 
lntézzem útam’ a’ sötét jövöbe Q 
Minö erövel húznak mind a’ ketten 
A’ jó öreg ’s а’ kérô édes angyal 
De félre tölem most ellágyulás! 
Daczára szбz pokolnak és kiküldött 

` Ingerkedö gonosz szülöttinek , 
Elmégyek! el! ha ég ’s föld összedöl is. 
Danolva szállok , bár szélvész fütyöljön 
Kínjajt sohajtó szirttetök fölött, 
Szél’ szárnyain ezer rém nyargalódzzék , 
Bár mérges íhletet leheljen a’ 
Szelíd virág, melly'et kezem letör, 
’§ ezel'l halált rejtsen minden bokor. 
Ugy sinus szivemnek hozzá jobb reménye , 
Ha rendes тoп megyek czél felé. 
Csak a’ veszély lesz lelkem‘ éleménye 
Mig va'gynm’ a’ sors létre érlelé. \` 

Merengve` 
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Ohajtalak meglátni , fátyolod’ 
Letépve , elrejtett kétes remény ! 
Mosolygva nyxijt-e jót kegyangyalod 
’S deuil-e átkos éjeimre fény? 

Elérik-e magas szép tsírgyokat 
Eröre buzdúlt lelkem’ szárnyai, 
Vngy majd emelsz csöndes sirhalmokat 
Hol megszünnek sovárgó álmài? 

Némán ’s ijesztve a’ bizonytalan 
Sugárok’ állhatatlan fényivel 
Csalod hullámzó keblem’ untalan‘ 
Jövö парok’ borús sejtésivel. 

Bús lelkem in-gó érzetekre kél 
Bizonytalan jövöje’ tengerében, 
’S ön'íl , remeg, rosztól fél , jót reméll 
Kétes reménye’ bx'ívös éjjelében. 

minding. 

A’ kárpit leesik. 
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MAsonlK зимы“. 

ELsó JELENÉS. 
Alkenyee card.. 

PAmsz'rox. 

ьъsб. 

Hova valók kendtek atyaiì? 
M Á s o n l x. 

Messze ide a’ mi falunk, jó amber! túl 
az erdön, nil a’ hegyeken. 

E L s б. 

’S mi ujság kendteknél? 
MÁsonlL 

Szárazság bántja vidékünk’, mint torko 
mat is. Bort ide gazda ! 

HARMADIK 

y Indulnánk inkább bátya, feneketlenlaz а 
te gyomrod , mint az örvény. 
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в 1. s ő. 

Szép holdvilág lesz az éjjel. 
HA в м A D l K'. 

Igen, de a’ félelmes Vidényivár ! -- lélek 
jár ott, jó ember! annyi, mint a’ seregély, 
’s isten legyen kegyelmes irgalmas a’ sze 
gény keresztyén léleknek, ki körmök alá 
kerl’íl. 

MÃ sonxx, bon can. 
Ne fecsegj öcsém, mit vén anyád rokka 

mellett mesélt. 

HARMADIK. 

Ne kisértse kend a’ lelkeket‘ bátya. Az 
ördögök rosszak, de azoktól se’ félek úgy, 
mert azok csak halál után vesznek csávába, 
de а’ kísértetl már itt is üzi veszedelmes já 
tékát. Nem gyöz az ember elegetimádkozni. 

MÁSODIx. 

Eh! mese, képzelet' játéka. Igyál öcsém , 
’s nem látsz lelkeket, vagy ha látsz is,nem 
ijedsz meg tölök. 

H A R M A n 1 x. 

Ne‚ vitézkedjél bátya, mert sebes postán 
röpülsz , hova nem kívánkozol , ’s a’ kakas se‘ 
kukon't utánad. 
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> в 1. s ö. 

‘S hát olly félelmes ari’a az ut? 
nAnMAnlL 

Biz’ úgy a’ földi; esztendeje lehet kön'íl 
belül, hogy ur’dolgán járván elsötétedtem. 
Már leáldozott а’ паp , mikor a’hegyek közé 
értem. Sötét lett körülem, mint a’ sx'rban; 
hideg szél fútt ’s zörgette a’ falevelet, hogy 
{oдеm is vaczogott. Midön azon környékre 
értem, hol a’ régi Vidényi kastély fekszik: 
egyszerre olly rémítö hang ütötte meg fü 
leimet,hogy pipám is НИМ-(1ú1t fogaim közl'íl; 
íìkreim meggubalyodtak ’s hiába’ koptattam 
парok ostoromat, 

NEGvEDlm 

Iluh !már a’ borzasztó ordítás leheteth 

nAnMAnlm 

Biz’ a’ csak erösebbecske, mint ha öreg 
anyád sipeg öcsém!-Uram irgalmazz! mi 
Щиt szemembe? egy szörny1'í kisértet dühön 
gött a’ bástyákon; lánczcsörgés „gушt а‘ 
zugó lszél’ hangjával; szemei „пи-ешь, szxi 
ján kék láng lobogott, ’s iszonyu kardot 
forgatott kezében. -Megfagyott a’ vérem is, 
’s mikor baza értem, nlig tudott belém lelket 
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verni а’ feleségem. - Mindjárt más nap 
gyónni is mentem , de soha éjszakának ide 
jén erdöbe nem indulok. 

M Á s o D 1 x. 

Ej nyulszivů koma te! szemeid kápráztak. 
HARMADIK. 

Beszélj, mit akarsz, én egy tapodtat se’ 
megyek innét. Menjen kinek tetszik, ’s tö 
resse magát x’zzé pon-á а’ lelkektől , én szé 
peп keresztet vetek ’s elvárom az isten’ и] 
nàpját. ` 

м Á s o D lx. 

Katonának kellett azembernek lenni , mint 
én voltam, hogy az illyesektöl meg ne ijed 
jen. —- Jártam én világ’ végéig, csak ugy 
pöktünk a’ semmibe bajtárs! még se’ történt 
velem semmi illyes. Pedig hány ember’ lá 
bát vágtam én le katona-koromban. 

` NEGYEDIK 

’S miért nem a’ fejét , bátya? 
M Á s o D l x. 

Mert nem volt már neki ,öcsém! azt vágja 
az‚ ember, a’ mit ér. 

Eni harangszó. 
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HARMADIK. 

Ihol la! már vecsernyére szól a’ harang. 
Leveazi »üvegét és ímádkozik. 

MÃ s o DIK. 

Jó éjszakát ti asszonyemberek! éljenek а’ 
katonák! Tüll és ìszik, de kìnn píszlnlylövc's esvén elejli а‘ 
pоЪм-щ, 's ijedt ищешь". néz az ajlô felé. 

MÁSODIK JELENES. 
BoLDlzsÁń. в1.бnш EK. 

в o I. D l z s Á R , 
Piutolynìt nиg- elébo tévén. 

Bort ide gazda! hadd úzzem barns gond 
jaimat.- Senki se’ fordúlt meg mílatok, oly 
lyan úr forma Ё - 

l с s Á в n Á s. 

Зоны sem; csak e’ jámborok vendégim. 
н А n м A D 1 x Р. 

Hallod-e komа , olly ember ez mint mi , 
bort iszik ’s gondjai типа]: - 

ъ: L s ö P. 

Honnét földi ’s hová'ŕ-mit ijesztget dur- 
rogásaival, azt gondolná az ember, ellenség jö. 

в o L D l z s Á в. ‚ 
Bagolyvárból , gyávn suhanczok , ’s egye 

nesen ide 



88 Á'rox. п. и“. 

n A n м A D n:‘ P. 

B agolyvárból? huh bajtárs ! -- aztán egye 
nesen idd-mi a’ manót akarhat ittlhallja 
kend koma , ez zsivány vagy vándorlélek 

N в с Y в D 1 x Р. 

Huh! ha azon pisztolyokra nézek. 
MÁsonlx P. 

Уайr] csak, majd rá szedem én. Hallja az ur , 
földi ! -- 

BOLDIZSÁR, bonzúaau. 
N e fecsegj vén szélkelep ! Gondomar!" 1mm. 

HARMADIK. 

Nézd csak, milly tüzes szemei vannak 
’s milly komor ábrázatja; igy kellene , iste n 
bocsá! Belzebúbot fösteni. 

NEGYEDIK. 

Órizkedjél komа , megmérgezi borodat , 
hogy falra mászol töle , ’s a’ holdvilágot ku 
lacsnak nézed. ' 

man Piuwlpamma.. 

BoLDlzs Án , гащгзъ. 
Itt az áldozat! 

E 1. s б P. 

Umm Jézus ! mi történik' me'g itt? 



ш. JEL. l Á'rox. 89 

HARMADIK JELENÉS. 
супы , mmm: , ELönBmx. 

B o L D x z s Á в. 

Abrakot а’ lovaknak, csárdás , hadd gyl'íljön 
erö inaikba , mert nem kis шuпkа megmászni 
e’ szirtes helyeket. 

G Y U L A. 

Itt, itt vagyok hát elsö nyughelyén 
Kalandos útamnak. -- Sötét hatalmak’ 

Vadon tanyája , néma esti erdö , 
Fogadd az таsl': borzasztó öledbe! 
Im, mint Rinaldo, elszánt szíverövel 
’S ifjúi h'ízzel dölök а’ komor 
Nymphák’ borús lakóhelyébe, és 
Bár minden élöfából hang nyögell, 
’S minden virág könyezni láttatik 
Jövöm felett: nem rettegek. Hová, 
Hová На“t még sorsom’ kürtszava? 

B o L D I z s Á в. 

Kegyed tehát vitéz gróf Szenderi 
Nemes nevének végsö hordozója , 
K’l a’ Vidényivárba rendele 
Uram vezetni'! 

G v U L’A. 
~ En vagyok, ’s vezér» 
Kezed’ kikérem , jó öreg barátom! 

xnxx». xl'u'xazm. xv. i.; 
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BOLDIZSÁR. 

Uram’ szavának engedelmesen 
Jelen vagyok, hogy elvezessem a’ 
Grófot, ’s ha tetszik, indúljunk 

Liga. De "légis" 
Szabad talán a’ vén szolgának is 
Félelmeit kegyeddel közleni? 
Gróf! istenemre kérem, el ne jöjön. 
Titkos , de nem közölhetö okok 
Nyitják meg ajkam’; kérem, el ne jöjön. 

› 

G Y U I. A. 

Előbb háborodvn, dc magát Битвы". 

Ne félj öreg! vezess czélunkra gyorsan, 
’S tedd, а’ mi rád van bízva. Titkos és 
Sötét hatalmak húznak engem is. 

E N n в в. ` 

Uram ne hagyj! no , e’ szép útazás! 
A’ gazda int ’s küld vissza ön maga, 
’S mi vak legyekként dölünk а’ Veszélybe. 

B o L n 1 z s Á R. 

бикини. bankkal. ` i 
Nejőjön el gróf! istenemre kérem, 
Nexjőjön el, legvégső Szenderi! 
Borzasztva száll bús sejtés e’ kebelbe , 
’S kegyed’ javát forrón ohajtom én! 
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GYULA. 

Hiába minden, jó öreg barátom! 
Kit nem vigasztnl éltetö remény, 
Annak csak a’ veszély egy e’1emény., 
Legény eredj ! kantározdl‘föl lovam’ ; 
Sötétedik, jó lesz indúlni már. 

noLDxzsÁn, ьащ. 

На így van, nincs mit mundanom; jen’ink.. 
Csudák lehetnek, ’s isten adja, légyenek. 

ENDRE. 

Csiklandik a’ bör minden részemen 

Ha e’ boszorkányvárra gondolok. 
Mert , kin kezem húst fog , ’s kin fegyverem 
Bört csókol: ott nem félek én, ha Мr 
Órjás legyen, ki ellenem kikól , 
’S szennyét kezemnek tomporán hagyom; 
De láthatatlan lényekkel hadazni 
laten bocsá , már erre semmi kedvem. 

GYULL 

Jöszt’ Endi'e! mit dörmögsz magadban! 
ENDRE. 

Azt 

Rágom vitéz uram, hogy kellemellen 
Kalnndra vett társúl kegyed magához. 
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GYULA. 

Am menj ha tetszik vissza , nem kivánom 
Hl'íséged’ illyen terhes áldozatját. 

E N D R E 5 szégyennel. 

Mit? én kegyedtöl elmaradjak ’È ördög 
Заgаd-10п e1 hajamnál fogva, ha 
Ezt megteszem. Kisérem a’ halálba 
Ba'r íнe porra zúznak oldalánál. 

meaux. 

HARMADIK PAnAsz'r. 

Hová vitéz úr illy késö sötéttel? 
Ne menjen а’ vad erdönek, tanácslom. 

GYULA. 

Minden csak erre'int tehát, csak ezt 
Súgják dugúlt fülembe mindenütt? 
Kétség ne Шпozz! oh, mit, mit tegyek’f.l 

Tůzzel. 

De nem!---megyek! ninos mit reménylenem’ 
Mosplygïe rám csak egy reménysugár ? 
Nexn e’ vad erdö rejti titkosan 
Zúgó ölében minden kincsemet? 
Birkózni gyúl vad kedvem a’ lidérczczel , 
Melly örzi sorsom’ gyémánt kulcsait. 
Bort, gazda , bort! csordúljon a’ pohár ! 
’§ borban fürödjék minden, a’ ki itt van 
Udvemre, ‘Лeтnиe! bort ide! 
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Yad kcdvvel pénzt szór az "zulu, 'a láruinl alrohln. 
P A R A S Z T 0 K. 

Jó egy ur -- kár érte -- igyunk egészségére ! 
Éljen! 

Znjos lírma közt a’ szin ‚итíк. 

NEGYEDIK JELENÉS. 
vida'nyviri ниш. 

vlD ÉNYI ‚там. 
Sötét van ím ,-a’ nap hegyek mögé 
пeрeыe ltlizfejét , elzordonúl 
’S álomra döl a’ gyászoló ‘Мág, 
Vak éj terx'й barna fa'tyolát, ‚ 
’S й: majd az óra, йt borzasztva lelkem’, 
Kioltja bennem a’ lélek’ ища, 
Kioltja emberségem’ bélye'gét. 
Példát nekem ti vallás’ hösei! 
Példát nekem te szent emberbarát, 
Ki a’ keresztfát, u’rosz bélyegüt, 
Нации! által szentséggé tevéd , 
Hogy, mint lehet, büszkén, ’s daczára af 
Sorsnak mosolygva hordjam átkomat. 

Eleszmélve. 

Átálmodám a’ boldog‘gyermekévek’ 
Szép álmait , ’s az ébredö kebel’ 
Ifjúi vágyán képzetem’ tüze 
Égig röpůlt, de winden újuló év 
Csak új vesze'lyt, új kínt termett nekem. 
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Hányszor шишеk föl denilt egekre 
Reménylve , végre szxinnek kínjaim; 
Hányszor tekinték , könny rezgettszememben 
’S mély búm’ rebegte a’ viszhang fülembe, 
Kíntépte szivvel , sl’rva nyögtem el 
Panaszszaim’ ’s emeltem égre föl 
E’ reszketö kart, ’s kônyezö szemem’ ‚ 
De nem segíte rajtam istenem! 
Szelíd örömmel távolkor’ ködéböl 
Nem száll reám egy szép emlékezet, 
’S rémes jelennek kínos tengeréböl 
Múlt szebb világba által nem vezet, 
Sem a’ jövendök’ rejtett fátyola 
Nekem nem {561- éltetö reményt , 
’S édesb remények’ nyájas angyala 
Nem llinthet átkos éjeimre fényt! 

Kinéz az éjbe. 

Mosolygva int az ég, ’s tl'ízcsillagok’ 
Bájos világa türdérfényt terítve 
Éleszti mind azt, a’ ki boldog ’s érez. 
Engem nem! én csak bús sötétbe’ bolygok, 
Egy fénysugár se’ villan lelkemen. 
Fönnlengve úszó hold! folxászaim’ 
’S ifjlii álmodásim’ szi'iz tanúja 
Tekints le rám, lövellj egy nyugtató 
Зuдzй-Ь а’ már ösz szenvedö’ fejére! 

Elvadůlvn. 
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Hát nincs nekem vigasztalóm? az isten 
Nem él nekem, hogy éles kínjaimban 
Igy hágy epednem , így hágy süllyedeznem î 
Nincs istenem! nincs! 

вошшыц. Van (eыt pokol! 
Pokol! te hozzád eskl'iszöm; lzavam 
Ébreszsze föl barlangod’ öbleit! 
Hallasz pokol? már nem mosolyg a’ hold, 
Komor, sötét , vаd éj ereszti rám 
Gyász-szinbe mártott síri fátyolát 
’S vad szél üvöltöz borzasztón körlîlem. 
Hah ! illyen illìk '/.úgó érzetimhez 
‘S keblem’ zajongó hullámtengeréhez! 

Magálól vìnxaijedve. 

Öreg! hová ragadt vesии suganás@ 
Hah! lnilly hatalmas a’ pokol! szelídůlj, 
Szenvedve kínod’ szentté tedd magad‘. 
Csak csöndesen Ъ пe zúgj vаd indulat , 
Ne forrj erekben csörgö vérfolyam! 

Buzgón 

’S te dolgainknak nagy vezére, isten! 
Kegyelmesen bocsáss meg а’ szege'ny 
Öreg gonosznak, а’ ki ellened 
Panaszra merte száját tátani. 
.Íó éjszakát nekem ’s a’ szenvedöknek! 
.Íó éjszakát-mi boldog, a’ ki alszik , 
’S még boldogabb, ki semmiségbe `szálL 

Eltáulorog, 
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ÖTÖDIKJELENÉ& 

GYULA , ENDRE , BOLDIZSÁR. A 
B o L D 1 z s Á n. 

Czélmíl vagyunk , vitéz ur ! ez Vidényvár ! 
E N D R в. 

Ez a’ veszélylyel teljes nagy kelepcze ! 
G Y U L A. 

Czélnál vagyunk a’ rémes út után. 
Mi nyúgalom száll itt borús szívemre , 
Mi nyájasan lehell az esti szél, 
’S bájhangok’ édes hívó zengzete 
olvasztva szállong a’ szép éjbe ki. 

ENDRE. 

Igaz, vitéz uram! szép ’s bájoló ; 
Csak kár, hogy eltompúltak érzetim. 
Nem féltem ennyit éltemben soha 
’S nem félt anyám ’s anyámnak anyja sem , 
Mint én ez egy órában. Jéghideg ‚‚ 

l l l l Borzaszqa hátam’ ’s mlnden ízelm’. 
G Y U L A. 

Felejtkezem most mindenröl. Veszély 
Nincs rejtve illy bájos külszín alatt. 
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в o L n l z s Á n. 

Ne higyjen а’ külröl mosolygó szx'nnek, 
’S hallgassa jó intéseim’ vitéz gróf! 

G Y' u L A. 

Ncm ingadoz szilárd föltételem. 
F. N n в в , körlilnc'z. 

Istenvelünk! csak jobb lesz itt maradni. 
Künn kódorogni még veszélyesebb 
Éjfél felé, melly tolvajnak, zsiványnak 
’S kószálva dúló lelkeknek dele. 

Fellxö borítja bé a’ s'lzép eget 
’S baglyok , “(Мышeй röpködnek süvöltve , 
l’tém rém után , seprôn undok boszorkány, 
llnh förtelem! be nit egy társaság! 

G Y U L A. 

Mivel veszödöl? 

выпад 

Múlatom magam’ 
Mint csak гидoм. Szétnéztem jobbra balra, 
Szép egy hely e’ csudák’ lаkó helye, 
Nemde vitéz tir, mint tündérvilág? 
Anyám besze'lc még kicsiny koromban A 
Tl'indérñ ’s ékes tündérhölgy felöl 
’S arany gyümölcs felöl tündérligetben. 
Szép jó uram! kegyednek hölgy jutand , 
A’ férges alma hadd hulljon reám. - 

sns». sÁnixszm. lv. 5 
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GYULA. 

[gад Csudásan áll elöttem e’ vár , 
Csak benne nyìlnak énnekem vìrágok. 

 

ÉNDnL 

Virág‘? hadd illatozzék а‘ tövén. 
Más kell nekem, mert eddig nem tapasztalt 
Féltembe’ szinte éhség is gyötör. 
Hej jó öreg! van-e tölt konyha benn 1 

G Y U L А. 

Hah! milly nem ismért й] reméuy lobog 
Szivemben, új kivánat ’s gondo!at 
Szállott belém, mint villámlángja száll 
Te'vedt kalandol" rémutám. Hah ! 

Nam íhlet ez@ szerelmem’ x'hletc? 

в N D n E , nomizw'rhozl 

Van-e lezínyzó váratokba’? тer1 
Ugy csak felejteném a’ rémeket 
На szép leány k'málna jó itallal. 

в o L D I z s Á n. 

Nincs itt mulatság, nincs itt kedv ’s öröm , 
Csak gyász, sötétse’g , harcz , “Шаг , veszély ; 
A' nyájasabb mulatságf angyala l 
Számüzve;1assan másznak napjaink. 

в N D в в. 

Ugy-e? mulatni jöttünk. Sz‘ép mulatság! 
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GYULL 

Eredj ò'reg! jelentsd-meg érkezésünk’. 
в N в n в. 

’S vezess tanyá'mra tölt konyhán Еerении. 
в o L n 1 z s Á R. 

Legyen Сeт“. El, Endre unina. 
с YULA. 

Mit hoz reám ez é]? 

I‘IATODIK JELENÉS. 

vmÉNYl ÚR. супы. 

VIDÉNYL 

Киeв hozott kedves gróf Szenderi! 
Örömmel üdvözellek erdei 
Váljamban. бык. ` l 

G Y U L A. 

Édes já apa'm, ime 
[поп vagyok, itt csüggök kebleden , 
Fiúi érzetem’ ’s beléd veteй 
Hl'í bizodalmam’ eщe1 megmutattam. 
Мe1‘t ijjedelmek, ’s intô szózatok 
Jöttek közünkbe elm'ró erövel. 
Halljad, mi történt vélünk jó apa’m. 

vln'FfNY1. 

Gyanítja lelkem. ‚ 
5i 
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G'Y u L A. 

Már sötétiile 

Midôn az erdöhöz jövénk; borongós 
Bizonytalan képekben tünt elénkbe 
A’ szürke esthajnal. Némán lovaglott 
Elöttem a’ vén Boldizsár, ’s egészen 
El volt men'ílve néma gondjain. 
Ózek bolyongtak iítnnkon keresztx'íl , 
Fenyl'ík alól félénk szarvas teмnым 
Szánó szemekkel ’s könnyezö felénk: 
Igy láttatá ezt képzetiink, 's lovászom 
Szokása ellen gyorsabban !laladt. 

v 1 D É N Y I. 

De ten magadra nem szállt félelem@ 

 

GYL'LA» 

Még nem! nyugodtan lépteték vezérem’ 
Nyomán , ’s neheztelék szilaj lovamra 
Melly hortyogott ’s gyakorta "isszapattanb 
Most egy sötét мышца, öreg , 
Kormosfalu kastély alá jövénk. 
Czélnál vagyunk? kérdém а‘ Dénxa vént , 
De e1. csak intctt, hogy fogjam-be szám’; 
Дeдt lovát vigyázva lépteté 
’S leplébe mélyen burkolá mnga’r, 
Siettem én is; borzadás fмoи-6l1 
’S keblem’ borongó sejtés szállta-me«_ 
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Most vad sikoltás csapta-meg fiilem’ 
Gondos vezérünk egy nagyot sohajtott, 
Sabes futásra kiszteté lovát, 
Utána én is. 

v 1 DlâNYl, ral". 
Ah szegény hugom ! 

.\ 

GYULA. 

’S már szinte késön, mert zuhogva tör 
паpам utánam а’ góth ablakokból. ’ 
Éltemre czélza, ’s szivem’ átszegezni 
Készült dühében egy vad rémalak. 
Hajszálaim fдни-2а11ta11, szemem 
Мég î'öltekintett ’s asszonytermetet 
Pillanta~meg rémítö helyhezetben, 
Ki gúnykaczagva , szétlengö hajakkal 
Magát az аblаkból levetni 116521111 
Uram kegyelmezz! megfagyott a’ vér 
Szivem körůl , ’s mint szél , elnyargalék. 

vlDÉNYL 

Halálveszély lengett fejed fölött 
Gyulám! ’s kitöl? ah istenem! kitöl! 

G Y U L A. 

Már meàsze voltl‘mk, ’s még zengett utánunk 
A’ rémalak’ bübájos éneke. 
No lásd apám, sok ijjedelmeket 



102 ÁTOK. u. SZAK. 

Kellett legyöznöm , míg hozzád jutottam 
De gyöztem, itt vagyok, ’s távol szívemtöl 
Minden gyanú. — 

s 

V l n é N Y l. 

Jól tetted így fiam, 
Mert jó az isten , ’s benne bízni üdv. 

G Y ULA. 

Jó öseimröl szálla rám e’ hit. 

v 1 D É N Y 1,‘ sokal jelentölcg. 
Erös az isten, ’s benne bízni üdv, 
De hasznos а’ vigyázat is.-Ezért 
Intlek barátom! minden zárakat 
Használj Ъ kezedbe markold fegyvered’. 
Nem hagytad otthon xîgy-e kardodat? 

GYULA. 

Itt van velem, mint tölem титана“ 
Hivem ’s barátom. 

vluÉNxrl.l 

‚ Jól flan, jól! dicsérlek. 
Melléd vegyed hát hů barátodat 
’S bezárd az ajtót vl’gyázó kezekkel. 

G Y U LA , megütközve. 

Mit értsek ebböl? félni nem sajátom. 
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vlDÉNYl. 

Tudom - tudom, csak puszta 16 tanács. 
Mi vének olly készen adunk tanácsot, 
Kedves mulatságunk ez. Semmi! semmi! 
Ne vedd balul, édes jó Szenderim! 

G Y U L A , magábm. 

Érthetlen újra, érthetlen ’s homályos; 
De félni töle nem tudok; szelíd 
Szemében csak jobb érezet lobog. 

VIDÉNYI. 

’S még аж se vedd balul 16 Szenderim! 
Ha társaságoddal tovább nem élhetek, 
Bár gazda’ nyájas tiszte volna ez: 
Mert vén szemem Кoráп álomra húny, 
Én a’ kakassal szoktam már elülni 
’S eröt zerezni a’ jövö napokra. 
Látod , hanyatlik gyöngülö korom, 
Ne vedd balúl, zárkozzál, ’s jól aludjál! 

el. 

HETEDIK JELEN‘ÉS. 

G Y U LA , еду-‘161. 

Tre'fál talán а’ 16 öreg velem 
’S próbálni készííl bátorságomat? 
Hah! öseimnek lelke leng köru’lem 
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E’ régi izletl'í goth oszlopok közt, 
Múlt századokba visszaálmodom 
Hozzátok elhúnyt öseim , kiket 
Lángokba fojtott а’ veszett kajaínság. 
Van-e alapja e’ rémes mesének, 
Vagy lantosok’ lelkében terme csak? 

A’ lfnlnknt vizsgálvm 

Két kép-mit ábrázol'! -Pokol! miként 
Jö e’ falakra képemQ-én vagyok 
Mint élek és mozgok, ’s lángok között! 
Vagy játszi képzetem teremt csupán 
Elömbe képeket , mik nìncsenek? 
Itt egy öreg vitéz-mit lát szemem? 
Ez meg Vidényihez hasonlatos 
Csak hogy borús arczán harag tanyáz 
’S fölvont szemöldein vad bosszu l'il. 

Mi ez? tehát igaz lehetne mégis 
Mit‘ а’ mesés nép’ ajka `emhaget? 
’S mi összefüggésben vali ezzel 652 
Gazdám? Egek! mit kell gyaní'tanom! 

NYoLCzADIK JELENÉS. 

GYULA', ENDRE. 

` ENDRE. 

Uram! 
.l G Y u 1. A. 

Mi baj jó Endreß 
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ENDRE 

Semmi eddig 
De bajt jelentnek számos rosz jelek, 
Mint üstökös csillag, ha titkosan ` 
Kinyújtja farkát elborúlt egen, 
Vagy , hogy reám illö hasonlatot 
Mondjak, ha nálam jó bor nem csuszik , 
Akkor bizonynyn'l nagy beteg leszek. 

GYULL 

Elöjelekre kába elme tart csak, 
Vitéz, ha hall felölök, gúnyt mosolyg 
’S nálad hiszem , hogy а’ bor most is elkél, 

EN D R в. 

Emlékezik még jó Uram kegyed 
Utunkra ’s a’ vén Boldizsár’ szavára? 

G Y U L A. 

Könnyen hivö vén könnyen is fecseg. 
Borzalmas egy út volt, igaz, de csak 
Emléke él, ’s itt helyben nincs veszély. ¿` 

ENDRL 

Mást is tudok még,- en szemem tami. 
G Y UL А. 

Beszélj, de nem mint vén fonóleányok. 
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O 

ENDRE. 

Jöttömbe’ furcsa tx'ínemény akadt 
Szemembe, melly hiúzként néze széljel; 
Vén Boldizsár kulcsokkal és lakattal 
Bezárta kívi'íl a’ szoba'kat, hol 
Vidényi urnak házi llnkja van , 
Szörnyl'í lakattal zárta-bé, ’s ha «тìк 
Ön két szemével nézze»meg‘ kegyed , 
Mert nem nagyobb ’s erösb Péter’ lakatja 
Mellyel megörzi mennyek’ ajtaját. 
’S aztán zsebébe dugva kulcsait 
A’ zárt sohnjtva rá‘zogatta meg 
Kétkedve , а‘ nagy érczerö , ha tait-é? 

G Y U L A. 

Csudálatos ! 

ENDRE» 

Én nem hiszek neki 
A’ vén latornak. Apró ti’iz szemei 
Erös hajának kondor szálai 
’S képén а2 ocsmány foltos sebhelyek 
Titkos gonoszt gyam’tatnak velem 
Lappangni e’ vén színes Boldizsárban. 

GYULA. 

Nem érdekelte sorsnnk 16321961: , 
Nem ö adott-e gondos 16 tanács‘otf! 
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Tartsd ten magadnak sülttelen gyamid’! 
Isten velem ’s hl'í kardom! jól vigyázok. 

ENDRL 

Használjon, adja‘ isten, a’ vigyázat, 
De a’ gonosz bebú még kulcslyukbn is. 

KILENCZEDIK JELENES. 

csßuîn ja, в1.бввхвx. 

csBLÉD. 

Тer‘Нe vár az asztal , ’s a’ pohár 
Megtöltve rajta. -- 

GYULA,G 

выввш 

Nem silány követség. 
Util követì. 

TIZEDIK JELElNÉS. 
Totem Emma’ erůei vírában. 

EMMA, ôrjöngve, „мы: hajnkkal; CONSTANCZIA ‚ 
szoBALEÃNYox. 

вммь 

Szívet anni, hah! mi kéj! 
lldps, érzö, gy‘önge szívet, 
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Szl’vet ölni` hah! mi inger! 
Jót , вemeи, szelídet, hívet. 
Ha ha ha! mint éhezem, 
Szív után mint éhezem, 
Jöszte , csókolj barna pók, 
Jöjetek szép scorpiók! 
Vérrel éltek иgy-e bár? 
Szívet esшeй ugy-e bár?l 
Mint szeretlek , mint ölellek 
Jöjetek rokon kebelre , 
Ím, kitárva , nyílva vár. 
Hu hu hu! mint szomjazom , 
Vér utáu be szomjazom; 
Szomjazom ’s úgy éhezenl, 
Éhezem ’sAúgy szomjazom. 

òoNsTANczIA. 

Egek! miket beszél, hová ragadja ` 
Öröngve szálldaló vа‘! képzete? 

E М NI A g Еnéz a2 éjbe' 

Hold az úgy-e? hah! be éget! 
Мéд is-még iá égetöbb` 
E’ пeнd sziv’ láng szerelme 
’S ott azok szép èsillagok? 
Szebbek még is e’ „так. 
Nézd! ott ing a’ hárslevél. 
Hů vitézem! nem щ vagy?‚ 
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Юsыe, jöszte, jöszte fel 
Éhen elvesznem ne hagyj`, 
Éles a’ tör, nem hibáz, 
Iöszte-fel szelid vadász! 

CONSTANCZIA. 

Mi zl'írzavart szól összeszöve jó 
’S rosz érzetekböl a’ szegény teremtés. 

EMMA. 

Oh! mi szép az éjszaka, 
Hüss, hideg, vad éjszaka , 
Es а2 éjfél, sn» ha nynik, 
Sárga rém kel-föl belöle 
’S hollószárnyakon röpi'íl el 
бы, dúlni , „зам, fojtni. 
Felleg lil a’ barna égen , 
Melly mocsárok’ göziböl 
’S nyn'lt sirok’ lehelletéhöl 
Származott а’ Ьаrпа égen , 
Gyászt huhog-le a’ bagoly ‚ 
Omladott torony felùl , « 
Vércse szól az ormokon , ‚ 
Rém nyögell a’ sírlakokl lçözt. 
’S íme 16 a’ gyönge кишка, 
Tör ra'gyog hószin kezében , 
Éles, ékes , nem hibázó 
’S holttestet czipel kezében , 
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Vér сsм-0,‘; sulla nyomán', l 
Vérben a'zik ifju fürtje , 
Csókot nyom behunyt‘ szemére ‚ 
’S keblét vérrel meglocsolja ' 
Mézes , édes , rózsavérrel. 

Kezeì rńngatóznak. 

Már ölöm, már halva döl-le 
Má1‘ végsöt dobog szive. 
Még is ver benn egy erecske? 
Hallgass-el to gyönge ér! l 
Kehle még is h'fínykolódik l 
0h ne mozdúlj ln'í kebel! 

slm: ma. 

Hnjh! szegény magányos mátka 
Nincs már lbm'na völegényed , 
Nincs, ki téged hxín szeressen, 
Nem dobog szelíd szìve ,‚ 
Nem verdel a’ gyönge ét? 

coNs'rANczxA. 

Jó isteneml! нём! szenvedéseit! 
TénÍeljetek-le körbe, ln'í leányzók , 
’S buzgó imádság szálljon ajkainkró'l 
Istenhez, a’ ki dolgaink’ vezé‘re. г ‚ 

кап alkomk, 's könnybzs ‚ышеъш «mgm» f 

‘Em/1A'. l‚ ›l 

Kedves 'néne! moxfdj'ÈńÈìgïsélt ¿o . » _ 
Szép s2eшé1’61l,lпé1$‚М]$1-д1‘ 1 .S x 
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’S a’ mosolygó mézajakról 
Mondj mesét, aranymesét. 
Azt mesélik, nem mese 
Minden e’ széles világon , 
Ugy-e ba'r minden mese? 
Átok, áldás, érzet és szív, 
Isten, ördög, kín ’s öröm ‘5 

Az imádkozókkaa. 

Mit csináltok, gúnyolódtok 
Oktalan szegény bohók ti? 
Nem mondám , minden mese, 
És könyörgés és imádság 
És az isten-mind mese. 

Elméláz. 

Ah nem! még sem! isten él! 
Egy hatalmas hosszas isten , 
A’ ki én rám ugy haragszik 
иgy haragszik, úgy dörög, 
Иgy büntet csapásim]. 
Isten’ átka e’ fejen! 
Óh én égtől elhagyott, 
Kárhozat’ veszett leánya! 
Nem használ buzgó könyörgés, 
Bünbánat semmit se’ használ , 
Én vad kárhozat’ leánya, 
Én pokal’ böszült leánya 
Az vagyok! „шумы; !` 
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Völegényem ölve fekszik 
Gyönge szívét összetéptem, 
Véres töle most is ajkam, 
Vér csöpög fehér kezemről. 

с o x s т A N с 2 I A , szelíden ípolva. 

Nyugodj’ meg édesem, csak álmqdol 
Jó vagy te angyal , jó ’s szelíd , nyugodj’ meg. 

E M M A. 

Álmodom csak? völegényem 
Él tehát ’s én nem vagyok 
Kárhozat’ veszett leánya? 
Óh jó édes kedvesek! 
Értem ömledezzetek hait 
Buzgón, híven , lelkesen sorba „akan. őket. 
Én is, én is-összetett 
Kézzel kérem istenem’ 

Letérdel. 

lIstenem! ne haragudjál , 
Nem nyóm engem semmi bůn , 
Olly szelíd lea'ny vagyok, 
’S még is üldözsz ennyire. 

comsTANczxm 

Kelj föl leány! mikor szólsz tentudatlan, 
Karomkodássá válik ajkidon 
A’ szent imádság ’s istenátkozássá, 
Mint a’ vad átok ezt fejedre mérte. -- 



xl. JEL. Á'roK. 1 13 

Jer édes Emma’m! nézzük-meg madarkád’ 
’S а’ kis cziczád’ is rég nem láttad úgy-e 1 

Elvezoll. 

EMMA, mené, шьм. 

Szép madarkám, kis cziczäm, 
’S édes, ékes völegényem, 
Óh be boldog lány vagyok! 
Szép madarkám énekel ,‘ 
Szép cziczám játszik velem , 
’S csókol ékes völegényem. 
Szép madarkám’ , szép cziczám’ 
Megfojtom , szép völegényem’ 
Éles törrel áltverem, 
És én me’g is , még is élek, 
Sírjokon kaczagva l'ílök 
’S vl’gan dallom énekem’ , 
Hah! be boldog életem! .1` 

TIZENEGYEDIK JELENÉS. 
Vidényìvir. 

G Y U L A , ‚gyши szobiji'ban. 

Már csöndre száll a’ hold alatt egész 
Vidék , ónálom’ karján nyugszanak 
A’ várlakók, nincs semmi zaj, csak а’ 
Kutyák ugatják a’ szelíd világú 
Holdat , melly útján nyúgodtan halad , 

mun. IÃn'xszm. xv. «H 
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Sugárt .g‘im‘ìnlvel nyárfák’ lombjain. -. 
Még egу dalocskát ef` sz`ép néma éjbe. 

Lamo: fog. 

Nìncs édesebb; mint halvány holdvilág’ 
Bájos sugárin járni szerte szét , 
Vonzóbb illyenkor а’ mhd vira'g 
’S jobban (НИМ e’ föld’ édenét. 

Nö a’ szerelmi lantok’ kellen'lez 
Laing érzemények dalba 'ömlenek, ‚ 
Adott ’s váltott kéjt Иt aranyszeme 
Mit andalgó párok cseréltenek. 

Szebb fénybe‘ tündökölnek fák ’s fiivek, 
Tündérligetté válik a’ vìlág,` 
Szelíd örömre nyilnak a’ szivek, 
’S üdvezlenek, fönlengö holdvila'g! 

Endymionként lébred keblem ím, 
’S karom’ kinyújtom a’ вagy semmibe, 
Mosolygd valóra édes álmaim', 
Ah! ’s hints шеá1’t keblem’ vаd éjibe. 
A’ „тyшь elolljn, ’s .igyari aan csak gyöngè мамы; „мы. 

lalje vnn a’ szbbńbgn. 

Ah! Emma! boìdogA-boldog jó’szakát! 
Kinyugszom lnimm’ ìjjedelmeit www.l 
De-mintha mostl is hallanám fölöttem 
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Visx'tni a’ vár’ rémalakjait, 
’S látnék tülzesen villogó szemet. 
Hatalmas a’ képzöerö! csalóka 
мы“ még a’ férjñ keblet is 
Borzadni bírja, ’s megremegteti. 

Messziröl lompa Zörgés. 

Mi azî-csak a’ zavart agy’ képzete! 
De nem-valóban zörgést hall fülem, 
Úgy, mint ha ajtón fegyver törne bé. 
Rablók мып? de hogy jöhetnek ök 
Magas falnkkal védett várba be, 
Hol sok cseléd forr , sok hlî eb vìgyáz. 
Nem! sommi még is! ‚и zörgés ьашеъъ. 

Ördög! nem hibázom. 
Készenjvagyok veszett lidércz! az egyszer 
Elszánt ’s nem ijedö kebelre leltél. 

Кий“ markolvn lНа’ .szc'ién Щ. Az ajtó clôtt kulcszörgës. 

Mi ez? Pokal! mit keÍl gyanítanom? 
Kulcsok, ’s kìnyílik ajtóm általok! 
Hát mégis egy а’ házlakók kбzт’? 
’S tán Boldizsár. Eröt jó istenem! 
Kìlvagy? felelj! 

Kivíil rekeůt lomp. honj. 

Ki иgy? még egyszer azt 
Kérdem. Felelj! mert játszol életeddel. 

Yédö helyzeibn Ш. 
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TIZENKETTEDIK JELENÉS. 
VIDÉNYI. GYULA. 

Vnlc'nyi dúlt ösz lnjokknl, Boldizsár’ l‘ckete köpönyegèlae Bnrkolva, 
kezében llosszu késsel, belép, ’s vndan rckedt lznngon kaczagvn» 

szó nélkůl közelít. 

G Y U L A , visszaborzadvn. 

Uram kegyelmezz! szólj , ki vagy , mi сzйт“ 
Allj -meg helyedben, mert kardomba döls'l.. 

VIDÉNYI. 

Каrd? féll‘e azzal, tedd hüvelybe azt 
Kedves ñúcska! -arra semmi szükség. 
Hiszen csak el kell ölnöm tégedet , 
Nevednek egy és végsö hordozóját. 
Tartsd csöndesen, hadd szúrjamlkésemet 
Szivedbe , nem fájl, hidd~el , jó fui! 
Mert éles a’ kés;-tnrtsd szép csöndesen. 

felé szůr. 

GYULA, vissznngorvn, vad irlôziual. 

$11- rémje távozz’ , vagy ketté hasl'tom 
Agyag fejed’; huh! rémítö teremtés! 
Ki vagy, talán ösz századok’ lia 
Kit elnyugodni tiltnak bůneid? 
Távozz’ elölem, istenemre mondanx, 
Az üdvezíçö’ legszentebb nevére, 
Védangyalomra ’sl xninden szenteimre! 
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'y l n É s Y r. 
Huh! üdvezítö!--rút féreg sznladj! 
Szaladj gyмать“! hu hui! — 

Elx'nhan , ’s hnlhmí , min: „Яk-10 a’ lëpcsökän. 

GYULA. 

Пrаm ne el! hczárja az ajlo'l. 
Ba'r кат-нам; 

Lehetne e’ гаd bnrzadás; forog 
А’ ház velem, ’s agyam gyuladva dg. 
Hozzád kiáltok c'íseim’ istene! 
Hints nyugodalmat keblem’ tengerére, 
Órizd-meg éltem’, végy körú'l paizszsnl 
Mellyröl lepattog végvesze'ly’ Бак‘аду‘ , 
És a’ halál' százélü fegyvere. 

Mcgnyugndva ¿gyra ДЕЛ. 

A‘ ka'rpìt leesik. 

.1 
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нАвмАшк szMszAsz'."‚ 
‚ 

ELsö JELENL‘S. 
'V Á R U D VA R- Чайный kan. 

EL s (L 

ALármakürt: ropoда hív, 

a. 

‘Тайrа törni, hah! mi kéj! 
’S nagyra termett férjñszív’ 
Elcménye csak veszé'ly. 
Vadra, vайrа, vadra hát! 
Eljük életünk’ javát. 

KAR. 

Vadra, vadra, vаdrа hát! 
A м Ã s o D '1 x. 

Erdök zlígnak , mennydörög 
’S bérczrè mászni hah! mi kéj! 
Hárslevél vadan zörög, 
Minden nyomban lìj veszély , 
Minden lépten új halál, 
Férjñérdem ebben áll. 
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x A 11. 

Férjñérdem ebben áll. 

HARMADIK» 

Vadkan ordx’t, medvenöl 
Dúlni böszůl , harczra kél 
’S földre verve vért hörög? 
Igy öröm lesz а’ veszély. 
Vadra, vadra, vadra hát! 
Hangos erdön ’s bérczen át. 

KAR. 

Vadra , vadra, vаdrа hát. 
N в G Y E D 1 x. 

’S ülni múlt veszély utxín 
Aggni szi'ínö hölgy’ ö!én , 
Lelkesjó bor „мы“ , 
Szarvas, öz, nyúl tüzhelyén , 
’S még reá egy boldog éj, 
Igy mulatni 11а11! mi kéj! 

KÀ‘R. 

Igy'mulatni hah! mi kéj ! 
ö T ö D 1 x. 

Töltve borkulacs ’s а’ csö 
ТЫ!" kedvvel а’ kabel; 
Szìvben , túzkarban 0r6 , 

:f 
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Így a’ vad nem illan el! 
Róka, medve , höhe hő, 
‘Гааrа, holla! hajsza! hö. 

KAR. 

Hella höhe! hajsza hö! 
A’ szín’ mélyén elszélednek. 

MÁSODIK JELENÉS 

‚dYUpA és ENDRE, föllépnek. 
_ E N D n в. 

Él még kegyed vitéz uram? nagyon 
Féltettem éltét_ 

G Y Ü L A. ‚ 
` Élek‘, jóflű ;h 

De dúlva belsö életem ’s nyugalmam. ‚ 
х E N n R E. 

Talán kegyed se’ nyughatott miatta? 
GYULA. 

Miatta? és te olly határozottan 
Beszélsz az érthetetlen, а’ mesés f f 
Pokol lehellte szörnyeteg felől? l z 

E N D RE. _ ̀, 
Jó istenem! ma minden csak felöle 
Beszél a’ várban. Még tanyám se’ volt 
Ment e’ veszett vendégtöl.- 
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GYUL» 

Hah! kiö? 

вкввш 

Miként beszélik, egy örült tanyáz 
E’ várba rejtve, ’s minden nyárra meg 
Szokott jelenni ébredö dühével. 

GYULA. 

Öriilt'? ah istenem! vegyed, vegyт! 
Hálám’! hová nem tévedt képzetem 
Természeten МН elkalandozó 

Lángszárnyain; már régi századok’ 
Titkos korából, mély sírok’ dohos 
Sötét öléböl hívtam lényeket. 
Èsz’ ’s hit’ szava némúlva hallgatott 
А gyamban. -- 

‚ ENnnm 

Én már soktól `kérdezém , 
Mit tud beszélni e’‚bolond felöl? 
De hallgatott ’s keresztet szórt magára 
Minden teremtés, még a’ csínlalan 
Ifjonczok is hüledve sáppadoztak 
Midön felöle ke'rdést tettem én, 
’S szájok’ befogva ott hagytak magam’ 
Kétségeimmel a’ fakép mögött. 

mum. :i1-inuit. xv. 
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GYULL 

Ki fogja megfejthetni e’ mesét 
`A` várurán k'lvůl-csak ö, csak ö ! 

ENDRE. 

Uram! veszett egy vendég ö kegyelme. 
Nálam se múlasztá tìsztelkedését , 
Dühös robajjal tört ajtóm felé; 
De én befogtam jobb és bal fülem’ 
’S fölébe nyomtam még fejvánkosom’, 
Hogy csöndesebb lett: én is összeszedtem ` 
Szivem’ ’s а’ beппe lappangó merészség’ 
Szikráibóljó részt vevén magamhoz 
Utána. ba'mulék а’ kulcslyukán. 
Szép hold sütött а’ tornácz’ oszlopi 
.Között , sugárit а’ dühönczre hintve,l 
Ki tiz körömmel a’ márványfalat 
Cz’lrógatá, -huh! szinte ájulok! 
Bömbölve jál't alá ’s föl; ajkait 
Rángatta és harapta vad dühében, 

G Y U L A. 

’S nem lát'tad arczvonásait’! 
ENDED, l "‚‚ 

Mert bö lepelbe hurkola'. magátf; 
Melly összetépve esüggött vállaim ` 

'Ang‚jz‘w Ч 
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’S látásom is nem volt legélesebb. 
Mert, a’ ki fél, reszketni is szokott, 
’S ki reszket, a’ szint nem каютì jól. 

G Y U L A. 

Reszketni ! szégyeneld magad’ 
ENDRE 

Uram! 

Nem én hibám, ha gyöngék inaim. 
Azonban azt ltisztán megismerem, 
Hogy Boldizsár szakadt, sötét ruhája 
Volt rajta, a’ ki minket tegnap estve 
Mint fénylidércz, e’ mély mocsárba csalt. 

G Y U L A. 

Ah! félre oktalan gyanúddal 
ENDRE 

Ám 
Ne úgy legyen, ’sén szívesen magamra 
Veszem hazug ’s rosz jósoló nevét. 
De, jó uram! csak még sem állhatom meg-e 
Mikor megyünk el innét-'? 

G Y U I. A. 

Tíz napig 
Van engedelmemlitt nmradhatám§,l„.` l L :, 
De, még korábban távozunk, lehet.‚„‚;,y,:‘I l 
Azért ne aggódjál- ‚ ` ,I ¿u‚‘f, 

6 S 
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E N D в в. 

Még tiz napig? 
Egy percz elég vesztünkre jó uram. 
A’ Várlakók is félnek, önmaga 
Vidényi úr nincs bátran e’ helyen. ‚ ‘i 
Hogy arra jöttem: összezúzva leltem 
Szobája’ ajtaját, ’s a’ zárokat 
Lehullva, és elszórva szétheverni. 

GYULL 

Nyugodt lehetsz. Ki eddig örize 
Tovább is öriz. Hah! Vidényi jö! 
Halálszinů arczán bánat’ nyoma 
’S álmatlan éj’ redöi. Hogy’ köszöntsem ë 

HARMADIK JELENÉS. 

VIDÉNYI, "млаsенцы. в1.бввпак. 
v1nÉNYL` 

Szép reggel! adjon isten illy sokat 
Kedves Gyulám! 

G Y ULA. ‘ 

Örůlök, hidd ápám‘, 
Hogy в.’ napot láthatja már szemem, 
Mert nyúgalom száll súgárin szívembe 
’S eltůnnek a’ bús éj’ sötétivel ' 
Sötét borúi képzetemnek is, `‚l ` 

l. 
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v ID É N Y 1. 

Intettelek jó ifju, ’s látod ím 
Hogy nem haszontalan tanácsot adtam. 
Rémek паvзы-161: álmod’, jó Ей? 

i 

G Y U L A. 

Rémek! ’s megáll a’ véruek tůzfolyása 
Fásúlt eremben , hogyha visszahívom 
Magamnak а’ mult éji látományt. 
Vallásom éltetett csak szent erövel. 

ь 

‚’l 

vxDÉNYI. 

Lásd jó Gyulám, Мsd, milly veszдy lebeg 
Fejed fölött ez`erdök’ mélyiben, 
Itt a’ szelek veszélyt lehelnek és 
A’ fák veszélyt zuhognak itt reád. 
’S ah! nincs eröm fedezve védeni 

Vendégemet 
— G Y U L A. 

’S ki a’ vad szörnyeteg? 
v 1 D É N Y 1. e 

Ne kérdjed, óh! ne kívánd tudni édes 
Gyulám, ha keblem’ összetépni nem 
Ön'ilsz , megölnèk engemet kiváncsi 
Kérdéseid, ’s ‘Шанс nem adhatok. 

GYULA. 

’S megölnek illy kétségek engemet. 
Örök chaósz, lélekvesztö sötétáég! 
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д ‘ппьёмп; ` s 
Halljad tehátf-c‚sak ennyit mò'nd‘h‘atòk -Ä-‘ 
Váramban egy örült tanyáz, Шeя, ‘ ‘ 
Sajnálkozásra méltó , isten’ átka 
быть fején s _- Elůznöm пem lehet , 
Bár mint óhajtom, bár mint esdek és 
Könyöi'gök. Ö , mint ten tapasztalá'sod 
Láttatja, vad ’s rossz; burzasztó erövel 
Feszíti roncsult‘testét öriilése , 
Nincs zár elötte,ïmindent lösszedúl, 
Nìncs érczerö, azon is áltrohan. 
Тe ah! te sem vазy menten fegyvèrétól, 
Söt téged üldöz ‘fökép vad haragja, 
Reád tör, ífju шed‘ összedúlja, l 
Véredböl inni мoлчu wrka ég , 
Véreddel oltni vad tüzét sovár. slag". 
Мeл‘t gyógyulását 1'gy reménylheti. 

‘ : схи1.ь 

Hah! szörnyü lény ! _De kedvezek szivedne k 
’S kérde's nem êindiil `hozßzád ajka'imról , 
Hideg leszek , hideg, mint szikla, és 
Mint sй’, '‘nyugodt, ‘és néma, érezetlen. 

v l n lâ N Y l. 

Ölellek e’ jóságodért ’s csudálom 
Nemes szivednek `szép mérsékletét. 
De , eng‘edelmet ldurvìiságomért , 
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Kérlek , ne légy házamban , menj sietve! 
Раб] bár szivemnek , még is küldelek. 

G Y U L .A ‚ határozollnn. 

Apám! ha itt létem kedvedre nincs, 
Úgy elmegyek , mert kénytclen vagyok. 
Különben a’ veszélytöl elszaladni , 
’S remeg‘ni , nincs nemem’ természetében, 
És épen e’ vcszélyes ti'ínemény 
lngerli kedvem’, hugy még itt maradjak. 
Ah! e’ nyomó , bizonytalan , borús 
Gondokkál el nem tмozum; világot, 
Биtos világot kell szereznem, itt! 
Vagy éltemet föláldozom ’s lakod’ 
Fehér falát pirosra festi véreт. 

v 1 D É N Y I, andaban. 
Maradj names kebel! nem, nem szabad 
Keblemtöl elszakadnod , nem scha! 

Belsö hax‘cz шёл vad kilörénel. 

Vadakra hát! felejtsük а’ veszélyt! 
Mord rengetegbe, síkos bércztetökre 
Hol zúgva tátog mélység’ tárt Öle, 
Düh1'ílt vadak bömbölve küzdenek 
’S halált lehel hüss bárlangok’ Szele. 
Kürtharsogást legények! 

Kürtök harngnak. 

Holla! hajszà! 
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Vig папа! elszélcd a’ aereg. 

G Y U L A. 

Mély eszméletben Ваgик magalt elvezetletníf 

NEGYEDIK JELENÉS. 
Siirü erdëben Yad hely. A’ szlu’ mélyén nyers siй-{гид} zx'x'g All ‚ 
’s es! Коpмz „muela látszik. Messziröl hajtók’ lrirmáju ’n közbe 

közbe kürtharsogás c's Puska- durrauás hallatszik. -— 

uoLDxzsÁR, wenn. 

ltt újra e’ megátkozott idöszak ! 
Szegény uram! lesz мы baj ’s veszôdésl'. 
Egek! mikor végzödik e’ kegyetlen 
Átok’ hatása, óh! valljon mikor 
Eléglitek meg érczveszszötöket? 
’S meddig lehet még képes elviselni 
E’ gyász napoknak súlyát vállain 
Vén Boldizsár? Harminczkét éve ma'r 

Нogy hív kezekkel állok Oldalánál 
Tanújn szörnyl'i öröngésinek, l 
Tanúja' kn’nos szenvedésinek 
És néma öre a’ véres titoknak. 
Hányszor sütött fel éltetön az újúlt 
Nap e’ vidékre, hányszor tünt föl e’ 
Tornyok fölött rák’ lángoló jele, 
Нogy keblem örzi titkait; de nyújt-e 
Elég eröt elvénhedö korom 
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Hiven emelni súlyos terhemet? 
Bátran öreg! te légy példája Ыv 
Szolgáknak, és ne fogja zsibbadással 
A’ férñ’ szívét gyáva csüggcdés. 
A’ béke mégis egyszer fölmosolyg 
Hrízunk’ egére , ’s megjö várt jutalmnm. 

ò'ròDIK JELENÉS. 

vlnńNYl nu ELölzln.A 
v l D É N Y l. 

тигp c's fir-ann мы. 

Lankadt vagyok, hiába ifju Щz 
Keblemben ’s ifju lélek’ röptei, 
Ha a’ tagok roskadt- erötlenek. 

BoLnlzsÁn. 

Vizet шаг}t vndászknpájńba. 

Igyék kegyed, nagyságos ur! ’s erö 
Száll lankadó testére -- 

v l D é N Y l. 

Hl'í cseléd! Ism. 
Mint újulok - ` ~ 

B o L n x z s Á в. 

Szegény , szegény uram! 
v l D É N Y l. 

ASajnálsz barátom? sайди jó öreg'!‚ 
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noLDlzsÁn. 

Mit tett Вegyт” hah! véres képeket. 
Lát a’ jövöben bnrzadt képzetem. 
Ó van körünkben , ö , kiért az тo!‘ 
Kinozva nyomja a’ Vidényi fajt. 
Uram!--de nem, nem-távozz’ vad gyanú! 

v 1 n É N Y 1 , „мышц. 
Ne félj öreg! hová ragadt gyanúd! 
Megvallom azt, hugy vakmerö valék 
Igy merve enlelkem’ kisérteni. 
De isten öriz! el nem üzhetem már 
Körömböl a’ kedves fuit. 

в o1. n x z s Á в. 

Uralń! 

Nagy munka ez! nem emberszív ’s erö , 
Nem, a’ millyet halandó’ keble bír, 
Kivántatik, hogy illy kisértetet 
Meggyözni tudjon, és ki nem csupa 
Lélek , kinek testében vér folyik , 
Kinek szivében indulat zajong, 
Könnyen alá roskadhat а’ veszélynek. 
Mint féltelek , mint reszketek miattad! 

vxnÉNYL 

Ne félj! hatalmas a’ pokol , de mélgis 
Hatalmasabb az égszůlött'erény 
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’S n’ fАй-1611i lelkes eltökélet. 
Csak örülésem’ bús мы)“ 

Vigyázzatok reám, mikor foтдал}t 
Eszméletemnek nem vagyok vezére, 
Akkor vigya'zzatok reám , hogy álnok 
Indúlatom’ vad Миша bár kitör, 
Tárgyat ne leljen , mellyet összedúlna, 
Ójjátok akkor tölem Szenderit. 
Kül'önben értem szú'nj meg aggani, 
Keblembe nem fér nemtelen gonoszság. 

BoLDxzsÁn. 

Isten’ kegyelme vigyázzon fölöttünk. 
l 

v 1 D ŕ. N Y x , выда 
Most jöszte czél után , -hah vad ! --~ sies'sünk! 
Ujúlva érze'm minden tagjaim’. 

Vadászlůzzel elaiel. Bnldizsír fajesóvllva Miño. 

HATo’DIK JEL‘ENÉs. 

G Y U L A , husall (3116г. 

Eltünt a’ yad, hiába kergetem 
Nyomát. Úgyetlen , bxís, szegény мы“! 
Mnnkára méla lelked nem való. 

Fegyverél ogy fához ìa'muzlja, 's körälnéz. 

Kedves vide’k! olly vad , mint érzetim. 
Zlìg a’ patak, zúg keblem! százados 
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Fák’ ámya mifnt bus éltem olly ‚мeд! 
Ölellek óh nap nem sütötte bércz! 
Sziklák’ fagyms‚ kemény keblére dölök 
’S hideg kövekkel közlöm kx'njaim’. 
Ah! meнze égben, zúgó szárnyakon 
Röpl'il a’ sas ‚ kevélyen nézve le 
Kis földgolyónkra , bár én is veled 
Röpůlni tudnék , büszke égi vándor ! 
’S tìsztább egekböl , éles nyílt szemekkel 
Belátni e’ föld’ rémes éjibe, 
A‘ földi sors’ titkos barlangiba. 
Mi tünik ott szemembe! hah büvös 
Lidérczlak! itt az esti vár, a’ honnét 
T6: szállt az ártatlan vándor felé. 
Betörni véres karddal а’ kezemben 
’S erövel а’ titkot lefátyolozni , 
Boszút, kegyetlen boszút venni éltem’ 
Leselkedö vad ellenén ‘Ё -- de nem! 
Hová ragad vìgyázatlan tüzem! 
Bet'örni érczkapun e’ gyönge karral 
’S gonosz kezekbe рта, éltemet 
Mély tömlöczökben átnyomorgani, 
Vagy meg nem érdemlett halálba dölni? 
Nem, nem! hatalmas vonzalom‘ köt, érzem 
A’ ’‘6161162, és e’ tarka szép világhoz. 

r 7 
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HETED1KJELENÉ& 

GYUL‘Àl ’s EMMA. 
Emma, ôröngve ‚ szétdúll lxajfńrtökkcl ‚ пуШ lelvcllel , fchér f'áIy~ 
ььъм, gunarj. kezébcn, muelau а’ "Шины. ’s mrevéuyw 

körůlnézve c'nckvl. 

EMMA. 

Szœâp vadász! ln’i leány 
Udvezel tégedet 

Nyisd ah nyisd meg kifent > . f 
‘ Törének kebledet. l l ‚. 

GYULA, meglepezve. 

Mit hallok? ah egek!-de csöndesen-- 
нм MA, мы. 

Szép mátka! itt vagyok 
Ma'radtál-e hivem 

Ah’! érted úgy dnbog 
Ugy lángol ln'ílszivem, 

GYULM 

Milly ismerös hangl!-ah emlékezct! 
` в м м A , ¿mei 

Szaladj szaladj "adász! 
Бeй‘! Уes2é1y tör itt ' 

Hallod, bngoly huhol 
’S а’ vércsenö visít 
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Nem intnek dseid 

Szép Щи Szendel'i'! 
Hij‘ába most ~neked 

(`)söli’ hl'í fegyveri. 
GYULM 

Нogу értsem ezt? népdal talán , ’s Идáт 
Pálztorleányka’ ajkiról ered? 
De-borzadás fnl: végig szivemen, 
Ha hallom énekét, melly szivre hat 
’S mégis taszx’tl, la'gy érzetckre kelt 
’S Чанt is egyszersmind. Hah! ‘Ню 1‹ezай— 

в MMA , c'nnen 

A’ gyilkos mzír közelg 
Ah! örizd éltedet! 

’S kérded , ki gyilkosodf! 
Ismérj meg engemet. 

A’ Igyilkos úgy szeret 
ПЗУ csókol, úgy ölel, 

De tört ütféleset ' 
Beléd „мы kebel. 

GYULL 

(êrdög! ne x'ízd mit játékod velem‘!. 
О hangja, Emma’ édes hangja ez.` ‹ 

E M M A. 

A’ [Для ufnmzlon fegyvert ellnpjn, fswhngvonůl. 



vu. JEL. Á'rox. 135 ‘ 

GYULM 

Csörg a’ levél, zörögnek а’ falombok, 
Vigyázatot súg angyalom fülembe. 

Fegyverér шел. 

Hol Имeюm? nincs, eltünlç! és hová'! ` 
Tolvaj kön'ílem , szirén hangokon 
Altatja lelkem’, hogy míg zílmodom, ‚ 
Ellopja öseimröl rám nlaradt ` 
Hl'i fegyveŕem’. De fel kell öt keresnem, 'l 
Ha teste van ,---’s apámra esküszöm , 
А’ jó apának meglu'ilt hamv‘ira, 
Hogy el nem üldöz semmi e’ hegyek’ 
Tündérköréböl', míg kezembc nem 
Szorítom újra a’ becses maradványt. l 
Hah! szép "adáм, ön'ílj ’s dicsérd ‘nаgаd’. 

Karnaget ы 'bokrok kan. 

Nyom látszik itt az eltiport füvön 
Lágy nyom , millyet gyöngéxi nö’ lépte hag'y , 
Halál ’s pokol! mi történik tovább ‘Ё 

в м м A. 

Ismé‘t megjelen a' ‘Мал, ’s Gyulárn lö ; «ainkin fagynsan, Бог. 
zasztólag knczag. 

Szegény szegény мы! 
Nem örzéd éltedet 

’S kérded , ki gyilkosod! 
Ismérj meg engemet! 
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GYULA. 

Tńnlorog, de eszméletét csak hamar visszanyeri 'a harczra kéízen ill. 

Hah! harczra, harczra `átkos ismeretle'n! 
Légy földlskos , vagy földfeletti lény. 
Ki életemre ltörni így örülsz. ‘ "' 

Meguli. Emma, f. Velszaàmyßa", mmm' wa xiusrc'sével. 
Isten kegyelmézz!‘îióh é; nem szakadsz'le? 
Nap, nem sötétül el u'ízosz'lopod? 
Oh ördög! ördög! meg kell tébolyodnom! 
Leány! leány szólj! élsz vaguyllelked az, 
Mi ott fehérlik a’ szirtfok fölött’.l 

Ah nem! hiszen csak álmodom, ‚beteg 
Képzö eröm játszik velem; de szörnyx'i , 
Szörnyů ez álom , hála oh terémtö! 
Hogy nem lehet valóság, hogy csak álom. 

E M M A , aikolylva, 

Hah! és te élsz? jaj! jaj nekem! 
Ájúlva lerogyík. ‚ l 

. ‚и à . 
G Y U L À. 

од; „ъ“, u fölfogj. kan‘aim. Amar. „enden шт; .'gyqnlc, 
’t mindern Мент, csak szerolmét érezve, néz reá. 

ó karjaimbanx honófürfjei' 
Halál’ szelévell leńgnek arczain',”A 'l 1 п! 
És rózsaajka mint jég, olly БЛЮЗ‘; 
ê’ hókebel , mint márvánly, olly' merö, 
Orökre elhúnyt csillag-szép`lszeme , 

I 
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Elhervadoztak arcza’ hájvirági 
’S illy állapotban látlak tégedet 
Lelkem’ szerelme! igy szabad csak ajkam’ 
Ajkadra nyomva veled egyesülnöm, 
Nyugodnod Еgy szabad csak keblemen@ 

`сыны: nyom me, .yum 

Hadd öntsem át kebledbe e'ltemet, l'î‘ 
Vedd, vedd magadhoz forró lelkemet! 
Csalárd szcmeim , nem osaltok , nem hazudtok? 
Oh! oh! csak egy, csak egy illyen teышe! 
’S a’ szikla szívvé lágyúl, a’ kövek 
Könnyekre indúlnak. `Та]! jaj nekem! 

E M M A. 

Éhdezni kем! , kcble emelkedik. 

G Y ULA , 1.1mm.. 

Ó él! Egek! hogy’ , hogy’ köszönjem ezt? 
Angyalszivet ’s vl’g angyaléneket 
Azt adjatok, hogy méltókép zenegjen 
Hálám fele'tek, éltetö egek! 

Egyazerre elvndulvn ’s vísszaíjedve. 

Kiért nyögök, kit kér e’ bris sohajta’s 
Kiért remeg szemembe’ könny? örök 
Bíró, ki dörgesz fellegek fölött! 
Szép gyilkosom ! -e’ gyöngéd púha kar 
Ölelt talán ’s virágokat szedett ¿q 
Számomra? nem! halált lövelt felém g n., 1 

mum. xÁnéxszm. xv‘ 'H 
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’S igy visszoxiozta :hl’v 'szerelme'meh 
Oh sírjatok tenger’ rémszörnyei ,l 
Ohlsírjatok Баr1а113016 Vad fenézi! 
’S minden könyůböll egy asszony terem. 
Ãtkot lehelt haragjában az ég , 
Méhébe fogta azt a’ vad pokol; 
’S lény terme, mellynek asszony a’ neve. 
Kigyók öleltek maszlagot ‚ halálos 
Mérges növényt lclsókoltak scorpiók , 
’S lény terme , melllynek aslszony Au’ neve. 

т: м м А. 

Föleszmél, "am гаммы. n fumi ma. 

NYoLczADIK JELENÉ s. 
Constmczia és asszonycselédek a’ szökevìinyt körülfegjík. 

‘CoNs'1ANCzlA. мы. A. 

coNs'rANC21A'.ll 

Hálá az égnek , csakllogy élve leltük. 
G Y U L A , may ы. hangen. 

’S velem mulatva grófné ! 
CßNS'rANCzxA. 

Ije’d’veî` a’ mint бyк!“ meglilja. 
‘f5‘ l l Szenäeri ! 

Miért , miért ¿iött , istenemre kérem, 
Ezen helfyezrkflrc-.ì` "f 
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\ 

G Y U L A , keserñn. 

` Зzép tapasztalésért, 
Hogy ln'i szerelme’ zálogit vegyem. 

CONSTANCZIA 

Menjen nemes szivl'í jó Szenderim, 
Menjen,l hová madár ’s a’ szél röpx'il, 
Csak messze innen -ah , miért felejté 
A’ mit, midön váltunk, tanácsolék. 

GYULA. 

Miért, miért kelletr ez атt 
Megtartanom, miért nem szívemet 
Találta a’ halálos ón? 

coNs'rANczlA. 

Kölíyörgök 
Siessen, és ha e" bo'ldogtalan 
Leány iránt van me'g egy szikra érzés 
Keblében, néma leg'yen ’s mélyen ön 
Szivébe rejtse a’ látottakat. 

El n’ 1-.angoun faokogó Emmivnl. 

GYULA, 

.Végheletlan kínnal. 

Tátogva nyisd meg zárt öled’ ’s belé 
Temetnem engedd földl ez «Цeпи, 
Mellynek becsét ez óra çlrabolta. 
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Ah! mély öledben adj hüss lakhelyet 
Engedj bebúnom rejtekidbe , lhogy 
Bömbölve eltemessem kx'njaim’. 
Megrázni volna kedvem pólusid’ 
Нogy dölne össze minden szineden 
’S lfájdalmam e’ nagy romladék fölött 
Emelne széket, onnét zúgna széljel 
Éjszakra, délre, ord1'tó szelekkel ! 

Коpова.‘ 

Ember közelget. Ördög! légy sege'dl'íl 
Az amber ellen-I 

KILENCZEDIK JELElNÉS. 
GYULA , BoLDIzsÁR. 

BoLDIzsÁR, жаp. 
Gróf! miként lelem‘! 

Földúlva , elváltozva, homlokán 
Magasra duzzadoznak vérerei 
’S vad tííz lobog szemében - 

GYULL 

Vén lator ! 

Te ‘аgy? megölni дамы“ van szivem , 
Jer vén barátom; készítsd törödet; 
Ne félj , nyugodtan nézem én, ha vérem 
Patakzik, és a’ tálogó sebet 
Tovább repesztem -— 



Ix. JEL. Á'rox. 141 

в o L n I z s Á n. 

Jó isten! mi lelte? 
Hová kalandoz fölgyúlt képzete? 
Térjen magához gróf! 

с Y U L A. 

Öreg! miért 
A’ tettetés? ne hátulról ken'ílj 
Mondom, nyugodtan tапoги keblemet. 

Fölßzakílja mhájáx. 

Itt-hnllod a’ vér mint kopog-csak egу 
Kézmoczczamís, ’s szemed közé lövell, 
Ihatol barátom ’s olthadd szomjodat. 

B o L D 1 z s Á R. 

Elveti fegyvcrét. 

Oh istenem ! -mi érte öt! z'avart 
Beszéde és e’ vad Нпg, melly szemében 
Lobog-szegény! mit kel! gyam'tanom. 

GYULA. 

Nem ölsz meg édes jóbarátom, édes * 
Jó vén barátom! jer ими‘[519]], 
Ёй1e1] ’s nel piszszenj- ` l д ‹ 

вo 1.вшЗЪд: 
‘ь’. ' Hallgatok memes` gróf! 

Csak csöndeàůljön , ’s mérlsékelje e’ 
мы; nim, mellyel most vérel ég. 
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GYULA 

Szelid leszek, szelid mint egy galamb, 
’S olly véghetetlen ltiíi'éssell tekintek 
A’ múltakon keresztül , mint az isten , 
Ki illyeket lát, hall és nem dörög, 
Nem szórja mennykövét, nem kiild szelet, 
Melly e’ világot sarkából kivetné. 
Halljad tehát a’ szép aranymçsét: 
Volt egy leány , egy édes kedves angyal , 
Kit úgy szerettem , mint enlelkemet 
’S enüdvemet ,'kiért ezer halált 
Szenvedni kósz valék, ’s gz ¿des angyafl , 
E’ nyájas angyal- élete‘mre Atò‘rt! 
A’ bércztetön, ott а’ sikos tetön 
Leselkedett а’ hů vadász után 

’S enfegyveremmel czélza el'lenem. 
В lo L 11 1 2 s n. 
l l, 

Körülnéz, magibau tannkodvn. 

Egek! hol állunk? 'ott tünnek szemeinbe 
Az esti vár’ félig A'döl‘t'torny'xeli Y' 
’S a’ napsugárok'vérsiŕnt hìîn'tënéli' 
Romlott falára; most @item eèák lla’ 
Történteket.--Kö71ölnömkell az átok’ 
Titkìít, különbein örülég jragadja meg 
Öt is, talán идy jobbau ‚örzi majd, и; ` 
Magát, vаду elmegy ef gyxîíszos hslyßkrögl. 
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GYULA. 

’S te nem nevetsz (нeд? vig egy mese ! 
Hidegen lacing. 

BoLDlzsÁn. 

Hallgassa meg beszédem’, kedves Щи 
Urnm ! nyugalmat öntenék szivére 
Ha rám figyelne, ’s lázzadt érzeteit 
Lecsillapx'tnám , --- hallgasson reám ! 

GYULA. 

Beszélj ôreg, mesélj! oh én nagyon 
Gyönyörködöm, ha szépeket mesélsz. 

BoLDlzsÁR. 

Tekintsen arra,-nem lát semmit ott, `, 
’S a’ tegnapesti tôrténet nem lis jut ` ` 
Eszébez ‘ ' › ‘ 

G Y U L A. 

Hafh'! az átkozott lidérczvár ! 

в o L D x z s Ã n. 
мы. megfontolh „в... 

Elsö Вegут! nemes gróf! а’ kivel 
Az Ösi titkot közlik ajkaim. 
Kivánja tölem eм az emberérzés 
’S Ы" aggodalmam, mellyet érzek én 
Kegyed miatt -- ' 
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GYULA. 

Eszxnélelét összeszcdve. 

Ah! mit lxallok? hamar 

Mondjad , пe légy kegyetlen , óh ne légy 
Olly késedelmes! rántsd le a’ lepelt. 

вшényét odavelí. 

Itt- itt-vegyed, csak nyisd meg ajkaid’. 
- в o L D 1 z s Á в. 

Békét kivánok, mert fáradt vagyok , 
’S Aa’ nagy titok, mit im közlöl: kegyeddel , 
Olly összeszött', hogy hìggadt vért kiván. 

GYULA» 

Hideg vagyok, józan-hideg, csak egy 
Csöpp vér se’ forr testemben, nem dobog 
Szivem , nyugosznak indulatjaim -- 

Bo‘LDlzsÃR. 
Sok századok jöttek ’s lefolytak ismét , 
Mióta egy veszélyes ösi átok 
Fekszik Vidényi nemzetség fölött, 
Melly mìnden évben nyár felé megújul 
’S vad örülést hoz а’ Vidényiekre. 

GYULA. 

Egek ! mit hallok! 
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noLnxzsÁR. 

Öröngö, dühò's 
Vidényi volt, ki múlt éjjel kegyedre 
Rontott, Vidényi volt, ki tegnap esten 
Gyilkot röpített ránk , Vidényi volt 
Ki most kegyedre 1ött ;--mind, mind Vidónyi! 
És öntudatlan, öröngö dühétöl 
Imln'tva tette azt, mitól szive 
Irtózva fordúl el, lia lelke éber. 

GYULA. 

Isten! kegyelmes isten! oh tovább _ 
Tovább -- ` 

BoLDlzsÁn. 

Midöu mc’g bosszú és eröszak‘ 
T,örvénye dúlt a’ nemzetek fölött, 
130r115‚ regéknek 652 hajdankorában 
Üszköt hajított egy gonosz Vidényi 
A’ Szendel'ek’ várára, hol sokan 
Sze’p hölgyeikkel , szöke kisdedeikkel 
Vl’g házi ünnepet szenteltek;- l’gy 
Benn összeégett а’ jeles vitézfaj 
Csak еgy Íiúcska tartatott meg isten’ 
Csudája által , ’s 6sei’ nagy nevét 
A’ végveszélytöl ez mentette meg. 
Kegyednek öse ez. 

uns». xÁ'rixszxN. xv. 7 
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GYULA. 

Hah! így beszélte 
Apám is ezt, de még kisd'ed valék 
’S most éledeznek újra bennem az 
Emlékezet’ sugári. 

BoLDIzsÁn, folymv.. 

Egy öreg 
Tudákos és hatalmas ösz vala 

Köztük , ki а’ leomladó toronyból 
Анюt kiáltott мы gyilkosára, 
Ãtkot, minél kegyetlenebb nem is 
Képzelhetö, ’s ez átok fogva tartja 
Vidényinek legkésöbb nemzetét. 

GYULA. 

.Ósöm! kegyetlen ösölm! mit tevél! 
BoLDxzsÁn. ’ 

Vidényi ott últ szomszéd bércz fölött 
’S hallotta a’ félig sl'ílt ŕísz’ szavát , 
Melly 6 feléje menydörögve szállt: 
„Veszett, kegyetlen, örjöngö důhösség 
„Száljon rea'. és minden nemzetére 
„És мы üldözése el ne múljék 
„Vidényiekröl , míg csak nenizetéböl 
`„Él egy, ki Szendervárról bord never.“ 
’S halxila’ óráján, a’ lelki bíró 
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Kínfurdalásit nem türhetve már 

Közölte teщё! czimboráival , 
És x'gy ken'ílt ez szájról szájra ált. 
Most látjn 11161‘ nemes gróf, mért kereste 
Éltét szünetlen a’ Vidényiek’ 
Boszúja ’s töre minden lépteìn; 
Mert ébredö dühük ’s az álnok ármány, 
Mi illy idöben keblökben lakik, 
Ingerli öket a’ gróf’ élte ellen. 
Nevének egy és végsö birlokosát 
Elölni szomjasok , hogy nyugodalmat 
Szerezzenek magoknаk végtire. 

GY ULA, ‘евр-га „lg-dv.. 
Oh szent sugallás! egy kézmoczczanás 
’S ö mentve van. Mi kéj illy áldozat! 

в o L n 1 2 s Á n. 

„саун veszlki keac'böl n’ {верим‘1. 

Gondolja meg nemes gróf! hogy keresztény. 
Hová röpú’lt a’ hit’ védangyala 
Földúlt szivéböl? 

(1 Y u L A. 

Mit, hät mit tegyek! 
Oh adj tanácsot!-`-- 

в o L n I z s Á в. 
Messze innen édes 

Grófom, ’s minél elöbb;-ken'ílje ki 
7* 
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'De öt, de öt az édest e’ kegyetlen 

Vidényit és ne adjon néki 111111r0 
Alkalmat. 

и l G Y U L A , elhalároxotlan. 

All nem! nincs 01‘6 e’ földön , 
Melly innen elragadna engemet ,` 
Nem távozom , míg mentve lnincsenek , 
Veszély, csak a’ veszély lesz éleményem ‚ 
Imádkozonl, míg ajkaim mozognak , 
És térdelek, mígiérdem elknpik , 
his éhezem, míg meg‘nem szán az ég `. 
Es zomjazom, míg i51011 110111 kegyelme'l. , 
De mentve lesznek és nem távozom. --- 
Nagy 6501111! ti52t01t jó 650i111! 
Fohászkodom , könyörgök, böjtölök , 
Rulxám’ letépem, ételt és italt 
Magamtól elvonok; kincset teremtek , 
Kincset lopok, vаgy ások körxneimmel , 
’S oltárra tészem , a’ mit gyl'íjtögettem , 

Átok alól kivfvom. 
l Elgyöngülve lerogyik, ` 

0h kegyelinet! 
Kegyelmet istenem , ’s jó 650i111 ! 

в 0 L D 1 2 5 Á R. 

Mérsékletet nemes gróf ! árt magának. 
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GYULA. 

Hallgass öreg, nem érted és nem érzed 
Te ezt; hallgass öreg, hallgass , fohászkodj’! 
Szabad kímélnem enmagam’, ha ö 
Veszélyben és kínban nyomorgva él? 
En nem v ag y o k , nem érzem enmagam’ 
Csak ő, kit érzek, lö él bennem és 
Csak néki ’s érte élek 

BOLDIZSÁR. 

Hallja meg 
Vitéz uram! talán vigasztalást 
Onthet sebére, a’ mit mondanék. 

GYULA. 

Beszélj , beszélj! az isten úgy szeressen 
’S úgy üdvezůlj , úgy légyen csöndes és 
Boldog halálod , a’ mint most velem 
Mindent közölsz öszintén, ’s hív ajakkal. 

BOLDIZSÁR. 

Még egy, a’ mit kell közlenem kegyeddel 
’S csak ebbe’ lappang még édes remény’ 
szikrája. Egy föltétel köttetett ' 
A’ mérges átokhoz, de mellyet álnok 
Vidényi már nem értett, mert kegyetlen 
Kinokra gyúlt az átkozott kebel 
’S az дата ösz’ dörgö sабит 
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Fejére zúgni 11161‘ nem türheté; 
Elzenge а’ szelídebb toldalék 
’S nem tudja senki, mit tartott magában 
Csak vak szerencse’ ’s történet’ vezér 
Kezére kell itt bizni a’ föloldást. 

G Y U L À y ke'zeí ragndja. 

Igy van? -- vegyed hálám’, márjót reńxénylek. 
Eröre buzdúl keblem , ’s mennyei 
Tl'íz ébredez lelkemben , 11161’ hiszek, 
Hiszek, ’s reménylek buzgón és erösen. 

в o L n 1 2 s Á в. 

Hálá az égnek , szinte újra él 
Kegyed vitéz úr! ’s lelkesl’ilt tüzet 
Látok szemében -— 

GYULA. 

Jöszte jó öreg 
A’ várba. Késö estve lesz; hiven 
Kell most kilesnem minden perczet. 

в o L D 1 2 s Á R. 

Ám 
MenJunk ha tetszik, szép az alkonyat. 

Vadíszkürljébe fú. 
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TIZEDIK JELENÉS. 
va dászlegéuyek пеpепада}. 

noLnlzsÁR. 1 
Н01 van urunk? 

в1.sб vAnÁsz. 

N em tudom. 

T ö в в 1 в x. 
ç . l‘`.ll B 8m. Ml sem. Znvnrodvn néanak чуть". 

в o L n l z s Á n. 

Hah ! pelengérre gondatlan fejetekkel! 
Kanji» fa. 

Semmi felelet! 

VADÁSL, 

Több, mint egy ‘Зина, hogy bennünket 
elhagyott. 

BoLnlzsÁn. 

’S ti nyngodtan “gytoй? ürge-'vad'fí 
szok! oh veszedelem, bizonyos veszede~ 
lem! vissza az enlöbe, uratok veszélyben 
van — 

vADÁszox. 
S Veszélyben van. Siessünk szertesze't, s 

еду bokor se maradjon nézetlen --- 
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BoLDxzsÁn. 

Elöre legények! vigyázva! szem ’s fülre 
van szükség! Ti jobbra, ti balra. 

Elaiet, „атак utína. 

GYULA. 

Holla! Holla! 

Nem jö szavamra “Пан. Istenem! 
Ha örülése most rohant reй 

’S mélységbe rántá a’ sikos tetöröl. 
Messzíröl segédel kérö kìiltás. 

Mit hallok@ ö az, ö kiált segédet! 
Vidényi, 6 forog veszélyben , ö! ` ‚ 
Szélszárnyakat, hogy ott teremjek e’s 
Megmentsem éltétfa’ nemesnek. Holla! .1, 

noLnIzsÁn. 

Más felöl ‚ sictve. 

Uram ne hagy el! mintha jaj kiáltás 
Ütné fülem -lde merre? Lövc's. Hah! lövés! 
Mennykö! hogy ált nem látok a’ sün'í 
Ãgak között , ’s dugúlt öreg fülem 
Nem hallja, а’ hang melly felöl eredt. 
Mit látok? ott jö a’ gróf, és' utána 
‘гаdать egy testet czipelnek ; istenem ! 
Talán csak ö? гцмщщ. kegyelmes istenem! 
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TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

. GYULA, 'VIDÉNYI’ kil vndhzok hozuak два‘11111011, és 
BOLDIZSÁR. 

B o 1. n 1 z s Á в. 

Egek! mi tört'ént? 
G Y U L A. 

Nyugodtan öreg! 
Él ő, csak ellankadt ’s elszúnyadott. 
Tegyétek itt a’ púha gyepre jó 
Legények. El ö, és nekem jutott 
E’ boldog érzés, öt megmentenem , 
Kit mint apámat, híven tisztelek. 

A' vndászok kímélve leteszik, ’s néma kört alkotnak. 

Csak csöndesen, hadd nyugodjék, viszont 
Megedzi öt az ‘Пoт’ balzsama. 

B o L D 1 z s Á R. 

Az égre nyl'íj't'dm aén is jobbomat , 
’S könnyek remegnek nékem is szememben. 

GYULM 

All’g hogy eltávoztatok: segéd 
Kiáltozás ütötte meg füîem’ 
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r Es mintlxa égi ti’iz sид"t vol'na rám, 
Sejtések ébredtek szorúlt szivemben, 
Erös remény gyúlt keblem’ rejtekében 
’S ‘röpůlve mentem а’ jajhang után. . 
Mit láttam? a’ földön hevert Vidényi 
’S fölötte sebhedt vadkan; egy csak eду 
Perez , ’s veszve van szegény -- 

ßoLnxzsÁn.. 
Borzadva hallom. 

G Y u I. A. 

Törrel kezemben , óriás erövel 
Rohantam a’ felböszült szörnyetegre 
’S mélyen men'tém törömet belé. 
Tajték-okádva dölt а’ gyöngülö 
Vad, földre és kínjában а‘ gyepet 
Mérges körömmel tépte és harpta. 
Még eдy golyó röpl'ílt agyába, ’s ö 
Végrándnlás közt páráját kifútta. 
Vidényi menи/e Vall! Vidényi él! 
’S mentöje én szerencsés! elfelejtni 
Tudnám illy érzetek közt sorsomat. 

B o L D I z s Á в. 

Ön életét veszélybe adta érte, 
’S az дышzтt ös vérengzö bünét 
Illy nagyszivl'íen, illy шаgzю-встesал ' 
Boszúlta vìssza annak gyermekén. 
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O 

Jutalmat а’ nemesnek óh egek’ 
Fejdelme! a’ ki jó vagy és igaz. 

GYULL 

Hagyján öreg! szivem ragadt. Mi érdem 
Е’ disztelen , bús , pusна életet 
Veszélybe vetni érte, a’ ki értem 
Зимоd, ’s olly éles Нм szenved !J 

BoLDlzsÁn. 

’Nemes szív! 
vxnn’zNYl, ышаъц. 

Hah öseim! 

GYULL 

Álmában „61 
BoLDlzsÁR. 

Nagyon 
Föl van hevůlve vére. 

G Y U 1. A. 

Csöndesen! 

vxDéN YI, mmm”. 
Kegyelmet, ah kegyelmet! meglakoltam , 
Mennyit csak ember tú'rhet, tŕírtem én. 

GYULA. 

Szegény, szegény nemes boldogtalan ! 
Nem hallhatom, nem! megreped szivem -- 
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l О 

v I D É N Y I , karjait kinyx'‚jtvn. ' / 

Ifjúlok, élek-- és te megbocsáthatsz ’Q - 
Каrombа édes ifju , hadd szorítsalak 
Szivemhez -- 

GYULL 

ó ы, szent keblére ы , 
Megszentelé azt cnnyi szenvedés. 
Ehem пem áПЪаФok, karjába keu 
Rohannom, ismeretlen vonzalom 
Bagad szivére. ---~ кщаа kan; mlm.. 

vlDÉNYl, merma. ` 
На“: nem álmodäm ’l 

Szivem dobog, keblemben zúg az érze's , 
Ifjlîlok, élek ! jó Gyulám, te vagy , 
Te karjaimban? fölpßmu. meghallott az ég! 
’S boldog vagyok , mint angyalok lehetnek. 
Ah istenem ! be sze'p ez a’ vЛág, 
A’ szép világ, az esti langyos ég, 
Tánczolni látok Hórákat nevetve. 

Nézd , rózsafényben úsznak fellegek 
’S balzsam csöpög reám megnyílf egekböl ; 
Ambróziás szél рыть ös2 hajammal 
’S тащzт illesztget homlokomra. 

в o LD 1 z s Á R. 

Szegény ! zavarva szól, de lelkesú'lt 
Szemében üdvezůltek’ Миша ég, 
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идy tefszik, й] természetet rulnízntt 
Magára örülése -- 

vlDIîNYl. 

Boldizsár! 

Hl'í мoча ‚ lui barát! nem örülés 
Beszél belölem. Ah! e1. бы hajak 
Új szím’e változnak, ’s e’ ve'n kebel 
Melly bús üres volt, mint kiégett lláz, 
Mint bércztetön elroskadó torony, 
Megnyílik újra а’ mud örömnek. 
E’ vén szemek , mellyekben évek óta 
Nem csillogott könny, is'mét lángra gyx1lnak 
'S könnyezni tudnnk. sam; ma. 

Tartsatok! csekélyebb 
En'öm, mint bírni tudna ekkorn 
Kéjt , illy dicsö aja'ńdokát az égnek 

GYULA. 

Sejtéseim, hah! nem csaltok? szabad 
Reménylenemî-beszélj apám! soдаt 
Beszélj , szivednek érzeményeit 
Szavakban öntsd elö, megenyliül x'gy 
Kebled ; beszélj mint kisded csacska gyш-meк, 
Ölembe veszlek, csak sokat heszélj! 
All! óriáseröt érzek magamban! 
Oríílni МПа]: téged , а’ kinél 
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Úgy й]: а’ bú mint‚barlang’ mélyiben 
Örök homály î -- 

v l n ú N Y 1. 

Ön'ílök, ’s érezem 
A’ mit csak üdvezülö’ lelke érez. 
Álmamban ösöd ’s ösöm’ lelke szállt 
Mosolygva mellém; égi fényfüzér 
Ölelte а’ dicsöknek homlokìt, 
Hajnalszim'í ruhájok mennyei 
Rózsákkal el volt hintve 5 éltelö 
Bájfény мыt el ’s an’gyalénekek 
Lágyak , szelídek , mint az égi' kéj , 
Szálldaltak illatos szél’ szárnyain. 
„Szenderi fajnak едy méltó utója 
„Elted’ kivíván kész halál’ öléböl, 
„Видитe а’ föltétel; már fejedröl , 
„’S egész fajodról, minden nemzetedröl 
„Az átok elmúlt! béke, béke, béke !“ 
Igy szóla ösöd és az angyalok 
Egymást джeм ьёьét énekenek, 
Békét susogva lengett balzsamos 
Szellö, ’s elolvadt lelkem e’ gyönyörben. 
Ah istenem! hät béke?- béke! béke ! 

G Y U L A. 

.löl hallok’.L ah apám! megaleu. apám! 
Keblem Кеsин] ’s repedj meg, тех‘! csekély 
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Az emberek’ szegény hideg beszéde, 
Csekély а’ költök’ mìnden szó\iránya, 
Csak érzek és nem sинoй, ah! csak érzek! 
Hét Emma meмпа és enyémë-rohanva 
Felé, felé! egy percznyi késelem 
Eget verö bün ; jertek mind utánanl , ‚ 
Örömriadva jertek! a’ hegyek 
Fcleljenek l’s az erdök’ hangjai 
Ébredjenek föl, százszorozva dörgjc'k: 
Пzпа! öröm! vményn mgml Hadj.. 

М I ND Vig rûbmjjal 

Hála! öröm! .1. 

TIZENKETTEDIK JELENES. 
Emma’ иdей v‘ira. 

EMMA, CONSTANCZIA. 

coNsTANczl» 

Nyugodtan édes jó leányom! 0h vedd 
Szivedre intésim’ — 

EM M A. 

Hah! mit “мы 
Megölni ötI-ez uudok bl'ínömért 
Нem képes ajkam bl'ínbocsánatot 
Az ég’ шайб! elkönyörgeni. 

'» 
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'Igy várni, igy remegni a’ jövötöl. 

A‘ tx'ízbe tax-10m e’ vad jobbkezet, 
Melly ö reá halált lövelni mert. 

CONSTANCZIA. 

Ki fogja bl'ínül nézni tettedet , 
Ha tetteidnek nem vам! vezére’l 
0h édésem! ne kínozd lelkedet 
Ábrándozással, ’s költött НМ teherrel 
Igy összeroskad gyönge alkatod,' 
Mint férgek által megrágott virág. 
Jöszt’ édesem nyugodni ; balzamos 
Álom‘ mnd ölébe ш; ’s felejts 
Múltat, jövöt; ha gyxiszórád beáll 
Úgy sem nyugodhatol , mert Чаd lleved, 
Mint szél lehullott szirmot, úgy ragad. 

E М M À , ijedczve. 

Аж óra mulik, rémes éj közelget, 
Végsö fohászra kondul a’ harang, 
’S én értek, érzeki--oh legélesebb К!"` 

CONSTANCZIA. 

Vigä‘sztalódjál, még ninçs megtagadva 
Minden remény, egy ismeretlen és 
Csak a’ történettöl reményllletö , ‚ 
Ut nyitva van szebb , boldogabb jövöre. 
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EMMA. 

Megvetve töle ?--oh! mi szörnyeteg 
Vagyok szemében , undok szörnyeteg! 
Millyet haragban szúl mérges kigyó, 
Millyet dühödve hány ki a’ pokol. 
’S megtudva átkom’ bús természetét 
Elretten, elfut, elken'íli а’ szegény 
Boldogtalant , kit eddig úgy imádott, 
’S ki пана nélkül és szerelme nélkül 

Hármazva érzi éles kínjait. 
Ah istenem! 

C‚0NSTANCZIA. 

На e’ mìatt feléd ’ 

Dobogni keble megszünnék, ’s irántad 
Megln'ílhe eddig olly heves szerelme: 
Úgy vesд meg (it, mert nem méltó rexfd. 

E .WI NIA. 

Az emlaer emb'ert ég ölelni, és 
Embert „eшь“ csak. Hajh ! bennem a’ 
Szent szikra nem lángnl , mellyel teremtönk 
Magas nemes müvét fölékesíté. 
Ember nevet nein érdemel , lkìben 
Az ész’ vila'ga nem lobog, kiben 
Megölve a’ belsö ember.--Hason- 
Mássát ohajtja csak szivére venni 

mun. M'Tńxszm. xv. i* 
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Minden teremtés. Ő se volna ember, 
Félisten, angyal volna 6 , ha engeml 
Szeretni tudna még továbbra is. 

CONSTANCZIAÁ 

Minden nemes lakást talál szívében , 
Fogékony ö minden dicsöre, nagyra; 
Szerelme több , mint testi gerjelem, 
’S ha képes áldozatra földi lény, 
Ha képes érted tl'írni , várni, merni: 
Hidd, képe ö!-Ki tudja, eddig is 
Nem viv-e érted, és nem ment-e meg? 

E MMA , nmaom, buzgón. 

Ah ég! lehetne bát még jobbra várnom , 
На“: volna még számomra szép remény? 
’S egy keskeny út а’ boldogság felé? 
Hisz'ek , reménylek , ’s megnyugszom. Kegyes 
Jó néne! oh fohászkodj’ lelkemért! 
Mig én az álom’ karján szu'nnyadok 
’S abbаn találom boldogságomat“, 
Hogy létemet nem érzem, a’ gonoszt. el. 

CONSTÀNCZIA. 

Aludj’ , csak akkor vagy boldog , szegén); ! 
Ha alszol és nem érzed létedet. 
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TIZENHARMADIK JELENÉS. 

coNs'rANczxA ’. vÁncsELán. 

v ÁncsELr-în. 

Nagyságos asszony! vadászsereg áll a’ 
kapu elött, ’s kiván bebocsátatni, 

CoNs'rANczlA. 

Ki vшeй a’ sereget? 
vÁRcsELJ-"Ín, 

Egy szép iijú, olly lleves mint szép. Mi 
vel föl nem nyitánk neki: égre földre és 
minden szentekre kért, ’s utóbb sarkáliól 
készült kivetni а’ nagy terhü érczkapnt. Ez 
sem használt. Pénzt hintett be fejemre; szi 
vem ugyan olvadozott, de emlékezve Иagу 
ságod’ rendelésére, megkeményn’tettem ma 
gam’. yégre szörnyů haraggal vén ebnek hi~ 
vott. En békén magamhoz ищеm a’ tiszte. 
“teйши, ’s l’m jövök jelenteni a’ történe 
tet. Mint mondja, ö gróf Szenderi, ’s ha 
bércz áll ellenébe , azt is fölforgatja, 

CONSTANCZIA. 

Szenderi ’è ö itt ? - Fanion. un... Men j és csön» 
«lesen vezesd`be hozzám, de súgd fülébe, 
‚1oду kisasszonyunk szunnyadoz. 
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v Ã n с s в L É n. 

Örülök , hogy bebocsáthatom , тert még 
utóbb rombolni kezdené roskadt falunkat. .1` 

CoNsTANczx A, „мы“l 

Mi hozza öt e’ helyre? rettegek! 
Azonba’ néhány fölvilágosító 
Szó hasznos illy körůlmények kбzтt. 
Igen , közölnöm kell jámbor szitjével 
A’ titkot, és nem ingó hů szerelmét 
Próbára tennem, nagyra és keményre. _ 

TIZENNEGYEDIK JELENÉS. 

супы , coNs'rANcz‘n. 

G Y U L A ‚ ЪегоЪш. 

` Grófné! 

coNs'rANczxA. 

Hová ragadta Миша, ifju? 
Ez ablakokból tör röpi'ílt felé; 
Éltére czélzott e’ vár’ asszonya 
'S kegyed merészel e’ kapun belépni , 
Hol csak halál ’s veszély ólálkodik? 
Itt, nyl’lt karokkal nem fogadtatik , 
Csak záн; kebelre , csak bánatra lel. 
`Sohajtozás az üdvezlö köszöntés , 
Melly a’ jövönek itt elébe leng, 
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Kisírt szemekben kéj itt nem lobog 
Csak könny remeg, csak kínosl bú sov-fírog 
’S bagolydalok huhognak tornyainkról. 

GYULA. 

Al1 múlt idök’ vad réme!- Oh ne fassen 
Grófné, ne fesìsen múltak’ bús szinével , 
Már rózsaszínü a’ vila'g , virágfiizér 
Ken'ti a’ mohodzó tornyokat. 
Nem baglyok‘ énekét, az angyalok' 
Örömdalát, és szent szeráfkarok’ 
Harmóniáját hallom zengeni. 
Kéj fog lobogni а’ kisírt szemekben, 
Könny nem remeg, ’s elszáll а’ néma bú. 

CONSTANCZIA, lu'mulva‘ 

Fiam! kalandoz tévedt képzete'! ‘ 
Orizze lelkét, ’s a’ szent égi иная‘t ‚ 
Orizze hl’ven, melly agyában ég! -~ 
Azt gondolám, hogy számot kérni jö. 

GYULA. 

Mind, mind csak (Пom ! а’ múlt mihd csak álom! 
Nincs múlt! csak a’ jelent, ezt ünnepeljük, 
Csak ezt öleljük óriás ke'bellel. 
0h bár az ég’ üregje térne be 
E’ szl'ík kebelbe, úgy sem lenne képes 
Befugni a’ këjt, mellyet érezek. 
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A’ kezdet és vég nélkül terjedö 
Nagy ür, hol olly sok' csillagmilliók 
`Lejtnek, betelnék e’ nagy érezettel. 

C OIYS T AlN C Z IAN 

Csudálkozással hallom szózatit 

’S alig tudom, mit itéljek? 
c Y u L A. 

Miért 

Itélni grófné? nem kell gondolat, 
Nem kell ítélet; érzés kell csupán 
Érzés e’ kéjt fölfogni. Vége már 
A’ szenvedésnek, új idö kezdödik, 
A’ régi bú megszünik, új öröm 
И] boldog élet vesz föl keblibe, 
Az átok elmúlt - 

C 0 N S T A N C l IA» 

Öxömhabozvn. 

Higyjem , istenem ‘l 
Leroskadok , штаммыпt rohan 
Szívemre e’ nem várt örömsugár. 

GYULA, 

Hol ő? szerelmem hol van? hadd szorítsam 
Keblemre, hadd emeljem ég felé 
Oh! hadd mutassam bé az angyaloknak! 
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Enyém , enyém már Eml‘na; istemílmam 
Iâ’ pillana'tban létesül, örök 
Es hallhatatlan üdv csorog szivemre. 

о 

сoыs'rмчсяы. 

Egy szót, csak egy szót! 
G Y U L À. 

Sinlvu ‚ elbesze'lve. 

A’ vadászaton 

Történt-ma történt így -- oh boldog óra, 
Melly engem’ e’ vide’kre elvezérlett! 
Vidényi’ éltét jobb karom kivívta 
Közelgetö halál’ öléböl; ezzel 
Megfejtve lön a’ sorscsomó , мы"t ezt 
vidéńyi úmak békůlf oseink 
Álmába’ megjelenték; nyájasan 
Tüntek föl a’ két ösök álmain, 
Mosolygva és. szelíd ölelkezésben 
Békéc титан fölötte _.- x'gy 
Тбпём, körůlbelôl —— de nem lehet 
Most elbeszélnexïi-.reszketek — 

CONSTANCZIA, 

Nagy isten E 
Dh hála, mély és buzgó hála! ЕМ 
Jelenti Emma’ csöndes álma is, 
Мeх‘: józanon van ’s édesen pihen, 
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Bár itt az átok’ éje, melly különben 
Пeй borítá a’ belsö .sötétet. 

GYULL 

Hozzá! röpú'lve hozzá! 

coNs'rANczlA. 

Engedelmet 
Édes Gyulám! villámtüzként rohanna 
Szive're e’ hír. Hadd këszítsem el 
Kevés szavakkal e’ dicsö örömre, 
Mellyet reánk den'te а’ kegyeîmes é}; 
Forró fohászink’ ohajtott jutalmát. „1. 

TIZENÖTÖDIK JELENÉS.‘ 

l' G Y ULA, egyedßl. 

Ah! kéjözönbe fúladó szivemnek 
Hullámi közt bód elmém elmen'íl; 
шт ы adjak boldòg érzefemnfk, 
Melly létemeń tengerke'ñ't ‘Щerки? - 
llt állok itt, mint й] Endymion 
Kit Lúna’ csókja istenné emelt, 
Сsa!‘ szárnyakat, hogy égbe fölrò’pxîljekl'. 
Mért fojtja testem’ gyáva porkötél? 
Hová leszek még! e’ rab sáredények ‚ ‚. 
Az istenítö kéjjel küzdenek , 
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Valóra értelc a’ dicsö remények 
"S „пи földi léten uil em'eltenek. 

l'ides мы“ гид: az ailń relé. 

TIZENHAT 0111K JRLENES. 
‚GYULA, EMMA. 

E И A , be‚'ùl‚a‚x. r 

Gyulám! 
c v u l. A. 

Szerelmelln ! Emma ! -- 
Ml“ “1916” Eg найти AIf‘ , 

Eltem ’s ön'íltem! nincs mál‘ mit kivaímwm. 
Е M NI А. 

Az égi béke véglelen'malasztlal 
Csörg már ezentúl gата; liebleinkre. 

с Y u l. A. \ 
Al1! higyjem-e llogy illy boldoë,r v'agyok , 
Hogy karjaidban nyulgszom?‚ oll! ez arc'l., 
E’ bájkebel,`’sl e’ hószinú' lmrnk 
Meggyözne!; engem’, l1ogy nem á!mm!mn. 
Lelkem’ szerelme! cnnyi szenver!e's, 
Illy sul; `szerelmi На utaín мы 
хyпдодрй luígy a’ sors lll'í kebleden 
És sx'rni ha'gy örömkönyiìt? 

Imm. iÁ'r1ixsz‚xl 1v. 8 
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E M Nl A. 

Gyulám! 
Híísöm ! ki átkom’ semmiœ' tevéd , 
Ki a’ kinok’ tú’ztengeréböl engem 
Édes szerelmed’ szép egébe vonн“ ‚ 
Nem képes e’ szív megháiálui néked 
Нx'v érzeted"’s nemes sze‘relmedet, 
Elfärad a’ szó, és elégtelen ' 
Mind elbeszélni , mit szép érzeményi’ 
Kéj tengerében e’ sziv érez, óhajt. 

xnaulaml. l 

Jer karjaimba , jer lángajkaimra! 
Arass szerelmet, édest, boldogot , 
Igazt, hivet ’s állandót mint av. ég! 
НЕЕ keblemen Шmoф! át éltedet, 
Lángajkimon végy (Щt a’ multakért, 
Gyönyör legyen minden percz életedben , 
b múltak’ keserve kéjbe eltemetve. 

Karjaiba гоgy": . 

GYULA.l 

Enyém vаgy angyal! -hah! ez érezet 
Elfojtja keblem , --oh! beszélj, Боны], 
Hadd oltsam égö lelkem’ szomju vágyт: 
Beszéded’ édes kristályömledésin. 
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E м м A. 

new. rom‘a, ', „z mmm mm. 

All kedves élet! most érzem becsed'. 

Újúlt tavaszszal éneklö madár 
Коm érez illy kéjt, ’s test’ agyaglomától 
‘ЧП: lélek illy vйдáт alíg lehet. 

l Szebb a’ világ elöttem, szebb az ég, 
Csillagbetükkel olvasom föln'rva 
Kimondhatatlan boldogságomat. 
És oh mi szép, mi szép az alkonyat! 
A’ nyugo‘fó nap’ rózsádzó nyoma, ` 
A’ fellegecskék’ bársonyfodrai, 
Kristályhabokból szött ezüstlepel , 
’S az esti szél olly enyhesen lehel 
Lombok között olly vígan játszadoz, 

l Szelíd galambok csókolódva bujnak, 
Kisded hogarkák néma almaikból 
Napfe'nyre búnak, ’s a’ természetet 
Köszöntgetik. Minden él! él ’s бы“! 
’S istent imád, istenböl öniledö 
Kéjt és szerelmet éldel és arab 
3S csak én legyek, kinek szivén vйdám 
Érzés ’s öröm’ virága hervadozva 
Ell1aljon a’ bú’ gyilkos árnyain? 

G Y U L A. 

Néma gyönyörrol hallgatja’ 
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TÉIZENHETEDIK ìJE'LïENL‘S. 
vlnr-’mn ar, „usm еду £9151, CONSTANC‘zlA, 

muyuw'm mi, мы. вьбввшк. 

v1 D IÉNYI, üupepélyem. 

'.ló, jó az isten; ’s benne bíznil üdv! 
Áldásomat vegyéte'k,' boldogok! 
Boldog vagyok ’s áldásom‘bolilogftó! 

GYULÀ c's EMMA. 

Lelérdcluek. 

‘пайки .5, c‘oNs'rANczlA. 

Mcgáldjńl'. öket. 

vIDáN‘Yl. 

G ulám! karo‚l!mn tartod szé) 'utalnmd’ У l 1 J 
Nemes szivednck dl'ja nem hìbázik. 

Bolclizsa'rl‚az. 

На szolga Boldizsár! ki шина méltán 
Böcsl'ílni hú'séßfed’ sok fíldozaf’rít? n l J 
Kiván' ‘тайnы a’ mit szíved óha't J ‚l s .l э 

’S becsú'letcim'ë mondom ‚ mcgtagadni 
Nem fogjalöled szívem és kezem. 

ßoLDlzsÁP. 

E’ boldog. érzés, és e‘ sze'p tekintet 
Jutalmamat fölösleg'is ìnegadja , 
Mert bcnnem is dobog szív, lr'lcl!y maga 
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Képes magáhól díjt meтeй, 
" külsö jutalmat nem fogadllat el. 

v 1 п ŕ. N v 1. 

Légy' hát barátom, ’s nyújtsad hů kezed’. 

B o LD 1 z s Á 11. J \ 
Édels jutalmam а’. bа1‘11ti név. 

v 1 n 13 N Y 1 , »man3 
Most híí legényim! ’s inindiri,‚ kik txinúi 
Vagytok ,dхngy újra‘élek , adjatok ` 
Háiát velem , hògy keblem’ ‘ŕ'ejtekében ‘ 
Buzgó ‚ zajongó, boldog érzeményim’ 
l‘I'iiíìmledezvm égre fölrebegjem. 

l Körbe lelérdelnek. ’ 

Bázguzinlx' Щи Testi n’ xzinl. ’a a' be'kült iisöl’ irnyzi “nриk п 
imádkolók fölötl. Olvaazlu' melódía. 

VÉGF.. 



. ‘ ‘ ‘ Í. ‚ ‘ ‘ ' J «N'r 
' ‚ i Я. д ì, ‚ a c’ 

‚ . 

.‚ ‚` ‘А 

l ' Hm; ‚l ‘‚ d' ‚l ‚lз.‘‚...l‚\н чан: 

i. lA' m. i. társaságl‘elzen munlQának ¿salel kiadöja lgve'n ‚ 
nem kezeskedik a' bexine követegtilyelvszabályokról, sem 
irásmódŕól, sem végil‘eakármi nemíi nyelvet ‘s irán illelc'í 
elvekröl; egyedül.‘ ai‘ra 'k‘imín't ё" кёйгмoк" bira'lnla’ban 
идeм; , hogy .azffelfogadòlt és sajtó ahí boc'sátandó »nml‘„а, 
mint egды: egy` v`agy ,más tekintetbííl ‚aja'írllhaxó legyen ‚ 's 
а‘ literatura' ielen állapoljálmn‘‘ kiadásra u'zéltónak xarlab 
lzassék. 'î ‘ '‘951' 'L'J l ' ` 

2. Шоф чйцдйишщёйдщeе аХфанynЁйoН kézìràtqkai a`‘ 
lársaság feienke'nt e's ege'szben :` ez ,l u. m. Ã l o k , Guz 

т U вып Ä‘LÓ к. 

` mics Izidór vendes és Horváth Cyrill lev. ilagok’ , mint 
e’ végre hivatalosan megb'ìzou'ak’ irásbeli ajánlására afla 
мн aajió alá. 

3. A.’ iársaság állal kiadoll kéziraiuk köziil ez XXIII 
АН‘ számu. 

"l' ,n.äeheáel Ferencz, 
l ‚ iitolumk. 
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