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SZEMÉLYEK. 

Don P E D R O , Navarra’ királya. 
Don Alvarez della C E RD A herczeg. 
Don F E R N A N D О , d’ Estella gróf. 
Donna UL RICA, don Fernando’ 2-ik hitvese. 
Don EN Rl C О , don Fernando’ fija. 
A D E L A ID E , ugyan annak leánya. 
Don D I E G O , a’ kiràly’ lovász-mestere. 
G O Z AL E Z, ezredes. 

E L VIR A, Adelaide’ komornája. 
M О S C HIT O , don Enrico’ inasa. 
R A J M O N D O 

l öreg katonák. 
R O D R I G О 

Estella var’ több lakosai. 

Inasok és néhány királyi örök. 

A’ történet, helye Estella var. 



nLsö rnLvoNAs. 

ELsó JELENES. 

Késö este. 

ELVIRA es D. DIEGO, k1 ¿pen Ье lép. 
ELVIRA. Don Diego? Isten мы! Jöjön 

közelébb. 

DIE GO. Jo estét gyönyörú 's kellemes El 
vix'a. . 

EL VIRA. “таk uraságtokat. 
D I E G O. Képzelem. ’ 
ELVIRA. Hiszen csak nem maga jiте 
DIEGO. Hoгy’ is nel? siettem tudósitni ma 

gát. A’ ki ott kivül beszél, della. Cerda herczeg. 
ELV IR A. Diego’ иra úgy-e? Ne piruljon 

hozzátenni a’ czimeket, mellyek Ы különböztetik. 
DIE GO. A’ mint magácska akarja. Tudas 

sa megérkeztünket пon imádott tárgygyal, ki lel 
keslti lépéseinket. 

ELVIRA. Az imádottal ' és nem imádottal. 
Tudom kötelességemet. Elöször az anyjával, aт" 
leányával. 

D I E G O. A’ leghelyesb tekintet. 
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ELVIRA. Bár milly becsületes ember le 
gyen is a' megígért jegyes, nem okosság rendin 
túl bízni jóságában , ’s egyedül merni hagyni mát 
kájával. 

DIEGO. Így beszélnek a’ tapasztalt leányok! 
ELVIRA. Ej gonosz! Igy beszél a’ világ, 

melly isméri a’ férfiak’ mesterségét, ’s vakmerö 
sеgы. Magán kezdve vessen egy pillanatot maga 
körül, ’s ítéljen. El. ' 

DIE GO. Ez a’ leány, azért hogy e’ magány 
han neveltetett, nincsen szellem nélkül, ’s nem 
irigyli a’ város’ lakóinak a’ ravaszságot. 

MÁSODIK JELENÉS. 

KIRÁLY és DIEGO. 

K IRÁL Y. Diego ? 
D I E G O. Parancsoljon felséged. 
KIRÁLY. Értesitetted Adelaidét megérke 

zésemröl ? 

DIEGO. E’ pillanatban fut Elvira jelenteni 
felségedet az angyali szépségnek, ’s anyjánál 
donna Ulricánál a} megjelenhetésért esedezni. 

KIRÁLY. Szokatlan késön érkeztünk. 

D IE G O. Meg kell gondolni uram , hogy a’ 
pamplonai királyi vár e' kastélytól 15 spanyol 
mértföld; ennyi út’ meghaladására sebesen kellett 
vágtatni lovainknak. Felséged, úgy hiszem fáradt. 
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K IRÁLY. Fáradt nem vagyok, de nyugtalan. 
D I E G O. Miért? 

KIRÁLY. Most veszem észre, hogy e’ do 
log rám nézve többé nem tréfa. Érzem, hogy va 
lóban szeretek , ’s Adelaide nekem igen kedves. 

DIEGO. Vigasztalja magát felséged, mivel 
mint látszik, eléggé viszonoztatik szerelme. 

KIRÁLY. Igen.. . De -- istenem! e' bol 
dogságot mardosás követi, melly engemet gyötör. 

D I E G O. Micsoda mardosás ? 

KIRÁLY. Látod hogy én öt megcsalom, 
’s ennek te vagy oka. 

z 

DIEGO. En-e? 

KIRÁLY. Ő engemet della Gerda herczeg 
nek hiszen. 

DIEGO» És ezért! 
KIRÁLY. Minek is jelentettél elöször en 

gemet e’ név alatt nekie. 
DIE GO. Akármilly lett volna, de egy névre 

szükségünk volt. 
KIRÁLY. De ez... 

DIEGO. Ki láthatott elöre illy rendkivüli 
történetet, hogy épen della Cerda herczeg jegyez 
tessék el számára atyjától, levél ’s kötés által. 

KIR ÁLY. Akármint van, engemet rútul 
bekevertél a’ ‹10105ba.lЕ2еn költemény, melly a’ te 
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munkád, elöször tetszett nekem, most pedig in 
kább nyugtalanít, mint valaha. 

D IE G O. Kitette volna magát felséged e’ ke 
mény nemesség’ komoly tekintetének, Navarrai Pé 
ter, tulajdon fejedelmök' czíme alatt? Mit nyer 
vala ez által ? Tiszteletökröl bizonyos vagyok: de 
Adelaide’ szerelméröl soha sem. Nem volt az ösz 

szeférö felséged' сzдит/a], hogy t. i. ez annyira 
magasztalt illy szép kisasszonynyal szabadon meg 
ismerkedjék ? 

KIRÁLY. Igazod van. Még is egy hazud 

D IE GO. Felséged király, következéskép min 
den czimek’ ura. Azonban hazudság szerelemben 
ollyan, mint egy arcz-szeplöcske, melly a’ szép 
séget be nem homályitja. Tetszik, eléri czélját, 
a’ szeretöt mind a’ mellett le nem alacsonyítja. 

KIRÁLY. Te bátorságot öntesz belém. De 
hát ha reám ismérnek ? 

DIEGO. Elébb mint elérkeznék a’ percz, ha 
tározzunk valamit. Egyébiránt nekem távol lát 
szik aх idö. Két öreg apa, húsz éves régi barátok, 
ötven mértföldnyire egymástól, mint önkényes 
uralkodók szolgaságra vetik egy iin’ ’s egy le 
ány’ szabadságát, kik egymást soha sem látták. 
Ebböl kitetszik, hogy ök nagy erénynek tartják, 
ha a’ gazdaságot nemességgel összeházasithatják, 
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nem ügyelve semmit a’ mátkák’ megegyezésökre, 
’s vajjon természetök, és vonzalmok összeférhet 
e. Don Fernando nem ismeri vejét, a’ herczeg 
sem ipát. Ki ismérhetne felségedre. 

KIRÁLY. oktalanságot követtem el, melly 
gyakran köz a’ szerelmessel. 

D I E G O. Mi oktalanságot? 
KIRÁLY. Adelaidének ajándékoztam gyürü 

met aczképemmel. 
DIEGO. Valóban e’ hiba. 
KIRÁLY. De fogadta, hogy azt olly titokban 

örzi . . . 

DIEGO. Ha ez így van, bízzunk még egy 
kevéssé; midön pedig eljö a’ kак; ideje, kép 
zelem, már akkor e’ szerencse-kalandnak is vége. 

KIRÁLY. Véget»l Nem mondtam neked, hogy 
én imádom Adelaidét. 

DIEGO. Úgy-e? 
KIRÁLY. Nem tudod, hogy ki szerelmemre 

érdemes , becsülésemet is megkivánja. 
DIEG O. Becsülje öt felséged, de emlékezzék 

arra, hogy király. 
KIRÁLY. Nem felejtem el, hogy ö királyi 

hoz hasonló vérböl származott, ’s mikép nemzet 
sége már kétszer segítette öseim' ágazatit terjed 
ni. Végre... 
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HARMADIK JELENÉS. 

ELVIRA , ELŐBBIEK. 

ELVIRA a’ királyhoz. Be mehet herczeg 
ségel]. 

KIRÁLY. Isten hozzád do'n Diego , készen 
légy , egy óra mulva indulunk. 

ELVIRA: Félek, hogy ez uttal nem lesz 
szabad olly hirtelen visszatérni herczegségednek. 

KIRÁLY. Miért? 

ELVIRA. Don Fernando, Adelaide’ atyja, 
nem kevésbbé mint leánya látni kivánja a’ hercze 
get, és vacsorára itt marasztani. 

DIEGO a’ királyhoz. Ez az összejövetel ve 
szedelmes. 

KIRÁLY don Diegohoz, És még is elkerül 
hetetlen. 

D I E G O. Vigyázzon a’ király magaviseletére. 
A’ király elmegy. Ímé magunk maradánk. Milly 
drága idö lehetne az ránk nézve, ha Elvira a 
kaша. 

ELVIRA. Hogy’ hogy’? 
DIEGO, Olly gyöngéd érzést melengetve 

keblében irántam, millyent érzek én Elvira iránt. 
ELVIRA. Én nem szoktam hinni a.’ mézes 

beszédnek. 

D I Е G O. Parancsoljon, tettel gyözöm meg. 
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E L V IR A. Ajánlom magamat. 
DIEGO, Várjon csak, szabadon hagyom. А’ 

makacsokat nem ostromlom hosszason. Szokásom 

vagy hirtelen gyözni, vagy tüstént abban hagyni 
az ostromlást. Megyek fél órát nyugodni , hogy 
készen lehessek az isméretes lovaglásra. Milly 
helyrehozhatlan hiba egy srzép és мы nö’ sze 
mélyére nézve minden pillanat, mellj szerehuének 
nincsen áldozva. Száno'm Elvirát. De eljö az idö, 
's magát meg boszulja. Az alkalom vissza nem 

l tér: a’ szépség elfut, ’s helyébe lép a’ boszuság , 
és megbánás. El. 

ELVIRA. Mi nagy különbség la’ herczeg és 
e’ között. Amaz szeretni, ищет méltó, és sze 
rény; e’ vakmerö, utálatos , alkalmatlan.' De nem 
is érdemli emlékezetem’ tiszteletét. Végre “11a116. 
ra ha kisasszpnyom házasságra kél, teljesüllnek ki 
vánataim. Meglátom ismét a’ társas vидём, ugy 
is meguntam élni e’ kastélyban, hol nem látni egye 
bet, mint tornyokat, meredek'köszirteket, a’ Рy 
renaeusok’ csúcsait és havait, végre vagy száz 
paraszt lakosokat. — Csalaikozom? vagy igazán 

vaша akarja e’ rеле!‘ ajtòt felnyitni? Igen ki az?.. ki van ott? 
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NEGYEDIK JELENÉS. 

MOSCHITO lámpával, ELVIRA, 

MOsCHlTO. Csitt! 
ELVIRA. Kit látok? 

MO s C HI T O. Milly szép találkozás! Elvira ? 
ELVIRA. Moschito vagy te , vagy árnyéka 

Moschitonak ? 

M O s C H IT O. Ördögöt ! testestül lelkestül 
Moschito vagyok. 

ELVIRA. Hiszen te a’ táborban voltál. 
MO s CHITO. És most ilt vagyok. 
EL VI RA. Vége van a’ háborunak? 
M O s C H I T O. Nincsen. 

ELV IR A. Kérem az eget, vegye el rólad 
e' nyugtalanságot, és adjon teneked békességet. 

M O sCHI T O. Én pedig kérem az istent, fosz 
szon meg kenyeredtöl , ’s vigyen el a’ hóhér. 

ELVIRA. Miértë; 
M O s C H I T O. Выше vettét ! Te nekem rom 

lást kivánsz. Ha lnem lesz háboru, nem lesz jó 
élet. 

EL VIRA. Óh hát jó a’ háborus élet? 
M O s C HIT O. Jó bizony kisasszony. Nem tu 

dod, hogy fél évi háboru nekünk azt a’ mellék 
hasznot nyujtja, hogy esztendeig mindenféle csl 
nokat tehetünk, ’s vétkeink tармиюc nyernek. 
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ELVIRA. Ha az igy van, nem szólok töb 
bet a’ békéröl.. . De hát nem félsz te a’ tüztöl? 

M O sCHI'r O. Micsoda tüztöl? 
ELVIRA. A’ puskák’ és ágyuk’ tüzétöl. 
mOsCHITO. Soha egyet sem мыши. 
ELVIRA. наt micsoda tüznél voltál? 
MOSCHITO. Mindig a’ konyha’ tüzénél. 
ELVIRA. No derék kaют: vagy! Mit keres 

rajtad ugyan az uniform@ 
` MOsCHITO. Szolgálom uramat, felöltözte 

tem, átaladom fegyvereit, lóra ültetem. Ekkor 
ö elòre megy, ’s az ellenség’ közibe vágtat, én 
pedig hátra vonulok, ’s a’ legyet csapom térde 
men. 

ELVIRA. Nevetni késztesz. Mernék {052111 
i1i, hogy te közel ellenséget soha sem láttál. 

MOsCHITO. Többeket láttam földre terülve, 
kiket megfosztani lett volna kivánságom, de meg 
ölni semmi hajlandóságotnem érzettem magamban. 

ELVIRA. Ez annyit tesz, hogy te igen ¿yá 
va vagy. 

M O s C H I T O. Tisztességesebben : én az em 
beriségnek vagyok barátja. 

E L v I R A. Menjünk más dologra. Miért jöszsz 
te olly vigyázva , és véletlen? Magad érkeztél ? 

mOscHITO. Nein. 
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E L VIR A. Ki van veled ? 
M O SCHIT O. Az uram. 
EL VIRA. Don Enrico ? 
M O s CH I T O. És még vele egy idegen. 
ELVIRA.' Óh milly örömet fognak érezni 

atyja és huga. Megyek tüstént tudósitom öket. 
M O sC HI T O. Megállj. 
ELVIRA. Van tehát egyéb újság is. 
MOSCHITO. Lehet. De most arra kérlek, 

hogy fogd meg a’ nyelved’. D. Enrico az egész 
házat véletlen akarja meglepni. Illö hogy utasítá 
saíhoz szabd magadat. 

ELVIRA. Hol van ö most? 

MOSCHITO- Ott kivül. 

ELVIRA. Tudod-e, hogy midön D. Enrico 
velünk illy játékot akar űzni, találni fog itt egy 
más személyt , ki ö vele ép’ olly tréfát üzend. 

MOsCHITO. Ki az? 

E L VI R A. No csak megmondom: della Cer 
‘da herczeg. 

M O s CH I TO. Della Gerda herczeg ? 
E L VI RA. Igen. 
M O s CHITO. Hol van ö? 

E L V I R A. A’ kisasszony" szobájában. 
MO s C H l T O. Mennyi ideje ? 
E L v I R A. Néhány perczenet óta. 
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MOSCHITO. Nem hazudsz? 
ELVIRA.. De hát miért hazudnék én neked г 

's honnan ered e' feletti Csudálkozásod? 

M O s C HI T O. A’ jegyest látni-sietés hogy vi 
bette öt más felöl ahhoz be? 

ELVIRA. Úgy tetszik, mintha gyanus volnál, 
azonban a’ dolog olly természetes . .. 

MOSCHIT O. Én ШИН hagytam öt. Várj csak 
egy pillanatig; megyek, ’s tüstént visszatérek a’ 
felelettel. El. 

ELVIRA. Úgy látszik nincs meggyözödve, 
és nagyobb csudálkozást mutat, mint érdemleué 
n' körülmény. Lehet, hogy a’ herczеg miután 
abban egyeztek meg, mikép együtt mutassák be 
magokat, ügyességét használta D. Enrico’ meg 
elözésére. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

Della CERDA hel-ezeg, D. ENRICO, ELVIRA , és 
MOSCHITO. 

MOs CHITO d. Enricohoz. Imhol ö uram. Be 

széljen vele nagyságod, és mondassa el látmányát 
ELVIRA. Isten hozta nagyságodat. Ki kép 

zelte volna , hogy nagysád . . . 
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ENп! C O. Hagyjuk el az udvariskodásokat. 
ELVIRA. Tüstént akarja nagyságod bemu“ 

tatni magát? 
ENRI CO. Épen nem, most még csak itt 

maradjunk. -— Mit beszélsz te della Cerda her 
czegröl? 

ELVIRA. Ah milly jó, 's nemes мы ga 
vallér ez a’ herczeg! 

ENRICO. Nekem arra semmi gondom. Hol 
láttad ót ? 

ELVIRA. Itt. 

ENRICO. Mikor? 

ELVIRA. Ez elött egy hónappal elöször, 
tegnap elött, ma estve, egy szóval már legalább 
tizenötször.. 

E NRICO. Della Gerda herczeget? 
ELVIRA. Igenis, Gerda, herczeget. 
ENRIC O a.’ herczegre néz. Mi dolog ez З fel 

foghatod-e e’ rejtvényt. 
HERCzE G. Ki vagyok én e’ szerint? 
E NRIC O Elvirihoz. ’S hihetném én mind 

ezeket. 

ELVIRA. Tulajdon szemeivel gyözze meg 
magát nagysád; menjen be, 's mostohája! és haga’ 
körében fogja öt találni. 

E NRIC O. Magamon kivül vagyok, 
HERGzE G. Mi dolog ez? 



17 

ELVIRA. Meg nem foghatom e’ közös za 
vart. Nagyságtok elött valami nagy ujságnak tet 
szik, hogy egy völegény siet megismerni, ’s mu 
lattatni jegyesét. 

ENRICO, Igazságod van. --- Cselédekkel ne 
tudassunk illy dolgot, melly érdekelheti becsületün 
ket. Tetessük zavarunkat, ’s lassanként hatoljunk 
в’ titokba. 

ELVIRA. Megviszem a’ nagysád' haza ér 
keztének hírét , vagy maga teszi azt? 

ENRICO. Most még halaszd el hirűl adni 
megérkezésemet, különösen Ulricu mostohámnak; 
hanem a’ hugomnak titkon mondd meg, hogy е’ 
várbeli egy személy kivánna vele valalmi fontos 
tárgy felett hirtelen beszélni, azért is ne "sajnál 
jon ide jöni. 

EL VI R A. De csak mondhatok . . . 
E NR I O O. Semmit. 

ELVIRA. Igen de. . 
ENRICO. Ne tudakozódjál tovább; engedel 

meskedjél, hivd ide öt. 
ELVIRA. Ajánlom magamát. Ez a’ kezdet 

nem igen van ínyemre; majd meglátjuk a'végét. El. 
HERCzEG. Mi dolog? mi váratlan történet 

ez г 

MOsCHITO. Bezzeg itt van még zavar! két 
della Cerda hешzе; egy idöben ugyan azon ház 

KÜLF. JÁTÉK. xvm. K. 2 
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mil. Félek, hogy egy menyasszony nem lesz ele 
gendö a’ kettönek. 

ENRICO. Moschito тaмады innét. 
MO SC H IT O. Parancsolatjára nagyságodnak. 
ENRICO. És vigyázz, hogy egy hangot se 

ereszszlçi szádon mind azokról, mellyeket НАШ 
és шпoна]. 

MOsCHITO. Katona vagyok nagyságos u 
ram; ’s tudoln mit tesz megörzeni a’ szót. El. 

HE R CzE G. Mellyik szemtelen merészelhe 
ti bitorlani nevemet, elárulni a’ vendégi just, hü 
séget, illy rettentő hazudsággal. 

ENRIC O. Akárki legyen az, ki hugom’ be- 
csületét, ’s a’ miénket igy megalázza, fel fog fe 
deztetni, ’s tetteért meglakol. ' 

11E RCя E G. És ha шаr a’ csábitó megelöz 
te húgod’ szivét? 

ENше O. Húgom fertözetlen vérböl szár 
mazott. Ostromoltathatik egy hivtelen által, de 
becstelenné soнa sem lehet. 

HERCzEG. Nem sok szerencsét jövendöl 
hetek m'agamnak e’ történetböl. 

E NRIC O. Dühöségben „gyok , és a’ békéz 
lenség e’ titkos esel’ kipuhatolására . . 
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HATODIK JELENÉS. 

ELVIRA, ADELAIDE, ELŐBBIEK. 

Е L VI R A. Imhol Adelaide kisasszony. 
E NR I C O. Kedves hugom jer közelébb. 
ADELAIDE. Te vagy édes bátyám? te 

vagy itt? 
E NRI C o. Igen , én vagyok, jer karjaim kö 

zé , nyilatkoztasd kevésbbé örömedet, elégítsd ki 
tudnivágyásomat. 

ADELAIDE.'Ki hitte volna, hogyte? Ah! szivem ma, valami új boldogságot jövendölt? 
nekem! 

E NRICO. Elvira! távozzál, és hagyj ma 
gunkat itt. 

E L V I R A. Parancsolatjára. — Kezdek zavarba 
jöni. Itt valami titok rejtezik. A’ szükség erény 
re késztet, ’s hallgatok. EI. 

ADELAIDE. Mit jelent ez kedves bátyám? 
ENRIC O. Okom a’ legigazságosabb, és ezt 

te magad is meg fogod vallani. 
A D EL AID E. De olly zavarodtnak látszol. 
EN R IC O. A’ vagyok, ’s töled függ , hogy 

ue legyek. --- A’ herczeghez~lniho1 ö barátom, mint 
tetszik neked Adelaide? 

 :"«IÍQ 
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г HERCzEC. Kelleme, ’s szépsége fensége 
sebbek , mint eleve képzeltem. 

ADELAIDE. Mi neve ez úrnak, ki enge 
met meg pirit? 

ENRICO. Kevés idö mulva meg fogod tudni. 
Mondd meg nekem, igaz-e, hoзy bizonyos idötúl 
egy ember él bizodalmaddal, ’s öt jegyesûl tekin 
ted г 

ADELAIDE. Miért nevezed öt egy ember. 
nek, ’s nem herczegnek г 

ENRICO, Мехt becsét, n.em czimeit akarom 
tudni. 

A DELAIDE. Те elöbb ismérted öt, mint 
én; te irtál nekem felöle , ’s egytöl egy'ig elö 
számlálád ama’ hadi dicsö tetteket, mellyekkel ö 
maga magasztaltatik mind azok által, kik ismer~ 
ték; te vigasztaltál engemet általa egy boldog 
jövendövel. 

Е NMC O. Meg fogod Iátni, hoд ellentmon.. 
«lok magamnak: de tudd mе’... Lépcsönként 
készitgessük öt, ’s hagyjuk tévelygésében, hogy meg 
ne ijedjen, Beszélj elö nekem mindeńt, ’s ne pi@ 
rulj el. Mindent szükség tudnom, Mennyi ideje, 
lwgy elöször nálad megjelent? ` 
1‘ ADELAIDE. Mái` több mint еgy hónapja 
elsö látogatásának. Elsöbben, midön incognito jött, 
féléllknek é; zavarodottnak látszott. Kérdeztctve 
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neve felöl, késett ш kijelemeni. шm nézétt, ’s 
látszott, hogy látogatása штomos és titokkal tel.. 
jes. Én és az anyám hidegen fogadtuk (5t, sürget 
tük, hog}; nyilatkoztassa ki magát, vagy ltáv0z 
zék el, Шин-mемпе mosolygva feltárta titkát, 
’s nevén szólitá öt. 

БNRи: O. Della Cerda herczegnek? 
ADELAIDE. Épen annak. 
H E R C z Е G. Gyalázatos! 
шип C O, Az egész ember hogy’ tetszik ne 

ked? 

ADELAIDE. Épen ollyan, mint festéd öt. 
Nemes, nyájas, szeretetre méltó, ’s мышkа. 
Féltem elöször a’ politicai nézetekböl kötött szö 
vetségtöl, melly engem egy ismeretlen jegyessel 
egyesítne; de miután láttam, vele beszéltem, hir 
telen eloszlék félelmem, Vigan szaladtam ölelni 
atyámat, hogy fel 'nem тoт leányát, ’s muta 
tám a’ herczognek nagy kedvem’ és örvendezé 
semct. _ 

HERCZEG, Millyen jó kozdеt! milly szeren~ 

 

csés hajlandóság rám nézve! Meg halok dühödt 
boszuságomban, 

ENR I C O. Tehát szereted öt? 

ADELAIDE. Igen is kedves bátyám, és az 
a’ дышat, hogy öt bírhatom, megelözi boldogsá 
гoinа‘. 
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H ERCzE G. Jókor jöttem. Az ördög hozta 
ide azt az átkozott Масштoб. 

ENRIC O a’ herczeghez. Hallottad ezeket? 
HERCzEG d. Enricohoz. Miért nem vesztem 

el hallásomat e’ pillanatban, hogy legalább ne tud 
' nam szégyenemet, ’s fátumomat! 

ENRICO a’ herczeghez. Légy csendesen! - 
Adelaidéhez. Húgom! nem hagyom helybe , hogy 
olly könnyen meg nyitád szivedet egy szeretö” hl 
zelgései, ’s kellemei elött. Egész bizonyos vagy-e 
hogy a’ herczeggel van ügyed? 

ADELAID E. Ki merne hazudni egy olly 
tiszteletes név alatt, ’s majmolni dicsö tetteit egy 
herosnak, ha nem ö maga volna az? 

HER CzE G. Lehet már ennél boszúsahbat 

hallani? magasztalása nem kétségbe esésemet nö 
veli? Ő engem dicsér , ’s más veszi hasznát! 

ENRICO» Húgom! minden lehetö. Mivel 
tudnád bizonyítani, hogy nem csalattál meg a’ her 
czeg' megismerésében. ‘ 

A D E L AI D E. Az ö erényeivel. 
E NR IC O. Erényeivel? . 
ADEL AIDE. Szünj meg kételkedni azok 

felöl. Jőj, halljad lássad öt magad. 
E N R I C O. Nem . . . majd továbbad . . . még 

nincs ideje. 
ADEL AID E. Ne halogasd. 
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E NRIC O. Halljad csak . . . Meg fogja kezét, 
Micsoda gyöngy ragyog ujjadon? 

. ADELAIDE. Ezt... 

E NRI o O. Szólj. 
ADELAIDE. Ezt én mтаты titkos je 

gyúl kaptam; de a’ ki nem engedi meg kihirdet 
nem ajándékát; minthogy pedig vigyázatlanságom 
miatt szemeid elébe akadt, nem titkolodzom elöt 
ted. Nézd itt van ö egész kellemében. 

E NRIC, O lassan a’ hel'czeghez. Nagy isten l 
mit látok! 

HERCzEG. Miaz? 

ENRICO. Hasonló hozzá, vagy épen ö. 
HERCzE G. Kicsoda? 

ENRI C O. Nézd csak! 

HERCzEG. Ez a’ király. Láttam öt, ’s ha 
sonló arcz-képe nálam is van. 

E N RI C O. Nem csalatkozom? 

HERO z E с. Képes ö egy illyen árulásra ? 
ENRICO Adelaidéhez. Magamon kivül va 

gyok. - E’ hát azon jegyes, kiröl beszélsz? 
ADELAIDE. Igen. T De mit jeleut ez a’ 

véletlen habozás a 
ENRICO. Semmit. 

A D E L A ID E. Talán kétségeskedel ?‘ 
ENR I C O. Mondom, kétségem semmi; talán 

még nyugodtabb vagyok. Akárki legyen szerelmed' 
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tárgyа, ha meg mondanám is neked, ki leggen 
a’ herczeg, ellentálhatnál-e az акта annyira 
magasztalt erényeknek ? 

A D EL A ID E, Miként és miért? 

ENRICO. Mindenek elött felelj két kérdé~ 
semre , ’s ez elég. Szereted bátyádat? 

ADELAID E. Mint önmagamat. 
ENRICO. Inkább szereted öt , mint a’ her 

czeget ? 
ADELAIDE. Istenem! Engedj meg. Érzem 

Бoгy e’ kettöt egyformán szeretem. 
E N R I CO. Meg tudok engedni e’ sérelemért; 

de еgy magasb ’s méltóbb tárgyat idézek elö. Sze~ 
reted becsületedet ? 

ADELAIDE. Nincs annak vágytársa, ’s 
и! én elébb teszem mátkámnál, ’s életemnél. 

ENRI G O. Szavadon foglak. Egy pillanatig 
se késsél. Becsületed parancsolja elfelejtni sве 
rеlmеdе(, ’s magad’ magadnak visszaadni, 

ADELAID E. Mit beszélsz Bátyám? 
lE NRrCO. Úgy van. Az ellentállás vétek. 

Шу] bátyádnak, Engeä a’becsületnek. Reszkess! 
tчтoбы adom , hogy szerencsétlen, ’s elárulva 

vagy. ЁЁШШЬЧ Т Е“: A D ELM D E. Kitöl ? ъ " "11%; ..  
E N R I с O. Szerelmed’ шумы, a ' 
ADELAIDE. A’ herczegtöl? ¿UW‘ffii " 
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E N R I C O. Attól kit jegyesednek mondasz. 
A. D E L AI DE. Ah istenem! képes volna ö. .. 
E N R I C O. Nem elsö vitéz, ki megalacso 

nyitja a’ szerelmet. 
ADEL AIDE. És nekem. . . 
ENRICO. Kerülnöd kell öt, ’s futnod elöle. . 
A D E L AI D E. Ah istenem! milly véletlen 

csapás ez ? --- 
E N R I C O. Ellentállasz becsületednek ? Nem 

vagy hugom, isten hozzád. 
A D E L AI D E. Megállj. 
E N R l CO. Mit akarsz ? 

А D EL A I D E. Engedelmeskedem. 
E N B. I C O. Még nagyobbra növeld erényedet. 
A D E L A I D E'. Parancsolj velem. 
E NR l C O. Fordítsd szivedet méltóbb tárgy 

felé. 

А D E L A I D E. Micsoda tárgy felé ? 
ENRI CO. Nézd- öt. 

ADELAIDE. Kit? 

E NR I C O. Ez a' jegyesed. A’ hezczegre mutat. 
A D E L AI D E. Igen! Hát lehetséges ? Milly 

labyrinthba taszltál engemet! 
E NR IC O. А’ becsület’ vezetése által ki sza 

badulsz abból. 

AD E L A I D E. Ugyan világosíts fel lega - 
lább . . . 

KÜLF. JÁTÉK. xvm. 3 
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ENRICO. Isten hozzád; azonközben tetesd a’ 
dolgot, és hallgass. Kevés idö’ mтат! megtudsz 
mindent, reszketni fogsz az elmulttól, ’s öröm-taps 
Sal fOgadOd bátyádat. Elmegy a’ herczeggel. 

ADEL AIDE.‘ Hol vagyok? Mit mondми 
Mit hallottam ? Milly zavar ez? Kinek ne higyjek? 
Kinek ne hajtsak sин/аra? А’ herczeg elárul enge 
met!.. Más csusz bé helyette ! . . Nem lehet ez... 
Imhol jö. Istenem! iniként gyülöljem öt'! miként 
hagyjam el! 

HETEDIK JELENÉS. 

KIRÃLY, ADELAmE, dom ULmcA. 

K IR Á L Y. Adelaide ? 

UL R I C А. Mit “мы Щ leányom ? 
K I R Á L y megfogja kezéc. Adelaide ? 
U L R I C A. Jegyesed nyugtalan volt , ’s te tó 

le eltávoztál. ' . 
KIRÁL Y. Hogy’ гoлым-нa meg мама: illy 

hlosszú pillanatoktól ? 
AD EL AID E reszkedve rá néz, ’s félre mond 

ja. Nem lehetséges. ' 
U L R I C A. Nem felelsz ?. 

_. AD EL AI D E. Ah l е’ homlok igen is nyilt, 
tЕздa, a’ csalásnak árnyéka sem közelithez ahlwz. 

K I R Á L Y. Adelaide sir ? 
ADELAIDE. Herczeg. . . 
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UL R 1 C A. Ki volt itt veled? 
AD R’LA I D E. A’ bátyám. 
U LR I C A. Kicsoda? 
ADE L A ID E. Enrico haza érkezett. 
ULRI CA. Enrico ? 
K I RÁL Y. Mit hallok? 
UL RI C A. Mikor? 

A D E L A I D E. Csak Imost. 

K I R ÁL Y. Adelaide’ bát'yja ? 
ADELAIDE. Igen is. 

' K [НА L Y. Jaj nekem! Milly pillanatban talál 
engem l ' ' 

A D E L A l D E. A’ bátyám’;~ neve zavarba hoz 
za öt. . ' 

U L R l C А. Sebet kapott talán ? 
A D E L AID E. Épen nem 
K I R A L Y. Képem ismeretes elötte. 
A D E L A l D E. Hallgat 'elhalavanyul. 
U L R I C A. Valami szerencsétlenséget hozott 

hírül? 

A D E L AID E. Jele volna ez árulásának. 
U L RICA. Felelj Adelaide. 
A DE L A I D E. Nem tudom. Mindig а’ ki-. 

râlyra van Szeme szegezve. 
ULR ICA. Talán megbolondultál . . . Mit bá 

mulsz ? 

ADELAIDE. Fél a' bátyámtól. 
3* 
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U LRI CA. Ez a’ másik is megrénn'ilt és meg 
zavarodott. 

KIRA L Y. Hol van don Diego ? Hirtelen 
mennem kell ’s kikerülnöm a’ találkozást; I 

ULRI CA. Mi ördög bánt mind kettötöket? 
K I R Á L Y. Isten hozzá szép Adelaidem; 
ADELAI D E. Micsoda ? 
K I R Á L Y. Ideje , hogy elhagyjam. 
A D E L A I D E. Hát elmegy a' herczеg ? 
K I НА L Y. A’ szokott idönél tovább késtem , 

kötelesség hiv. - 
U L R I C A. Nem fogja köszönteni mostoha ñ 

amat? 

x I R А L Y. Máskor. 
A D ELA 1 D E. Fut ; bátyámnak igaza ~van. 
ULRICA. Ezt az egész dolgot nem értem. . 
А DE L A 1 D E. Mit kétségeskedem tovább ? 

Imho] jele hivtelenségének. 
K I R Á L Y. Kedvesem... 

A D E L A I D E. Nem tndom mint vagyok. 
K I R Á L Y. Adja. nekem kezét. 
A D E L A I D E. Isten a’ herczeggel. El. 
U L R I CA. Igy hagyja el jegyesét ? 
K I R Á L Y. Tegye bizonyossá nagysád szere 

tetem felöl. .. mondja: én csak érte élek . . . Sen 
ki nem vetekedhetik. azon szivért, mellyet ö ne 
kem ajánlott. . . Imádom öt, ’s kívánom, hogy Ő 
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is imádjon engemet. Legyen Ulrica helyettesem 
е’ dologban, és ha kedves elötte életem, oltal 
mazza minden мышцы e’ tüzet, becsületem’ "s 
hüségemet. El. 

ULRICA. Elrémülök. Mit jelent ez? Vala 
mi szerelemféltés jött itt közbe. Engemet illet 0l- 
voslása. A’ hérczeg el akar mеща}. Nem nem me 
het; sietek tartóztatni (it, ’s itt nmradand. Adelai 
dét lcpirongatom. Ezután futok Enrico’ ölelésére, 
kinek Мr csak mostohája vaшok, még is annyi 
ra kedves elöttem, mintha tulajdon iiam volna..' 



MÁsomK rnLVoNÁs. 

ELS() JELENÉS. 

D, ENRICO, és a’ HERCZEG, 

EN'RICO. Láttam öt a’ szomszéd szobábòl 
az erkélyen menni atyámmal. Ninеs többé kétsé 
gem) Szeŕencsétlenségünkre а,’ király. 

l H ER CzE G. Mit gondolsz don Enrico? 
ENRICO. Boszut állok a’ királyon. 

l HERCzEG. Merészelnéd ezt tenni eы ki 
rály’ személyén? 

ENRICO. Ha nem király “Шna, kardomat 
e’ pillanatban vérével ~ föröszteném gyaláztatáso 
mért: de védelmére szolgál a’ tisztelet, mellyel 
nekie, Мr milly vétkes legyen is, tartozunk. 

HERCzEG.l Millyen fegyverekkel remény 
led hát boszuállásodat. 

E NRI CO. Ugyanazokkal , mellyeket ellenünk 
fordita. Fontolgatám a’ dolgot, ’s úgy lá'tszik meg 
szégyenithetjük öt a’ nélkül, hogy a’ gyalázatból, 
mellyet végbeviszen, nagy zajgást okoznánk; se 
giteni щи engemet, ’s b'oszuállásolimak társa és 
szolgája lészesz. 
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HERCzEG. Né tеgyт; ki magunkat vesze 
delenmek ! ì 

ENRICO. Semini xìeszedelem. Csak bátoxj 
лаgy segiteni. Ismer téged D. Pedro? 

HEROzEG. Egy évvel ez еще látmm, mi 
dön tronusába lépett, ’s a’ hüség’esküjét nekie 
letettem. A’ nagy tolongásban nehezen volt Мыс 
tekintetét rám függeslzteni, Az idötöl fogva enge- 
met nem шhиoн, mivel atyám’ magányába sietf- ' 
tem vonulni, ki mint a’ tied is, kihuzta magát az 
наvar’ lármái és kellemetlenségei kаши. 

‚EыRICO. Helyén van a’ alolog. Én több iz 
ben láttam öt a’ nélkül, мы méltatott volna meg 
ismerni. Igy sokkal könnyebb a’ csalárdot meg 
lepni, ’s tudatni vele, milly keserves a’ csalódás 
annak, kit érdekel. . 

HERCzE G. Engedj meg barátom. Miért nem 
nyilatkoztatsz ki tüstént mindent atyádnak, esen 
desen ki szabaditva öt tévelygéséböl. 

EÑRI C O. Csendesen? Nem ismered 101411514 
mat. A’ becsület’ tárgyában sok‘kal llevesebb , bá 
trabb ö mint én, és talán semmi szenuéh1 különb 
séget nem ismerne. Ne engedjük öregségét egy illy` 
bajos zavarba rohanni , 'kerüljük ki .boszusága’ ve 
szedelmét. Hozzá hasonlóan vagyok sértve. Vét'ek, 
vagy erény, elhatározott „дok. Engemet, ’s min 
ket illet `elfugadni e` boszulás’ tel.hét, inенy}; 



32 

vésbbé veszedelmes, ’s inkább tetszik, ha`önkezünk 
vте véghez. El. 

MAsoDlK JELENÉS. 

KIRÁLY, D. FERNANDO, es D. DIEGO.` 

FERNANDO a’ kírńlyhoz. A’ herczeg enge 
ulet ki akт't kerülni, megfosztott volna azon vi 
gasztalástól, hogy láthassam; de ügyesebb valék 
a’ herczegnél. Megfogtam, és sietését azzal sаán 
dékom megboszulni, hogy holnapig itt kell marad 
nia. Azonközben, mig a’ vacsora elkészül, ММ! 
kodni kivántam ‚ ’s еgyтt lenni a’ herczeggel. 

KIRALY. Barátságos fogadtatásom legszebb 
probája a’ gl'óf’ jóságának. 

FERNANDO. Kevés idöre mеща az én 
szokott társalkodásom: most feleljén а.’ herczeg 
nyiltan: hogy’ tetszik leányom’e»` ' 

KIRÁLY. Szépsége, és erényei еgу кiшy’ 
udvarlásaira sem méltatlannk. l 

FE RNAND о. Óh kiváncsi ’s állhatatlan Щи 
ság! A’ herczeg nem bizott két atya’ gondoskodá 
siban, kik megállapiták gyermekeik’ boldogságát. 
Àldozatról vala kétes, és mint ösmeretlen jött biz 
tositni maфt sorsa felöl. Megengedem a’ herczeg 
nek e’ иtkos látogatásokat. Nöm bizonyo'ssá tett 
szerénysége- ’s azon bcnyomásról , mellyet ez o 
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kozo“ leányonìlmn.l Kedves szeretett gyermekem ! 
Leányom’ boldogltása által engcmet is boldoggá 
tészsz; ez egyedüli kegyet kértem az égtöl,1ni- 
elött koporsómba szállanék.' 

DIEGO. Félek, a’ boldogság nem мы; 
tart, ha megtudja, kivel beszél. 

IQIRÁLY. Érzem,' elhágy szabadságom, ’s 
nem тdнk n.eki felelni. 

FERNAND O. Mikor az ég’ sugalla'sábólAlle 
laidét a’ herczeg’ nöjeül határoztam, bizonyos va 
lélc nem csalatkozásom felöl, és a’ nélkül, hogy is- 
merém vala kegyedet, meggyöződtem, miként egy 
olly 'nemes apának, ’s nagy lelkü barátomnak Ilja, 
almak minden erényeivel bir: a’ kegyed atyja 
ugyan illy bizakodással volt leányol'n там. Örö 
meml'e szolgál, hogy bizodalmuukat megáldá az ég. 

KIRÁLY. Szavai, jósága milly mardosáso 
kat ébresztenek keblemben, ’s milly zavarban lef 
lem magamat általam történt csalatása Мatt? 

.FERNANDO. Hogy öröm.cnmek semmì hija 
'ne lelme, ñam iS megérkezett. Nem sokára keb 
lemhez szoritom öt, ki a’ kegyed’ ölelésére kar 
jait гoдa terjeszteni. 

D IEGO. Ez az elhatározò idöpnnt. lla rá is 
mérnek a’ királyra , szép hálóba kerültünk. 

FERNANDO. Ki van ott? A’ topogásokról 
úgy veszem észre, szegény emberek. Engedelmet 
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'kérek. Az то гые megy. денеk, jertek csak ba~ 
rаиm! 

нАвмАшк JELENÉS. 
l 

RAJMONDO, RODRIGO, várbeu LAKosoK, 
es az ELÓBBIEK 

D IEGO. Mi érdem-pén'zesek elek? 
IDIRÁLY. Mi féle emberek ezek? 
F E R N AN D O a’ kiràlyhoz. Barátim, testvéreim, 

udvari embereim, vagy a’ mint akarom. Ne 
piruljon el а.’ herczeg társalkodásokért. Külsejök 
keveset „шт, de szivök jobb, ’s nemesebb a' 
kii'ály’ minden szolgái- ’s bará1jaiénál. Üljetek le 
Ini'ndnyájan, ’s éljetek szabadságtokkal. Ez az én 
чёт. ' 

R A J м O N D O. Kiröl olly kedvezöleg beszélt 
'a’ gróf nekünk? 

R O D RI G O. Della Cerdá ветка? 
RAJMO ND O'. Örülök liogy van szerenc'sém. 
R O D R IG O. Az isten segitse a’ herczeget. 
FERNAND O a’ ШгЩуЬш. Ne féljen {на ke 

gyed , hogy ezek’ udvarlásában hizelgés, vagy 
lпишетé; lappaugjon. lSzeretn'ek ök engem , А ’s 
úgy beszélnek mint éreznek. - 

R O D R I G O. Fernando a’ mi atyáuk. 
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R AJ M O ND O. Oltalmazónk ;` ha szerencsét 
lenség nyom bennünket, siet seofitségünkre; ha 
szükség szorongat, nem várja esedezésinket, ke 
.ze kész balsamot hinten'i a’ sebekre, mellyeket a’ 
bal sors okozott. 

RODRIGO. Százszorta j.»bb a’ királynál. 
DIEGO. Ez a’ beszéd bizonyosan nem tet 

szik. D. liedrmlak. ' 
FERNANDO. Haшa öket kegyed? Lárra 

volna csak velem együtt ñaш korukban, midòn 
don San chei király, mint most don P e dro fel 
rszólitá vasalusait alsó Navarrában jusainak védel 
mére, milly -készek vaйnak kövemi engémeti 
Mint oroszlz’m bátnrságúak ragyogó pánçzélukba l 
zárkozva vezérletel'n alatt iöbb évekig éreztették 
karjok’ erejét a’ lázadókkal. R'Iindnyájan az 111 
közetek’ dicsö inaradványai, a’ haza' ’s király’ 
hiv szolga'i ezek, ’s még is roszul jutalmaztattak. 
А’ király meglfeléjtkezett rólok, nekem kell (Жеt 
gyámoli1anom. 'I.‘öbben voltak `5zá1n111 , "s nagyobb 
részöknek, kik már a’ föld’ kebelében nyugosznak, 
én magmn штam be szemeit. Béke, ’s nyugalom 
az elöttem t"isztelt, ’s kedves llamvakra! ` 

KIRÁLY. Mint látom don Fernando' igen 
meg van elégedve- sorsával. . 

FERNANDO. ’S ezért hálát adok az е 
geknek! 
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'nek más emberekhez hasonlóan? 

KIRÁLY. Mennyi ideje, hogy e’ várba vo 
nult ? . . 

FERNANDO. Húsz évek teltek el, mióta az 
udvar' zajgásairól lemondtam. Nem találtam má 
su“, csak itt igaz boldogságot, hol úgy szólva 
uralkodom kevés jobbágyaimon, sokkal inkább 
szerettetve, ’s csendesebben mint a’ király’ ragyo 
gó lakának fényei közt. . 

' KIRÁLY. Én is tudom, hogy don Sanchez 
a’ grófot szerette. I 

FERNANDO. A’ mennyire teheti egy király. 
KIRÁLY..Hiit talán a’ királyok nem szeret 

FERNANDO. Nem, нam, 
KIRÁLY. Miért? 

FER NAND O. Mert nem ismerhetik meg ala 
posan jó barátjaikat. 

KIRÁLY. Ha don Pedro iemerné a’ grófot, 
több tekintettel volna iránta. 

FERNANDO. Don Pedro? ugyan mit be 
szél kegyed ? 

Y KIRÁLY. Kételkedik kegyed a’ felöl? 
FERNANDO. Don Pedro gyülölné egy ösz 

nek hivségét ’s tanácsára nem méltatná. 
KIRÁLY. Mi szempontból. állítja ezt a’ gróf? 
FERNAND O. Ne okoskodjunk illy magas 

tárgyról , ’s bizzuk öt rendeltetésére. 
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DIEGO. Jobb is. 
KIRÁLY. Talán gyülöli öt d. Fernando? 
FERNANDO. Én, öt? kész vagyok érette 

feláldozni életemet. 
KIRÁLY. Mi hát? 

FERNANDO. Szeretem öt, és szánom. 
KIRÁLY. D. Pedro tehát nem jó király? 
FERNANDO. Erröl szólok kegyed ’s e’ ba. 

rátím' körében, mellyen kivül vétek volna zugu 
lódni egy fejedelem? fogyatkozásiról', miket a’ 
hiv jobbágy. kötelessége szerint elfödöz. Tiszte 
lettel tartozunk“ iránta, ’s vakmeröség volna öt 
megítélni. Csak mivel öt szeretem, ki kell mon 

-danom legalább e’ biztos társaságban sulyos fáj 
dalmamat, mellyet tévelyedései, ’s gyengeségei 
miatt érzek. 

KIRÁLY. Mik azok? 

FERNANDO. Mióta királyi székét elfoglal 
ta, mondja kegyed, szóljon önnmga: mi nagy 
lelkü cselekedet különbözteti öt. Tudom jól, hogy 
az ég minden ajándékival megáldotta, miket csak 
egy nagy király kívánhat; de ő azokkal visszaél, 
feledésbe mennek elötte , hogy önkényeit teljesit 
hesse, mellyek öt lealacsonyltják, ’s becstelenné 
teszik. ' 

KIRÁLY. Én nem tudok illy nagy vétkét. 
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FERNXN'D O. нaшa hát kegyed dicsö tet 
teitì országának egyik szögletétöl másikig futkos, . 
a’ nöszemélyek iránti zabolátlan, ’s tilos szenve 
delmével; örömest kioltja elsöbb kaмы-szсrеl 
mét, ’s tüstént másik ébredez benne. Egyik le 
ányra rá un, ’s másikat veszi üldözöbe , és igy 
száz meg száz kaladokba roмп, mellye‘k öt‘ lea- . 
tfsonyitják. Mindenüvé eljut. Minden jó atyá fél, 
lwgy véletlen megjelenése bajt hoz házúra a’ le 
ányok’ becsïilete önkényei miatt a’ gonosz nyelv’ 
rágalmazásinak tétetik ki. 

KIRÁLY. 0h istenem! Milly seb ez.' Hogy’ 
rejtezzem el pironsági e1ő1, ha rám ismér? 

RODRIGO. Ez nagy vétek! A’ kiшy igaz 
ság’ és erkölcs’ tüköre legyen. 

RAJMONDO. Azon'îejedelmet, ki a’ becsü» 
letre nem мiм, nem védelmezi az ég. Gyakran 
küldi rеá ’s jobbágyaira csapását, mellynek aztán 
egyedül ö oka. 

` lKIRÁLY. Gyakran hallottam beszélni, hogy 
a" király hasznára akarja forditani ан, mit a’ rá~ 
galmazó nyelv neki vétkül Мaдdм“; hogy több 
tisztességes leányok kап egy jegyest keres, kit 
tronjába emeljen; de nehogy a’ csomó’ me¿,foldá-' 
.sa ollyaïn legyen, mi neki bohlogságot nem sze 
rezne,|nindegyik’ erényeit ki akarjatanulni, miként 
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а.‘ választásban ne tévedjen, ’s az érdemesb nyer 
jen elsöbbséget.  

FERNAND O. De hát minek az a’ gyakori 
(isméretlenül ’s csalással való megjelenés? ’s majd 
megismértetvén, szégyenben és gyalázatban hagyja 
az elsöbb kedveltet, mintlía ez azt érdemlené. 

KIRÁLY" Mennyi hasznot nem vesz egy ki 
rály, ollykor meghazudtolva magát? А 

FERNAND O. Bár milly nagy legyen e’ há 
szon, nem hasonlítható a’ hazudság' szégyenével. Az 
igazi nagyság' elveihez ragaszkodjunk; ha az igaz 
ság elveszett volna e’ földröl, a’ királyok’ szájában 
's arczán kellene annak feltaláltatnia. Még csak 
tréfából se hazudjanak ök; mert ha egyszel‘bazlm 
Saigon kaphatnak , ki, hol, és mikor fog nekik 
hinni? Ne csalatkozzék kegyed. D. Pedrot nem 
védheü. 

KIRÁLY. Mennyire sebesít engem ez az 
ember! és millyen мам; nélkül hallom most 
legelöször a’ nyilt és egyenes igazságot! 

DIEGO. Jól esik; miért piszkálja a’ darázs 
fészket; úgy kell! 
l KIRÁLY. Ugyan miért nincs a’ gróf ö mel 

lette. 

FERNAND O. lNincs rám szüksége, mon 
dám kegyednek. 

KIRÁLY. Miért? 
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FERNANDO. Mert elég sok udvari hizel 
kedök is vannak mellette. Ezek az ö jóslói, en 
gemet ö megvetne. 

KIRÁLY don Diegora néz. 
DIEGO. Értem engemet illet. De van gyom 

rom megemeszteni. 
RODRIGO. Úgy van uram, ‘'s ez igen is 

igaz. 
RAIMONDO. D. Pedro megcsalatott, vagy 

az kiván lenni. А 
KIRÁLY Rajmondo - és Rodrigohoz. Meg 

engedjetek barátim! Én hiszek D. Fernandonak, 
de a’ ti szíves helyben hagyástok a’ király iránti 
gyülölségnek, ’s kevés szeretetnek gyanuját von 
hatja maga után. 

RAIMONDO feláll ’s'a’ király felé megy. Én 
nem szeretem a’ királyt? Nézze a’ herczeg , .ezen 
sebeket (feltárja шеи‘) kaptam én don Sanchez' 
becsületeért. Ha don Pedronak is' szüksége lé 
szen, bár öreg vagyok, csak parancsoljon, kész 
vagyok lábainál kiontani minden véremet. 

KIRÁLY. csendesedjél. 
RAJMONDO. Becsületem szólott. Nyugod 

tan vagyok uram. Leül. 
K I R Á L Y. Megnémnlok. " 
FERNANDO a' királyhoz. Mit mond ezekre 

kegyed'efllala.’ király ismerné alattvalóinak'ér 
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zelmét, nem kevélyebb volna-e mind azon elpú 
hult ’s megromlott uraknál, kik öt körül veszik? 

KIRÁLY. Bizonyos a’. gróf, hogy e’ beszél 
getés elöbb utóbb a’ király' .fülébe nem megy? ` 

FERNANDO. Nevetnem kell. Ha csak al 
szél oda nem viszi. 

RODRIGO. Vagy a’ herczeg fárasztja ma 
gát megvitelével. 

R A J M O ND O. Ez esetben kérjük, legyen ke 
gyes elhallgatni némellyeket a’ mondottakból. 

F E R NA N D O. Már mondtam: hagyjuk félbe . 
a’ király’ fontolgatását , ’s beszéljünk közelebb ér 
dekü tárgyakról. Ugyan mit csinál а’ ñam? Hol 
tartózkodik ? Túdja, miként szeretem. Miért kés~ 
lelteti örömömet megölelésében ? 

DIEGO. Adná isten a’ mi bátorságunkral, 
hogy soha elö ne jöne. 

FERNANDO. De imé jö kedves Adelaidem, 
és donna Ulrica. 

NEGYEDIK JELENÉS. 
ADELAIDE, donna ULRICA és az ELÖBBIEK. 

FERNAND O. Jer leányom! téged látni igen 
kedves és andalító atyád' szemeinek. Nézd bol 
dogságodat, ’s lásd a’ személyeket, kiknek vigasz 

KÜLF. JÁTÉK. xvm. 1c. 4 
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laшиl szerze'sz. Jelenléted ' mindeneket lvidámit , 
’s hasonlóan bátyádnak is örömet szerez. 

¿.D EL AIDE megc'sókolja Кем‘. Atyáml 
FE RNAND O. Csqlatkozom, vagy mégis iуш? 

Те неm látszol olly vШаnтаж. .. söt... Nézz 
fel еgy keveset. Mi МЮ]? Szemeid zavarosak. 
Sìrtál taми leányom? ' És 'ha мы, öröm- vagy 
fájdalmi könyüket hullaltál-e? 

ULR1CA.'l\/Iiért kérdezösködöl olly mélyen 
еgу leányka’ szemei felöl? Sir, vagy örl'il, arra 
neked ne legyen ушам]. Az illy csekélységek’ 
fúrkészése reálu tartozik, asszonyokat illet ez. 
A’ férñaknak nem kell elféle titkokat tudniok. 

FERNAND O. Jól vigyázz leányom! én аr 
czodon semmi gyötrelem-jegyeket nem akarok lát 
ni.,l\'lit mond .majd herczeg jegyesed? Szereted 
a’ herczeget? Mondj щaт"? Érzesz-e iránta igaz 
hajlandòságot? l 

АРЕЬАНЗЕ. Le.néz.  
FERNANDO. .Ne pirulj, ne..'. Ej hamis! 

értettelek. Szem aтt nézzel rеá. ЫéжЪсsak nyil 
ván. Engedd, hogy itéljek én is'azon gyönyörröl, 
mellyet шт éleszt benned. Istenem! mi( НИk? 
Mi ellenkezés ez? Másodszol' is könyük 56i11111 
nek szemeidböl. 

KIRÁLY. Egy kevés idötül egészen meg 
závarodott. Mi lehet ennek oka? Talán bátyja. . 

.r 
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.FERNAND O. Holman erednek е’ könyük? 
ULRICA. Óh ne légy olly tudni vágyó. E 

rednek, crednek... erednek miattad, kilmindent 
tudni akars'z. 

FERNANDO. Miattam? 

ULRICA. Igen is férjemi.. Bizonyos kér 
déseket teszesz elébe . . . Mit akarsz hogy шт 
feleljen. .  

FERNANDO. Miudent könyüken kivül . .. 
De nöm mûr ollyan teremtés: semmit sem akgn'ua 
velem tudatni, mintha én nem is tartoznám a' 1и21z 
hoz, ’s ö volna leányom’ önkényü um... Szóljnn 
a' herczeg. Takin kegyed az oka1еányom’sirásг1naк. 

KIRÁLY. Én дó‘ ur? 
ULRICA. Szükség eleget termi, máskép vé 

ge nem lesz. . . Ez annyit tеда hogy a' szerelem 
gyöа, ’s elölépéseket csinál... de valami habe 
zús, ’s valami idegenkedés vegyült közbe.` 

FERNAND O. Mi okból idegeukedés? 
ULRICA. Olly dolgok miatt, mellyeket a’ 

szerelmesek .könnyebben éreznek, mint Ищеш 
hetnek. . . 

FERNANDO. Nеm, leányolu.' nem jól van 
a’ do1ng. Haш] meg, ha boldo'gul akarsz élni .. . ’s 
a’ mit lezinyomnak mondok, vöm is értsen rólal. . . 
[qgadd el e’ szabályt: Mihelyt izetlenséget ve 
szesz észre, a’ helyett, hògy titkon ápolnád. и! ‚. 
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kérllezd meg a’ felöl hitvesedet. Ha e' nem he 
lyes a' csalódásnak nem fogsz helyt adni: ha 
igazml Чашa, a’ hirtelen együttbeszélés megengesz 
teli, söt erösbbiti a’ szeretetet; ha eltitkolod, ’s 
el nem oszlatod kedvetlenséged’ okát, lassanként 
gyülölség ered, ’s ebböl boldogtalanság. Vigyázz 
Мt, nе veszitsd el bizodahnát kedvetlenséged’ tái' 
gyának. 

ULRICA. Ej! a’ szerelenmek ninеs szüksé 
ge illy jóslatokra; ha szükségböl néha kitér is az 
utból, inkább praxis , mint theoria igazilja ш is 
mét helyre. .De megmondtam már hogy itt semmi 
baj. Férjem az árnyékot is testnek gondoltatja s0 
phismáival, ’s mindentöl retteg. 

FERNANDO. Ejnye be ördög её)’ asszony’. 
Szünj már valahára. 

KIRÁLY. Zavarom olly вagy, ’s gyanum 
olly erös , hogy nem akarnám . . . 

ö'ròDIK JELENES. 

Moscm'ro, ELÖBBIEK. 

M O s CHIT O. Ш vagyunk. 
F E RN A N D O. Kedves Moschito I 
M O s C H I т O. Csókolom kezeit nagysádnak , 

’s шаt épségben , és egészségben adom vissza. 
K I КА L Y. Ш a’ pillanat , mellytöl én геп 

ketek. 
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DIEGO. Ha nem azok „таnk, a’ mik va 
gyunk, milly szép alkalom lcnne ez derakason 
megverettetniink. l l 

FERNANDQ. Óhajtatja velem az örömet, 
hogy megláthassam. Hol van? Miért késik? 

M O s C H I T O. 1ni1101 jö uram. 

'uA'l‘oDIK 'JELENÉs 

D. ENRICO, HERCZEG, ELÖBBIEK. 

FERNANDO. Óh ñam! 
E N~RI C O. Atyánr! 
F E RN A N D O. Jer karjaim közé kedves Еn 

ricom! felényire sem lehetsz te képes azon öröm 
re, mellyet én érzek, midön téдва keblemhez szo 
ritalak. 

ENRIÍ: O. Bár az atyai szeretet természet 
szerint felülmulja a’ fiui gyengéd érzelmet, 512i111i 
nek sem engedek én mégis atyám' viszonszerete 
tében elsöbbséget. 

FERNANDO. Elhiszem. Milly véletlen nem 
gondolt öröm ez! Minek tulajdonltsam e’ remény 
telen megéi’kezést? 

E N R I C O. l-lugom’ közelgetö menyekzöje’ fon 
tosságának. 

FERNANDO. Értem. .. 0h miny jókor jösz 
a’ köz-örömbe vegyülni! Неm gondoltad volna, 
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' hogy itt... Nem ötlött még szemed.elébe?.. Ö 
várja, hogy karjaim közт ki szabadulj, a' magá 
éit tárandò ki tenéked. Nézd csak öt.. 

E N В! C O. Kit ? l I 
D IE G O. Reszketek. l 
FERN A N D O. Azt hivém, hogy láttad öt má 

sutt. 

E N R I C O a’ királyhoz". Méltoztassék kinyilat 
koztatni magát, 

KIRÁLY. Újjá lettem. 
D IE GO. Hála istennek! nem islmér ben 

nünket. А '‘ ' 
FE RNAND O. Ajánlom neked kivánatink’'lár 

gyát, ’s boldogságunk’ szerzöjét. 
— l ENRICO. Engedjen meg atyám, hogy min-. 

den hosszas furmatartás nélkül egy ven Eéget mu-. 
latok be, ki lakunkat jelenlétével szerencsésíteni 
mélloztatolt. ' l 

FERNlAND O. Imhol Adelaide’ jegyese! Della 
Cerda herczeg. Bemutatja neki a' királyt. . 

ENRlCO. Ő az? 
F ERN AN D O. gen. 
ENR I C O. Imé hát don Pedro. тьмы Na 

varra' királyának ! Bemutatja atyjának a’ herczeget. 
ADEL AIDE. Nagy isten! 
FERN AND O. A' király! 
D I E G O. Micsoda merészség! 
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K 1 R Á LY. Mit hallok! 

FERNAND O. Felségedl Milly halárlalan 
bámulásom, ’s örömem! А1i sire! mennyire nem 
érdemlett tiszteltèlés ez!.l. Engedje meg 11111111 
hoz borulnom. . . . 

ENRICO. Hagyják el atyám és mindnyájan 
a’ határtalan örömlármúkal. A’ király nem fogad-. 
ja azokat. Ö mint barát jött részt venni a’ köz 
örömben, nem szabadságunkat megszorllani. Ki 
ván minden megkülönböztetést elfeledtetni, ’s um 
gát velüpk egyenlönek tekintetni. l 

D [ЕЕ O. Mi zavar ez? 

KIRÁLY'. Ki lehet olly vakmerö, hogy el 
felejtve a’ tiszteletet... De lássuk mi leáz e’ do 
logból. А 

F E R N А N D O. Elsö .kötelességünk engede1~ 
meskedni felségednek. Méltoztatnék még is leg 
alább . . . 

E N R IC O. Vacsorán i11 marad , ’s ez éjen 
milunk fog hální. ' 

HERCZE G d. Enricohoz. D. Pedro rám néz. 
ésNreszket. A’ kisértet olly nagy. . . 

ENRICO. Bár összeroskadiatná öt, ’s mcg 
tanitaná nem hazudni. ' 

UlLRLCA. Nenn tetszik hogy illy roszul öl 
lözve talált, e’ kevés becsületemre válik. 
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E NRICO. Meg,r fogja tudni‘ atyám а’ király’ 
jövetelének okát. Azonközben sышkа}t készittet 
tem számára. Menjünk kisérjük szállására Ы. 

PERNAND O. Engedjen meg felségeů, hogy 
én legyek elsö szolgája. Óh sire, felséged az, 
kit én húsz évvel ez elött mint gyermeket szo 
ritottam keblemhez , és most.. . Nem remény 
lettem ш a’ szerencsét, hogy тaм láthassam. 

ENR CO. Menjünk. . 
FERNANDO. Hitvesem, Нam, vöm jertek 

kisél'jük őt, ti pedig mindnyájan olvadjatok Cröm 
mé , ’s tapsqljatok e’ váratlan szereucsének. Еще" 
d. Enricoval , és a’ herczeggel, " 

ULRICA. Hagyd el leányom szbmorúságodat 
’s légy ismét vig. E’ történet rаnk nézve jót jö 
vendöl. El. 

ADELAIDE. Én szerencsétlen! Ez azon 
jegyes, kit akar a’ bátyám Штam szerettetni! 
Istenem! sorsom gonoszbúl. Nem értem öt, nem 
nem értem magamat. El 

MOsCHITO. Ördög és pokol! ez a’ kirшy? 
az liton még is úgy „таk értéselm'e, hogy.. 
Csekélység! De hallgass. Épen ninеs. kedvemre , 
hogy elötte némelly hamisságokat beszéltem... 
Вене; ha visszaemlékezik azokra, akkor lesz 
a’ ММ el hadd! 

RAIMONDO. А’ király! 
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RODRIGO. Mi véletlen eset ez! 

R AJM O N D O. Ha egyszer mondják. . . A’ 
. királyhoz. Uram! mi Farkasról beszéltünk, ’s ö 

épen a’ kert alatt járt. 
R O D R I G 0. Ha hallott volna bennünket! 

DIElG O Rajmondohoz, és Вот-3501i02. Ideje, 
hogy megújitsátok neki leczkéiteket. 

RAJM OND O, Az isten legyen irgalmas, ke 
gyelmes, hogy ezek a’ falak ne szóljanak. 

R O D R I GO. A’ herczeg nem teszi neki job 
bágyi tisztelkedését ? ' 

KIR ÁLY. Nem. 

R A J м O N D O‘ Isten maradjon herczegséged 
del. Óh de szép történet! 

R O D R I G O. Megyek, elbeszélem felesé 
gemnek. Elmennek, 

KIRÁLY. Diego? 
D IEG O. Uram? L 
K IRÁL Y. Álom ez ? 
I) I E G O. Nekem igaznak látszik. 
K I R Á L Y. Annyira megrémültem. 
DIEGO. Ez már roszabb dolog, mint della 

(-erda herczeggé lenni! ' 
KIRÁLY. Ki lehet az a’ vakmerö! 
DIEGO. Kevés nem volt neki elég. ’Vlinden 

hoszas czerinmnia nélkül királylyá tette magát. 
KÜLF. JÃTÉK. XVIII. K. 5 

g egymásra néznek. 
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KIRÁLY. A’ bámulás és zavar nem enged 
nek annyi nyugalmat, hogy ítéletet hozzak. Mi' 
titok ez? Most tettetni kell a’ dolgot. Tartsuk szem 
mel közelröl e’ jó királyt, és tudjuk meg, ha le 
het, hova czélzanak kísértései? Elmennek. 



HARMADIK rnLvoNAs. 

ELS() .1.ELENE'S. 
Néhány актам inasok jönek, mennek, kosarat. , 

tárczllt kávéval , ’s üvegekkel Сантa kezökben. 
MOSCHITO jö hátulról. 

MOSCHITO az твоим. Dcrék iiúk! Ы!! 

аzЕk lmgy a’ мыл"ь?n nem vesztettétek el eleven 
séдет, ’s .ügyesen tudtok szolgálni. Egy inashoz 
ki gyertyát hoz. Hova viszed a’ gyertyákat. 

INAS. A' király’ számára rendelt szobzlbu. 
MOsCHITO. Add ide, majd be Ищет én, 

ti várjátok itt a’ további parancsolatokat, ’s Итог 
meg ne mozduljatok. A’ király' мы“ relé men. 

'MAsoDIK JELENÉS. 

ELVIRA, ELÖBBIEK. 

m'OsCluTO. Ez estvén Elvira is „kat m 
ranlozot't. 

ELVIRA. A’ hol a’ dolog jól akт' mеnтг 
oda asszony szükse’ges. 

MOscu IT O. Óh a’ derék asszony-nenH .In 
vagy rosz foglalatosság Тoro; fenn, az assznnynk 
nak mindenütt ‘Щ kell törni nyakokat. El. 

5* 
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нАвМАшк JBLENES. 

ULRICA, ADELAIDE, ELÖBBIEK. 

UL R I C A. Térjünk ‘Лsмa leányom, szeren 
csére a’ király minden udvarlástól felszabadit ben 
nünket. 

NEGYEDIK JELENES. 

D. FERNANDO, ELÖBBIEK, késöbb MOSCHITO. 

UL RICA. Alig штaт már végét a’ vacso-` 
rának. Végetlen büntetés volt а: asztalnál ülnöm 
ez öltözetben, annyival inkább рейg, mivel a’ ki 
rály ollykor kedvezö Аtekintetet vete reám. Igyek 
szem , hoд holnap csinosabb legyek. 

FERNANDO. A’ meglepés és az idó’ rövid 
sége ez estén elég mentségünk. De holnap hely 
behagyásom szerént is szükség megkülönböztetni 
magunkat, ’s bál1 felséges vendégünk’ jósága fel 
óldoz a’ sok czerimoniától; az illendöség mindaz 
англ, és kötelességünk kivz'mják, hogy minden le 
hetö módon nyilatkoztassuk örömünk’ 's hálánkat.` 

ULRICA. Вт! rám. Engedd, hogy én gon 
doskouljam, válaszszak, rendeljek, ’s holnap te 
magad is meggyôzödöl jó izlésem ’s tehetségem 
felöl. Elvira! jer meghallani parancshlaümat. Le 
z'myom kövess engemet. El. 
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l A D ELAIDE. Istenem, ugyan mi lészen be 
lölem! El. l 

MOSCHITO. Uram! 

F E R N A N D O. A’ szobák jo rendben vannak ? 
M O s C H I T O. Tükrökként fénylenek. 
FE RNAND O a.’ szolgákhoz. Jú emberek ajan 

lom magamat figyelmetekbe, ’s vigyázástok alá. 
Éleszszétek buzgoságtokat, semmi fogyatkozás ne 
legyen; vigyázzatok mint illik ide lent, és a’ királlyx 
elöszobájában ez éjen. Holnap én is korán fölke 
lek ’s egyesítem gondjaimat tieitekkel. 'l‘ürjétek el 
e' kis alkalmatlanságot, így mind inkább megnye 
те!‘ szeretetem’ ’s oltalmamat. El. 

ELVIRA. Derék Moschito! Te a’ kiralylyal 
jöttél, ’s még sem mondtad nekem. 

MOSCHITO. Mit tudnék mondani, ha. ve 
lem azt hitetik el, hogy a’ fejér fekete? 

ELVIRA. Te csak hamiskodol. 

MOзCшто. Gondolhatod hogy ha tudom a’ 
dolgot, nyelvem épen olly hosszú mint a’ tied, lett 
volna bizodalmam veled közleni. 

E L vIRA. Nem beszélek többet. 

MOsCHITO. Pedig még tudok egy szép új 
Ságot. 

ELVIRA. Szebbet mondok én neked. 

MOSCHITO. Mit? 
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E L v I RA. A’ király szerelmes lett principa 
lisne'mba. 

M O sC HI T O. Ulrica asszonyba? 
E L VI R A. Ördög! Ugyan van eszed ? 
M O s GH I T O. Adelaidébe ? ' 
E L VIR A. Igen. 
M O s C H IT O. Kutya láncz szelte vettél! Most 

tértem, ’s Init fog mondani a’ herczeg? 
E LVIRA. Ki tudja! 
MO sC HI T O. Hogy' eshetik ez , ha a’ király 

Adelaide kisasszonyt soha sem látta? 
ELVIRA. Ez az, mit én sem értek. 
M O sC H I T O. Mégis . . . mit is kell gondol 

nmn igen leányasszony! elöttem nem lehetetlen. 
ELVIRA, Miként ? 
M O s C H I T O. Nem igaz-e“ hogy a’ királyok 

nak hoszu karjok van: mindenüvé elérnek? 
E L v I R A. Úgy mondják. 
m O s C H I T O. Lát‘ások is illyen: mindent lát 

nak , ’s mindenüvé behatnak mesziről is. 
E L v I R A. Meg lehet. 
M O s C H I T O. Hát Adelaide mit mond 
E I 'г IRA. Semmit. Zavarodott , hallgat, ’s 

nllyan lmnt egy eszeveszett. 
Mn sC Hl T O. Íme jö a’ herczeg. 
ELV IRA. Szegény! már kezdem sajnálni. 
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ÖTÖDIK JEEENES. 

KIRÁLY, D. DIEGO, és az ELŐBBIEK. 

K I RÁLY. Elvira! mondd Adelaidének, hogy 
Gele igen Sürgetös beszélni valom van. 

‘E L VIRA. Fájdalmasan esik azt felelnem , 
hogy nem lehet. 

K IRÁLY. Miért? 

ELVIRA. Mert épen az a’ parancsolat, 
hogy a’ herczeget be ne bocsássam. 

K I R Á L Y. Ki parancsolta ezt? 
ELVIRA. A’ kisasszony, és bátyja. 
K IR Á L Y. A’ kisasszony ? 
ELVIRA. Én magam is megvallom, hogy az 

elöbbiekhez képest a’ dolog egy kevéssé boszantó. 
KIRÁ LY. Tehette ö ezt? ' 
ELVIRA. 'l'örténhetö dolog: nem elsö eset 

ez , hogy a' legmélyebb szerelem is véletlen el 
váláson végzödjék. 

K IR Á L Y. Háládatlan! 

ELVIR A. Mondjon a’ herczeg a’ mit akar. 
Engedjen meg, megyek kísasszonyomhoz. Szolgá 
lója herczegségednek. El. 

D I E G O. lmé egy másik újság. 
M OSCHITO. Még pedig a’ gonoszabb. El 

akar menni. 
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l K l R Á L Y Moschitohoz. Megállj ! 
M O s C H I т O. ltt vagyok. 
KIRÁLY. Ki vagy te? 
M O s c H I T O. Rám nézve külsöképen katona 

vagyok, valósággal pedig don Enrico’ inasa. 
KI R Á L Y. Épen veled akarok beszélni. 
M O s G HI T O. Engem becsületes embernek 

log találni uraságod. Hála istennek nyelvem nincs 
leragadva, 's röviden kimagyarázom magamat. 

KIR ÁLY. Tudod-e e’ rendelés, okát? 

MO sCH ITO. Igen is herczeg uram. 
к I RÁLY. Mit tehál? 

M O s C HI T O. Azt, hogy a’ király szerelmes 
lett Adelaide kisasszonyba, 's maga akarja azt nő 
ül venni. ` ` 

KIRÁLY. Mi'jusán? l 
M OsCHIT O. Eme’ példabeszéd’ jusán: hogy 

a’ nagy hal elnyeli a’ kisebbel. Csak nem olly háj 
fejü a’ herczеg, hogy ne tudná: miként egy király 
mindent meg lehet, a’ mit akar. ee?' 

‚ KIRÁLY. És ki ez a’ király? чём? 
MOsCHITO. Éjnye de szép kérdés? valo 

ban nevetséges. Mit l'elelhessek már erre Ат 
király király, és egy király nem lehet más, mint 
király. 

K I R Á L Y. Hul találkoztatok vele г 
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MOsClIITO. A’ táborban, a’ honnét ide in 
cognito тaит. 

K I R Á L Y. Incognito ? 
MOSCHITO. Igenis uram; ' 
KIRÁLY. Mi név alatt? 

MO SCH ITO. Mi név alatt? Most jut eszem 
be, hogy sokat is fecsegtem, ’s azt nem kelle 
vala tennem. Elég ennyi. Szolgája herczegségednek. 

KIRÁLY. Várj csak. 
M O s C H I T O. Nem lehet. 

KIRÁLY. Csupán egy szóra. 
M O sCHIT O. Ne kérdezzen tovább herczeg 

séged. Titkos ember vagyok, ’s tudom tartozá 
somat. El. 

DIEGO. 'l‘artóztassuk le eröszakkal, ’s ve 
gyünk ki belöle mindent. 

K I RÁ L Y. A’ házat zavarba nem hozhatjuk . . . 
Nincs tovább kétség, hogy ezek vagy árulást ko 
holnak, vagy rám ismertek. Mit mondasz Diego? 

DIEGO. Boszankodum, hogy akad olly vak 
merö jobbágy, ki fölvenni, ’s megszentségtelení 
teni merészli a’ király, szent nevét,- olly büntárs, 
ki öt gyámolítja, és védi ez istentelen merészlet 
ben. Minden egyéb csekélység egy illy bünhöz 
képest. ' 

x I RÁ LY. Mit tanácsolnál nekem 
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D IE G O. АEmelje föl felséged rettentö kczét, 
’s „óт a’ bünösökre dühös mennykövét. 

K I RÁLY. наt Adelaide? 

D IE G O. Sülyeszsze vissza semmiségébe , ’s 
hagyja ide. 

K I R Á L Y. Miután mаr elcsábitottam. . . 

D I Е G O. Felséged is elcsábittatott. 
KI RÁLY. Miután annyi erények, mellyeket 

csluláltam . . . 

DIE G O. Mit dicsekszik l’elséged еgy szerel 
mes` erényeivel? Külsöképen szép álarczok, шт 
Sí'lggîll реdi; semmi becsüek. 

KIRÁLY. lang‘ja. . . 
D I E G O. Csak nem hasonlitható felségedéhez. 
K IRÁL Y. Szeretetem. . . 

DIE G O. l\'lulats.figá.ra, mem. törbc ejtésére 
szolgál felséged'nek. 

K iR ÁL Y. Igen de ha barátságom az ò j() 

hirére homályt vet! ,W D I E G O. А’ király’ barátsága dicsekvés еgу 
alauvalót мiте. wlg*   

 

KIRALY. E’ csalás... за? 
D IEGO. Tréfasáfr. 
K 1 RÁ LY. Becsületem .. ? 

DIE G O. Egy király’ becsülete nem шеnvеil 
olly hirtelen csorbát; nézi az emberi gyengesége 
ket, nevelti , ’s azokon gyözedelmeskedik. 
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KIRÁLY. тем... 

DIEGO. Hagyja el `felséged Ailelaidét, ’s 
büntesse дaтóм. 

KIRÁL Y. Milly mérget csepegtetnek mel 
lembe szavaid'll Alávaló! ВЫ hallgatlam, ’s el 
csábittatám. Mit mondasz? Don Fernando’ pirou 
ságai felébresztenek engem. Hallotlad-e királyai 
nak e’ szabad barátját? Nem egy vagy-e le azon 
tanácsosok közül, kiket ö az uralkodók’ megvesz 
tegetőinek, ’s a’ trónus’ gaz bccstelenségeinek 
nevezett? Hogyan, te trélából magasztalod e 
löttem egy dáma’ jó nevének kisebbitését, kinek 
mint jegyest mutatom bc magamat, ’s kit mint 
fejedelem elúrulnék? Mást büntessekl meg egy 
hazudságél't, mellybe te vezettél engemet, ’s az 
alacsonyság’ helyrehozása kedveért zsarnokként 
cselekedjem, elnyomva az z'u'tatlanokaf, kik áldoza 
мkм lennének? Ök ugyan, megvallnm , olly bün 
ben leledzenek, mellyre еgy штaтak vetemed 
ni nem szabad; de vajjon ez is nem miattam van-e? 
Те késиеы megtapodni a’ hüséget, vendégi just, 
igazságot és a’\ becsületet. Alacsony hizclkedö, 
haszonlesö lanácsnok! Menj, hallgass, fuss sze 
meim elöl, ’s illy gonosz tanácsokkal többé ostru 
molni ne merészelj. Cselekszem a’ mit a' szeт 
ség , kötelességem, és egy emberi érzékeny, méу; 
egészen el nem romlott sziv előmbe szabnak. lla 

` 
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te kegyelmet, ’s bocsánatot Мaрaя, változtasd 
meg szándékodat, ostromold hibáimat, ébres'ml 
bennem az erényt, változtasd hérossá fejedelme 
det, de reszkess öt árulóvá tenní. 

DIEGO. Ah sire! milly perczenetet válasz 
tott mennykövezéselm'e. Imhol lábaihoz bol'úlok. 

K IRÁLY. Állj fel, és ha boszúm sért tégedet, 
legyen e’ jele megbánásodnak. Ha képes vagy er 
re, miudent elfelejtek, ’s megölellek. 

D I E G O. Esküszöm felségednek. . . 
KIRÁLY. Elég. Nen! hajtok én szavakra, 

tettel igazold nmgad’. Most fuss, és teljesitsd pa 
rancsolatomat. Mind a’ mellett hogy nyugoût va 
gyok annak vakmeröségén, ki nevemet alacsonyi.t~ 
ja, szükség öt meglepnem, ’s kitudnom czélzata 
it. Tüstént ülj Юra, és tudositsd Ponzalezt, ki 
mint tиdи! , dragonyos öreimmel a’ Pyrenaeilsok' 
tövében Rodriguez falunál reám várakozik. Add' 
ММ neki e’ levelet, ’s szóval is értesitsd , hoд 
sürgetve мы végre parancsolatomat, ’s holnap 
korán itt legyen. 

DIEGO. Óh sire! ha hivségem lemoshatja 
a’ szennyet, mellyel fertézett vagyok . .. 

KIRÁLY. Erl.öl többet ne beszéljünk. Ez’ 
ölelés biztositson téged kegyelmem felöl. 
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D IE с O. Felséged visszaadja életem’, ’s eид! 
fogva meg гoдa látni, hogy azt a’ becsülel’ ösvé 
nyére fordltom. 

KIRÁL Y. Azon zavarok köит, mellyekbe 
buktattam magamat, ez éjszaka becses rám néz 
ve., mellyen don Fernando’ нашa megreszkettetett, 
’s fölfedczte elöttem azon állapolot, mellyben va 
gyok, ’s :nelly hozzám illenék. 

nA'roDIK JELENES. 
DONNA ULRICA, KIRÁLY. 

ULRICA. Épen a’ herczegröl beszéltem, ’s 
Ещé most vele találkozom.  

KIRÁLY. Honnét ered az a’ véletlen kö 
rùlmeny, melly engem mint egy bünöst eltávoz 
tat иnымt tárgymmól, és hogy maga Adelaide 
inтицa ki kárhoztatásomat? 

ULRICA. Ne gondoljon e’ különösséggel, ’s 
e’ tárgyban sem engem, sem Adelaidét ne “Нo! 
ja; mi nem vagyunk okai ez igazszigtalanságnak. 

KIRÁLY. Ki tehál? 

ULRICA. Mostohañam. Ö elvesztette eszét, 
’s lehet mondani, hogy ш a’ háború’ füstje Тoдa 
be. De ha ö bolondoskodik, eszemen „gyok én, 
’s meg ludom шlani szavamat. 

K IR ÁLY. Mit gondol ellenem don Enrico ? 
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ULRICA. Képzelheti, hogy еще nincs he 
]yén , midön fejében ш hánim'gutja, lmgy húga 
a’ királynak adassék nöül, ’s megfosztatva еgy 
herczegtöl, ki ů rей ërdemes, amannak áldozias 
sék ТЫ. 

KIRÁLY. Nem rendkivüli dolog, hogy eg) 
Нинy vágyakodik e’ menyegzöre. 

ULRI CA. De különös ‘гolnы, ha mi rеá vá 
gyakodnánk. 

KIRÁLY. Miért? 

uLmCA. luy hiaegen nе kérdezösköajékl; 
‘aд tán kegyed is megbolondult? 

K I НА L Y. Enged elmet kérek. Adelaide’ szép 
sege, ’s érdemei еgy királynak tekintetét, ’s rang 
jzit is magokhoz vonhalják. 

ULRICA. Én nem nézek rangm, igen az 
illendöségre, ’s személyre. Micsoda rang? Беá 
nyomnak nincs szüksége nemesebbé lenni, mint 
a’ millyen; boldoggá lenni van csak szüksége. 

KIRÁLY. Vajjon a’ kirzily nет teheti egyi 
kel úgy mint a’ másikai? 

U LRI CA. Micsoda mód ez a’ llerczeg’ jжi 
nak véilelmére? HМ kegyed is öszveesküdt, hoд 
loányomat, ’s (ищеmеt ki nevessen? 

KIRÁLY. [sten örizzen. Én mindig ugyan 
az> vagyok, ’s örülök, hogy rivalisonmái többre 
becsültetem, 
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ULRICA. Én a’ herczeget többre becsülöm, 
mint a’ királyt egész országával , ’s annyira elfog 
lalt, 's méltán! a’ herczeg iránti kedvező indúlat, 
hogy kegyedet Ш olly királynak is elébe tennem, 

KIRÁLY. Köszönöm. Ha még is a’ király 
szeretné öt.. . 

ULRICA. A’ király? Millyen egyszerü ke 
gyed. Most is szokott kényét követi. Tudjuk, ki ö. 
Hallotta, hogy leányom szeretni való, Enriconak 
kegyeit ígérte, hogy megkerlthetné Adelaidet. De 
ügyesebb vagyok nála, nem engedem felrevezet 
tetni magamat a’ rögzött kenytöl, ’s vigyázok, 
hogy gyözelmei közül leányom egy ne lehessen. 

KIRÁLY. Kevés hitele van don Pedronak 

а’ grófné előtt? 
ULRICA. Méltán is. Kérdezze meg kegyed 

az embereket, meg fogják mondani, hogy mikor 
a valamelly háznál megjelen , a’ szerencse, mellyet 
annak szerez, mindig veszedelmes. 

K I R Á L Y. Istenem! hát ennyire elvesztettem én 
hишеmеt jobbágyaim között. Nem hihetem a’ mit 
mond nagyságod. Ismérem a’ királyt, szeretem, ’s 
Oltalmazom. Ő illy esetben nem veti félre a‘ becsü 
letet, ezt megfogja tapasztalni nagyságod. А’ vi 
lág csalatkozik. Az emberek mindig hajlandók 
kiabálni az ellen, ki rajtok uralkodik. E’ hiba; 
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ogy jó Мaт/1116 iisztelede1, ’s igazsággal köteles 
‘гйsепепйщеdеllnеi111n6, ’s ellene könnyenllivő 
ségre , ’s rágalmazásra hirtelen ne vetemedjék. 

ULRICA. Lássa meg az emher! Csudálko 
zássalhallgatomöt. A’helyett, hogy a’ leányom mi 
att rajta esett boszuságokról szólna, dicsérellel 
шllиoнa árulójat. 

KIRÁL Y. Nem képes ò engem elárúlni. 
ULRICA. Kit tehát? 
KIRÁLY. Sem engem, sem Adelaidét. 
ULRICA. Ha igy beszél а-’ herczeg, nia311 

ra hagyom, ’s megyek feküdni. 
KIRÁLY'. Engedjen meg a’ grófné azon tit 

kos oknak, melly engemet az ö iránta то szere 
tet’ kijelentésére indit. 

ULRICAr Szeresse kegyed öt mint akтa ‚ 
én is szereteml, mint alattvalója; de mint anya 
nem. Olly gonosz véleménynyel vagyok iránta a' 
szerelem’ dolgában, hogy ha kegyed, maga kеgyы! 
király volna is, kész volnék hasonlólag iii115111 
gadni “Не Adelaidét. 

KIRÁLY. Ezt teszi elvesztenia’felölünk tар 
lált ji) vélekedést egy erénynek gondult дyет 
geségért! 

ULRICA. Imhol jö! 
KIRÁLY. Ah! kedves Adelaide! 
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ULRICA. Én vettem rá, hogy ismét meg 
lássa a’ herczegct. Most már kegyedet illeti, 
hoд uyerje vissza bizodalmát, ’s öntsön bele bá 
‘ждём. 

нвтвшк JELENES. 

ADELAIDE, ELóBBlEK. 

ULRICA. Jer közelébb. Ш a’ herczeg, ki 
téged mindig igen szeret. Világos az ok, miértl 
akart bátyád téged iránta kétkedésre birni, Мед 

` vakittatva t i. a’ hiú nagyravágyástól, haza jött 
nyugalmad’ zavarására, ’s téged büszke nézetei 
nek rabjává igyekszik tenui. Ne hallgass rеa. 
Mig én és atyád élünk, nитkеt illet sorsod’ elha 
tározása. `Mi a’ herczegnek щéкам, ki a’ rajta 
esett sérelelln mellett is állandó, ’s bátor minden 
veszedelemmel szembe szállani, hogy jegyesed le 
hessen. 

KIRÁLY. ширom, hogy a- kisasszony akár 
mi gyengeséget tegyen fel rólum inkább, mint 
hivség’ hizinyäval vádoljon; ’s miután látom, hog)’ 
az é; renllelte, miként sorsomat a’ kisasszonyéval 
egyesitsem, vigwsztaljon meg engemet, ’s tegyen 
nyugodtá szivének érzelmei felöl. 

ADELAIDE All Herczeg, ha én дм nem 
szeretném, nem tennék iránta olly örömest nyши 

KÜLF. xÁ'rÉK. xvm. к. 6 
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штoт, hogy kikerüljem az áldozatot, mellyet 
bátyám kiván tölem; de e'rzem szerelmem’ nagy 
saigát, ’s a’ herczeg’ elvesztésében csak halálom 
mal egyezhetném meg. A’ herczeg az, kit atyám 
választott, a’ herczeg az, ki nekem tetszett, és 
senki más, meg vallom, nem érdemló vala olly 
hirlelen becsülésemet, ’s szíves érzelmimet. Lás 
sa ebböl a’ herczeg, nem örömest engedek-e 
мышnak, ’s nem vagyok-e kész elfogadni él 
tem’ társa- ’s vigasztalójául. 

KIRÁL Y. Én pedig tudtára adem a’ kisasz 
szonynak, hogy erös vagyok megszabaditani az 
önkény’ ostromától, mellyre kárhoztatá bátyja, ’s 
melly öròk szerencsétlenségét okozhatná. Ugyan 
val1ja. meg nekem, ha azon vágytárs, ki Adelai 
dét Миша, maga della Cerda herczeg volna is, 
megegyeznék-e irántami hajlandóságának ‘гi52 
szahuzásában. ? 

ADELAIDE. Sennni esetben sem herczeg! 
Gyůlölném (it, és soha nem volnék képes ellen 
érzelmimet iránta legyózni. 

KIRÁLY. 0h kedves' szavak! mellyekkel 
kegyes vagy ismertetni velem becsedet, es а' 
boldogságot, melly reám yárakozik. Akármi tür 
ténjék is , meg fogod iátni, tmlom-e vlsszañzetni 
erzelmeidet, ’s a’ bizodalmat, mellyet bennem 
helyheztél... Кyпим! szep kezedei! 
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A D E L A ID E. Ímhol az. 
K I R Á L Y. Örök barátságot esküszöm neked 

' erre... Mit késünk donna Ulrica? Miért nem 

elözünk meg minden akadályt, ’s nem biztosítjuk 
tüstént czélzatunkat. Nagysádon áll helybenhagyni 
azt mit belém egy fensöbb valóság, ’s a’ szere 
lem lehel. 

ULRICA. Szóljon a’ herczeff. 
KIRÁLY. Tegye azt nagyság, hogy én e’ 

kezet Adelaidétöl szerelmem’ ’s menyegzöm’ sér 
telen zálogául vehessem, és semmisítsük meg így 
ellenségink’ cseleit. 

A D E L A I D E. Kedves anyám ! 
ULRICA. Te kívánod ezt? Ohajtásod tel 

jesen egybehangzik az enyémmel. Tedd hát őt 
nyugodtá kezed‘ ajándékával. 

A D E L A I D E. A’ herczegé ez. 
KIRÁLY. Elfogadom ezt és micsoda öröm 

mel! De esküdjék ismeg Adelaidém, hogy engem 
magamat szeret, nem a’ rangot, hivatalt, ’s méltó 
ságot, és hogy rokonérzelme szívemet, arczomat, 
személyes tehetségeimet nézi, minden arra tekin 
tés nélkül mi kedvezö, vagy bal sors történhetik 
rajtam. 

ADELAIDE. Esküszöm hogy bármi felté 
telek alatt, mellyeket elömbe szabni méltatnék, 
szeretem a’ herczeget. . 
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KIRÁLY. Nem шишok többet. 
ADELAIDE. De ha a’ király kivánná a' 

herczeget meggyözni . . . 
KIR ÁLY. Szavamat adom, hogy a’ kiшy 

tüstént helyben hagyja okaimat ; a’ kisaszony i515r 
heti штыk, hogy a’ király’ nöje leend, és en 
gemet szabadon szerethet a’ következésektöl sem 
nlit se' félve. 

ULRICA. Micsoda ellenmondás ez? 
KIRÁLY. Epen nem; csak mòd, miként 

mind a’ két féln'ek elégtétel adassék. 'l'eljesen 
meg fog gyözödni nagysád. 

NYOLOzAmK JELBNES. 
 

D. ENRICO , ELÓBBIEK. 

ENRICO. Mit látok? 
ADE LAIDE. Ah шyм! 
EN RI G O. Ez az igéret, mellyet fugadtál г 
UL RICA. Micsoda igél'et? Az erös igéret 

nlienk, ’s te aд fel nem forgathatod. Mi szeretjük 
leányunkat7 sorsához képest boldoggá kivánjuk 
tenui ’s álmaidra nem ligyelmezünk. 

E NR IG O. Hugonréhoz hasonló vigyázatlan 
ságával könnyen szerencsélleuségét Okozhatja', ’s 
mindnyájunkra bajt hozhat. 
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KIRÁLY. Világosítson fel kegyed, szóljon 
nyíltan, fejtse kia’ dolgot minden kétkedés nél 
kül, örömest fogjuk hallgatni. Semmi tekintet, 
vagy irániami titkos gyülölség ne tartóztassa. 
Mindent megengedek. 

L ENRICO gúnyolva. Igen jól tudom, hogy ön 
nagysága hatalmas megengedni igazságos felel 
meimnek; de ön maga volna köteles engemet kár 
hoztatni ha hallgatnék. 

KIRÁLY. Nem értem okát, miért féljen 
"kegyed, 's még kevésbbé, miért kiván engem, 
mint ellenségét üldözni. 

ENRICO. Én azt hiszem, hogy önben van 
elég igazság és értelem felfoghatni , miként Ade 
laidere nem számolhat. l 

KIRÁLY. Miért? 

EN R I CO. Hivségét másnak köté le. 
ULR ICA. De a’ királynak soт. sem. 
KIRÁLY. A propos, bizonyos don Enrico, 

hogy vendégök а.’ király ? 
ENRICO. Kételkednék ön, hogy della (“Án. 

da herczeg? 
KIRÁLY félre. Nem tudom mit feleljek. 
ENRICO. Ha ezt meri tenni, akkor kétel 

kedjék, nem bánom, a’ felöl is hogy vendégünk 
alkirály. 
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KIRÁLY. Akármint van a’ dolog, bátor va 
gyok don Enricot vádolni, hogy maga kohol gya 
lázatot, ’s árulást a’ király’ szentséges személye 
ellen, vagy királya vezette árulásra. 

EIÍIRIOO. Hasonló méltatlanságot rajtzun 
senki más megbántás nélkül nem követhet el. A’ 
kész engedelmesség, a' sok fárwlság ’sizzadozzis 
legyenek hlvségem’ tanúi, Nem vagyok képes el 
árnlni monarchámat, kiért olly sok éjszakákat 161 
töttem szabad é; alatt a’ táborban, kiért 1iz 1i1 
közetben álltam szembe a’ halállal, kész leven 
érette utolsó csepp véremet is kiontani. Nem te 
kintem én azt, hogy midön mi érette harczolunk, 
elrejti magát, ’s alacsony nyugalmat keres. Csak 
tartozásom, ’s szolgálati kötelességemre fi9101iii0 
zek. Ha midön ő engem elárul vala, meg nem is 
merném; e’ kard minden tekintettöl feloldoztatva 
vitézi'll tudna boszút venni; ha pedig kikerülhet 
len szükségböl megismerném ő1, igy szolnék hoz 
26:sil'е!1iaе1Ге1е]11‹еzе11 minden tekintetröl, mely 
lyel egy nemes tisztes családnak tartozik; ha mind 
nyájunkat megcsalt; ha házunkba jött, hogy meg 
lepjen bennünket, a’ sérthetlen jusokat méllatlan 
bitangolja, közinkbe visszavonást, és egyenet 
lenséget hozzon; ekkor felséged igazságtalan, 
zsarnok, ’s a’ vendégi jognak megsértöje. Felsé 
ged arallyß, ’s koronája nem elég jutalom :'u'nlzi-l 
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FE RN A N D O. Nem értelek. 
K IRÁLY. Ah! most kezdem Őt érteni! 
ULRICA. Esztelen , nem tudja mit beszél. 
FE RNAND O. Hogyan? 
U L R I C A. A’ herczegnek adott ígéretet visz 

szahuzatni akarná. 
ADELAIDE. Engem fel áldozni kíván. 
ULRICA. A’ királyhoz akarja nöül adni lá 

nyomat. 
FERNAND O. А’ királyhoz! Igaz-e fiam? 
E N RIC O. Ha tudná atyám. . . 
ULRICA. ’S több hogy a’ király egy érte 

lemben van vele. 
FERNAND O a’ királyhoz. Legyetek nyugod 

tan. Az nem lehetö. Ne kövessünk illy sérelmet 
el a’ királyon. Nem tehet ö igazságtalanságot. Bár 
milly képes is szerelmes érzelmekre, ifjusága még 
is нм veti magát a’ becsület, és okosság’ elveinek. 
E’ felöl bizonyos vagyok. Beszélni fogok vele ‚ ’s 
meglátjátok, hogy ö semmi esetre sem zavarja meg 
békességünket. Mit mond erre a’ herczeg? 

KIRÁLY. Minden szava új seb rám nézve 
és új ösztön, hogy magamhoz térjek. 

ADELAIDE. Oh atyám, oltalmazzon enge 
met, ha szeretn . I 

FERNAND O. Micsoda helytelen félelem ez? 
Gyermekeim! Éltem' végsö napjait nektek szen 
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telem. Most távozzatok el. Az éj bekövetkezett. 
Menjtetek alunni, és holnap, higyjetek szavamnak, 
mindnyájan nyugodtak шsшеk. 

ULRICA. Lássa meg az ember! Micsoda 
móddal hoztak mindnyájunkat egyszerre zavarba? 
Menjiink leányom. Ürülj, hoд férjemen kivül sen 
КМ! nem függsz. 

ADELAIDB. Kedvesl atyám! Е1Ш01йсёчa1. 
FERNANDO.' Jó éjszakát leányom. мы; 

te is Enrico..f Holnap meglátjuk egymást. 
ENRICO. Költésem nem ér semmit яхта, 

hogy öt magába szállitaná. Boszús vшoк; Az 
egész Ми’ csalódása ’s kétségbeésése'm hosäzañ 
bul. El. 

FERNANDO. Szeretett'herczeg, kövessen en 
gemet. El. 

KIRÁLY. Ideje már e’ háznépre igazságot 
és nyugodahnat virrasztani. Azonban mind inkább 
kivánom esmérni vágytársamat is, és nyugtalanul 
várom Gonzalez’ segedelmét, hoд öt felfödözhes 
sem. El. 

xüLF. JÁTÉK. xvm. к. 7 
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ELsó JELENÉS. 

Reggel. 

KIRÁLY egyedûl. Milly labyrinthba kevered 
tem, ’s milly nehéz lészen ebböl kiszabadulni! 
Milly sokba kerül néha eltávozni az igazság’ egye 
nes utjáról! Az éjet száz mе; száz gondolat, és 
itélet közt töltöttenl. Ha emlékezem don Enrico 

tegnap estéli beszédére, azt kell hinnem, hogy 
'6 engemet megismert ; de ha tekintem merészle 
tét, nem hiheteln,' hogy elöttem megismért elött 
eы költöit kil'ályról olly vakinerö beszédl'e vete 
medett volna. És hová czéloz e’ költés! Ah! 
nem tudni e’ czélzatot, nekem türhetetlen kin! 

MASODIK JELENÉS. 

KmÁLY, MoscHiTo. . 

M O s CHI T O. Jó reggelt herczeg ill'aln. Ko 
rán felkelt! 

KIRÁLY. Igen. 
мо sCHITO. Jól aludt a’ herczeg? 
KIRÁLY. Neln. 
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MOse HITO. Ne1n? de jól.. . söt mond 
hatná: a’ legjo bb a n. Az efféle dolog’ okát na 
gyon tisztán tudom felfogni.  

K IRÁLY. Micsoda okát? 

м Os C HITO. Egy szerelmes. . . vagy in 
kább jegyes , ki képzeli, hogy reményeinek еш 
estéjén van. .. 

KIRÁLY. Aztán. 

M 0 s C HIT O. Nem alhatik csendesen. Belsö 
tüze szikrázik, ’s öt hánykodtatja. Van egy ke 
vés gyakorlotságom az efféle titokban. 

K I RÁ LY. Igen nyugtalan vagyok. 
M O s CH I T O. Oh áldott nyugtalanság! Az 

illyet magam is elvállalnám; elenyészik az, mi 
helyt párostul fekszik az ember. ' 

K I B Á L Y. Felkelt don Fernando г 
M O s C H I т O. Nem tudom. 

KIRÁLY. Hát Adelaide? 

MOSCHITO. Már ide értünk! Ha ha ha! 
Fájos fogán tartja az ember nyelvét. 

KIRÁLY. Felkelt? 

M O s C HIT O. Engedelmet kérek ; az efféle 
kérdés a’ komornát illeti. Moschitonak nem jutott 
az a’ gyönyörü szerencse, hogy illy korán a.’ kis 
asszony’ szobájába mehetne. 

K 1R A L Y. Nyomorult teremtés l 

7; 
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M O s C ‘H x т O. Többet nem szólok; Olly te-' 
Ищет: vete reám , mint egy király-gyék; 

K I RÁ L Y.` Halljam csak.l 
M Os CH I T O. Itt vagyok: 
K I в Á L Y. Te elhalasztád' velem egy nevet 

tudatni. 
M O s C H I T O. Értem a’ herczeget. Enge 

delmet kérek. 

KIRÁLY. Miért? А 
M O s C H I T O. Én nem vagyok spion. 
KIRÁLY. Tudd meg . . . 
M O s CH IT O. Már megmondtam. Nem vala 

mi ingadozó ember vagyok én. 

HARMADIK JELENÉS. 

D. DIEGO, ELŐBBIEK. 

D IEG O. Visszaérkeztem uram. 

KIRÁLY. Isten hozott don Diego. Moschito 
takarodjál innét. Megbánod titkolódzásod’. 

MOSCHITO. Talán meg, talán nem. Igy 
boszúlom meg a’ vad rámtekintést El. 

KIRÁL Y. Épen jó. Türelmetlenül várta 
lak.. . 's Gonzalez ? . . . 

DIEGO. E' kastély’ kapujánál van , ’s csak 
felséged’l intését várja. Hogy’ van a’ dolog? 
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KIRÁL Y. 0h milly nyugtalan, ’s “(ее va 
gyok. 

D'I E GO. Magyarázza ki magát felséged. 
lKIRÁLY. Szivemben hangzanak don lFer-l 

nandonak ama szavai: еgy királynak nem 
kell gyönyörüséget hazudsággal sze 
reznie. Mind a’ mенеtt, hogy szerettetem, bánt 
ama' belsö mardosás, miként eы jó háznép’ köny 
nyühivöségével visszaéltem. Ók ш hiszik hogy 
leányukat a’ herczeghez adják nöül, engem több 
re becsülnek mint herczeget, ’s átkoznak mint 
királyt. Темt e’ times nemesi Мz’ véleményé 
ben 6 мы több, mint én. Reméuyletlem, hogy 
tapsot érdemlek, ’s magamnak is eleget teszek, 
ha nem a’ hozzám hasonló királyok’ udvaraiban 
keresek ilöt, ki trónusomba társul emeltetve n661áа 
dékul szeretet és boldogság helyett nagyaravá 
gyást, kevélységet, шлемы és «Мёд valamelly 
hideg idegenséget hozna; de magán háznál, hol 
nemességgel sz'épség, kellem, 'és irántam, nem 
rangom мы szives vonzalom találtainék. Szeren 
csés lettem czélomban. De nagy instell! nишy не‘ 
serü е’ boldogság! Én mint csábító más javának 
elragadozója jelenekmeg, ’s szégyenlem magamat. 

DIEGO. Nеm félve attól, mintha megcsal 
ni akarnám felségedet, hagyjon fel a.’ multakkal', 
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’s jusson eszébe, hogy nincs tovább idö a’ hibáról 
gondolkodni, hanem orvosolni kell azt. 

KIRÁLY Igazságodvan. Menj, mondd Gon 
lzaleznek, hogy jöjön be, ’s hajtsa végre paran 
csolatimat. 

DIEGO. Felfödözte felséged, ki légyen a’ 
vakmerö ? 

KIRÁLY. Titka jól van örizve, mellyet ki 
tudni nagyon kivánnék. Csak ez késleltet, hogy 
don Fernandonak kinyilatkoztassam magamat, ’s 
biztosítsam öt czéljaim felöl. 

DIEGO. Vigyázzon felséged, hogy e’ vak 
merökön szenny nélkül vehessen elégtételt. El. 

KIRÁLY‘ Már megfontoltam a'dolgot, és ha 
én nyugtalan vagyok, ök sem maradnak nyugod 
tan. Elég ez boszúállásomra. 

 

NE GYEDIK JELENÉS. 
D. FERNANDO, KIRÁLY. 

F E RN A ND O. Nyugtalanságomat megelözte 
a’ herczeg, örülök, hogy itt találhatám. 

KIRÁLY. Don Fernando’ szeretete elöttem 
igen kedves, ’s kivánok annak megfelelni. 

FERNANDO. A’ herczeget jöttem megkér 
ni, miként velem együtt a’ királynál teljesítené 
kötelességét, 's egyszersmind kérni fogjuk öt, 
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nyilatkoztatná ki, mi okozta legyen e’ "дню jö 
vetelét; ezután esedezhetünk elötte. 

KIRÁL Y. Szabaditson fel a’ gróf, hogy 
társa legyek. A’ don Fernando’ ügye a’ királynál 
egészen különbözö az enyémtöl. A’ látogatás, 
mellyet én ö nála teendek, csupán magamat illet, 
’s kevés idö alatt végbe fog menni. Olly okaim 
vannak, mellyeket idejökben don Fernando is 
helyben hagyand, 

FERNANDO. Már most helyben hagyom а.’ 
herczeg mentségét, ’s határozatának ellen nem 
szegülök. Éljen szabadságával. 

KIRÁLY. Engedjen meg a’ gróf, hogy ke 
vés perczekre itt hagyjam , mihelyt szabad leszek, 
visszatérek мышцам. 

FERNANDQ. Isten áldja meg a’ herczeget. 
KIRÁL Y. Ajánlom magamat. El. 
FERNANDO. A’ herczeg’ vlselete nekem 

igen tемiх, ’s alig tudok eléggé örülni Válasz 
tásomnak, ’s a’ szerencsének, mellyet Adelaidé 
nek készlte'k. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

ADELAIDE, D, ULRICA D, FERNANDO. 

выпад. Kedves Fernando, én már nem 
találok пaпka‘, rábeszéléseket leányod’ nyugta 
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Майgана!‘ сsедйеsцéаéре. [mhol 6 ищет, yél 
mülve , ’s mindep b'átqreágátúl,çlilagygiva. Klötc-i 
lqsséged melgnyuggtatni', ¿s щаыmеш kivenni. 

FER NAND O. Mi `bajml ? 
IADELAIDE. Óh kedves attyáml шишек 

engem szerencsétlenné На mapa mjlly мы? 
kpaások швы .çöuöttem ez em. Úgy tetue“, 
n.iintha `s,záz швы.теk veuék volna körül ágya 
mat. Mindnyájan fenyegettek, ’s közülök egy hor 
zßsztó alakú zsçrnok megrpgadt kezemnél fogva, 
’s parancsolá @ogy ői, kövessem. А’ herczeg, ki 
engemet védelmezni gkart, haldokolva lábai alá 
еще“, és véggsö pillanatival kçgyességem- és se 
gedehneméift. es.ede'ne'tt. Én elnyomattam, .de volt 
eröm kниtani ’s sziv dobogások közöltt reszketve 
föléhredfenl 

FEBNAND o.- МЛ 'Шаrи е1zе1 mondani ? 
АЩЭЬАЦ’Ш Ah! e’ látás ММ‘: a’ reám 

шахт шишк. .Úgv lvanlaz el‘készül‘ze, mint 
látám. 

FERNANDO. Milly gyengeség! Щит?! и: 
ez ostoba látásoknak, mellyek a’ félénk, ’s fel 
[ne1egült képzelelt’ munkái? Eh.' hggyd el ez ál 
'mokи. 

A D E L AI D E. Kérem atyůmat , vitesse» in 
пе‘ enscmet ‘шпoн, \ 



81 

FERNANDO. наt nem мы te шtoт.5151111n 
atyád’ szemei elött ё’ 

ADE LA'IDE. Igen, ha a’ ki engem szeren 
csétlenué tenni akar , király nem volna. 

FERNANDO. Mit félsz te a’ királytól? 
AD EL A I D E. Félek üldözésétöl. 

FERNANDO. Маi' megmondtam, hogy nem 
kell bizodahnatlankodni az ö igazsága felöl. E' bizo 
dalmatlanság igen nyilvános sérelem. Mi okod van 
neked félni ‘тыkeы;- ’s eröszaktól ? Alaptalan 
félelem. Csak légy lnyugodlt, ’s bizd rám a’ dol 
got. A’ király tréfálni akт. Épen most nlegyek 
lábaihoz borulni, ’s ltöle lninden igazságost meg 
nyerendek. 

ADELAIDE. Hihe'tem én ш? 

FERNAND O. Mikoŕ engem nyugodtnak látsz, 
telrmészetesen elhiheted, hogy valami szereneset 
lenségnek árnyéka sem köит. 

ADEL AIDE. Admi az égl. Eugedek atyám’ 
„итak, és senkitöl mástól védelmemet, ’s vi 
gasztalásomat nem relnénylem. 

FERNANDO. Nеm csalod meg magadat . . . 
lMic látqk? ‘ 
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HATODIK JELENÉS. 

RAIMONDO, RODRIGO, ELŐBBIEK. 

ŕF‘ERNAND O. Isten hozott benneteket bará 
tim! Mit akartok? 

RAIMOND O. Tudván , hogy fö személy van 
e’ kastélyban, segítségünket ajánlani ’s a’ gróf 
nak, ha szükség, szolgálatjára lenni jöttünk. 

FERNANDO. Köszönöm. 

RODRIGO. Ugyanekkor esedezünk a’ gróf 
azon kеgyeёrt, hogy láthassuk a’ királyt, ’s ho 
dышит nála megtehessük. 

RAIMONDO. Öregek vagyunk. Isten tudja 
leszen-e szerencsénk többé öt láthatni. 

FERNANDO. Kedves barátim! én kiesz 
közlöm nektek e’ szerencsét. 

RODRIGO. Tudassa vele" nagysád azt is, 
hogy mi őt szeretjük. 

RAJMONDO. És bár szegények, épen olly 
ügyes jobbágyai vagyunk, mint mások , ’s ha pa 
rancsol velünk, hátralevö kevés napjainkat is ne 
ki szenteljük. 

FERNA.ND O. Mindent meg fog tudni, ’s 
bizonyos vagyok, hogy gyönyörüséggel fogadandja 
штаты, ' 
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HETEDIK JELENÉS. 

MOSCHITO, ELÖBBIEK. 

M O s C H I T O. Uram! Nagyságos uram ! 
FERNAND O. Mi a’ baj? 
M O s C H I T O. Ott kívül van egy katona tiszt, 

generál, kapitány, vagy mit tudom én , miféle ? 
aranynyal borított köntöse királynak mutatja. 

FERNANDO. Mit akar? 

M O s C HI T O. Beszélni nagyságoddal. 
FERNA N D O. Vezesd be. 

M O s CHIT O. Tüstént..Ki mén, 
R A J M O N D O. Eltávozzunk ё’ 
F E R N A N D O. Csak maradjatok. Azon úr , 

bár milly nagy legyen is, csak ember mint mi , 
aranyos öltözete nem fog piszkot kapni a’ tietek 
nek egyszerüségét'öl. 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

Moscm'ro, ELŐBBIEK. 

M O s C H IT O. Imho] jö . . . néhány katonák is 
vannak vele , kik lovasok közülieknek látszanak. 

FERN AND O. Katonák ? 

м O s C H I T O. Igen is nagyságos uram: 
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KILENCzEmK JELENES. 
GONZALEZ, ELòBBrEK. 

FERN AND@ Gonzalez'hez. Akárki kegyed ‚ 
szóljon, és legyen bizonyos, hogy e’ lhláznál jól 
fogadtatik. 

GONzALE z. Köszönöm. Nagyságod’ elsó 
нашей is már bizonyossä tesznek megbizatásom’ 
jó kimeneteléröl. En еgy vagyok a’ király’ kisé 
rete közůl. 

FERNAND O. Képzeltem. 
GONzALEz. Gonzalez d’ Olita, 6 felsége’ 

dragonyosainak ezredese. 
FERN A N D O. E’ tisztség olly megkülön 

böztetett, hogy én mgam is a’ köze'lébb volt ki 
rály’ uralkodása aдa“... 

GONzALEz. Tudom. E’ hivatal мoщь“! 
nagyságodnak fok“! a’ legfensöbb tisztségekrc... 

' Bizonyos lehetek мыt hogy Fernando d’ Estel 
lával beszélek ? 

FERNAN D O. Az vagyok. 
G O N z A L E z. Olvassa nagyságod e’ levelet. 
FERNANDO. Ki kаши 
GONzALEz. A’ kiшy. 
FERNANDO. Ö maga 1r nekemi` 
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GONzALEz. Штam adatja ezt által, hoд, 
mint hiszem, а.’ nagyságod’ hálaérzelmeinek elsò 
kiömléseitöl elvonja magát. 

FERNANDO. Ebben iaши foglaltatik... 
GONzALEz. Az 6 nagylelkůségének еgy 

tette, ’slezzel k'ipótolniakarja ama’ feledékenysé 
get, mellyel nagyságod iránt vala. A’ közjó iránti 
érdemeinek, ’s feddhetlenségének hirétöl шdнт 
ván, nagyságodat segédjének ’s az ország’ rend 
kivüli corregensének, és a’ status’ legnagyobb 
ügyei’ udvari birájának nevezi. E’ meg Нsше! 
tetés. . . А 

FERNANDO. Bámulom a’ király’ kegyel 
mét, és azon felséges érzelmeket, mellyek öt di 
csö don Sanchez’ i‘iának lenni nyilvánitjáli. De 
ha ö velem illy nagy lelküen cselekszik, olly ö 
szinteséggel kell azt viszonoznom, melly cseleke 
detimnek mindenkor vezér mértékül sыgан. Hom 
lokomra metszve ищa kegyed az'évek’ husszu so 
rát, mellyeket leéltem, 40 év (Нa élek csendes 
nyugalomban. Életem a’ sir felé siet, ’s ninas 
elég eröm a’ késö és nem keresett Штанra. Hа 
sokáig szolgálhatnám a’ királyt , késedelem nélkül 
sietnék oda, hová мaт és a’ becsület hi; de 
most már nem vehetné hasznomat, ’s a’ köteles 
ség parancsolja, hogy ezt megköszönjem. Lábai 
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hnz borulandok, meg годa ö hallgatni kérésemet; 
’s meggyözödik olçaim’ heiyessége felöl. 

UL RICA. Аkта-е Fernando tanácsomat 
meghallgatni. 

FERNANDO. Szólj. 
ULRICA. Bátran vesd meg e’ kegyelmet, 

melly a’ jelen körülményekhez képest elöttem 
igen gyаnы. 

FERNANDO'. Miért? 

AD EL AID E. Atyám ne hagyja magát eтsá 
bmatni; 6 atyám’ egyezését akarja megnyerni, 
hogy sorsom там hallgatásra birja. 

GONzALEz. Mit beszélnek kegyetek? Mi 
сsoda nem vём gyalázac ez a’ jótétekkel halmo 
zott jobbágyok’ szájából? Legyenek igazságosab 
bak a’ király’ kedvezéseinek magyarázatában, ’s 
ne higyjék öt olly rosz lelkünek, ki barátitól va 
lami módon olly tetszöséget igyekeznék megnyer 
ni, melly azoknak becste1ensèget vagy kárt szülne. 

FE RNAND O. Nöm, leányom, hogy mei.é 
szeltek illyes mit mondani. Ez nagy büu, és nет 
illö azon elvekhez, mellyeket belétek csèpegtet 
tem. A’ király’ jótévöségiröl ne zugolódjatok. Hoz 
zátok helyre vigyázatlanságtokat, és piruljatok el. 

сыны. А’ mit meg mondtam , vissza nem 
húzom. ' 

GONzALEz. Hol van don Enrico ? 
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F E R N AN D O. Kivánja kegyed jelenlétét. ' 
GO NzALEz. Igen. 
F E R N AN D O Mosehitohoz. Menj , mondd si 

essen. 

M O s C H I T O el. 

G O Nz A L E z. Vele egészen máskép vagyok 
köteles beszélni , 's ne essék véletlenül , ha el 
lenkezö nézetekböl . . . 

TIZEDIK JELENÉs. 

MOSCHITO, D. ENRICO, ELŐBBIEK. 

. M O s C HI T O. D. Enrico már hívatlan épen 
jött. 

G O N 2 А L E z. Kegyed don Enrico d’ Estella. 
E N R I C O. Én vagyok uram. 
G O NzALE z az ajtó felé. Hej, jertek be. 

TIZENEGYEDIK JELENEs. 

ŐRÖK, ELŐBBIEK. 

MOsCHITO. Mi dolog ez? 
G O N z AL E z Enricohoz. A’ király’ nevében 

parancsolom az engedelmességet. Kegyed az ó 
foglya. 

FERNANDO. Fiam? 

y G O N z A L E z az őröknek. Őrizzétek. 
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A n :LA 1 DE. Istenem ! 
E N RI C O. Itt van, a’ mit kerestem. 
A'DELAIDE. Umm! 
ULRIC A. Miaz ö hibája? 
FERNANDO. Mi ellenmondás ez, hogy a’ 

király ugyan azon pillanatban jótéteklkel halmoz és 
büntet engemet. 

GONzALEZ. Mindnyájan hallgassanak ke 
gyetek, és tiszteljék az ö parancsolatit. Ki ju 
talmazni tudja az atyát, tudja megpirítni a’ ñút. 

FERNANDO. Szólj Enrico, oszlasd el za 
varomat , és félelmeimet. . . 

UL RICA. Nem megmondtam hogy a’ király 
árulásnnkra jő ? 

A D ELAIDE. Lássa atyám . . . 
G O N z A LE z. Csendesedjenek. 
F E R N A N D O. Magamon kivül vagyok. 
A D E LAI D E. Виho! jö. 
FERNAND O. Kicsoda ? 

U L R I C A. Maga a’ király. 

T'xzENKETTómK JELEN‘Es. 

A’ HERCZEG, ELÖBBIEK. 

F ERNAND O. Sire! ugyan megtartóztathat 
nám-e panaszimat egy illy vád bánás ellen? Igaz 
hogy felséged lura életünknek; de az igazság ura 
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a’ királyoknak. Mi ez? Felséged kegyelmet bocsát 
elöre, Нoгy aztán , kegyetlenséget köveslsen el. 

HERCzEG félre. Mit beszél ez? Mii keres 
don Enrico ott az örök között. l 

FERNANDO. Mondák , hogy ат kell meg 
vennem felséged’ ajándékát, de ait illy ńàgyñali 
nem gondolám. l Ítt van visszaadom a'zlf, hagg'yjoìi' 
engem békességben a’ király, és adja v'îs's'zä па: 
mat. A’ levelet aки.Зa visszaadni. 

HERczEG. мы feleljek? Semmît sein ca’. 
dok a’ dologból. . 

FERNANDO. Felséged hallgáf? Szóljoń, 
szabaditson meg legalább a’ bizonytalanságtóLÑÍílt 
hibázott ñam ? 

l GONZALEz a’ herczeghez. iS tegye le 
fegyverét. 

RAIMONDO. Mi okból? 
RODR IGO. Mi dolog ez? 
F E R N AN D'O. Micsoda vakmerőségé 
G O N z A L E z az örökhöz. Ó is" vigyůzá’stok 

alá adatik. l 
FERNAN D O kevés ámulás után magáh'oz jöve. 

Milly gyanu ötlik belém. вещaми”. Nyilaîkoz 
tassa ki magát ezredes úr, Talán árulója, afa'tfb 
mos ellensége a’ királynak és ñamnak, ’à vЕsиa 
él a’ fegyvertelenek’ véletlen meglepésével. Ha 
ez igy van, nem fog boldogulni uraságod. 

KUL?. JÁTÉK. xvm. K. 8 
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GONzALEz. Ne álljon a’ gróf ellent. 
FERNANDO. Semmi sem lészen a’ dolog 

ból, mondom. Elszenvedtem don Enrico’ befoga 
Мsát a‘ király’ nevében: de azt nem engedem, 
hogy valaki büntetlenül valami rettentö merészlet 
tel. .. Kardom még vágni is tud; ’s bár öreg 
vagyok . . . Barátim! Rajmondo- és Rodriéohoz. 

RAIMONDO. Parancsoljon a’ gróf, készek 
vagyunk meghalni a' királyért és nagyságodért. 

RODRIGO. Megyek, öszvegyüjtöm a’ gróf’ 
jobbágyaít, mellünket paizsul fogjuk ellen sze 
gеzni. 

RAIMONDO Gonzalezhez. Fontolja meg l a 
dolgot kegyed. 

G O N z AL E z. Hasztalanok szavaitok, ’s (еgy 
vereitek. Csendesedjetek, mondom és engedjetek 

FERNANDO. Mi okból akarja őt kegyed 

’ 

. befogatni? 
G O N z A L E z. A’ király’ parancsolatjából. 
F E R N A N D O. Hát a’ király maga magát be 

fogatni parancsolja ? 
G O N z AL E z, Ещё: a’ gróf’ csalódása. Hiszen 

ö nem a’ király! 
l . ADELAIDE. Neml а.’ király? 
д F ERNlA ND O. Ki tещё? 

G O N z'AL E z. D. Fernando mint bíró és 
corregens’ kötelessége leszen fölfedezni őt. Ügye, 
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’s a’ király’ megsértett becsülete e’ pillanattól fog 
va excellentiádra bízatik. ` 

FERN ANDO. Mit hallok? 
U L R I C A. Semmire kellö l 

G O N z A L E z D. Fernandohoz. Nyittasson a’ 
gróf két szobát. 

F E R N A N D O. Menj szaporán Moschito. 
M O sem TO. Ittvagyok. 
G O N zALEz, Moschito névre elámulva nézi 

dt. Moschito ! D. Enrico’ szolgája vagy te l? 
MO sCHITO. Igen is. 
G O N zA L E z. Ez is fogattassék be. 
M Os CHI T O. Óh én nyomorult! Ezt nem 

vártam. Ezredes úr én semmit sem tudok. 
G О Nz A L E Z Moschitohoz. Mutasd meg ne 

kik a’ szobákat. A’ katonákhoz. Kísérjétek és őriz 
таk öket. 

M O s CH IT O. Én szerencsétlen. 
H ЕЕ CzE G. Mi lesz belölünk? Élmennek. 

E N RIC O. Kivánságom teljesült. E’ lépést 
vártam még a’ királytól. 

G O N z A L E z. Ajánlom magamat. 
`ADE LAIDE. 0h atyám! 
F E R N A N D O. Menj tölem. 
A D E L A I D E. E’ semmirevalóért a’ bátyám . . . 
F E RN AN D O. Hagyj engemet. 
U L R I C A. Jer leányom. El, 
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Q ADE L A. I D E. Magamon kívül vagyok , s 
nem tudom többé hol. El. 

FERNANDO. Lehetséges! Egy költött ki 
rály. A’ nam vele egyesült..." Milly szégyen 
Milly szerencsótlenségbe' döntött Q mindnyájun 
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ELSÓ JELENES. 

D. FERNANDO. 

FERNANDO. Hol vagyok? Mit gondoljak? 
A’ ñam illy nagy bün’ részese. És miërt. А“; hi 
szek magam magamnak. Mennyi gond'olatok (Ше 
nek fejembe!' Lassnn az njtóhoz mén és НМ‘. Héj i* 
Visàajóve. Hailgat, ’s hallgatásában nyugodtsága, és 
rettenthetlensége ártatlant mutat! Hannan van ez? 

MASODIK JELENÉS. / 

lDONNA ULRICA, D. FERNANDO. 

ULRICA. Mit akarsz? l 

FERNANDO visszatérve az ajtó Гей! a' n61 
kül, hogy donna Ulricát észre venné. Hallod-e? 

ULRICA. Mit nézesz te ott? 

FERNANDO. De ha. шaмan miért haligat 
makacson, ’s miért vonogatja живём atyjńra biznî. 
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нАвмАшк JELENE'S. 

INAs, ELÖBBIEK. 

FERNANDO. Menj, és mondd a’ Moschito' 
órjének, hogy öt kisérje elömbe. Az inns el. An~ 
nak tudnia kelÍ e’ titkçt. Megkisértem gyengesé.. 
gét , ’s töle kitudom a’ dolgot. 

ULRICA. Hogy’ hogy’? sem feleletre nem 
méltatsz engemet, sem rám nem nézesz? 

FERNANDO. Haд} békét. ` 
ULRICA. Jól van. Ezek az шyмы annyira 

magasztalt ñúnak szép .gyümö1csei. Imhol ИМЕ 
nyod! . 

FERNANDO. Te mindigmostohai érzelmek 
kel szóltál ö róla. Te csak kárhoztatni tиdя, de 
szánakozni soha. 

UL R1 CA. Én штam öt. пogy ezt tehез 
sem, olly állapotban kellene lennem, miként öt 
oltalmazhatnám, vagy olly bolond apának, mint te. 
Húzd a’ következést tetszésed szerint. Ez esetben 

ó vagy bolond ‚ vagy hibás. ' 
FERNANDO. шdг; én öt az erény’ és be 

csület’ barátjának esmértem. A’ multról itélem Ы, 
’s ez semmit sem vet szemére. 

ULRICA. Én a’ jelent nézem. Egy pillanat 
határoz, látom milly1 becstelenné tette magát, ’s 
mindnyájunkat zavarba és szégyenbe boritott. 
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FERNAND O. Ne kап-нoты még òt. Lehet, 
hogy valami titkos ok... 

ULRICA.Nincsen olly erös ok, melly a’ Ш 
rály’ nevének szentségtelenitését igazolja. 

FERNANnO. Elakadok. . . Miként történik, 
hoд а’ király az aй; elkövetett vétket már (ищa, 
’s haragja olly kész öt meglepni ? ~ 

ULRICA. Mit mondanak az нdvar, és ha~ 
rátink, ’s mi leg több! a’ jó della Cerda herczeg, 
kinek épen mielön el akarja jegyezni leányunkat, 
illy szerencsétlenség esik мdтa: Talán ‚нéё. .. 

FERNANDO. Hol a’ herczeg? 
ULRICA. Mátkáját vigasztalja, a’ ki fél, 

és reszket bátyjának vakmeröségén. 
FERNANDO. Ó tehetne... Цеn. .. Mi 

мы szabad leszek, kéril, jöjön hozzám. зиме; 
vele beszélnem. ' ' 

шанC/д. Helyes. Ö minden erényekkel hir. 
Kérjed nevét hìtelét, közbejárását, legyen hoша 
olly bizodalmad, mint van nekem, ’s vем rá hoд 
él'tünk mindent tegyen. 

FERNANDO. Már mindenekhez bizodal 
'inatlam vaшok, és senkinek sem hiszek. 
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NEGYEDIK JELENÉS. 

мозсшто kísértetve egy (mm, u ELÖBBIEK. 

FERNANDO Ulricához. Hagyj magamat Mo 
schitoval. 

MOsCHxTO. Most jutok az ebek’ harmin 
czadára. 

ULKICA. Értessél engemet? És ez a’ gaz 
ember... ennek is megengedsz? Ez egyet ért 
amazokkal, egy gazember, és ñad’ ostobaságai 
пak segédje. Nézd meg csak öt jól. Arczvonása 
mindent elárul. Bánj vele, mint érdemli, hogy 
egész életében jusson eszébe gazsága. Szívemböl 
ajánlom öt neked. El. 

M O s CH I T O. Végetlen köszönet szíves aján 
lásaért! 

F E RN AN D O az örhüz. ‘гаммы el , 's várj 
ott künn , míg vele beszélek. —— Az ör távozik. 

M O s C HI T O. Jaj nekem! most látom, hogy 
könnyen bánnak a’ szegény emberrel. 

F E R NA N D O leül. Jer közelébb. 
M OSCIIIT O. Itt vagyok. Félre. Igen félek. 

 

FERNANDO. Ki vagy te ? 
M O s C H I T O. Moschito , mint excellentiád 

jól tudja. 
F E R N AN D O. Hát Moschito kicsoda ? 
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MO sCHIT O. Legengedelmesebb szolgája ex 
cellentiádnak. 

FERNANDO. Épen nem, inkább az ö és ñ 
ának árulója. ' 

MO s OHITO. Én? 
FERNANDO. Igen nyomorult! és ha ked 

ves életed, szólj. 
MOsCHlT O. E’ már derék. A’ nтik egé 

zen különbözö értelemben ‘ещё uavarlását; ha 
kedves életed haнga“. 

FERNANDO. Ki tпапott téged iìam’ titkos 
Мaйt elömozditani, és hogy olly nagy vakmerö 
ségnek lennél részese? Elfelejtéd, Вogy legföbb 
kötelességed az, mellyel irántam tartozol, és hogy 
d. Enrico’ hibáit elhallgatni elöttem vétek töled, 
kinek hü szolgálatára biztam öt? 

MOsCHITO. Méltóztassék mondani, miben 
hibáztam. 

FERNANDO. Világosan „шok: nyilatkoz 
tasd ki tüstént „дaмам, ha kegyelmçet ki 
vá'nsz; különben, vagy ha engemet megcsalsz, 
tömlöczben мы meg. 

M O s O H I T O. Parancsoljon excellentiád. 'l‘öm 
löczben? épen nem! ' 

FERNANDO. Ki az, ki miattlñam hibás? 
Mit akar ama királyi eszelös, ki llázamat шип.Ею 
hozni jött? 

‘ш. JÁTÉK. xviir. K.  9 
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M O s C н I T O. Hm ! értem . . . De valóban 
fenakadok , ’s azt én sem tudom. 

F E RN A N'D O. Nem tudod ? 
M O sC H I T O. Katonai szavamra mondom. 
F E R N A N D O. Reszkess feleletedért. 

M O s C H I T O. Öljön meg kegyelmes uram ha 
akar , de esküszöm ! meg nem tudnám mondani , 
ki legyen ö. 

lF E R N A N D O. Hol ismérted elöször ? 

MO s C HI T O. A’ táborban. 
FlElRN AN D O. Don Pedro név alatt ? 

MOSCHIT O. Nem uram! ’s ime lez , a’ mi 
engemet elakaszt. ' 

FE RN A N D O. Nem"? 'hát ‘mi néven ? 
MO s C H I T O. Engedelmet kérek. Megígér 

tem don Enriconak . . . 

FE R N A N D O. Hogy hallgatsz ? De én pa 
rancsolok tiamnak , és neked is. Én akarom, ’s 
te ki leszesz mentve. 

M O s C H I т O. Elhatározott vagyok, ’s .ha 
a’ hallgatás , és kibeszélés közt kell választanom 
a’ halált, hallgatásért fel nem akasztatom . maga 
mat. -- A’ táborban uram. 

FERN ANDO. Hogy hivták öt? 
:‘m O sC HIT O. ilgaz volt, vagy rnem,1 della 

Cerda .herczegnek. l gus‘ai: 
1.“ 
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FERNANDO feláll, ’s meghökkenve felá vo 
„ы. Mit mondasz ? 

MOSCHIT O. Igen is kegyelmes uram, don 
Enrico, . . és mindnyájan herczeg. .. 

FElRN AN D O. Della: Gerdának szállták öt? 
M O sC H ITO. Úgy van. A’ táborban nerczeg 

volt, söt még az úton is; de alig értünk e’ kü 
szöbig, egy lépcsövel feljebb hágott, ’s bámulá 
somra felséggé lett. 

FERNANDO. Mit hallok! Jól értettem? 
Bizonyos lehetek , hogy te engemet meg nem 
csalsz? 

M O sCH IT O. Életemre mondom. 
FE RNAND O. Della Gerda herczeg!.. . De 

ha. nincsen több egynél, ’s ez az egy ná1am van? 
MOsOHITO. Épen ez az kegyelmes uram, 

mit én meg nem foghatok. 
FERNANDO. Tovább is beszélj nyíltan, ’s 

büntetés helyett jutalomról légy bizonyos. Mi vég 
re gondoltatott ki egy illy merész szövevény? Mi 
a’ ozéнта Mi. reménység illy vakmerö hazud 
ságból? Elégitsd ki nyugtalan tudni-vágyásomat, 
és mondj meg nekem mindent. 

MOsGHITO.Már itt semmit sem tudok , ’s e’ 
részben homályom nagyobb , mint excellentiádé. 
Dictum factum: az áltváltozás.megtörtént, én töb 
bet nem láttam. 

9E 
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FERNAND O. Micsoda fölfedezés már ez! 
MOsCHITO. Higyje el excellentiád, hoгy 

.magamat csalatottnak gondolám, ’s azt hittem, 
hoîgy ez штат király. 

FERNANDO. Elhiszem. .. Mi új habozás 
lep meg! Milly gyanú! Nagy тем... Lehetö 
volna ez! Menj, őszinteséged részint гением 
czimborasági hibádtól, mellyet roszul értettél. 
Eleget tudok. 

MosCHITO. Egy kegyelmeért eseůezem 
exceìlentiádnak, . 

яEнNми) O. Szólj. 
M O sC H'I T O. Ne mondja ñának, hogy én az 

ö titkátfeltártam excellentiád ею“. 

FERNANDO. Légy nyugodtan, és bizd rám 
magad’. Héj? 

\. 

òTömK JELENÉS. ' 

ÖRÖK és az ELÓBBIEK. 

FERNANDO. Vezessétek vissza ez cmbert, 
’s kisérjétek ide a’ башни, és a’ másik örizetetek 
aй bizottat. ` 

MOsCHITO. Új lelket vetten‘l. Még eddig 
semmi baj ‚ de ha épségben kiszabadulhatok e’ 
zürzavarból, nagy csuda lesz. Bizony rám Леs: 
tettek. El az Grókkel, 
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FERNANDO. Istenem! Mit hallottam! Milly 
rémltö kétség zavarja fel képzeletimet! De még 
nem esem kétségbe. Ez a’ költött király elöször 
herczeg volt. Ha gondolok e’ másikra, ki, mint 
mondják herczeg ’s az én vöm, - elsò - fentartott, 
’s titkos látogatásaira; nem fontos ok nélküli iiam’ 
merészlete . ._ Ez a’ herczeg еsait volna meg en 
gemet? HМ képes volna 6? Milly gyászos sиö 
vevénybe keveredtem! ’s meddig késik a.’ Юнa 
badulás’ órája, 

HA'romx JELENÉS. 

KmÁLY, 110nn11 пьшсА, D, FERNANDO. 

ULB I 111. 1in!101 6. Milly imáani méuó 11:11; 
vel blr e’ jó vö! A’ helyett hogy kedve csüg 
gedne a’ szenny miatt, melly családunkra homályt 
vet, első vigasztalásunkban, ’s gondoskodásinak 
és szeretetének ajánlásában. 

FERNANDO. Elhiszem , ’s köszönöm. Most 
inkább, mint valaha van szükségem a’ herczeg’ 
jelenlétére , ’s ezen felettébb örülök, midön épen 
dou Enricoval akarok beszélni. 
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нвтвшк JELENÉS. 

D: ENRICO, HERCZEG, òRöK, és u ELÓBBIEK. 

FERNAND O. Jer szerencsétlen liú! Leg 
elsö kedvetlenségem ez'miattad, de legnagyobb min 
den gondolhatók között. Ha kivánod visszanyerni 
szeretetemet, végy ki zavanodásoluból, és ha félsz 
haragomtól , mint jó М, borúlj lábaimhoz, és 
csilapitsd le ш. 

ENRI C O. Éltem’ minden pillanata olly irá? 
' nyú, hogy vele atyámnak nyugalmat szerezzek, 

és ha egy perczig is hibásnak látszom elöttç, es 
küszömâ. [югу az csak azért vaшoк, mivel МЮ! 
atyámat mentten akartam megtartani. 

FERNANDO. Nihcsen toмы) idö a’ шko 
lodzálsokra. Kérlek legföbb kötelességeidre, a: 
igazságra és engedelmességre! Nézd a’ körülted. 
álló személyeket, шумы, anyádat, sógorodat, 
és barátodat, Magamról nem szólok, kinek szives 
szeretetével olly kegyetlenül ‘дани-61t61. Mind 
nyájan vetekedve óhajtanak megengedni tenéked, 

l csak еgy sапadat várják, melly nyugalmokat visz 
szaszerezze, 's neke'd az ö szeretetöket visszaadja. 
Szólj: ki az a’ ki, hallatlan példa! don Pedro név 
vel él? А’ herczeghez. Vagy inkább szóljonjnaga 
kegyed, kicsoda kegyed? 
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HERCzEG. Nem felelhetek. 

FERNANDO. Hogyan? / 
,HERCz'E G. E’ házban a’ szerencsétlen 'sors 

a'nevemig mindentöl megfosztott, ’s nem tudom 
tovább ki legyek. . 

FERNAND O. E’ makacs hallgatás. . . 
ENше O. Egy titkos tisztelet kötelez ben 

nünket, melly igazaink’ ellenére is új tartozások 
ra nyitja szivünket, ’s bezárja szánkat. Kérdje 
meg atyám é’ felöl a’ herczeget. 

FERNANDO a’ királyhoz. Mit mond erre a’ 
herczeg? ‚ 

KIRÁLY. Jaj! Azt hittem, hogy bíró le 
hetek, ’s most jut eszembe hogy bünösnél egyéb 
nem vagyok, _ Véleményem szerint nagy a’ me 
részlet, nagyobb a’ megátalkodottság, és egy bü 
nös jobbágyra nézve egyedüli menedék, ha lma 
gát megalázza. 

ADELAIDE. Óh bátyám, gyözd meg ma 
gaа’, rettegj hallgatásod, következésitöl és a’ ki 
rály, igazságától. 

ENRICO. Tudd meg húgom, hogy ez órá 
han itélt meg mindnyájunkat az ö igazsága, és 
hogy ö ismeri a’ maga körülményeit, és az enyéi 
meket. Nem tudod te, milly szerény és nemes 
sztvü e’ jó király, kiért minden alkalommal kész 
vagyok kвoты véremet. A' királyhoz. Kegyed is 
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meri öt, nem igazat beszélek-e. De ha a’ felsé 
ges személy magát hozzánk alacsonyltotta, ’s tré 
fából ugy bánt volna velünk , mint barátjaival , ha 
‘Нat nyitott volna nekünk a’ hazudságra, hiszi ke 
gyed hogy nem elég kegyes, és nagylelkü lenne 
magát vádolni, nevetni bátorságunkat, melly öt 
követé ? Itéljen kegyed maga, és mint barát mond 
ja ki reánk a’ véghatározatot. 

FERNANDO. Hallgat, elhalaqányul... Ah 
ugyan ö lehetne? .. . Nagy isten ! . . . 

KIRÁLY. Ezeknek rettenthetlensége meny 
nyire legyöz engemet, ’s felülmulja hatalmamat! 

ULR ICA. Micsoda példázatokról, mi álmok 
ról beszélsz te? Mi czélod? Bolondnak akarsz 
штaтi, hogy a’ hívtelenség' vétkét kikerüld? 
Vagy szólj tüstént, ’s titkolodzás nélkül, vagy 
távozzál elölünk. 

E NR I C O. Ha parancsolja... 
FERNANDO. Megállj. Tartsd meg titkodat, 

már elhatároztam, Te visszahuzhatlanul itélte 
tel bünösnek, egy biró' ’s atya’ törvényszéke elött, 
’s mivel téged semmi nem indít . .. 

 

UTOLSÓ JELENÉS. 

GONZALEZ, és az .ELŐBBIEK. 
F E R NA N D O. Mi parancsolatokkal jó hoz 

zam ezredes úr ? 
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GONzALEz. Én az excellentiádéit várom. 
FERNANDO. Itt vannak. kegyedre bízom 

fiamat, és büntársát. Tegye velök a’ mi tetszik. 
Akárhol legyen, menjen tüstént don Pedrohoz, ’s 
mondja meg neki nevemben, hogy ñam a’ király’ 
szentséges nevével Visszaélvén, menthetlenül 
felségsértési bünös, ’s talán halálra méltó, azért 
is elszakasztom öt atyai szeretö szívemtöl, ’s bün 
tetése alá adom. De ha én штат vérem, 
kárával illy igazságot szolgáltatok a’ fejedelem’ 
nevének gyaláztatásaért, tegye hozzá, hogy ha be 
csületem akár kitöl “is történetböl valami mocskot 
szenvedet‘t, hasonló boszúállóul, ’s büntetöül ké 
rem öt én, ki eléggé soha nem vehetnék boszút, 
’s a’ becsület, dolgában soha senkinek talán neki 
magának sem kegyelmeznek meg. Értett engemet 

Gonzalez, menjen, ’s vigye hírül a’ királynak 
üzenetemet. 

G O N z A L E z. Akarja ön, hogy a’ királynak 
mind ezt hírül vigyem? 

'FE RNAND O. Igen. 
G O N z A L E z. Hogy mégl a’ királynak sem 

kegyelmezne meg? 
F E R NA N D O. A’ királynak sem. Becsüle 

temnek nincsen fejedelme, és senkinek , maga 
mon kivül nem jobbágya. 
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GONzALEz. Gondolja ön, hoд ha ezt ne 
k! Шу szabadon elöadom. .. l  

lFERNANDO. Hogyan? A’ király a’ becsü~ 
let’ atyja, örje, és tüköre fogná kárhoztatni egy 
becsületes alattvalójának e’ nemes lelkü szabad 
ждём Nem! — kegyed öt sérti, itéljen jobban 
felöle, ’s ismerje meg őt. 

KIRÁLY. Milly rettentö egy hibátlan ember! 
Elvesztem minden bátorságomat. .. De hová 0z61 
zanak e’ szavak? 

FERNANDO. Többé semmi gondom a’ bú 
nös ñúra. Elvesztettem öt, gondoskodásim ezen 
ártatlan leány’ boldogltására egyesülnek A’ шту 
hoz. Szereti-e ö( kcgyed? Kebledben is `szel'elem 
lángol a’ herczeg мм úgy-e Adelaide? 

ADELAIDE.Atyám! 
FERNANDO. Igen, te szereted öt, hiszen 

ezt többször mondád... E’ szerint (tegyük meg 
az utolsó kisértést) szabadságot adok a' herczeg 
nek leányom’ eljegyzésére. Hlttem önnek, és sem 
mi személyét igazoló irómányt “Не nem штam. 
Két fö rangú nemes között minden bizndalmatlan 
ságnak számüzetnie kell, kikre nézve a’ legcseké 
lyebb gyanu is gyalázatul 'szolgálna. Leányomat 
egy becsületes emberhez, della Cerda hешzе; 
hez adom. .. Ha kegyed a’ herczeg, tüstént ad 
jon kezet nekie. 
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E NR I C O. Mit fog mondani? 
K I RÁ L Y. Hol vagyok ? Szavának hangja 

sért , ’s mennykövez engemet. Adelaide ! 
A D ELAID E. Jegyesem! 
KIR Á LY. Jegyes? 
FERNANDO a’ ki'rályhoz. Mit késik a’ her 

сие; ? 
K I R Á L Y. Milly fenakadás ez! 
F E RNA N D O. Ha a’ becsület semmit nem 

vethet szemére „. . 
K I R Á L Y. Becsület! — Ah! milly rettentő belsó 

mardosás щи , hogy magamhoz térj ek. Jaj ne 
kem ki öt elvesztem ! De hadd veszélyeztessék a’ 
szenvedély„ csak a’ becsület gyözzön Don Fer 
nando hallgasson meg engemet. 

F ERN AND O. Mit akar a’ herczeg ? 
K IR A L Y. Ha egy szörnyü percz . . . еgy köny 

.nyelmúségi ösztön . . . 
FERNANDO. Magyarázza ki magát. 
KIRÁLY. пogy’ tehessem ezt, ha a’ 8:é‹ 

gyen elveszi hangjaimat ’s mегамz D. Fernando’ 
tekintete ею“? 

ENRICO. Ah felséges úr! ` md", 
HE RCzEG. Imé lzíbaihoz borúlunk, esnek. 
FERNANDO. Mi ez? 

ENRICO. Nem leszünk olly alacsonyak , 
hogy e’ lépésért felségedet pirulni hagyjuk. 862 
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zétek öt, nagy Ö, nemes lelkü, a’ becsület’ hive. 
Nem tagadhatja meg nдagт, erénye fölébred , ’s 
például szolgál nekünk. 

H E R C z E G. Bocsánatot kérünk felségedtöl. 
FE R NA N D O. Mit beszéltek? 
H E R C z E G. Ó az. Méltóságának ищa 

kinyilatkoztatja öt. 
FERNAND O. Kicsoda? 
EN RIC O. Szivünknek, ’s életünknek иra. 

Ó maga a’ mi imádott fejede|münk.don Pedro, 
F E RN AND Ol tiszteletet , ’s álmélkodàst mutati 

va. Sire! 

A D ELAIDE. Istenem! Elájul, 
ULRICA. Én szerencsétlen! El vagyunk 

аrитa- . 
KIRÁLY. Legyetek igazságosak hozzám, és 

ne higyjetek képesnek иным a1aс$0рy tettre. 
Uram a’ zavarban mellybe keveredtem, nem talá- l 
lok szavakat a’ magam igazolására. Köszönöm ne~ 
mes büszkeségének az elégtételt, mellyet mind 
nyájoknak készitek. Szép Adelaidém! !égy vldám 
szerelmesed’ нavаra, ki téged vlnagáénak nevez. 

FERNANDO. Engedjen meg felséged, ha 
еgy jobbágyja félbeszakasztani merészli, és igaz 
sága elébe terjeszti ш, mi annali gyözedelmét 
még dicsöbbé teszi... Ö a’ della Cerda, herczegé. 
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HERczEG. Della Cerda herczeg реф; az 
általa okozott sérelem’ engeszteléseül igazainak 
föláldozás'a mellett is örömmel engedi Adelaidét a.’ 
királynak, ki öt szereti, ’s (‘Ладa viszont szeret 
тik. 

KIRÁLY. Ki kegyed laz ö nevében szòló 
HER CzE c. Maga della Cerda herczeg, ’s 

ki felséged elöti megbánásdt "пищa, 's térdre . 
esik. 

KIRÁLY. Kegyed? . .. Hányféleképen ve 
retem le? Nem valék elkészülve e’ történetekre. 

Ah! egyedül vagyok bünös! Elfelejtek mindent, 
nem emlékezem a’ hibákra, csupán az erényeket 
tekintem. Jertck karjaim közé, ’s én ínegengedek 
tinektek. 

ENRICO. Sire! a’ felséged’ kegyelme... 
HERçzE G. Igen nemes lelkü kedvezése. 
KIRÁLY. Elég', értelek titeket. .. .Adelaide 

végy újból lelket , forditsd rám gyöngy szemeidet 
még egyszer. Ha megsértettelek mint magán lá 
tсgaю, fogadd el barátodtól, ’s еgy királytól az 
elégtételt , melly téged Шеф. Add nekem kezedet. 

FERNANDO. Gondolja meg Sire! milly kü 
lönbség. 

KIRÁLY. Micsoda idön kivüli megalázódás 
különözi el a’ grófot ama’ fénytöl, mellyre érde 
mes ? 'l‘alán й] liszœuetése ez nemzelségének? 
' xüm‘. JÁTÉK. xvlu. K. Ю 
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Don Бaнia, az én ösapám nem hozzám hasoв 
lóan Estella Beatrixnál kereste-e boldogságát? 
Nem az ezzel kötött házassági szövetségböl hagy 
ta-e a’ maradéknak azon hösöket, kiktöl én is 
származtam? Végre mivel a’ sziiletés történet, és 
a’ herczeg’ nemes lelke' mutatják, hogy a’ végzés 
nekem tartá meg Adelaidét, kegyed ellent nem 
állhat, ’s a’ dologban megegyezni köteles. 

FERNANDO. Leányom? 
ADELAIDE. Szeretem öt atyám. 
FERNANDO. Èrtelek. ._ Felségedé Кай 

nyom. Átengedem öt, a’ fénynek, és boldogság 
llak, melly rей. várakozik 

ULRI'G A. Igy mûr jól magy a’ dolog. Kez 
'деk új életet venni, ’s úgy tetszik, miutha ma 
gam is királyné volnék. 

FERNANDO. Sire! miml ш, mit monами; 
nék, magától is gondolhatja. Engedjen meg, ha 
типa való szeretettel vagy a.’ becsület által in 
dlttatva ‘шaхт különöst tмашеm kiereszteni 52:1 
mon. ' 

KIRALY. Söt köszönetemet nyilatkoztatom. 
D. Fernando’ figyelmeztetésinek, beszédeinek kell 
köszönnöm részint az ingert, hoд visszatartóz-' 
tassam magmnat a’ könnyelml'iségtöl, mellybe hi 
zelgöim, erény nevet adva annak, vezettek. A’ 
kegyed’ társálkodása döbbentett meg çngemet; 
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büntelensége födözte fel elöttem а.’ becsület’ egy 
szerüségét, az igazság' szépségét, és а’ bár milly 
csekély hazudság' alacsonyságát. Kárhoztatom ezt, 
’s ez után a’ becsület, és igazság' karjai között 
élek, szivembe vésem a’ trónusnak eme’ méltó 
elvét: hogy egy királynak még tréfából sem kell 
hazudnia, ’s neki’minden idöben, és helyen az 
egyenesség’ példájának kell lennie. 



Tudnivalók. 

l. A, magyar tudós társaság ezen munkának csak 
kiadója lévén, n'em kezeskedik a’ benne követett 
nyelvszabályekról, sem irásmódról, sem végre akármi 
nemü nyelvet ’s írást illetö elvekröl: egyedül arra 
kívánt a’ kéziratok’ bírálatában ügyelni, hogy az 
elfogadott és sajtó alá bocsátandó munka, mint 
egész egy vagy más tekintetböl, ajánlható legyen ‚ ’s 
a’ literatura’ jelen áltapotjában kiadásra méltónak 
tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a’ benyujtott Мг 
iratokaba’ társaság fejenként és egészben; ez, u. 
m. А’ hazudság, vígjáték Federici után olaszból for 
dítva Galvácsy László által, báró Eötvös József tiszt. 
és gr. Dessewtfy Aurél l. tag, mint e’ végre hivatalosan 
megbízottak’ ajánlására adatott sajtó alá. 

3. E’ vígjáték azon» 71 közül való, mely 
lyek’ fordítására a’ társaság 1831-ben juniusban tag 
jait, és 1832-ben martinsban a’ magyar írókat áll 
talában юным; l 

4a A’ társaság által kiadott kéziratok közül 
ez LX-dik зайти. 

Pesten, martíus ls-kán 1840. 
fr 

l). SCHEDEL FERENCZ , 
titoknok. 
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