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sznMÈLYEK. 

_'. Sz й и Y o s п G L s r L n, Budethín’ ura , nógrádi foxspán, 
és Szendrövár’ parancsnoka. 

Bhrrrr Sus LulA, neje. f 
I n A , leányuk. ‘ ь 

'Folxeixicu Fxnxlcz. 
JAxUss 1 cn I s 'rvL u, Oroszlánkô" ига.‘ 
R ŕ 'r n Y , várnagy Budethìnben. 
B o в x A , komorna. 
'V' x n L x , Iakussich’ fegyvernöke. 
H x в n б k. 

Szolgák. Fegyveresek. 

Történik Budethin és Oroszlánkc'í várakban ’s ezék' 
környékén. 1644. . 



nLsô rnLvoNÁs. 
____ 

ßLsó JELENÉS. 
Váxk‘eri Budethinben; elül едy hárs alatt gyeppagl, körííl 

rózsabokrok. 

FoRGÁcH 

а‘ fák kalm kémleladve' ja. 

Hiába fiirkészv a' vágyó hiúz~szeml 
Mellyik sò'tét bükk, mellyik irigy bolmr 
Rejtette lombos ernyöjével el? 
Itt szokta reggeì este üdvezelui 
Az ébredö, a’ szúnyadó napot. 
Tündér alakja mint a’ lágy zephir’ 
Könnyl'i fuvalma, itt щит felém , 
Szavának édes csengö hangjaî 
Feledteték a’ nyaktörö kalandot, 
Mellyet nehányszor'egy pillantatért 
Iнем kisértve üztem vakmerö. —— 
Pillanta‘tért? Ah én hálátalan! 
Van e’ világon több illy pillanat@ 
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Évek’ gyönyörje, boldog perczei 
Иgy föl nem érik azt, miként kelet‘ 
Valódi gyöngye’ legkisebb szemét 
Az óczeánnak millió homokja.  
Egyetlen élö sem „штык 
Hiába ушaм  nem látom sehol 
Szélben lebegni hószin fátyolát!  
Ah! Borka jö — 

MÁSODIK JELENÉS. 

FoRGÁcH. BoвKA. 

B о в к A. 

Mit látok’ê Ш megint 
Nagyâágosv úrñ’ë 

F o R G Á с н. 

Itt , jó nénike. 
в o в к A. 

Hogyan ‚мыши Benniinket 's magát 
Veszélybe döntik Ylappemgásai. 
Kérem, s'iessen vissza, hagyjon el. 

г о RG Á с н. 

Ёpеn azért, mort minden bajt, sanyart 
Megvetve küzdök a’ kedves jutalmért , 
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Részvételedre érdemes vagyok. 
Szólj, hol van Ida? 

вовкь 

Gróf úr, engedelmet 
Tiltott gyümölcs az önnek, tudja már; 
’S tanácslom inkább fusson jókor ela 
Semmint ez éden’ мы“; köréböl 
Ádám apánkként tů'zkard üzze ki. 

F 'o в G Á с н. 

Jó Borka, Наyм]: most ta’vozzam el, 
Midön egemhez illy közel vagyok? 
Im Réthy szánva sajnos sorsomat 
Titokban ajtót nyitni kész nekem; 
’S te a’ ki érted tiszta czélomat, 
Illy köszivú'leg bzínhatnál velem’.L 
Juttasd eszedbe: milly kînnal, veszélylyel 
Mászám elöször e’ szirtfokra fel, 
Indúlj könyörre: ég és föld мы“ 
Majd egy kis ágon iîigge életem, 
Melly a’ falon nem vert erös gyököt, 
Majd inga rezgö lábom’ nyomdolńn_ 
A’ porhanyó Её, mellyet ös tövétöl 
Lemardosott a’ századok’ foga; 
Tiz ölnyi mélység tátogott alattam, 
Hol kömederben borzasztó morajjal 
Rohanuak a’ Vág’ duzzadt habjai. 
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Akár az ágbog markomban Szakad, 
Май‘ az elvált kö csuszszan velem , 
Mindig halálnak tárt ölét lelen'l; 
Мёg most is égre borzadoz hajam  
Ha sziklaélen, nem hull e’ velö , 
Örvénybe ránt a’ tajtékzó folyam, 
Nedves torokkal menten elnyelö. 

B о RK A ‚шаь; vág. 

Jaj borzadok ne mondja  

F 0 R G Ã C н Rezé: mummia. 

Nézz ide, 
Мёд]. е’ tenyért! Már еgy hónapja mult, 
Midön te ’s Réthy meghitt biztosim 
Мёg nem_`valátok; ugy magamra hagyva, 
Мёg is zajongó keblem’ ingerétöl 
Késztetve, loppal vakmeröködém 
Fèl és lemászni a’ szirt' o~lda1áng 
Vér folyt kezemböl, vér folyt homlokomból; 
’S im nem hegedt be még sebem. 

\ BORKA. 

Nagy ég ! 
Egész kezéröl mind lehántva a’ bör. 
Pedig mi. szép kéz! Ah, mint éghetett! 
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 говсдсн. 

Képzelheted, de keblem jobban ég. 
Fájdalmimat te könnyebbítheted, 
Szánj meg, hol Ida? hozd el  

в o R к A. 

‚ Nom lehet: 
Gróf úr hiába шипынет lehet; 

Ha bár tehetném , most még sem teszem. 
F о и G Á с н. 

Nincs kérelemnek engedö fiiled? 
Nincsen keservre lágyuló szived? 

noRKA. 

Nincs: söt magamnak vétkül számolom, 
Hogy èkkoráig is gyarló valék 
Hallgatva nézni titkos lépteit. 
Мёд; 'asszonyunk sem tudja, ’s mentsen ég , 
Ha csak gyam’tná is kemény urunk ,_ ‚ 
Kinos halállal ölne meg legott. 
Nenn titkon illik járni illy lovaghoz ; 
Gróf úr hatalmas, gazdag, régi vér, 
Bátran mehet, ha jó szándéka van; 
Szólítsa atyját. 

F 0 в G Á с н. 

0h csak` azt ne mondd: 
Ö nemzetemnek esküdt ellene; 
De nem riaszt az vissza engemet. 
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Itt a’ sebes Vág’ реп111111, е’ magányban 
Tíint fel szerelmem’ hajnalcsillaga 
Itt földi pályám’ öre és vezére: 
Zárd azt gigási védfalak közé, 
Varázs sugára áthatand felém; 
Tú'zszemmel örizd mint a’ Cerberus , 
Addig leselgek, mig hozzá ..jutok; 

‘ Emeld a’ holdba, és fohászaim 
Szárnyakra kelve hozzá fölrepítnek;. 
Rejtsd földtekénknek legközép zugába, 
Én útat ások hozzá körmeimmel; 
Elébb tüzet fogsz hóval gyujtani, 
Elébb a’ tengert mind kimerheted, '' 
Mint` e’ zerelmet e’ Гоп6 szerelmet 

Lángzó szivemböl eltörölheted. 
Zacs'kópënu ad neki. 

Menj , hozd el Idát , hogy' tekintete 
Uj éltet adjon_ lelkеmnek'. 

ßoвKA. 

No`no, 
Olly köszivl'ŕ, mint véli, nem vagyok; 
De a’ becsl'íl‘et, lélekismeret, 
A’ rett'egés, a’ kétség, {610111111 
Azonban ugy tud kérni, esdeni, 
Hogy könyre birná még a’ vad tatárt is. 
Megyek;de hogyha rajia иsменён!‘ 
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FORGÁCH. 

M_enj Borka, menj, ne fe'lj; ah csak siess, 
Меrt késedelmed’ mirden perczenetje 
Udvеmnek annyi évet lopja el. 

BORKA. 

Megyek, megyek;csak várjon itt reánk. 
Il. 

F 0 R c. Ã с н egyedül. 
Arany! te minden жён, reteszt nyitó kulcs, 
Arany! te szerzed boldog létemet. 
Ãldott а’ végzet, áldott a’ szerencse , 
Melly birtokodhoz „типы, bu"vò's ércz. 
Hódolva bókol a’ világ neked, 
Suk гyбы1 érttetl éjét nappalát, 
Hogy élre verve és la’dába яйца 
Hallhassa titkon sze'p csöngésedet: 
Pedig mi gyönge fényed, csillogzísod 
Azon szemeknek l’gézö tüzéhez, 
Mellyekhez útat készítesz nekem.  
Ah égi kéj l meglátom újra öt, 
Meg a’ dicsöt , a’ pa’rtalant д’ kiben 
Gyözelmit l’íli a’ természet is. 

Sn'inex. 

Mi fenn dobog , mint ver zajos szivem! 
Dobog: mivel bár шар, milly gyönyört, 
Milly üdvet osztand a’ közelbi perez, 
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Szorongva érzi: hogy r'á érdemetlen. 
És mint ki szentelt tárgyakhoz kö'zelg,' 
Elébe félve, tartózkodva járul: ` 
Dobog; mivel jól tudja, hogy tilos, 
Mihez tilalmas útakon 'törekszik. 
Tilalmas! ah de épen е’ tilalm 
Nagyítja inkább a’ szép czél’ becsét ' 
’S gátat szakasztó árrá képezi 
A’ sziv’ kitörni vágyó ingerét. 
Milly édes a’ bér illy merészletért! ~ ‚ 
Hah jö!  Mi szép , mint hajnalharmaton 
Uj diszre fördött gyönge rózsabimbó; ‚ 
Könnyen lebegve szökdel grácziákként, 
Mint új tavaszkor langyos szelletek 
Zengö ligetben, jazmin bokrokon: 
Ah mért elébe nem röliülhetek, 
Mint jálszi pille .hímes szárnyakon. 
De itt van, itt van már  ah! 

‘HARMADIK JELENÉS. 

FoRGÁ’CH. IDA. BoвxA. 

F o в G Á с н. ` ь 
Ida! 

1D A fdllép. 

Csiu! 
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BOR'KA. 

Gróf úr vigyázzon gondatlan heve 
’S zajos beszéde árulónk lehet. 

PonGÃcn. 

ldám bocsáss meg: hirtelenkedém, 
De mondd: hideg` vért és megfontolást 
Hannan vegyek, ha szép szemed’ tüze 
Egész valómat forró Мяra gyujtja? 
Pillantatodtól, mint tündér erötöl 
Lepattog a’ zár, mellyel nyl'ígözé 
A’ józan észa' hév indúlatot, 
_’S ez mint sokáig fojtott göztömeg 
Széllel repesztve a’korlátokat , 
Kettös erövel ront ki ketreczéböl. 

Soká magamba kelle fojtanom 
Е’ boldogító üdves érzetet; 
Nem volt, ki hallja bús nyöge'semet, 
Nem volt , ki e'rtse'ézles kínomat; 
Titkon sugám csak a’ süket falaknak , 
Mi t1’1'z emészté keblemet: pейд; 
Egc’sz világnak, a’ széles világnak 
Harsány torokkal vágytam mondani, 
Mikép szeretlek, milly tisztán szeretlek. 
És most se mondjam ezt Ida'm ‚ midön 
Láttod'ra mennyben képzelem magam, 
Midön örömtöl ittas lelkemet 

’‘ 
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Csupán ima'dott képed tölti el, _ 
És benne minden ötlet, gondolat 
Szerelmet éldel ’s minden hurjai 
Csak ezt az egy kis szóâ zengik: szeretlek? 

BORKA. 

Mondhatja gróf; de halkkal, csöudesen, 
Hogy még csak a' fûszál se hallja meg, 
Melly lábait fóhajtva csókolá.  
Én lesbe állok, argusként vigyázva, 
Hogy a’ kajánság' czirkáló szeme 
Е’ szŕíz bereknek titkos rejtekébe 
Még messziröl se lásson. 

El. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

vIDA. FORGÁCH. 

Foв GAC н. 

Kedves Ida! 
IDA. 

Ráklábakon járt a’ lassú idö 
Mióta tiszted tölem elszakasztott; 
Számlálgatám az órát, perczeket: 
Napok hetekre, hónapokra teltek', 
És Ida mindig csak hiába várt. 
Itt elvonultan, félre a’ világtól, 
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Elzfírva, hol még vándor sem köszönt be , 
Hol évek óta pókha’ló lepi 
Az öri kürtöt, melly rég’ nem riadt 
Vig harsogásra , vendéget jelentve; 
Itt, hol ha néha felvonó hidunk 
Csikorgva rozsda’s lánezain leszáll , 
Вaл11601‘ és jó szomszédok helyett 
Követ dübörg be Szendröböl atyámtól, 
Többször gonosz mint üdves hirt hozó; 
Itt, hol magányos éltiink untató, 
.Egyforma, mint az óra’ hangjai: 
Képzelheted , mi värva vártalak. 
Hányszor futék ez aggott ha'rs alá , 
Hol érzetemnek minden kis bokor , 
Minden levélke megbizott tanúja! 

FoRGÁcH. 

Ah kedves Ida! шеи iildögéltünk, 
Midön elöször rózsa ajkadon 
Az esdekelt szó , hogy szeretsz, kiröppent. 
Mi mondhatatlan boldog voltam én! 
Mit érezék, csak mennyeknek lakói 
Érezhetik,’s nincs század, nincs öröklét, 
Melly azt szivemböl eltörölheti. 

1 D A. 

Remény , öröm közt járkálé'k ide , 
Gyakorta szinte látni ve’ltelek, 
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Hivém, hogy itt vagy, szl'vesen hive’m, 
‘S 1111116 gönyör vár, képzelö е1‘ö111 
Hevült 'eszemnek táblájára már 
Varázs ecsettel rajzolá elöre; 
De csak hamar tünt a’ káprázolat 
’S bánat fogá a’ szép álmok’ helyét. 
Hányqzor kutattam minden kìs zugot, 
Gonddal keresveitt voltod' jelét; 
Е’ kis gyepágyat. e’ zöld pázsitot 
Vizsgálva néztem szüntelen busongó; 
De semmi, semmi nem vigasztala, 
Csak egy lehajlott fx'íszál sem vala 
Ohajtatimnak várt választ adó. 

FonGÁcH. 

Ah! mil‘ly örò‘mmel jöttem volna én, 
Ki gondolatban mindig itt valék! 
De táborunkat, melly különben is 
Számára nem nagy, el nem hagyhatám. 
Kell most a’ honnak minden férñkar 
’S csak egy vitézzel fogyjon a’ sereg, 
Érezhetö még e’ kis veszteség is. 

IDA. 

Gondoltam azt, 65 egy felôl örültem , 
Hogy a’ hazáért sikmezöre szállt 
Hösök’ sorában lenni tudtalak; 
’S lásd mégis ollyan gyermekes vale’k, 
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Hogy itt naponként le‘stem jöttödet, 
'Söt még miattad csalfa is levék. 

F 0 в GÃ с н. 

Те csalfa? oh nem Idá, nem; kinek 
Bölcsöje mellett jámborság virasztott, 
’S dajkája jóság, tiszta sziv vala, 
Nem érdemelhet illy czégér nevet. 

IDA»V 

És még is ugy van. Nézd , ama’ bokorban 
Fészket raкой egy pár kis fülmile: 
Találd, mi cselre vitt ez engemet? 
Tüstént letiltám a’ kertészeket 

Ezen cserétöl, aж adván okul , 
‘ ‘Воgy 6k elüznék a’ kis dalnokot;' 

Рейд‘ habár nagy kedvemet lelém 
Meglesni öket, mint nyájaskodának, 
Csak puszta szin volt az, csak álfogás, 
Mellyel takartam a’ valódi czélt. 
Mind elhivék a’ csalfa költeményt 
’S nem hábori’ták többé e’ magányt; 
Pedig te voltu’l a’ várt csalogány, 
Mellyet lese’k. Igy rajtam is betelt, 
Hogy a’ szerelmes önkényt csalfa lesz, 

FORGÁCH. 

Ãrtatlan e’ esel, és szerelmedet 
Elöttem újabb fényben tünteti; 

2 



18 zsAnNox APA. l. mur. 

Irigylenem kell fülmîléidet 
A’ számtalanszor boldogabbakat; 
ók láthaták 526p pártfogójokat , 
Ök hallhaták sze'p hangod’ zengzetét, 
’S én, a' ki egy kis pillantásodért ' 
Örömmel adnék száz olly drága gyöngyöt, 
Millyent Egyiptom' szép királyneje 
Antoniusnak hajdan áldozott, 
Nyomorgi'a trívol harczzörej között 
Csupán sohajtást küldheték feléd 
’S annak se’ tudtam adni szárnyakat. 

IDA» 

Мёg 1‘052 leány 15 lettem én miattad 
És rosz keresztény 

г о nu Á с н. 

Ida! milly szеszély! 
Ollyan hibákkal vádolod magad’, 
Mellyek felöl mit sem tud tiszta lelked. 

IVD A. 

Oh bár ne tudna, söt az fáj, mivel tud. 
F.o в н Ác н. 

Érzelgesz Ida  
I DA» ` 

Nem: de szólj magad, 
Nem 1‘052 leány , ki titkosan szeret, 
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’S ámi'tja anyját, mintha a' szerelm 
Elötte ismeretlen volna még? 
Nem rosz keresztény, a’ kinek gyakor , 
Midón letél'del oltár’ zsámolyához 
Törödve kérni bünbocsánatot, 
A’ helytt, hogy égre függesztvén szemét, 
Buzgón emelné lelkét istenéhez , 
Elméje földi kéjeken lebeg? 
És fájdalom , látd , én illyen vagyok: 
Imádkozom , de mit nyelvem rebeg, 
Nem tudja lelkem , melly másutt csapong; 
Fohászkodom, de szent fohász helyett 
Neved repül ki vétkes ajkamon. 
Ez bünteherrel sajtól ’s ollykoron 
Mágam magamtól visszarettenek. 
Azért lerzízom е’ terhes bilincset, 
Melly keblem' édes ömlengéseitf 
Békózva tartja, vétkessé teszi; 
Ma még anyámnak megvallom frigyünket. 
Ö jó, ’s ha kissé megneheztel 15, 
Szeli’d erénye gyözni fog haragján. 
0h úgy ezerszer boldogabb leszek , 
Ha titkolózás nélkül mindenütt 
Elmondhatandom, hogy tiedŕ vagyok. 

1‘ о в G Á с n. 

Ah! mondd,csak.egyszer mondd még angyal ezt; 
Ugy , mit magamnak hinni sem merek, 

‘Ё 
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Egy szép jövendö' tündér képei 
Arany sugárral cillognak felém , 
’S merész reményem’ bájos álmait 
Valódi létre jutni képzelem. 
Oh mondd: enyém vagy, még egyszer, csak 

egyszer. 
l п А. . 

Tied  de идy, ha nem Шtaт]. anyám. 
F о в G Ас и. 

Egy szóddal üdvet adsz, másikkal ölsz. 
Alig nyit ajtót mennybe jobb kezed, 
Legott becsukja azt irìgy balod. 
Azért hagyál egy kis pìllantatot 
Egembe vetni , hogy fénytengerével 
Yakítva, bennem égö уáдут ébreszsz 
Olly mondhatatlan boldogság ищи‘, 
Mellyet taми nem éldelek scha? 
Ne szólj anyádnak Ida még, ne szólj, 
Tudom szelíd б, nagy lellni , kegyes, 
_De valloma'sod , mellyet nem gyam't, 
Kedvetlenül fog, hidd el, hatni rá, 
’S félö, hogy a’ várt részvétel helyett 
Haragra gylil ’s én megvetést nyerek. 
_Engedd meg inkább, hogy magam keressek 
Kegyébe jutni módot és idöt. 
Bátortaiannak., gyávänak hiend, 
Ha engedem , hogy szószólóm te légy. 
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ò'röDlK` JELENÉS. 

VO LT ‚111. BOKKA. 

o B O R к A lebosen azalad. 

Gróf, fusson el, jö a’ nagyságos asszony _ 
1 D A. 

Várd meg, maradj itt, most szólhatsz vele 
B О R K A lzorougva viuzatckintgel. 

'Nem, nem: siessen  egyben itt terem. 
1 D A. 

Maradj  

F о в G Á G н. 

Nem Ida , ‘ nem; most nem lehet. 
Еgy ¿yann von njjárß. 

Anyám viselte e’ gуш111 — fogadd el ; 
. еgy rózsát szakaszi. 

’S vedd zálogúl e’ rózsá_t: esküszò'm, 
Kebled’ heve'töl el nem 'hervadand, 
.Mikorra ismét itt leszek. 

BORKA» 

Siessen 1 \ 
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г о в G Á C н. 

Élj boldogul te hű z 
I D A. 

Islen. veled! 

. B 0 B K A hun» ‚ o 

Elég  elég  
FORGÃCH mm 

Élj boldogul ! —— 
" DORKA. 

Hamar! 
FORGÁCH 

még egyszer nyájuan vixszaínt, 's a’ “k közt elliîník. 

IDA. 

Kísérd szelelmém” őrzö angyala! 
вовкм 

Ah csak hogy elmenti. 
IDA. 

Rettegek miatta. 
BORKL 

Ne féltse, annak nem leszen baja, 
De szedje rendbe inkább önmagát, 
Mert aggodalma тамадa lesz. , 

1 D A.' 

Vallyon kiérte már? 
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BORKA. 

Иgy gondolom  
De csitt  Vigyázzon. ' ` 

HATODIK JELENÉS. 

voLTAm SUSÁNNA.' 

1 D A 

‘nyjа elé mnd u hevesen öleli. 

Kedves jó anyám! 
s U s Á N N A. 

Te még is itten?  Borká elmehetsz. 
BORKA 

ldát jelekkel hallgatásra inti ’s~ el. 

s U s Á N N А a’ gyepágy" ül 

Minö szokatlan hév ez gyermekem? 
Arczod tüzes  

IDA tétovázva. 

 Nem érzem  

s U s Á N N A. 

` ide. 

Édes leányom millyen nyugtalanság, 
’S zavar mutatja, képedеn magát? 
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11) A még nagyobb zavarral. 

Nem jó anyám nem: én nyugodt vagyok. 
sUsÁNNAf 

Szemed könyűbe lábbadt: a' szemek 
'Lelkünknek élő és hiv tükrei; 
Mi változás van benned? 

I D A ijedten. 

Ah ! 

s U s ÁN N A „un¿m1, 

' Mi ez? 
Elsáppadál és reszketsz  

l I) A mint elébb. 
` Istenem ! 

s U s Á N N A. 

Mi lelt? 

I D A kérôleg. 

Anyám ne fakgass  
S U S Ã N N A aggódva Нил fogja. 

Szólj, mi baj? 
Kétségbe ejtesz _ ' 

а.’ gyürüt ujján megpillantja. 

Mit látok? mi ez? 
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IDA 

перенес  'n fljdalommal. ` 
Ah! minden el van veszve — jókorabb 
Lebbent elötted titkunk’ leple föl, 
Mint ö akarta  

SUSANNA. 

Mit szólsz? .Titkotûkf 
Kivel? ki adta e’ gyürü‘:! reméllem 
Nem férñ? 

IDÃ. 

Az 

sUsÃNxA. 
Hol? 

IDA. 

Itt. 

SUSANNA. 

Jól halloke? 
Ki e’ kalandor? 

IDA 

темпt" ¿s hun hangon. 

Gróf F orgách F erencz. 
s U s Á N NA. 

Kivel Pozsonban „бы mult гашишa“ ` 
1D A. 

Az jó anyám _ az _ 
ваш). JÁTÉKszíN. ‚ 3 ‚ 
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s U s Á N N A. 

Hah! boldogtalan! 
Ezt e'rdemeltem én szegény anya, 
Én e' „наgо“ leghivebb barátod@ 
Nem volt bizalmad , melly szülöd elc'ítt 
Jókor kîtárja elzárt kebledet. _ 
Ez: gyermekemtöl méltán fa'jlalom. 

IDA` 

Anyám! ne vess meg; még ma fölfedendém 
Szorult szivemnek e' titkát elötted, 
De meglepésed olly véletlenül jött, 
Hogy bár valóban ártatlan vagyok , 
Minden tagomba kétes rettegés шанt. 

sUsÁNNA. 

Méltán remeghetsz gondtalan leány, 
Kemény atyádnak rettèghet’d haragját, 
Ö mind gyülöli a’ Forgáchokat. 

‘ 1D A.  
Jaj istenem! szánj meg kedves szülöm, 
Nélkl'íle boldog nem leszek soha. 

s U s Ах NA. 

Szánlak: de raрad nem segíthetek ,Y 
Forgách Szunyoghnak nem lehet veje. 
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HETEDIK живым. 
Ta'volrál kürìriadás ВАШЕ. 

voL'rAK. RÉTHY. 

RÉT HV. 

Nagyszígos asszony! — a’ nagyságos úr — 
" s u s Á N NA. 

Hah! 

RÉTHY. 

Ma'r dübörg a’ felvonrî bidon. 
ш. 

IDA „Щ. 

Anyám ne ат} el — segíts, ha tudsz _ 
s Us Á N N A. 

Töröld könyüdet — jer, menjünk elé. 
Bär adja ég, Водy mit homályosan 
Sejt а’ szorult sziv, ‘ránk ne ha’romolje'k. 

El. 

3i* 



MÁSODIK rmzvoNÁs. 
Terem Bndeìhin'bcn. 

ELSŐ JELENÉS. 

SZUNYOGH És NEJE 
mellékszo'báből lépnek ki. 

S Z U N Y О GH komolyan. 

Mind hasztalan, már mondám; jól tudod , 
Mit elhatárzok, attól engemet, 
Omoljanak rám bár a’ karpatok, 
Nem tántorít el balgatag beszéd. 

S U S A N N A. 

Tudom szetette férjem  ah tudom _ 
Minden kicsin szód szent törvény nekem, 
Rég’ megtanultam hinni, mit hiszesz , 
’S vak engedettel tenni, mit kivánsz : 
De most ez egyszer — ' 

S Z U N Y О G н felcsanuan. 

' Már mondám, elég; 
Jakussiché lesz Ida. 

s Us Á NN A esengve 
Hitvesem ! 

Éltemben ellen nem mondék soha, 
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Engedj ez egyszer szólnom, mint anyát. 
Én ugy hiszem: nem egymáshoz valók, 
Nagy éveik közt a’ különbözés. 

s z U Nv о (ш. 
Ez mind csekélység _ 

s U s Á N N A. 

Ida gyò‘nge még , 
’S ha kit nem ismer, hogy’ мехеще!“ 

s z U'N Y o G н. 
Gyei'mekszerelm csak regge] szülte 'köd, 
Melly déli napни semmivé leszen. 
Ismerkedésre majd nyerend idöt, 
’S ha összekelnek, megjö a’ szerelm. 
Nagyobb teышеt itt a’ dús nöszö. 
Régóta vágyam nemzetségemet 
Jakussichéval párosítani : 
Ha összeforr a’ két hatalmas ág‘, 
Herczeg palástot hordhat sarjadéka; \ 
Illy szép kilátás шов; nagy ritkaság, 
Midön az orsza'g félhold’ martaléka. 
Fényes remény melly engemet vezet; 
Azért leányod csak nyujtson kezet. 
És most tovább egy szót se! ' 

SUSÃNINIA.k 
Hidd nekem, 

Illyen kötésböl áldás nem fakad, 
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Boldogtalan lesz holtig magzatod: 
’S magad tehetnéd azzá lányodat`? 

s z U N Yo G H. 

Üres besze'dek. — Szent igc'refem, 
Szunyogh szavát nem szegte meg soha, 
Szavammal együtt jár becsůlctem, ` 
Illy gyér okért aж nem koczkáztatom; 
Jakussiché lesz.  

sUsÁNN» 

Hol nincs vonzalom , 
Ninos kölcsönérzet ‚ és а’ szent kötésnek 
Mellék tekintet munkálá Маша“, 
Hamar hidegség, féltés, kétkedés 
АН шiщ sorompó a’ szivek közé , 
’S a’ hízalommal еgyтt elröpül 
А‘ házi béke. ' 

s пик Y о GH. 

Csak vitasd tovább; 
Példát akarsze adni gyermekednek 
Fejeskedésre? ‘ 

s U s Á N N A. 

Illyen szemrehányást 
Nem érdemeltem. 

S Z UN Y О G H halárnzouan. 

Мёg ma kézfogóra 
Ш lesz Jakussich,  ke'szülj  



I. JEL. zsAвNoK APA. 31 

S U S Ã N N A megretten. 
Istenem ! 

Világosabban kell hát szólanom. 
Jobb alkalomra vártam; ah de így, 
Elöbb hogy elzuzd gyermeked' szivét 

S Z U N Y 0 G H 

indulatosan „мы vág. 

Minö beszéd ez asszony? 
s U s Á N N A. 

Csendesülj: 
Férjem , csupán két perczig légy nyugodt, 
Igérd meg ezt, ne lobbanj fel ; heved 
Elöre rettent 

s z U N Yo G H. 

Szólj, ne ingerelj, 
Mert már pezsegni kezd vérem; felelj. 

s U s Á N N A. 

Tudd meg  tehát  már Ida  nem szabad 
S Z U N Y О G H _ 

'kitörő epe'vel , hixtelen. 
Vond vissza e’ szót, vagy  

s U s Á N NA. 

Nem vonhatom. 
. s z U N Y o GH. 

Igy örizéd meg legfőbb kincsemet? 
Ki lopta szívét el? 
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s U s Á N N A. 

' Kérlek szelídűlj  
в z U N Y o G н. ` 

Nevét kivánom. 

Y s U s Á N NA. 
Nem pirul miatta; 

L Hires vitézek hordák szüntelen. .~ 

s z U N Y o G H. 

Akárki, mindegy: csak nevét, nevét. 
s U s Á N N A. 

Forgách _Ferencz — 
S Z UN Y О G H hixtelen án dühösen. 

Hah kárhozat’ neve! 
Hajdan kicsúfolt apja, a' kevély; 
Ma is sajog még a" mélyen hatott seb; 
Megeskûvém , hogy megboszúlom egykor, 
Most itt az óra.Háh! ’ste mégis itt vagy 
Halálkövet'! menj ! 

s Us Á N N A. 

Jaj nekem! 
s z UNYo G H kiigazítja. 

K1! 
sUsÁNNA 

a' melle'kszobábа. el. 
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S Z U N Y OG H a’ k‘öze'pajtón kikiáll. 

Várnagy! 
_ Maga'ban. _ 

Méregre gушaм minden érzetem; 
Véres boszúba. kell fulasztanom.  

VVerembe buktál faikas, jókor épen, 
Kész fegyverével ‘й: rád a’ vadász. 

MÁS ODIK JELENÉS. 

szUNYoGH. RÉTHY kön'pen ъедз. 

s z UN Y o G н. 

Idébb , idébb vén róka ; nézz reám; 
Miért îjedsz meg С’ mért hunyászkodol? 
Mért félsz elöttem ’Q 

в É T н Y. 

Én , nagyságos úr? 
s z U N Y о G н. 

Szemem közé nézz , mért reszketsz? 
в í т н Y. 

Umm 
s z u N Y o G н. 

Нa ösz fejed még kedves , szólj valót, 
Mióta járja Forgách váramat? 

RÉTHL 
Én nem tl‘ldom nem ismerem  
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SZUNYOGH» 

Hazudsz: 

Talńn repült, mint ölyv galamb után, 
Vagy a’ falon járt és nem a’ kapun'? 
De várj botor vén, majd kînpadra huzlak,_ 
Kinyujtalak, hogy csontod fog ropogni, 
És bár vîselnél husz bört hátadon 
Csatlós szijaknak mind lehántatom, 
Mégis kìvallod a’ mit most tagadsz; 
Gondold meg ezt és reszkeàs vén makacs. 
Jakussich eljö gyl'írüì váltani 
Ma még, ’s mihelyt ö tölünk том, 
Idаt azonnal та a’ vártoronyba , 
Ama’ szobába  érted'? zárd oda. 

вйтнч fe'lre. 

Szege'ny leánykát én rabbá tegyem, 
Én e’ szelidség’, jóság' remekét’?' 
Jakussiché lesz! undok förtelem 

Igy áldozatra vinni gyermekét. ‘ 

SZUNYOGH. 

Talán nem értél , mit bámészkodol'? 
Menj, mond Idának, mit parancsolék. 
Vigyázz reá, hogy senkivel ne szóljon, 
Fejeddel állsz jót értte; hordd magad’. 

RÉ T HY ВЦ" be. 
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нАвмАшк JELENÉS. 

SZUNYOGH 

f 

Sors! mért nem adtál едy Íìut nekem! 
Kit oldalamnál hordva a’ csatában 

Kardforgatásra , harczra oktaték , 
’S bajhoz szokatva serdl'ílö korában, 
Belöle egykor `még höst várhaték. 
Mi boldog, a’ ki férñ magzatában 
Újulni látja ifju napjait, 
Van gyánu'a élte’ lankadó szakában, 
Ki majd követni {одa nyomdokit. 
Nam vesz magával hire és „т, 
'S ha érdemet, ha szépet, jót teve, 
Emléke fenn lesz, mert fijában él 
'S záz év után is újúj fényre kél. 
Hah! mért nekem nincs illyen gyermekem, 
Sors, mért nem adtál illy Наt nekem? 
Leányt adál:  ez síró anyja lnellett 
Csak egy pityergö asszony, gyáva lib lett; 
Nincs benne férñ sziv, ninos férñ elek, 
'S mig én nyomorgva harczzörejben élek, 
Törökkel éjjel nappal küszködöm , 
Hon ellenemmel titkon, hütlenül 
Frigyet köt, és most ellenem szegül; 
De meglakol, meg értte, esküszöm. 
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NEGYEDIK JELENÉS. 

SZUNYOGH. IDA. 

IDA 

bexohan ’s alyja.’ lábaihoz borul. 

‘Atyám kegyelmezz  
sz UN Yo GH magg... 

És Еgy jôsz elömbef? 
Ölts pompaköntöst, ékítsd fel magad’, 
Мамам illön várd. 

IDA. 

Ah jó atyám! 
Zárj egy kolostor’ rejtekébe inkább, 
Mint e’ kötésre 'kénytess. 

s z U N Y о GH. 

Vakmerö _ 
l n A. 

0h nem lehetnem  

s z U N Y о G H. 

Hah makacs leány! 
Elzárlak ‚иgy van , el; de nem kolostor 
Hanem torony lesz érdemlett lakod, 
Hon`nan csupán vagy oltárhoz jöhetsz, 
Vagy benne éhen sorvadsz holtodig. 
Lódulj elölem, ölts di'szesb ruhát, 
Mátkád ezennel itt lesz. 
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IDA 

кyда’ шаги ёшпшць. 

0h atyám! 
Könynyel förösztöm lábaid’ porát , 
Vedd éltemet, csak  

SZUNYOGIL 

Hallgass elfajult! 
Мёg egy nemet, ’s majd olly módot lelek 
Elůzni balga e'rzelgésedet, 
Hogy még ‘utósó jobbágyomnak is 
Örömmel adnád nöként jobbodat. 
Кбит], vagy átkom шт gonosz fejedre. 

Jobbra el 

ö'röDIK JELENÉS. 

IDA. BoвkA, RÉTHY 
balròl a’ mcllékszobàból beszaladn ak. 

B 0 R K A 

ldàhoz fut ’a a’ földrôl fclemeli. 

Az Istenért! mi —'! 

IDA me'ly elkcserede'sscl. 

Nincs többé remény  
шт atyámnak rettentö parancsa. 
Nem fért szivéhez esdeklö jajom. 
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в É т н Y. 

Engednî kell, majd csendesül heve. 
1 n A. 

0h nem; kemény ö, ’s hajthatlan marad 
Mint a’ rideg \vas, molly mellét födi, 
Hala'lharangként zúg dörgö szava , 
Pillantatától lelkem elfagyott. 

METHY. 

E', nem menyekzö még a’ kézfogö, 
Addig nagyon sok megváltozhatik; 
De ingerelni többé nem tanácsos. 

BoвKA. 

Mènjünk, kò’nyörgök; öltözzünk; ki tudja, 
Milly bö örömhek lesz.még kutfeje 
Ezen inenyekzö, mellytöl most remeg? 
Sok száz leány megy oltárhoz könyekkel, 
’S utóbb keservét tizszeres kamattal 

Pótolja vissza vigszíg és gyönyör. 
Idö okozza rajbunk a’ sebet, 
Idö’ haladta meggyógyítja újra. 

IDA. 

Nem csal meg engem jégokoskodásod_; 
Szivedre, kérget vont aggott korod , 
Fanyar пaнд csak sebhet, nem derít. 

вовкь 

Ah Ida! menjünk — 
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IDA 

Inkább meghalok 
в É тн Y. 

Ha itt. мы‘, mìnt a’ bércz’ zápora 
Halálba ránt mind hármunkat dühe; 
Menjen, remélljen  

‘ 1 1) A. 

Mit reméllhetek'ê 
в Ётн Y. 

Mindent, ha enged . 
IDA. 

Mért biztatsz öreg'? 
Hiú remény csak sajnosbbá teszi 
A’ bús jövendöt; — itt szó nem segít 
Ki gátolandja a’ rontó vihart? 
Van mód il 

вÉTHm 
Van. 

IDA ¿1mm 

Ah szólj  
в É т н Y. ' 

IЦен nincs helyd. 
`IDA. 

Hizelgve csaljuk a’ galambot is, 
Pedig kezünì; Кбzt rejtve a’ kifent kés, 
Melly nem sokára gégéje't szegi. 
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HATODIK JELENIís. 

sUsÁNNA 

balról n’ melléluzolniból dislöllözelbeu kile'p. v OLT AK» 

IDA. 

Anyám, leányod olly boldogtalan , 
Minöt legalsó szolgálód se szül. 
Hiába hangzott el kinos jajom, 
Hideg maradt, mint a' márványszobor. 
„Нaш! vagy oltár, tömlöcz vagy menyekzó“ 
’S „так“ valának a’ fagyos szavak, 
Mikkel kesergö lányát eltaszítá. \. ж 

sUsÁNNA. 

Jer, jer szîvemre kedves gyermekem, _ 
Tizenhat évi bús tapasztalás 
Rég' megtam'tolt nem reméllni mzíst; 
Én is könyörgék, _ és süket шaraм. 
De ö atyád , ’s mint jó leányhoz illik, 
Tisztelve engedj vas parancsinak; 
Tanulj anyádtól ,  vígasztaljon az, 
Hogy nem magad vagy a’ hölgyek’ kò’zött , 
Kit helyzet és rang áldozatra kénytet. 

IDA. 

Ninos hát menekvés. Hányszor boldogabb 
A’ pórleány, kit férjéhez sza'bad szív,} 
Nam ke'nyszen’tés, nem parancs csatol. 

ê!" 
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Munkája’ terhe könnyebbül vele, 
Sovány falatját kedvvel költi el, 
Mert fu"szerezte egy rokon kabel, 
Melly híven osztja meg bújsít baját, 
’S egy pillanátja elfeledtetì 
A’ gondokat;  de én ,‘ ah én szegény, 
Bársony palástban is koldus leszek! 

s U s Ан N A. 

Hagyd azt leányom; illy поп! képzetek 
Csak lijra vérzik sérült kebledet. 
Légy глaзy, ne csüggedj; szép lélektulajdon 
Békén viselni tudni a' csapást. 

‚ в ÉT HY. 

Távozzanak  már hallom lépteît. 
мы. 

Hurczoljatok hát  ' 
` s U sÃ N NA. 

Ida, végy eröt. 
Idával ¿s Войди] balra el. 

H ET~EDIK JELENÉS. 
szUNYoGn. вáTnxr._ 

szUNYoGH jqmmsl шар. 

No vén csaúv. , mit gondolsz, nemde vöm 
Сaмaя, hatalmas és vitéz lovag? 

4 
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R É T их‘. 

Úgy van  
s z U Y o G н. 

Családink összeillenek? 
‚ в É т н Y. 

Úgy van «  
s z UN Y 0 c н. 

Нa összeolvad birtokunk , 
Kis fejdelemség támadand belöle. 

R é T н Y. 

Úgy van  
s z U N Y о GH. 

Leányom boldog nö leend. 
R E T HY. 

Már az  nem úgy van. 
_S z U N Y О G H felcuuan. 

Mértxnem esztelen? 
R É T H Y. 

Mert nem viríthat rózsa hó alatt. 
s z U N Y о G H. 

Nyelvedre zablát vess l'. ' . 
' R é T н Y. ' 

Én így hiszem. 
s z U N Y o G‘H. 

Máskép felelj — mert  
Kívül kürtrludal. 

Hah! Jakussich ez. 
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Siess, fogadd е1 illön a’ kapuknál , 
Aztán vezesd fel, ’s hozz bort áldomásra. 

в ÉT н Y iözépen e1. 

SZUNYOGH egyedül. 

Szavának állott  ezt már kedvelem. 

Az ablakon Нины. 

Ah! most rоЪоьг Ье a’ törökverö; 
Deres biz' ö ’s nem olly karcsú levеnta, 
Ki a’ leánynak lepkekergewként‘ 
Szökdelve tudná nyerni meg szivét; 
De ösz fejekben érettebb az ész. 
Azért ki hajtand itt gyermeknyögésre? 
Most sír, de lassan megbékül magával, 
’S ha mint Oroszlánkó’nek asszonya 
Büszkén alánéz‘vára’ ablakáßól 
Mindent övének tudva, mit szeme 
Az égbe nyúló szikláról elér, 
Sorsát utóbb még Гошa áldani; 
De bár repedne mindjárt meg szive., 
Gyermek, ki még nem tudja ön javát, 
Gyermek, ’s kezével én parancsolok; 
Ma még рвут: va'lt, úgy van, azt ma még! 

‘ 
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NYOLCZADIK JELENÉS. 

lAKUSSlCll. szUNYoGH. már!“ 
bart e's billikomokat hoz. 

JAKUSSICH» 
Í . 

Aldás, szerencse rád vltéz barátom 
’S ha úgy akarja a’ végzés, ipam! 

s z U N Y o GH. 

Köszöntelek mint vömet régi bajtárs! 
Tisztes szokásként fogd e’ serleget, 
Urítsd velem ki kölcsönös frigyünkre. 

J A к U s s l C н. 

Mátkám’ javára! 
s zU N Y o G н. 

Házadnak díszére!" 
Isznak. 

JA к U s s х с н. 

Kï hitte volna még husz év elött, 
Midön Egernél táborban valánk, 
Hogy egykor én vöd és ipam te lészsz? 

' s z U N Y o Gn. 

Titkos jövendöt gyarló ember ész 
Elöre látni nem képes soha. 

JAKU sslcH. 

Mit szól reá. nőd? 
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s z U N Y o GH. 

Semmit  

JA к U s s IC н. 

Ej, hogyan? 
s z U NY o G H. 

Semmit  
J A к U s s x с н. 

De mégis csak szól , mint anya. 
s z U N Y о G н. 

Mit szólna? nálam nönek nincs szava. 
JA K U s s x с ц. 

Úgy úgy :  magamnak jól megjegyzem ezt, 
Házamban én is illy rendet szabok, 
Ellenkezést én sem szenvedhetek. 

в á T H Y mrc. 

Boldogtalan hölgy! a 
s z U N Y o G н. 

Mit morogsz te ott 'È 
Menj asszonyodhoz, mondd: jöjön közénk. 

nIÍ T н Y el balra. 

J'A к U s s l c н. 

Mondják , leányod szépen felvirult; 
Elrejtve tortád a' világ elött ‚ 
Szépsége” híre mégis elfutott. 

s z U N Y o G н. 

А’ kerti rózsa“ «kedves illatát 

Ki őrzi széltöl , hogy ne kapja el? 
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JAKUs s1 с н. 

Reméllem, eddig szíve még szabad? 
_ szUNxroG'H.` 

Mi gondod avra? kéz a’ fö dolog, 
’S ha ez tied lett, szíve is tied. 
Elég, hogy Ída jó; rég’ megtanult 
Pillantatomtól függni; benne igy ' 

' N61: engedelmest, asszonyt hl'ít találsz. 
JAKUSSICH. 

ь 

Él‘tem. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

voLTAx. sUsÁNNA may. _ .A 

J А к U s s 1 с н. 

Köszöntlek'méltóságos asszony! f 
Miért jövék, úgy vélem , nem titok. 
Mióta állarp pölyhösödni kezdett, 
Kardforgatás volt éltem’ föiránya; 
Barnárapirítá a’ nap arczomat, 
Kék tarjagossá‘ marta a’ hideg, 
Mert harcz ’s vadászat foglalt szüntelen; 

ì 

.'S hogy a’ csatákban gyáva nem valék, 
Tanum lehetne ott'fenn sok török; 
De már meguntam a’ magár'lyo (Шeг; 
Váramnak hańgos Ы; szobáiban, 
Mint nyugtalan rém bolygok szerte szét, 
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'S ha billikomnál este üldögélek, 
Eldödeimnek torzas képei 
Feddö szemekkel Мишa}: йщеnй , 
Hogy sarjadékról gondoskonikell. 
Szendröre на; hát e’ jó baráthoz, 
Adná leányát h'ozzám hitvesül; 
Ö kedvezöleg válaszolt nekem. ~ 
Szépnem körül nem lézengtem suha , 
Mézes beszédet nem tanulhaték, 
'S igy czifra szókat rakni nem tudok; 
De hogyha Папa sziv, moc’soktalan név, 
Nagy баi birtok ’s fényes származás 
Lányod’ kezére méltóvá tehetnek , 
Im' azt szerényen kérem töled is. 

s z U N Y 0 ан. 

'Nöm ezt elöre is helyben hagyá. 
sUsÁNNM 

Sziv a' leánynak legbecsesb sajátja, 
Örökje egy mély, forró érzemény; 
Boldog jövöje’ és jólléte' gátja 
Lesz mindenik, ha ç_salja a’ remény, 
Ha nem lel a’ szív szívèt, mint akarja, 
Lángérzetének 0ltja_el viharja. 

JA к U s s 1 с н. 

Nagyságos asszony, búsan hangzik. ez: 
Мёд’ kezére nem vélsz érdemesnek’! 
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s U s Á N N A. 

Nem mondta ajkam aж, nemes vitéz. 
Engedj kicsint az aggódó anyána‘k, 
Ki bár becsülni tudja czélodat, 
Egykedvüleg nem képes elviselni 
Leánya’ sorsát. ~ Ö tied leszen; 
Tied, kit annyi gonddal ápolék, 
Tied, ki éltem’ Ш gyönyörje vòlt;  
F érjen.l kivánja  nincs mit elleneznem. 

xAxUsslcH. 

Igy hát ön`ílök, alkunk kötve van, 
’S skzivböl ohajtom Май hölgyemet. 

s U s A NNA bm. hmm. 

Leányom, Ída! 

'TIZEDIK JELENÉS. 
V0 L TA к. l D A pompáni: öllözködve НМ. 

s z u N Y о c н. 

Itt áll völegényed. 
IDA» 

rá pillant és összeborznd. 

J A к Us s I с н. 

Szép hölgy! szülöid’ engedelme mellett 
Fogadd el e’ jegygyl'írüt. 

Ujján “пр lxnzni ’s non pillanatban 
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I D A ‚мы. 

S Z U N Y О G H. 

Hah! mi ez? 

sUsÁNNA. 

Az Istenért, elájult  

JAKUSSICH fe'lre. 

Вон jel ez! 

s U s Á N N A leanyn ‚гром. 

Kedves leányom , Idám , térj magadhoz. 

SZUNYOGH. 

Ne jajveszékelj;  kis baj, nem soká tart. 
\ A’ kárpít lebeaen lefoly. 

ERED. JÁTÉKszíN. 5 
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s U s Á N N A. 

“ Nem mondta ajkam azt, nemes vitéz. 
Engedj kicsint az aggódó anyának, 
Ki bár becsülni tudja czélodat, 
Egykedvüleg nem képes elviselni 
Leánya' sorsát. — О tied leszen; 
Tied, kit annyi gonddal ápolék, 
Tied, ki éltem' fő gyönyöx‘je vòlt;  
Férjem kivánja  nincs mit elleneznem. 

J A K U s s 1 с н. 

Ig'y hát őrűlök, alkunk kötve van, 
’S szivböl ohajtom látni hölgyemet. 

s U s Á NNA mu beszól. 

Leányom, Ída! 
'TIZEDIK JELENÉS. 

V o L TA K. m A pompásan глазам kijő. 

s z u N Y o G H. 

Itt áll völegényed. 
l D A. 

rá pillant és össze‘borznd. 
J A K U s s x с н. 

Szép hölgy! szülőid' engedelme mellett 
Fogadd el e' jegygyűrüt. 

Ujja'ra .katja huzni ’s non pillanatban 
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I D À olalél. 

s z U N Y o G н. 

Hah! mi ez@ 

s U s Á N N A. 

Az Istenért, elájult  

JAKUssxcn fare. 

Rosz jel ez! 

s U s Á N NA ыпyм ápolva. 

Kedves leányom, Idám, térj magadhoz. 

S Z U N Y 0 GH. 

Ne jajveszékelj ;  kis baj, nem во“ tart. 
\ A’ kárpit sebcsen lefoly. 

man. JÃTÉKszíN. tw 



нАвмАшк rnLvoNÁs. 

Elů'tcrem a’ budcthiní vártoronyban; jobbról a’ falban еgy vakab 
lak , lxálul ogy vaaajtó, mellyhez nchány le'pcsc'í vezel. Szél dů‘ 

Ixöng , zápor hull , néha dördül;  e']. 

ELsó JELENÉS. 
RÉTHY 

tolvajlámpával, vigyázva i6. 

Közelg az óra; rémítö az éj, 
Zuhogva hull a’ zápor künn aн, 
Villám hasítja a’ sötét еgы,‘ 
А’ szirttetökön mennykövek czikáznak, 
A’ fenyves erdök' rengetegjein 
Csattogva zúgnak a’ dühös szelek, 
Tornyunk’ hegyén a’ vaskakas nyikorg, 
Itt benn recsegnek ajtók, ablakok; 
Olly lázadásban minden , mintha szinte 
Вон lelkek üznék Чad játékukat. 
Hah! vészt huhog le a’ füles kuvik; 
Borzadni kezdek è ez nem jót jelent. 
Ösz fö, inogsz a' roskadt vállakon! 
Ha észrevesznek ,‘még ma sirbu „мы. _ 
De nem mer 6, nem, jöni e' viharban! 
Minö robajjal vijják a’ habok 
E' vén toronynak százados tövét! 
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Gigás еrб sem bi1na à’ folyón 
Átkényszerítni most еgy csolnakot. 

Az ôra 1251 üt. 

Hah! kong az óra  
Еgy ablakot kinyit , — a’ sze'l üvöltve H1 be  villámlik. 

Rémitö tekintet! —— 
Most jelt adok  
Az ablakon kifelé kcze'be hármat сшить, ogy perez mulva kîvíilxöl 

ez viszonozlatik. 

Jaj sаем: ég, még is eljött! 
Le a’ kötéllel  . 

` каналам: шт а: „mmm »s man. 

Szörnyü vakmeröség! 
Lezúzza a’ szél, nem vergödhetik fel 
I'llyen magasra. 

клeны. 

Mit sem Ыt szemem — 
Mégis — feszülni érzem a’ kötélt; 
Küzd felfelé; de sok van hátra még; 
Lezuzza a’ szél ’s holnap a’ folyam 
Mérföldre fogja holt tещё: kivetni. 

Kivíilröl |16. 

Kérlek  segíts! 
RÉTHY mal01. 
Ah! itt van — 

кмпгы. 

Nyujts kezet, 
Leroskadok  ` ` 

5i' 
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в á т н Y mele'. 

Csak két lépcsó’re még, 
Igy! 

.MÁsoDIK JELENÉS. 

FORFÃCH az ablakon megjelenik RÉ'E HY belegíli. 
RÉTHY. 

Hála Isten! már kétségbe estem. 
FORGÃCH 

fedetlen fövel, АЦП hajjal bcle'p. 

Jó Réthy én is, nézd, mint általáztam. 
A’ Vágba вzднa a’ szél kalpagom’, 
Hivém , utána. zúdít engem is 
’S Trencsin alzi visz a’ hab reggelig; 
De fölsegíte jobbod jó öreg. 
Mutasd, hol Ida@ 

В É T H Y a’ vasaitóra muuu. 
Itt ! 

F о в G Á с н. 

Ah , nyisd ki gyшsan! 
má т н Y. 8 

Csak csendesen gróf úr, csak csendesen, 
Mort a’ falaknak is fülök van itt. 

FoRGÁcH. 

Ah! uyisd 1:1ё 
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n É т н Y. 

Tüstént : csak vigyázva! 
Fölnyitja az aидt  ’s el. 

F о в G Á C н. 
Az ajtóhoz megyen ‘a linan beszól. 

Ida! 

HARMADIK JELENE'S. 

FoRGÁcH. IDA 

sebcsen szalad le a’ lépcsökön, unina B оrk д gycnyát hoz, leteszî, 
kis МЫ; kémlelödik, ulóbh nltávozik. 

l DA kitörö örömmel. 

F orgách! 
F о)‘ G Á с н. 

Imádott Idám! 
l D A. 

Kò’szönöm , 
Hogy börtönömben is meglátogatsz. 

F о в G Á с н. 

Hát nem miattam szenveded kegyes! 
1 n A. 

Ah, csak hogy ismét szódat hallhatom, 
F eledve a’ bú, édes a’ jelen. 

F о в G Á с н. 

Ki boldogabb mint én? Illy perczenetben 
Egész öröklét’ kéje áradoz, 
’S egekbe Кaшa a’ boldog halandót. 



54 zsAвNoK APA. ш. мы’. 

Mint érzem, ah milly тё1yеnёг2ещ ezt! 
Így halni, téged átkarolva halni 
Ohajtanék én ’s édes lenne уйдет. 

1 D A. ~ 

Illy fergetegben még sem vártalak. 
Szólj , hol jöve'l? 

г он G Á он az uhmm „шт. 

Y Itt! Más út nem vala, 
Melly biztosabban ’s észrevettlenül 
Hozzád vezessen; minden léptemen 
Kémek leselgnek, minden nyilt helyet 
Szendröi zsóldos örök álltak el; 
Csak itt jöhettem: ah de hol van ör‘./ény, 

° Hol van magasság, hol van messzeség, 
Hová тайнad nem mennék’.l 

mA. 

ŕTe hl'l'! 
Milly áldozat, milly elszántság!  Szivem 
Repedni készül; е’ nemes kebelre 
Hévvel hajolnom többé nem szabad. 

F о в G Á с п. 

Miért nem Нa? Én nem csüggedek, 
Megszán az ég ’s még boldogok leszünk. 

IDA. 

Talán utószor láttalak ma Forgách. 
FoaGÁcH. ` 

Az ég ne adja aн. 
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1D A. 

' És mégis úgy van. 
Végsö öröm perez ez, mellyet veled 
Éldelnem enged a’ fösvénykedc'î sors , 
Hogy szl'ík marokkal osztott éleményért 
Sírig viendö bút vessen reám. . 

FoRGÁcH. 

~Türjünk szerettem, türjünk csendesen, 
Rózsák közö_tt itt pályánk nem csavarg; 
De igy telik le földi életünk, 
Száz bú között'csak еgу vig perczet ad. Y 
Légy nyugton Ida, messziröl nekem 
Még is világol egy reménysugár 
уiдёт jövendö’ képét tükrözö. 

l DA. 

Milly édesen szólsz! Biztató beszéded 
Шaмaнt és végtelen gyönyör’ 
Álmába ringat! ah de egy tekintet 
E’ gyászfalakra réml’tön ijeszt fel, 
Ell'ízia’ szép tündér képeket 
’S gúnynyal mutatja a’ szörnyů valót. 
Én e’ toronyból oltdrhoz megyek, 
Vagy sirba: arra esküdött aty'fám. 
Jól ismerem, hogy esküjét betölti; 
Egy hónap — és ah! vajmi hirtelen 
Röpl'íl ez ät a’ hórák’ szárnyain, ' 



56 пыток APA. ш. FEW. 

Egy hónap еlfut mint a’ gondolat 
’S akkor Jakussich férjem, zsarnokom. 

F о R G Á он. 

Egy hónap? Ída ah még igy remélljünk, 
Elég ez arra, hogy megmentselek. ` 

1D A. 

Üres remény, melly bolygó tl'íz gyanánt 
Addig kecsegtet, mig veszélybe csal. 

FDRGÁCH. 

Nem Ída, nem: lásd vérem nádorunk, 
Hozzá megyek ’s ö1: kérem pártfogóul. 

1 D A. 

Vérzik szivem: de el kell rontanom 

Ещё homokra épült tervedet. 
Mondám, atyámnak hajthatlan sz'ive; 
Szavát adа: ’s aж mint nemes lovag 
Nem vonja, söl: nem is vonhatja vissza; 
Inkább föláldoz, mint igéretét 
Megszegje, vagy mi több, vas szándokáml 
Felhagyni másért kénytelen legyen. 

FORGÁCH mm1. 

Úgy elrabollak, más hazába viszlek, 
Hová atyádnak karja el nem ér; 
ЧМ egy magányban, mint pár gerlicze 
Eljük szerelmünk’ boldog édenét. 
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IDA. 

Megmérgesítve lesz vélt édened; 
Atyámnak átka mindenütt kisér, 
Aggó anyámnak végtelen keserve 
Mázsányi sulylyal nyomná lelkemet, 
És életemben minden kis gyönyört  
Нa Ыг gyönyörrel illy tilos szövet'ség, 
Még bimbajîíban elhervasztana. 
Illy tervet Ida nem fogadhat el. 
r F О R G Á C H hcveaebben. \ 

Ugy Ыt Jakussich essék el kezemtöl; 
Ö 'elrzslbolja benned mennyemet, 
Vérrel flzesse veszteségemet. 

IDA. 

Gyilkos kivánnál lenni? nem barzítom; 
Nem fontolod meg, mit forró heved 
Nyelvedre kerget. Ah‘csak vért ne outs! 
Ismerlek én, te jó vagy és szelíd, 
Mit вzдd kiejte, nem hallá szived. 

F o в G Á с н. 

Mint egy boszúló isten, meglepem, 
Szálkardra hívom: essék ö vagy én, 
Mindegy; dühömnek vért kell látni, vért! 

IDA. 

I,Iová visz ez! Ha (it moggyilkolod, 
Adáz dühödnek áldozol taltín, 
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De egy fulánk fog kebledben maradni 
Lelked’ nyugalmát holtig furdaló. 
Kint vészsz magadra és czélt még sem érsz ‚ 
Mert gyilkos engem nem birand soha. 

FoRGÁc н. 

De ö Sem v 
1 DA. 

És ha — szörnyü képzelet  
Téged kivánna a' sors büntetésül, 
Ha fegyverétöl esnél el, f nagy Isten! 
Kettös kinokra tennéd éltemet. 

Ö дyба, te meghalz, meghalsz általa, 
’S engem szabaddá még sem tesz halálod. 
Ten gyilkosodnak nöje — rettenet! 
Milly gyötrelemmég itt földön pokal. 

F о в G_Ã с н magán uvm. 

Ah Ída! élve el nem tiirhetem, 
Hogy bir'tokában lenni tudjalak. 
Ha ö megölne , minden léptein " 
Üldözni fogja мёg árnyékom is , 
Melly rémalakban ágyánál leselgend; 
Ha csendes álom száll pilláira, 
Tüzes szemekkel rá mereszkedik, 
Véres kezekkel mnrczongolja keblét, 
Ezek’ fagyától kövé vál ere, 
Akarna szólni ’s nincs lélékzete, 



ш. un.. zsAnNox APA. 59 

Akarna fumi és fölkelni nem* tud ‚‘ 
Mig gúnykaczajjal a’ rém távozik; 
lszonynyal ugrik fel párnáiról, 
Retteg magától ’s minden kis zörejre 
Mögötte véli ál‘lni a' halált;d 
Epedve várja a’ szürkl'íletet, 
De nyugta nem lesz t(Нет nappal is; 
A’ merre jár, kel, sarkában leszek; 
Midön ebédel , tányérjára l'ílök ; 
Ha égetö szomj gyötri és iszik,  
A’ billikomnak szélein lelend; 
Нa ajkaidra csókot ad  

IDA szaváha vâg. 

Barátom! 

FoRGÁGn 

rá nem атм folylalja, 

Helyetted engem zár Май’t öle. 
Mindenfelé csak engem lát szeme.  
Igy kinzom; u"zöm, gyötröm szüntelen , ‘ 
Mig csak kiszárad contjából velöje, 
Mig melle elful, hörg aszott tüdöje, 
Élö halottként nyögve vánczorog , 
Pokolkinoktól elzuztan remeg, 
Iмeм tagad 's a’ sors ellen morog, 
Halált ohajt és az nem займa meg. 
De még utósó óráján se  
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I D A kérlelve. 

' Forgách! 
Szünj meg , te szinte rettentö leszesz', " 
Én félni kezdek töled; vad heved 
Messzebb_ csapong, mint  

FoRGÁclx. .f 

‚ Ah, hagyj zlîgolódnom, 
Hagyd mérgemet, melly tüz gyanánt emészt, 
\Szókban kiöntnöm _ ' 

IDA. 

Engesztelhet ez? 
Elébb te intél tú’relemre; és most 
Magad kivül vagy. Kérlek c'sendesülj, 
Hallgass szavamra. Változatlanul 
Elvetve a’ vak koczka én fölöttem 

A’ végzet ellen e’ föld’ poríìja 
I’Iiába tör: ma végül láttalak; 

Ugy van, te többé nem beszélsz velem, ’S ez a’ mi tc'írként metszi keblemet, 
Ez a’ nadály, melly vég perczentemig 
Szivem’ gyökén fog marczongolva ülni. 
De légy nyugodt, ha nem leszek tied, 
`Kié '.szerelmem,v lelkem, miudenem, 
Ha nem segít a’ sors, a’ mostoha, 
Eskszem: Jakussich sem bi1and soha. 
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г о в G Ã C н .'lénkc... 

Higyem, mit a’ fül meglepetve hallott'! 
\ l D A 

hidegen ¿s ünnepe'lyes komolyaâggal. 

Tor lesz menyekzöm ’s a’ nászhölgy halott! 

NEGYEDIK JELENÉS. 

v о L т Ax.. в á т HY lemme". мы. 

má т н v. 

Gróf úr, sietve fusson 
г o в G Á с н. 

Mért? 

вЁтнщ 
Urunk 

Felkelt  
. l D A. 

Nagy Isten  kérlek, menj, szaladj. 
F o в н Á с н „мышц. 

Hadd jöjön , úgy sincs már mit vesztenem , 
Мeкет kivi'íled ninos, csak Istenem; 
Boldogtalanná 6 tesz, én bevárom , 
Készen talál  

f» 1_DA.‘ 

И], mit {отдaна eszedben! 
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Dühös haragja korlátot nem 'ismer , 
Véredben oltja el mérgét  

F о в G Á с н. 

Legyen! 
Ha téged elvesz tölem , lábaidnál 
Öljön meg engem is. 

ID A. 

Boldogtalan, 
Kérlek szerelmünk’ emlékëre, menj , 
Gondold meg, ö atyám. 

г o в G Á с н. 

В1с5б арa , 
Ki igy gy`ötörni képes gyermekét! 
En itt bevárom 's számolok vele. 

1 D A. 

Kimélj meg engem Forgách! Ída kér ,  
в É т н Y. 

‚ Faklyák mozognak a’ ternáczon erre; 
Gróf úr szaladjon , Веrет 

Eröteli a: ablak fcle'. 

г o в G Á с н. 

Hagyj öreg , 
Bizzd rám, uraddal megmérközöm én. 

1 D A. 

Нa még szeretsz, ah menj. 
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въбтнч im... 

Mär jô  elég 
Menjen be _gyorsan  

I D A 

hefele' megyen, a’ gyerty‘c elvíui. 

` Forgách fuss — 
в É T н Y xash... 

Hamar! 
Hadd zárjam el  

Ida visazaint — befmRe'thy м ajlól rázárja. 

’ F о в G Á C H 
ulána indu! , ’l kiáll. 

Halld Ida'm  

_RÉTHY 
az ablak fele' llúzza. 

Gróf uram  
Most ve'ge  jöjönke'sö lesz  

F о в G Á C н îndnluoaun. _ 
.. Ne hänts, 

Oklöm vonaglik  
RÉTHY 

erôvel az ahlakra kényszeritL‘ 

Hagyja azt,  csak el  
Ciak el — 1е gyorsan  

F о в G Á C H. 

Várj , lebillenek 
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RÉTHY. 

Ió 11111t 
Becsapja az ablabot, mellyet azonhan a’ szél ilme't kiuir; 

lámpáját felveszi. 

Igy!  most merre fussak el@ 
/Ah erre! 

Egy rejtett ajtón clfut, utána еgy perczig söte't len. 

ö'röDlK JELENÉS. 

S Z U N Y 0 G H 

vele lzöve'tnekes ¿A fegyverea но l g á k fellc'pnek. 

SZUNYOGH még kiviìl. 

Ketten itt maradjatok. 
Körüllekint. 

Itt semmi nesz — tán csak fülem csala, 
Talán csak a’ szél’ mormolása volt? 
Nem nem; beszéd volt, jól `1la11оttaп1 én. 
Kutassatok ki minden szegletet. 

{Az 5111a1: fele' megyen ‚ mig a’ szclgák motoznak. 

Fáklyát idébb  Ez nyitva — 
Közelchbröl vizlgálja. 

Hah! mi ez ‘ё 

Lajtorja! itt a’ bünjel! Semmi kétèég. 
A’ köte'lle'lrát pnîbálja felhuzni. 

Hah! rajta van még  
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Kitekint. 

Nem látom: hol еду k6', 
Hogy száz darabra zuzzam szét agyát! 
De igy  megállj or» 

Egyìk szolgáhos. 

Vágd el е’ kötélt. 
El Бах1111“! vagllalia a’ köteleket. 

Zuhanj alá, veszsz a’ mélységbe  
'Mms.. так mem emp., .1.11 msm. 

Jaj!  
Hah! nem csalódtam, jájt kiu'lta lent; 
Törjék nyakad, hogy reggel holt szemedbe 
Néznem lehessen ’s úgy ordi'tanom 
Dermedt füledbe a’ galád latort, 
Hogy még a’ holtak’ orszаgában is 
Reszketve hal‘lja meg kîgyói lelked. 
Forgách , te voltál  lelkem sugja azt  

Еgy“: fegyvereshez. ' 

Fuss Réthyért, és tüstént hozd elö, 
Hozd mint találod; söt ha fekszik is, 
Vonszold ki ágyból, és két perez alatt 
Hurczold elömbe a’ vén álnoliot.' 

‘ _ Szulga el. 
Ah! mért nem érém itt, hogy kardom’ élét 
Érezte volna Rémítö gyanú! 
Mért furdalod, mért téped keblemet’!' 
Ha megvalósul! — irtózom: — de nem 
Egek! csak azt ne! — 

6 
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HATODIK JELENÉS. 
Szolga jő RÉTHYVEL. VOLTAK. 

s z U N Y o G H. 

Itt vagy vén kölök , 
Orgazda! szólj ,‘ ki volt itt? 

R É т н Y. 
Nem tudom. 

s z U N Y o G H. 

De én tudom; ne is tagadd gonosz , 
Térdelj le , gyónj meg; vég órád ütött: 

R É T H Y te'rden. 

Uram kegyelmezz , kamrámban valék  
s z U ы Y o G H. 

Ébren? mi okból? mért nem vetkezél le Cl 
Ez már mutatja álnokságodat. 

n É т н Y. . 

A’ szörnyü szélvész nem hagyott alunni, 
Imádkozám , és  

s z U N Y o G и. _ 
Puszta álfogás , 

Felelj , ki járt itt?  
n É T H Y. 

Y Nem felеlhetek; 
Nagysád sem alvék mint én  irgalom! 

.. s z U N Y o G н. 

Nem alhatám , de résen volt fülém , 
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’S szobámba hallám innen a’ vitát; 
Te töled ezt még inkább várhatám , 
Ébren sem örzöd békességemet? 
Illy árulóra biztam váramat'! 
Mért "agy te Várnagy? hl'itlen szolgarah! 
De majd találok eszközt ollyr kegyetlent, 
Melly vért faesar ki roskadt tagjaidból, 
’S makacs szivedböl a’ várt vallomást 

Kinok’ hevétöl taplóvá aszalt 
Nyelvedre csalja. 

в É т н Y. д 
.Taj neкет 
s z U N Y о G H. 

Но1 a’ kulcs 
Ezen szobától? 

вÉTHm 
Itt van  

S Z U NY 0 G H 

clveszi a’ kulcsot , kinyitja az ajlót. 
в É т H Y. 

Istenem! 

Most csak hatalmad menthet meg. ‚ 

нвтвшк JELENÉS. 
VOLTAK SZUNYOGH. IDA. 

SZUNYOGH Idához. 

Ki csalc, ki! 
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Alf ablakrl. mut Ц. 
Mi ez? 

I D A 

elre'mìíl — ke'pe't kezn'vel eltakarja ’s félrc. 

Nagy Isten !‘ 
s z U N Y o G H. 

Szólj leány, mi ez ?'  
Hallgatsz? —— Те sem szólsz? Össz’esküdtetek? 
Rémült valótok’ minden kis vonásán 
Éles szinekkel festve ’a titok, 
Melly nyelvetekre békókat vetett. 
Мёg sem feleltek? Hah! makacs fejü 
Átalkodottakl elszakadt türelmem  
Szolgák! elébb ez álnok vén kerítöt 
Vessétek itt ki, itt ez ablakon, 
Hogy çzinkosához bukjék. вaлa mondom. 

змеи; а’ „e'g mindíg fc'fdeplö ne'ulyt megragadiák. 

в É T H Y. 

Uram krgyelmezz  
s z U N Y о G н. 

Meg fog nyilni nyelved, 
‘газy mind örökre megnémúl  ' 

1 n A. ‚ 

Atyám !_ 
в é т н v. 

Uram tekintsd ez ösz hajszálakat! 
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s z U N Y o GH. 

Hamar rabok ! ki gyorsan ! 
В É т н Y. 

Istenem! 

' _l D A. 
Midőn már s’ szolgák Réthyt az eblk felé viszik. 

Atyám kegyelmezz , Réthy nem hibás. 
s z UN Y o G H. 

Ki Ы: egyéb ’Q 
I D A. — 

Én! _ u 
‚ Szolgák Rédxyt elbocsátjñk. 

s' z U N Y о G H. 

E’ köt/él kié ‘9 
1 D A. 

Enyém  
` s z U N Y o G H. 

Pokolfaj; elkorcsult leány. 
` Boszús egek, hajh! ezt kellett megérnem! 

Te hozhatál illy szégyent ösz fejemre? 
Te, kit szerettem, mint en éltemet? 
Mocsoktalan volt eldödid' neve 

'S te sütsz gyalázó bélyeget reál 
És nem süllyedsz el zord atyád elött Ё 
Forduljatok meg ösim sirotbkban! 
Ti a’ hazának elsö csillagi, 
Kik mindig a' rény' пчёл jártatok, 
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Illy fe'reg örli törzsökfátokat. — 
Ki volt szobádban? 

lnA` ì 
letérdcl ’s uиg hallhatólag 

Forgách ~ 
S Z U N YO G H ra'mhö haraggal. 

Hah kigyó ! 
‘Тени szégyеnedben _ 

Kardját fe'lig kirámja, — e’ pillanatban 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

sUsÁNNA 

bomlutt hajakkal bex'ohan. V o l t a k. 

s u s Á N N A 

harnány мышь közhen fe'rje’ Км)“ megragadja. 

Szúnyogh! mit mivelsz? 
Ten gyexjmekednek lennél gyilkosa’ë 

S Z U N Y О G H 

visszadugja kardját ’s borzaszió hidegséggel "Ы. 

Jól mondod asszony: nem méltó rеá, 
Hogy hösi kartól essék el feje. — 
Gnnosz leány! halld ösz apád’ нavа}: 
Tudod ki иди“? Szlinyoghnak leánya, 
Azé, ki eddig jó hirén nevén 
Mocskot nem ismert; a’ ki általad, 
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’Mármár lehúnyó régi nemzetét 
Újjxí születni hitte és reméllte. 
Tudod, ki voltál’! Майкa: az valál , 
Jakussich István’ eljegyzett nejeà 
Fény, pompa, nagyság, böség várt reád. 
És most ki vagy, halld, megmondom, ñgyelj: 
Nenn vagy leányom; minden véremet, 
Melly még enyémnek meme mondani, 
Kiátkozom; nem láttalak soha. 
Boszút kiáltnak ösim’ lelkei, 
’S aт: én utódjok borzasztót veszek. 

IDA. 

Atyám bocsánat! 
SZUNYOGH hidegcn. 

Váram’ népei! 
Halljátok: én ez elfajult'leányt', 
Ki meggyalázta nemzetségemet, 
Megcsalta értte buzgó gondomat 
És eltiporta szép reményimet, 
Búsult szivemböl végképen kìzárom. 
Éj‘ шyмы Vélte enakami 
A’ völegényen tett дaтaм, 
Azért helyette l’m’ eljegyzem бt 
Azon halálnak, mellyet érdemel: 

' Bünét örökké tartó éj borítsa! 
SUSÁNNM 

Mi réml’tö czélt forral agyvelöd? 
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Halálsznrongás dulja keblemet,  
Ah végy ki, végy ki zord kétségeimből. 

SZUNYOGH mim elébb. 

Itt e’ vakablak — 
l D A 

„ikon“ anyja’ keblére dől. 

Jaj! 
s z U N Y о G H. x 

Lesz sirja! 
S U S Á N N A elszörnyedve. 

Hah! 

Irtóztató! úgy ölj meg engem is. 
Ha van szived , ha egy Istent hiszesz , 
Ha sírodon tul üdvődet remélled , 
Hagyj fel pokolból pattant ötleteddel. 

IDA 

letérdel ’s legnagyobb fájdalommal. 

Atyám! anyádnak hült porára kérlek, 
Olj meg, csak élve, élve sirba ne! 

s z U NY o G н. 

' Nincs irgalom,  menj — 
l D A kéue'gbe esve. V 

Jaj anyám ! 
S Z UN Y O G H a' szolgákhoz. 

Vigyétek ! 
A." kárpit hirtelen итак. 

 



NEGYEDIK rIzLvoNÁs. 
 

ELöszoBA. 

Ё)  Aszlalon Ценy“. 

ELsö JELENÉS. 

szUNYoGH. RÉTHY humm. 

SZUNYOGII 

‘ ogy pereznyi nünat шина. 

Anyám‘ porára kére, és valóban 
Felbl'ívölé rég’ sirban hamvadó 
Anyám’ boszlîló árnyékát; igen, 
Álmomban egyre üldögött anyám. 
Majd szörnyü tüz Кбzt lzítám ágyamat, 
Egymásba csaptak a’ lángok felettem, 
Pokol’ koha’ból kelt rémtermetek 
Gunynyal vigyorgva tánczoltak körül , 
Aztán magasra röppentek velem , 
Visítva vittek völgyön és hegyen, 
Mig végre еду ìenn 'zúgó szélveszes" 
Tengerbe csaptak, mint a’ иным, 
’S el.nyel‘tek a’ rám tátugó habok. 
Förtelmes álom _ a’ rút képeket 

ERED. JÃTÉKszíN. 1 
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Most is kön'ílem Шtоф elsuhanni.  
Mondd: tudsz~e álmot fejtegetni várnagy? 

né TRY. 
1Nenn. 

s z U N Y о G н. 

’S mit hiszesz te róla? 

RÉTHY. 
Azt hiszem: 

Nem mindén álom vak ka’prázolat; 
Van , melly jövendöt rajzol. ' 

s z U N Y о c н. 

\ . Döreség. 
Fe'lre. 

Engesztelés kell a’ tisztes poroknak. 
Ne mondjn вены, hogy Szunyogh пaпа: 
Meg tudta bánni; nem, nem; hadd lakoljon; 
Temesse bl’ínét a’ megátkozott hely, 
Hol fényes ösek’ nyugvó hamvait 
Alávalólag megfertözteté , 
Maradjon a’ sir’ hölgy'M’S mért ne is , 
Ez álnlokért? Az álmok balga képek, 
Csak a’ hevült чёт’ fattyu gyermeki, 
Az аптекat csak gyermek rettegi, 

_ Végök le'end, ha váramból kilépek, 
A’ harczrobaj majd elriasztja öket. 
Várnagy! 
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RÉTHY. 

Kegyelmes úr! 
szUN Yo G н. ‚ 

Holnap megyek 
Szendröbe vissza. ‘ 

mi т н Y. 

Oh 'nagyságos tir , 
Engedjen едy szót kérve szólanom , 
Ne hagyja Idát  

SZUNYOGH. 

_ Hallgass gmost lenyugszom, 
Tán hajnaiig még álom jö szememre, 
Akkorra készen várjon a’ csapat. 

Balm el. 

в É тн Y. 

Legyen kiséröd olly szivfurdaläs, 
Hogy még lovadnak vas patkója is 
Gyilkost dübò‘gjön kövé vált füledbe. 
Nero se tette volna gyermekét 
Éhen halásra. Átkozott apa; 
Ártatlan „gуш gyilkolt benne meg , 
’S‘én veszni hagyjam illy kinok közò'tt, 
Kit olly gyakorta hordozék ölemben 
Mint kisdedet? Nem, inkább генной én, 
Magam овец(Нет inka’bb fel helyét; 
Vén `csontjaim mär iígy is sl'rba va'gynak; 
Ne haljon ö meg!  Menj istentelen ‚ 

7 'l' 
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Menj a’ törökre, ott igaz helyed, 
Ott ‘agy te csak nagy bös, hol vérpatakban 
ïázolva .jiíl‘hatsz holt testek fölött; 

Talán ki sem lépsz viírad’ udvarából , 
És a' koporsó, mellyet ördögöd 
Sugalt az той’ perczében füledbe, 
Ki fogja adni véres martalékát. 

MÁsoDIK JELENÉS. 

RÉTHY.. в o BKA. 

BORKA. 

Ah csak hogy itten lelhetlek barátom, 
Венере jöttem. ‘ 

в E' т н Y. 

Van reá okod,` 
Mert hol halál jár, retteghetsz te is, 

‚ Hogy észrevesz ’s rád sujtja csontkezét. 
вовкм 

Huh! borzadok, ne erröl. Ah szegény 
Nagyaágos asszony mint мышей; 

RÉTHL ‚ 
Tudom. 

вонкь 

Urunk keményen me'gparancsolá, 
Hogy el ne merje hagyni „река. 
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RÉTHL 

Tudom. 

вовкь 

Bezárva mint rab sirdogál 
 Leánya’ sorszám. 

RÉTHY. 

Képzelem. k ' . ' 
BORKL 

Hiszed , 
Hogy eltemetjük öt is nem soká? 
szederjes ajkán ül már a’ halál. 

вйтнж 
Hiszem. _ 

в o в к А. 

° _ Titokban külde kérdeni : 
Kiszenvedette már az áldozat? 

. вйтнъ 

` Még nem. 
B o в к А. 

Nagy Isten !~ Nem? Honnan tudod! 
. mi T в Y. 

Mivel soliajt. 
в o в к A. ` 

És meghallod te azt 
Falon keresztül”! 
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в í: т н Y. 

Meg. 
Воикь 

J aj Istenem'! 
в т н Y. 

Ti nöneml'ík csak óbégatni tudtok , 
De tennì nem. Menj, mondd meg asszonyunk 

nak, 
Hogy Ída él, mig öre én leszek. 

вовкь 

Jó Réthy kérlek szólj, под“! felelj. 
RÉTHY. 

Neked'? nem. 
ßoRxA 

Ah szólj. 
RÉTH“ д 

Már hallád , hogy él, 
ls élni is fog. Hagyj el. 

в o Rx A. 

Réthy szólj , 
Hogyan fog élni, szólj világosan. 
A’ bús anyának szód balzsam leend , 
Tudod “taйтаt várhafsz bö kezétöl. 

в É т н Y. 

Jótét jutalmat nem vár; mit tevék , 
Bem gyér jutalmért, jó szivböl tечёт. 
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B o в к A. 

Mondd , mit tevél ’È 
в é т н Y. 

Nem. Majd csevegsz szokásként , 
. Mindent kikürtölsz, ’s rontod tervemet. 

B o R K A. 

Nem, esküszöm, nem I csak szólj, hadd vigyek 
Egy biztosító , egy vigasztaló szót. 

в É T H Y. 

Magam szeretném én megsugni azt. 
' B o в к A. 

Rajtam kivül más hozzá nem mehet, 
Szólj, hadd szaladjak. 

в É т н Y. 

Borka! ám legyen. 
De szádra zárt vess, mert megfojtalak. 
Mihelyt berakták a’ gyilkos falat 
'S a’ lárma megszünt, és a’ véràpa 
Eltávozott ,`én tüstént visszamentem, 
Imitt amott a' nyers téglák között ‚ 
Nyilást csináltam, hogy lélekzetét 
А’ szűk üregnek el ne fojtsa göze. 

ÍBORKA. 

Öreg barátom е’ jó tetted által 
Udvedre ott fenn érdemet szereztél, 
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Örvendj, hiába nem munkälkodál, 
Talán Iakussich már nem messze van. 

Kivenni hölgyét undok börtönéböl. 
néTnv megmkazve. 

Vaîóban! 

в 0 к к A. _ 

А‘ gyász hirt tüs`tént megîrtuk. 
lsten veled jö Réthy! most megy'ek. 
Ah mint örl'ílend a’ s'zegény anya, 

életet szül benne e’ tndat; 

Hidd el, magamnak is repes szivem , 
Ногy kit halottnak tart egész vidék, 
Csókolhatom még egyszer szép kezét. 
Most már megyek. 

вÉ'rHY. 

Menj Война, menj , siess. 
вовкм 

Ah Ída türj csak, még szabad leszesz. 
в É T H 'v. 

Igen. Féin. De nem mint véled. 
вовкь 

Istenem ! 

Elöre látom, mint elváltozott , 
Szép arcza halvány lett  
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вйтнъ 

Fuss csácsngó , 
Urunk aligha nem jô. 

вовкь 

Jaj futok. 
mmm. 

RÉTHY „yada.1; 
Egész robot, mig eltukr‘nálhatom. 
Tehát Jakussîch jö, milly meglepés! 
Tervemben ez nem volt; й] gond megint. 
Mi lesz, ha történetböl mindenik 
Egyszerre jöne 1 Euöl ments meg ég, 
Véres tusára keine a’ dolog. 
És más esetben ’ê Kétségen kivül 
Ki jókorabb Мr, az lesz nyertes is. 

Kilckînt ai ablakon. 

Hol is maradt el? Mrír szürkülni kezd; 
Izzó parázson állok, fiistbe megy 
Minden reményem, minden штамп. 
А’ felkelö nap nem késik soká,4 
Elsö sugára árulónk leszen; 
Pedig tünôdve várják emberim , 
Kik életökkel is megváltanák 
A' gyötrelemnek szenvedö leányát.  
Hah most suban be! úgy van. El! hamar 
Lakatra a’ vas rostély’ ajtaját, 
Ногy munka közben Szúnyogh meg ne lepjen. 

x1 Y 



82 ‚пыток APA. lv. Flam'. 

HARMADIK JELENÉS. 

Elötd'em a' toronyban, hhul a’ vakalalak fris te'glákkal bexakva. 

FOHGÁCH 

ès {еgy vcrelck, 

Lik közül uémcllyek a' falat bunlják , ma'aok fáklyákkal víláglll. 
...n щдьь 

вйтнъ 

FoвGÁcH han“, 

IЦ van tehát 6!  Rajtal hîrtelen 
Rontsátok össze e' gonosz falat.  
Meglátom ìsme’tl b_oldog pillanat! 
Halál’ öléböl e'n rántom ki ôt! 
Milly édes érzet h6 szerelm’ kezével 
Vissz’adni mit düh ’s önkény elrabolt. 
Hah! már mozognak a’ gyászos kövek! 

n É т н Y heup. 

Csak lárma nélkül , halkan és vigyázva! 
Gróf úr, ha künn lesz, csak tovább vele, 
Mert majd fölébred Szúnyogh; én ugyan 
Lakatra tettem a’ tornáczot is, 
Melly е’ toronyba hoz szobáiból , 
De jobb, ha csendben állhatunk odább. 

FORGÁCH 

а’ raum “Дай, maga il нед; a' már megbonlott \e'glálul. 

Siessetek csak! 
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NEGYE'DIK JELENÉS. 

VOLTAK. IDA» 

IDA 

'a’ kíazedelt fа! megelt halványan ol5tiînik, agés: valóján leg 
`mzgyobb ba'gyadtxág; — hosszu ШИНЫ.“ Veil. 

F о в G Ã с н шага öxömmel, 

' I'da! kèdvesem! 
Elsz még, te élsz még! Hála jó Teremtöm. 
‚ IDA .lig mnhlang. 
Lélekzhetek! Nagy Isten  áldalak  

FORGÃCH 

a’ mail* kibonlott falon leemeli. 

Idám szabad vagу! 
l D A 

derüllen — elragadlatva. 

Én szabad@ Te mondod : 
Milly égi hang! ah_ folyjatok könyek. 
Szabad vagyok! nem ámítsz? Istenem! 
Nem kényszerít már megbékült atyám ’.1 

г о в G Á с н. 

Ó, fájdalom, nem békül meg soha. 
l D A 

megreuenve körůl nu'z. 

H016? 
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FonGÁcH. 

Ne óhajtsd többé látni öt, 
Te tudta nélkül vagy szabad. 

IDA ke'lsôgheesve» 

Nagy Isten! 
Ещёt bezárat: hol rejtezzem el? _ 
Kétszer halok meg; jaj anyámne hagyj! 

Elalélva Forgách’ öle'be döl. 

в É т H Y. 

Most rajta gróf úr; márdörög szava « 
Menjünk legények! 1min». 

F o R G Á с н мы malen. 

Jer hát szènvedö , 
Ha kedvez a' sors, vígabb lesz jövendöd. 

Mind elsîctnck. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

S Z U N Y О G H ‹ ‘ 

kardot ‘тошнит ne'hány fegyveresael пай’ oldalon hcrohan. 

Hah! mit jelent ez? sátán, kárhozat! 
Ezért veték a’ vas rostélyt lakatra! 
A’ fal lerontval Hah rabló megállj , 
Kiirtalak, ha száz fejed van is. 
Fegyverre, lóra! rajta, jösztetek! 

Elrolnn. 
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"_ 

HATODIK JEL'ENÉS. 
Sziklás vidék. 

U 

uxvssl CH. vxDÃ к. 

u к U s s I c н. 

Kissé pihenjen a' fáradt csapat; 
Kemény lovaglást tett ez éjszaka. 
‚ v 1 n Á к. 

Nyargalva jöttünk csaknem mindenütt, 
Inkább kifáradt a' ló mint az ember. 

J .a к U s s I с и. 

Mégis sokáig késnünk nem lehet, 
Budethin innen úgy sincs messze már; 
De ott eröre szükségünk leszen, 
Mert puszta szóra Szúnyogh nem sokat hajt. 

VIDÁK. 

Négy ennyi néppel állhat ellenünk, 
Uram; mi mégis megvivunk velők. 
Legényeink mind próbált harczñak, 
Kik szembe szállnak a’ sátánnal is. 

J A к U s s I C H. 

Tudom, csatában forgott bajnokok, 
Adj bort nekik, hogy jobb kedvök legyen. 

v l в‘! к. 

Ez már valódi harczszózat!  Megyek.  
El. 
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JAKUS SICIl egyedíil, 

Várj vén pogány bös mingyárt НМ так. 
Embertelenség, csa‘k tatárhoz illö ' 
Hóhéra lenni ennen gyermekének; 
Dе mint az Aetna’ kénkö katlana 

Földingatólag Гоп‘, 1án801, kicsap 
’S tú'zgyomra dörgve szór folyó parázst 
Mindent kivesztöt a’ mit utban ér: ` 

Úgy ennek is forr hánykódó agya, 
’S midön kiárad féktelen dühe, 
Egykép tipor le bl'ínöst, büntelent. 
Vérét az öszkor’ lankasztó dere 

Lccsöndesítni eddig nem birá." ` 
J'ól шагa ö: hogy a’ hölgy alkukép 
'S jegygyi'írü által már tulajdonom; 
Itélni róla ln'remen kivül 

Törvénytelenség, nem volt rá hatalma. 
De megzilálom a’ sértett jogért, 
Habár örökre ellenem lesz is. 
Csak еgy szorongat, hogy késön jövök, 
Ki (ищa, éle még az áldozat@ 
Mindegy: sajаtom 6 halálban is; 
Holt teste váram’ sirboltjába jö. 
De jaj neked, ha Еgу "an: csküszöln, 
Halál halálért, vén dühöncz. 
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HETEDIK JELENÉS. 

JAKUssxcH. vlDÁK. 

v—ln Á к. 

Uram! 
Lent a’ szbrosban egy lovas csoport 
Porfellegek közt vágtatott медь f 
’S nem messze tölünk a’ völgyben megállt. 
Vezére ifju, slígár nyalka hös, 
Nyergében еgy szép és ájuldozó 
Lea’nyt öleltek izmos Кaчaй, 
Erdélyi délczeg ménen Ш‘: vele. 
Sajnálva néztem a’ szép állatot, 
Mint reszketének rokkant lábai, 
Szakadva hullott a’ tajték nyakáról; 
Mihelyt szabadnak érezé magát 
’S nem kényteté a’ sarkantyú’ hegye, 
Melly vérbarázdát szántott oldalán , 
Tüstént lodobbant a' gyepen szegény. 
Talán ezért kell várakozniok. 
Most erre hozza a’ bágyadt leányt. 

JAKUSSICH. 

Igen? Siess csak, kantározzatok, 
Mi is legottan indulunk шубы). 
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VIDÁK el. 

s A K U s s l с п. 

Minö kaland lesz? rossz idöket élünk, 
Mindenfelé csak rablás, háboru. 
Török kalózok Vág’ völgyére eddig 
Nem mertek ütni; mégis  a' ruha 
Ki tudja milly gazt rejthet. _Már közelg. 

NYOLCZADIK JELENÉS. 
F o в G Áe H x n Á т más „mmm felvezeti. 

J A к U s s I с п. 

l D A roskadnz, 

Engedj pihennem, nem birok tovább. 
F o в G Ã c H. 

Vérzik szivem , hogy nem könnyíthetek; 
De hogyha késünk , még atyád utól e'r. 

l D A. 

“штatов —— 
x F o R G Ã с н. 

Ne félj, mig kardomat 
Emelni képes jobb vagy balkarom, 
Szentségtelen kéz csak holt testemen 
Nyulhat te hozzrid. ' 

‘ 'JAKUSSICH, 
li eddig г futókat, tülök c'ure nem чаем/е, távolról szemmel 

ianá. 

Egy kis szót sem értek. 
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FonGÁCH. 

Jer még tovább csak husz lépésnyire , 
A’ szép kilátás új eröt adand. 
Nehány lovas tünt a’ sziklák megett 
Imént szemembe, és ohajtanám, 
Ne lássanak meg. 

Kerentül :kar vele ballngni, Ida’ {душа fellebben, 
e’ Pillanalban 

1 

JAKUSSICH 

megismerve râjok dürdül. 

Hah mátkám! megállj! 
1 D A 

Forgêch mage' щит ’s felsíkoll. 

да] Istenem! 
F о в G Á C H , 

nm ы лицам fcdezî. 

Ki vaдy, ki Шanкa: 
Elällni melted? Tágulj , vagy ‘штатal 
Nyitandok ösvényt. 

' цкпs‘впсн. 

Mátkámat kivánom. 

F о R G Á с н. 

Те vagy Jakussich? “Коr érkezél , 
Mig élek, Idát birni nem fogod. 

JAKUSSICH kиды rânl, 

, Periinket a’ kard döntse el ! 



_90 zsAвNox APA. _ n'. паи’. 

FoRGÁcu 
ты. kardot von. 

Ki kardra! 
I D A 

а.’ vagdalkozók kìizé akar ruhaunî. 

Mßgáuj~ Jakussich! ‚в sirból шeы. _ 

KILENCZEDIK JELENÉS. 
A’ lírmára еgy fclöl Jaknasích' emberei Vi d â k k a l, más felöl For 
gáche'î R e' lh y v e l fellle'puek, ìísszecsupnak, amazok гyбит}, Jakua 

sich Forgáchol a’ szinpadról kil'ele' hátr Лица. 

l D A _ 

a' rövid „мы: „мы léxdrc eńk. 

Nem hallanak!  Védd б‘: kegyelmes ég! 
J À K U S S I C 1I 

vîunte'x' ’l a’ szinfahk ìözt kifolе' szál» 

‘Тыква, Jakussich olly könnyen bukik? 
l D A 

e’ „мыk“ visszalekînt ’a elszörnyedve “5121 

J A к U S S I C H 

az ulána jövö Vidákhoz. 

Гц” visszatéröt; vágtatunk haza. 
Idál. felöleli ’a viszi. A’ függöny lefonlik. 



öTömK rlzLvoNÁs. 

‘ Terem Oroszlánkön. 

1ELsó JELENÉS. 

I A K U S S l C H 

едy ¿'oldalszobábo'l ЕР ki. ‘Ё 

Kétség, ijedtség, reltegés, iszony 
Verenygve vívák ájuló szivét, 
Mig gyöze a’ természet gyöngeségén; 
Álmotbocsáta a’ lankadl tagokra, 
Melly elnyomá az indúlatvihart.  
Ártatlan arcza’ ígézö kecsét 
Még bájolóbbá tette szenvedése; 
Miként tavaszkor langy esö után 
Forróbban éget a’ napnak beve: 
Csillagszemének kristály gyöngyein 
Höbben süt á‘ltal szikrázó tüze. — L 
Én vén bohó, ki csak véres csatákban 
Kerestem eddig kéjt, életgyönyört , 
’S gunyolva a' lágy és tisztább szerelmet , 
Rózsáit ifjan szedni elmulattam, 
Most bürßltetését mélyen érezem. 
Ártatlan ö, az, mint a’ karpatok’ 
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Швб tavasznap выше hóvîrága; 
Hogy érzetével már mást boldogíta, 
Ki rá talán nem méltatlan vala, 
Nem bün virúló hölgytöl, kit szeretni 
Rendelt az ég; 's hogy ö a' zár alatt 
Magány falak közt rablányként nevelt, 
Roken kebellel vonzódott ahoz, 
Ki ifju hévvel hódolt, és szivében 
Elsö szerelmet gyujta; nem hiba. 
De hogy nekem te ezt eltitkolád , 
Szunyogh  "alóban ez máx* nagy hiba. 
Megholt az ifju  sajnálom szegényt, 
Мёд szebb halált is érdemelhete; 
Talán ha jókor megtudom: mi frigy 

_ Adott Idához föbb jogot neki, 
Mellözve lesz mind e' szörnyů eset, 
De már`hiába  

l D A 

a’ melle'kszo‘bâban ЖМИ. 

Gyilkos! 

nxusslcxx. 

Ah l fölébredt. 
Вeлдай. 
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MÁSODIK JELENÉS. 

JA KUSS ХСН. IDA. 

Hirtelen kijänek. 

1D A» 

El tölem el, te undok szörnyeteg! 
Mért engem is nem öltél mеg vele, 
Ногy egy csapással két véráldozat 
Oltotla volna tigris szomjadat? 

JAKUssxc H. 

Idxím! 

IDA. 

Ne illess; ve're füstölög 
Gonçsz kezedröl, ’s gyilkos bélyеgiìl 
Csúf homlokodra száradt cseppjeit 
Egész öröklét sem mosandja le. 

JAKUs s 1 с H. 

Mátkám! 

mA. 

Ne e’ szót; szent az jók elött, 
Fôrtelmes ajkad megfertözteti. 

IAKUSSICH. 

Kérlek szell'dülj, nyugtasd meg mngad', 
Hallgass reám — 
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IDA. 

_ Igy szól az ördög is, 
Midön a’ lélek, üdvét lopja el. 
Ah! én elesni, esni láttam öt, 
A' bűntelent, a’ jobbra érdemest, 
A’ délczeg ifjat, a’ bátor vitézt; 
Csak érttem élt ö, érttem halt meg is, 
És én szegény, nem halhaték vele. 
Ő sir’ öléböl vett ki engemet, 
'S utjába kíilde téged a' pokol 
Mint zsoldosát, és a’ nemes kebel 
Megsiünt dobogni nemtelen vasadtól. 
Hah rémítö szörny! és te nem pirulsz 
Illy tett után is mátkádnak nevezni? 

JAKUSSICH. 

Úgy van dicsö hölgy, mátkámnak nevezlek, 
Miként akarta mind atyád, anyád. 

IDA. 

Tudsz lelket adni a’ halott tetembe? 

Gyilkolni tudsz, de nem teremteni; 
'S midön megölted lelkem' jobb felét, 
Képzelheted, hogy még másik felét is 
Vérpadra hozzád enmagam viszem? 

JAKUSSIQH. 

De birtokomban vagy, gondold meg azt. 
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IDA. 

Milly törpe lettél zsarnok, milly pulya! 
Egy gyönge asszonyt, едy fogoly leányt , 
Ki tengerében szenvedésinek 
Védetlenl'il áll, csak rettentni tudsz? 
Bitor hatalmad véled szívet is 
Olly hirtelen Dyer, mint fnszt, öl, rabol? 

J A к U s s x с H. 

А’ fa'jdalomnak e’ sértô alakját 
Elengedem ; de nem hatalmam az , 
Mi kényszen't , hogy férjednek fogadj. 

1D A. 

Ki képes engem kényszen'teni? 
J A к U s s l с н. 

Atyád, ki újra élve eltemet. 
1 D A. ' 

Hah szörnyü! el ne hagyj eszméletem. 
J A к u s s l с н. 

Nincs más menekvés fellázadt dühétöl, 
Mint az, ha tüstént oltárhoz követsz. 

нм. 

Egek! mit ah mit vétkezhettem én, 
Hogye’ gyalázást türni tartpzoxn? 
Нет, nem ’s ezеrszer nem! Bár a’ halál 
Legundorítóbb, legszörnyebb alakban 
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Szakaszsza is ki kinzott éltemet. 

Vess sziklavárad’ alsó tömlöczébe, l 3 
Hol napvilágot nem Шtaт! szemem, 
Hol béka, ищут, kígyók és egyéb 
Napfényt kerúlö mérges állatok 
Versenygve ‘так színî véremet; 
Vess ablakodból a’ mélységbe le, 
Tégy a’ vadaknak erdeidbe ki, 
Tüzes fogókkal tépd ki szívemet, 
Végezz ki éhség’ ’s szomj’ gyötrelmivel: 
Mind ezt örömmеl inkább szenvedem, 
Mint olly nemembert férjemnek nevezzek , 
Ki éltem' éltét meggyilkolta. 

JAK U S S I C H engeazlelâleg. 

Ida! 

l DA. 

Nem , nem , nem! 
v 

‹ 

‚нАвмАшк JELENÉS. 
`voLTAK. Boum. 
ßonxA kaze'pen ьыер. 

Ída! 
IDA. 

Ah te Borka itt@ 

Hol jó anyám ’ê 
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B О В K A 

egy levnlet nyujt пен 

Im töle e’ levél. 

I D A 

olv“ hínelen elejú a’ 1evelel"s felßikolt. 

Örök hatalmu bíró! még anyám is! 
Nenn nem — lehetlen  nem teszem sohal'. 

Inkább ezerszer lijra meghalok. 
IAKUS SICH. 

Mi baj@ mi történt? 
I D A 

„а“ döl _ fájdalommal. 

Ah! 

\ J A KU s s I сн. 

Lássuk, Init itt? 
Felveszi a’ levelel ’s hirtelen hfnlja. 

Im’ jó anyád kér, 's ellenkezhetel 
Fejed fölött vészt rejtö fellegek 
Vomiltak össze és villámtüzök 
Készi'il lecsapni. Jö boszús atyád; 
Ádáz haragja’ slilyától csak én, 
Én mentelek meg, mint anyád hiszi. 
Kérlek ne késsél, mondj. Еgет. 

IDA. 

Seba! 
Illy csúfos áron nem kivánok e’lni. 

amm. JÁTÉKszíN. 9 
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BORKA. 

Ah kérem Пa! eugedjen; talán 
Tiz perez alatt már atyja itt terem. 
Borzad dühétöl а’ természet is, 
Irtóztatólag többször esküdött: 
Hogy újra élve eltemetteti. 

IDA. 

Több már nem érhet mint a’ mennyi e'rt. 
Érzem, hanyatlik perczenként eröm , 
Jöjön, gyötörjön; jót teет! velem, 
Elébb Пенzе‘: ment terhes életemtöl, 
Melly néke`m úgy is rózsát nem terem. 

JAKUSSICH. 

Engesztelödjél Ída; higy szavamnak, 
Szivböl keseŕgek sajnos sorsodon, 
’S ha a’ mi történt, nemletté tehetném, 
Ninos дышat, ninos ár, mellyet kime'lnék. 

l n A. 

Illy szép beszéddel vétkes lelkedet 
Altathatod ‘югу könnyebbítheted: 
De én elöttem csak gyilkos maradsz. 

.JAKUSSICIL 

Ne e’ nevet, inert gyilkos nem vagyok; 
Szerelmetekröl mit sem tudtam én , 
Sajnálom öt _ és árnyékaít hiszem 
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Engesztelendi e’ nyilatkozat. 
De sokkal inkább szánlak tégedet, 
Водy illy virágzó korban, életed’ 
Teljében a" sir’ martale'ka légy; 
Azért kezemmel Iijra megkinállak. 
Szerelmedet nem kérem  Iégy szabad, 
Csak'névre légy nöm, hogy dühöncz apád 
Módot ne l'eljen többé kînz`ani. 
Minden javamnak légy örököse, 
Csupán barátném, 's élj függetleniil.. 
Kores vagyok Inár, дне]: fíirtjeim, 
Nem tart sokáig pапta életem, 
’S tán egy török kard még korább lemetsz , 
Akkor kivzínom, tölts akárkivel, 
Kihez szived vonz, vígabb életet. 
На ezt Inegéred Ída egykòron, 
’S rám nem haragva emlé'kezhe'tel , 
És csak titokban mondod azt magadnak: 
„А‘ Vél‘l Jakussich nem volt lеggonoszb“, 
Kedvtelve nézek rád még .tulnan is. _ 
Elmond'tam iin’ vég rendelvényemet; 
Мёд ez s‘em лат mendj Эдем. 

IDA 

lmbozva , _ Belsö tnsakodzis'sal. _» 

Nagy Isten ! 

9i 



100 пыток Am. v. Pam’. 

a 

вовкь 

Engedjen Ída, ah fogadja el. 
J A к U s s x с‘н. . 

Csupán egyetlen szót mév. Szent parancs 
Akarja, hogy védd zsenge éltedet, 
Mellyet magadnak nem magad teremtél; 
Nyomodban a’ VéSZ; elkerülheted; 
Kezedben a’ mód; ezt is megveted? 
Légy nó'm. ’S ha mind ez nem birhat rеá ‚ 
Klastromba viszlek  bár korányodat 
О“ sem kivánnám elhervasztani; 
Né уйgу] erövel halni; mondj Еgет. 

IDA 

Van a’ boszúnak több illy áldozatja? 
Remegve állok , árva, védtelen, ' 
Mint a’ kit i’iznek ’s éltét шpам: 
Mélység fölött szük pallón tartogatja, 
Vesz, bár hová a’ történet bukatja. 
Sír otthon, itt is Мr; ~ az hirtelen, 
Ez majd utóbb nyel; haj! mind a’jelen, 
Mind a’ jövö csak a’ hala'lt mutatja. 
Irtözatos sors! milly zavar fejemben! 
Hová hajoljak? Ott atyám bezár, 
Вt életemnek eltiprója vár. 
Ki ‘дyмt világot kétes éjelemben? 



vx. mi.. zsAвNox APA. 101 

Elmém sötétülég föld e1lenem_ 
Haldoklik e’ sziv _szánj meg Istenem! 

I A к U s s Ic H. 

Légy csendes Ída! nyugtasd meg magad’. 

NEGYEDIK JELENÉS. х 

voL'I‘AK. SUSANNA ьыгр. 

I D A hozza' lzalad. 

Anyám! 

sUsÃNNM 

Leányom! el.._ msg@ hála ég! 
:nmsenno.. 

Ah темы! meg öt! ` ‹ „ I A x U s s I с H. 
Az fö ohajtatom. 

s U s Á NN A ma. alex... 

A’ kin lemarta arcza’ bíborát, 
Feldulta legszebb zsenge napjait, 
Bú’ férge rágja bimbózó Колай, 
Enyhítsd nemes hös véI.zö jajait. _ 
Gyász végzet üldöz engem untalan, 
Ahl hol lehet nö illy boldogtalan. 
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J А к U s s I C н.‘ 

Nagyságos asszony, egy vigabb jövö 
Derül reánk, ha Ída szép kezét 
Ezen kezekhez kapcsolandja. 

SUSÁNNM 

‘ i Ída , 
Kedves ` leányom Ida! 

' 1 D A. 

Istenem ! —— 

s U s Á N N A. 

Ha még szeretsz, ha szíved' legkisebb 
Erében érttem egy csepp vér buzog, 
0h‘ mondj igent , mondj kedves gyermekem , 
Anyád’ nyugalma függ e’ kis szavadtól , 
Anyád eseng, kér Ída —‚ _, _. 

I D À lusakndva, 
í 

’ Nem lehet ' 
‘1,; 'î 

s USÃNNA. 

Én sem kivánok élni úgy kegyetlen, 
Számomra is csak nyissatok koporsót. 

n) A 

belső küzdés után ‚мышки felé indul. 

Repedj tehát sziv! 
Kezét akarja „мы“; ’s e’ pillanatban. _ 



v. mx.. zsAnNox APA. 103 

ÖTÖDIK JELENÉS. 
VOLTAK. FORGÁCH. 

F o в G Á сн 
bekötött fővel belép. 

Állj meg! 
M I N D Y Á J A N hammm. 

‘ Hah ! 
1 DA. 

Ezen hang!  
Te vagy magad — vagy árnyékod kisért? 

F 9 RG Á C н. 
Én Ída. 

ID A hozzá fut. 

Isten! ö nem holt meg. 
FORGÁCH 

Ídám! 
Lát’d visszajöttem a'_ sir’ széliröl, 
Hogy visszakérjem szépsirhölgyemet. 

J A K U S S l C H. k 
Te élsz? 

FORGÁCH. 
r ~ ' n' 

Karod nem volt' elég erös 
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Ketté hasl'tni е‘ föt; a’ toronyból‘ 
Alázuhantam a’ vágott kötélröl, 
De hü szerelmexn’ örzö angyala 
Megmente ott is. 

HATODIK JELENÉS. 

‘voLTAL vlpÃx. 

v 1D Á к 'мы. 

Ah nagyságos úr, 
Dörgö robajjal mint a’ fergeteg 
Tör Szúnyogh a’ hegy' ormán felfelé. 

' 1 D A. 

Hah rettenet! 

JAKUSSICH. 

'Menj , жён! Ье a' kaput. 
vxnÁK el 5.. 

:AK Usslcn шт, 

УейdТопtоШra: mit szivböl ajánlék, 
Nemes szavamra {дает neked ,' 
Hogy én atyádat megbékíteni 
Kettös erövel, lélekkel törekszem; 
’S ha (5t virántad еngesztelhet‘em , 
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Önkényt lemondok Нa szép kezedröl, 
De hogyha véres czélját gátlani 
Szavam, tanácsom még is gyönge 11291, 
Úgy nîncs egyéb lit a’ menekhetésre 
Mint elfogadnod nnszolt jobbomat. 
Szived шейки: nem boldogít ugyan , 
Deg mégis inkább elfogadható, 
Mint a’ halálnak fagylaló keze. 

г он G Á с н. Y 

Jobban hasítsd úgy e’ föt‘szét elébb, 
Mig é1ek, щ bimi nет fogod. 

nxussx сн. 

Légy csendes, ifju! 
'FORGÁGH. 

Nem, mig caak ver e’ sziv, 

HET'EDIK JELENÉS. 

voL‘rAx. vlDÁx. HxвNöK. 

. v 1 DÁ к. 
Im' едитеt jö Szúnyogtól, uram! 

и 1R N ö к. 

Szunyogh kivánja töled_ ‘данa Ídát, 
Kit ö halálnak méltán szentele, 
Bocsásd, hogy újra ke'sz sirjába vesse. 
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J A K U s s 1 с н. 

Megállj barátom , itt úr én vagyok , 
Galád ki szót szeg , és ö szót adott; 
A karta , én cljegyzém, most enyém; 

H I R.N ö K. 

Hogyan? ’s te védnéd? 
J A к U s s I с н. 

Ugy van , védem őt 
Mint völegénye. 

_ H I R N ö K. 

Az már nem lehetsz; 
Sötét mocsok fog sűlni czímeredre. 

JAKUSSICH. 

Ő véli, én nem. 

.HlRNlÖ K. _ 
Azt izenteti , 

Hogy a’ nevére rótt gyalázatot. 
Halál m_osandja csak le, és azért 
Az elfajult lányt, mint megesküdött, 
Halálnak adja ismét martalékul; 
Add őt ki, mondom. 

JAKU'ss ICII. 

Mérsékeld magadì’: V 
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Kit házam öriz ’s én'pártul fogok, 
Akárki sértse, engem sért vele, 
Bántást pedig nem tíirök senkitöl. 
Vagy megbocsátand, mint illik, néki, 
Vagy itt marad. Több szóm nincsen veled. 

HlRNöK. 

Ne kényszerítsd, hogy künn`álló hadával 
Reád rohanjon; теrt ha nem hajolsz, 
Fejedre gyujtja büszke váradat. 

IAKUSSICH. 

Hét igy kiholt az emberség’ szма, 
Igy a’ barátság, jobb érzés szivéhöl? 
Átalkodott ész’ örjöngése ez! 
Menj, mond uradnak: hogy ha bösz agyát 
Szétzúzni vágyik köszikláimon , 
Rohanja meg, de én a’ jobb ügyet 
Védelmezendem, mint ígaz vitéz, 
’S`er6t erôvel torlok vissza. Menj! 

HIRNöx e1. 

f 

УМА khoz. ` 

F egyverre gyorsan , ho'gy ha ostromòl, 
K‘észen találjon. 
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v I D Á к ы. 

A' többiekhez. 

шт mit félnetek 

Nagyságos asszony; népem hl`í ’s erös. 
Kïvül zaj. 

s U s Á N к A. 

Milly zaj !  tusa’ra keltek  
l IDA. 

Istenem! ' 

FoвGÁcH. 

A’ lárma nö. 

xAxUsslcH. 

Hah! úgy tetszik, betört; 
Maradjatok csak  

\ Elmcgyen,_ a’ lárma crösbödik. 

s U s Á N N A. 

Forgách , fuss el innen. 
FoRGÁclx. 

Nem futni jöttem én, nagyságos asszony. 
Idát kegyetlen atyja eltemette, 
lgy a’ világnak ö már halva Volt. 
Нaм!’ öléböl megmenté Вaтт, 
Azért enyém lett, és bizton hiszem, 
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Hogy még ama’ nagy bíró is, ki egykor 
Ítéletet tart mindnyájunk felett, 
He'lyben hagyandja állítványomat. . 

. Találna bármi szertelen csapás , 
Élethalálban osztozom vele. 

f 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

VOLTAK. JAKUSSICH SzUNYoGHo'T 

karján dőlve; Hozza; utóbb Rt! thy , Vi d á RL ¿s 
többek. 

s U s Á N N A. 

Irgalmas ég! 
s Z U N Y О G H lankadlau. 

A’ zsoldos  jól talált. 
J A к U s s 1 с н. 

Barátom , igy kell esned szolgakéztöl ! 
S U S Ã N NA ‘рой; akarja. 

Férjem , te vérzel  
"Q s z U N Y o G H ьмыьп. 

Félre! 

l D A könyörgve. 

Oh atyám ! 
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` s'zUNYoGH. ' 

Átkom fejedre!  Végem,  meghalok! 
l; É 'r н Y ‚г ‘ 

luarjmîm'll' ‘Теги. igycmik tartanî. 
Hah! még te is vén áruló —— 
Rmkadni Кeк}, ekkux a’ feléje közeledö Furgáchot mcgpillanlva 

‘ mm1! 
Mind rám bocsátod fúriáidat.Y 
Átkom — reátok! ` ' 

Новый; 

J A к u s s l с н. 

Meghalt ! 
1D .y mene' fataal. 

0h atyám ! 
SUS‘ÁNNA. 

Eg! igy boszlílod ra)“: meg 'magadï 
JAKUssIcH. 

Ugy van: „наш itt a’ végzetek’ 
Örökqhatalma , melly büntet, ’s nyomon 
Каpп! derít a’ dúló vész után. ’ 

гщасььм a. mmm. 

Иду látszik а’ menny egymásért teremtett: 
Én nem kivánok szent törvényinek 
Gátlója lenni  
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Az опишyt Szunyoghra mum. 

Intö példa ez! O 
Már kész elöre vég intézetem, 
Mint Нa tudja, ’s im’ feloldozom 
A’ штаны , melly hozz'ám köté. 
Forga'ch Íìam lészsz, és leányom Нa! 
Legyen tiétek váram és javam. 

s U s Á N N А ‘мы nyujrja. 

Nagylelkü Е 
F o R G Á с п. 

Hzíl'x! 

IDA 

E’ köny: nìncs szavam. 
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TUDNIw/ALÓBL' 

1. A' ш. t. Мин‘; ezen munkának csak kiadója lévén, 
nem kezeskedik a' benne Юные“ nyelvszabályokról, sem 

` ira’smódról, sem végre aka'rmi nemü nyelvet ’s irást illetö 
elvekrôl; egyedü] дна kivánt a' kéziratok' birÁlatában 
íìgyelni , hogy az elfogadolt él sajtó alábocsátandó munka, 
mint egész egy тягy más tekîntetbf'íl ajánlható legyen,'s 
a' literatura’ jelen líllapolja’ban kiadásra méltónak шт 
hasse'k. 

2. Nem vizsgálhatván meg a' benyujlott kéziraìokat a' 
tärsaság feienként és egészben: ez, u. m. Zsarnok 
а p a Jakab Istvánlól , Vörösuxarty Mihály r. és gróf Des 
sewífy Aurél lev. Iagok’, mint e' végre hivatalosan meg 
bizottak' irásbeli ajánlására ‘Маши sajtó alá. 

3. A’ társaság állal kiadott kézirafok közííl ez XXXI 
(ЦК számu. 

D. schedel Ferencr., 
tiloknok. 
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MAGYAR TUnós TÁвsAsÃG’ NYOMTATÁSAI. 

 

A' Munn ’runôs 'rÁnsAsLG’ ůvxöxrvu. Els5 kůteh 369 lap. 
Pest, 1833. led rélben, Kazinczy` Ferencz‘ arczképével 
's négfy rézre тенге“ tn'blával. Színezett képü ’s vá 
szonkötésîî példány’ ára 0 for.  Szinezetlené , papìros 
borílékú kemény këiésben 4 for. 20 kr. 

MÁsomx xô'rx'r. Öszvesen 426 lap, Buda, 1835. дед rét 
ben ‚ Imre .'Íános' arnzképével, 7 k6’ és 8 rézxnetszet 
tel, Szinezett kêpů 's vászonkölésü példány' ára 1 ft. 
— Szinezetlené, papirosboritéku kemény kötésben 5 fl'. 

TUnomÁxY'lÁn. Közre bocзátja a' ш. t. iársaság. Szerkezt. 
Sshcdel Ferencz. Els'o’ év, 1834. IIV', köt, számos 
metßzésekkel‘ 

_ — Másodík év, 1835., V  VIII. köt. szinte számos 
пшениtte]. Buda, n. 8. Ara egy egy folyam'atnak köz. pap. 
4ft,iìnom pap. б ft. c. р. 

—  3d. év, lXXJL köf. Szerk. Csatô‘Pál. Köhyvá 
resi шов ‘és köz. pap.4 ft., ñnom pap. 6 ft.; p os t án 
Рей; köz. pap. 5 ft 36kt., iinom pap. 7 ft. 36k?. Elô'ŕìze.. 
tést mìnden kir. posiahivatal vállal. 



N—Yuv’rUnoMÃlYl PÁLYAMUNKÃK. Kiadja a' 1n. t. Нива‘; 
Elao‘ “Не! I. A' magyar nyelvbelí ragnsztékok és szó 
képzök. Irta Cantó Pa'l. E1sô' rangú jutalomfelelet. II. 
A' magyar nyelv'szóalkotó’s módon'ló ragaînak nyelv 
tudományi vizsga’lata. Irla .Nagy Jánva. Másod ran 
glî jutalolnfelelef. X és 176 lap. Budán, 1834. Nagy 
Sl'ét. Kötve posta pap. 54 kr. közép pap. 40 kr. 

I’mLosomnAl rlmnwlxlx. Kiadja a' m. t. társasa’g. Elsô' 
kötet. Almási _Balogln Pál' felelete a' m. t. t. ezen 
kérdésérex 'l'udományos lnívelò'désünk' törlénete {(16 
szakonként mit terjeszt ele'nkbe a’ phílosoplxia’ álla.. 
potja iránt; és tekintvén a’ philosophiát,ì_miben 's 
mi okra nézve vagyunk hátrább némelly nelnzeteknél! 
xvi é@ 211 пр. вшып, 1835. Nagy sadrét.. Kane 
postapap. 1h, közép. pap. 45. kr. 

MAGYAR JÁ'rixsznu :UTALmAzo’r'r rxLxLx'rnx, a' m. lud. 

târsaságnak 1833be1i ezen kérdésérex Miképen lehetne 
a' magyar játékszínl Budapeslen állandóan megállapl' 
uni? (Еду, xánay és Jakab' feleleteik). VI és 106 
lap. Buda, 1834 Ára Кбит papir 36 kr. Postapap. 
48 kr. 

Ммп’дв uxm'zsmis' is szónAsAsz'rÁs’ föbb szabályai. A' m. 
t. tfírsaaág' különös lxas‘ználaiára. Ma'sodik kiadás. 40 
lap. Budán, 1834. srér. Pompapkaw. 1o kr. 

Gnmprncn ‘manutax dell' avvocato Francesco Csáaza’r. 420 
jup. Pe§t._1833. Nagy Srét. '.Két rész едy kötexben. Posta 
`l?. Kütve 119: 30 kp. _ 

Mutu; il linu zunszó'rLn.~Kôzre bocsátá a’ m. t. una 

_ дёдьцёцдтгщепёя xjégz. Budán, 181_55, kia Srét, IV és 
n 846 lap',' hároln hárqxn oszlopra. Iró pápíroson füzve 3 

ft, p‘ostapap’füzve 3 ft 30 kr. (A’ magyarnéxnct жён 
sajtó Май.» ._ . ' _ 



Мн‘нпи’пкц můszó'rÁR. Küzre bocsátja а‘ ш. t. iársaság. 
VIII és 120 lap. Budán , 1834. Nagy Srét. .Kütve 20 kr. 

Рнхъоsогшм míîszó’rÁR. Közre bocsátja a' m. t. táraaság. 
VIII és 212 lap. Budán. 1834. Nagy Brét. Kötve 40kt. 

Honrrxus’ LxvxLn. Репин; Kia Jáuoa. Az ŕeredeti textus 
eal Döring szerint. 's Wieland’ magyarázó jegyzeteî 
vel Knzz'nczy .Ferencz által. 551 lap. Pesten, 1833. Nagy 
Brét. Posîapap. Kötve 2 for.`15 kr. 

Кижи! Fxвxncz‘ erelleli шапке“. E1sä кат , Poelai xmln 
kái. XIX és 305 lap. Budán, 1836. n. 12. kötve p08 
mpap. 1 ft. 36., пушки. pap. l ft. 12 kr. 

Тише. (Második pályadíjt nyert) szomorújáték б: felv. 
Szerzäje Horváth Czyríll. 141 lap. Выdдя, 1834. 12réf. 
Poslapap. Kötve 40 kr. 

FAIUu ъыювдьом. (Másod karbelí jutalom) vigjáték llá 
rom fvon. el Illa Jakab [stvn'n.. 123 lap. Budán', 1834. 
12réf. Poslapap. Kötve 36 kr. 

Á'roE. Dramai köllemény. Irta Tóth Lo'rz'ncz. 174. lap. 
Budán 1855. niét. Posrapap. Köxveqa kf. 

A’ JÁ'rèxus. Qrama Imandtól. Ford. Thaller Ialvn'n. 163 
lap. Budán, 1834. Nagy IQrét. Poslapap. Kölve 30 kr. 

Alzira. Szomorúiát. Voltairelô'l. Fo‘rd. francz. Jal‘aò Isf 
vńu. 9‘1 lap. Bullán, 1834. 12rét. Postapap. кат 24 kr. 

Тдпспц» Szomoruját. Voltairelò'l. Ford. francz. Är'uay 
битве”. 11.19 lap. Budiín, 1834. 12rét, Poslapap. Kötve 
26 kr' 

A’ вотсsшАим постов. Vn.gj. Molîeretöl. Ford. ‘итог. Ka 
zl'nczy Ferencz.74 lap. Budán, 1534. 12:15h Postapap. 
Kötve 24 kr. 

' o 
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Впшнцмх Munn. УЖЕ}. Lessingtô'l. Ford. Kazx'nczy Fe 
rmez. 146 lap. Выйдя. 1834 12rét. Postapap. Kötve 
38 kr. 

TUnAlnoT. Tragicolnoedia, Gozzi шёл Schiller. Ford. 
Gáthy Jlínos. 160. lap. Budán, 1835. 12réi. Poâtlpap. 
Kütve 36 kr. 

А‘ vńcmmnzu'r. Drama Ы felv. Illiandtól. Ford. Kûllcey 
Henrik. 166 lap. Budán, 1835. 12 réi. Poslap. kilhre 36 kr. 

Омвтц. Szomorujálék бf felv. Alñeriiô'l. Ford. olaszb. 
Császa’r Ferencz. 107 lap. Buda’n, 1836. 12rét. Posta 
pap. kötve 26 kr. 

Sorolmm. Szmnorujálc’k б: felv. Alñerítô'l. Ford. olaszb' 
Csáazn'r Ferencz. 100 lap. Budán, 1836.12réi Postapap. 
kötve 26 kr. 

A' 'rznmńszz'rxs számox' LosAnrnmn, 1t6l IOSOOOîg. Szer 
keztelé Babbagc Károly. Slereotypharmadik kiadäs 

kNagy Kríruly, xn. t. társ. l. tag' ügyelése На". XIV' 
és 202 lap. London, a' m. tud. társ. kůllse'gével. 1834. 
kir. 8 rétb.Áraa magyar, angel és némelbevezelés 
sel, zöld papiruson 5 ft, sárgán д ft 45 kr, fejéren ßfí; 
két nyelven (t. i. magyar és Angol v. német) zülll 
pap. 4ft 45 kr. sírgán 4£t30 kr.; csak magyarul, zöld 
pap. ‘НЧ. 30 kr. sáxgán 4h 15 kr., fejéren 3 It 40 kr. 

А‘ пъзбвв ANALYsxs‘ xиши. Irta Gyô'ry Sa'ndor. Els6 fillet. 
124. lap. Budán, n, ledrélb. Szép nyomt. papír. és köl 
ve 1 ft. 30 kr. 

Рцптб TönvńxlYszém мышц‘ Tönvx'snY. Irta Szlemenincs Pál' 

230 lap. Bndán, 1836. Nagy Баdrа. Kötve 1 ft. 12 kr. 

Mind ezen könyvek Eggenberger .Tózsef pasti 
könyváros és xninden egyéb lliteles könyvkereskedô'k 
riltal meghozuhatók. 
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