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szEMÉLYEK 

\RIENZI, római podesta. 
NINA di RASELLI .‚ ЬЦтeзe. 
IRENE, huga. 
ANGELO, apródja. 
MONTREAL VALTER, egy bérsereg’ vezére. 
MATHILDE, hitvese. 
URSULA ‚ vén asszony. 
BRETTON , _ › l . ` ` ARINBALDÈ Valter a vezérei _ _ _ 
PANnULFo 

свссo 

ввпттхш 

VIVALDI 
нонх‘ш. PoLGAnoK. KATONAK. óRòK. 

római polgárok. 



nLsö rnLvoNAs. 

ELsó JELENÉS. 

(Rienà' Iаka , a' CapitóL) 
A по EL o. ‚ 

(Ursulát kezénél {ogva x'agadja. elö.) 

ЕМ! e1б! te rejtélyes teremt\"ény,' 
Kit én szeressek-e, gy'ülöljek-e? 
Habzó agyam nem tudja. Kis korom’ 
Gondos kezekkel ’s féltve ápolád, 
Ételt italt böven adál; csinos 
Ruhák fedezték gyöngéd tagjaim’ 
Olvasni, l'rni, megtam'tatál 
’S minden nemesben, jóban fölneveltél, 
De hogyha néha gyermekérzelemmel 
Nyakadba estem, ’s halvány ajkaidról 
Csókot szerettem volna rablani: 

Hidegen kaczagva löktél el magadtól. 
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E16, elö most! nagygyá érlele 
Nagygyá ’s okosbá húszévl'í korom 
Mint voltam akkor. Szólj most ’s rántsad el 
A’ titkolódzás’ zordon тyшt 
Sorsom fell'íl. 

unsULA. _ , 

Még hïncè ГЦ ai idô. ANGELO. 
S meddíg kivánsz még f'gl’iként Штaт? 

_ .. `'URSU‘LÁ. 
Kisded koro‘d'tul föl'n'e'véltelek , 
Csinos ruhákkal `födt'em tagjaid’ 
Étel- ’s'italban nem láttál hizeínyl:_ 
Olvasni ’s irni'megtanl'tafálák, ‚‚ iì'f; i` . 
’S midön erösbek li'ínçk „зимы: на „'7: 35 .. 
Rienzi udvarába hoztalak .:`l! них; _; is ' ".. 
Hogy itt `vi'tézzé штeыгъыаgц ы.’ r 1.`’ 
’S vitézi tettek áltàl` nagyxanmènjdmí '_'mfl 
Mi kell egyéb', mit kŕyáhlgn'tsœhc.. i; al1x’. 

¿Nèßńòl' .È.."l¢ì;.'.::: d 

_;) ‚ :.‚: `n` `:; ' :I'ßÀń'yón `'‚.' 
Тe nem va'gy'ë'l'lnîéke'lïg t'ù'dbìil'2 bij 
’S e’ gondòlal.'' li'çvl't'î"á'gyvel’äńl'ef "mi “ " 
E’ dúlja ига‘мыеш'eу'игёёёР" ";2 ‘И _U 
Mondd „iegïki aafäfámäélfèmet, ' 
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Ki volt atyáml? él-e, meghalt-e már! 
’S ha halva van, mondd meg ki ölte el? 
’S én esküsç'öm yérázott fürtire ' ‘ ' 
És a’ tanú ég’ d'öçgö hangin . 
’S mindenre, a’ mit szentnek h1' az ember., ` ~ 
Boszút veszek halálaërtà I`egyen` ' 
Bár legnagyobb jól'tévóm, bár Rienzi, 
Bár e’ kebelnek legkedvesb baŕátja 1 
Boszúvasam szivében dúlni .fog! ' . 

(Еду marvány ‘шахты; эта.) ' 
Anyám, te szent`ass‘zony vaд’; gyászkolostor‘ 
Rideg magányzít “Нaшим Ía'kúl, 
Szôrköntösödnek éjszimï redöi ` 
Mély ’s zárkozett 'buzgódaísod’ jele; 
Im, kénysze'rx'tlek-e‘ szent jelre itt, 
Felelj, ki volt atyaímQ ’s mi. a’ nevem”.l 

.— _ ‚ п`ввщхшаегед.) 

Megtudni aт: ш 'hem fogod Sóhâ. ' › 
` {К'Кгдщд ' 

Asszony, ne èl_rémit'jëg'szavad. " ' 

Mindenre kéŕlek, Ещё szent elötted, Az idvèzl'ílet’ n_ag'üy _reményîre ' ` 
Mellyért rebegnek b1_1zgó ajkaid, 
Ifjú korod’f hullott .virágira,. E 
A’ boldog ó‘ŕák‘’îglzéf) so'rára "_ _ 
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_ ~URSUïlIrA (keselů'lnflsollya'l.) i; 3".’ I); 

‚ ‘î. ‚ _ и; А’ boldog órák! '- sz‚înjélhüem'; s'ólìaf~ " 
' ' '. . н 'z ' 

A G E _L 0_ (geyjedtçg.) .. ‚ f ‚ ‚. ‚ ‚. 'ш êj 
Atok feJedre , undçk _vén boszorkápy! `~ __ ` 

:l: URSU'LA. "(1„' :: '`ìîì 
’S te nem pîn'úlsz' átkozni engemet? 'дf a" (l 
De nem —- te erröl. nem tehe'etsz,"sze§gén;y'' 
E’ bu"n fajodnak szennye ’s bélyege. 
Hálátlan?! az volt ö is, a’ ki gyászba_ ` 
Temette éltem’ minden napjait. ‚ д ` . 
Átkozz tovább , átkozz kegyetleìlebbůl. 

AnGELo штате.) . _ ï 
Nem, én nem átkozlak, te jól'ne'veltél.fffî 
És gondosan, bár nem szerelmesen; :' ' ' 
Áldás reád , nagy мы -- all,' de szóllj! -- 
Lásd dajka, ~hö keblemben tengerár zúg, ‚‚ 
És agyvelömet örñlés Гeнш 
Bienzi’ szép hugát in'nádom'én’ïT-~ `_ 
De a’ podesta’ húga ö! f ’s fkil'én? 
Egy eïvetett, atyáç'la.n , .@Írvá . 
’S ml'g a’ nemesb fajúh'lovakl'lákjßï: '1 ¿_? ‘ g’. 
’S.vadászebéknek ''é'zárhìazá_s'a (дай), ' ' 1 ь 
Én itt „вы пé1ы1',‚шiпыгё41‹ё;6; 
Bolyongok a’ "Világom ¿- Ö'rl'il'é's‹ Ц 

`мы; 

' д a.: 

. 'L 

::` 3'.. [__ .' 
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Nálad csuplín a’ kulcs, óh' nyisd fel e’ zord 
Titok’ Ьошйуозфайaпьчáг.1;111141x‘! . 

Vérem' fe1ót¿’`'s;ñdvemńek jobb felét' с Н пвsиьь _ ц 
Megérdemelni 'bajnok tett’eiddel 
Szerelmed’ 'édes tárgyát szebb leszen. 
Légy jó ', nemes szivl'í , 'vitéz ', ha'tudsz , 
Ha véred’ átka пer11 gátol; ’s öyůlj 
Hogy nem szülöid 'ìiöít hötf'élèted, 
Mert bár világi czl'met' vesztenél 
De lelki üdvet nyertél a’ cseréb;en. 

': '.\.’. `. 

. A N G E L o. . 

Nem értelek. _ _ ' f '' 'f' "f 
UńsULA.` " _ _ _` 

. Még eg`y'okos 'tal.lácspt, ."_ 
Miért ez ú'ttal fölkerestdek. .._ 
Bómában egy 'embér 'val‘i, Mont'reab' ‹ 
Kerůld ez embert.. mél-ges skorpióként., ' 
Mert ö' okozza sz'envedéseid’ „_ 
Ó volt családod’ átka ’s ördöîge.' _ 
Szorgalmasan járdwa’ misét, .naponként 
Böjtölj ’s imádkozzál, тeг; ah! sokat 
Kell még imádnod .istent, jó fili, 
Hogy rosz fajodnàkvét'két eltörůld. 

' (ищем ы.) _ 
_ ' c tí 
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`L ъ ' '_„ANG.x-:Lm ' 
Megállj, meg'állj!ü-- elment, ésnnem felel. 
Szivetlen , álnòk, jéghideg banya , 
Kir61 nemének gyöngéd érzeményi 
Az arcz’ virágival l'ehulltanak. 

‚мдзфшк JELENÉS, 
.` "_'mnmm ANGELO. 

:„J '` . 

1 ’ "'1c RENE. . 
Miféle vén 'a'sszony volt, Angelo '," à" 
Ki ‘(Пeй elгohaпt‘!' -- hozzád jövék, 

Hozzád,'szerelmesem, ki éjeimnek ‚ `‚': д; És napjaimnak gondolatja ‘жgy, 
’S kit látok'itt? hbsszú, sz'ikár, komor 
Savanyt'r arczlí 'banyát ‚à‘ kit ruhája 
Redöinél'akarsz itt'tartani, ' ' " ._ 
’S ki tégedet paranóàoló `szemek'kel Ш: .. 
Eltl'lt ma'gától ’q vissz'aútasl't! `w f" `_ ' 
Ugyé, xszeretsz'!` mo'ndd, Íí'Qg':Y'êz'ép:étà'z , 

. `1 ' ; ‹ Vén nö szérelmi pó'stïai'"nient1 à. . ; . ;.„‚;‚; . ' ” „мы? a` yimg. 
QANßE.Lo. ‚ `' ш . ` 

Gyanakszpl ¿des' Szcéìilszérélmèjn 9 _óh_,n . 
Mint bolilogl't gjanúd te' eiig''e'mel:` ‘ 
Szeretsz, igen, szeréfszQ'nièi't lám gyanakszol. 
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De légy nyugott, én''tiszta hů'd Vagyok 
LS szeitelmem еду, mint is'ten égbeù:,'_~_e's_ :In 
Mint angyalarczodtmellynek mása sincs 
E’ szép,. virá'gzóz, видe; nagyvilágban.. _ A 

.' .. ‚. НЪЁЫЕ'. ~ ‚‚ 
Megnyngszom f .és ‹ hìszèk пены; . de мёg}; 
Forrón мышeй» -т Tiszta~kék szemed’n:n`. 
Szeh'd egében nem шик hazudsa'g :blJ i‘.. 1.' 
És ajkaidglakf zengö hangja n'em ç'sal...'`_ . l 
De mondd tehát, ki.volt 'e’ vén banya', . sii 
Szúró szemekke'l, félelmes vplóval; 1' .': ь; 

‚$6téтiт1 Szßl'zetruhában,`me1ly'nek > s1 ;..'; 
Suhogó robajja szellemhahg' gyanánt i ` _. 
Hatott reám ’s megr'çízfap `lelkemet. 

._ ‚ ANGE L o. 

Ez @gy me's'és 'r'ejtëlyès szůŕnyet'egâìf'i. @::i‘'2 
Szelíd leánykáni,11"'ki;fölílevelt. ’ "Щ 1li ‘'ï' 
De nein szülöìń ńe'kém'y'fsàki `~säzleírx'nàzûfsòm.‘ 
Tizkát elöttem álndkid' takàŕja. ``' П’ к' î`ÃL 
Tiz év elöttïbátyŕídnnk udvâmbaftia im З.' 
Hozott ’s azóta zárda’ szl’l'k körébe 
Vonúlva élfét' 'szigöŕ’li’"bójtöìésseì mi è. а` 
’S buzgó 'imádkozásìal ten'ëëtî. 9* В’: :ih`#ï 

Ah! мщъьдмддимею'‚атакам f ’~ ' ’S atyám’ nevnét', és:`boldog'saíg.omoìí` ..`ßï'ïf':'\_3 
Féreg‘gyanántïrág щитoм „мыши Ы 
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` ‚хввпв, `; 

Óh Angelo! -- hát' forró , 'hű szerelmem"! - 
ANGELO. ` ' ' 

Bocsáss meg édesem; Мы! itt vagyok 
E’ szép világon, felnöttem magasra, 
Mindenhez értek a’ mi ékesl'thet ' 

Nemes vitézek’ délczeg táborát, 
’S mi életemnek legdicsöbb virága 
És koronája: bl'rom hű szerelmed’. 
De mind ez engeín’ bé nem tölt egészen 
Ha nem tudom, kinek köszönhetem 
Ez életet, ’s ha józanúl nem is 
Reménylhetem birásod’ 

IRENE. 

Óh szerelmem! 
Szép Angelóm! hidd el, te főnemes vagy, ' 
’S ha nem vagy is nemes, de" kebled az, _ 
’S nagy bajnok is vagy; l'rást ’s olvasást i 
Értesz miként a’ legtudósb barát. _ 
’S mi mind ez! --- én téged szeretlek, # 

‚ ' . :ennyi. .. 
Elég; ’s ha koldús, rabló’ gyermekq_ ‚ .„f. 
Volnál, ha semmit nem tudnál, csupán; ' î; 
Engem’ viszont szeretni: mégisn. olly hőn”. ~if 
Szeretne téged, lelkem. ’S e: 'fölött'` д è' 
Ki vagyok én? csak egyszerú leányka 
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’S csupán azért dús és azért kevély 
Mert tetszhetem neked -- szegény 
Polgárleány különben -- 

A N G в L 0. 

’S a’ podesta’. 
Húga. 

x в E N в. 

’S ki a’ podesta? -- egy nagy ember 
Kit Róma tisztel és egész Olaszföld, 
Nagy ember ön szép lelke által és 
Őnérdemének szárnyain гeрб]. 
Nem származás tevé őt olly magassá 
Mert ö, miként én , polgár" gyermeke; 
’S mi lehet belöled még, lánglelkü ifjú 
Hová ragadhat tündöklö erényed? 

ANGELO. 

Ne altass illy ln'ű aranyreménynyel 
Irene! —- a’ podesta’ húga vagy te ‘ c ' 
És a’ podesta Róma főura, 
Ki megtudá alázni szellemével 
E’ büszke főnemesség’ szirtnyakét. 
’S megrázni `ösî` ma'rványcsarnokif ‚ 
’S német kirälyiyérböl származott 
Bár atyja elszegényült mostohaf 
Század’ kemény idöviharja közt. 
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Nem , neriì` , leánykaf!" 'Lfénypo'rít' _2vagy‘“ te; 
H _ .. ~ mèllyhèz ч 

Merész remények töi'ïietnek csùpáń' "' ‘ 
Еget hasl'tó sas szárnyakra l'ílve. 
Es én'?__sz'egény, atyátlan árva й! 
De küzdök a’ nagy czélért, szép szcrelgïgemj 
Kedves leszen szemçmben' a’ veszély 
Legcsábitóbb játék a’ vákmçrö harcz. 
ÉS éjeké't nàpokká ’s a" lëbetlent.' 
Lehetövé teдeт biráàgdért. ' 

.m ;': `щ' ‘:ff .. '. ` . . 

.ÃREQÄEY.. 'mд Líynìw. frgb Я’ 
Ah! a’ veszély!f-€§7usd~`a’'vèèzély'tàß-¿È*Viiilínâíî 
Ьeёпy:"а3уо1‹„,'‚ч1ё’ЪйЬ„арёюйшдёййёц ë' 1“ " 

’S elliéifŕädozńék'ösz’fvil'ägalìënè мы Í'fï Elvesztve tégedî :д›:'› 51.11.1`1 .11 Lmânngj.: ìt'l' l?. 

': É`Ã И‘ 

"Ё HÃ: 
1 

A'NU FII/0" 

“www láffadfuälriiï, k'e'já wi“ ' _ 
’S a’ 1e8пэЁyОЪЪЧёЁв2ЪШёЪЪ cínéfráf'tiilïv'e' " 
Melly birhalásoiÁńl'ffdè ëlììï'sz'ebm‘ l-`~ '; ; 

Légy ájtatqs _te ЬПёЬёЦЬыЬпaпЁ ' Н' 'fmt' Szép szentîf'’s’îinádkoz'zâl; alkâlöm Legyen kitúnnöm' "sïl'nův'elnefmfnä''g‘yòt'i' f" ' 
Légy ájtaw's; @erf ¿des шины?‘ ' ' '.' Nagyobb erôi'f'ol 'bl'ŕfà"».l'iér'elèr'n."' ' 

*u 

Si; 
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IRENE 

Bátyám köielget ’— homlokllri'köńoi' вoт]. 
Veled kiván, mint látszik, szóllani. 
Istenveled szép, kedvès 'Angelóml 
Istenveled , szeress ’s álmodj’ velem. (El.) 

r._. ‚т.‘ 
'АЫЕЕЬШ 

1Бeп , _tg _á'lmg'im’ legs'zebbik'ef!_ -f ` : 
Ejjel ’s napqpta! -- щшу kömnyen. lebeg, 
А’ рaщафoр ..semféri Идy _nyojpa ` . Í' 
Mii“ es_fißzellö. l'çngnëfányßkqmf `fx Mi lelkesl’Qt ’s:çlszárja't ymolïgl'agpîsfg g 
Dicsöre, szépre, 'öt ha l;áthatom. " 

1': 

`° 

Igeßl. birá_sa k'üz'dni le.lljresl'tl. . . n ‚ 
’S ha'csillàgot kell égŕc'íl elràgàdnom'. _ u ’S mint gyöngyöt, éjs'z'inů hajába fůzhöm, 
Vagy a’ hatalmas 'päpàfâs'lzèpt „aкциát 
’s királyi Рысиít a’ csás.ìzär’"kezéwl 
Raknom le lxíbainál äjä'ndokúl: 
Nem csügg'edek. Del:--.imhol a’ podesta. 

` \::'~ 2.\.(vissxa`vamíi~)' ` ̀  ̀  ' '| ’Í 
Ё ` Ё!!!" ' '_' n 

' ' ' :.1` ’ 
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HARMADIK JELENÉS. 

RIENZI. ANGELO. 

в 1 E N z I (olval.) 

„Ох-3268018 szabadságát nem käpes megálln 
„pl'tni egyes ember, ha "a? nép, úgy lega’lább 
„annak egy lelkesůlt ~része 'kçiet n'e_m "nyújt 
„neki, ’s készséget nem 'matat önzéstől 's „haszonvágytól ment штатa.“ “i " 

( GondoHiodjk: ) ' 

Igaz szavak! ’s jaj nékem hogy azok! 7 
Ang'elo !_ __` А" ¢. 

. ‚ . x újnál-mo”. '_ _ ` _ 
. . .:.. '. ‘`‚`_.i";._:.;3': 'l v_ . 
.Nagy podesta'.. ¿M ` . t. Щ 

Bumm. ' ' ’ `f 
Féli’e azzal, 'mï" 

Ismét hízelgés, folyvást csak hízelgés! 
Más kell nekem! más! ml'g sok száz ajak 
Tarkán dicséri fényes e'rdemim’ 
’S kábl'tja dicsre hajló lelkemet: 
Egy sincs, csak egy sincs, a’ ki áldozatra 
Kész volna értem; nincs, kinek hihetnék. 
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A_N G E L 0 (pb-.ika.) 
Uram! 

в I в N z l (ummm) 

Szegény fui , 'sértélek ismét 
Komor szeszélyemmel? jer, add kezed’ 

А N G E L o (levu-odva.) 

Kegyelmes úr! 
R 1 E N z x. 

Angelo! jó ñú! 
Nekem barát kell, megbízott barát ‚ 
’S egy van csupán , kiben megbl'zhatom. 

' А N G E L of 
’S ez egy ‘ì 

n I E N z i. 

Te vagy. 
A N G E L o. 

Te büszkévé teszed 
Ifjú korom”. Parancsolj életemmel. 

‘ 

RIENZI. 

Halljad tehát, mi helyzet nyomja lelkem”. 
Egy tátogó örvénynek partja e’ polcz 
Hová csapongó vágyim vittenek; 
Egy félrelépés -- ’s veszve van Rienzi, 

q 

’S elég kevély vagyok kimondani 
`. EREDETI JÁTÉKSZÍN vn. 2 
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Hogy' véle együtt veszve a’ szabadság, 
Mert e’ seregben, melly itt polczra tör, 

'Е’ nagy seregben nem ¿látok csak egyet 
Ki a’ hиáъпегешé - ~nem ищу“; 
Е’ hajdan olly nagy Qlljt dicsö haggít, ¿ 
Kit ösi nagyság lelkesl'tene 
’S hajdan szabadság’ szenlebb szelleme. 

ANGEL@ 

Ismerlek óh jóltév.öm! ismerem 
Nemes szivedneÍi fiiz'tá czéljait, 
E’ Róma tégéd 'r'rl'i'eg I_léí'ri ërdemel. 

lilìmzçl. ú 

Еgy szót sem err6l.-- Hallgass meg'tovább, 
Tekints körůl, kik vannak ellenèm Ё’ ' ` ~ e 
A’ leghatalmasb , legdusabb uгa]: 
Ifjú koruktól fegyverben gyakorlott 
Vén bajnokok, kik rablott kincsökön 
Sok lelket, éltet, hl'íségèt vehetnek. 
’S mellettem? '-- eg`y nádként ingó sereg 
Melly a’ szabadság’ szép gyümölcseîf 
Használni tudja , érdem'elni nem, 
’S'mellynek fogalma a’ jóllétfelöl: '::`_i1 ' I 
Adóul egy kis `frlléït sem íiwedmi. lll 'Д?! 
’S im kéntelèn valék külföldi'g' béres' ". li 
Seregre bl'zni Róma’ szent java't, ` i 1 

н 
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Norman seregre, mellynek fövezére 
А’ büszke Valter most Rómába jött. 

А N G E ь o. 

Vaiter, ki még szót nem tartott soha 
Ha mást kívánt ön haszna. ' ' ' ' 

RîÈNzt^ 
Mit keres 

Rómában e’ gyülölt ember? miért 
Hagyá el ö Palaestrinát? mi Ы: 
Felőle a’ városban? 

ANGEnm. 
Nem tudom. 

RIENzI. ' Í c " 
’S ezt tudx'li kell nekem -- te általad. 

A N G в L o. 

Sz'ólj! kit baráti névre méltgtál, 
Kedves te érted annak a’ veszély is. 

R x в N z 1. 

Gyakran panaszlád ,' hogy szülöidet 
Nem ismered. ' 

ANGELm 

’Sjçz búsl't lin'talan. 
Nekem nevet kell nyernem, a’ 'mi nincs, 
És napjaimnak minden gondolapja , _ 
És éjeimnek minden álma ez. 

.Il 
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.'RlmNzL с 3 

szolgálj ezentúl, mint eddig ,' hiven' 
’S nem lesz okod, hogy; vádold sorsodat. 
Ismered-é_ a’ 'nq'rman' fővezért; `_ L 3' r . ̀ И` __`'. 
Valtert? ' L És“ д' 

A N G E__L o. 

Nem egyszer láttam öt, uram! 
Egykor, midőn nem is vélem, sebes 
Léptekkel oldalamhoz társula .. .. j., ' 
És megragadván két kezem’, sokáig 
Szemembe nézett. „Milly, hasonlat ez“ 
Kiálta és vadan keblére rántott. 

„Ifjú, ha egykor pártfogóm lesz 
Szükséged, azt lelsz bennem, Montrealban.“ 
És elrohant. De én el nem felejtém ' 
Mit monda, és ez most hasznomra lesz 
Új küldetésemben. .. ' .. 

"manif. '; 
Eredj, siess hát; 

Te éles elméjü ’s ügyes l'e'gény vagy, 
Eredj ’s vigyázz rá reggeltöl napestig '—~ 
Légy oldalánál, őrizd 1rhoczczaneísilt, 
Siess , szegödjél hozzá'és tudósitts 
Mindenröl, a’ mit Ищz, Ья11as2'пар0п1‹éт‚. 
Kikkel beszél, kikkel társalkodik, 
Kitöl kap irományokat, ’s kinek ШИН!' 
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Mert nem hijában jött Rómába 6. 
ЁЫИШaЬЁ, mit rád Штaт? 

ANGELm 

Podesta ! 

F ölvállal om. 

nxENzL 

Siess ..hát és vigyázz._ 
Egy bl'ztosom sincs Rómában , csak egy sîncs', 
Iegyezd meg` eм; Mcnj, háhím vár reád. 

A N G в L o. 

’S hálám vezet,}'1ogy holtíg hl'íd'legyek (el.) ` 
RIENZI. 

Szegény podesta! vérszim'í palástod 
Nem púha ágy álmatlan éjiden. 
A’ büszke lélek fénytetöre tör 
’S elérve nagy munkával a’ magas ещё“, 
Hálákat ád , hogy dicsvágyása öl: 
Nem tette halhaidtlan életl'ívé. 
Lágy nyugtot óhajt gondnehéz feje 
De nem lel azt a’ büszke ormolion 

A’ mellyeket vész’ szárnya zůg'kò'růl', .. 
Mig béke leng a’ völgyek’ enyhhelye'ben, 
’S nagy vágya’ teljesůlt'e -- büntetése. (El.) 
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NEGYEDIK JELENES. 
r 

(Íiomos he1y.') 

MONTREAL VALTER. BRETTON. ARINBALD. 

MONTREAL. 

Jertek barátim! e’ romok fölött 

A’ hajdan olly’ nagy Róma’ omladékin 
Szándékom й] fejdelmi székemet 
Megállapl'tni. ' 

.A R I NB A'Ln. 

. Valter! mit beszélsz? 
Hát elfelejtéd ̀  s'zerzödésedet 
Rienzivel'! hogy Ей segéde lészesz ' 
А’ f6 nemesség'ellen és hadaddal 
Palaestrinát bevés'zed'? ' ' ' 

'MQNTREAL' ' .." 
_ Jól túdom. 

Bienzi bukni fog, hah! a" `keyély 
Podesta bukni xfog ’è helyélfe én _ _. _ 
Lépek, de nem ,' mint pápá’ embér'e'.. '' 
Hadd képzelödjenek, ha úgy akarják 
Avignon’ teŕmein, de Montreal 
Uralni senkit nem szándékozîk. 

Ö úr lehet saját magas nevében 

у 
n 
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Élet ’s halál'falönps тeмы nem :fog, 
Nein, senkinek! -- ' ' f 

A m’N в _A L n. 
; “s erárulod „ш ' 

Е’ nagy Rienzit д‘ е’ mag'as "'szivüt 
Ki minket olly dús'an iìzet"s kinek 1' :I 5 
Erényeit bámulja a’uvilág‘! ` .; '`|' 

' MONTRÉAL. _ _' " 'f 
igen, ha ‚аду пeшёщадыёa Mit‚irs; ' ' 
вышхoт. K_ir'ágyi fs'zëkë‘ket' L ' jj 
Nem osztoga'tnàlf ë'lès‘olń 1s =bìirx'n'i aif 
Csekély, ha r fa'òrs'piágÍQtfvIesziÍhk'.' .' . 
Elárulom наeм‘; áî‘ki'fîéK'„f ' .' ` . 
Nagy'sága engé’í'x'lf'czÍsäkxìiÈńAáÍxÉà '_ ’S kit én olasz'bósziî"§gçslz_hbifëvè`lm' Í" 
Bégófa gymöräkpäèlárúwmg' " 
A’ büszke és 'ß’ßtqì'x'p'z'í'trìèîäi`sä 'u 'н' ‚ h 
Ki engemi дes’zkôzfliî'l‘` ' ` 

Rienzi ellengßnëgè‘ńì’ 'M'o'íft'lâeâfff‘f'î‘ и _" ’s ki? A; +шагу'шут?гид ’ê's‘ 

` Q' 
''). ‚а 

n ь. `J . 

Colonna, és e’ gyaíva''n'j'vúl'"Siív'èlli'i'‘ ; I. ` 
Szegényke nép! ökf'é'n'geni’ eszközůl! 

' в в E T 0 N. . 

Nyeld el bohókás` megjegyzéseid’ 
Bajtárs! csupán c'sak,V`'alter’ érczkezg..Í .. ._ 
Tarthatja korla'tok közt'pfsilány ' '_ ;( 

...__ 
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Kores, gyáva népet, melly mégis мы! 
Éljen nevünknek méltó büszkesége 
Nagy Montreál Valter! ’s pnrancsolatja 
Követve tisztelt törvényünk legyen. 

MONTREAL. 

Most hát .vegyétek rendelésimçt. 
Ti visszamentek a’ táborba és 
Palaestrinának kezdett rombolását 

Folytatni fogjátok, végezni nem! --. 
Idöt ha nyertünk, minden nyerve van. 
Én itt maradván , kémlelek ’s tanúlom 
A’ nép’ zajongó érzeményeit', 
Lázl'tom öket ’s podesta ellen, 
’S ha eljön a’ rég kivánt pillanat 
Egész hatalmamat feltůntetcm. 
Bienzi bukni fog ’s rôgtön bukása 
Emelkedésem’ bl'ztos zsámolya. 
Most vissza, társim! a’ táborba és 
Mélyen fedezze titkom’ kebletek; 
Мég senki eddig meg nem bánta hogy 
Hivén segité Montrealt. 

`в n в T o N. 
Siessünk. 

(Breton él Arinbald el.) 
MONTREAL 

Nagyság’ ’s dîcéöség’ ösi szellemé 
Melly a’ romok felett ("sz fénysugárban 
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Sajnálkozó mosolylyal nézve le 
E’ korcs `lakókra, e’ lelketlen és 
Erénytelen nemzetre, molly körödben 
Lakik , de téged’ nem becsl'íl ’s követ, 
Ím esküszöm neked, hogy e’ kevély 
Héthalmu város bennem nem sokára 

Királyt szeret vagy retteg. A’ szerencse 
Nem nyújta nékem önként csókokat, 
Családjavak nem szállottak reám, 
Fényes szülöktiil nem születtetém, 
De van szivem, melly nem tud rettegést, 
’S bajnokkarom, melly jól ért czélzani, 
’S nem pírulok vl'tézi érdemem'mel 
Kincset keresni , ’s a’ mit megtagadt 
A’ sors, erövel elcsikarni ant. 

(Menni akkar. Ursula elébe lép.) 

ò'ròDIK J'ELENÉS. 
URSULA. MONTREAL. 

... 

URSULA. 

Valter! Valter! Valter! 

MONTREAL 

Óh irgalmps ég! 
Jól Ню}: e', te vagy , te rémanyä? 

Bru-:nan xÁrńxszíN. vu. 5 
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Kerestelek sok hosszn érvenát', 
’S te most tünöl fel' káprádnófszemembe ‚ 
Mint vézt jelentö véreqosillag. ';А‹Ь!n' `' 
Kegyetlen, álńok , jéghideg _t¢=>1~e1ntl..ís,t .' ` 
Mennyit kerestelek már nggodalmas . ' ' 
Szl'vvel, feleljen` ten lelked" этaпы ;; ` ;' 

na') ' у‘ f í „‚__ 'URS'¿ÉU? ‚ .. 
Lelkemß ’s Её ‚лещ @7 ` жgyт; ’525mm 
Тe, becstelén rabló 'l' Á- 1n`i szemlglelláéglv" ' 
. . ;мoпTввдъ‚ .. ‹ '.; 

Asszony , hogy; ellened_ ~’s családod' ellen 
Vétket Минeт 8l, me'gvallom' вы. 
De légyïokos"s fonfolmlfmèg: a’ köm'ílménytß 
Vedd gondolóraïmfind'ezt'--fifjlr'vér, `.. '‘ 
F orró szerelnies ìndulaf' -"'-"""s’'zülök’: 
Nem egyezése — féktelen МПa} tú'z 
Mellyel huszéves‚ ifjnî’lvéhye 'for?,.. г) 
Igaz, leányod’ elŕa'gailůun,` è'‘s . ' ` 
Keblemre 'vontnm boldogl'gva öt, 
Mathild ölemben szép egы találta, 
És egy mosolygó kedves Ив ñút 
Szült énnekem, nyájas szép kis ñút. . `:`_‚ 

‚ц вSцьд. 

’S hol e’ Ей , lççwélyhös Montreal?. 
Hol e’ пювыуёбкedвeS kis Ей? _ '_ ¿M_ 

r' ' ..' ' {` .| 
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MONTREAL. 

Te loptad öt'el, szörnyl‘í bosszuló, 
Hová mgadtad gyermekem’, felelj 
Vén szörnyetcg! 

URSULL 

На“ azt akartád é 
Hogy öt öledben hagyjam, kárhozat? 
Nem! a’ szegény ártatlan gyermeket 
Meg kelle töled mentenem; dühös '" 
Véres kezed kôzött nem hagyhaiám,` ` 
Ki becstelen rabló vадy, és az egyház’ ' 
Ela'tkozott és Számüztt fla!" 

’S neked se’ volt `szabad nemzöi kéjt 
Érezni, nem, nyugalmam’ gyilkosa! 
Igen -- te jól találtad — én lopu'm el, --. 
’S te nem fogod meglátni öt soha. 

MONTREAL. 

Asszony, 'kimélj’, óh Юта] eрgeтeъ'!” Lemosom szilaj koromnak bl'íneit, ‘ 
Térdelve mászom végîg вата’ szent 
Egyházait, ’s e’ könytül elszokott 
Szemet ''könyezni kényszerl'tem újra, 
Oltárokat rakok költségemen, 
Csak hogy kimélj, kl'méld Mathildemet 
Ten lányodat, ’s add vissza gyermekünket, 

' ' ' 3 " _ " 
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URSULA. 

Hiszed, lmtor legény, hogy bu”nödet 
Lemosni olly kis munka; azt llîszed, 
Te kit az eды; is kebléböl kizárt, 
’S oltárokat тaйн rablott kincseken? 

Nagyobbak a’ te bůnid, Montreal, 
Mint hogy rövl'd éllednek hátra lévö 
Részén тoй’ bocsánatát kivl'hasd. 

Te egy nemes nevet bemocskolál, 
Egy öаз apának szivét összezúztad, 
’S az, végvonaglatában, haldokolva 
АН“)t kiáltott ellened, nagy átkot , 
Melly nem szünik zaklatni tégedet, 
Átjárja fényes ércz pánczélodat 
’S magas fokán hatalmadnak lezúz. .. 

.M 0 N T R E A L (borzadozva.) 

E’ tompa hang! e’ görcsösen vonagló 
Kezekl. ’— ’s ha átka megszáll.ná fejem!! -- 
A’ bajnok, n’ ki vészes harczain 
Ezer halállal báh`an szcmbe szállt, 
Leroskad illy’ kisértetes jelek 
Illy rém elött. -- Oh, kl'mélj жgeте‘! - 

U R s U I. A. 

Kl'mélni téged? ’s kl'méltefl te hajdan 
Az ösz apának megrepedt szivét'! 
Szokta'l kl'mélni embert vad dühödben , 
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Nöt búja lángnd’ lobbanásain? -- 
А’ földre, gyáva! tedd kevély nyakad’ 
Lábaim allí, hog'y e' Véll ingatag láb 
A’ porba яйцa átkozou fejed’! 

M 0 N 'l' R E A L 

(dühre дам kardhoz kap. ) 
Hah vén manó! eléglem szitkaid’ 
Еgy villanása kardomnak плegы, 
’S átkot lehellö barlangját bezárja 
Vén ajkaidnak, 

URsULA. 

Ölj meg, ölj, vnd ember! 
’S öld meg velem rég örzött titknlnat, 
Dúld fel vasaddal fonnyadt keblemet, 
Mint a’ virágzót hl'zelgö szavakkal. ' 
Itt —- itt --. találj jól -- hallod, mint kopog 
Szivemben a’ vér? — mozdl'tsd törödet; 
Бyм-saп dühös дyш-тeк. -— 

M О N T R E А L (visszatа'ntorodva.) 

Te gyönge nö иgy, 
’S Mathildem anyja vagy. 

UR sULA. ‘ ‚ 

f Mathilded’ anyja 
Atkoz ’s gyülöl; Mathilded’ anyja’ minden 
lmája ménykövet kér vad fejedre 
A’ bůnt boszúló égtöl. 
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MONTREAL. .. 

. Átkozódjál 
Mint ajkidon kifér, mint ó dühöd ' f 
(Бzönй a’ tajtékot ajkaidra, ' ' 
Csak azt , csak на: nlondd meg, howl tevéd 
A’ gyermeket? cs_ak бt add vissza nékem, 
’S add vissza jó Mathìldem’ túnt nyugalmáf. 

(Térdre hull.) ' '. 

I UnsULA. ..‚ . 
’S én lábaimna'l látom a’ vitéz ' .Ы!' 
А’ hajthatatlan мы 

_ MoNjrn.EAn.. 
' . .. к Asszonyom, `. '` .' 

Ott látod öt, a’ Ъiisцйe Montrealt, 5 3_'1'2 
Könyezve térdolegy agg n_ó `elött,_ _ ... ‚ 
’S agg nö gyanánt rima'nkodi'k ’s` eseng, _ _ i 
Ml'g ez hideg szl'vvel Китайцы_ ›_ 
Szent érzeményétegy kérö atyánaky! ' _; 
Üdvedre kérlek, asszonyom felelj !_ 
Hol lelhetem föl eltú'nt 'gyerrnekeln? 

U в s U L A. 

’S valóban olly’ mélly ’s forгó éi'zeted'! 
Ohajtod a’ 'helyet 'mégtudnil 
' ' ` MolwrluzAL.~ _. 

. Egy szót,' è 
Egy szót csupán! a’ „а“ nagy vЛёгкий: ,' 
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Mellyik felében kell öt felkeresnem'! 
Éjszaki vagy déli égsark’ jégmezöin? 
Át bujdosom, mint kolduló barát 
Egy szűk megyét. a’ végetlen világot, 
És éhezem ’s nem jö ajkimra bor, 
Elhányom e’ bársony ruhát ’s kemény 
zsákot veszek magamra. Óh, csak egy szót! 
Hogy hű Mathildem’ harvadt életét 
Meg mentsem a’ végromlástól; ciak egy szót, 
Hol van fiam hol? 

l r 1 '`| l .. 
URSULA. 

` —. Mélyen -- sl'г alatt. . 
M o'N T'h E ¿A L (visszadni 

U в s U L A. 

(Hideg kàdzagáksal eltávozik.) 
\ _ 

'Н ь I 

.‘'l':' '‚' ‹_ 

x 

' . ' ' 'r 
` ' ':. _ ' I. t _ 

. ` . ` 
""''r'.; `и:' . I. 

(U «J ` l ‚ . 
. . _ 

’ n ›"`. .'I 

. . . _ ' ' _ _ ' . .c Ц}! z. H! ‘rn. :'.wlu _ . `д` ' 

IN" 'i 



мАзошк rnLvoNAs. 
»_ 

ELSÓJELENÉS. 
(Montréal Танец' ñílla'aa. Világított {erem inegi-ako“ asz 
talokkal. Angelo Bíenzit vezeti bé, ki Какие kôpönyeg 

' be van burkolvа.) 

RIENzL 

Nem láta вeны bennúnket? 

ANGELO. 

Podesta, 
Nem, senki. Titkos ajtón hoztalak bé, 
A’ sok cseléd mind elfolglalva. Jer 
És rejtekezzél e’ szönyeg mögé, 
Иt hallhatod beszédeik’ sorát 

’S téged keresni nem fog вeны itt. 
в 1 в N z 1. 

Mint egyezénk , та végbe rendelésem’ 
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ANGELo. 

Számolj reám, pode'sta. ’S mégis én 
Féltem , ha észre vesznek, éltedet. 

RIENZI. 

Gondoskodám magamm]. Hármas c'rcz 
Van keblemen. 

(köpönyegét felemelvén , pánczélja tünik elő.) 

Angelo! (kezét nyűjtya.) 
A N G E L o. 

Bejtekezzél. 
Valaki jön. 

R l E N Z I (elrejtezik.) 

A N c E L o. 

Minden jó rendbe’ van. 
Kezemben a’ bizonyság! Montreal 
Kezemben! - Nagy лéг Angelónak, és 
Sértett családomért méltó boszú! (El.) 

.ő 
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MÁsoDIK JELENÉS. 

MONTREAL. MATHILDE. 

( Késöbb cselédek. ) 

MATHILDE. 

Valter, te olly’ komoly vagy szl'íntelen 
Allg találok benned ollykor ollykor 
Nyájas szerelmes'férjet. Ah! miken 
Töröd Гeра? veszélyes terveken‘l -- 
Идy-é, veszélyes terveken? -- ’s mi lesz 
Belölem e’ föld’ éktelen szinén 
Ha Valter is magamra lizigy’. Te vagy 
hi bennem a’ lelket még ápolod 
Hogy el 'ne szálljon kis ñam’ keresni, 
Szerelmed’ édes karja tartja össze 
E’ roskadó alaknak kártya Ми“. 
Kiméld magad’, kiméld’ magad’. ' 

MoNTnEAL. 

Szerelmem , 
Jó hitvesem, ne féltsd te férjedetl 
Nyer, a’ ki mer -- meg szoktam a’ vввидyt 
’S ez megszoká, hogy pánczélom szine'röl . 
Mérgét veszl'tve pattogjon le. 
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MATHILDE. _ 
‚ Férjem! 

Ah', mint gyülölném la'rmás éltedet, 
Ha lankadatlan ’s fçlyx'faíst lángoló 
Szerelmem a' te általad lakott 
Helyhez ne’ kötné a'ijva létemet? 
Magány'bà’: lák'nám, csäk .téged’ szerctve.. 
’S kedves Нaш' bús emlékét siratva. 

Ah Valter édes_`féx.jem, hol van 6? 
Тeгрцдsd elö. e’.gyermeket nekem ' 
’S `ifjůaìeszŕekn_l'qgint és` felvirágzom', 
’S derl'íltñ`_vidäi|i, moso'l‘ygóůfs s'zép Цeны‘? 
Mint a’ mi'dö'n .el'sûöpsókpd’ beve. `' _ ' ¢ n 
Pirosra festé arczçmat.Á 'r' ' г 
”S nézz most reám 5- néìd, ìnill'y 'утру 

` ‚ . vagyok 
Aggott, öreg, rgìinit.. déгcsîpetß yirág. Y ̀  
’S te jó, te jó férj, mégis úgy'szeretsz'. ' ’А 
De ha'gyd мы; e’ lármás émet, ' На úgy sz'eretsz --'je`rünk' èl', ’S 'à’ vilagot' 
Tl'zszèr kerůljük meg, ml'g` kîs'flunkra' ' ` 
`Akadhamnk ' ' .. ‹ f _" 

_ ‚ ` '':` ‚ _ I' ' .. ' 

'; MONTREÁAHL (félre.) _ ц , 
Szegény, szegény anya! .l 

Nem mondhatom meg hogy már sl'rba szállt, ' 
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Мeх't éltedet lezúzná a’ halállu'r. 
(fenliangon.) 

Nyugton, szerelmem, nyugton, шaг! talán 
Felvirrafl egyszer kebled’ й] ege. 

MATHILDE 

Fclvirrad cgyszer? ._ földi életen и“ 
Kis gyermekemnéll all, Нaш, ñam! 

MONTREAL. 

Nem, nem, Mathildem, élned kell neked! 
Élned „изg meg, és olda'lomnál 
lìagyogni napke'nt a’ hódolt világra. 
ПЗУ van! királyi czl'mer ékesl'ttse _ 
E’ homlokot, ’s a’ kinos veszteséget 
Szivedböl a’ nagysa'g törú'lje ki. 

MATHILDE. " 

Ah Valter, e’ föllengö álmokat 
Nem ismerem. Kunyhóba vonz szivem ‘ 
Egy csöndes erdö’ `ln'l's magányain 
Boldog lehetnék, csak kis gyermekem 
Mosolygna old'alamnál. —. ’S mit beszéllek? 
Ah nem kicsiny már eddig gyermekem! 
нusz éve és harmincz három hete 
Hogy elragadták tölem; vaдy balál’, 
уеgy átkozott gonosz kezek. ’S azóta 
Mivé levék! 
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M 0 N T в в A ь. 

Vigasztalódj', Mathilde 
(a' cselédek az asztalok körül forgolódnak.) 

M A T H1 ь D E (riаdva.) 

Mi készůlet”! 
M o N T R E A I.. 

Vendégeim jövendnek , 
Eredj szobádba , kedvesem. 

M A T H l ь в E. 

Megyek , 
’S míg ti vigadtok , én sírok , sohajtok. 

(kérve.) 

Valter! ne vesd ki elmédböl soha , 
Egy gyermeked volt , és az elveszett. (EL) 

HARMADIK JELENÉS. 
MONTREAL egyedül”, azután ANGELO. 

M О N T ll E А L (hún mőlízűseal.) 

A’ kedves édes gyermek elveszett, 
Mély sl'rLa szállt, és elhaló Mathildem’ 
Hervadt чёт-68i új tavaszt nem érnek. 
A’ kedves édes gyermek!! -- ’S hol találok 
vigasztalást e’ kettős veszteségben? 



38. Az ATYÁ'rLAN. u. гны'. 

Királyi nagyságl ~fényes ..álmaid 
Talzín betf'iltik férfì k'eblemet', 'f `~ ; r 
’S babéridon ez„ mefg nyugtot Ptalál. 
Igenl te hozzád `eskíiszörn, te‚ nálad 
Keres betöltetést e’ puszta szl'v 
És átrohanja hl'rem a’ vilaígot, 
És a’ dicsöség’ szárnyán felrepůlök 
I'lonnét kicsinynek látszik földgolyónk, 
’S rólam beszéljen nyugot. és Вeнаt. 

A N G E I» 0 (belep.) 
., MONTREAL. 

Angelo, a’ _szép g:yermekl.- l'rnol§om~ 
’S kedvencze keblemnek! -- jer, Angelo, 
Fecsegni nagy kedvem yan, _mfg' d_eré,k' ч 
Vendégeim megérkeznek.` Felelj,_ ' ' Nemes „шашки vetted 'ëltedet‘l_ 

f 

‚'\ 

A NGE Lo. 

Nem tudom. 
MoNTnEA L. 

` "S családod milly nevet visel? 
A N G E L O 

(elfojtoit diihvel.) 

'Nem tudorn, mert én fattyú gyermek vagyok 
м o N T в E AL. 

Szege'ny Ей! ’s mi szép arczot viselsz! 
Vonásaid vшиб!‘ és' kedve'sek , 
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És kék szemedböl hl'íség int feléxn. 
Te nagyra várhatsz nál.am, Angelo, 
Ha jól_f0god v_iselni magadat. . 
’S ha úgy szeret шаг! késöbben eszem 
Mint már szivem: nem lesz okod panaszra 
Bár meddig Ы]. Légy hl'ím. _ 

`ANGELOy 
.. _ —Ki legnagyobb 

Iót tett velem, leghübb zolgálato'mlfa _ _ 
Számolhat. Engedj. meg, rám munka vágn;œl.) 

MONTREAL. Эь`м. 

Minö hasonlat! óh ha egy fiam 
Ha Valterem nem volna sl'r Нa“! -- ' 

Szivem szokatlamíl ragad felé. -- ` ' . 
Hah! jönek a’ vèndégek'- eszközim! - ` 

`н _ . ` .I 
.. I 1 их'; ' ’ n` Ё NEGYEDIK ‘ЁвьЁшвы 

свссо, гмпшьго, вшггтпп, VIVALDI, 's ‚мг; 
мы «smi pnlgár. MONTREAL VALTER. mlzxzl reim. 

:..:"`..'' .... 'Ё: 
MONTREAL. 

Istenhozott 'nemes barátim! тамады ka 
szöniések.) Pandlllfo!" (Кекс! nyxíjt не“) nell'ldß 
aznn tudós, lelkes Pamdulf0„ki Rienzinek 
feje"'s agyyelejefvgla, тi; Cecço annak jobb 
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karja; ’s most is Róma’ eдy“: legtehetösb 
lwlgárja, a’ népnek legtisztább kebll'í barát 
ja, bár Rienzi’ tanácsábol számůzetve. 

P AN D u L F o. 

Te hizelgö kifejezésekkel emll'ted cse 
kély érdemimet. › 

MONTREAL. 

Cecco! (kezét чаша) nemde azon Cec 
cot látom, ki a’ kevély nemeseket, meg 
buktatá ’s Rienzit népszószóllói méltóságra 
eщe!“ 

с в с с o. 

Azt nem, vitéz Valter, de igen azon Cec 
cot, ki e’ czélra részéröl mindent megtett, 
a’ mit emberi erö tehetett, ’s ki izmos tag 
jaival ’s rendkivüli erejérel többet vihete 
véghez, mint sok egyebek; azon Ceccot, kit 
a’ korcs népembere most пюрet ’s látni sem 
akar. 

мo NTnEAL. 

’S ez itt Bruttinil nagy ösök' nagylelkl'í 
sarjadéka'! ’s rokoni kapcsolatban Rórna’ leg 
elsö luízaival. 

в n U T T l N x. 

Igen, vitéz Valter, azon Bruttini va 
gyok; szegény kutya ugyan, Мне]; nincs 

"I 
'* 
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egyebem börömnél, de azért mégis nemes 
és förangu isten’s ember elött; azon Bruttini, 
kit szîve mélyén bánt, {задzн és gyötör, hogy 
Rienzi, egy csapláros gyermeke,. egy ala 
csony bormérö ña a’ város végén, kinél ro 
konim" kocsisai, kengyelfutói és béresei iin 
nepeken.. tanyázni szoktak, ezeń'Rienzi ural 
kodjék' öseim’ palotái felett, a’ Colonnák, aж' 
Oì‘sinik fëlctt ’s fclettem, kit 'B'ruttininak 
hí'vnak. ' 

MONTREAL 

Igazad van, nemes úr; öseid vére buzog 
ereidben. ’S te is itt, ügyes Vivaldi, a’ ró 
mai kereskedök’ czîmere, te egy а.’ társaság’ 
leghasznosb tagjai közůl. Sajnálom, hogy a’ 
jelen idök olly’ mostohák nemes és tisztelet 
re méltó foglalatossá'godnak; ’s a’ sok ad() 
—- nemde! 

VIVALDL 

Megvallnm ìgazud van. A’ patricińsok 
sokkal jobb vásárlók valának, ’s nekem min 
dig fájt, hogy e’ dlísgazdag urak kiüzettek. 
Azóta életmódunk földhez sújtva, táraink 
kl'iiríilve, erszényünk meglapulva. És ezen 
töŕvëé'nytelen adók, mikel; a’ po'des'ta naprol 
napra szapnn't! —- Nein, ezt nem' lehet to» 

EREDETI JÁ’rÉxszíN. vn. 4 
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vább kiállani,' éhen kell meghalnunk esalá'- '. 
dost'ul ,_ gyermekestöl. 

MONTREAL." 
(A' többinek .sorban kezet нужны) 

’S ti mindnyájan, kik e’ ' nemes` társa- `д 
Ságban .Banania`mer, fogadjámk slaves iid- ‚ 
vezleteme't. Mélyen érzem e’ súlyt, melly 
nyomftiteket. De_ félre 'most a’ brival ’s gon- ' 
dokkal! ragadjatok poharakat! _Nesze ezen 
izmos kehely, Cecco, elég i'zmos és súlyos 
egy hamis istent'le'zrízni oltárárol. .- ’S te 
talán édesbet 'parancsolsz barátorn Pendul 
Гo‘! ez 'i'tt a’ Vezúv’ tö'véröl való, ez itt 
falerni, ezt itt Champagne "érlelé -- valódi'" 
borok , mondhatom. ' 

` . .. '.. ' . . ' r''i't’l. 
`frAN_D'U`LF`0.„._ `‚:`;_. 'п 

I' ‘O ‚ 

Nem élek borral, vitéz. _.. '` .` ..~— 

ъ 

MONTREAL; 

_ Csuda. lnérséklet, tmlós. bara'tom. Rien 
zi, mint Thallom, a’ tölt 'poharakat jobb'an 
tudja összebékéltetni könyveivel. ï 11;.. 

BR'_U'TTiNr. ' ' “i 
Úgy van. Bokonim’ '[rirrczéiböl minden 

nemes bor az övé'be шт, ’s most iszik a’ 
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rablott nedvböl , iszik, mint -- egy csaplá. 
:95? ña. ' 
;f?! `;' .. '‚ ‚ lill'on:'rmm1....''``'..'' 
:I "‘' ’S_' è`z vtalìîban npem legjqbbtulajdoń olly’ 
fêr'ñbán , Ещe’ 'zavards idöben Röma’ kórmá-~ 

’S még Миф?' a’ ti’`er''széx'lytçkböl!‘ 
` ' `vl'vA13nI;' ”“ _ 

`.'.|'|~ ‹ ‚ . :.: ‚ ‚' A’ ¿mi ` qrszény'l''inkböl ,': melly különben 
зад.’ :sqván'yság... АИ а’ pa'ti'iQlìiîuf.só_.k..Effi’, gaz 

t‘ ' k!' ` ` ' (lag Pa “9%”? _ `э _ '. , "f` .' чн'ш 
_ _.,UM B_nU'rfrlNl.. _; ' 

„n 

„ A" nemeáapatriciusoklna’ régi római hö 
sök’ maradéki. 

.. ‚ . j `г r; C_ECCG. . .. ` 
' lïfHall`g'assatok elÁ e’. nadálynéppel`,"mèlly 
elött semmi törvény, mî'nt vad önk'érly‘e! 
semmi igazság, `minis önhaszna. Halgassatok 
eL a? pa'Isì'icius'okkall. Mit `öríílsz .gazdagsägod 
nak:vifvaldi, ha'nem vagy bi'ztosl'tvayhogy 
вы' nyugton ’s hábon'tatlan bírhatod.. 

` ~“`:"`1HvA'Í.l.i`n "f ` 

Koväëè'f'te ehez 'nèm ému. Mit вы!“ 
képzelt jogaidnakï, ‘ hä lkop'lalnod kell, Sza 
badékidnakn1all'g tçngetve' ‘nyomorńlt ё] 
tedet'ë `.:s. _ ' .`1'; `' J'rçsn. .''2.' 
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MONTREAL. 

Ne czivódjátok nemes polgárok, ’s en 
gedjetek bírónak lennem e’ „быть“. Én 
úgy hiszem, van egy közép út' ’s ezen kell 
járnatok. Kibékélni a’ gazdag nemesekkel ’s 
elölni a’ polgári háború szörnyét, ’s ezáltal 
megnyitni újra a’ kereskedés és honi ipar’ 
dugúlt forrásait: de fóltételesen -- hiven öriz 
ni jogaitokat, óvást tenni az eröszak’ ’s őn 
kény’ dúlongái ellen, de tiszteletben tarta 
ni némelly, századok által szentesl'tett ki 
váltságokat ’s azokat, kiknek kezében pénz, 
erö, hatalom van; és l'gy a’ patríciusok” 
visszahívásával szabad szellemů intézvénye 
ket kötni össze: véléményem szerint ez len 
ne korunkban egy okos római polgár ügye 
kezete. . . 

VIVALDI» 

’S ez valóban nem lehetetlen. A’ Colon 

mik' egyedůl több pénzt hoznak forgásba", mint 
egész római köznép. Én szívemböl ohajtom 
hogy egy a’ népböl ’s patriciusokból vegyest 
választott _ tanács kormányozza Rómát. 

'BRUTTINL 

Én nem tudok egycbet, nem is akarok 
tudni egyebet, mint hogy felette illetlennek 
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találom egy csaplńros Íiának uralkodását Bó 
ша felett. 

MoNTnuAL 

Helyesen, helyeseu. De illy nenni ujf-' 
tások nagy eröt kivánnak; a’ podesta batal 
mas és szerettetik. ' 

C E C C О (kaczagva.) 

Ki az ki öt szereti? -- a’ nép? -— nem! 
én a’ nép’ embere, ki kormo's mellemb'en a’ 
ńép’ érzelmeit tisztán h0rd0z`om, «inE mońdonv 
és 'állitom, hog'y' a’ nép ö‘: nem szereti többé. 
Mi шуö]: ót ещё, a’ mi; nekünk köszönheti 
elsö emelkedését lmt'almát, fényét ’s pompá 
ját! - ’s ö megveti a’ népet, mellynek min 
dent köszönhet - le ezen korcs podestával! 
a’ nép öt nem szereti többé. 

PANDULFO.. 

_ Еgy hatalmas kiilföldi megmenthetne 
minket a’ gyülölt járomtól. 

MONTREAL. 

Mit hallok Pandulfo? egy kiilföldi ott, 
liol Pandulfb van? — nép’ embere, gazdag 
polgzír, jó születésü, erényes és tudrîs egy 
szeme'lyben'? -'- ki viselhetné méltóbban a’ 
родами’ ЫvaФаЫН 
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. 
`. "HP'ANDULFÓ~ ' 

(tettetett szerénységgel.) 'H'lf'l Vitéz! megpiritasz. ’ ”“ 
' .l 

MONTREAL" ' .un 
’S ha illy nem'es pòlgaîr'íilne a’ рo1сщoгёд. 

választmány neveztetnék ki a’ kereskedés’ 
elömozditására ‚' ’s ennek' elnöke az ügyes 
derék Vivaldi! '.af_- állandó baden-6è нerМнe: 
ńék a’ népböl, ’s'e'nn'ek 'vezéreÜiŕ~ l'elkes'fvif' 
te'z Bruttini! .-'~-‘‘’'i'h’''tànácsbáh , veg'yeselíwaï` 
gazdag,~ nagy születlc'sü. p'africìiùsokkal ày`ba'f' 
tor Cecco ’s hasorilók'ï. -~' Barátim,1ez, ..úgy' 
hiszem, nem leńne*i'os'1’ú1!'(p`ohaf¿x emel.) mal~ 
váziait, ha ú'g‘Tt'etmikl‘ :"` ' 

' . ' ‹ vl:vrxñ'b'Ílüèzikò: I .' _ 
F ölséges terifek''vltéiqválter ;.de' Rie'nzî 

iohasem fog ezekrejó szerével гeá állani. 
m:. :umn ' BRUT'*unir ' ' "Ё 

. (poharát mohoïn kiiván .földllez 'slflììja.) ’шт' 
’S mi szükség ef;ßíepzíre? vigye az 61’ 

;{г' Ú'lHM " :l‘ 1 
:nl 'т; ‚ ты ты 'UW 4l' (www1-)¢ e‘. l l ` 
, E Lassany lassan barátim. En nçmfeäem 
liét',iég'bm А’ podestaí .ellen nem le'hétfmég 
most nyilván kikelnetek ; ‘ Ьaщющмщыщ 
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akarjátok. Hullgassatok meg engemet. Bo 
csássátok be_. a’ рц‘и'йфрsoйaф ’s Еgу alzízzátok 
meg Rienzit. А’ két párt’ tusájában könnyen 
felemelhetitek szàbàd :alk'otma'nytok’ zászló 
ját’: vanfnak Ей ba'rámok', 'fegyvere'à'f’erövel 
biróhàtalmas’barátitók, készèk mìn'ileil ilil-' 
lanatliań.. csatáŕa kelni jogaitok niellett. 'Hal 
pëldául én=-.-‘ Ã`’l ' ' " _ f ` ' 

.. ' .` ` ' 
''\'.'¢' ._` ¿'«U'lnl L:'LMIÑD. ll »lim ' f. `НИЦ 
. ‚ n ' .`."'f'. '' 7321 `;`:‹‚`l'и| ЗМы s:.\— To é némes Montrea ? ' _ ` _ 

(harangszó hallatlzik.) " ‘ " 

v x «А Y. il í ('ijëd've.) 
Mi ez? 

P'A N‘D' d1. F oi 

'A’ Cabi'fôl hailz'íl 'hgirang’j'm' illy iì‘pkatg 
lan órában! " ' ’h' 'u l 

в Ь'кйё‘й N т. " ` 
.. `Gyáva. make@rabióŕmzfenek2’ńz az 

egész. -- 'акций' mon'd'x'lni'fvitéä' Villtpŕ? 
.Pl Ни': ` `'_..1‘.. .;: ’'_ и“.. 

MONTREAL. ° ' 

На felszól'll'tatnáni~ jogáitók’ védelx'néré, 
mondom, én ótaliha'z'nálil' vá’ŕlístòkát" küisö ’s 
belsö veszély ellen,:sajátköltségemen, ‘зa.1:ít 
katonáimmgl, ’s.. egy ñllért sem kellenef szol 
gálatomért Íizetnetek._'__ f _ ' _ x 
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MIND. 

Éljen a’ nemes Valter! @zum 
MONTREAL 

Tudjátok, én ki vagyok zárva az egy 
ház’ kebeléböl; de erös szándékom helyre 
hozni előbbi tévedésimet ’s kibékélni isten 
nel ’s emberrekkel. ’S mi volna nemesb 

munka elöttem, mint a’ szent városnak visz 
sza adni békéjét , virágzását! (a' harang ismét 
megkondúl.) 

v 1 v A L n l. 

Ismét a’ harang - 
B R U T T l N 1. 

. A’ rabló vérpadra hág, semmi semmi. 
Tovább Valter 4 

мо N fr в E A L. 
Nekcm vannak biztos adataim, hogy a’ 

pápa nem lenne ellene. c'l.él_)°ainkmlk.` Rienzi 
gyülölt már az avignoni udvarnál is. 

PANDULFO Щит.) 

Lármát hallok kívülröl. 
.1. ' L BRÚT'I‘INI. ` 

Nép zúdulna” rábló’ kivégeztet'és'et lát 
ni. Tovább, lovag úr!' ' 
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M0 N T R E A L (vizsgálja őket') 

’S mit szólltok’ ahoz, a’ mit elibétek 
{eл-рыжей‘? mit szálltok a’ nemesek’ vissza 
hivásához@ 

в в U T T x N l (vadul kiáltva.) f 
Éljenek! (iszik.) 

M o N T в E A 1.. 

Mit a’ vegyes tanácshoz 1 
CECCO. 

M o N T в E A L. 

Mit a’ kereskedési választottsághoz Q 
VIVALDI. 

PANDULFO. 

’S ha szép szóval semmire sem mehet 
nénk? 

M o N T n E A L. .. 
Ismeritek katonáimat, a’ normanńokat. 

MIND. . _ ' _ . ;`: 
Éljen Valter! . _ .' ` 'x 

PANnULroQggv'm) ' ' 
A’ harang elnémult. 

EREDETI JÃTÉKSZ'ÍN- vu. ` 62 
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в в U T T 1 N x. 

A’ rabló. fela'kaszta'tott. 
‘ . MoNTnEAL vALTEn. 

[sten legyen irgalmas lellfének. 
v x v A L D' l (ijedieß.) . 

Az ajtó elött robaj .- ' 
м o N T n в A L. ‚ 

Talán új vendégek. Késöń 'érke.znek , de 
azért szivesen látom öket. Tessék ! „мы 

r 'Ö'I‘ÖDIK JELENFZ'S. 
E гудит pîllanatbаn megnyilik a; aitä, 's rajta ünnepélyes 
)assu Имеют! Ríenzi ô'rsvrege lép be; Bienzi kilép a' 57.6 
nyeg alul. Montreal 's vendégi elsáppadnak `'s nélna'n meg 

meredve {Папа}. Néhány percznyi csënd.) 

i 

визит.' 

Új vendég érkezett közitekbe, szere 
tett jó barátim. Kiket látok itt? tégedet ne 
mes házi gazda, szótartó lovag; becsületes 
Valter? tégedet tudós Pandulfo, Rienzinek 
feje "s agyveleje? téged’ derékCeucco ,: Rien 
zi jobb karja! ’s téged’ nagy ösök nagy lel 
Ь’! sarjadéka, Bruttini? és az ügyes Vivaldit, 
és мышt, egyenkéńt jó ismerösim'e`t? ’s milly 
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lelkesen pohurazva! minô szent gondok, ha 
za’ ’s honi jóllét’ Зoнд-1:1i közt! (menen ¿argc 
lmngon.) Азt hinétek, ügyetlen ‘ЯЩИК, hogy 
a’ podestát megcsalhatjátok? nem! nem! ti 
ljoszúl számoltatok! ti eltagadtátok tölem a' 
józanságot, im most látjátok hogy ébren va 
gyok; jaj volna nekem, ha illy’ hl'ítlen вaш 
nép közt ébren nem volnék; de jaj nektek, 
hogy ébren vagyok! (ы мамаши.) El velök! 

MONTREAL. 

’S hová podesta! 

RIENZL 

Börtönbe ’s itélel után halálra. 

MONTREAL» 

Podesta! te fegyveres kézzel jöttél zavarni 
vacsorám örömeit; vendégim’ jó kedvét; te 
isten типa mivel nem vádolsz minket. Nem 
szabad e’ többé Rómában kîjelenteni a’ pol 
gárnak vélekedését, roszalni roszaknak l'télt 
tetteidet? árulás e’ ez, podesta? börtönt ’s ha 
lált erdemel e’ ez? 

RIENzl. 

Enfülem nem csalt engemet. Ti zîru'lók 
vagytok. ' ' Í.. . .a 

' .5.4 f L 
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MONTREAL. 

Te csak egy ember vagy; szavad egy 
ember мaт ha podesta’ szava is. Felettùnk 
a‘ törvény itél, nem te, egyes ember. Hol 
a’ bizonságok? hol az oklevelek, mellyek 
kel utunkat a’ vérpadig beten'ted? 

нАтошк JELENÉS. 

ANGELO (elölép, едy csomó irással kezében , mellyet ma 
gasan emel.) ELÖBBIEK. 

ANGÉLm 
Itt vannak? 

м 0 N T n в A L. 

Te e’ Angelo? e’ szelid szemek'! e’ mo~ 
solygó arczvonások? Mathild’ képmása? te 
viszesz vérpadra engemet? kit vakon szeret 
tem, vakon szolgálatomba fogadtam ’s kire 
vigya'zatlamíl , vonzalmamtul elbódl'tva tit 
kaîmat bl'ztam. (A' kamnákhoz.) Vezessetek, sem 
mi sem ment meg a’ haláltol. 

(elvezeüetik társaival.) 
в l в N z 1. 

(Angelónak Кий nyújtva.) 
F iam! barátom! шведы’ jutalmát 
Ke'rjed sziyemtöl. 
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ANGELO. 

Montreal’ fejét. 
Ha czéljaiddal összefér, podesta 
Isméred a’ kŕnt, mellyet árva keblem 
Hordoz ’s nevel naponkint! nincs atyám! 
Nincsen családom, nincs nevem! --. ’s gya 

m'tom 

Hogy Montreal (eщё e’ kárt nekem: 
Dajkám’ szavábol ezt kell hinnem, a’ ki 
шyтt papolja , hogy kerůljem öt 
Mert ö okozta szenvedéseim’ 
Ó volt családom’ átka ’s ördöge, 
Fejét nekem, podestal 

HETEDIK JELENÉS. 

MATHILDE 's „мм поъыеапуя. вьбввщх. 

M A T н I L 1) E 

(szétdúlt fürlükkel berollan.) 

Kegyelem! 
Kegyelem podesía! -- zörgö fegyverek kò'zt 
Vitték el öt karombol; kegyelem! 

A N GEL o. 

Нaш! fejére! én fejét kivánom. 
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Рынки.’ 

Nem a’ tiéd az , gyermek, ’s nem miénk. 
Szentebb hatalmak sújtják Montreált, 
Törvény kívánja, hogy fejét veszitlse 
’S ö f- meghal. 

M ATH lL D E (ájulva lerogy ik.) 



HARMADIK rnLvoNAs. 

ELSŐ JELENÉS. 

(A'_Capit6l. Шелк? Iаka.) 

NINA di вцввьш (egyedül) 
Az éj mulik már ’s férjem még sem jő. 
Óh! mennyi штaтнымt éjszakán . . 
Kell a’ királyi fényt vásárlani, ' 
’S mi boldog a’ szív mégis, mellynek édesen 
Ezt súgja a’ nyugalmas öntudat: 
„Bár nem nyugodtál és párnád tövises, 
De a’ hazának gondja tarta ébren!“ 
Bienzi még most is tanácsban űl 
’S itél az ország’ ellenségei 
A’ dúshatalmas Montreal fölött. 

E’ Montreal? -- törvény szerint halálra 
Méltó ugyan, mint férjem értesl'te, 
’S még sem kiv'ánom` érdemlett halálát 
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Nem! 6 igen nagy számu jó banítot 
’S frigyest bl'r: és kiömlö vériböl 
Ezernemů veszélyek ’s hidra fök 
Származnak édes férjemnek feiére. 

" 

мАзошк JELENE'S. 

MATHILDE. NINA. 

nl' А T н 1 L D E (kivülröl.) 
Bocsássatok! ki tartja` vissza' . 
А’ férje Кoпии, _.a’ 'böszp'ilt ~hites¢ 
Hogy férjének kegyelmet esdekeljen? „щ,“ 
Mind vissza tö‘lem gyáva .vérpor'oszlók! 
Tisztelet a’ nagy fájdalomnak! 

_ (Nina elébe roban.) 
N I N A. 

Asszony!' 
Ki vagy, te fäjdalom’ leánya? szóllj , 
Miért Метaл ’s `jajgatsz végtelen 
A’ csarnokon át? mit téped ruhámat? 
Felelj, ki vаgу? ` 

M A T н 1 L D E. 
`з ' ̀L' Kegyelm'et , asszonyom! 

Nagyságos asszony, adj kegyelmet! 
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N l N A. 

Én? -- 
Tölem kivánsz kegyelmet? kelj föl, és hidd, 
Egész ôrömmel, hogyha „июнь. 

J MATHILDÈ. 

Te a’ podesta’ kedves nöje vagy, 
тe bájoló vagy mint egy égi angyal, 
Es a’ podesta lelkesen мerы, 
Lehetlen is, hogy téged’ ne szeressen .-- 
Szép ajkaid’ kérése olly hatalmas 
Mellynek nem állhat ellent férii szl'v; 
’S te lágy szell'd nö' is иgу; érted és 
Megfoghatod, mi: férjet veszteni! 
Kegyelem, kegyelem férjemnek! 

NINA. 

’S ki vagу te? 
MATHILDE. 

Én a’ halálfì Montreál’ neje, 
Azon vitéz Valternek hl'í neje 
Vagyok, kit férjed börtönébe zárt, 
Keblemtöl elszakasztott 's még e1. éjjel 
Halálra itél! 

NINA. 

Férjed vétke nagy, 
Ó férjem, és а’ hon’ jólléte ellen 
Vétkes, garázda cselszövényt koholt. 
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MA'ljnlLnE. 

Mi gond'om a’ státusra énnekem? 
’S annak fejére, asszonyom? —- mit az? ~-» 
Én férjemet kivánom , nö vagyok, 
És semmi más; '_'- hò' keble csak hazám, 
Pillantatán ül törvényem! -- ’s miattam 
Eladhatá a’' státust, a’ világot, . 
Azért nekem jó, kedves e's szerelmes 
Férìçm шaгaм! -- Kegyelmet, óh Кegр! 

_ ‚ met! — 
Нa volt egy édes, mézes, boldog órád 
Férjed’ szerélmçs karjain; ’s remënylesz 
Öreg korodrn egy szell'd kezet 
Melly gyámoll'ttson végsö napjaîdban, 
Еgy keblet,' a’ тe11y ér'etted' sohajtson ' 
Halálos ágyad’ végsö harcza közt, 
’S részvétàugárral tündöklö szemet 
Mellyben feléd érzés'’könyûje égjen: 
Ah, kérj kegyelmet fërjem -- Мonм-шинa!!! 
Add meg nekern jó férjem' életét, 
S rabod leszek halálomi'g! —— tiéd 
Poréletemnek 'minden perczenétje, 
Tiéd szivemnek minden vére ’s ajkam’ ‚ 
Imádkozása! _ vedd ell éltemet; 
Égesd le a’ húst roskadt csontjaimrol 
Tépesd ki szálanként fö'm’ 1111119it, 
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Csak ёt add vissza életének 

’S a’ napvilágnak, a’ melly elsötétül 
Hös Montreálnak’ sl'rdombján. 

g NINA. 
Szegény nö! 

Jer, jer sziv'emre ’s önls ki bánatod’ -- 
Si'rj és zokogj, de férjemet ne átkozd! 
Ö nem magáé, ö a’ szent honé, 
Azon honé, mit Montreal elárult 
Boldogtalan dics vágybol. .-Lásd, barátném, 
A’' férŕiak’ világa véres és zord, ‚ 
Kebleîkben óriási érdekek ' 

Véres csatára kelve küzdenek, 
És ml'g világokat rombolni нищnе]: _ 
’S íîgyelmöket hazák’ javára' ловzт, 
Fagyos Кeнии! dúlni ké'nyszerl'tvék 
A’ gyönge érzés’ könytáplált virágit 
’S egyes családok’ holdog égderú'jét. 
Ne l'gy mi nök! mi gyöngédebb edényi 
Az alkotónak! — i116 , hogy mi annál 
Kiméletesbek ’s lágyabbak legyünk, 
’S a’ férñak’ világa’ 'szòrnyeil: 
Ãldó kezekkel sîmogassuk, és 
Tam'ttsnk édesen mosolygani. 
Jer föl szîvemre, jer boldogtalan! 
Mondom, hogy érted mindent megteszek 
Mit csak könyörgö ajkaim tehetnek. 
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C 

MATHILDE. 

Jóságod engem’ „еgы!“ ’s örök 
Hálára gerjeszt. Óh nagyságos asszonyom, 
Mi lesz belölem e’ rideg világon 
Ha Valteremtöl is megfosztanak. 
Létem szerelemböl van csupán szövetve 
Egész valóm és lelkem szerelem , 
Mindent csak ennek штaт; de mîndent! -. 
Elszöktem a’ jó szülök’ hů karábol , 
Elmentem a’ nagy, téres, zord világba 
Valt'errel , és nem hoztam el hazulrol 
Mást, mint az ösz atyának slílyos вып‘t 
’S az átok el nem hangzott a’ szelekbe! 
Kettöt birék, min keblem féltve csüggött 
Férjem’ ’s fìacskám. Rég, hngy elragadta'k 
Kis gyermekem’. ’S most férjem’? ! jaj nekem. 

N 1 N A. 

Remélljed , a’ mi jobb. ` 
(dobßzó.) 

м A T н 1 L D в. ' 

Hah; dob pereg — 
Mi en? 

N 1 N A. 

Kimondaték a’ végitélet. 
Férjem közelget. 
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MA Tm 1. n в (kíáltva) 

Férjem halni fog! 
(az ablaklloz roban.) 

А’ hajnal’ elsö tú'zsugárai 
Villámlanak szemembe! ah, te szép 
Hajnalderú’, borúlj örökre el, 
Napom lehúnyt ’s föl többé nem ragyog. 

N 1 N A. 

(ügyekszik elvonni az аblakiol.) 

Jer, jer, ’s nyugodtan várd el sorsndat. 
MARHILDE. 

Едeм mi az@ mit látok a’ korány’ 
Sugárinál’ê térközépen ott? 
Négy szegletü fa alkotvány; sötét 
Posztó bon'tja, és könîle egy 
Veres bakó és annyi barna мoщи! ...— 
Vér! vér! ’s örök kietlen éjszaka! 
Mi e’ faalkotvány? jaj énnekem 
Mit еврeй! ah! hogy hl'ják, nsszonyom 
Ez alkotványt? 

NINA. 

Ah шeи! 

EGY HANG. (nml.) 

Ve'rpad l 
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M A T ll l L D E (kíntól elfogulva.) 
Óh! _ 

Vérpad! ’s reá ki_hágand? -- Valterem! 
Az e'n szerelmes , édes Valterem! - 

(örjöngés' dühével.) . 
Megyek rohanva; ’s szétdnlom, töröm 
E’ rút, gyülölt alkotványt; és ha nincs 
Ember kebelben a’ könyörnek egy 
Szikra'ja, -- lesz reménylem, házaikban 
Egy szikra tűz, hogy e’ hitvány,_gyiilölt 
Faalkatot porrá égessem. 

(elgyengülve összeroskad.) és 
Hú'lt hamvi közt majd én is összerogyjak 

N l N A dcsönget.) 

csau-ín (belép.) 
N 1N A. ' ' l'. ’ 

Orvost 'ezt'aészonynakl `vigy'étek őt ' ' 
Jó ápolás~ alá, és tisztelö ' 
Kiméletet mutassatok, mivel " 
Testvérem ö! _ 

M A T H I L D E (elvezelìeiik.) 
N l N `ь 

Férjem közelget l'm. ' 
Hogy Montrealna'k élte megmaradjon. 
Keblem Sugallj ’s nyelvem, most el ne hagyj 
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HARMADIK JELENÉS. 

RIENZL NINA. 

RIENZI. 

’S te most is ébren иgу? te hű neje 
Rienzinek, ’s ezáltal gyilkosa ' ' 
Ten bájaidnak‘l mondd, miért ez aggság? 
Ahl ennyi gondot ’s álmatlan virasztott 
Éjet magas szépséged sem viselhet 
Ön kára nélkül. Légy te boldogabb 
Óráim’ édes társa ’s angyala 
De a’ sötét kor'mánygond’ részesévé _ 
Ne tedd magad! - légy a’ férj és az ember 
Bienzié,_ne a’ podestae". ' ' 
Hidd, e’ komoly, nagy, szl'völö ügyek 
Mikmak vezérletével terhele 
A’ tisztelö sors , nem valók szell'd 
Asszony kebelnek. 

N l N A. 

Meg nem nyughatám ` 
Ml'g láttalak, férj, ’s ml'g ten ajkaidml '. 
Hallom, mit a’ nagy Róma_ sa'ppadozvg. _ д 
$щю3‚.1щ3y a’ kçyély norman vezér t д 
vérpadra hág. 'ыз 
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RIENZI 

Nem első bél-zsivány 
Kit így törűl ki a’ törvény’ keze. 
Jer, jer, Ninám, kell, hogy nyugodni menjek 
’S legédesebb a’ nyugvás oldaladnál. 

NINA. 

Nem addig, óh férj, ml'g rám nem figyelsz, 
És unszolásom' meg nem hallgatod 
Elsö eset, hogy kormánydolgaidba 
Avatkozom. Nem illik ez , tudom, 
A’ nökebel’ szerény természetéhez, 
’S csak azt teve munkámmá helyzetem: 
Örűlni véled, a’ midön örülsz, 
Gyászolni, hogyha gyaszolsz. Ám de most 
Hallgatni nem lehet. Sejtéseim 
Nem engedik, hogy ajkamat bezárjam, 
Nem engedik, hogy lelkem megnyugodjék. 

R I E N Z l (elakarja vonni.) 

Jer hitvesem, szép Ninám, jer velem! 
NINA. 

Te végitélet’ rémhangját dörögted 
Valter’ fejére, ’s 6 méltó reá ' 
Törvény szerint, mert Róma” árulója 
’S ten árulod. De gondold megRienzim, 
Ez ember olly sok szép erénynyel is bír, ' 
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Mik néki Sаáмoв tisztelöt szereztek; " '" 
Sok jó barátja, és adósa sok `г .;.’ 
Kiket halála ellened dühl't " '_'. 
És gyůléiletre ’s vérboszúra gyújt. ` 'f 
Neked pedìg sok bámulód, de sok ` 

_ In'gyed'i's van, ’s mint emelkedésed 
(,)lly magy' szen'í és olly rendkl'vüli: 
Ugy ellenidnek száma végtelen. . 

n l EN z x. 

Olly dolgokat szólsz, drlíga hitvesem1, .' 
Mike@ hideg nyugodtan fonxolék mcg . `д „ ‚ . 
Ma'r jó elöre. Néki halni Кв"! 

NINAI 

Ö pénzt adott neked kölcsönbe ,;_ és _' д ̀  
А' rosz vЛёд majd nemtelen gyanúval ’ik ' 
Mocskolja биta hired’. 

numzx. ' ° 

” ̀` ’..' Turom ат V :‚ 
Hazám ушам. Arnyékszenny hiremrq q '‘ u‘ 

i .' .. .l És Róma szeм java! .- mi könnyü i'tt`. -" 
Választanom. 'Mert Valter 'nem csupán 
Rienzi élte ellen çsküdött, ' _ 
Ö e’ fölött a’ bont, ’s a’nép szahadsa'g’ n.`„n 

` Kincsét akarta átkozott kezekkel 
l-Llnyomni ’s elrabolnil- Bůuei’_ 

mman JÁTÉxszíN vn. '6 
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Elsöje megbo'csátható "s örůlnék s .. . .l'.'T:. 
Azt megbousájtni!` ---«mási'k rút'bünéért ' »i 
Kegyelmet adni nem' s'zabàd nekem. .. .n ’ .: 
Isten bizá rám'.l1ßómŕszentjavät . .```; ‚ ̀  '. 
’S felelös azért Бывшxe}: vagyok, '‚ 
’S e’ drága népnek'itt, mellynek szavát \ ’i 
Isten szavának n'ézem. Mfg‘ezundok 'f' _) 
Rabló sereg’ hatalmas és .vitéz ' ‚ ` . '7g ‘, 
Vezére él: a’ népnek` szüntelen 
Oka van remegni' inüvelt', ’s okos, 
Kezébe’ fêgyver ’s'.átkos érczerö, 
Keblébe’ 'dicsvágy ’s féktelen hiúság. -- 
Halál ezért {ejére; a’ kelö nap' ' "— ч ' ' 
Holtan сaláцa a’ norman'vezért, 
Bár jól шйош2 hala'la vészt‘ 'çe'rer‘r; ' 
вaш 1`e1eщгe.! . д _: ' ' д 

` .... .‚. 

. ‚ r f 

. N1NA'.«„'' “д; `д; ` `' 
Férjçm, és 1;e mégis? 

Rîenzi! nézz javadra, és javamra, 
És életemra, melly ..elvállmtatlan _ и’` 
Egy a’_'tiéddel, _ í' ;l.: _ ' Щ ."L" 

визит. ' ` . ','' 
| Megbòcsńjltòm e’` ' ' ‘ . 

Gyöngéd tünödést, e’ hd ag'godalmat; 9 'n u 
Söt ez, nemes lelked'nek boldogl'tó {ММ,`1 ` 
Sugára ismét, '.és тaзa: .becsed’ :5b`H"_ " ' 

'`: . д 
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Neveli szemembeu. Ámde mqgf:bglölem _l 
A’ féríì szóll, ’s af honñ ’sa’ podesta l‚ `И: 
‘S ennek' körét mindenkqr'elkülöpzém ' 
А’ пyй]as‚a?; szerelmes féxjäkörétöl, 
Ha Montreal'nak éltépvisszaqyújtom ._ 
Jövömapoń` már normam vaœdühöng ' 
Е’ szent falak `Кбиt, hol'ma ¿még'R'i'enzi 
Tisztán homíért langoló kebellel 
Vezérli Rómát~. --`Vétkes társinak 

Pantlulfo,' Cecçéo, és a’ t'öbbiek'nek Kegyelmet` adt'am'z mert t_ölök' 'csa'kl é'n, _ ~ 
Személyesén csak én _fetteiglu'e'tè'kß'fi l' 
És Róma `nem! .#- Mit 'szóllhalsin elle'n'em 'f 
Nemes leánya Bómánalf? 4-' l\_"inám£!’l . 
Еgy szót se többé erröl! a’ kelö nap 
Hazám’ nyugalmát b'iztosl'tni fogia,_ 
’S e’ nap vezesse ..kedv`e's húgomat 
Hl'í Angelóm’ szefelíll'és: keblire, 
Kinek köszönhetèm, hogy Montreal 
Garázda teгve fölfedeztetett, 
Ki nem csakgéltem‘ tggtá' meg, hanem 
Hazámnak életét is. . _ ' 

‚им:..1.'! 

к '1N A «дышат " “ 

НгдЩёaшК 
Mert Róma’ lány.à.: `hitveäfd ~Yïìl‘äìmkp `H' 
De ‘тайн ‘щ! “6 @SWF-Á lì’ïf‘l‘., .f 
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Tisztèìve hállìia gyözö okaid’ 
рe visszaretteń tölök leí'gy szivem. 
Oh félj'l`gyakorta leng reám ohajtás 
Melly e’ ì'agyogva pompás csarnokokbul 
Mélyen fedet’t уйgу’ kunyhójába vonz; 
’S e’ bársony'öltötŕyt messze szórva tôlem 
Vászonruhával 'fedni ta;gjaim’. ' 

_ BIENzL 
Légy óh nyngott, ’s engedjyidám derůlt 
Látványt mutatnom kéjre Буйt szemednek. 
Hivd el hugom’ mig én a’ völegényt 
Hozom’ körünkbe. E’ hajnal legyen 
Éltük’ legédesb, legdicsöbb derůje, 

'N l N A» 

(a’ 'nellék szoba'ból Irénet ‘ней е1б.) 

d видна! 
(m.ásik' oldalról Angelot vonja bé.) 

'N'EG'YEDIK JELENES. 

RIENZLHN'INÀ- ANGELO» IRENE. 

__ в l l: N z I. 
Hl’v Angelómńmeg тeм‘!!! éltemet 
A’ zord veszél'ytöl,' чeй‘! bzért `atyád’ 
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' És fendobogva 'zúgó `kelíle‘njlen`,u"_~ 

Csókját! (meguók0lja.) ---. te'тпegтenté‘! a’ zord 
veszélytöl 

Bómát, ’s ezért vedd húgomat. Tiéd ö! 
‘kal-jd küzé vezelî.) _ 

Ninńm! nyugodni! (аъ'пыпы п ' 
` \ ` " ' : .. Акшзьo. "'’. ' 

('.Óröln' Код-НИМ: Кйбгёцёдф) ) ‘` 't 
Irene Lsílom' é? 'nem! _óli' nem 'áloàr'nl 
rides vàlóság, égägßdyfezménj f ' _ ._ 
're ш vag'y, ш ’vagy `kalium këzëfg ‘ 
’S nem földi ti'ízzèl 'láńgolf'î `sze'erlKl'e'..ï'lg'llgenI 
Kimondliatatlan kéjem’ ~o_lvaßmlfn .. " ' 
Enyiml öl'ö'kre'l.`` " . _' ‘ 'wh`m`.' ' 

` IRENE. ' ' f '_ 
‚ .lL Bátyám! --- Angolóm'l 

Mi jó, mi’ nfyájiís 'ô‘'r- te kedves ìfja 
Égö szivemnek, kásöm; Angeloni? 
Mi bnldogédes llajnal nyl'lt elöttùnk 
Bús álmaink után! -- Nem mondtam é 
Te gyász Ей, hogy bátyám'a’ podesta 

Ápolja, boldugl'tja érxëtünket@ ' ‹ De пe légy @mail has fui échu! ' ' 
.Moso'lygj 'reám örökké; szép szemed’ 
‘Идёт egében'bagfyd' olvasnom azt: ' ' ''l 
Hogy e'rtem élsz, ’s sz'eretsz! ' 
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J ` н ь: :" '"""UfN'GELm ‹ ~ 1_ l.' 
.. ~ "I . Óh boldog óra! 

Ez óra дама sfrba a’ gyñlölt' .. ' .' ‚а’: 
Norman vezért, ki nemze'ts'ég'emet 
F eldúlta és szétromboláf! -‘-ï’s ez/líi'do'tt. ":', 

Ez édes óra egyesl't Ygled` ` ' 
Róinának elsö _fénylfi'. çs'ill'agáy'al_._~ 
Engem’ csg‘ládtalan sg''e'ggëny_ ._ ï. ;.ŕ 1 . 
Нaнт! 1ё„‹„‚›1«‹.ь’,гь;11щг ё’ ' рььaпдьдз' ''' 
ÉrczhyelyqMòn'tr'ègàlr’a ze'.'nèlh:aláÍtl' И’ Ó voltfàz‘xú'lůö:iëïgì'ŕäd 'sz`'el'le'rńg' 'Y ` 
Éltemr Елeц!' ö'sl‘i'ba _s'z.álì’.le`ńlòSÍ':'' _* ~ .. ‚ 
F öl nem'kel'èńäö à’ 'szép1 napŕi'lágrgQt'" n ' 
S lebukta пaк}; sшёгёпсёéт’ ёёбй" 
Felnyitja és egeт’ bájcsillagát" ` И’ 
ЕeПюшa, melly .eVbóIdóg életet 
Orök :maval `ъ ыйeмама át. ` 
мйдёп'ёш óraïnégyetnzehgz fzèje' `:::’ ’ '` 
Legördül а! vérpad'rol a’ porokba. '`': '' I 

':u.li . 
. 

"Н " . . 

f f ' »aTr'T 's' I ' г 
IRENE. ‚ 

`‹ ` эЁ.' Ti Чaд, КеёyeЫёБХёгйaй? fs' nekíink _ . ¿ 
Mégis szerették `’s'keçlvesekl. 1- jer innét‘.ìg '. 
Jer Angelórp.l `távozxm1~mk messzirel „I »n '‘.' 
Olly’ helyxfekhol nem hullom .e’ hargng’ Z _ 
Komor zenéjétÀ! -~;Embprérz.elam'„ ‹ 
Ön'ílni ellenségeink’.. halálá'nń.. _ .1_`., _: 



wam.. f. ‘ха'южных“ 731? 

De a’ roszabb természet érzeményjel*_ ¿wl`n’. 
En élni és örülni és придти’. 
Ohajtanám ez édes pillanatban 
Ваш vilägwl - jgrmietmx inné? IL‚;fL мы}? . 

' ESNÉEÜÖÉ „`:x_'`"'''`y'.f:‘'.;..l 
А’ mint kl'v'gíńò'd. Ё!‘ вёуйпш! sIelll..'îç'ígzçlg:Vî Mint lìîrlrjfltáso'df''j'réglelën i, 
Lelkeniliëïl egу kép e'l',` ègy'gomlòlàt'q" ' " 
Lakik fejembem; hdgy te 158m ’s enyim vagy! 

' ;Ww la.’ днём “l _' wlw.' î; хи '(ïf'l 
1 в E N E. 

Jer és' fecsegjünlé'bäiaòg 'ëlèìiínHäIg 
Edes jövónlçrííl `s'zépet é:s'l'sfg'katl. Ц‘ .. . f~\. \ Mert boldog .édes az, min'tngex'xliiéuîsmil. y' Y, 

.' и!” 'И 4 

Mióta ember ef fälllöp were? ,;. ` '.. ` mi ш 
boldogít. 

r 

:`.. " Ã _ ll` ff' 
. 

’S szeretve éld'el ’s"kölcsön 
"' (f'ndúlifak.) _ " ' 

' f'hl ‘ ' .` ' .. `ч í`'_fï 
OTODIK JEL'ENES. ‚Бы; J.’ 

. i''.T~ “ : H z'ïlu‹'x 
URSULA. @L_öjßmßx... 

‚ ‘ С! 

' ¢ ' UnàULA(e1ejskbe_1ép.) 
Angelo! .. i “п .' mf' 'vu :.1 

. ` ` .f д I R E E'. ‘(iierclve'.) 
° ` ' 
Jaj nekem! .- m1 temes, undok, 
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Sötét aluk! 
(Angelóba ragalzkodik.) 

г‘ ANGEL 6. 
Miért jövél? mi bolygat e’ szolfatlan 
Órában', vén nö, hogy ma'r is kihújtál 
Pelyhid köz‘ůl? hadd jobb idöre lint 
Intéseíd’î’s inns't шen]. МeпЬ ’s kiégétt 
Szemed’r ixçffü'ggeszd olly merôn reám. 

‹.‚' @' ÚRSULMQ. ¿.1 
Egy szót veled, ha szinte,isteneddel 
TBl'SalkOdOll ‚(l'réplnez kexnény Langen) Leány’ hord 

' '‹;v' "ç ' ..' e1 magad’,` 
A’ szó, mit Angelóval kell lm_szélnem, 
Az egjr kicsin'y szó' Áni-`ui"nelig'ec'l való. 
El inneht, el! :s imädd à’_szenteket. 

' '1`__ 

A N G E L 0. (I..rén'hez.) 
Vonúlj мыt szobädba, kedvesem! 
Egy perczre csak, mŕg e’ vén lantot itt 
Lerázhatom nyalńamml. Milly osare! -- 
Eredj, azonnal ott leszek. 

' \ r IRÈNE. ` 

'T..„._` Ё .Taj énnekem! 
Én reszketek. Ne, óh ne hagyj soká_ 
Magänyosan , szerelxnes_ ..vôlegényem! (m.) 

l 

‚ `g `и': ml - Ёшцьц' .. ' 
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HATODIK JEL ENÉS. 

ANGELO. URSULA. 

ANGELO. 

_ Mondd el hamar, mi hordqz itt. Szívem 
’S kedvem ńem enged 'c'ltem’ legszerencse'sb ' 
Óráibol egy Perczel: is neked ‹ 
Áldozni fel ’s üres beszédeidh'ek! 
’S félek, hogy egy vény asszony’ ajkain , 
Az egy kicsiny szó végtelen mesévé 
Fajúl. f _ ' 

Uh s U Lm 
. Tekints alá. A’ téren. ott 7 

Egy alkat 'áll. _Mi annak Ь." neje? 
.. _ ÁNGELO. ' 

Vérpad. ’S miért e’ kérdés? 

Ц в s U 1. A. 

' ' Nézd; 'гeá 
Egy férfi lép. Mi annak a’ neve? 

'. А N G E L o. . « 
Az Montreal, a’ norman föveìéŕ, 
Gyűlöltted, ellenséged. Ám örülhetsz ' 
Anyó ,'. a’ törvény érted is_'boszűt й". 
Végezd hamar. 

naman :Á'níxszl'm vn. 7 
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URSULA. 

Hogy ö vérpadra lép 
Az a’ te munkád. 

ANGELO. 

Nem nagy érdemem, 
Csak azt tevém,‘ mit tennem kelletett. 
Azért ne dl'csérj ; vagy, ha czélod ez, 
Máskorra. hadd! 

U в s U ь A мы.) 

Óh gyermek! mit miveltél! 
Rohanj ez embert élve tartani! 
Kérj a’ vihartól villám szárnyakat, 
Kérj istenedtöl ékes zót-’s rohanj 
Megmentni öt! 

.\ N G E L o. 

Te örjöngesz , banya! 
URSULL 

Halld-meg tehát kevés szavakkal, a’ mit 
Nem kelle hallanod soha , soha! - 
Volt Montrealnak egy flgyermeke 
És e’ figyermek unokám nekem; 
Mert a’ daczos zsiványegy lányomat 
Lopá-el e’ nyájas karok közűl. 
’S én nagy boszút eském az árulóra, 
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És a’ lopa'st lopással büntetém, 
Mert kisdedét, szerelmi zálogát 
Elloptam a’ gyülöltnek kebliröl, 
’S az üdvözl'tö hitben fölneveltem 
Melly öt kizárta a’ hivek’ köréból. 
Tekintsd ez l'rományokat (ад'’яма 'mm 

’s rohanj! 
A N G в L o. 

‘ki lninden szó után élénkebb jeleit adja az elszörnyedésneli) 
Vén дaли, szörnyüketmesélsz! meleg 
»Szivvéremet jégárrá fagylalád! (al irásokbaiekinf) 

U n s u ь A. 

És e’ ñú te vagy! -- ’s e’ Montreal -- 
AN G E L o. (ordífva) 

A’Jyám! - ’s ki б‘: meggyilkolám, fia! -- 
Atok reád, lángzó kegyetgen átok 
Vén szörnyeteg! (abonan) 

HETEDIK JELENÉS. 

UBSULA (egyedííl.) 
Az óra négyet üt. Ursula letérdel. 
Kegyelmet, ég! igazságos! hatalmas! 
Kegyelmet a’ vén bünösnek! .- boszúm 
Másként ütött-ki ’s más fordúlatot veн 

7 ß 
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Mint azt ohajta'm, mint azt várhatám! 
Oh gyáva emberelme! плeнy az égì 
Birót vezetni és az úr’ boszújlít 
уágyт! ’s dühöd szerint irányzani 
Мaши! és merészelted! .-. Hová 

Vezérle a’ düh! .-- Késön jöttem-el 
Gátolni elvetett átokmagom’ 
Mérges növénynyé felvirágzatát , 
Gátolni a’ 'már ellövött nyilat _ 
Hogy mély~sebet ne vágjon a’ nyögö 
Természeten., mit látva зa]t kiált 
’S elsáppad a’ megbçrzadó világ! -— 
’S most elmegyek éellám’ mugáßyiba 
És böjtöléssel és imádkozással ` 
Töltöm villígi éltem’ háfralévö 
Gyásznapjait'! ne lásx'son engemeç 
A’ napvilág', rút baglyát a’ `ёбtéшeк, 
Ki ‘гaд boszúlńnak örült lóbbanásán.. 
Illy szörnyú teстel: 1eпeт'ёпeыeгe. 

(eltántoŕog) ' 
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NYoLCzADIK JELENES. 

(Szabad 'Её! а' Capitól elô'tt. Vérpad fekeie posztóval be- 
‘огня 's poroszlókkal környezve. Baila egy lloltte`st slink 
fekete lepellel bon'tva; fölötte a' 1161161` villogó búrddll. 
Körölköríil ~ögyelgö nép, kik közt Ceccot мины. Az 

¿gen hajnalpl'r, a' kelô' nap' elô'posiáj'a.) 
Hónám 

Illy Нaшим halállal muljék ki min 
den, ki Róma’ szabadsága ellen 'vétkés ár 
mányt kohol. Montreal, az áruló, hóhér pal 
losa alatt esett-el; imádkozzatok lelkiért ’s 
oпечatoк házaitokba római polgárok! 
(leazáll .'a шаман; а' poroszlók szomnní zene жене" kö 

vetik. A' holttest elvitetik) 

с в с с o. (exöxép) 

Valter nem él, de él Cecco, ’s.a’ nép! -- 
Szegény botor podesta! meghagya'd 
Ez életet, mert nem hîvéd talán 
Méltónak (it, a’ hitvány pórgyomot 
Kitépni. E’ kegyelmet felkaczagva 
Fogadja hálás Cecco; ’s életét 
Megtar'tja bár, de csak, hogy a’ tiédet 
ÜldÖZZe és (a'nép lassаnként eloszlolt) 

Itt leszek 

És alkalomra várok, hogy boszúmat 
Ãllhassam úgy, mint keblem szol'njúhozza, 
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Ez elnyomón , e’ korcs dölyfös Rienzin, 
Ki megvet engem’ ’s a’ nép’ szeм 'hatalmát, 
Melly ¿it magos tetöre feltolá , 
’S mellyböl eredt -- a’ csapláros fiú? 

(а’ vérpad mögé vomíl) 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

ANGELO. CECCO 

A N G E L О. (berohan) 

Atyáln! atyánl! (leroskad a' ve'rpad' lépcsöin) 
C E C C О. 

Mit hallok! Angelo atyát keres? 
Atyát keres ’s itt? -- itt e’ vérpadon? 
Hogy értsem eм? ..._ hah! hogyha nem csaló 

dom ‚ 
Ó benne boszúm’ társát föllelem. 

A N G E L 0- (felkapa'szkodva) 

Népetlen a’ tér, nincs már semmi nes'z 
’S 6 halva van! ’s nem ébred fel soha! -- 

Mert mély ’s nehéz a’ вы álom! ah! 
Ö halva van ’s elöbb, mint karjait 
Körůlem öltheté, mint ajka’ „выt 
Érezhetém; — ’s ki szerzé rút Мaláы” _ 
Én, én, elátkozott ñúl'--. ’s ez átok 
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Nem rugja szét létemnek sarkait? 
Én élek, élek kl'nul enmagamnak, 
’S keblembe’ hordom a’ nagy szemrehányást 
Mellyet nem irthat onnét semmi szer!.-- 
Jaj e’ gonosz Тe]’ ifjú fürtire! - 
És mégis , én; én nem vagyok ln'ínös -- 
Én gyáva eszköz a’ vak sors kezében? 
Akartam é én nemzöm’ ölni-el, 
Midön elöltem ellenségemet@ 
’S ki hát bůnös? kit terhel tettem мы 

А’ vén banyát -- ö volt, ki lángra gyújtá 
Vérem’ ’s velöm’ -- és a? véres podestát, 
Ki engem’ elcsábl'tott és velem 
A’ szörnyü tettet elkövetteté; 
’S használa gyáva kémül engemet 
Az ismeretlen nemzö’ vesztire, 
’S kimondta rá halálitéletét. 

Ö můve ez! _ mi lángzó indulattal 
Szerettem a’ nem ismértet , mi hévvel 
Imádkozám e’ szent nevet: „atya!“ 
És keblem’ egy kérelme, vágyaimnak 
Egy tárgya volt: föllelni a’ nem ismért 
Atyát! (мышц) ’s fölleltem öt! óh kárhozat! 
Mi, mi segithet rágó ki'nomon? 

C EC C 0. (Мене a' vérpadon) 

Boszů Rienzi ellen, a’ ki l'télt 
Atyád fölött! 
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А N G в l. o. 

Mí hang ez@ holt ntyám 
Beszél veleln? hah!` lelke leng felettem ‘ 
’S boszút kivà'n ‚ boszút рaннем! ! -- óh¿szfóllj! 
Mond-meg , 'miképpen 15111111:- hát boszút! ' 
És eskem a’ nap’ felkelö'tüzérze 
’S e’ vérfagyasztó vérfoltokra itt, _ 
Boszút veszek, boszút , mint вeды még! ‘ 
Hoi ember, a’ ki véres, nagy boszúra _ 
Szövetkezik velem‘? 

. св cc o. (fem`4».1% kezéf „джип ‚ ' 
Az ember itt van, '_ 

` Asciano. 

Ki vagy te kormos féri'ì? 
' с E C C ò. 

Pór'vngyok, 
De rómaì pol'gár. Jer ’s hal_ld czelomat. 
Nyl'lt a’ hely itt ’s a’ hajnal árnlónk lesz , Т 

r Ejet szeretnek 'titko's terveim. (wenn) 



NnoYnnm rnLvoNAs. 
____ 

ELsó JELENÉS. 

(A’ çapitólban.) 

ANGELO, свссo. 

ANGELO. 

Vigyázva Cecco. Jer , ’s mondd-el tehát 
Nagy tervedet. Lesl'mult keblemen 
Az indulat, melly nem hagyott elóbb 
Hidegen íigyelnem ’s fontolnom. Tl'íz ё; lzíng 
Valék egészen ekkorig, -— de most ` 
Aczél vagyok ’s jég, hajthatlan ’s hide-g.` 
Bár nem dühöngök, nem káromkodom ', 
Nem tépem e’ fej' szét'dúlt {ах-Чeй, ' ` 
De nincs szivemben a’lägyérzelemnek, 
Ninos a’ könyörnek egy sziki'ája. Most 
Részvétlenül tudom leölni a’ 
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Mosolygva nyugvó ártatlan мoрoS‘: 
És, a’ szüzet, ki hů szerelemmel áld , 
És e’ ваши, a‘ ki дышат! 

с в c C o. 

Mit? jóltevöd? ’s mi jót teu; hát мeд! 
Kérdem, mi jót? ételt adott , mivel 
Szükségqrvolt rád, és nagyobb гeá‘! 
Ö neki, mint te néked ö rá. Illy’ vitéz, ' 
Illy szép ’s ügyes ñ, mint te vagy barátom, 
A’ nagy világnak bármelly résziben 
Nagy úr lehet 's kényelmes életet lel. 
’S te szolga voltál, bár nein úgy neveztek 
Bár ezt veled nem éreztette is 

A’ zsarnok úr olly nyilván. Szolga voltál, 
’S ránczolt szemöldje gyáva nyárlevélként 
Remegtetett; elégszer megszidott 
Ha meg nem érdemléd7 ’s csak akkoron 
Dicsért, ha eszköz voltál czélira 
Kinél különbet Róma. nem terem. 
Buháza téged’ liogy kisérete 
Szép ’s szembetünö légyen általad, 
Hogy udvarát fényesbé tégye véled. 
Itt ott talán jobban kitiíntetett 
Mint a’ cselédek közcsoportjait , 
De mig azok csak apró ’s nemtelen 
Szolgálatot tönek идитe: nemde 
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Te éltedet koczkáztatád miatta? 

’S ez, úgy hiszem csak érdemelhet egy kis 
Kitüntetési: a’ köz szolgák felett! 
És most felelj, ki tartozik nagyobb 
Hálával, úr vagy szolga? 

A N G в L o. 

. Hagyd-el ezt. 
Ő jóltevöm volt. Ételt és italt 
Nem értek a’ jótétemény alatt, 
És a’ ruházat tarka bíborát - 
Ő húga’ édes jobbját adta nekem. 

Q E c C o. 

Azt a’ szerelm adá, nem ö! - csak azt 
Tevé ezáltal, a’ mit gátlani 
Nem volt hatalma. Jó; -- de másfelől ' 
számláld , fel, ifju, miktöl foszta meg. 
Atyátol , a’ ki vérpadon nyögé-cl 
Nemes, vitézi életét; anyátol 
Ki jó atyád’ halálát, a’ szerelmes 
Férjnek halálát túl nem élheti; 
Atyátol, a’ ki bár nem ismere 
Mégis kitünteté több l'zben egy 
Nemző kebelnek áldó gerjedelmét 
Irántad. .-- E’ Rienzi nem tudott 

Szerelmet adni néked, mint atya , 
Csak bért ’s ruhát, és ételt, mint reád 
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Szorúlt urad ,' -- me`rt titkait birád 
’S rád mulhatatlan nagy szüksége volt. 
Te láttad, ifju, véres fürtjeit 
Elölt atyádnak , hallottad haló 
Anyádnak örült kinjait ’s keser'vét , 
'S mégis lemondanál az esküdött ' 
Boizú’ olly édes , olly szent gyógyszeréröl? 

ANGEL@ 

[Чeт Сeссо , nem; szilárdul állok én 
F öltételemnél és hideg kebellel. 
A’ mit velem ma megfogadtatott 
Az indulat: helyben hagyá eszem , 
És esküve'sem’ borzasztó hatallna 
Parancsoló erövel dörgi rám, . 
Rienzi vesszen! néki veszni kell! 
Ha bár ezerszer több фут: gyülölt 
Gyoméletemmel, mint tett. Nagy boszú kell 
E’ nagy haragnak ’s óriás Машa“; 

'Essék tehát az óriás! — átkozom 

Jótéteményit ’s öt magát. Egy érzés 
Lakott csupán szivemben , mit ~kitépnem 
Kinos, nehéz volt, ’s iт’ legyöztem ezt is, 
Irén’ szerelmét! --- Semmi' sem. vagyok 
Ezentúl én, mint bosszuló Íiú. 
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CECCO. 

Illyen szavakban tetszel énnçkem 
’S hontársaidnak. Egyesitsd magadban 
A’ jó {Ы ’s jó polgár’ bosszuját. . 
Én elbeszélém a’ „podestà undok ' 
Kényér ’s s'zabadság tipró téteményit, 
’S meggyöztelek, hogy a’ nép nagy haragja 
Méltó 's igaz.' ~-- Munkára hát, fiú? _ 
Boszút atyádnak gyilkosára , és 
'Hálát magad'nak Bómától! -- Rienzi 
.Az egyes ember’ múlékony kegyét 
Cseréld föl egy nép’ egy város’ kegyével. 
A’ mit Rienzi néked {neg hem adhat: ' 
Megadja Róma. Ö al'atta, bár 
A’ jo szerencse legjobban ragadna, 
Magasb ’s nemesb nem “Шипыt ёohа 
Belölefl , Щu ,mint szolgáinak ` 
’S bérzsoìdosainak legn'agyobbika! 
Így egy'иным! nép’ tisztelt bajnoka, 
Követje és törVény'hozója, egy 
вгйшвщььывя -- . 

AÑçELm 
Szóllj , halljam tervedet. 

ci‘zccû. ' 
Mind készen ällnak polgártársa'ìńl, 
Ё: a’ bo'szú ez éjen végbe megy 
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ANGEL@ 

Minél elöbb , annál kedvesb nekem! 
с в с с o. 

Ostromba fogjuk a’ várat, ’s Rienzit 
Önfénye’ szép lakában , a’ magas 
Márványfalak ’s dús porüroszlopok közt, 
Hová, a’ nép emelte pórfejét, 
’S mellyek tanúi korcsult életének, 
Ott ölje őt el a’ nép’ bosszuja. 
Az örsereg’ vezére e’ napokban 
Halt meg, ’s helyére nincs eddig nevezve 
Új hadnagy 

ANGE Lo. _ 
Értelek 

CECCO. 

` Siess tehát 

Rienzihez ’s kérd töle e’ helyet. 
Tettess szell'd hůséget, érte buzgót, 
’S ha már tiéd e’ hely 's az örsereg 
Parancsaidtol függ: renden vagyunk. 

A N G E L o. 

Megyek Rienzihez. 
C'E 0 с o. 

Légy még ez egyszer 
Jámbor, mosolygó Щи: én megyek 
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Hontársaim’ körébe , és leszek 
Мég egyszer a’ vad ’s dörgö izgató! 
Ha czélodat sikerrel érted-el: 
Tú'zz a’ toronyba lámpát, ’s ez nekem 
És társaimnak jel ’s vezér leszen. 
Isten veled! ' 

A N G E L 0. 

Számoljatok reám! 
с в с с o (eL) 

A N G E L O (egyedůl.) 

Megyek Rienzihez. Ti dúlt vonások! 
Mosolygjatok még gyermekded-szeliden 
Ez egyszer és nem többé! -» rejtekezzél 
Keblem legalsó ‚ legmélyebb îirébe 
Boszú’ emésztö lelke , és ne villogj 
Szememben és ne dörgj ez ajkakon 
Még egy karig , hogy annál pusztitóbban 
Törhess-elö az elsáppadt világra, 
Szétrúgva halvány börtönöd’ Тalá‘: 
Е’ gyáva testet, melly remeg hevedtöl. 
’S mi. lesz IrénböU! -- félre gyáva képzet! - 
Keblem sajog nevére ’s fájdulom’ 
Villáma tépi roncsolt lelkemet, 
De nem, nem olvad irgalomra! ’s Angelo 
Nem semmi más , mint bosszuló fili! (el.) 
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MÁSQDIK JELENE'S. 
linmzr ma. 

K_Il‘äNzl` (egyedül) 
Nyugton vagyok, mint eddig nem soha! 
Hatalmam és honom’ jóle'te végre 
Olly szépen és szilárdul biztosl'tva 
Mint ezt alig hihettem mostanában. 
Mióta Valter, a’ merész, nem él 
’S a’ z'endülóknek szárnya szegve van: 
Azóta Штaт csöndes' és nyugott, ‚ 
’S reméńyeim magas çzélokra törnekß 
Rómáf, hazmat', ‘a’ ióuét’ шва 
Fokára rántom, ’s hogyha e'lhalok: 

`Jólléte légyen emlékogzlopom. 

'HARMADIK JELENÉS. 

MEN zx'. `A'NGEL‘L 
‹. _ BIÉÑZL . ‚ 

Te vagy , t`e Angel'o'? alig'. tudom 
„ Föllelni benríed Angelet. Szemeidböl 
выпад tüzed kxi'halt és arczidon 
Az ifjukor’ virágzó` szl'neit ' .` 
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Sa'ppadt kon'xorság’ csüggedó alakja 
Váltá-fel. Igy örú'l egy völege'ny? 

`.. ANGELO. 

Ãlmatlan éjek’ átfutó nyoma'_ ` 
'ljisztelt podestám!~..-- leghúbb aggodalma'in 
Elted miatt -- ' ' 

` В l'ï..:Nz i. (kgzét nyüjtja) 
' _ Légy nyugtori; jó fili ' 

Jutalmad Qlly nagy, olly magas leénd 
Mint érdem'ed. Magas fény'polczqkon 
Fogod felejtni árva вывoды, 
Mellyekre~t6lem rég elszánva vagy. 
’S .még szép 'hugortl betölti szl'vedet: 
Dicsvágyadat t'áplfílni én fogom. 

' ANGELO, 
Tudod kegyes podesta, legkisebb 
Gyermekkoromtól nagy kedv unszola 
Vitézi életpályát futni meg 
’S a’ harczi kürt’ szavára hl'í тasat 

Emelni zsarnok’ ’s ellenfél’ fejére. 
Hogy nem vagyok rest harczos és ügyetlen, 
Tanúsitá neked Palaestrina 

Hol több jelét adám, hogy jobbkarom 
F orgatni birja a’ nehéz vasat. 

пштвш JÁTÉKszíN. vn. 8 
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п x в N z l. 

Mélyen van írva mind ez, Angelo! 
Emlékezésem’ lapjain. 

A N G E L o. 

Uram! 

Bellini tegnap meghalt, öreid’ 
Vezére itt a’ várban. 

R 1 E N z 1. 

Jól tudom. 

A N G E L o. 

Ki van kitú'zve tisztét tölteni? 
BIENZL 

A’ hadnagy, a’ kit a’ sor ér. 
A N G E L o. 

Hogyan? 
Emlékezel, hogy Orsinik’ hive? 

nlENzL 

Jól van, tehát Filangiéri -- 
A N G в ь o. 

Mit szólsz! 

Derék vitéz, de Pandulf’ sógora. 
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BIENZI. 

Igaz. Te érdekelve vagy. Beszélj hát 
Kinek szeretnéd e’ helyet? talán 
Rokon, barát, гaзy bajtárs kére meg 
Hogy öt ajánld. Szólj nyilván, Angelo. 

ANGELO. ° 

Én ligy hiszem podefsta, ninos egész 
Rómába helyzet, mellytöl annyi Íïiggjön, 
Melly olly gyànútlan hůséget kivánjon 
Mint éppen ez. Reá van bl'zva élted 
És mindened! — Méltó мы, podesta, 
Hogy véle legjobb hivedet ruházd-fel. 
Én, Щu bár ’s nem érdemes nagyokra, 
Bátorkodom kikérni enmagamnak 
E’ helyzetet , mert itt csak tiszta hl'íség 
А’ f6 ’s egyetlen érdem, —- ’S vallom aт, 
Inkább szeretnék vassal lenni hl'íd 
Mint gyönge lúdtoll’ mázolásival. 

nl EN z 1. 

Hogyan? ’s te elfogadnád e’ helyetê 
Csekélyb, szegényebb e’ kis hivatal 
Mint érdemidnek szántam. És valóban 
E’ hivatalra még te ifju vagy, 
Melly némi edzett durvaságot és 
Higgadt nyugalnlat kiván -- 
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"Legyen мыt betöltve ‘уágут! éв 

A N G EL o. 

~ Vél'e'ményed.. .. 
Parancs neken'l'. De k'érlek, Иgy jvig'yázó, 
Ha árulót helyezńél old'alà'dhoz, . 
Mint félfem ¿des éuedet .j 

`' ' 'lì'lENzL 
` '' `‚ 'Yalóban _1 

E’ gondolat megsäppaszt, Angelöm, ` 
Тe hů, te gondos öre életemne'kf 

.' 

'' Vedd át azonnal tiszted’ï d'l'snvrje'leit;' 
Ez ól'a'oltŕi' örsergem’ vezéréf 
’S a’ Capitól’'parancsnokát tekinfse 

.. Mindenkì' benned. — _. De érdemìd'" 
.Többekre “аж-пaй, ’s mélyen vannàk írva'. 
_Keblëmbeflégy ezennel biztosûva. 

A но в L o. ь _ _ 

Hálám n'e'ked. ..' Nagy és тeм' esküvés Nyomàsztja'keblem’ - ’s teljesl'tem azt. 
` nl в N z I. 

Értem; magadnak hl'í szolgálatoddal 
Nagy hl'rt nevet sz'erezni , és atyát. 
Fejlés’ tavaszkorában dl'szlik az , 
Emezt találd-fel bennem. Most siess, 
Szedd rendbe dnrva lándsás népedet 

' \ 
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Új várparancsnokbmenj, ’s' élj boldogul! 
De várj-mi hir Rómában@ mn' beszél 
A’ néptömeg? ' ' 

_ И ANGE Lo. . 
Mély csöndben nyúgoszik. 

. ' t _mENzL _ 
Nyugszik'? tehát' úgy én isfnyughеtom.. 
Jó éjszàkát. '(el) ' ` ' ' 

n N ELO. _ ‚ 

. '' Mìély csönflben vesztegel, 
Mint tengeх-eй szélvész el6ttz-Nyugodjál, ' ` 
De jaj neked, hogy nyughatol, pod'esta!` 
Mert, fojtva bár', a’ bosszú" lçlke Гoп', 
És fészkelödik, és reádfözönii. 
Mérges «im-_ó já, de hal'ni fog! —`_ 
M_egyek kitl'ízni a* hŕngzó: jel'et. (мы) 

NEGYEDIK I_ELENÉS. 
ANGELO. IRENE. 

1 в в N в. 

Angelo! (kujawa mm.) 
Kedves édes völegényem! 

Hol Нива, mit ml'velsz, minden szentekért! 
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Engem halálos aggságok kinoznak 
Mióta karjaimból elszakadtál, 
Mióta akkor a’ vén rémes asszony 
Elüldözött szerelmes oldalat'ltól. 
Te rosz, te hůtlen völegény! мыt 
Ígj kell kerl'ílnöd hl'í menyasszonyod'? 
Ki teged olly’ bensön ohajt, szeret? -- 
Te nem felelsz? te szótlan, néma vagy? 
Ah! rettegek! te olly jeges-hîdeg 
Tekintetet lövelsz rám. Angelóm! 
Ah! e’ szemekben én nem ismerek 
A’ nyájas és szerelmes csillagokra 
Mik kéjt ragyogtak boldog életemre. —— 
'Тe nem felelsz, ’s e’ sl'ri némaság 
Olly fagylalóI-és elhalt arczáid, 
Az iijú rózsás arczok ekkorig, 
Milly sárga-sápadtak! —- тШy hervadók 
Lányajkaid! --- Szólj , istenemre, szólj, _ 
Mi ez? mi történt? 

ANGELO. 

Egy kis tréfa, szép 
Menyasszonyom, melly örültté tehetné 
Az embereknek legbölcsebbikét. 

IRENE. 

Az égre, Angelo, belöled a’ ‘гad 
Kétségbesés’ elcsüggedt lelke szóll, 
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’S most, életednek e’ pontján, hol én 
Kinyl'lt karOkkal várlak, ’s fürtjeidre 
Kéj és szerelm’ legédesb kincseit 
Fi'ízhetnì hittem -- 

ANGELO` 

Egy На tréfa, óh lány! — 
Széles, virágzó édent láttam én 
А’ föld’ szinén enyémnek, illatos 
Virágfüzérrel áthi'mezve, és 
Virág közůl mosolygó kellemek 
Intettenek felém; ’s e’ földi éden 
Büzhödt mocsárrá váltOzOtt elöttem. 

Az ég derlïlt és rózsaszl'n vala 
F ejem fölött ’s tündöklö kárpitán 
Csillagbetl'íkkel olvastam feli'rva 
Kimondhatatlan boldogságomat ;' 
’S ez ég sötét szurokkárpit leve 
Vastag ’s nehéz, min nem tör át sugár. 
Minden madár örömdalt énekelt, 
Minden patakvl'z kéjem’ mormolá, 
’S az esti szellö ke'jt susOgva lengett 
Keblemre:-most bagolydal zúg köru'leln 
’S az esti szellö égetö SzirOccO 
Melly keblemet fonnyasztva égeti. 
Oh milly üres , milly puszta ’s megvetendö 
E’ mit világ elöttem, ’s a’ világi 
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Örömek’ ’s remények’ toп lidérczhada. -- 
Irén! Rienzi’ húga! légy apácza 
’S'.. fele‘its-el' engemet! 

l в в N в. 

КeЫеЬп 'szèl'elme ! 
'’S' te' hů Írénhez l'gy tudsz'szóllani! 

' Ah! hogyha tudmíd, mint szeretlek és 
Ha érzenéd, hogy minden eszme ’s уáдy 
Lelkemben a’ te boldogl'thatábod. 
Oh Angelo , tekints szemembelszólj; 

~ Nem наш-e ott legtisztäbb vägyat és ' 
' Egö ‚ tüzet mennyé varázslani 
Нaшей!’ sorátl-jer, és tedd jobbodat 
Szivemre; érzed, `I_nint dob'og‘Q-’s felelj _ 
Nem вы dobogja é, hogy végtelen 
'S kim'ondhatatlanúl szeretl-jövel, 
Nyújtsd jobbodat, legdrágább ki'n'csemet, 
Szon'tsd kezem’ kezedbe és felelj: 
Az életér nem aт: kopogja é 
Hogy úgy szeretlek, úgy, mint senki senkit ! - 
Е’ la'ngfolyam, szerelmem’ érzeménye 
Hullámzik vérem’ mindenik csöpében! 
’S te l'gy beszélhetsz Angelo!-jer,\óh jer, 
Én nem bocsátlak karjailń közůl 
És átölellek, szent sajátomatl 
Enyim, csupán enyim vagy Angelo, 
’S nem a’ komor búé, а’ csüggedése';- 
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Jöjön, ha «так, a’ sö'tét, kopmr'bú 
’S én elmosolygom tМeд messzire- . 
Toгzképeit hálózza bár köréd 
A’ gyilkoló e'lcsüggedés: kezem 
Lcsl'mogatja toпaдt fürljeit. 

` ANGELO. 

Kedves leányka! földi nlenny! nagyobhra 
Анютa a’ szelid természet által 
Mint eдy halándót bOldOgítani! 
’S nekem te töled el kell идиот? édes 
Kebledröl elszakadnom Ё - átkOzOtt 

Sorsom! kegyetlen, rémes égi _törvgépylf 
Nein, erre, ninos eröm! -- leány, `lr.énel 
Alcaraz-e vélem futni ge’ magas 
Falak közůi? el, messze, “Не! innét 
Egy puszta bérczre, egy magány szigetre 
Hol вeны nem lesz, mint én e's szerelmem!! - 
De nem; ne válaszOlj-ne még mal-holnap, 
Holnap kiva'nom válaszod.; шалe 

IRENE. 

Ma, még ma halljadlválaszom; e’ perczben, 
F’ pilla natban halljad aт. Igen 
Én kész vagyok távOzni e’ falak’ 
POmpás köréhöl, és e'hug'yni Rómát, 
Bátyám’ мыши, és társnéimat, 
’.5 mindent! -te érted!-’s elbujdoklani 

вшшвп JÃTńKszÍN v1 I. 9 
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Túl fölüeken, túl a’ müvelt világon, 
Hol nem 'meleg mdr a’ nap’ délsugára, 
És nincs'reményszl'n a’ jeges mezökön. 
Óh , тeгt szeretlek, ’s boldogl'tni téged' ‘. 
F. gy szándékom; - nincs semmi más elöttem. 

À N G E L О. 

(elragadtatva indulaìa'tól.) 

Ám jer „мы szaladjunk e’ falakból, 
Hol rémcsoportok lengenek körl'ílem 
’S rézmhangokat zeng a’ harang felém! 
Jer a’ magányba; édes kebleden 
Hoszú idök után, „láы, talán 
Megnyughatom. Jerünk. Ki állna ellent 
Ez égi jóság’ luî ke'rel'minek 
F.’ tiszta vonzalomna'k;' шт leányka ! 

(fuini ke'szülnek) 

бтбшк JELENÉS. 

с1сс0.вь6вв1вк. 

с в с с о. 

Megölt atyád’ árnyéka! 
A N c. в L o. 

.. Jaj nekem ! 
Ki аж felejtni tudtam... 
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l R E NE (siirgehre) , 
Jer, siessünk! _| 

Jer, édes Angelóm! mit monda neked 
E’ kOrmOs amber? mért mereszted úgy' rá 
Tekinteted’? -- пйéгъьaпёшsш reá! -- 
Jer jer ’s legyünk magányban bOldOgOk! 
Te jól tudod, hogy e’ nagy várOsi ` 
Lárlnás zsibongás, ennyi zaj ’s tolongó 
Embertömeg nem kedvez a’ szerelmek’ 
TitkOn virágzó édeinek! _ Siessünk? -— 
Nézd, nézd, mi szép az é] ! Olly bliss, Olly 

enyhe! 
Elnémulának a: zajos vigalmak, 
Álomba панdы-111t a’ hangok’ árja ‚ _ 
’S az égen egy felhöcske sincs; szeh'den 
Tekint utunkra a’ hold’ szüz szeme! 
’Spártolni látszik föltett szándokunkat. 
Jer, és szaladjuuk' bárhová e’ nagy _ 
E’ széli világban! hlï Вaтт! között '" 
Mindent de mindent nélkülôzhetek, 
És mindenütt derú'lt az ég nekem 
Csak Angeloni legyen körömbe. -- Jer 

(el akarja venni) 

ANGELO. Ceccóhoz) ‚ ‚ 

Óh szolj’, te ércz sziv! —- e’ bájlvangokon 
Kit el ne hagyna véres szándoka! 
Ki nem felejtne mindent, kivüle! 

90 
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Beszéde bl'ívös ének, lneHynek én 
Ellent riem állhatok. Мéд! Cecco, nézd , 
Mi angyal ö, halld ajka’ 'baíjzenéjét; --- 
El, el! —- övé vagyok , Cecco! -- övé, 
Hagyj el ’s ne kl'sérts! 

с E с с o. 

' Ugye, róma'i'? 
’S hol esküvésed! a"szó’ sмent hata'lma! 

A’ férfìúi, a’ szìlárd'igéret? 
.Ki volt, ki engem társaúl hivott? -— 
’S atyád legördůlt gombja!! _ hah , kicsiny 

‹ ség! .-- 
Кот érdemeg 'megemlékezni rá. 
Igyìezt elöre tudhata'm; az ifl’u_ság 
Romában is csak iengç báhp ’s felejtö , 
’S könnyelmů, és` a’ nönem gjfäsfa'i‘zŕbju._ ~ 

_ A N G в 1. o.' . 
Apám! apám! .ah , meg k'ell `tébolyodnom. 

‚ .l в в N в. 

Szép Angelom! jó'kedfves Angelóm! 
A'h, nézz rcám, lásd furl''ó könyeìm’ - 
Erezd szivem’ verése't , hgnl'ld мaшин' 
Kiáltozását. J er , 'Бывший inét. 

A N G ь: L o. 

„(Indulaíjа fmuů fokán) 
Irene! 
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с E c с O. 

(mél Oldalról kezën raka‘lja) 
Eszmélj , Montreal’ ña! 

IRENE (fel панк) 
Te, rút sötét alak! lniért jövél: 
Távozz’ körünkböl. Angelo enyim 
Ö nem tiéd! 

с E с с о. 

и 

О esküvéseé ! 

1 в E N E. 

Mi gO'ndOm „камнe e`nnekem. 
En öt imádom, és ö völegényem; 
Ezt medjegyezd , rút kOrlnOs szörnyeteg! 
Én öt te ellened, ’s még eщe!‘ ellen 
Ótalmazom. Ti eddig csak mnd, 
Csak engedékeny lánynak ismerétek, 
De én tudOk diìhöngni is, tudok 
Szaggatni tépni féxrkasnö’ dühével, 
És védni öt, rîît ördög ellened 
’S egész vilá'g’ liatalma ellen. 

CECCO. 

шара óf 
ё: ég’'bossz1íja, 'atyja’ ‘Шах és 
On esküvéîse’' даeм lla'talma ellen. 



'102 Az ATYÁTLAN. xv. псы’. 

A NG E L О. 

(а' kezët el'ô'sen tartó lrcnét viaszàlaszitia) 

Rîenzi húga! le'gy apácza! 
l R E N E. kx'non feljajdulással) 

Jaj ! (ôaezeronkad) 
ANGELO. 

Nézd Cecco, nézd kegyetlen ördögöm! 
Elhervadott a’ szép vira'g; piros 
Lángajkain elszippadt a’ rubin! 
Szemében a’ nyilt' ég hezá'rkozott; 
’S talán örökre '1 ! annál jobb ha l'gy -- 
Meri: semnliïnem köt többé életemhez. 
Cecco! tiéd vagyok, csinálj belölem 
Dúló hyénát vagy: márványszobort 
Mint (el Ceccoval) 

' IRENE. 

(hosszahb pauìa utа'n felébred) 
Ё] van; ma'gános éj borong körůlem: 
Magam vagyok'kínommal! -- Angelo 
Elment , szivéröl el'taszita. Óh! . 
Millyen hideg van , fázom ’s reszketek 
Hová? -- mi tfévö légyek? -- a’ podestát 
Fölverjem álmäbol? vádoljam öt? 
Vádoljam a’ rút Кoл-"165 embert, a’ ki 
Úgy üldöz engem’, a’ ki elvivé öt 
E' reszketö , e’ rángatag karokbol? 
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Nem, nem! miért ez? illy negy fájdalomnak 
Mint keblemé, nem kel! tanú ’s pnnasz. 
Nem enyhitendi azt vigasztalás. 
Legjobb ’s egyetlen orvos‘ennek a’ sl'д’ 
А’ mély magános sir. -- 0h sl'rl fogadj be. 

(‘Ш-11110103) . › 

..’— 

’‘‘L 

HATODIK JELENES. 

(Bouma holy ô'rökkel kerl'tve. Söte’t ё]. Külônbiîzò' Olda 
lokxol öuzeeaküdtek jô'nek fegyveret ещшььы 

/ 's fáklyákkаl.) 

nANGom 

Elôre! elöre! 

1. ön. .. 

Ki ‘agy? д' `" ” _ HANG 
.Ió barát. ’ "' f ` 

6B. _ ' i 

Jelszavad? ' ' ` ̀ HANG. ::` l'. 
Halál Rienzire! ‚ 

6R. _ _ _. ’ 
Emberem vagy! (beereuti) ‹ ' ' 1 
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2. 6R. (mi. mmol) 
Ki vagy! 

HANG. ' 

Halá! Riéńzîl'e. (nj взором) 
3.`ö R. (namaak „manon 

Ki vagy! 
HANG. 

Halál Rienzire'; (inné: ¿i трон) 
1. P ol. GAR. 

Íó estét bajtálisak! nimaiak! e’ helyre vár 
juk el Ceccot, Pandulfot, Bruttinit ’s a’ töb 
bieket! — Ti mindnyájan el vagytok hata' 
rozva inkább meghalni, mint e’ gyülölt adót 
ñzetni, mellyet a’ korcs podesta a’ szabad 
ßómára vetett! ti mindnyájan шашек, ki 
a’ nép’ legutálatosb ellensége? 

м l N D N Y Ã J A N. 

Rienzi! Rienzi! 

l. PoLGÁR. 

Öljük-meg Rienzit, ’s nem lcsz adó! — 
Nem volnánk rómaiak, ha ezt szenvednök. 

2. PoLG. 

Adóztatni minket, kik ö: felemeltük, mi 
csoda szemtelenség! _ .. 
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3. 1' o LG. 

Hol "együnk Еду _kisdedink’ számára ke 
nyeret? _ Pandulfo legyen a’ mi podeslánk, 
ö elég gazdag,` hogy mága költségén hadi 
serget tartson ótalmunkra. 

‘2. POL G. 

Vagy Cecco! ö .elég erös, hogy falain. 
kat egyedül védelniezze pörölyével! 

MIND. 

Cecco ! Cecco! 

`Ki vag'yl 
C E C C 0 (ha'ngia) 

Halál Rienzire 1 _ 
(Cecco belép) 

с E C с o. 

Üdv nektek bajtárs'im! ti derék, becsü 
letes , szótartó rómaiak vagytok! 

м 1 N D. 

Halljuk Cecpe't , Halljuk 1 
` с E с c o. 

Neni akarlak щeкet emlékeztetni, hogy 
rómaiak vagytokl -- szelntelenség volna erre 
eszméltetni egy rómait! csak a’ podesta’ ren 



106 Az ATYÁTLAN. 1v. rnv.. 

dele'se't közlöm véletek, `mellyel töli'ink új 
adót csikar. (едy papiri ad n en.; polgámd) Ol 
vasd bajtárs, én tenni tudok, olvasni nem , 
’s ti hallgassatok e’ sorokra. 

MIND. 

Halljuk az adó rendelést! 
1. Por. G. ‘01".’ 

„Rómaîakl minden gondolatom a’ 1i561 
léttek ’s szabadságtok. Kiůztem várostokbol 
a’ patriciusokat, megtörtem a’ rabló Montreal’ 
büszke fejét; meglisztogattam a’ zsiványok 
tol мышцы; ismét tiszteletessé ’s пaгy 
gyá tevém Olaszországban Róma’ ösi neve't. 

.2. PoLG. 
Mennyi önzés! menny'i szemtelenség! 

ezt a’ nép teщё, nem 6, egy gyáva ember, 
kit a’ nép emelt-föl. 

i. P О L G» (mvább olvas.) 

„Semmi sîncs hátra, minthogy Róma’ 
bátorsa'gának tartós biztositására állandó hadi 
‘eщet álll'tsak _ ró|naiakból“. 

3` Por. GÃR.. 

Mi katonáskodjunk'! mi “гaд-111111: él 
izenvedjünk, hogyŕi' kényelmesen alhassék? 
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’s mi lesz gyermekeinkböl , hitveseinkból , 
ha mi katonáskodunk? 

1 Po L G A в. 

(Olvas.) 

„De ez sok pénzbe kerl'íl, rómaiakl-’s 
én Roma’ javáért új adót kivánok Romátol“- 

MINDNYÁJAN. 

ЕЩЁ! elég! nem akarunk többet hal 
lani. 

CECCO» 

’S ezt Rienzitöl kell szenvedniink, e 
Rienzitöl. kit a’ nép’ kegyelme tolt e’ fé 
nyes polczra, ’s ruházott biborral és arany 
nyal! ki hasonló hozzám, és hozzád polgár 
társam, és mindnyájatokhoz. _ És mégis ô 
dorbézol és pazarfényben uszik az övéivel, 
még gyermekeink száraz kenyéren rágódnak, 
’s e’ mellett megveti a’ népet ’s a’ nép’ em 
bereit; 6 puha ágyban alszik azOn pelyhe 
ken, mellyeket lúdainkról foszt le, ’s ha ki 
aludta mámorát, lijra kezdi a’ hörpölést azon 
borból, mellyet szöleink termettek; ö drága 
étkekkel tölti gyomrát, csiklandozza inyét, 
még mi öri'íliink , ha fakérgekre nem 520111 
lunk; ö márványpalotákban lakik, niellyeket 
mi épiténk, ’s külön szobája, mit mondok, 
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külön osztálya jut hálni és öltözni, fürdeni 
és dorbézolni, még mi kunyhónk’ füstjében 
tengetjük életünket; kövér paripákon nyar 
gal, mellyek” sorsabennünk irigységet ger 
jeszthet, mert mi csak koplaló, terehhordó 
lovak vagyunk;-hány van közülünk, kinek 
oldalbordája olvasó helyett szolgálhatna, hogy 
annak idejében imádkozzék vagy káromkod 
jékl- ’s ennyi nyomoruságunkban még új a 
(Ютal terhel bennünket, ö a’ gazdag, a’ pa 
zarló! _ ’S mi ezt Szenvedjük, rómaiak, egy 
hozzánk hasonlótól, ki nekünk hálával tar 
tozik, ki a’ mi teremtményünk!' -- Szent 
Péterre mondom, ennek véget kell vetnünk, 
rómaiak! 

1 1' POLGÁR. 

’S ez a’ legboszantóbb, hogy egy hoz 
mink hasonló , egy_ közönséges polgár’ fia 
bánik így velünk! _ Ha mégis született úr, 
Született fejdelem volna! az egészen ma's 
szl'nt adna a’ dolognak! __. véget kell vetnünk! 

M 1 N n. 

Véget kell vetnünk ! 
C E с с o. 

’S most feleljetek kérdésemre: ki az, ki 
meg nem egyezik Rienzi halálába! 
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M I N n. 

Senki! senkil 

1 POLGÁR. 

Most hát csak azon kérdés van hátra, 
mint fogjuk végrehajtani Loszúnkat! 

с E с с O. 

Erröl én gondoskodám és Pandulfo, es 
Bruttini és Vivaldi! _ De hal'ljuk magokat; 
ha nem csalódom, 6k közelítenek. 

ör. 

Ki vagy? 
н А N G. 

Halál Rienzirel 

(Рынка, Bruliini, Vivaldi belépmk.) 
с E с с O. 

Mi hir, Pandulfo'l 
MIND. 

Halljuk Pandulfotl 
PANDULFO. 

‹ 

Minden rendlien van. Én jót állok a' 
népért. Senki sem fogja oltalmazni Rienzit 
Roma’ falai közt. Erszényemet megnyilot 
tam, ajkaiin kifáradluk, ’s niunkáin’ sikcre, 



НО u. ATYÁTLAN. xv. гвы‘. 

hogy egész Róma gyülölve emll'ti Rienzi’ 
nevét. 

свссo. 

’S mi jót hozasz te Bruttini, ’s mit te, 
fürge kalmár? " 

в в U T T x N l. 

Nemes rokonim’ seregei a’ kapuk elött 
állanak, ’s ha a’ zendülé’ lármája kitör, 
iegitségünkre rohannak a’ nyl'lt kapukon. 

' v 1 v A L D I. 

Én sorra jártam a’ kereskedök’ és kéz 
müvesek’ tanyáit; mindnyájan részünkön van 
nak. Így tвыt egyedl’íl a’ capitoli örsereg 
gel lesz küzdésünk. ' 

свссш 

A’ capitoli örsereget bizzátok reám. — 
Látjátok azon lámpafényt, melly a’ Capitol’ 
tornyäról int felénk'l- ez Róma’ felszabadul. 
“Знай hajnalcsillagà, mellynél ищyт gyúj 
tunk Rienzi’ vesztire! - e’ lámpa aт jelenti, 
‘позy a’ capitóli sereg el van távoztatva ör 
helyeiröl, ’s a’ podesta’ )aka örizetlen és 
nyl'ltl- Utánam щиты az éjfél közell't‘. 

‘ ' MIND. 
Eljen Cecco, a’ nép’ embere; a’ nép’ 

zsarnoka! 
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CECCO. 

‚ Te, Bruttini, eredj a’ patriciusok’ sere-. 
géhez ’s vezesd öket a’ Capitól felé. 

BRUTTINI (inenél këzben) 

Jó helyre küldesz, póreb! -- a’ patri 
cìusoké Róma! ’s nem a’ népé többé! -- 
Szegény bolondokl ti elöltétek e’ Rienzit, 
ki a’ tiétek volt ’s jobb irántatok, mint 
érdemlétek! ’s most mi fogunk uralkodni, 
mi patriciusok! (el.) 

c E с с о. 

Тe Pandulfo és te Vivaldi, legyetek a' 
néptömeg közt, ’s lelkesl'tsétek aж jelenle't 
tekkel — Rólna’ javára kérlek. 

PANDULPO (félre) 

Nem csalatkozhatom; Rienzi bukik; po 
desta vagyok! (el.) 

‘пунш: (félre) 

Csakhogy a’ patriciusok visszaj6nek!_ 
ah! minö kelete lesz árnimnak! (el.) 

Ёс E C C o. 

Én a’ Capitólbn megyek Rienzit pulxa 
vánkosi közt felkeresni ’s Rómxít töle meg 
izabaditani. «am E’ Rienzitöl , ki engem’ nem 
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akar megismerni, ’s nem semmit tudni a’ ko 
‘беS felől, ki öt podestává;emвlé! (fenhangon) 
Róma és szabadság! ` ' ` 

MIND. 

Róma és szabadság! 
(Dnbpergû, 'kürtllarwga'u xendülésjár'na'ja . '!: уйцъангрх 

n' uívoxhól.) " ' 



ö'rönlK rELvONAs. 

ELsó JELENÉS. 

(Tu`em a' Capiiólban. I0bbra Rienzi' osziálya, bain nag] 
íivegel ajtó` )nelly az erkélyre ‘тzп, hálul a’ f6 lijára's; 
a' „мы“ egy “Окон ajtó, mellynek semmi пути, mí 

elô'n kínyinafik.) 

BIENZI, NINA (gamiаg pongyola'bln) 

NINA. 

Férjem, Rienzim! mái' is elhagyád 
Nyugahnad’ ágyát'l —. kérlek, men] nyu 

gOdni mcg ‚ 
Csak'egy Иs órát, kedvemért, Rienzi! _ 
Sziikséges ez tömérdek gond után 
Mellyekkel a’ nap’ terhe ostOrOz. 
A’ hajnal Olly’ távol még -- csôndes é)’ 
Tündéri fzítyolában szendereg 

щвк'п JÁTíxszíN. ‚их. 10 
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Kebled’ szerelme, Bóma! -- és te vaду 
Rómában elsö, a’ ki nyugtató 
Almok’ karábol felriadsz -- 

RIENZL 

Azért 

Vagyok podesta, hitvesem. Helyes, 
Hogy még alattam csöndben alszik a’ nép, 
Fön a? podesta eszméljen javára. 
’S a’ mély, magasztos éjnek méhiben 
Foganzanak nagy eszmék. -- ah, bocsáss! 
Nem alhatom már, keblemen ezеr gond 
Agyamban egy raj gondolat viharzik, 
Nyugalmamat vad ábrándok zavarták, 
’S egész valóm és létem, ismeretlen 
Ohajtatok’, sejtések’, érzemények 
Ölén vonaglik. A’ szabadba vágyok. 
Térj vissza álmaidhoz, jó Ninám! 
A’ férñ’ edzett testének nem árt, 
De gyönge alkatodra károsan' hat 
lllyen virasztás! 

NINA. 

Jer, maradj velem, 
’S mondd toll alá eszméidet nekem, 

‚ Engedd, hogy l'rnokod legyek; ’s legyek 
Hl'i részvevöje ébqer gondjáidnak. --- 
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А’ barna éjben barna gnмoм’ 
Denevére szállong képzeted kön'il! 

RIENz1. 

Nem, nem, kecses Nînám. -- Te ismei'ed 
Természetem’ ’s tudod magányt keres 
Lelkem gyakorta, és szeret saját 
Észméiben mélyen merengeni, 
’S tanúiúl csak a’ magányos éj’ 
Szent szellemeit kiáltja-fel. Bocsáss: 
Az örtoronyba Муж, régi kedves 
Helyemre. Onnét általnézhetenl 
Az óriási Rómát, ’s képzeményim 
Kiszállva egyes ember’ szůk köréhöl, 
A’ nagy világot és a’ vé'gtelen 
Mindent ölelve sza'llnak szerteszét. _ 
Az ég sem Olly komOr, mint gondolod, 
Tündérileg szelíd ’s vila'gos az! 
(kitárja az erkély' Ablakát, 's azen :it a' hold' fe'nye'ben fürdö 

l’io'ma' tnrnyai Ник-знак.) 

Nézd, Nina, nézd; a’ hold’ ezüst golyója 
Olly ünnepélyesen mosolygl fényéhen lisznak 
Az ós Tibernek Szent ligIetjei; ... 
Nincs semmi nesz , nincs semmi hang ! -— 

szeretteln 

Rómám az álom’ békekarjain! 
Csupán amott a’ távolban zsibong 



i 16 Az ATYÁTLAN. \'. Fam' . 

Еgy némi mozgás! — jó kedvl'í kalandor 
Sel-eg leszen, tanyáit elhagyó; 
Vagy pásztvrok , kik fölkeltek kemény 
Faágyaikról, hogy kövér mezökre 
Нaди“: az örzésökre bl'zatott 
Juhnyájakat. - Tölök tanulhatok, 
Ninám! — Ah, milly örömmel nézdelem 
E’ békesen szendergö néplakot , 
E’ drága Rómát! --- тегt kinek köszön 
Illyen ńyugalmat, illyen csöndes álmot 
Kedves hazám; ’s hngy nem Мнe!‘ poroszlók 
Zavarni bél'ies álmait, ’s erövel 
Elvenni a’ sok munkával kapart 
Vagyont, ’s az édes hölgyet barna férje’ 
Ölelô karábńl? -— büszkén mondhatom: 
Nekem. 

NINA. ' 

Rienzim! én kevély vagyok 
Hogy a’ nemes höst , a’ nagy roulait 
Férjemnek mondhatom ’s ölelhelem.' 

nu; N z l. 

Óh, mint szeretlek, Róma! mint szeretlek 
Téged’ ’s Ninámat! — ti vagytok, ti ketten 
Keblem‘ legédesb kincse. Es ha végig 
Tekintek e’ fölse'ges, nagyszerú 
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Házak felett; e’ messze terjedö 
Szép ôsi város’ hét hegyén keresztúl, 
A’ mellynek én vagyok legboldo'gnbb 
’S elsö lakoja és polgára; _ e's ha 
Elgondolom, ‘югу e’ va'ros’ nyugalmaít 
Én álli'taíln helyére; zsarnokit, 
Habloit én iizém-el: kebleln ukkor 
Dagad ’s feszú'l és kéjhen feldohog. _ 
’S ha rád шишeк, nöi bájaidra, 
Mik harvadatlan szépségben virulnak, 
’S rokOn szivednek kinese't felnyitod 
Lelkein’ szemének; es meggondolom, 
Hogy llóma’ legszebb, leglelkesb neje 
Ényim, szerelmeme: -- nem földi kéjre 
(Лиц! szivenmek férfibüszkesége, 
’S hiánytalan lesz boldog érzelem. _ 
Hogy kebled, édes Nina'm! ln'ín szeret 
Аж‘; elhiszem, mint u’ nagy sors’ öгök 
rl‘örvényeit; de valljon e’ kein`l’ 
Másik szerelme, тas": hölgye _ Rómu 
'l'ud-e szeretni engem! 

N1 N A. 

НМ‘! nekein , 
Kétségkivúl. Te vagy legérdemesb 
Barátja, és legmunkásb jóltevöje. 
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. RxENzr. 

Örömmel elhiszem , mert a’ mit óhajt 
A’ ай": mi könnyen hajlik hinni azt. 
Hiszem, ’s megérdemelni hún igyekszem. 
Isten veled szép nc’ím; a’ hajnal’ elsö 
Задzй-ЕЩЁ meglátjuk újra egymzíst. 

(el a' köze'p njtóx.) 

NINA. 

A’ nép! az ingatag ’s ezerfejů 
Népszörnyeteg! _.. hideg fut testemen 
Végig, ha arra gondolok, hogy e’ uép 
Hálátlan is lehet, hogy félreértés 
’S babonák igazgatják szeszélyeit. 
Elta'vozom, ’s könyörgök férjemért! 

(el a' háló osztályba.) 

MÁsoDIK JELENÉS. 

À N G E L 0 (a' küzëpajtón.) 

A’ lámpa ég, az óra elközelget, 
Keblem dobog, kezem remeg. 

(kinéz al erkélyen.) 

Hah! már 
Látom lobogni ищyщие tüzét 
’S tánczolni a’ távolban; hallom a’ 
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Zúgó morajnak tompa hangjait. 
Kel’n szabad, hüss légre szomjazik, 
Mert benn pokolnak mérges Мnшa dúl. 
Ei’kélyre mégyek e’ zárt helyriil itt, 
E. а’ boszú’ alkalmát ellesem. 

(kilép az erkélyre.) 

HARMADIK JELENÉS. 

IRENE, аzutín ANGELO. 

i n E N E. 

(belép a' Középlitdn.) 

Milly puszta, zord mag'ány! a’ pitvarok 
Borzasztva viszhangozzák lépteim’, 
’S lelkemnek eltépett darabjait 
Sohajtatim’; ’s a’ pisla lámpafe'ny 
Önrémenn'il rajzolja a’ falakra 
Árnyékomat. Lehetlen megmaradnom 
ЕЩЁrt szobámban; embert kell keresnem. 
Вt jobbra "an nagy bátyám’ lakszobája _ 
Lassan, hogy föl ne verjem álmiból! _ 
És Angelo?! hol, hol van Angelo! 
Hová vezette öt azOn sötét 

Iszonyú alak? -- vagy álmodám csupán! 
’S kór képzetem festett elömbe csak 
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Rémképeket? -~.~ nem, ah nem! -- eltaszitott, 
Jeges halál’ ölébe eltaszitott 
Hajdan szelid szerelmes 'kebliröL 
Kéréseim, keserves könyeim 
Nem illelék elmárványult szivét, 
ó megvetett és eltaszîtott! — 

(llangia elfogódik, едy idei csönd Мёд) 

De én azért ohajtom újra Май! 
Ah, hogyha ismét visszatérne forró 
Keblemre, karjaimba! milly örömmel 
Felejtenék el minden нишat én, 
Mi “игa hévvel zárnám (5t szîvemre 
Mi szent örömmel innám’ a’ gyönyör’ 
Kelyhe'böl, a’ mellyet nyújt ajkainknak 
Az érzemények’ legszentebbike 
„Ha ellenünk vétöknek megbocsájtunk.“ 

ANGELO (az erkéxyen.) 

Oh ég! Irene ift? e’ vész’ helyén! 
Melly egy kis óra múlva, vérben úszva 
А’ l'egvadabb színpad lesz! - 

IRENE. 

Oh , csak egyszer, 
Csak egyszer hallanám szell'd пaи“, 
Mellyel fùlembe suttqgá: „Ь'eпe! 
Ilidd-el', sz'eretlek tégedetl“ ’s megint: 
„Irenel hůd leszekl“ -- me'g hallom е’ szót , 
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Pedig mi régeu volt ez! _ ah! azóta 
A’ játszi, a’ vig szelleml’í leányka 
Élettelen, bús, halvány kép leve! 
A’ szl'v’ tavaszkora'nya elsötétült, 
'Vírági ki'gyófulánkot teremnek! _ 
’S ö még se bú'nös, nem lehet bú'nös , 
Azon sötét, ijesztö rémalak 
Ki elragadta tölem öt, ki tudja, 
Mi bl'í erövel lánczolá-meg. -- Ah! 
Csak egyszer --‚ egyszer láthatnám , magá 

nyosan, 
Négy szem között, azon sötét alak 
Nélkül; csak egyszer hallhatnám пaче“! 

A N G E LO (elô'rohan.) 

Irene! 

l R E N E. 

(elëbe fu! 's leroskad.) 

Angelo l egek! 
ANGELO. 

Te kedves 

Leányka, a’ kit én mindég ’s örökke' 

Forrón imádok; távozzál szaladj! Jer, elvezetlek téged’.Ursula’ . 
Kolostorába, hOl ment lész veszélytöl; 
Vagy szobádba, húnyd`be szép szemed’ 

‘ 

Es dugd-be két fiiled’ _ ne láss, ne hallj, 
manen JA'rlánszl'N.' vn. 11 
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Ne сud], пe érezz semmit mindazokból 
Mik itt leéndnek. Életemmel ôrzöm 
Szobádnak aitaját; -- Oh! menj el innen! 

1 в E N в. 

Mi ez? mi fog történni, Angelo? 
Mi й] veszélytöl félhetek? -- reám 
Csak egy veszély vái’. hogyha nem szeretsz. 

ANGELO 

Mindenre a’ mi szent, szaladj, siess! 
IRENE. 

’S miért! az istenért, miért akarsz 
Megfosztni ismét tenmagadtól? 

ANGELO. 

Óh la'ny! 
Ne км okáf. Üdvedre kényszen'tlek 
Ne kérd okát; fuss, fuss, пeна galamb, 
Érczkörmü ölyvek темпa!‘ itt reád. 

IRENE. 

’S l'gy, azt hiszed, hogy éltemjlnegmarad, 
Hogy megnem ölnek aggodalmaim? 
Вы] magad, megnyughatom? 
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A N G EL o. 

Nyugodni 'ê' 
Ah nem! nyugalmat nem terem'nek'ünk 
Ez átkozott föld, nem többé soha! 

IRÉNE. ' _’ 

Szólj Angelo! szólj! -` összeroskadok 
E’ szörnyü, kl'nzó nem tudás alatt, 
Kérlekszülöid’ emlékére; kérlek ' 
Atyád’ nevére ’s Lákhísára! 

AN GçELO (borzasztóan felkaczag) 

Jaj nekem! 
IREN'E (reszketve) ' 

Szólj, mit jelentsen e’ jeges Кaшa}? 
A N G EL o. 

Tudd meg tehát Rienzi szép buga! 
Tudd vőlegényed, ajkirol; hogy én 
Felleltem a’ rég phajtott atyát. 

IRENE. 

Fellelted öt”! ’s te nem vagy'boldòg?` és 
Nem sl'rsz öröm miat't kéjkönyeket? ' 
Ah` jer, vezess ölükbe? _ 

AN'GELÀ. _ .. 1,11" _` ‹ 
` Feltaláltam д . 

Egy pillanatban, és meggyilkolám“' 
И‘ 
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Tudd , -- Montreal Valternek csontjai, 
Ki vérpadon végezte életét, 
Régen ohejtott nemzöm’ csontjai. 

IRENE. 

О!‘ szörnyü! szörnyü! 
ANGELO. 

Úgy van, jó Iréne, 
Nem tréfa, a’ mit elbeszéltein; Кв)‘, 
Valóban l'gy történt, ’s én esküvéssel 
Boszút fogadtam e’ Rienzire, 
Bátyádra, jóltevömre; holt Atyám’ 
Birája -- ’s gyilkosára; mert ez eskü 
Szent tartozás volt a’ hideg tetemnek. —. 
нaша, Rienzi’ húga, a’ morajt 
lYIelly ott alant keletkezik? ’s tudod, hogy 
0k társaim, kik bátyádat, Rienzit 
Gyilkolni jönek? 

IRENE. 

l Jaj nekem! -- halál! -- 
Qh rémitö! -- a’ vér megfagyszivemnél! - 
0h Angeló, mit tettél? (èlébeférdel) Angelóml 
Mentsd-meg nemes bátyámat ’s magadat; 
Siess, siess, az ärökért! -— rohanj, 
’S verd vissza a'gyilkolni jötteket, 
’S hozz helyre mindent! 

r 

.. :I 

\ 
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ANGELO. 

Késö kérelem! 

A’ zendülö nép tengerként roban 
E’ ház felé (néplárma) Rienzi veszve van! -- 

(ünnepélyesen) 
Atyám gyîlkosának veszni kell! -- megyek 
иtat mutatni Cecconak! (e1 a' középajwn) 

IRENE. 

Kegyelmet óh ég! irgalmas, hatalmas ég! 
Kegyelmet! -- Angeló maгadj! maradj! 
Óh Angeló! _ ó elmenf. — Mifœgyek@ 
Mint mentsem бt meg; ôt ’s testvéremet? 
Nagy Isten, és ti minden szentek égben! 
Egy lobbanását a’ jó gondolatnak 
Е’ véghetetlen éjben, melly haló 
Érzékeim’ ’s alélt eszméletem’ 
Zsibbasztva nyomja! -- jaj, jaj énnekem! 
ltt drága bátyám , ott szép kedvesem! 
Ott Angeló, Rienzi itt! -- vagy egyik 
Vagy „так a’ veszélynek martaléka , 
’S én l'gy is, úgy is csak boldogtalan, 
Kin semmi nem „Ель“, csak МЫ]. 
(а' “на. slant folyväst nò’vekszik; kiâllások hallainak, 

dobpergél, zendûlés' nja.) 
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t . 

. F" 
n ' 

`NEGYEDIK JELEN'ES. 
. ' . _ A ‘'` 

ВЫШЕ! (а' köze'pajtón) NINA `(51' háló` szóbából, 11а176 
` " nyan"`s ijedten) IRENE. ‹ ` '~ 

~\› 

(Ez és a".. kö'vèt¢kezlä .Eîeiefhé's igen scbes'e‘n ё; kapkodvà) 
` NINA.' ` 

‚ . ‚ ' .` `. Í) 
Isten! R|enz1!'hol Rienzl‘.l ` ¢ 

... . z ' .i ‘ '_ . 

.n_lENzx. „__ 3 .L .f 

Nyugton Niuám, nyugton Iréne ! :--l va 
lami félr'c'értés'ha`’ nép lé'fo'g csillapulni„ha~ 
látja podestáját! a’ nép' щeкe‘; engem’,'nen'l¿ 
lehet, hogy ne szeŕessen! ‚ ‚ .n.m) ‚г ‘.. 

’ ‘1:: ` ¢ :’î''NiNAA' 'Vf 

Rémitö s'ejtëseim'! ’_' ььпёдёГцаёпы г' 
hal1od,mît'kiált"`a' baszüwsereg'ß'i "‹’ j ‘ 

.: ._ '` '‘ _ E .` . v " rus. a‘‘' `L '‚ :.3":2 l.: .:~':' . '. 
’s' mit mailt@ flNinámzf-f „fíije'fia’f 

nép! _ é; én velök kiáitom: éljen _afn'ép !.- 

Е’ kiáltás csak zsarnokokat rettegte.t, nép’ holttesteibôl raktak ha'gcs'ót` a’ fejdelmi 
székre, ’s annak vérén hiztak hatalmasokká! 
engem nem! e'n a’ népböl vagyok, a’ népé 
vagyok. 

l 
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NINA. 

Óh ne itéld öket nemes szived’ вuga!‘ 
lata szerint, az ezerfoga ’s körml'í vérszomjns 
pornépet, babonával és vészélylyel teljes az ‚ 
és a’ pillanat’ ösztönei által jobbra balra ra 
gadtatik. 

nlENzl. 

Kis csoport lesz , Ninám! a’ patriciusok’ 
béresei! könnyen széljelú'zzük öket. «Angelo 
már eddig is ellenök ment. Nyugton, keдт 
sim! sietek rendeléseket tenni. (kisiea) 
(а’ lárxna. :nôttön nö, az erke'ly' ablakai összezuzatnak; az 

asszonyok reszkelve днищa!‘ a' teremben) 

mENE. 

Szent egek! --- bátyám, kibe vet'éd bizalma 
dat! a’ törnek nyitod-meg kebledet lnellyet 
élted ellen köszörůltek. 

NINA. 

Szörnyü álmaiml ti teljesedni гogик? - 
megöl az aggodaloml-ha a’ pompás ünnepi 
tegnap után a’ buka's’, a’ 
kelle ébredm'ink, ha a’ nép, mellyet Rienzi 
boldogl'tott, elhagyná Rienzi ügyét! -—- ha 
a.’ patriciusok lennének ismét gyöztesek! 
mi szörnyü kezekbe ju'tna életünk! -- hah! 
mi böszült lárma, milly ijesztö zendůlés? — 

halál hajnalára . 
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rekedt torkaik halált orditnak Rienzire! ’s a’ 

harangok’ nyelve ugy tetszik, halálos éneket 
zeна Rienzi’ házára! -- Férjem! “Чeт! jer` 

‚ vissza oldalamhoz! ha téged’ látlak, büszke 
’s bátor vagyok, mint oroszlánnö; Ftöled el 
hagyatva gyшa leszek és félénk, kit minden 
fáklya villanás elsáppaszt. 

'.`‘ 
I 

ÖTÖDIK JEL'EN'ÉS. 
RIEN‘zr (nain`wan; вьбввпэк. 

' ; . .JJ L' ‘ VH' 1 
живым. 'L .". ' 

A’ Capitól üres, örseregem eltávo zott 
mind'en kijárás elfogl'alva; nincs cseléd, ki 
szómra ñgyeljen'; Iii'ues Angelo ki .éltemet 
örizze! Angelo! Angelo! kiben bíztam, mint 
enmagamban! 

ЫЦЧ: Tы‚.' 

Mit hallok! nincs` mentség'Í‘ fe- `(ешпёь 
ve) ah igen, igen! te ismered a’gtitkos utat 
Ищeт! -- fussunk, níentsük meg életünket. 

RIEÑZI.~ 
Nem'yén nem mozdulok. Itt‘áz én he 

lyem. ßо.ss'zédet' fogok tai¢tani hozzájok.'t melly 
t 
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megrázza lelkeiket. Rienzi nyugten nézhet a’ 
nép’ szemébe. Pillanatnyi'felzúdulások le fog 
csöndesülni, ’s a’ felkelö nap rendén talál 
mindent, -fussatok й, kedvesim l a’ szomszéd 

_ kolostorba! isten veletek! a’ yiszlátig! -T- én 
itt maradok. 

NINA. ‘ 

Ali, mit akarsz, férjem! -- eszmélj , az ege 
kért! a’ nép dühött és siket, mint a’ szélve-,' 
szes tenger; szavaid siker nélkül hangzanak 
el a’_rémitö viharban! _ hallod , óh hallod! 
e’ mit Нzш a’ nép? — halál Rienzire! l 

RIENzL' 

Halál Rienzire?! (‘Шу fëídßlommal) A’ nép 
óh a’ nép! alig hihetek füleimnek ! _- halál 
Rienzire! -- ’s én kivánjak e’ még élni? 

NINA. 

Élj férjem; tartsd-meg éltedet nekexn ,. 
Ninádnak. 

R I E N Z'l. (elmélkedés után) 

Igen. Jól'mondád. Még derů jöhet a’ sö~ 
tét boni után. Nem elsö eset, hogy életemet 
halálos vész fenyegeti _, ’s mégis megtartá azt 
a’ sors’ kegyelme. -- Igen! a’ titkos ajtó 
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megmenthet bennünket, melly egyeneseu a’ 
Tiber’ partjára ve2et, ’s mellyet csak én, és 
Angelo ismerünk. 

IRE NE (юге; 

Angelo? -- 'úgy jaj neked bátyám! de 
reményleni akarok; .-- talán elfelejtkekett . 

NINA 

Siessünk. Мég csak néhány perez , ’s itt 
lehetnek ’gyilkosii 

R l E N z L 

. (felnyitja a' rejtekajtót) ` 

Óh a’ nép! a’ nép! — istenveled Capi 
tól! Rienzit a’ nép elüzé falaid közůl. 

(leszá11anak; Irene vissalzökik) 

IRENE. 

Magas sugallás! ég sugár agyamban! 
Így-l'gy teéndek; felveszem Rienzi’ 
Bársony palástját ’s tollas kalpagát 
’S elvárom a’ nép’ gyilkoló dühét 
Itt e’ teremben engemet találjon 

_ Böszíilt` ‚11ara81a‚ ’s e’ bús élet‘et 
Szagassa-el, mellyröl lehulla úgy is 
Minden virág, minden gyönyŕjr. Szîvemmel 
Fogom-fel a’ bátyámra vont vasat, 
Е’ dúlt kebellel , mellynek várt ege 
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Úgyis lehúnyt ’s bezárkozott örökre. 
És meglehet, hogy Angeló’ kezétöl' 
Nyerem halálom’, a’ szerelm’ kezétôl 
Melly élve boldogitni nem tudo“. 
Addig Rienzi lnessze távozik 
És élte ment mai`ad. Minö csekély ár 
E’ gyáva élet kedv''es éltiért! 
A’ lámpa csak homályosan lobog, 
Nem ismerendnek rám ’S a’ vállalat 
Jól üt ki. Hála istenem neked, 
Ki gondolatra gyújt.ád agyvelömet. 

(ещё! Rienzi szobájába) 

f . 

HA'i‘oDIK JELENÉS. 
ANGELO. 

(berohаn villogó tërrel kezében.) 

Atyádra, árva gyermek Angelo! 
Élesre fend a’ tört, hogy gyilkosának 
Keblébe mélyen elmerůljön az 

(köszörůh' а' tô'rt.) 

Atyád’ bakója, és Irene bátyja! 
Glinyos pokol’ haragja! játszi ördög! 
E’ két sajátság egyazon személyben 
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Megrázza kábult elmém’ sarkait. - 
De félre tölem , most, ellágyulás! 
A’ felkelö nap hallá eskümet 
És vérben úszva lássa Végrehajtott 
Boszúm’ rómát a’ felkelö mai! 

Itt a’ podesta lakszobája! fel kell 
Keresnem öt, hogy nemtelen kezekbe 
Ne jusson élte. E’ tör ö1je-el 
E’ tör ’s ne senki másé! — 6 enyim, 
Atyátlané! ’s fogammal szaggatom szét 
Ki elragadja nagy boszúm elöl 
Szép martalékát, a’ nemes vadat! ._ 

(kinyi'tja az ajtóî.) 

Hah! itt közelget! lengö tolla, és 
Bársonypalástja a’ homályban is 
Biztos jelek, hogy ö közelg. Ha ha! 
A’ jó podesta I'îinneplö ruhában 
Vxír gyilkosára. .-- Végórád ütött 
Rienzi! térdelj, sóhajts istenedhez! 
(berol.ang азота] ismét kijô' véres 16rt emelve kezében.) 



vll. JEL. Az ATYÁTLAN. 133 

HETEDIK JELENÉS. 

CECCO és zendülò'k fáklyáklcal. ANGELO. 

ANGELO. 

Ier Cecco, jer te lmrmos szörnyeteg! 
’S ti drága “тaк! jertek mind ide, 
Kikkel boszúra egyesůltem én. 
Ím, végrehajtám azt! --' dicsérjetek, 
Emeljetek föl engemet! -- 'S ne halljak 
Csak egyet is nagy tetteiröl beszélni!. ..-- 
Nagy áldozat csak engem’ ért! csupán 
Én tettem itt szép ’s emll'tésre méltó 
‘мы tenet. -- Ah, jól ismerem, 
Tisztelt barátim, a’ rút, nelntelen, 
Ördög sugallta ösztönt, elfajúlt 
És gyáva kebleteknek ingerét; ' 
Sértett kevélység, fösvénység, czuil'àr gög, 
lîénzvágy, halászni `và'gyás a’ `zavarbán `-. 
Ugy'é~ßárätim? -- ’S most nagу гeиeщe'г 
Ismerni és becsl'ílni iöjetek. .. 
Megöltem a’ pòdes'tát, enkezemlńel 
Öltemfmeg öt, ki jóltevöm, barátom, 
És .lsieélv'ese'mnek bátyja; feldula'm 
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n 

Ai’ földi mennyet, melly felém mosolygott, 
Es üdvemet, melly végtelen vala; 
Bezártam egy kézmoczczanással a’ 

' Szép kinyl'lt eget,\szere1mem’ édenét, 
Mellyböl felém ingerlö kellemek 
Örömlihegve intének; .— hogy ölt 
Atyám’ halálaért boszút vegyek 
Hogy eskümet betölts'em, mellyet a’ 
Vérpad fölött az égre''fölrebegtem. -— 

.. Nézd Cecco, e’ holttestet! 
(a’ ezobáha mutat.) 

‚ А’ podesta’ 
Holtteste az, sebét tůröm hasl'tá 

' _ (felkaezag.) 

’S most adjatok dl'j't! adjatok szì‘elmet! 
`свссo. " ~ 

Órjöngesz jó ñú? (az a'blakhoz'vezeu.) Né'zz 
ki a’ térre, mit láts'z ott a’ fáklyák’ у1121511 
ná!! _. egy vérpadot, ugyanazt) mellyen 
atyzád’' feje bqkó’ pallósa alatt elett-el! -- 
’s a’ vérpadon egy halifány_'’fé'rii't; az: Bienzi! 
Róma’ рodesсфa!_. fà egy'fîsh-‘IÍQ'és’ g.'inkeblét 
szaggató nöt, aй'? bûszkefÑi'n'a ..(lixlîsíngfélli, 
a' podesta’ hitv'ese ;"’§ egу 'vei'eá` einhert , .az 
a’ _ bakó! +11’ {Шюs 'ат' âkamk'elil 
Ianni kömeink каши, de te megmmafád az 
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útat nekünk jó fili, ’s azon pillanatban.. шуö!‘ 
öket rabokká, midön a’ Tiber’ partjára lép 
tek. ' 

ANGELm 

Pokal, mi ez? ’s ki hát a’ bársonyos test, 
Kinek szívébe döftem a’ boszúra 
Szentelt vasat? 

(fáklyát ragad 's berohan a' szoba'ba. _Belôlr(ÉI.) 

Márványfalak! rohanjatok reám! 
Irene ! 

(Irenét hozva karjain elô'tántoiog; leteszi а' шт, 'l mel 
lé férael.) 

C E C C О. 

Egy gyöngéd 'nözellakê' ha: ha Ang¢elo! te 
iigyetlen boszúálló иgy!' bl'zd a’..nëp're, hogy 
érted boszút álljon, a’ ' népre, melly hálával 
tartozik neked. ' 

ANGELO. 

.Ãtok reád ’s reám, {в a’ népre! --- Önkény’ 
Tördelje rajtatok vas vesszejét! -- ' 
Ez égi arczvonalmak', e’ szelid . 
Angyalmosoly, melly fásult ajkain 
Halhatlanúl leng! l"s bánjálok meg undok 
Blïneiteket, mint én megbánom öket! 
Óh! teste szent oltár nekem; ’s elötte 
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А’ bú'n’ egész nagy súlya nyomja lelkem’. 
'Jaj énnekem! vaд szörnyetegnek, a’ ki 
Е’ tiszta, e’ szú'z ’s ártatlan kebelbe 
Mártottam átkos törömet. 

(tô'rét összezxízza.) 

Darabokra zlizlak, hitvány, rosz aczél! 
Melly e’ szell'd, szent szivben dúlni mertél. 
Iren! Irén! („а boníl.) Nem, 6 nem halhatott~ 

' meg, 
Ó él ’s lehell még! —- illy’ szép ’s ill'yen 

. ‚ . ifju - 
Lehetlen! 6 nem halt meg, és az ég 
Illy szörnyeket n_em enged végbemenni. 
Fuss ervosért, oh.. Cecco, e's ti mind! —- 
Segédet! orvost! -È 

с ELC с o. 
Emden fájdalom a’ ьoиaьём. Fal in-. 

nét Íiii! mire e’ gyáva érzelgés! -- polgári 
háború illyessel jár, azon 'csodálkoznod sem 
kellene. Jer velünk ’s légy tanúja Rienzi’ 
halálának. Reád nagy tisztelet v'ár, mert ne 
ked köszönhìti föl_eg _diad'nlgnát a’ nép. 

AN'GE'Lo. 

Ó hát nem él! ’s én lett'em gyilkosa! 
(felpattan.) 
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Te tiszteletrôl szóllsz? ’s ti töletek. — 

Szerzetruhát nekem, de olly sötétet 
’S durvát, minôt csak testét ostorozni 
A’ legkegyesb barát kigondola; 
Olly szarzetét, melly térden csúszsza "égig 
А’ templomok’ lépcsöit ’s a’ magányos 
Sl'rboltokat; hétszer böjtöl hetenként, 
’S ónas szijakkal tépi önmagát. 
De nem! ne -- lassu a’ kolostorok’ 
Halála, ’s én nem tu"rhetem шубы) 
Ez élet undok, terhelö ruháját! 

CECCO» 

Szegény ii! megbódult. 
A N G E L o. 

Emlékezem; 
Hogy nagy gonosztevöknek testeit 
Tarpéji szikla’ csucsáról szokás 
Mélységbe lökni! -- Emberek! ha egykor 
Keresni jöttök ifju Angelót, 
А’ Ъагпa bércz alá kell jönötök; 
’S találtok ott majd zúzott csontokat. 
Ässátok a’ hüs fòldbe, vagy, ha tetszik , 
Vessétek a’ hollóknak ételùl. 

(eli`oban.) 
(Néma csoportozat.) 

l2 
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1. A’ in. t. társasa'g ezen lnunkának csak kiadója 
lévén, nem kezeskedik a' benne követett nyelvszabályok 
ról, sem ira'slnódról, sem "дате akánni nemíi nyelvet 's 
inist illetö elvekröl; egyedül arra kivánt a' ke'ziratok' bl' 
l'álatában ůgyelni, hogy az elfogadoìt` és sajtó alá bocsá~ 
tandó шапка , mint egéßz едy vagy más tekinteiböl ajánl 
ható legyen, 's a' literatura' jelen állapotjában шайбы`а 
méltónak tartathassék. 

2. A.' jelen szfnlm'l, u. m. Az Aìyxitlan, az 
1836f7beli агата; jutalomiéielre küldôtt tizenhárom szo 
monijáték' egyike, a' VIII-d. magy gyiilés ¿Ital ‚ az illeìö 
birа'ló-választmány' elôadására, mint dicséretet érdemlett 
ЯЩИК‘ , kûlön tiszteletdi'j meile“ méltaltatoit sajiô alá. 

3. Az academia által Надо“ kéiralok közůl ez L-d. 
szálnn. 

А' m. l. t. hatálozala szerint, Pesten, január. 25 
1839 

D. Sehedel Регеды, 
111о1шо1с. 
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