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SZEMÉLYEK. 

G a ó r B 1 L D A U , generális , hadi minister. 
XV A L L в N r в L D , titkos tanácsos. 

B Á в ó XV A I. L в N r E L D , a’ titkos tanácsos” unoka-öccse. 
B Á в ó XV A L L B N r в L D asszonyság , a’ Miró’ hitvese. 
KÁnoLY,íiuk. O 
F в в N A U , udvari tanácsos ,' a’ titkos tnnácsos' másik unoka-öccse. 
S т i: n N , hadnagy , báró XVallcnfcld nsszonyság’ atyja. 

X P o s в n т , ezelőtt génuai szolgálatbcli kapitány. 
G A B в в c n т‘, a’ tanácsos” házi titoknoka. 

A’ generálisnak hadi segédje. 
B B в G в n , а’ Lyceumnak rectora. 
J A K A li , báró VVallenfelcl’ inasa. 

A’ generális’ komornyíka. 
B A u u , hadnagy , 

J B A i! , hangmůvész , 

L 0 v Á s z , \Valleufcld titkos tanácsos” 
UDVARi mвs Tвa, szolgálatjában. 
K о м o n N Y í к , 

iNAS, 



ELsó FELVGNÁS. _ 

f 

ELsó JELENÉS. 

FERNAU UDVAR! TANÃCSOS. JAKAB. 

JÀKÀH» (Knrszékbcn 411az“:' Az e'jjeli me'cs e'g me'g.) 

TAN. (Bclép, körülnéz , t'èlre тегу, nz ajtб clött Imiárœ 
шпаu’ megs'nll , visszatér, mag’ meimi ‘Шаr, cszmélkedik, nzián 
ььыт ‚щу, ш vanou rug“ ищи.) Jnkab! Jakab! 
nem hallasz? _ he! 

нK. (relugrm Nagyságod « 
‘мы. Légy olly jó , és . 
‚цK. (félébr„н) Le итаk nyugodni? — 

Tüstént -- (vm: n' mém». 

TAN. His/Len világos‘ nappal , barátom! 
"um Иgy? Av. már. Hm --' (п'шпёе‚оп „м) 

Vagy iîgy! - 
TAN. Jöjj már egyszer észre. 
мKАn. Bocsásson meg , uramnak gondo-‘ 

lám. Soká kellett reá Posert úrmíl _várnom 

— késön értem baza', és —- (szemeit 11arami) a1. 
én korombeli ember --- — Hány is az óra? 

‘их. Hét mult.‘ 
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JAKAB. Hm, hm! (Eloltja a’ mécsel.) 
TAN. Urad megint a’ játéknál van? 
JAKAB. Isten tudja ! Hol volna különben ---- 
TAN. Szegény asszony! 
JAKAB. Igen, igen! Szegények lettünk, 

azt tudja az egész világ. Hiszen elegen és 
híven dolgoztak benne , hogy uramtól nagy 
bátyja kénytelen lön kezét megvonni! — 
Nem csuda, hogy a’ kétségbeesés csudálatos 
dolgokra viszi. 

TAN. Azonban -— add ezt a’ levelet a’ 

nagyságds ásszonynak. ‘('ïmx ma' ы „mi, 
'nuns. Tanácsos‘ńr ¿ 
TAN. Mi baj? ‘ , 
JAKAB. Vegye vissza levelét. Legyen olly 

szíves. . ' . ' " 
TAN. Mért?‘ Е_ 
“ne. Pénz van benne -és --- és -- 

vegye Vissza. ‘ _ -. ‘ ‚ _. 
ŕ TAN. Mit gondolsz ‘felölem? ' 

JAKAiLHogy uramat a’ titkom-tanácsos 
egykor fiának ’s örökösének tekinte; m'ost 
megveti --_ ' 

TAN. T‘ulajdonítsa házasságánalaf 
JAKAB.'Hogy a’ tanácsos úr most ott Ей 

’s örökösnek tartatik, hogy t- mit tudom 
én —- de gondolom , csak nem illenék hoz 
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zám, a’ tanácsos úrtól pénzes levelet elfo 
gadnL 

TAN. Mit? De nem tudod hát, hogy uraxl 
mindenét eljátszotta! mindenét? 

umn. Feleljen mindenik magáért. Ehol 
fekszik levele. (Az mmf. mi.) Igy felelekma 
gamért; („1) 

' TAN. Hogy’ maradhat olly nyomorék em 
bernek, mîllyenné “Tallcnfeld lön, illyen 
barátjn! 

„м Á s_o p, I K __J E1i. ‘ЭК'ъ: s. 
UDV'.uu Th'.íCsos.' WALLEÑFELD Assz'oNYsÁG. 

‘мы.’ Kedves hú‘gom --- 
WALL. ‚паи, Fernau úrykülönös elöttem, 

lmgy hozzánk‘ bátorkodik. 
их. Hát ninos ma \Vallenfeld’ szíileté- _ 

se пашa? 
WALL. Assz. Ki gondol nemzetségünkben 

e’ napra a’ 'nélkül , hogy engem átkozna i‘ 
T.\1\'.'Nemismeri bátyámat. Büszke, az 

igaz, maga feдe után jár --- de nagylelkl'í; 
tessék eziránt általam meggyözôdni. 

WALL. Assmszegényférjem végsöre jututt! 
mx. A? játék dühe! 
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WALL.Assz. (msnm ‚щу, ч megláija г 1mm) 

Micsoda ez? Fernau úr- ("мы г 1mm, e'. машин.) 
TAN. Ha barátságomat megismerni mél 

tóztatik — szót scm e’ levél’ tartalmáról. 
WALL. Assz. Szót sem !»-hát olvasatlan’ 

megy vissza. 
TAN. Megaláz engem, ha e’ csekély pó 

tolékot el nem fogadja. Csak magam is töb 
het telletnék, vagymár is többre birhatnám 
bátyámat. _ 

WALL. Assz. Nem ismer engem , мы. .ду. 
ы 1mm) Fernau úr. 

TAN. Мéд; is -- még is, derék asszony. 
‘De __nem ’- ismeri önnön szerencsétlen- 
ségéi. 

WALL. Assz. Ez legyen a’ szerencsekívá 
nat férjem’ születése napjához? 

TAN. Ennyi virtus és lelkesség’ végrom 
lását egykedvúen nézhessem? 

WALL. Assz. Hagyjuk aж. 
‘их. Mi lesz hát asszonyságodból ! 
WALL. Assz. Azon nem aggódom. 
TAN. Gyermekéböl'? 
WALL. Assz. (umanj. меры). 

TAN. Férjéböl magából? 
WALL. Assz. (mmh wm1). 

TAN. Bátyja’ örökébc'îl kizárva -- leg 
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nyomorúltabb társaságban, mindenhol tar 
tozva »- naponként nagy summákat játszik 
ö el , a’ nélkül, hogy gondolná — 

WALL. ASSZ. Kérem, hagyjon fel. Soha 
' sem felejthetem el, hogy a’ hú'ség, mellyel 
férjem szavát én irántam megtartotta, lőn 
szerencsétlensége. ватa’ örökéböl kizára 
tott, m‘ivel_én szegény és polgárleány va 
gyok o- _ 

TAN. Maradt még 10,000 ta'lléra, azzal 
gazdagon -- 

WALL. Assz. Azzal szerencsések lehet 
tünk volna; igaz. Sokhoz is fogott, hiva 
talok és kapcsolatok után járt. De nem zár 
ta-e bátyja’ gyl'ílölsége ’s üldözése minden 
útját el? A' kétségbeesés, nyerövágy játé 
kossá, szerencsétlenné tevék. Illik-e nekem 
szerencsétlenségét szemrehányással nagyn'tni? 

TAN. De ›-— kénytelenít megmondanom, 
a’ mit könnyebb volna elhallgatnom-végre 
mégis élnie csak kell! 

WALL. ASSZ. De csak élni. Igy vagy 
amúgy nekem mindegy. Életre kedvem va 
lóban van. V 

TAN. Hanem -— a’ jó istenért! hol? 
WALL. пи. Mindegy '—-‘ 
‘мы. Itt — nem tudom »- ott - 
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WALL. Assz. Inkább máshol. ‚ 
TAN. Javaslanám férjének , tegyen még 

egy próbát bátyámnáLlNem gondolja, hogy 
megteszi ’È 

WALL. Assz. Szinte vélném. 
TAN. (ниши) Valóban! — nem hihetî, 

înenpyit zavar engem az, hogy bátyánk ne 
kem - 'épen nekem .kedvez annyira. 

WALL. Assz. Fernau lîr férjem után el 
sö örököse.` ’ 

TAN. Házasságra is 'unszolt 5‘ Bildau 
grófkisasszonnyal, a’ klasszunyságod’ 'férjé~ 
nek vala sztínvá. Engedtem tehát. -Legyen 
oily szívességgel, mondja meg férjénekrje 
‘gyet váltok a’ grófkisasszonnyal. 

WALL. Assz. Legyen boldog, szívemböl 
kívánom. 

TAN. 0h, azon ninos mit kételkedn'r. 
Minden öszveillik. Asszonyságod’ nagybátyja 
és a’ hadi minister , Bildau, az öreg‘ gene 
rális. E1. az úr küiönben igen hajlandó volt 
asszonyságod’ férjéhez: nem' fxíradna ez egy 
szer bozza? 

WALL. Assz. Mi okból? . 
TAN. A’ generális ń-r Щal1eп1'el‘(1‘›а‹у]z1 

пaй barátja volt-'és gazdag -igen gazdag. 
WALL. Assz. Alamizsnát kéregessentölfe? 
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TAN. Mit gondol? Nenn! A’ gavallér 
segít a’ gavalléron. ' 

WALL. Assz. Az ember sаg‘t az' emberen! 
Én bizo'dalmamat az elglberiségben a'ltaljá 
ban helyèzem. ’‘ ° ' 

д’ 'ß ‘ 

H А Ё M А’ D'i I; 11E N Éfs._ 
.j вьбnnшK: .umm ' 

zum. “Íallenfeld iii-_eg úngak házì‘titok 
nuka'kíván nagyságoddal s'zólńi. _ 

WALL. Bejöhet. »s f . ‘ 
mmm. (e1) ‘ в ' -~ ‹ .- ' 
WALL. 'Assz. V‘el-'emêY Kíilönös. 
TAN. Hîdeg', kelletlen‘öreg embei". Lel 

мы; öreg Wallenfeldn'ek szintúgy igazgat 
ja, mint fökepénzeit.' “gатaмt alìgha mond: 
azonban k‘ímélj'e öt; igeh fontos ember as 
szonyságodra nézve: (may, »s ."levыetwunenremu 
Amnyság’ kazébc n’yomjn.) _ЕЩЁ meg tarfahia. - 

'WALLe Ass‘z. Tanácsbs úr- ~ 
TiTOK. (Bde'p, ’s ш’ taháésos'elötf meghnjtja mngái, nznllm 

@löbbrò „под“. 

TAX. (el) 
L Y 
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_NEGYEDIK JELENÉS. 

WALLENFELD Assz. TiToKкоK. 

TпToK. Ó excellentiája, kegyelmes uram, 
báró VVallenfeld, a’ titkos tanácsos által ide 
kíiJdettem Stern leányasszonyhov. -- 

WALL. Assz. I'gy \Vallenfelddel “1lńh21 
zasságom elött neveztetém. 

TlToK. A’ házassiigot ö excellentiája ál 
taljában semmi notitiába sem veszi. 

WALL. Assz. Nem? Az Иj. Az úr koros 
ember, és mint hallom, atya. 

TlTOK. Négy élö gycrmeknek atyja ; 
a’ legöregebb hadnagy volt, ’s most kapi 
tány lészcn N. ezredében — 

WALL. Assz. Ha atyai érzete van, kérdem 
TiTOK. Oh igen. Kinek nincs az? 

’WALL. Assz. Kérdem, illendönek talál 
ja~ e ö excellentiájgínak szegény férjemmel 
való bánásmńdját? 

TiToK. Ilarmincznyolczadik esztendeje, 
hogy ö excellentiáját szolgálom, zsoldomat 
negyedenként rendesen kikaptam, megteszem, 
a’ mit ö excellentiája‘ nekem pamncsol, és 
nem veszödöm ö excellentiájának illendösé 
ge iránti véleményekkel. 
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WALL. Assz. Nem? Tehát -- a’ további 

nélkül ‘- urának engem illetö rendelését‚ 
várom. 

TiToK. Itt vagyon. (Levelemad neu.) 
WALL. Assz. (тайном) Ezek férjenien 

való adósságkö'vetelések. 
TlToK. Báró “ïallenfeld Fridrik úron , 

mondó‘lag l'eányasszonyságod’ férjén. 
‘ WALL. Assz. ’S mit tegyek velök? 

TiToK. А’ mit egyébként jónak tal'fil. 
Amazok, a’ hitelezök, részint keserves pa 
naszokkal, részînt paпорт‘, és báró Frid 
rik urat fogsággal; vagy különben kedvö 
kct tartó prostitutińkkal fenyegetve t66ul 
nak ö excellentiájzíhoz, a’ ki azonban semmit 
sem akar ‚a‘ dologról tudni, hanem (Жet a’ 
talántánì hozományból való ñzetésre, sze 
mélyéhe'l., Stern leányasszonyhoz utasi'tjn. 

WALL. Assz. Hozzám? 

_ TпToK. Mit replicál erre a’ leányasszony? 
‘WALL. Assz. Azt, hogy férjem’ smeren 

csétlensége, és --- mondja meg urának -- és 
ö excellentiájának irántam vnló méltatlan 
Космы; mellett sem bántam meg, hogy “Ъ1 
lenfeld’ hitvese vagyok. Szegény vagyok, és 
semmit sem hoztam férjemhez , mint szeretô 
szívet, és munkás kezet. Нa birtokot hoz 
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tam "olna, kiváltanám most véle \Vallen~ 
feld’ nevét; valamint ñrvendek, fe'rjemet, 
mint becsületes asszony, kéz`i munkám ál 
fal eltarthatni, midön ö excellentiája öt el 
hagyja. Titoknok uram —- (медщч. mmh). 

TITOK. (мёда. heiyben am.) Így _nem referáb 
hatom feleletét: elöször kicsit hosszas, nui 
sodszor nem eléggé folyó heszédi'i. Mit akart 
breviter mondani 1 

WALL. ‘Assz. Ад, hogy szege'ny vagyok, 
' de kétségbe nem esem. 

TiTox.' О excellentiája nem kérdi a’ 
kétségbeesést, hanem a’ ñzetést. 

_ WALL. .Assz. Nem teljesíthetem. 
- TiToK. Ó peйg nem akarja teljesíteni. 

Így .tehát fogság következik, vele járó gya 
lázattal. Ha javasolhafnék a’ báró úrnak -- 
há#‘ holn'ap reggel --- de el ne áruljon- ka 
punyiltával --- hm! hm! késön hasad még a’ 
hajnal -- _ 

WALL. Assz. M_ondja meg nrának, nm 
férjem’ születése napja v_agyona 

TiToK. Kegyelmes paranc‘snál fogva ig 
noráljuk a’ méltatlan házasság óta. 810l01s 
ból vagyon szerencsém magamat az itt álló 
fejérszemély’, mint fejérszemély’ , szolgájá 
nak nevezni '- minden egyéb netálán prae 
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tendáltatható nemzetségi viszonyok ellen ma 
gamat protestando bátorság-ba helyeztetni ki 
vánván. (el.) 

WALL. маsz. (a1 {mom nem Oh ez sok baj! 
De már végire jár. 

{ÖTÖDIK ‘LIELENIâ's. 

KÁROLY. WALLENFELD A'sszom‘sÁG. 

KÁROLY. Mama, most tudom a’ papához 
való beszédemet egészen betéve. 

WALL. ASSZ. Szépen, gyermekem. 
KÁROLY. Itt vagyon. (ín'st' ad nem Elmond 

jam ’9 ` 
WALL. Assz. Majd, ha atyád jö'. 
Kánon}. Jakabnak elmondtam, az sírt. 
WALL. ASSZ. Jakab jó öreg ember. ‘ 
KÁROLY. Hogyan kell hát állnom, mikor 

n’ bcszédet elmondom? 

WALL. Assz. A’ hogyan akarsz,. ¿des gyer 
mekem. 
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HAT'ODIK JÈLENE'S. 

ELÖBBiEK. ‘VALLENFELD ÚR (ВЦ.‘iну Ырре1 ‚ lelággó 
hnjfünökkcl), 

WALL. ÚR. Bon jour, Mari! — ummm» w 
"111) Ah , be meleg van! Már fenn vаgy, ñ 
acskám? 

KÁnoLx'. Már négy órn 6ta. 
WALL. Ún. Hány az óra? (Lem)_ 
WALL. Assz. Nyolczadfél. 
KARoLY. Hat órakor шáл’ lmjamat fodroz 

ta a’ mama. ' 

WALL. ÚR. mu.; мышцы mmm; an. Igaz, hi 
szen fel vagy csinosítva. 

WALL. Assz.'(w.11cnr.m cui... me”.' u ...wanna 
hmmm). Kedves Fricz! születésed’ napja. 

-WALL. ÚR. Hm! Úgy? — (kczet „гад мы) 
Köszönöm. 

KAnoLY. (mit. иль'1151151йпеe13г111а). Anyám 1 
most -- most --- _ 

WALL. Assz. (годам igenli`. 

KÁROLY. (uампу ie'péml мшзьь ш; Мa van az 
a’ boldog nap, mellyen te, édes atyám 
születtél. Szi’ves minnyájunk’ öröme, és 
mindég ---~ ' 
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WALL. Ún. (nimm. e'. keaveucnm) Mi dolog? 
WALL. ‚48s1- (me. wanenrem ‚ь‘ „мы“. „мы. 
KÁnoLY. Szíves minnyájunk’ öröme, és 

mindég -~ és mindég --- (réle'nken .man ne'z). 
WALL. Assz. Mindég szeretet -- 
KÁnoLY. Minnyájunk’ öröme, ‘Мn’ма 

és mindég ’- _ 
WALL. Ún. ЕЩЕ, jól mn! (мы; Köszö 

nöm. Mind jól van Жgy. 
L'ÁROLY. (helyben mam) Jól tudtam min 

dent betéve. De — 

WALL. ÚR. Derék, igen derék! (zul.é 
Ьеп kemge'l, è. .emma ‚еш „ш) Majd aztán — várj 
—- ehol! «эуащщrг дыщем мы). Ehol számod~ 
ra kis halacska, eredj, уйма“ vele. 

KÁROLY. Nem, semmit sem szabad el 
fogadnom, nem jól mondtam. (mm. 

HETEDIK JELENÉS. 

WALLENFELD Ún. WALLENPELD AsszoNYsÁG. 

` WALL. Assz. Hagytad volna kibeszélni! 
Úgy örült neki. 

WALL. Ún. (kedvonmm шипы. Pah -jaték —v 
WALL. Assz. Ez a’ játék lcgalább nem 

kártékony. 
KüLr.:Á1ńKszíx.iv' 2 
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WALL. ÚR. Bien obligé, Madame. 
WALL. Assz. Barátságtalan vagy irántam. 
WALL. Úß (штат ешепеъьеп). Тe pedig _. 

(Elfojtja invit, ’A körüljár). 
WALL. ASSZ. (Minekutiinnn Wailenfcld úr megál 

Inu, honi тегу, ё‘ nzivességgel mondjn). Тe — 
mit, kedves Fricz? 

WALL. ÚR ckedvedenünf Igenis barátságos 
vagy. 

WALL. ASSZ. („доп mcgilletődöu, a’ mit clakar iit 
kolni, aze'rt keveue' eli'ordnl). 

WALL. I'm. Még egy órát alszom; fel ne 
költsenek. (e1) 

WALL. Assz. Tůrelmet! és eröt nagyobb 
csapásokhoz! (Karmjar, meg mgm.) Aligha me 
gint nem vesztett. Hiszen már nîncs mit ‘юн 
tenie. Talán ez lesz nyeresége. Adja isten'` 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

JAKAB. UTóßß PosEnT Ún. ELôBBL 

JAKAB. (sictve ’s elfojtott bosszával) Nagyságos 
asszony! 

WALL. Assz. Mi dolog Ё 

JAKAB. Oda kinn van a’ -- 
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WALL. Assz_. Kicsoda? ' 

мKм‘. А’ sátán. Engedje, megfojtom_ 
WALL. Assz. Térj magadhoz --- végy szi 

vet -- ki van itt? 

JAKAB. A’ ba‘nkcsináló -- kié minden , a’ 
mi mienk volt. _'Pénzt, örömet és békét,‘ 
boldogságot ’s áldást vitt a’ gazember min 
den eswe kalapfejében házunkból lakába. A’ 
nagyságos urat kérdi—Mègfojtom- meg — 

WALL. Assz. Jakab, az istenért! 
JAKAB. Aztán megadom magam’ az itélö 

széknek; megszán kegyelmes pallossal; sze 
Нd és boldog az illyen halál: mert ez a.’ 551z 
ember több becsületes embert is kiu"z még 
az országból. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

ELöBBwK. PosEnT Ún. 

POSERT (szíirke köntöabcu, feketére bekötötl еду“: szcm 

m1, kerel. kalappnl , e's ‘пашет kardvtlnl).‘ Méд; i'S hal 
lok szót - tehát --— 

WALL. Assz. Menj ki, Jakab! 
IAKAB (Posen úrnnk megyy 

WALL. Assz. Jakab! 
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JAKAn. Hogy a’ gonosz fizesse meg hát. 
(Scbesen el‘. 

o l l PosEnT. Mit akar ez a’ hitvany ember ’Q 
_ hiszen ‘Еgy vonaglik -- mint - mint az 
eszeveszett. (Leim Engedelmével. (Lumix.Lyin) 
Asszonyságod -- 

WALL. Assz. Wallenfeld úr’ hitvese. 
PosEwr. Úgy, úgy? Bocsánatot. (мы; 

Az ifjúasszony. Hm, hm! (отдамI botjiirntimnsz 
10111). Igen derék ñatal asszonyka! (snake. ad 
мы). Tessék leülni, kedves, szép, drága -— 

WALL. Assz. Köszönöm, nram. 
PosEnT. Kics'it fáradt vagyok 
WALL. Assz. Tessék kedvére élni. 
PosnnT (мы) Ma kicsit soká tartott ná 

lunk. (BoijAv.l una„ jmm). Különben is lábaim 
nem legjobbak. Az öregkor beáll. Az ember 
szolgált, itt ott a’ közjóra dolgozott. (Kamm.) 
A’ gyertya és dohányfüst, (11611111t) a’ Punsch 
és örökös vigyázat a’ drága asztnlkörre — 
ha ha ha ha! (штамп iаьаддвье jö). Hogy a’ 
patvar -- (Le'lckzem vm). Ah lelkemadta! 5z11 
bad egy ñndzsa theát, vagy pohár orgeadét 
kérnem? -- (xamm). 

WALL. Assz. Lesz gondom reá. — Нa 
nem , nram -- neve ~-- 
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PosEnT. Posert, Posert , egykor ge’nuai 
szolgálatbeli kapitány. (Kamm. 

WALL. Assz. А’ kapitfíny úrnak valóban 
nyugalomra volna szüksége. 

PosERT. Ah édes istenem, ha egypár 
órát aludtam, megint jól vagyok. De éppen 
most nincsen kiben bíznom, kénjftelen va 
gyok hát (whim) utolsó pointig tú'rni. Így ke 
letkezik aztán (mié. год.) -—- szédülés! Еze‘ 
menykö! ’s ez a’ szoba is kicsit hi'ívös -Nem 
engedné meg kalapom’ feltenni? 

WALL. Assz. Uram, mindent megenged 
magának , мыt - 

posgnT «шт; »MLN'a1). Kérem ‘alázatosan ‚ 
édes , szép , drága -- 

TIZEDIK JELENÉS. 

WALLENFELD Ún. въбRnшK. 

WALL. ÚR. Mi dolog? 
PosenT. Úgy-e, ö kegyelme aludt mair 'E’ 

Én nem. Én'még fris vagyok. Furcsa embe 
re! Ej -- menykörázottja - ki parancsolta 
kórságos erszényével -- a’ játékot olly pо 
kolmód’ csigázni? he? 
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WALL. ÚR. Íme hitvesem -- Posert úr _ 
PosERT. Tudom már. (маIым asszonysághuz)_ 

Csak gondolja el maga i5, édesem, bosszan~ 
kodik, hogy mindég ugyan azon egy 116115111 
ja van. 

“'ALL. ÚR (ieveszi Poaeflnek kalnpjítâ. 
‘PosEnT. Hiszen megengedte a’ nagyèá 

gos asszony. mjé. ngi.) 

WALL. Úa мыши“). Poscrt kapitány 
WALL. Assz. Dolgod van cvvel az úrral 

— ha.lehet — végezd. (111.) 

TIZENEGYEDIK JLLENÉS. 

WALLENFELD És PosERT шиK. пTбRR WALLEN 
FELD AsszoNYsÁG. 

WALL. ÚR (remem' Pmrmck mma). Nem kell 
elfelejteni, hogy hitvesem soha sem pointéro 
zott velíink. _ 

PosEnT (new). Nézze el az emher! Há 
zon kívül — aimables libertinek _ ollya 
sok -- kiket eleink akasztófa czímzettel 
szoktak megtisztelni --- Otthonn -birtokos 
- hatalmas -- földesurak, a’ legfínomabb 
ton du salon’ értelmében. Nos -- személye 
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sen nem pointérozott ugyan velítink,- a’ пagy 
ságos asszony. — Нaпem gyomra mindazál 
tai erösen pointérozott, mert ennek (Щит) 
még is fogyatkozni kelle abban , a’ mi zöld _ 
asztalomon megfordult, ha ha ha? (Kamm) 
Átkozott csapongás! 

WALL. Ún. Posert úr -- 
PosERT. Nos? -- 

WALL. Ún. Menjen pokolba! 
PosEnT. Theára várok, és — 
WALL. ÚR. Menjen kávéházba. _ 
PоsвRT. És pénzre. Mert nyilványus bank 

nál költsönre játszani, még is szokatlan, 
ha csak az ember nem bizonyos pénzéi‘öl. 
(идитеi ha. u). Kapok uraságodtól. 

WALL. ÚR. Egy fillért sem. Istenemre, 
egy íìllért sem. 

PоsвnT (_Камы e'. mmol). 45 aranyat!. Úgy 
vagyon. (плащ ы ‚шдишец. Nos, mikor Еzet meg? 

WALL. ÚR. Hisz_en egész vagyonomat el 
nyerte. 
_ PоsвRT (Lamm. Szere.nese,kedves gyer 
mekem! Csnpa szerencse! 

WALL. Ún. És ügyesség- nem? Ollyas 
valami íigyesség. 

Posnn’r. Ej, mentsen E Nos -- ñzessen meg 
jó akarattal, különben meggyalázom! 



24 

WALL. ún. Mivel ñzessek? Legszegé 
nyebb ember vagyok a’ városban. 

PosERT. Aha, menjen! 
WALL. Ún. Egy ñllérem sincs, olly igaz, 

mint e’lek. 

PosLnT. Már hogy’ mehetnék l'gy-Uf 
-- megint szúr átkozott lábamhan. Tolt mái 
umságodnak is illyen' lábbeli sz1i'16s11? — 
Uf-hogy a’ — uf -— ez a’ szurás, 11té5 , 
bankérnak való. 

WALL. lin. Lelkére hat? 

PosEnT. (1min Aargau). Azt путeй az ember 
szolgálati készségével, ha kcservesen 5z61 
zett vagyonkáját mások’ gyönyörködésére 
ajánlja! Viasz gyertyát, zöld szönyeget kell 
hozzá szereznie, csúzt, szédülést, köszvényt 
kap, ’s még csíntalan beszéddel is 0s111l16 
dik. (винтом; Аh bárócskám -- legyen olly 
kereszténységgel, tolja nekem azt a’ 5z6 
ket ide. - 

WALL. ÚR („1. 101,'. 1a11a111). 

PоsнnT (ra „11а1a110. Máx: hogy’ mehet 
nék pénz nélkül hankhoz, 6s 

WALL. ÚR. Nagy bolond vagyok, hogy 
teszem, ’s nyomorńlt ember! 

PosERT. Ès játszhatnék? he! Mert ha az 
embernek --V 
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WALL. -ÚR'.’S rablója feleségem’ ’s gyer 
mekemnek! . 

PossnT. Mert ha az embernek nincsen 

pénze , ne játsszék. 
WALL. ÚR. Nekem j ó leczkét ne adjon, ar 

ra kérem! rettenetesen vissza találnám'ñzetni. 

Pos1-IRT. ‘ Lelkemre mondom, ollyan, mint 
a’ kétségbeesett diák. Nem szégyenli ma 
gát? Mennyit vesztett llát esztendöt 'át ná-' 
‘luuk? mennyit!- ‘ 

WALL. Ún. Nyolcz ezer tallért. 
Pos1‘:RT (whim). Biz igazi koldusfìllér ga 

vallérnak! 

WALL. Ún. Királyság férjnek ’s atyának ! 
PosERT. Nos, ñzetésem? 
WALL. Ún. Nem lehèt, nem lehét, nem 

lehet. 

\VALL. ASSZ» (thei1 hou, Posen úr‘ elébe май, "s 

еще”). 

Posen'T. Köszönöm , köszönöm. Deli ter 
met! Hadnagy иra atyja? 

WALL. Ún. Igen! 
PosERT. Hát csak meg nem ñzethet? Mit 

tegyünk шeи? (там „дамы. . ‚ 
WALL. ÚR. A’ mit akar. 

PosERT. Panaszra menjek? 
WALL. ÚR. Isten’ hirével. 

KúLr. )AniKszínn Iv' 3 
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PosERT. Bolond volnék! Hanem (inn.) 
elhíresítem. 

WALL. ÚR (птицы). 
POSERT (mn.) Uraságodnak, ha megint a’ 

bankhoz jö, kezéböl kiragadom a’ kártyát. 
(luik). _ 

WALL. _Ún. Ember! 
posi‘1m. Hát csak teljes misererében van 

uraságod? 
WALL. 1in. Több mint teljesben. 
POSERT. Ha ha ha! Hiszen mindjárt 

mondtam apródomnak, Áronnak, midön elö‘ 
ször ját’szott uraságod nálunk! ‘иgyт, mOn 
dám, Aron, ez elégeti szárnyát, ha ha! 
0h mindjárt meglátom én azt. Ismerem én 
emberimet. 

WALL. Ún. Fájdalom, én nem ismertem 
uraságodat. 

PosERT. Ещe1 az egy szemmel is látok 
---oh--deszkán is átlátok én. Hm! ifjúság! 
heves vér! — Nos _ besze'ljünk már máq 
ról is. Hallja tehát — hát csak koppasztott 
madár uraságod? Nos! (kamm) uraságodon le 
het még segíteni. 

WALL. Ún. Segn’teni? 
PosEaT. Igeu, igen! Üljön ide -- ide 

meliém. 
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WALL. Ún. (mené ш). 
PosEn'r. Töltsön! 
WALL. Ún. (imi). 
PosERT. Be száraz (kamm) a’ torkom! Az 

a’ vén siket orvos igen tей/ol vala tölem -- 
szörnyl'ít kelle rikkantanom lehuzásakor. 
Hallja csak: (imi.) Аrат elkíildöm szol54l51 
tomból. ` 

WALL. Ún. Mért? _ 
msEm’. EZ az ármányos mellékbanko 

kat ád, és gondatlan ñczkń. Nálam mintegy 
’10,000 tallérra tön az akasztófa szert, mes 
ter és borbélybankokat adott, kiket aztán 
rendiben -—‘ (köhiurés nevet)' Hanem ez mindaz 

‘általl nemtelen — a’ mint mondám, Aron 
gondatlan és ›— 

WALL. ÚR. Hagyjuk azt.Hogy’akar raj 
tam segíteni C" 

PosEnT. Rájövök. Lássa báró 'uram , 
magának szép felesége van -- 

WALL. im. (щи) 

PosEnT.. Mi baj 'l 
WALL. Ún. Minek sz'ép feleségem? Iste 

nemre ! kivetlek az ablakon, nyomorult ember ! 
PosEnT. (köhinw. Távol legyen! Nos te 

hát így gondolkodom: uraságod maga részé 
röl ajánlható ember, és mint mg Штат, o1 



‘ 28 

lyan, kinek szíve helyén van. A’ megromlott 
játékosok minnya'jan kétségheesöleg maka 
csok --- ’s elvégre éppen megátalkodnak. 

WALL. ÚR. Tovább! --- 

PosERT. Én most elmegyek fördöbe; 
holott mifélénknek elmés, udvarias, tanult, 
lelkes emberre van szüksége. Ehol --- kész 
uraságod. Ha eljö , és másutt Áron’ helyébe 
léP —- _ _ 

WALL. ún. Mint játékbeli segédjc? Gya 
lázatos ajánlati (Elmeg me.) 

PosEnT. (kamm). Koldulni rosszabb. (ma). 
WALL. Ún. Legalább az úr’féleinél kol 

duini. 

PosERT. Tehát illendöen tanítgatnám 
elövigyázatra ~-- értì — csak elövigyázatra 
—‘ gazdag vakmerök ellen; mert nálam (мыI) 
egyébként minden nyíltan és kész pénzen 
megy; és szándékom az úrnak, (kamm) az úr 
nak szándékom, a’ nélkül, hogy a’ bank’ 
veszteség- vaéy kárára legkisebb gond 
ja volna, estvénkéut tized részét дышит» 
Nos? 

WALL. Ún. Ez semmi. 
PosERT. Tized része? Édes istenem! Én 

csak azon vagyok , hogy néha néha, midön 
nem nagy a’ foglalatosság, tizenkét óra taj 
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ban lenyughassam. Mert inég is becsülettel 
kitevék magamért a’ világban, ’s bizony meg 
érdemlettem, hogy most (whim) éljem napjai 
mat! he? ‚ 

WALL. ÚR. Élje, ’s hagyjon engem kol 
dulni. 

PosERT. Úgy, és a’ hitves, az derék 
asszonyka, aт; mulatságul oda.' íiltetjük kö 
tésével a’ -- bankhoz' — 

WALL. ÚR. Hallgass --- 
PosERT. Nézni. 

WALL. im. És nézetni? Be alászálltam , 
hogy ezt hallással ti'iröm! El innét! 

PosERT. Kincsem, te már nem emelke 
del többé a’ világban. (A. annum. Hidege„.) Né- ' 
ked nyakadat törték. (kann.) 

“дня.- Ún. Érzem. 
PosERT. Az örökségböl ki vagy жáн/a, 

adós is. Élned kell, pedig semmid sincs. А’ 
hitelezök elfogatnak. Az asszonyság szaba 
don marad ugyan, azt el nem fogják, leg 
alább a’ törvényhatóság nem teszi; de igen 
a’ szíikség. Mert a’ szükség kartácsokkal tй 
zel a’ virtusok’ elveibe, és csapato'nként te 
n'ti le azokat. (Kamm.) Dejsz i'gy még is nye 
reség, és bíztosabb , játékbeli segédem len 
ni; Nos? 
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WALL. ÚR. Hallja meg! Az úr rettenetes 
emher. Nincs az a’ bi'ínpanaszló szónok, ki 
rettenetesben szólhatna lelkemre, mint az 
iir keresztényi szeretetével. Bizony kö 
szönöm. 

i’osEnT. Nem értem uraságodat. (Lamai) 
Ha eljö velem, elengedem adósságát, ’s ha 
100 louisd’órral ki van segítve, hát meg 
kaphatja. Hanem holnap már együtt indul 
nánk. Ha nemjö el, és nem is Еzet , (шпиц) 
hát meggyalázom. ' 

WALL- Ún. Annyit veszték, ’s az úr nyerte. 
PоsвRT. Én is vesztheték , ’s az ńr nyer 

hette volna. 

WALL. Ún. Mondja киeв-sышe engem? 
posi‘:nix fnyngndiwi. Ah nem! Lássa a’ já 

tékban nem kell indulatoskodni. Nyerni, 
veszteni; veszteni, nyerni: mindegy. Az el 
Нaциált kártya pipagyújtásra »- a’ kipusz~ 
tult ушам szolgaságra való. 

WALL. Ún. De az ember, --- ha egyszer 
mocska vagyon, rajt'a marad öi‘ökké. 

PosEkT. ‚А‘ kártyát asztal alá, az em 
bert zajba. Uj terítéket, más kártyát, más 
embereket! (Kamm.) Eljö velem? 

WALL. ÚR. Soha sem. Itt maradok, ’s 
végig türök. 
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PosERT. A’ fogság? 
WALL. Ún. A’ fogság -- 
PosEß'r. A’ szégyen?- 
WALL. ÚP.. Legyözözn azon becsülettel, 

hogy az úr’ ajánlatát el nem fogadtam. 
PosEnT. Becsület legyen maga vagyonát 

elveszteni, ’s másét nem akarni megnyerni. 
(Kamm.) Nos »- fорtонa meg a’ dolgot két 
órára. Én kicsit lenyugszom. A’ tegnapi 
halászat jó vala. (xöhm.;szimóniéknál je 
lesdeden vendégelnek. Egy föpap’ ña érke 
zett meg, és gazdag örökséget vбы itt 
fel. Akarja a’ papá fekete palástjának har 
шaйб‘, hát jöjjön oda. A’ liú ostobánál os 
tobább. (El.) 

WALL. ÚR. Nem, nem! ’s örökké nem! 
Soha többé kártyát -- 

n 

TIZENKETTÓDIK JELENÉS. 

вLбRш. WALLnNFELD AsszoNYsÁG. 

WALL. Assz. Egyedůl ищу? 
WALL. ÚR. Jó lelked van velem, Mari! 
WALL. Assz. (ademen). Kedves Fricz! na 

gyon buis vagy? Könnyen elgondolom -- 
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WALL. ÚR. (и. varmv.) Hiszed - e — Mari, 
nyiltszívüséggel ! — lehetönek tartod-e, hogy 
belôlem megint jobb ember váljék? Néha 
magam is kételkedeiii magamon. 

WALL. Assz. Én úgy képzellek, mint a’ 
romlatlan kincset sok omladék alatt. 

WALL. ún. Sok alatt! igen sok alatt! 
felette sok alatt! 

WALL. Assz. (megfogj. wnienrcid' ma). De‘még 
sem. Ki “Ципk alóla »- Károly és én. (Ela 
.mi а: i'ráiioknt.) Hadd kezdjem. Hogy’ könnyí 
tíink e’ terhen? 

WALL. Ún. (ámézî "out, ё‘ iompn lungen тому.) 
Нa bátyám nem segít ---- soha sem! 

WALL. Assz. Tedd meg e’ próbát! Ezek 
az emberek eröszakoskodnak. 

WALL. ÚR. Elmegyek bátyámhoz -- ha 
nem miböl éliink? 

WALL. Assz. Én dologhoz értek.’S azért 
‘nem aggódom. 

WALL. ÚR. Én nem. Engem gazdagságra 
neveltek. 

WALL. Assz. Vagynak természeti idoma 
id , fiatal vagy---- még sokat tehetsz. »- Atya 
vagy, mennyi ösztön a’ jó szívnek! 

WALL. ÚR. Nagy isten! mit érzek, ha 
lehetönek tartom az idöt, mellyben vétlen 
ség és béke megint köztünk- lakoznék! 
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TIZENHARMADIK JELENÉS. 

ELöBmEK. KÁROLY. 

KARoLY. Atyám! ‘— Jakab »- még egy 
szer kikérdezett beszédemmel. Ha közbe nem 
мы, hát bizonyosan fennakadás nélkül 
el tudom most mondani. Szabad? 

“'ÀLL. Ún. (‘uад'Ню: vonja hitvesét, és днища.) 
Szabad , édes Károlyom. 

KÃROLY. (néhány lépésnyíre velöl: вишняt állnpodva). 
Ma van az a’ boldog nap, mellyen te édes 
atyám születtél. Szíves minnyájunk’ öröme, 
’s mindég szeretet és hl’iséggel vágyunk 
elödbe járulni. Tarts meg hajlandóságodban, 
maradj szíves társunk. Ha mi bajod történ 
nék, minnyájan dolgozunk, hogy szíved 
mindég gazdag legyen, ’s maradjon. Ha ez 
meg van, nem kivánunk, én és anyám egye-‘ 
bet, mint hogy téged igen soká tartson is 
ten közöttünk. Akkor igen gazdegok vagyunk. 
(Meghnjtjn видí1). 

WALL. ÚR» (Sebesen ЕМ)‘: megy, felcmcli 5t , e's szoron 
‘щ. , másîk ЕщёvaI hîivesé1 шаман). Ez a’ kincs enyém 
--- mit kivaínok egyebet? Ezt igyekszem ér 
demelni. ' 

(Жду átkaroiva elmennek.) 
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MÁSODIK FELVONAS. 
szoßA A’ Ti'rKos TANAcsos‘ uAzABAN. 

 

ELSÓ’JELENÉS. 

Tii‘OKNOK. UDVARi TANÃCSOS. 

TiTOK. (Knrxzéket hoz ció, ’s melléjc пицца‘ tesz iró 
szurrel. A’ szi'n’ hámisó részén gazdagon iikesi'ieit, kiirpitos nyo 
szotya Nan). 

TAN. muy). Jó reggelt, öreg‘. 
TiTOK. Fris szippanat spanyolt hoz nagy 

ságod? 
TAN. Nem felejtém‘ el. (xi. ыщ szelcncze't 

nyúji мы.) 

TiToK. (azagolд„). Felséges -- éltetö! igazi 
balzsam! 

TAN. Hogy’ aludt a’ bátyám? 
TiToic. Jól! (vm .gy .ziPp.n.i0i.)Ejnye-hisz 

-- hiszen arany van benne -- 
TAN. (‘педцы'Щ. a’ iiioknoi' ma). A’ jó pordo~ 

hány jobb szelenczébe való. 
TiToK. Igen -- igen nagy kegyesség! 

(Кемt аЪаr csókolni.) 
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TAN. Ej, papá! mit gondol? @regalen ы). 
TiToK. Ёп csakugyan mondhatom, sze 

retem mint ñamat a’ tanácsos urat. ’- Báró 
Fridriket ellenben, éltemben sem szenved 
hetém. 

TAN. Haszontalan ember. 

TiToK. Engem ‘gyermekkorától fogva 
minden kigondolható módon bosszantott --és_ 
ha az öreg titkos tanácsos’ kegyelméböl ki 
nem esik -- mondom a’ tanácsos úrnak --- 

még kenyerkémtôl is megfoszt. 
TAN. Kegyelméböl ki nem esik’@ Bá 

tyám elöbb utóbb, de meg' is visszafogadja 
még öt. 

TiTоK. Isten mentsen! lsmerjük, és 
tiszteljük minnyájan a’ bizonyos egyetlen 
örököst. (Meghnjija magât). 

TAN. Minthogy már “ïallenfeld csaku 
gyan Нese“ az örökségböl, magam is enyém 
nek tartom аж. 

TiToK. Csak siettesse nagyságod házas 
ságát Bilden grófkisasszonnyal. Mert báty 
jának ez a’ legnagyobb gondja, az elökelö 
rokonság miatŕ, a’ grófkisasszony’ bátyjával , 

' a’ generálissal. 
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MÁsoDiK JELENÉS. 

TiTKos TANACsos. вLбnniвK. 

TiT. TAN. (н ajióim). Gabrecht ! 
TiToK. Excellentiád ! 
TiT. TAN. Ki van itt? 

TAN. Édes bátyám — 
TiT. TAN. Us) Ah! a’ kedves Fernau. -~ 

Embrassez moi. 

TAN. Egéssége, kegyes bátyám uram, 
legelsö gondolatom.‘ 

‘шT. TAN. f.’ minou...) Derék ember. 
TiToK. 0h -- és millyen a’ szíve! 
TAN. Engedelmével, bátyám uram, elö 

tcrjesztek egy legújabb hangmů - darabot, 
adagiót ~--- ‘ 

TiT. TAN. Kitöl való? 
TAN. A’ szerzö kíméletért esedezik. 

TiT. TAN. Saját szerzeményed? 
TAN. Hálaérzet legjobb bátyám iránt. 
TiT. TAN. Acceptálom. Hogy vagyunk a’ 

grófkisszonnyal? 
TAN. Ha megengedi bátyám uram- hát 

ma igent nyerek áldásával a’ grófnétól. 
‘шT. TAN. Hála isten! ---~Itt legyen meg, 

nálam. 
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TAN. (megeaókolja n' шт tanácsoa’ Кий). 
TiT. TAN. Канam laktok. -Gabrecht ! 
TiToK. Excellentiád! 

TiT. TAN. Nagy gаны ma estvére. 
TAN. Igy tehát olly boldog vagyok, mint 

едa]: lehetek. Hanem szegény VVallenfeld 
-- bátyám ! 

TiT. TAN. 'allenfeld? — Rosz individuum. 

TAN. Szegénységét!-Adtam a’ szegény 
személynek, feleségének -tehetségem sze 
нм, alamizsnát - Нa bátyám uram még 
valamit Ь. _ 

TiT. TAN. Semmit! Örökösöm volt, fényt 
kell vala a’ grófkisasszonnyal házamra ter 
jesztnie ; -- polgárfélét vett el; korhely, já 
tékos -- 

TiToK. Fájdalom , igaz! ’s a’ hitelezöket 
mind kegyelmes bátyja' urához küldi 

TiT. TAN, Engem brutalizál! 
TiToK. És a’ gúnyirást, melly minapá 

ban legjobb шип!‘ ellen a’ házra vo‘lt _ragaszt 
va, töle vaiónak mondja'k. ‘ 

TiT. TAN. Ah le traître! _ 
TiTOK. Én bizonyára nem vagyok az az 

cmher, a’ ki másnak ártani kivánna; hanem 
ez a’ csín kegyelmes jóltevöm ellen min 
дeдt ГeЫЬтП. 
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TiT. TAN. Öcsém, 'nevemet kell visel~» 
ned. Adoptállak 

TAN. (Leie.„ici e'. im. мы). Az ég hosszítsa 
meg éveit, hogy még soká, soká nevezhes 
sem atyámnak! 

TiT. TAN. Most vidd meg a' grófkisasz 
szonynak tiszteletemet. _ Virágbokrétát nyo 
modba küldetek. 

TAN. Áldjon meg az ég engem is olly 
szívvel, millyen bátyám uramé! (ci). 

HARMADIK JELENÉS. 

TiTKos TANÁCsos. TiToKNoK. UTó'BB a’ 
KoMonNYíK. 

TiToK. Már ez más úr, mint az a’ сей 
пya játékos. 

TiT. TAN. Alázatos, iigyes 
TiToK. Könyörületes _ Nemde pénzt 

adott annak a’ creatúrának? 
TiT. TAN. “fallenfeldének? Ezután elma~ 

radjon. ' 
TiToK. Én is aж mondom. 
TiT. TAN. Nem ПИК. 
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\ TiTоK. Igen коsш hi'rben van a' személy. 
A’ meltóságos gróñ menyasszony méltatlanul 
vehetné. 

TiT. TAN. Kaczér is ez a’ fejérszemély? 
TiToK. Rosszabb! 

TiT. TAN. Fi donc! --'Miattam, öcsém 
uram kinn lehetne a’ városból. 

TiTOK. Adósságai és feslett élete úgyis 
kii'ízik. 

TiT. TAN. Eh bien! (Lem). Háznépemet! 
TiTOK. (csenget). 

Kомоn. (шаг). 

TiToK. A’ háznépet — 
TiT. TAN. És Jeant a’ hegedi'ivel. 
KомоR. (ы). 

TiT. TAN. Ma semmit sem kell kímélleni. 

TiTOK. Úgy lesz. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

IcoMoRNYíK. 

JEAN 

ELöBiziEK. 

MEsTi-m. 

LovAsz És UDI/ARi 

(a’ hegedlível ёs kótntimasztdkkal). 

TiT. TAN. Jean-ide. 

’EAN (mellé ЫI a’ kótntámaszte'kkal). ` 
TiT. TAN. I.' .noknok’ ma.. ..In а’ man. Ezt 

раsнa. 
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ТГГОК. (Jennnsk adju n’ keith). 

JEAN- (positúríba tessi днём). 
TiT. TAN. Udvari mester! 
ш)". MEsT. (clamp). 
TiT. TAN. Rá lehet kezdeni. 
JEAN (adagiót játszik). 

TiT. TAN. (дамп, mi... um). Bravo! (az mi.. 
II шить"). Délkor nem lesz vendégasztal. 

UDV. MEST. („дыма magát). 

TiT. TAN. Délutánjáték-estve vendég 
asztal 30 személyre _ azután fényes táncz 
mulatság. _ Az új ezüstöt. _ (imho.) Még 
egyszer ezt a’ helyet. 

JEAN (meg egyszcr játssza). 
TiT. TAN. (amccsapj. kmh). Mon Dieu, que 

сela est touchant! (Szemeii Iörüii. Az udvari meslcIhcz)_ 
Ananász-fagylaltat! (im, lipgy тemica). 

ш)". MEST. (viuzaiép). 

ANAS (jelent „мы: n’ komornyiknak). 
Kомоn. (.1 iiiuknomi). 

TiToiI. (мы ьшы .I mi... mamma). 
TiT. TAN. Nem‘. 
TiToK. (‚а kommyimk). Nem! 
Koi/Ion. (а: innsnnk). Nem! 
iNAs. (kimegy). 

TiT. TAN. Нa koldulna sem érdekelne 
engem. _ 
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JEAN (мну n’ hegediile'asel). 
TiT. TAN. Továhb! 

JEAN (wvább Шдеды). 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

вLбRRшK. WALLENFELD бы. 

WALL. ÚR am...„ мер). Bocsánatot, ked 
ves bátyám, ide való benyomulásomért. 

TiT. TAN. (upm)' Bravissimo ! Ezt a’ 
helyet ! 

WALL. ÚR. Eppen nem ismer már engem? 
TiT. TAN. Nem! 

WALL.ÚR (können. up Iima, e's темами mondje)_ 
Égykor kedveltje valék! 

TiT. TAN. Lovászmester! 

LovÁszM. (Amp). ' 
WALL. Ún. (mm1...) 
TiT. TAN. Délelött a’ hamuszürke posta 

lovakat; Sanspareilbe megyek. Négy óra 
kor a’ kétületl'i gálakocsit, fakókat, kékre, 
ezüst szerszámmal, a’ lovak béfontak. (im, 
hogy menjcn). 

LovÁszM. (vißmç'p). 
TiT. TAN. Aláírni! _ 

KL'LInIÀTi'aKxzíN_ iv. ,1_ 
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TiTOK. (eleibe teszi az винты“)_ 

TiT- ТАМ. (Jefmh„z). Elég! ш tiioknok „.shiny 
...nyu A.) „em-Fernau úrtól való. Estve elö 
miitatod a’ díszgyülésben. 

JEAN (meghaji). .„.gs.. I. мы а’ kóiaiámasztékkai). 

WALL. Ún. Bátyám uram! 
TiT. TAN. (ы titoknokhoz). Hogy’ vagyunk az 

l'ij vasolvasztó kemenczévelè` 
TiToic. Íme benyújtom allízatossággal a’ 

bevégzett számadást. 
TiT. TAN. (за îraisokat мы)_ Ezer kétszáz tal 

lér tiszta nyereség? Jó! Meg egy kemenczét 
lehet építetni. 

TIToii‘. Itt az építe'si költség’ elöleges 
számadása, excellentiád’ helybenhagyására. 

TiT. TAN. (anni.) Ez a’ magáé. 
TiToII. Hogyan 'l' 
TiT. TAN. Maga számái‘a való. _ Hiv 

szolgát meg kell jutalmazni. 
TiToK. Legmélyebb tisztelettel fogadom 

e’ kegyelmet. 
TiT. TAN. Félre az 118z11111! 
TiToK. (me...) 

Kомоn. (az sgyi... „мы. 

TiT. TAN. (reim)_ 

ниs (elviszi .u mi...) 

TiT. TAN. Kimehetnek. 
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TiTOK. (îнt)‘ 

(A' komornyik, lean, u’ lovin e's az udvari mener kimennck)_ 
TiT. TAN. (“пишем Iirhoz). Mi dolog? _ 
WALL. Ún. Bátyám uram, nagyon vétet 

tem maga ellen , érzem. 
TiT. TAN. Akaratom ellen házasodván. 

WALL. ÚR. Még többet, vétettem bátyám 
uram és feleségem ellen — 

TiT. TAN. Feleségem!--feleségem! Mi 
csoda pórnemI'í kifejezés! 

WALL. Úß. Mind a’ kettöjök ellen ve' 
tettßm 

TiT. TAN. Kikérem az igen jelessel egy 
karlxa való helyheztetésemet. 

WALL. ÚiI. Nagyon vétettem életmódom 
mal a’ házasság után. 

TiT. TAN. Tovább ! -- 

WALL. ÚR. Bátyám uram’ nagylelküségé~ 
böl legfényesebb nevelést nyervén, legszebb 
reménnyel bíztatva,'vétettem olly életmód 
által, mellyet néhanapján elöbb kimenthe 
ték vala. Meg nem felelhetek róla. De már 
ollyan szigoru a’ sorsom -' 

TiT. TAN. Semmit sem ñzetek. 

WALL. Ún. Gyalázat “(r reám. 
TiT. TAN. Megérdemletted. 
WALL. Ún. Koldus vagyok. 
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TiT. TAN. Vagyon tíz ezer tallérod atyád~ 
ról. 

WALL. ÚR. (Аидgycnыше). Volt! _ Szegény 
gyermekcm _ csak ‘gyermekemet $z11 
nom !— 

TiT. TAN. Semmi közöm hozzá, a’ gyer 
mekhez. 

WALL. I'Ir. Bátyám uram, kétségbe esem, 
ha megvet. Csak a’ közvetetlen gyalázattól, 
kérem, mentsen meg! Mentse meg bennem 
azt a’ пevet, mellyet mind a’ ketten vise 
l‘ünk! Azután elmegyek innen, és soha sem 
merészlek többé bátyám uram’ kegyességé 
hez folyamodni. 

TiT. TAN. Már el vagyon minden rendel 
ve, Fernau úr’ részire. Az elveszi a’ gróf 
kisasszonyt, és fogadott gyermekem. Azon 
ban minthogy innen odább akarsz állni _ 

WALL. ÚR. Óhajtanék innen elmehetni! 
rövid idön elmehetni. 

TiT. TAN. Gabrecht! 
TITOII. Excellentiád! 

TiT. TAN- (minckntánna egy idcig “Не iitkon lieszéli , 

wnieureiai...) Ez itt majd megmondja vélemé. 
nyemet. 

WALL. Ún шт„ e>idckcive)' Bátyám uram 
csak egy _ 
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TiT. TAN. Ez itt 

WALL. I’m. Еgy szóval sem szánakodik 
azon szerencsétlenen, kit egykor Friczének, 
íìának neyézett? 

TiT. TAN. Kifáraszt _ a’ sok beszéd. 

Adieu pour jamais! (.1) 

HATODIK JELENÉS. 

вLбRшвK, A’ TiTKos TANÃCsos NIÉLKÜL. 

WALL. Ш‘. Nos? mi van hallani valóm? 

TiTOK. Csupa nagylelki'iség buzdi’tja ö 
excellentiáját. A’ báró urnak‘ úgymondott 
mariágéja általjában nincs kedvére. 

WALL. Ún. Tovább! 

TiToK. Hanem ha ezt rendszerint való 

elválással megsemmisi’ti, és a’ nyert ñacskát 
monsieur Stern név alatt nevelteti, hát meg 
íizeti adósságait, és mostan ’s mindenkorra 
nézi'e útra való ajándékot is ‘И. 

WALL. Ún. Abból semmi sem lesz: be 

csületes feleségemnek megmarad a' férje ’s 
ñamnak a’ neve. 

TiTOK. A’ jeles név, szegénységgel tár 
sasítva, nem elég! Hisz a’ nagysaígos asszony 
is csak megelégszik veleQ 
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WALL. úR. Mért? mért az? 
‘иToK. Édes istenem! _bajos koplalni. 
WALL. Ún. (smo...) Biz igaz! 
“ToK. 'S ha az enibeI' ñatal, és szép 

is, ’s koplalnia kelletik, holot't lakozhatnék, 
pedig gazdagon; akkor reñexiók támadnak. 

WALL. Ún. Gonosz bolondja! 
TiTOK. (mérgeiaаve). Azt kikérem magam 

nak! Bolondnak öreg vagyok; ’s nem is ér 
demlettem meg uraságod’ kedvetlenségét, 
inert ma is eszközöltem neki pénzbeli sege 
delmet 

WALL. ÚR. Kinek! hitvesemnek? 
TiToIf. Igen! 
WALL. IiP.. Ki által? 
TiToK. Fernau iîr által. 
WALL. Úix. Semmije sem kell. 
TiToK. Az éhség és gond 
WALL. ÚR. Türhetöbb, mint az ö ala 

mizsnája ’s az úr’ szánakodása. Elfogadta 
hitvesem a’ pénzt? 

TiToIc. Oh istenem! _ köszönettel _ 
örömmel. ‚ 

WALL. Ún. Vissza vele! F ernau _rosz 

lelkiesméretén reám nézve ne könnyítsen 
alamizsnával, én pedig nem terhelem enyé 
met feleségemen elkövetett méltatlansággal. 

\ 
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Mondja meg ezt bátyámnak. Mondja nek'i, 
hogy semmim sincs már, semmim! hogy két 
ségbe esem. Mi lesz belölem, azt isten tиф 
ja. Ha van még a’ sorstól mit reményle 
nem, azért van, mivel most ineggyözödve 
inegyek el innen, hogy szent kötelességemet 
egy szerencsétlen asszony iránt meg nem szeg 
tem. Ide soha sem jövök többé. (el). 

TiToic. Annál jobb, annál jobb! Lega 
МЫ) nyugodtan és békén költhetjük el ma 
gunkét, jött ment, sohonnai báró uram. (el). 

HETEDIAK IELENÉS. 
(\Vallcnfeld i'Ir’ házában). 

шинRi TANÁCsos. JAIIAB. UTónB WALLEN» 

FELD AsszoNYsÁG. ‚ 

TAN. Mit akт'Мt a’ nagyságos asszony? 
Nagyon sietek. 

.IAKAiL Mindjárt itt lesz 6. (mms, a» )mL.ö 
uobn'hn)_ I' 

TAN. Talán útbaigazítót javasol. Talán 
elakarnak valahára menni. Szívesen teszek 

valamit, csak menjenek 
WALL. Assz. Köszönöm, Fernau ur, hogy 

eljött. Legyen olly szivességgel, vegye visz 
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sza levelét. Tartalmát nem a'karom sem bir 
ni , sem tudni. _ , 

TAN. Úgy _ hát önnön magáról felejb' 
kezik meg asszonyságod. Hanem ña van. 
Mondom, nientse-meg maгát és gyermekét. 
Férjét meg nem fogható magaviselete elvesz 
té. Be fogják záratni. 

WALL. Assz. Mit mond? 
TAN. Ezer talléros váltólevél miatt. Ép 

pen most történhetett, hogy ezt legutólszor 
mutaták be nékie. Bizonyosan tndom. 

WALL. Assz'l Mit tegyek e’ dologban? 
Tanácsoljon nékem. 

TAN. Mentse meg magát és gyermekét, 
menjen el. Bátyám talón Iíd valamit hozzá. 

WALL. Assz.' És férjem? 
TAN. (vnivonim). Az , igen is semmire~ 

kellö _ 

WALL. Assz. Báró úr, vége beszédiink 
nek. 

TAN. De ha б már be van zárva , mi ha 
szon, ha asszonyságod is vele vész? Vagy 
talántán jónak véli, önkényes elválással nie 
nekedni'? 

WALL. Assz. (пешиеI méri 6I, ’A elmegy). 

TAN. Átkozott dolog! Ha csak ez шaш 
szony meg nem ejti, "s kétségbeesetten po 
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kolig nem i’izi öt, — nem' menekszünk az 
osztályos örököstöl. ‘ " 

NYoLCzADIK'JELENÉs 
ELr'íimi. BERGER RвCTоR. 

цвеTоR. Nagyságodnak legalázatosabb -- 
TAN. Kicsoda az úr? 

RвCTоп. Godofredus Berger! Lycei no-‘ 
stri maioris Rector. 

TAN. .ló reggelt, rector úr! (eI). ' 
RECTOR (aI.'nn. néz). Kiosit durva! illetlen i 

Éjszaktartománybeli lesz, kiket már Taci 
‘ tus „De moribus Germanorum“ való szaka 

szában illyeneknek rajzol. 

KILENCZEDIK JELENÉs 
ELöBBi. WALLENFELD ÚiI. 

WALL. ÚR (Maele'ns1 Imm, mpi... Ienyomon I. 
nml). Két órám-csak két órám vagyon me'g 
hátra! itt gyмать"t vallani, vagy ott gaнa 
vetemedni. Oh istenem! Csak egy menthet 
meg engem --- a’ halál!. A’ ‘halál középett 

KIEL’. :Ã1'inizi». iv. 5 
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van! A' halál Inegment mind a’ kettötöl! _ 
Ilanem _ (um. aai) atya vagyok! 

RECTOR (.v II ы figyclemmel i...ug.'....., »s ....minni... 

an., 1.....; m.gy). Akkor kötelesség van középett, 
földi uram. 

WALL. Ún. мышц). Kicsoda az úr‘! _ 
‘ RECTOn. Berger rector. És az úr!_ 

WALL. Ún. Wallenfeld. 
RECTOn. Oh! tehát ezerszer kérem a’ 

nagyságos urat,__ vagy ahhogy különben 
megtisztelni szokták _ 

WALL. Ún. (féIImILnóiag). Szerencsétlen 5111 
lemény, annak nevezhetnek engem, annak. 

RECTOn. Attól Isten örízzen! Az nem 
lehet. 

WALL. Ún. (Mang). Oh igen. 
RECTOn. Nem, szerencsétlennek senki 

sem születik. Astra regunt homines, sed re 
git astra Deus. 

WALL. I'In. Uram, mit kiván tölem? 
RECTOn. Talán csak az úr az a’ п11531s0 

gos_vagy inkább jó Wallenfeld, _ a’ ki 
az a'ngoly kávéházban bizonyosfélszeml'í rab 
lónak játék és gyilokasztalánál egy í'iatal 
embert a’ végromlástól megmentett ’è 

WALL. Ún. Igen, jelen volt egy Нaш! 
ember, a’ ki látható ijedtséggel és kevés 
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pénzzel igen hevesen,' vigyáztalànúl, ’s vak 
meröen játszott 

RECTOn. Fiam volt, a’ ki kevéske sze 
génységemböl 7 darab lou'isd’ort már el is 
bitangolt vala, ’s jöttem az úrban, a’ ki öt 
a’ feslettség’ útjáról elragadá, a’ gondvise 
lés’ nn'íszerét tisztelni. 

“'ALL. ÚR. Nem, uram, én rajtam nin 
csen mit tisztelni. 

RECTOn. Ez a’ dicsö tette ñammal 

WALL. ÚR. Vak eset volt - csupa vak eset. 
Engem már kirabolának, ’s dologtalan ál 
lék a’ játékasztalnál. Zavarodása, ñatalsá 
ga, és képe az embernek érdekelt. Vak 
eset. 

RвCTоR. Éppen nem! Én nem statuálok 
vak esetet. " 

WALL. Ún. Nem? Hát mondja meg 
nekem , micsoda gondviselés hagya en 
gem, a’ ki az úr’ Hát ma mentém meg, leg 
dühösebb játékossá lenni, a’ ki magát ’s 
vagyonát ’s feleségét ’s gyermekét úgy el 
felejté, hogy e’ pillanatban egy fillérnek 
sem ura ? egy ñllérnek sem? 

нвCTон. Kedves uram, álmélkodásba 
hoz. »- De — talán nem ügyelt a’ gondviselés“ 
útközi követít'e! kik megálljt kiáltanak! - 

IIl 
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nem a’ merö sziklák’ ‘és mérhetetlen mély 
ség’ intésire. 

WALL. Ún. Meglehet. 
RECTOR. Hanem öröintelve-elment va 

la mellettök. ‚ 
WALL. IÍR. Ugy lehet, de már megesett. 

Mit aztán? 

‘ RECTOR. Ha- megengedi, hogy a’ hálás 
einber szabadon szólhasson , hát gondolom; 
épen ñammal való jótettén kellene éltének 
йj pályáját Кажdый 

WALL. ÚR. Аzжal egy Юteit ideji'í “Щё 
levél sincs kiñzetve. 

RECTOR. Keresztyén bizodalommal to 
vább haladni-- 

WALL. Ún. Abból nem eszik feleségem 
’s хЁ’yeттeйem ‚ kik hibám miatt éheznek. 

RECTOR. Éheznek? Illyen derek embe 
reй! rangbeli személyek! Ej, ej! De ha 
már úgy vagyon , ajánlok gyenge hálából_ 
ha elfogadja, míg az idö jobbra fordul, бt 
louisd’ort költsön. 

WALL. ÚR. Szívem, ezt el nem fogadha 
tom; mert nálam az idö"jobbra többé nem 
fordul. ' 

RECTOn. Nem Тоrdа“ Igen , igen! ez az 
úrnak a’ vak esetröl való tanítása. Én peйд; 
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a’ keresztyén bizodalom’ tam'tásából mom 
dom, még jobbra fordul sorsa. Te’ssék hát 
csak velem jönni. 'Én egу könyvaírostól bi' 
zonyus görög mапka’ fordításáért На louis 
d’ort дapиm, 'mellyhez feleségemnek semmi 
köze : felezzünk -- derék ‚ szerencsétlen 
ember! ‘ 

WALL. I'm. Rector úr, ez igen jó sаáт 
dék ugyan; (rabe mi mgm hanem én nyomo 
rult, oh! _ 

RвCTоR. Fogadja el hát szegény jó aka 
ratomat. Fiamat és az иrat illetö ezen alka 

lommal mégis meg kell mondanom, hogy 
mi Európaiak mi'veltségünk mellett is furcsa 
emberek vagynnk. 

WALL.V ÚR. Hogyhogy? 
_цвеTоR. Gondolja ‘el maga is! "- vagy 

пaй keresztyén rendeink, melly'ek a’ tengeri 
rablók által elfogottakért kol'dulnak! ezen 
czélra önkényt odaadjuk pénzünket; harczra 
Кeщи]: Algiernek tengerrablói ellen; tolva 
jok ellen, kik éjjel betörnek, vagy Выби 
ben rabolnak, aknsztófát építünk mindern ha 
tárra; ’s le is szokta a’ keresztyén elöljáró 
ság, másoknak például, magoknak pedig ér 
demlett büntetésül, öket alacsonyítatni, ’s 
fel is magasztaltatni:_ellenben nyugodtan 
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nézzük, ’s meilette ülünk, midön égö gyer 
tyánál a’ rabló ’s kártyaorzó,ügyes hüvelyk 
kel, nagy társaságban- egy keresztyén em 
bert a’ másik után megfoszt, kirabol, ke’t 
ségbe hoz, vagy 1чaи"). visz! 

WALL. ÚR („ш.щ. Igaz. 
RECTOn. Lopjon a’ szegény legény egy 

pár ezüst csatot _ dejsz! akkor tiistént tal 
pon az egész igazság, ’s utánna; ha pedig 
felesége ’s'gyermeke koldulásrn kénytetik, 
’s vízbe ngrik valaki, kinek mindenét el 
nyelé a’ zöld asztal, ott állunk a’ holt te 
temnél , ’s mondjuk: a’ pháró vala romlása, 
’s megnyugodva oszlanak el az emberek. A’ 
rabló úri kocsin ’s inassal jár , a’ meglopott 
alázattal süvegli , az igazság látja , vesztég 
marad ’s gondolja: a’ pháró vala segedelme. 
_ Mind ezt ininden ember igen természe 
tesnek találja; holott pedig mégis igenigen 
természetlen, ’s annyit tészen, mint a’ sza 
bad akaratról ‘való шn’йбы: igen balra ma 
gyarázni. 

WALL. Ún. Ha rajtam nem segíthetni, 
hát ináson segítek. Jöjjön , rector uram, Най 
hoz. Megintem öt, ’s mопаеm neki , mi 
most az én állapotom. 
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RнCTоп. А’ gyászkép talán hathatósabb 
vnlamennyi morálnál. Tegye аж egy ö‘reg 
atya’ kedvéért. 

WALL. ÚR. Megteszem. Az a’ gondolat, 
hogy ezen embert megmentém ama’ nyomo 
rúságtól, mellyben én vagyok, tán lecsilla 
pítja keblemnek háborodott hullámait. (en. 

TIzEDIK JELENÉS. 

ELöBBiEK. ‘VALLENFELD ASSZONYSÃG. ‘JAKAB. 

WALL. Assz. Kedves férjem ! 
WALL. ÚR (mm kann). Mindjárt vНаsza 

jövök 
WALL. Assz. Kivel megy ö el,’s honi? 
JAKAB. Nagyságos asszony, igen messze 

jutottunk a’ nagyságos úrral. 
WALL. Assz. Hová megy ö?' 
JAKAB. Isten tudja; hanem -- isten bo 

csássa-kivánmím, menne a’ meszsze vi1153 
Ъa! Oda kinn megint megtámadják a’_ raga 
dozó madarak. Az a’ vén gazember “Нинe 
velével , és -- meglássa-beülteti. Mit az 
tán? Szégyen és gyalázat. Hogy sem ezt el-' 
nézzem, inkább menne isten’ nevében el! 
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TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

KAROLY. вLбRnшK. 

IIÁROLY. Anyám! mikor reggelizünk'!_ 
Hiszen már késö az idö , nagyon éhezem. 

WALL. Assz. Majd _ maг! _Ah Jakab ! _ 
JAIIAB (man. ma. Icnyem ad mène). Ehol 

Károlyka-menjen csak a’ szakácsnéhoz 
II'ÁROLI’. Nincsen itthon. Tú'z sincs a’ 

konyhában , bizonyosan nincs! 
WALL. Assz. (iem ‚ь ‚щ. 

iAKAB Oumma.. Iönyczii.) No _ hozok én 
inindjárt tejet az úrñnak- csak menjen el6 
re _ elöre ! 

KÁROLY. Hová menjek’.l hiszen senki sincs 
itthon _ 

JAKÀB. Elkísérem én. (Egynehâny le'pést megy а’ 
gyermekkel, ott hagyjn, Wallenfeld asszouysághoz tér, e's Кваet 

...akamu ki. papiro... ad und). Meg ne nehezteljen , 
édes nagyságos asszonyom. _ J "jjön, Károly 
ka. (тегу) 

‘VALL’ ASSZ. (megrendiilten иным fordulva). Ja 
kab ! _ 

мKАВ _(Inenet kaaten). Téjröl kell gondoskod 
nunk. 

KAROLY. Biz i'gen,_igen! (nume)_ 
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TIZENKETTÓDIK JELLNÉS._ 

WALLENFELD AsszosYsÁG EGYEDÜL. 

Micsoda ez , mit akar a’ jó öreg. (А’ м 
ы“ mman). „Az én jó nagyságos asszonyom 
nak. (Felbomj. n' 1mm e's 01m). Kérem legjobb, 
szerencsétlen asszonyságodat, hásználja az 
öreg Jakab’ parányi szerzeményét, a’ míg 
megint másként lesz. Ha ezt megtagadja t6 
lem, agyon búsulommagamat. Benn fekszik 
tizenöt tallér aranyban, nagyságodnak 'hol 
tig Ы? szolgája. Stormann Ja‘kalŕ‘. -Bi 
жопy hiv! ’s bajban és szükségben hiv. El 
fogadom, habár szívem szakadoz alatta. 

TIZENHARMADIK JELENÉS. 

ELößm. STERN HADNAGY. 

HADNAGY (hcjö ёs megölcli “íallenfcld nsszonyságoi). 
WALL. Assz. (та‚а; e'. öröm kan). Ah Iste 

nem ! 

HADNAGY. Jó napot, Mari! 
VALL. Assz. Atyám! atyám! („умы borul). 
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HADNAGY (felemeli annak képét). Rég’ nem Ыt 

tuk egymást. 
“'ALL. ASSZ. (megcsókolja ы „мы „mi , után ke 

ré.). Oh kedves 'atyám, végre mégis csak 
meg kíván bennünket Май? 

HADNAGY. Hiszen bizony szükség kettönk 
nek egymást látni , 's egymással szólani. 

WALL. Assz. Az öröm és meglepés szó 
hoz sem juttatnak. 

HADNAGY. Úgy lehet elsö örömed öt esz 
tendei tölem való távollétedben; mert min 
dent tudok ám, habár semmit sem tudattál 
is levelidben velem. ' 

WALL. Assz. Öt esztendöt tölthetett el 
uram atyám , a’ nélkül, hogy engem látna? 
hogy unokáját látta volna? Jöjjön csak Ká 
rolyomhoz. 

HADNAGY. Aztán, aztán, kedves Mari! 
(megöleli a.). Isten áldjon meg! Sírsz? - Jaj 
bizony, szinte magam is úgy vagyok. De 
nem sírok , örülök , hogy megint látlak és 
bix-lak; hiszen te vagy mindenem e’ világon, 
’s már nem hagylak el többé. 

WALL. Assz. Nálunk marad, uramatyám? 
HADNA'GY. Nem. _ 

‘мы. ASSZ. De mégis egy ideig? ’ 
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HADNAGY. Mennél rövidebhig , annál 
jobb. -- Рай-adt vagyok, gyermekem! (мы). 
Ülj mellém. 

WALL. Assz. (menaje in, e's megfogj. мы). Hála 
isten , hogy még olly jó szi’nben vagyon. 

HADNAGY. Még tl'írhetö; hanem egyen 
megreped szívem. Kedves gyermekem, kol 
dus vagy. 

WALL. Assz. Nagy Isten! könyörülj raj 
tunk! („п.i";. ‘ыры mbkcndövel). 

HADNAGY. Férjed, a’ nagyságos úr , gaz 
ember. 

WALL. Assz. Keményen itél, édes atyám. 
Hиш/юY. Hogy a’ szenvedelem elkábíta 

benneteket , téged és öt , akkor kellett vol 
пa keménynek lennem, ’s neked parancsol~ 
nom, hagyd magára. «- Hanem szerelmes 
valál, siránkoztál, sóvárkoztál; ö is veled 
rimánkodék! A’ szerencse’ álomképei játé 
kot üzének fejemmel, ’s én igent mondék 
boldogtalanságodhoz. Bocsásdmeg. Most pe 
dig hadd lássam, hogy’ hozhatom megint 
jóra. 

WALL. Assz. (мы). Férjem büntetést, de 
némineml'í mentséget is érdemel. 

HADNAGY. A’ szerelein’ birálatában, igen. 
Derék asszony vagу. Нaпem a’ becsület’ ité 
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'löszéke elött is meg kell jelennie, ’s az 
atyának számadóznia. 

‘мы. Assz. Hallgasson meg. 
HADNAGY. És ha itt meg nem felel -- 
WALL. Assz. Az atya atyai- mód’ fеще 

ñát itélni. 

HADNAGY. Jámbor asszony! még egyszer 
mondorn, te és a’ becsület vagy miudenem 
e’ világon! Becsületem eleget szenvedett a’ 
hadi ministerek’ mindenhatósága miatt 
Engem sokat használtak, ’s köszönetül rang 
osztásban elkerültek; félig meddig ápolgat 
tak, ismét használtak, ’s mind ismét elke 
rültek. — Ekkor öszvecsikon'tám fogamat, 
kezemet mellemnek azon szurására тevéт, 
mellyet az ellenhadi karabín ejte rajtarn! 's 
gondolám, csakugyan kijelelte a' helyet., 
hol a’ vitézrend’ czi'mere fekhetnék --- nem 

fekszik rajt’ -- az is jó ! — Érzeményem 
az iránt, a’ mi engem illet vala, pótolja 
ki a’ czímert, mellyem nincs. Minden ha 
rag tréfa lön, ha te reád gondolék; Ámde 
most a’ te szerencséd is fel vagyon már kon 
czolva: mi vígasztaljon engem most, midön 
illy koromban, ’s épen most, újolag elke 
ríilnek. 

WALL. Assz. Micsoda? lehetséges ez? 
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HADNAGY. Igenis, gyermekem. Fiatal 
gyerköczét akarnak kapitányommá tenui. 
Becsületemnek e’ gyalázatos felejtése min 
den sebemet újolag felszaggatá, ’s könnyei 
den szívem épen megszakad. Elégtételt aka 
rok mint atya és mint tiszt! azért jöttem , 
most hagyj csak engem végezni. 

WALL» Assz. Kedves atyám még sem ki 
уáмa Károlyomat Май‘! 

HADNAGY. De igen! --- mmm). Férjed 
hez hasonlít? 

WALL. Assz. Sokban uram atyám’mássa. 
iiADNAGY. Majd ellágyít a’ gyermek. 
WALL. Assz. Atyjáért fog esedezni. 

n HADNAGY. Hanem azért állandó maradok; 
mert Майt szemeid, kedves Mari, hatal 
masban panaszolnak, hogysem a’ gyermek 
esedezhetik. 1er, vezess hozzá. (Emmen). 
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HARMADIK FELVONÁS. 
WALLENFELD ún’ nAzÁsAN. 

 

n ELso JELENÉS. 

‘ IYALLENFELD Ún. “FALLENFELD ASSZONYSÁG. 

WALL. t'm. (himlenmbclép). 
WALL. Assz. (ватт). Mi bajod? miértê 

Forralsz valamit ellenem! Szólj, de nyilt 
szívl'í légy. 

WALL. Ún. (cuamm. Nos tehát. („анемии ы 
еммнмшыцшшщ. Atyád van itt? 

WALL. Assz. Épen nem várva érkezett 
meg fél órával ezelött. 

WALL. ÚR. «атг. Nem várva? — Hm! 
ej! lám! (ßgykedvaen). Hová ment? 

WALL. Assz. Nem tudom. 

WLL. Ún. mmm). Mért kerül engem? 
He ’È 

WALL. Assz. Nem gondolnám, hogy ép 
pen kerül — hanem — kicsit — csakugyan 
neheztel reád. Ismered gondolkodása’ módjút. 
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WALL. ÚR. Nos, (штI) egy szóval hát 
elhivattad. 

WALL. Assz. Fricz! 

WALL.'Ún. Segítséglïl hivattad. 
WALL. Assz. Ne búsíts. 
WALL. ÚR Panaszoltál ellenem. 

WALL. Assz. Ha kedvetlenség szól belö 
led, megbocsátok szivemböl. 

WALL. Ún. Meggyözödés, -- és kedvet 
lensc'g a’ meggyözödés miatt. Megérdemlet 
tem ugyan töled e’ lépést; de még sem ‘16r 
tam, nem vártam. 

WALL.. Assz. \Vallenfeld,még egy szóval 
sem panaszoltam neked, bár mit штыk 
is általad. Éjelenként sírtam, ’s majd nem 
áldozatod levék, csakhogy nappal ne léss 
rnjtam sírt képet. Én és gyermekem, éh 
ségnck valánk ma kitéve, mint az útféli kol 
dus. Semmit sem szóltam eddig még felö 
le neked. Hanem most тaет! kénytelem' 
teм e’tl'írelmemre útasítni, mellynek engem 
kérdésed, és mînden felelet alól fel kell 
vala menteni. 

WALL. ÚR. Az igaz, ’s fel sem is emel 
hetném szemem’ hozzád, ha e’ ti’írelmet fel 
áldozás’ és szerelemnek tarthatmím. De , ha 
könnyelml'íség volna -- pedig -- mondtak 
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nekem elöbb valamit bátylím’ hlîzánál _ 
mondták, pénzajándékot fogadtál volna el 
Fernautól! nz én rablómtól , az alacsony hí 
„маты, a’ ki számtalan gazsággal bátyám’ 
kedvezését lopja, a’ ki az én , a’ te, és a’ 
szegény gyermek‘ szerencséjét pórrablóként 
elragadta! --- Oh Mari! --- hogy’ tehetted 
aн? 

WALL. .Assz. Кapпат Fernautól levelet; 
de visszaadtam feltöretlen. 

WALL. Ún. Mit mondasz? Igaz ez? 
WALL. Assz. Irántam való önérzetedet 

szólítom fel, képesnek tart-e engem ala- 
csonyságra. 

WALL. ÚR. Fájdalommal tudom, hogy 
semmi pénz sem vala már kezednél-látom 
a’ déli készületböl , vagyon pénzed; honnét 
"agyon l.’ 

WALL. Assz. (мы adje nm.’ 1mm). Innen. 
WALL. ÚR. (nvm. e'. elrordun. 
WALL. Assz. A’ jámbor Jakabtól elfo 

gadtam; F ernautól nem. 
WALL. Ún. (Рамы мы). Fizesd ki Jakabot. 

-- Mit akarhatott Fernau neked írni? Hogy’ 
akarhatott neked pénzt küldeni? Мég is kel 
lett elébb valaminek -- egyezkedésnek - 
bn'ztatásnak történni, mire eífélét merhete. 
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WALL. Assz. Barátom — csak magàm’ 
részire szóltam; Pernaut nem védelmeztem. 

WALL. ÚR. Kitiltom (it a’ házból. 

WALL. Assz. Bízvást! tegyed azt. 
WALL. Ún. (alme'nodv. „mmа ы). Megbocsát 

hatsz nekem ? ' 

WALL. Assz. Ha te olly könnyen veszt 
heted el bizodalmad’ irántam, honnét vel 
gyünk mind a’ ketten békét és nyugalmat? 

MÁsonIK JlaiAalviâs.’ 
ELöBBmK. nADNAmr.' 

HADNAGY. Hiszen itt vagyon valahára 
“’allenfeld úr‘. 

WALL. ÚR. Kedves atyám, (me. nm. ‚щ 
щщ örömmel hallom — ' 

'HADNAGY. (‘маIышаштрiдъмгопшщ.Нaзy} - f 
magunkra , gyermekem. 

“'ALÍ“ 118- (visszalép). ' 
WALL. Assz. Nem örömest. Engedjen itt 

maradnom. ‘ 

HADNAGY. Fogadj szót atyádnak, kedves 
leányom. 

“'ÁLL. ASSZ. (fz'jdnlommal ne'zi n_xind n’ “мы, ’A elmegy). 

löl.v. :Á.rńKuíw. n'. G 
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HARMADIK JEL’E‘NÉ‘S. 
“'ALLENFELD Ún. HADNAGY. 

WALL. Ún. (маты we“ kmkm ma.. „6:). 
HADNAGY. мы“). Nos, báró úr, mit hall 

örömmelŕ — mit hall? ‘ 
WALL. Ún. <elcsücsedren).Hogy uraságod Hoz 

zánk jött. De csak nem illik, hogy én fo 
gadjam el. (мы elsze'gyeniiléssel). Beszéljen , min 
dent meg kell hallgatnom. Szólnom, semmit 
sem szabad, éppen semmit. ' 

HADNAGY. Egészen eltévedett nram. Én 
csak igen keveset fogok a’ báró úrnak mоп 
dani. 

WALL. Ún. Mindent elveszettnek tart, 
a’ mi reám koczkáztatik? 

HADNAGY. А’ hol illyen feleség’ esede 
zési és könyei foganatlanok valának; a’ hol 
egy kellemes, jó ñúnak tekíntete nem ha 
tott ‘n’ szívre: ‘ott teljes a’ vadság, ’s az 
illyen ember’ állapotja állati. И! még az ipa 
rimánykodjék vagy czivakodjék? Pah! dol 
gunk mindjárt végzödjék. Kivánom —— 

‘ WALL. ÚR. Megérdemlein haragját. De 
ha tudná - 
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HADNAGY. Haragomat? Nem, fenyítéket 
érdemelne az úr; haragomra már elégtelen. 
A’ ki becsületét és vagyonát elbitangolja, 
feleségét ’s gyermekét kenyér ntán hagyja 
epedn'i, utolsó garassát fosztogatók’ társasá 
gáha viszi, a’ helyett hogy dolgoznék, he 
nyélni jár, a’ ki -— röviden és igazán: nem 
intém az urat, mert játékosnak szólani, an 
nyi, mint falra borsót hányni; elvártam míg 
koldus lett. ——- Most itt' vagyok , és’vissza 
ve'szé’m' leányomat. ‘ 

WALL. Ún. Mit, mam? ollyan kegyet 
len lehetne1 ' 

HADNAGY. Jól illik az úrnak, ezen szó 
val én e'llenem élni. 

WALL. Ún. Нa Marit elvesztem » 

Hиш/10v. Köszönje az Istennek,_ hogy 
elviszem rnagammal! Maradjon el érzelgö 
szóvitávnl. КУПИ") szólva: miböl egyék’@ 
Чag)’ azt akarja elérni, hogy felesége a’já 
tékasztaloknál fogpiszkálót ’s holmi jeles 
beszédkéket, példarajzokat árulgasson? -- 
Magam szegény vagyok. Mi lesz holtom után 
belöle, зам-1sten tudja; ámde addig még 
is elél. Az Isten aztán tovább segíti. És 
gyermeke -- az a’ szíves jó fuí! Oh! -— ma 
kerül legelsö könyembe szegénységem. 
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WALL. Ún. Ember , Швeй tekíntetét in- 
kább tisztelem; ’s nagyobbra tartom, vala 
mennyi itélöszéknél, legyen irgalmas irántam. 
Végromlásomnál vagyok, _ne taszítson hele! 

HADNAGY. Mit akar? Irgalmas volt az úr 
felesége ’s gyermeke iránt? ’S én számadást 
kivántam-e maga okozta álmatlan éjimért@ 
bosszút kivántamf e ápoltam ’s elverte virá 
gomért? Mit kivánok? gyermekemet ’s uno 
kámat; egyebet semmit. Magát az Istenre bi 
zom. Holnap reggeli hat órakor én, leányom 
és gyermeke, elutazunk innen. Iшeи velünk. 

WALL.' ÚR. Felmenti magát minden fele 
let alúl, ha engem a’ kétségbeesés iszonyú 
tettre _visz? 

HADNAGY. Igenis, fel! Virtuskedvcllte 
leányom fertelmes vötöl megy el. 

WALL. ÚR. Ha megjobbult életem — 
MADNAGY. Soha semjobbul meg a’játékos. 
WALL. ÚR. Mitsoda? — 

HADNAGY. А’ ki úgy Ишим, mint az 
úr , az soha_ sem hagy fel vele. 

WALL. ÚR. De mit, ha már nem játszha 
tik, ha a’ szegénység lehetetlenné teszi, mit 
akkor 'l' 

HADNAGY. Akkor a’ szegénység, nyerö 
vágy, fösvénység, henyeség, kétségbeexés 
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’s bosszú a’ meztelen játékosból olly vad 
szörnyeteget szíil, hogy a’ becsületes atуa’ 
inkább látja leányát holtan a’ koporsóban, 
mint illyen emher’ oldalán; kit minden pilla 
nat rabló és gyilkossá bélyegezhet. ›- Hat 
órakor indulunk. (im 

WALL. ÚR. (minimun. ы мы.” „muy lépé.i @1 
тем, mains mm. Atyám! atyám! 

HAUNAGY. Leányomat. 
WALL. ÚR. (xm'n„'1 _n.gj. ы). Megmarad ennél. 
HADNAGY. Igenis --- 
WALL. ún. Meri? 

HADNAGY. Merem Istenre! --- (mmm тew_ 
Mit akar az úr? Hatvannégy esztendös va-' 
gyok, ötven esztendeje, hogy elsö serkené 
semtöl fogva elevimmel veszódöm , 'az иrat 
pedig Istennek ajánlom; azután bízton me 
gyek a’ világ’ zajjába. Ezzel mondom 11211i’ 
nak , leányom eljö.' 

WALL. Ún. (mm1). Én is tehát mondom 
az úrnnk, hogy magamat ágyon — 

HADNAGY. Megállj? ‹ге„ще1г.1т›.Гiatal em 
ber! (u e'gre .nm.1.4.1). Vigyázz magadra! (el.) 

WALL. ÚR. Nem, ezt meg nem élem ! --- 
ezt meg nem élhetem! 
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1\’EG.J§HA;1)1K‘JELENÉS'.‘ 
_ _ _ t 

_ ELÖBBL _WALLENFELD AsszoxYsÁG. U'róBB,_ 
JAKAB. ‘ 

WALL. ÚR. Tudod? Nem, nem tndhatod. 
Szemedböl részvét és szeretet szólanak. fem 
tudod, és nem akarlmtod.' 

‘WALL. Assz. (Mmmm.) De mit? 
WALL. Ún. Mari! -— lépj ide hozzám --- 

nézz reám. --'Tudod mit beszélt az atyád 
“Нem? . ' ‘ 

WALL. Assz. Nem, olly igaz, mint élek, 
nem tudom. 

-‚ WALL. ‘ЗR. Azt akarja , hagyj el engem. 
WALLVAssz. Azt mondja az atyám? 
WALL. Ún. El akar téged magával vin 

ni‘, téged és gyermekünket. ‘ 
WALL. Assz. Nem megyek vele--' 
WALL. Ún. Nem kérhetlek nálam mara 

dásra. Én megvetett‘, gyalázott, nyomornlt, 
koldus vagyok. Atyádnak teljes igaza van; 
nem tudom, miböl esztek holnap. Gyüflöle~ 
'tes ember vagyo’k. Ha eltéped azon kötelé 
ket_, mellyr téged éhség és sanyarúsághoz 
esatol -- nem шары'атм": hanem -- 



71 

_WALL. Assz. Fricz! 
‘ WALL. ÚR. Hanem, rettenetes volna, 

rettenetes! Ládd, sem atyám sem 'barátom ‚ 
minden elfordul tölem. — A’ boldogság és 
béke örökre lnícsiít vettenek tölem. Ha te 
elállsz, _ha gyermekem elválik tölem, mi‘ 
lesz aztán belölem? - O Mari, Mari! Ret 
tenetesen vétettem; hanem iszonyúan meg 
is bůntettek! Atyád igazságos; hanem az 
igazság hideg. A’szerelem nem. Ha szeretsz, 
irgalmazz, ne hagyj el, midön az egész vi 
lágból kitiltanak. (mmm. 1111111). 

“АЬЬ. Assz. Hallgass meg; _ 
WALL. ÚR. Ne kegyeskedjél most- ne 

beszélj érzékenyen-igen nagy elvetemedé 
sem, ha kegyes vagy. '(1521l: határozz, mondd, 
igen vagy nem _ha igen-akkor hagyj men 
nem ’s menedéket keresneni. ~-- Нa nemf! 

hát hagyj mennem,és soha lsekérdd,_ 1101 hal 
tam meg. ‘ 

WALL. Assz. Igen, igen, igen! nálad 
maradok. Osztuzom mindenben, a’ mi ér‘ --- 
nem hagylak el. 

WALL. ÚR. (rélugrik). Mari! Ah, mit ajánl 
hatok neked? Szegénységet! 

WALL. Assz. A’ fogyatkozásnak is van 
öröme — fogyatkozás és‚ virtus -munka és 
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kenyér -- szerelem és hüség ’-- szeretet és 
hála legyen jelszavunk! 

WALL. Ún. Fogj fel, -- te mentél meg. 
-- Tied legyen életem !- Dolgozom. - Adja 
Isten, hogy a’jövendön felejthesd a’ mnltat! 

WALL. Assz. Azt fogom, ha nem játszol 
többé. 

WALL. ÚR. Soha többé, soha! 
WALL. Assz. 'Ne ánn'ts. -- Egyedl'íl e’ 

remény lesz gyámolom. Soha sem játszol 
többé? 

WALL. Ún. Soha! 

WALL. Assz. Fogadd fel szavadra --- 
WALL. ÚR- (rohiukodik).Ah, Mari! — hát 

van még nálad értéke ? 
WALL. Assz. Szíved minden értékem; en 

nek kötém le magamat; mindent próbálok e’ 
kötésre. ‘ . 

WALL. Ún. Ha szívem megcsalhat--- ak 
kor hagyj el, vedd gyermekedet -és menj 
bucsu‘nélkül el. 

WALL- ‚шsа. Kész a’ fИgy. (megölelíőt). 
Szólok atyámmal. Soha sem hagylak el. (EI). 

WALL. ÚR. Most még egyszer ellene dol 
gozom a’ fogságnak. (emm): 

JAKAB. (jő). 

WALL. Ún. Kalapom-nt. 
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JAKAB. Meglesz. (mm1 11.1). 
WALL. ÚR. Jakab! -- te jó lélek! te 

szegény tú'rö! Az Isten jutalmazzon meg! 
én nem jutalmazhatlak, --- Hanem halljad! 
-- megjobbulta'm, nem játszom többé. Ma 
estve összeülünk, ’s tanakodunk, hogyan 
dolgozzam, és keressek pénzt. Gondolkodjál 
róla: tanácsod hecses lesz elöttem. Fejtsd 
le a’ szolgahajtókát köntösödröl ;-házi ba 
rátunk vagy _ még jó órákat élünk. 

JAKAB. (мы мышца). Uram! nem szólhatok 
---- eresszen ki. 

WALL. ÚR. Ha a’ javulásra való eltöké 
lés boldogít --- mi lehet, ha megjavult, az 
ember’ állapotja! Eressz -— magam elhozom 
kalapomàt. Nem kell többé szolgálatod, ha 
nem barátságod; barátságot holtig teszünk 
egymáäsal! (педу, и ц 151611511 Poaert .xml 01a110:11). 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

ELŕíBBiEK. PosEnT tin. 

WALL. Ún. Ah ,' Posert úr! — 
Pos11111‘. Kérdezkedni akarék egyszer, 

a’ kedvelte tizedrész iránt. Comment 1 
KüLr. JÃ'rńKszíN. iv. 7 
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WALL. Ún. Soha sem megyek az úrral 
soha! Isten örizzen! 

PosEnT. Ah --- mit mond! Ez hatärozott 
beszéd? 

WALL. Úß. Munka és szeretet az én съé 

lom, jutalmam, nyereségem! Posert, ura 
ságod’ bankja koldusñllér szívèm’ kincséhez 
képest. 

PosEnT. (kamm, wauenfclaet nazi, ’s igen hidcg„u 

mo‘ndja). Az úr igen echaufférozott. 
WALL. ÚR. Jakab, menj hitvesemhez, *'s 

mondd meg пиры, mit beszéltem Posert úr 
ral, ki az‘ angol kávéházban bankot ád. 
Mondj meg neki mindent. 

JAKAB. Ezer örömmel, ’s az Isten meg 
jutalmazza nagyságodat érte. <°l>- ‘ 

PosEnT. Hm! Owl) Eurcsa környülál 
lás ! Hanem a’ Szörnyi'í ‘vigságon àmégis 
csudálkozom. 

WALL. ÚR. És most, Posert tir, éljen bol 
dogul. Isten bocsássa meg, a’ mit tölem el 
zsarolt! Engem soha sem hit többe’! Hanem 
ha valamelly szegény _ördög, ’s olly balga 
tag mint én, heves mint én, férj és atya 
mint én - bankjához iö , és szegény lelkét 
kártyakoczkára teszi: {онa тйssza‘péпzéФ, ‘ 
küldje _’el. -- Ha ezt csak egyetlen eggyel 
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teszi is , — hát nem vagyok pénzemért irí 
gye! Isten velünk! (el). Elváltunk. 

PosEnT. (köhim. W'allenfeld! 
WALL. Ún. (mm)a). Mi dolog’! . 
PosEnT. Ez képtelen ajánlás. Н0l hal 

lani aт, hogy valamelly banktól valaki’ pén 
zét eligazítanák? he! ' 

WALL. ún. Tegye, a’ mint akarja. (тегу) 
Isten velünk. ‘ 

PosEnT. Нe? Ёs pénzem? — А11бs5z18а‘1 
WALL. ÚR. Holnap--'-holnapntán — 
PоsвRT. 17-dikén anni currentis, az örök 

élethen? (мыл. az am). Nem, nem! tartsa meg 
az illendöséget --- és ñzessen. (Kabine 

WALL. Ún. Nem lehet. 
PosEnT. Nem? (Kahinu‘Szi’ve’ pokolkincsé 

böl csak oda vehetné hitvány bankomba aж 
a’ parg’nyit. ‚ 

WALL. ÚR. Ertsen már. 
PosERT. Én csak azt értem, a’ mi peng. 

HATODIK JELENÉS. 

вLбRRп‹ж. 1АКАВ. 

JAKAn. Nagyságos úr -- ‘(ш neu). 
“'ALL. Ún. (hozzá niegy. Titkon besze'lnek. Vinkozdi). 

»k 



76 

PossnT. Nos? ñzetésem - 

“'ALL. ÚR. Menjen pokolba! 
nosEnT. Mех‘t ha àz ember fennhéjaz, 

szaporán kell ñzetni. Különben hiba. 
WALL. Ún. (Jambon. Mindjárt magam jö 

vök el. Mondd meg neki. Mindjárt jövök. 
JAKAB. (ef) 
WALL. Ún. (mnsdve fel ’s .u 5mm). 
PosEnT (Ныне.Ко, de kicsoda van oda 

kinn? Úgy tetszik, (kamm leszáltak az acti 
й!!. —— Нa ha ha! a’ lelki kincs kiesett e’ 
folyamatból! he? 

WALL. Ún. Ember maga, Posert? 
PosERT. Hogyne? 
WALL. Ún. Helyezze magát az én ‘Шa 

potomba. 
POSERT. (МЫ)' Alkalmatlan volna'nekem. 

Az én állásom jobb. . 
WALL. ÚP.. Olly ‘jó топ vagyok. 
PosERT. Пёt îizessen meg. 
WALL. Ún. Posert — nagy zavarpdásban 

vagyok -- nem tagadom beza’ratnak, “11tó 
levél miatt. 

PosERT. Igen. (Kamm. Нa az ember nem tartja 
meg a’ határidöt, és — a’ :ùellett még ol 
lyan -— ollyan -— makranczos + 

WALL. ÚR. Ezer tallér miatt — 
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PosEnT. És (mmm különben is rosz kör 
nyi'ílállásokban van -- akkor közönségesen 
így jár. - _ .‚ 

WALL. ÚR. Térjen el egyszer szokásától , 
legyenjó, tegyen pitóbáúl egyszer ollyan kár 
tyára is, mellytöl egy egész nemzetség’‘ hol' 
dogsága fíigg. ’Vegyen liszta hálát kamat gya 
nánt- adjon nekem ezer tallért költsön. 

PosEnT. Isten mentsen! Kevéske --- 

WALL. ÚR. Posert - végromlásomnál 
vagyek! 

PosEnT. YKevéske kész pénzem, az « 
WALL. ÚR. Hiszen egész vagyonomat el 

nyerte — 
P0s_1‹:i1T. Az a’ bankban forog, és -- 
WALL. ÚR. A’ nyolcz ezer tallérból, melly 

enyém volt, mellyet вишни'itott, költsönöz 
zön ezret. 

Posl-lnT. És bizony meg kell 111as08o‘! 
nak vallanom, (konwlyw) e’ ponthan vaktán 
hiszem , hogy ha a’ bankból költsönözök vn 
lamit, 'szerencsémet költsönözöm el. 

WALL. ÚR. Úgy tehát -legyen a’ mit 
akar! — 0l vagyok fogva. Oda vagyok. 

JAKAB. Nagyságos úr! -- 
WALL. ÚR. 'Beszélj fenn'szoval! ezután 

minden fennszóval megyen. ‚ 
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JAKAB. A' váltólevél’ tulajdonosa — 
az -— az igen eröszakoskodik. Fenyegetöd 
zik 

WALL. Ún. Ismerem az ördögöt. 
JAKAB. Személyes fogságot kíván a’ ka 

pu alatt. 
WALL. Ún. Micsoda'! 

JAKAB. Mintha mondanák a’ városban, 
hogy nagyságod majd elillanik. 

' rPOSERT. Igenis azt mondják. 
JAKAB. Azért kívánja nagyságod’_elfo 

gatását. 
WALL. ÚR. Úgy tehát minden oda va 

gyon, ’s nekem nincs mentségem. 
POSERT. ’S így azután mindenik le kivánja 

а‘ magáét majd aratni. Hanem én mégis — 
könyörületesebb vagyok. 

ALTISZT. (ajtót nyit , e. betekint). 

“'ALL. ÚR. Mindjárt uram -— mindjárt! 
Csak pillanatnyi várakozást még! 

ALTiSZT. (beteszi a: ajtót). 

WALL. Ún. Jakab, eredj hitvesemhez, 
mulattasd öt csak egy pillanatig, hogy sem 
mit se vegyen észre. 

JAKAB. (el) 

WALL. Ún. Posert - mindenre , a’ mit 
valaha szeretett, kérem. 
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Posen‘r. Biz igen, (kamm) el lehet gondol 
ni, hogy, ha el van egyszer uraságod fogva, 
a’ többi. hitelezö is felzîll _ 

WALL. Ún. Hú feleségem a’ fogházelô’tt 
rimánkodjék? _ _ 

PosEnT. Hisz ehol vagyon segítség _ 
fogadja el! 

WALL. ÚR. Hol van segítség? 
PosEnT. Legyen segédem, jó állat va 

gyok _ kiñzetem a’ váltólevelet, felpénz 
gyanánt tizedrészére _- 

WALL. ÚR. Nem, nem ! ’s örökké nem! 
Nem lehet , nem lehet. 

PоsвнT. Azután kiíizetem aж a’ gazem 
bert _ 

WALL. I'm. Inkábh fogságot _ 
PosERT. Ha osztályát mintegy tíz eszten 

deig húzta, tulajdon bankot állíthat, ’s a’ 
jaímborság palástolja még akkor uraságodat 
_ vagy a’ fényes szárm'azat _ mit tидеm, 
mellyik a’ kettö közül! Nos _ akkor még 
árvaházat is építethet, ’s emlékbeszédet is 
tartathat évenként magának. 

WALL. ún. Posert , vajmi édes a’ jó teн’ 
önjutalma. 

PosEnT. Egész tizedr'ész, az bizonya'rn 
még is nagylelki'i adakozás! 
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ALTiSZT. (betckinl, egészen Шин.1. n. aуба, három em 
bcr ö1t lámi). 

WALL. Ún. (iшамё.аеш. 
PosERT. (и дышат Hát csak v-~ inkább 

fogságba akar mászni, ’s hitvesét lótásfutásra 
hagyni. Neni bánom! Csináljon hát költemé. 
nyeket fogságában. Elöíìzetek Нz példányra. 
45 aranyomat is még ez egyszer nem sürge 
rem. Késö az idö.-Isten velünk! (тегу). 

WALL. Ún. Posert! -- 

PosERT. Mi baj? _ птица). 
WALL. úR. Posert! —— Nenn, semmisem! 

Menjen! --- Kérem -'-- menjen hamar el — 
rettenetes e’ pillanat --- menjen! ‘ 

PоsвRT. No de hiszen megyek is. (m°gy-) 
WALL. ÚR. (ke'm'gbeesaleg). Posert! 
PosEnT. Mit akar hát 'l 

WALL. Ún. (um ny1ijt neu). Ne! 
PosEnT. Minek ez? - 
WALL. Ún. Vig-y el--- tied vagyok- tes 

tem lelkem el van naked adva; az Isten 
visszakívánja tМed; nem tehetek különben. 
-- Most ñzess ki! 

PosimT. Segédem? 
WALL. Ún. Az hát --- az ördög’ nevé 

ben! Az vagyok. _ 
РоsвRT. Ki káromol illy istentelem'ìl Ё zf 
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WALL. ÚR. Fizess ki! 

PosEnT. Isten áldjon meg, és szerencsé- 
sítsen bennünk’ ! (МЫ) Szólok az emberrel _ 

WALL. Ún. Fizess! 

РоsвнT. Jót állok. Ismer engem. 
WALL. ÚR. Ide ñzess _ kés'z és igaz 

pénzt. _ Jótállásért nem vagyek eladó : pénzt 
akarok. 

PosEnT. Ma estve hát a’ banknál lesz 
uraságod? 

WALL. ÚR. És holnap pokolban? nem 
de? Nossza pajtás, pénzt ide! _ ‘ 

PosEnT. Ma estve kezdödik zsoldja. Ha 
nem jól vigyázzon. Mert _ 

WALL. Ún. (nounou). mi mgm Engem kön 
nyl'i megtanítni. 

‘ PosEnT. Mert ügyes urak jönnek ám az 
asztalhoz. Nossza _ csnpjnnk fel erre! 

WALL. ÚR. (kemnyújrueki), Nesze hait _ 
Nem! _ ezt a’ kezet nem! Ezt hitvesemnek 
adtam _ erényfogadásnl. Щиj istenem! _‘ 
Jaj Mari! _ Mari _ Mari! a’ szerelem _ 
az erény _ a’ szükség gonoszra kerítenek 
engem! _ Ehol vedd mind a’ két kezem’! 
vedd egész magamat! karolj át! ne eressz 
el többé körineidböl. _ Hanem most pénzt 
ide! 
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PosEnT. Ehol ezerkétszáz talléros gyü 
ri'ím, míg haza jövök - hagyja nálok 214l0 
gul. Еgy óra múlva hozzám jöhet a’ pénzért. 

WALL. ÚR. Ide vele! (Иmт 
PosEnT. Úgy, most megvan az én em 

berem. Most legalább , ha nem лagy a’ fog 
lalatosságom, isten’ nevében lenyughatom, 
ha tizenkettö az óra. ’S ö gavallér — Lagyobb 
a‘ tekintet! -- Soli éktelen kérdéstöl meg 
öriz. А’ kardforgatlísban is meglehetò‘n já 
i'atos—így legalább, (kamm) az illetlen kér 
döknek néhanéha újjaikra lehet koczintani. 
Az ember megszokja ugyan ezt azt, ’s hála 
isten, vastag hört vontam arczomra; hanem 
ìllyen Вatai legény jobban megállja _a‘ csa 
pást; majd belekap, csak húzzon be elébb 
valami szép summácskát! Eleinte majd nagy 
lelkecskúnek fog mutatkozni -- utóbb --- az 
is elmulik. ' 

WALL. Ún. (‚I.‚ща; Ez a’ gazember hát 
ki van íizetve. Kész az alku közöttünk; mi 
kor esküdjem le lelkiesméretem@ 

POSERT. Ej , isten örizzen megr bennünk’ I 
soha sem. _ Csak követ ne törjön ki az a’ 
gazember. 

WALL. ÚR. Nyugodjék meg! Uraságod 
épen mostanában igaz követ жён: ki. Most 
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mondja meg egész pokolpracticáját egyszer 
re! Mit kell tanulnom, hogy uraságod’ hasz 
nára legyek? 

PosERT. F urcsa, (whine erényt emleget 
ni! _ Csak nem lehet az embernek erénye, 
ha nincs mit ennie! 

WALL. ÚR.'Helyes! Istenjutalmazza meg 
az иrat philosophiájáért! Én is, istenemre! 
csak azért leszek fosztogatóvá, hogy hitve 
semnek kenyere legyen. 

PosвRT. (мамы) Bosszankodom illy beszé 
den. 

WALL. ÚR. Adjon még pénzt! pénzt ide! 
PоsвRT. Micsoda? még tбы) pénzt? 
WALL. Úr. Мég valamit a’ lélekre. Meg 

akarom hitvesemet, és öreg почámat aján 
dékozni , a’ sírt könyeket ñzetni; és átokra 
foglalót adni. 

Pos1-m1-. Mennyit ln’ván? 
WALL. ÚR. Tizenöt louisd’ort. 

PosEnT. Egyet'! 
WALL. r'm. Ember, töhbet igérj szegény 

lelkemért. 
PosnnT. No _ ehol adok hármat! 

WALL. Ún, Ötöt, egy lillérrel sem ke 
vesebbet, vagy felmondom az alkut! Оt 
louisd’ort. 
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PosEnT. No tehát itt vagyon! (Lamm). На 
пem ez szörnyl'í sok! 

WALL. ÚR. Sokat is kap! — Hogy tehát 
becsülctes alkunkban meg ne csaljam ura 
ságodat, mondja meg mindjárt mind azon 
jét, mellyröl még le kell mondanom -- 

PosEnT. Isten örizzen meg bennünk’! 
Csak gondolhatná az ember — 
_ WALL. Ún. Hogy értem mesterségemet@ 
Аzt ugyan nem még. Jó fogást tett az tir 
velem. 

PosETT. Nálam minden becsület’és rend 
del megy. 

WALL. Ún. Hallja az úr! Tam'tson meg 
szaporán. (ним) Ila tud aztánvalami bátyót, 
gazdagot mint Na'bob, érzéketlent mint a’ 
k6, és rablót, mint mi vagyunk,--azt ke 
n’tse bankomhoz. Kipnsztítom, hogy holt te 
teщéь is nékünk adja zálogul. 

PosERT. (megmskolja at). Igen, te bolond 
блюg 

WALL. ÚR. Félre innen ~-- e’ helyet hit 
vesem csókolá - haпem ha magamféle sze 
gény ördög jö - Posert --- akkor i'l'zzön el 
engem a’ banktól. -- Rákiáltok fennszóval: 
el innét! lelkedre várunk. Aztán fаыноk, 
's el mondom történetem’ -- (champ Leva.; 
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Nossza tehát! rajta ! Champagniait ide! Cham 
pagniait napestig! Valahányszor lelkiesmé 
ret‘em motszanik _ champagniait ! _Vala 
hányszor társaságáhan irtózat fog el engem 
mindannyiszor patakként folyjon a’ ti'i’zital 
vérembe, ’s mossa le az erény' szegény ma' 
radékit! Rablás és ehampagniaijelszavunk-- 
(msnen, штаммы. Más. jelszót (Наум). adtam 
ugyan szegény Marimnak _ _ Semmi, 
semmi! Ö csak kért, az úr meтeй-Вязь 
las és champagniai! ez a’ szó! (Megymeglaij. me_ 
кий ’i elijed). 

HETEDIK JELENÉS. 

ELÖBBiEK. “'ALLENFELD ASSZONYSÃG. 

WALL. ÚR. Te vagy itt, Mari? Mit akarsz? 
Engem még egyszer látni? 

WALL. Assz. Olly szíves dolgokat izen 
tél nekem Jakab által_ 

' WALL. ún. Иgy-e bár? 0h mind más 
ként megy ez most! Meggazd‘agodtam. 

WALL. Assz. Kedves Fricz-igaz ez? 
WALL. ÚR. Ne nézz engem. Ez az az 

emher, ez a’ mi'iszer; (Walicnrciа „щпущм im' 
nél fegván, ёs Poserthcz iolván) CZ adta‘ a’ Pënzt; 
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ez íizette meg a’ váltólevelet. Mert, tudd 
meg, engem be akт-ta]: záratni. 

WALL. Assz. Umm, kegyessége megér~ 
demli --- 

WALL. ÚR. (hinelenalvnmramj. ы). Ne szólj ‘. ne 
köszönj пeй — ne köszönj. (anu my). mima , 
u elmegyiale). Kegyetlem'il meglopott téged. 
. PosER'r. Hiszen nem tudja a’ nagyságos 

asszony mit gondoljon 
WALL. I'm. Nem tudja»-hála isten!Ha 

nem meg fogja tudni, és azután- isten ve 
led, Mari! ölelj meg! 

WALL. Assz. Fricz! -az istenért, mi bajod? 
WALL. ÚR E’ kezek még tiszták gonosz 

sa'gtól--még senki sem sír felettem, egyéb 
te. Egykor másként leszen ! ---Oh istenem! 
istenem! a’ szükség Иtt hele, nem rosz 
akaratom , nem , rosz akaratom nem. 

PosEn‘r. (Bouwman). Нашa, inár eléglem, 
és elmegyek. 

WALL. ÚR. (emmen mgm). Igaza van , Ро 
sert úr--bocsásson meg.---Ö1elj meg, Ma 
ri, egész szívességgel 

WALL. Assz. (minekunxnm «megaIene). El kell 
egymástól válnunk, Fricz? 

WALL. ÚR. Én nem megyek el. Mit kell 
jen neked egykur tenned — még homályban 



87 

rejti a’ sers. (Lemmi, è. ¿iL.mij. hiivciénei teden). 
Erény fogadd el hódolásom’! (mustn, :i тegros 
i. гтмеi ma). Jöszte pajtás! _ Rablás és 
champagniai! (el). 

_ WALL. Assz. Fricz!_Fricz!_az isten- 

ért, hallgass meg! Ha szentnek tartod fo 
gadfísod’, hallgas's meg! (mim). 

 

NEGYEDIK FELVONÁS. 
’ A’\ TITKos TANA'eses’ IiAzAiiAN. ELóTEnEM. 

 

ELsó JELEgNÉS. 
шины TANAcsos. Tri‘oKNoK. 

(mind a’ ketten illendö ünnepi rnlii'ilnn). 

TAN. A’ mint mondxím, Wallenfeld meg 
fizette a’ váltólevelet, és Poserttel, mint sze 
gödött játékbel'i segédje és legénye a’ bank 
т“ vagyon. 

TiToK. Játékbeli segédje a’ derék Posert 
пeй? Úgy hát elég rosz ö, de nem elég 
szegény. 
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TAN. Posert ne'minemű tekintetet akar 
magának VVnllenfeld’ nevével és alakjával 
szerezni; a’ gazember hiú. 

TiTOK. Mindjárt megtudhatjuk a’ dolog' 
miben létét. Posertnek volt más orvsegéd 
je -- bizonyos Áronja ---- ezt most kitevé 
szolgálatjából; ez elköltözik innen, és ma 
reggel pénzt щитa be nálam. --- Ha nagysá 
god ezt hamarjában kikérdezné.-Az ember 
különben sem barátja Posertnek. 

TAN. Jól veszi észre, jól! 
TiTOK. Én most meg nem szabadulhatok 

innen, a’ ma leendö ünnepiség miatt. »- Az 
az ember az angol kávéházban lakik. - 

TAN. Elhivatom öt magamhoz. 
TiTOK. Ha nagyságodnak nincs terhére , 

mindjárt. Ha minden igaz a’ kész pénz 
iránt, hát el lehet a’ dolgot forgatni, hogy 
kegyelmes uram nyakon tagadhassa. 

TAN. Wallenfeld sokat bízik nemzetsége' 
nevében. 

TiTOK, Oh e’ pontban nincs kegyelem! 
Csak- hogy” adunk ki rajta? 

TAN. Ha bátyám elfogatná 
TiTOK. A’ rendörség által? Azt nem te. 

szi. А’ nemzetség” neve nem engedi. (Eszmêlke 
dik). Hm! ollyas-ollyas —minek is nevez 
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zent-ranghoz illö fogságnak kellene lennie 
_ mellynek _ érti _ mintha az ember (it 
kfméini akamá, ищетt néikül 'kellene 
egyszerre , menyköcsapásként megesnie. 

TAN. Erre nézve a’ hadi ministerhez le 

hetne folyamodni, az öreg generálishoz; ez 
kíilönben is gyülöli öt. _ 

TiTоK. Нa mint tékozlót és nem jeles 
magaviseleti'it lehetne, jobbulás végett, egyà 
szerre, kocsiban, éjnek idején, úgy-mint 
ha nemzetsége kivánná, valamelly fokvárba 
vitetni _ bátyja megñzeti a’ КбЦséЁet. 

TAN. Ez megy, ennek meg kell lenni , 
meglesz. _ Volt nálam ollyas néminemu" gaz 
ñczkó ., a’ ki esedezni akart érette, ezt 
bátyámhoz küldöm, ’s mondom neki, itt 
volna remény _ csak jól rajzolja le az Еп 
séget. 

TiToK. Ha lerajzolta, aztán hagyon csak 
engem fi'ítteni. Tiistént a’ dologhoz, édesem! 

TAN. Valóban, így mehet. Hanem igaz 
bizony! Ebol Stern hadnagy, a’ W allenfeld~ 
né’ atyja megérkezett, nem akaszt meg ez 
Szaimolásunkban? 

TiTOK. Semmit sem tesz. Édesistenem! 
ev. nem zavarja vizünket. Csak siessen, 
lelkem ! 

Küzr. iÁ'i.ńKazíu. iv 8 
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TAN. ‘Csak a’ titkos tanácsost nem kell 
kézböl ereszteni, Vhogy az örökség iránt 
minden még ma irásban elrendeltessék. Örök 
ségi részét, kedves Gabrecht, hálám szerént 
itélje meg. 

TlToK. Hisz ismerjük egymást. 
TAN. Isten velünk, atyám. (en. 
TlTOK. Igen kelletlenül venném, ha nem 

ezé leппe az örököség. Fricz úr, ha megint 
kegyelembe juthat, azonnal kimozdít engem 
a’ házból.---Megint pénze van?-Átkozott! 
-El kell innen távoztatnom, különben nincs 
ezèntúl éjjeli nyugtom» 

MÁsoDIK JELENÉS. 

TiTOKNGK» STERN HADNAGY. iNAS. 

виs. Нa nekem nem akar hinni, ehol 
titoknok urunk , kérdezze azt meg. 

TiToK. Mi dolog? 
iNAS. Ez az úr nem akarja hinni , hogy 

ö excellentiája nincsen itthon. Most meg- 
hallhatja. (en. 

TlToK. Nos- egy szó annyi mint száz , 
ö excellentiája nincsen itthon. És mire 
nézve? 
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HADNAGY. На“ várok, míg. eljövend. 
TггoK. Нm! furcsa! De nekem dolgom 

van, nem ácsoroghatok itt. 
HADNAGY. Ne tessék zavarba jönni. _ 
TiToK. Nem is szokás engedelem nélkül 

ittÍ várakozni. Kicsoda az úr!l 

HADNAGY. Stern hadnagy. 
TггoK. Ugyanúgy !_úgy, iigy! A’ had 

nagy úr? atyja a’ _ 
HADNAGY. Eltalálta. 

TiToK. („iыма“). А’ hadnagy úr? (vim. 
mm. Úgy éd‘es istenem-tessék a’ hadnagy 
úrnak, leiilni.' ' 

HADNAGY. Nem szíikség. 
TiToic. Bizony _ ez _ igen_szomorú 

környülállás. _ 
HADNAGY. A’ szánakodást kikérem. 
TiToK. Úgy, úgy! Tetszik, hát_pohár 

borra1 

HADNAGY. (feje't râzza). 

TiToK. Kis malagait , иgy 
HADNAGY. Nem várok itt édeset. 
'riTOiL Nem: valóban‘ nem, hímezgetés 

nélkíil. 

HADNAGY. Hímezgetni nem sokat fogok. 
тiToK. Úgy, úgy ! És körülbeli’i'l mit kiván 

a’ hadnagy úr ö excellentiájával tndatni'? 
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HADNAGY. Az úr kiváncsi öreg ember. 
TlToK. Épen nem. Hanem a’ házmíl jó 

formán minden _az én kezemen szokott át 
menni. 

HADNAGY. Аж én nem teszem. 

HARMADIK JELENÉS. 

iNAS, oliinlrôl i6, ’s sjtôt uyit köaëpröl; lzutân e'rkezik n’ 
TlTlcos TANÁCsos. вLбRnшK. 

HADNAGY. Ez, gondolnám, a’ titkos ta 
nácsos-Báró uram — 

TiToK. (г мамаша. Pszt, pszt! most ne. 
Pszt. 

TiT. TAN» (megáll, ’a meröeu nézi mind a’ kcttöt) 

Mi dolog? 
TrrKoK. Itt --- 

HADNAGY. Egy ember, a’ ki az úrral ki 
ván szólni. 

TiT. TAN. Velem szólni? (enum me”, 
HADNAGY. Kegyelmes uram, mi ketten , 

fájdalom, egymás’ rokoni lettünk 
‚TiT. TAN. u’ 1метiоi nézi)' Egymás' ro 

Копи-Nem tudnám. 
Tггок. („то Stern hadnagy. 
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HADNAGY. Legyen olly szívességgel, küld 
je el ezt az embert. Egyedül kell szól 
nunk. 

Ti’r. TAN. (mmm). Egyedül. 
TiToic. (ava темп. Excellentiád! 
HAnNAGY. Vagy nem egyedíil — a’ mint 

akarja. 
Ti'r. TAN. (а: imi...) Menj! ы шашiи“). 

Maga itt marad. (я: im elmegy) Mi dolog!` 
HADNAGY. Excellentiádnak öccse neve 

met gyalázza. 
TiT. TAN. Mi az úr’ neve? 
HADNAGY. Stern, és ezen név mindenhol 

csak hecsülettel említetik. 
TiT. TAN. Én az öcsémet kizártám örö 

kömböl, és többé semmi gondom reá. 
HADNAGY. Én pedig leányom’'_ és unoká 

mat elviszem magammal. 
TiT. TAN. Аж jól teszi. 
HADNAGY. Nem is jövék erröl szólni , ha 

nem uraságod’ öccséröl. Ez semmirekellö 
ngyan, de élnie csak mégis kell. Én sze 
gény vagyok. Uraságod gazdag. Koldulásra 
hagyja et? 

TiT. TAN. Semmit sem adok neki, é-‘ 
pen semmit. 

HADNAGY. Ez igaztalanság. 
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TiT. TAN. Elúntam a’ koldulást. Hanem 
ha uraságod’ leányától elválik, és illendô 
Mariage által egykor méд‘ёг szerencséjét teszi, \ 
hát szeretem; hanem mostanában semmit 
sem teszek érette. 

HADNAGY. Leányom nem marad uraságod’ 
öccsénél, habár ez milliomot kapna is az 
úrtól; nraságod pedig köteles öccsét el 
tartani. 

TiT. TAN. (ы шоiмiъщ. VKötele‘s? Hallja 
csak! 

HADNAGY. Köteles! Koldusnak nevelteté. 
Mit taкции? Nyargalást, kardvivást, tánczot, 
hang - és egyéb - játékot , ’s nyugtatványt 
rosszul ’s olvashatlanul írni. — Нa tudomá 
nya volna , nem szorulna most uraságod’ se 
gedelmére. 

TiT. TAN. Isten velíink, Stern úr! 
HADN'AGY. А’ felség elött hadnagy a’ 

nevem. --- На“: csak semmit sem ем öccsé 
nek? 

TiT. TAN. Nem. 

ритмы. Nos-«végezzen eziránt szivé- 
vel. “он még magamra nézve van mit vé 
geznem uraságoddal , vagy' czímerével. 

TiT. TAN. Czímeremmel'.l Ki támadja 
In eg aж? 
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HADNAGY. Uraságod ! uraságod önnön 
maga ! 

TiT. TAN. Magamon ШИН vagyok. 
HADNAGY. Illik uraságod’ rangjabeli em 

berhez cseliítakon öreg jószolgálatú tisztet 
rég megérdemlett katonarangtól nlegfosztani? 

TiT. TAN. Kit foszték meg töle? 
HADNAGY. Engem. 
TiT. TAN. Micsoda?_ 

ILADNAGY. Ide való ñatal ember , bizo 
nyos Gabrecht, huszonkét esztendös ñczkó, 
leszen , ’s mint hírelik, uraságod’ 116111o56 
sával, kapitányom. 

TiToK. Menagérozza magát, ez a’ Ga 
brecht ñam. x 

HADNAGY. Titkos tanácsos iír, most is 
mer engem. Látja képemen a’ sok évi felej 
tetés okozta bút _ ’s ebböl (nimm .Li мы; 
meggyözödhetik viseletemröl és sebeimröl. 
Mint becsületes emher tartozik a’ hadi mi 
nistert , kit Gabrecht’ részire való‘buzdí 
tása meglepett, saját idétlenkedéséröl érte 
sítni. 

TiT. TAN. Micsoda? 

HADNAGY. Pedig nem sokára, inert $211 
kültségem nem enged költséges itt maradást. 
Holnap reggeli hat órakor elutazok. Adja át 

Q 
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a’ minister úrnak îrásimat. Mihelyt ezen 
igazsn'got kiszolgálta nekem , azonnal be fo 
gom magam’ nála jelentetni. 

TiT. TAN. Elfelejtetett — volna ‚иra: 
ságod? -- 

‘ TiToK. Értse meg, hogy nagykegyellm'í 
gyámolom pártfogását annak ajándékozha'tja, 
a’ Мпe1: akarja, peйg minden egyébi köz 
beszólás nélkül. 

HADNAGY. Hatvannégy esztendös hadnagy 
— báró úr‘. báró úr! 

TiT. TAN. (1’ тащит). Sok ugyan--ha 
nem '-‘ñával kellene tán szólani, hogy az 

TiToK. Oh nem! Mi köze ahhoz ñamnak. 
Tessék a’ hadnag)r iîrnak a’ szokott útat vá 
lasztani, ’s a’ hadi minister úrhoz menni. 

HADNAGY. Nem akarom a’ szokott útat 
választani, azt‘ csak ищa! Elég soká jártam 
тaрa, ’s elhagyattam, felejtettem. A’ VVaL 
lenfeldek’ neve elég könyemet és bosszúmat 
(Жопa. Egyik идeme‘: rabolja, a’ másik 
becsületemet. Az úr hibázott; tegye megint 
jóvá, különben czi’mere ellen török, hogy a’ 
nemes eleget tegyen a’ harczñának; egyet a’ 
kettö közi'íl el kell fogadnia, mellyiket' 
akarja’! 

TiT. TAN. Gabrecht-mit gondol? 
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TiToK. Lássa,‘ kOI‘OS ember, hadnagy 
иram: ha tehát kis pénzbelit--- 

HADNAGY (u mi.. „мышц. Szerezzen ma 
gának pénzéért jobb szószóllót, ennél a’ vén 
tollrágónál. 

TiT. TAN. Mit tegyek háti-Mit akar! 
HAnNAGY. Tegye jóvá, a’ mit elrontott , 

“agy váltson velem pistolyt. 
TiToK. Édes istenem! G‘ryiloktörés' ex 

cellentiád’ személye ellen! 
HADNAGY. Azt nem érti uraságod, a’ bá 

ró úr gavallér. 
TiT. TAN. Mind igaz. 
пылью‘. Késö már az idö _ 

TiT. TAN. Ma vendégasztalom van, hon 
nét nem egy könnyen menekszem. No tehát, 
legyen meg! Igen-isten’ nevében~--igen , 
lielyre bozom a’ hibát. 

iивыми’. Köszönöm. Ez becsület. 

TiT. TAN. Bizony hecsiilet van bennem. 
Szólok a' hadi minister úrral. 

TiToic. Hanem ñam-mikor heszél‘ eх 

cellentiád vele î _ 
TiT. TAN. Egy _ egy_igen_ egy óra 

inulva. 

хитами. 161 vagyon. Egy óra’mulva 
he fogom a‘ hadi minister úrnál magam’ je' 

KüLr. iárńKizi'u. iv. 9 
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lentetni. A’ báró úr átadja neki bizonyság 
levelimet. Es i'gy nincs több dolgunk egy 
mással. (щ. 

NEGYEDIK JELENÉS.‘ 

TiTKos TANÁCsos. TiToKNoIc. 

TiT. TAN. Gabrecht! 
TiToK. Excellentiád! _ 
TiT. TAN. Szörnyů párolgásba hozott 

ez a’ - 

Ti‘1‘oK. Olly vakmerö,_mint ez az em 
ber vala -- 

TiT. TAN. Rosz segédem volt a’ dolog 
ban - maga. 

TiToK. Az atyai szív! Szegény ñam csak 
hátráljon? 

TiT. TAN. Pistolyra viaskodjam? 
TiToIc. Isten’ örizzen meg bennünk’! 
TiT. TAN. Hîszen a’ ña katona — 
TiToK. Igen , annyiban 
TiT. TAN. Feltehet a’ hadnaggyal. 
TiToK. Oh istenem‘. 

TiT.,TAN. Kapitány akax’ lennih- süsse 
el ö is egyszer. 
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TiToK. A’ gyermek olly gyengéd alkatú 
TiT. TAN. Hanem én aztán? 

TiToIc. Ah istenem! biz igazi ereklyénk ! 
De kell aztán annak n’ goromba ernliernek‘ 
gyözni Ё 

TiT. TAN. (enmarcan). Goromba volt, вы: 
gondolom. _ 

TiToK. Illyen ‘11- iránt? 
TiT. TAN. Biz igaz. 
TiTOK. Törvényt szabni! És nem sérte 

gette kárhozatos gyanúval, legke'tesebb ér 
telmiî kifejezésekben, 6 excellentiáját, a’ 
hadi minister иra” 

TtT. TAN. Igaza van! 
TiToK. A’ mit én megbizonyíthatok. Ех 

cellentiádat kihítta párviadalra. Nincsen leg 
fentebb liatárezásń törvényñnk a’ párviadal 
ellen 1 

TiT. TAN. Igen! De mifélénk 
TiToic. Excellentiád’ korabéli иrat kihíni ! 

TiT. TAN. Tizenkét esztendövel öregebb 
nálamnál, n’ hadnagy. 

TiToK. Épen нéм. Kórházba való vén 
katona. Mit akar az elömozdi'tással? 

TiT. TAN. Nyugalomba kellene б! lép 
tetni , az igaz. 

TiTоK. Kapitiinyi ranggal. 
'i 
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TiT. TAN. Azt lehetne javasolni; abban 
igaza van. 

TiTOK. Menjen excellentiád a’ hadi mi 
nister úrhoz, és tegye meg. 

TiT. TAN. Hanem a’ szolgálatra való ké 
pességét fogja beliizonyítani -és ezen 1111 
sok, bizonyságlevelek, mellyeket шaгam 
nali kell a’ hadi minister’ elébe teчeниni 

‘ TiToK. Hm! _ hiszelfelejtheté excel 
lentiád. — _ 

TIT. TAN. Szavamatadtaln 

TггoK. 82ól1on hát butaságáról. 
TiT. TAN. Azt már. 

TiToK. Excellenfiád‘ gyi‘lkos merészletet, 
párviadalt bI'zonyi’t. ’ ' 'I 

TiT. TAN. 1V_{eg-j;lehet._ 
тгroK. Excellenriádnak jeles neve-’.8 

a‘ hadnagy ellenbc'n bolond. 
TiT. TAN. Nyugtalan ember. 
TlToK. Kész Don Quixßte. 
TiT. TAN. Veszedelmes ember 
TiToK. El kell távoztatni. ' 

TiT. TAN.1Helyes!_ Kocsit — 
TiT. Tüstént. (el). 

. TiT. TAN. (hummm Ianni). Beft’ítött- ez a’ 
durczás ember. Szegény ugyan. Nos , végre 
megajándékozom valamivël. 
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ÖTÖDIK JELENÉs. 

ELr'iB‘Bi. TiToKNoK. UTóBB BERGER RECTOR. 

TiTOK. Egy becsületes, derék ember 
bizonyos Berger rector vagyon itt, alázato 
sanés mély tisztelettel vá'rja ‚ te'heti- e Iid 
varlását. . ‘ ‘ 

TiT. TAN. Mit akar az oskolamester? 

TlToK. Nagyon húsan álldogál ki‘nrr _+ 
TiT. TAN. Jôjjön be. 
TiToIc. (el). ‘ ' 
TiT. TAN. Cellecta lesz. штат IIL). (A» 

iitoknok ¿l rector liclépnck). 
TiTOIc.h Ez, ez itt ö exсel1ei1ti6‚1a_7- Csak 

bátran szóljon!_bízt‘enä!‘ _ _ _ _ _ ’ 
nECTOn. ’ Excellentiá'dnak legislegaláza 

tosahb _ 
TiT. TAN. Collecta? 

RECTOR. Szükség volnn ugynn, ha nem 
óhajtanék elöbb excellentiádnak emheri $21 
vességéhez , és öseiröl örökült nagylelküsé 
géhez külön folyamodni. A’ '5z036п)’ szeren 
csétlen ember- ' 
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HATOD‘IK JELENÉS. 

вLбRRшK. iNAs. 

INAs. A’ kocsis elöre hajtatótt. 
TiT. TAN. (‚щи.п); Illyen emberek mîn~ 

dég явka! históriáznak. -çA’recwrImI Semmit 
sem szükség tudnom. Ehol pénz. 

RECTOn. Ha excellentiád i'gy szokott ad 
ni, én nem i’gy szoktam ‘fogadnL A’ sze 
gény szerencsétlen ember excellentiádnak 
ura öccse, báró ÑVaIIenfeId. 

TiT. TAN. (е1ш15"гёп"). Az? Annak sem 
mit sem adok. Szóljon titoknokommal. El 
kell mennem. (el) 

TiTOK. De mégis méltóztassék excel 
len'tiádnak még maradozni. Túlság lehetne 
a’ dologban. 

RECTOR. Igenis! Maga a’ pokol’tüze va 
gyon à’ dologban. ‘ 

TiT. TAN. Beszéljen hát. 
TiTOK. Ólt ,i áldott keresztyén lélek! 

hogy’ vagyon a’ báró? 
RECTOn. Kétségbeesetten, és bú miatt 

csalárd játékosokhoz szövetkezék. 
TiT. TAN. Itt tehát Isten könyöríîljön ! 



’ 103 

цвеTоR. Igenis úgy vagyon. Ha az Is 
ten könyörül, hogy történik az? Emberek 
által, kik segíthetnek. Jelen esetben, a’ 
titkos tanácsos úr, inint a’ báró’ atyjával 
való 1еSt116i‘ 

TiToK. Hanem ö excellentiája nagyon 
megbosszankodett, és méltán. 

RECTOn. Hiszen a’ szegény lélek elvész 
a‘ gonosz játékosnál. Az az ármányos, a’ ki 
öt sátán’ nevében körmei közt tartja, Po 
sert úr_egyike azoknak , kiket urиnk meg 
jelelt; ’s a’ rendörség épen most nyomoz 
za az egész pokolfajtát. 

TiToK. Mit nem mond? Ej, excellen 
tiád! a’ rendörség! a’nagy Wallenfeldi név! 

‘Oh istenem! istenem! 

TiT. TAN. Rettenetes! De mit tegyek? 
TiTOK. (tilken benél vele). 

TiT. TAN. (enтuient). Gondolja? 
TiTOInI'gen! Mert különben —’(111е3теg1аt’ 

kun beue'l vele). 

TiT. TAN. (minekiit‘niu heizëllenek). AZ igaz. 
цвеTов. Egy liatal embert kirabolának, 

és ennek gyámatyja peп akar a’ dolog iránt 
kezdeni. Ismerem a’ ñatal embert és gyám 
atyját. A’ dolog rosszul áll _ igen rosz 
szul! ’S minthogy én a’ bárónak köszönettel 
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tartozoin, ‘telnit kérve kérenre’ helyen, en 
nek innen minél elöbbi elköltöztetését,_meg~ 
nientését. _ 

TiToK. Nos, hadd lássuk.--Kit rabolá 
nak ki? 

RECTOn. Еду föpap’ ñát, a’ ki atyja’ ré 
szire örökséget vön itt fel. 

TiT. TAN. Az el'lenrjátszottak volna csa 
Iáraul? ‘ 

RECTOn. Úgy 'hiszi barátja, WV ieder , a’ 
licentiatus. _ 

TiT. TAN. És öcsém jelen volt? 
RECTOn. Fájdalom, jelen. 
TiTOK. ’S tudott a’ csalásról? 

RECTOn. Fiam rettegve hiszi. 
TiTOK. Látja excellentiád! 
TiT. TAN. Igaza van. El innét. (el) 
RECTOn. Ki megy el? ’S hová? Kicsoda? 
’1‘iToK. Ö excellentiája a.’ hadi minister 

'Iirhoz megyen. .‘ „ 
_RECTORJ Úgy? ’S én is oda megyek. 

TiTOIc. Mit? a’ --- 

RECTOn. Hadi miniter,1írhoz. Igen, igen! 
Itt a’ jeles vérségi rokonságnál igen hidegen 
fogadtanak. Ott minden esetre annyival na 
gyobb ti'izzel lehet a’ dolgot feladni. Én pe 
‘1i511’ halhatatlan lelket meg akarám men 

` 
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teni, a’ nélki’il, hogy a’ testet el'vesztenéni. 
Ennél fogva oda igyekszem 

TiToK. Ej, menjen inkább a’ báróhoz 
és bankhoz _ 

RECTOR. Ottan úgy tekíntenének engem, 
mint valami kepott görög szótárhNem, jól 
sajtem én , mi állhat még tisztemben. lsten’ 
nevében! Rajta tehát! Ez egyházi örség a’ 
gonosz ellen. (sehe. крыш elmegy). 

TiTOK. Ez az örség kelletlen elöttem. 
Hm, hm! (mmanedn) A’ báró szükségben va 
gyon. _ Kis pénzbelit ' neki, _ és nyugtom va 
gyon, megmenekszünk a’ vén hadnagy’ zak 
latásitól. _En pedig várral ijesztgetem öt , 
_’s kihuszítom az országból. Így mindenen 
segítünk. Rajta tehát! Ez világi örség a’ 
vagyon és a’ birtokért. (el) ‹‘ 

HETEDIK IELENÉS. 
-. ’ WALLENFELD {ПЕ IIAzÄRAN. 

JAKAB. WALLENPELD Ún. 

JAKAB- (n‘ szi'nnek lnitulsô részén Iádàbn rakodik). 

WALL. ÚR (ben‘Ip, мае„ All.' Lalappal, 1ágköie'.“ 
nyaklendövcl, ’s a' mimoni'ig’ és hev‘iilue'g’ minden jeleival)' 
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Hejsza! -- Jakab -- Jakab! Szaporán f te 
vén legény! jöszte ide hozzám! ' 

:AKAD („мы-1.1). Nagyságos úr! 
WALL. Ún. Mi dolog ez? Berakodol? Ki 

parancsolta ’9 
.IAiIAIL A’ hadnagy úi'. . 
WALL. tin. Rakodj ki! Ébredezz, ven ál 

modó! vidulj fel! (Twan m el.ine) Ehol pénz! 
Hol a’ feleségem? 

:.AKAR. Oda benn. A’ gyermekkel ol 
I'astat. ‘ _ 

WALL. Ún. НМd ide! -- Szedd 1еl’11611 
zed’--Hídd ide! Pénzedet mondom, szedd 
el innen. 

:ARAB um; e'. umm. 

WALL. Ún. Jakab! 

.IAKAiL Nagyságod! 
WALL. Ún. Нo2z nekünk champagniait. 
мKм}. Oh istenem! 
WALL. ÚR. Champagniait, mondom, ho 

2ol, ember! 1пп0tolс_1‹ell. 
.IAKAIL Champagniait könyezve? Oh! 
WALL. Ún. 'Könyezni balgatagság: félre 

vele! (Mewaio1j. hmm). Szerencsét és cham 
pagniait! Ehol pénz-lódulj --- bort 110zol! 
Mozdnlj! Vége a’ sanyarúság'nak. Lódulj! 

'IAKAR (d).‘ ‘ ' ' 
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WALL. ÚR. (benin ы belszoliiln). Mari! - 
Anyjok! Mari _jer hozzám, jer! 

r 

NYeLCzADIK IELENÉS. 
L 

WALLENFELD 'AsszoNYsÁG. ‘KAReLL WAL 
LENFELD ÚR. 

WALL. ÚR. Ettél-e szegény asszony’.l 
(P.lmen Kают). Nyakamba , ñacskám! Ehol, 
Mari, pénz! Ne Károly, nesze pénz! Hozass 
inagadnak játékszert. Vigadj, Mari _ vi 
gadj! Egyszeriben mennem kell; Csak fel 
vidultan akarék elöbb megint egyszer ben 
neteket látni. 

KÃROLY. Ehol, anyám, vegyed te a’ 
pénzt; neked nincsen. 

WALL. ÚR. Tartsd meg magad. Játsszál 
vele, ajándékozd pajtásidnak, hozass ma 
gadnak képeket--megfordnlt a’ kerék._ 
Játékodhoz, ñacskám, örvendj! Atyád jó 
kedvi'í! Ugrándozz ‚ gyerköcze, atyád víg! 

WALL. Assz. Micsoda ez? Mire magya 
rázzam ’t 

WALL. Ún. Bor, szerencse, szerelem! 
A’ bor e'szt adott, a’ szerencse pénzt hozott. 
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(МцШеНёп VVnllenfcld „ММ-Базы) A’ szerelem'koszo 
ruzza mind a’ kettöt! Holnap Aachenbe me 
gyíink. ' 

WALL. Assz. Vígságod szilaj, elijeszt 
engem. 

WALL. Ún. Hagyjuk azt! félre a’ gon 
doskodással! fé'lre a’ bii és sanyarkod'ással! 
Meggazdagodunk. A’ bor által Okossá let 
tem, és igazzá irántad. 

WALL. Assz. Hallgass meg. Mig szomo 
i'ú valál--- ‘ 

WALL. Ún. Nem kell morál‘. Koldussá 

_tesz, pedig félénk koldussá. Gazd’ag vagyok, 
a’ mióta víg vagyok. 

WALL. Assz. Mióta vagy víg’!Y Szabad 
annak lenned? 

WALL. Ún. Szabad-e? (16111111). Mari! (Ке 
zét душ. neki). Ked'ves Mari! (Еду ideig „L1 ai). 

WALL. Assz. Mi'bajod? 
WALL. Ún. Ne kérdd. Most ne'. (штI) 

Hanem azt mondhatom neked, az'emberek 
ragadozó állatok. Mindnyájan , míndnyá 
jan! — Rajtam Olly mohón, Olly kegyet~ 
lenü'l rágódtak - liogy te majdnem éhen 
haltál mellette. (snmw'ggы) Ettél-e szegén.y 
Mari? Mindjárt érkezik minden-bor is ér 
kezik. -Hogy’ van dolgod, szegény asszony 1 
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WALL. Assz. Hat csak megintjátszottál? 
WALL. ш‘. Igenis, játszottam. Köteles 

ségem volt. Megint enyémnek kell lenni, a’ 
mi enyém volt. Enyéinnek ’s tiednek ’s Кá 
I‘olyénak. (Attimi). imma). Адептl elöbbi szi 
nének vissza kell térnie, a’ kellem’ és jó 
életnek új‘ gödörkét kell alkatni‘, mosply 
gás által ki kell ‘könyeid’_ mély nyomainak 
simulni. (Timm „де-вы;. ы). Azértjátszottam. 
Mit vetsz ellene? 

WALL. Assz. Fogadásod'. 
WALL. ÚR. Megtöré az éhség és gyalá 

zat. Ne nézz engem kétkedöleg. Az egész 
‘Мág boldogtalan kártyaja’ték, mellyben azok 
nyernek, kik a’ ká_rtyát osztják. Nlílunk 
csak szaporábban megy, mint a’ közélethen, 
ez az egész különbség a’ph'aróasztal -"s ~ 116 
asztal mellett való játékos közt. 

WALL. Assz. Itt mindenk oda van, itt 
шáл‘ nincs remény! _ 

WALL. Ún. Félre a’reménnyel ! ehol pénz ! 
WALL. Assz. Tartsd meg, én szegény 

inaradok , elhagylak , elviszem gyermekem’ , 
’s atyámat követem. 

WALL. Ún. Azt tiltom neked. A’ mi va 

gyok, miattad levék. Neked kell hogy hasz 
náljon áldezatom. Пиd vagyok.Engedned kell 



110 

WALL. Assz. Engedek a’ becsíilet’ és anyai 
kötelességnek , ’s elhagylak. 

WALL. ÚR. Helyböl sem mozdnlsz. 
WALL. Assz. Szegény atyámnak csak igen 

is igaza volt; a’ játékos, ha Ollyan, mint 
-te vagy, soha sem мы fel. 0h, én boldog 
talan asszony! 

WALL. 13R._ Ebol pénz , ’s még többed is 
legyen -- de hagyd a’ könyeket! -— Gyii- 
lölöin a’ könyeket _ pénzzel adom meg 
árrukat. Mari -- magam érzetéhez emellek 
— tarts meg reptemben ---- mert ha én va 
laha lankadok , mindnyájan elvesztünk. 

WALL. Assz. Hannan van ez a’ pénz! 
WALL. ÚR. Ne kérdd! ne gondolj vele! 

Csak rajta! csak готы)! Éljen Posert ’s a‘ 
gazdagság! 

KILÉNCZEDIK JELENÉS. 
ELÖBBiEK. GÁBBECHT TiTGKNOK» UTÓBB JAKAB. 

TiToic. Báró uram ' 

wALL. 1'In. Ki, a’ csalárd játékossal! 
TITOK. Micsoda? 

WALL. ÚR. Мёд, Mari, e’ inellettan 
gyal vagyok. Ez egyike az iróasztal mellett 
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való csnlárd jIitékosoknak.Külsejére tisztes, 
imádkozik, ’s a’ világért sem tenne garast 
is pháróasztali~a.‘ ’S mégis megfosztott örö 
kömtöl. Hagyjuk ezt! Biz úgy, öreg, át 
kozott hamis kártyát osztottál nekem. 

TiTOK. Meg nem foghatom Ь 
WALL. Ún. De semmi, tudja meg. Nem 

sokára ollyan gaмa; leszek, mint urasá 
god. --- 

TiToic. Az ugyan kívánatos volna _ 
WALL. ÚR. Nem, az ördögöt, nem kí 

vánatos. Hanem szükséges _ szükséges! 
Mert lássa, szegény Kárelyom nein lehet 
éhen. Az éhség leront minden gátot, az éh 
ség mindenható! Jól tndta azt derék öcséni, 
Fernau, és uraságod. A’ dologhoz! Mit akar! 

TiToR. Felebaráti ajánlatot tenni; ha 
nem szóhoz sem juttat. 

WALL. I'IR. Szóljon hát! 
TiToIc. Stern hadnagy úr moghosszanko 

dott reám, hogy ñamat elébe teszik, és ka 
pitány lesz. _ n a" 

WALL. ÚR. Баsе hát agyon‘ az urat, vagy 
az úrnak ñát. 

ЗАКАЗ. (bert hoa) 

TiToK. Proponálni akartam a’ báró úr 
nak _ tudniillik, akin-nire?- _ _ 
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WALL. ÚR. Vigyázz, most keveri a’ka’r 
тут. 

TiToK. Minthogy már a’ báró úr csakngyan 
nincs jó környíilállásban — 

WALL. Ún. Hazndik — еl1ol van pénz. 
TiTOK. Akarna-e önjavára, hitvese’ és 

gyermeke’ javára - 
WALL. ÚR. Mari , n`e tégy ezen kártyára. 
TiTOK. Akarna-e? —- 

WALL. ÚR. Tölts, Jakab! 
TiTOK. Akarna-e valami pénzbelît tölein 

elfogadni; hanem ellenben -- 
WALL. Ún. Bort ide! 

JAKAR. (hom). 

TiTOK. Hanem ellenben a’ hadnagy иrat ar 
ra birni, maradna hadnagy, ’s hagynájó Нamat 
versenykedés nélkül, kapitányságra Мёptвый? 

WALL. I’In. Nem! 

TiTOK. Mindjárt leñzetném a’ pénzt. 
WALL. ÚR. Nem, inondom! Mi pénzért 

játszunk, de nem becsül'eti’angért. Bort 14е! 
TiToK. А’ hadnagy iíröreg, sziikült em~ 

ber, kit a’ pénz’ fele is kisegítne. 
WALL. Ún. A’ ki becsületért szolgál , 

becsületet kíván. Becsíiletet nem adhat az úr 

ipamnak; ha' e1 akarja töle venni, nyakát 
töröm. 
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TiTOK. Hm! nagyságos nram, Csak ne 
nehezteljen. _ Hiszen most úgy is minden 
féle‘ mesterséget i'íz. 

WALL. ÚR. Az iirnak köszönöm , e’s 
bátyám’ rosz lelkének! Fiának pedig mond 
ja meg, ha derék öreg ipamnak elébe akar 
nyomulni- hát elugratom az útból. 

WALL. Assz. Fricz! 

TiToR. Báró úr _ be hatalmasan fодa 
ipa ura’ pártját! 

WALL. Ún. Gyermekét elraholtam , ’s min 
den atyai örömét! Sírja’szélén áll, ’s a’ be 
csület’ árnyékképe után terjengeti kezeit. _ 
Ez övé legyen, habár élet ’s ММ1' között vi 
szen is útam azon rabló ellen, a’ ki ö ele-‘ 
be akar nyomnlni. 

WALL. Assz. Fricz-mindent megbocsá 
tok neked! (Megöicn ai). 

WALL. Ún. Elégedjék meg az uzsorával, 
’s ne prédáljon a’ becsület’ birtokában. 

WALL. Assz. A’ gyermek örömkönyeket 
hullat, a’ hitves’ búja felejtessék! Fricz, 
szíved mégis jó. Sohasem felejtem 'el e’ 
pillanatot. (item.rj. ‘ат.пешиеi anni). Fogadom 
'_ neked _ 

WALL, ÚR (visszatartóztutja hitveiét). Ne nem akarlak megcsalni _ jó lélek. 
xüLr. IÁ’rx'sKsziN. n'. ,10 
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TiTOK. Ha a’ báró úr csakugyan Oda jut 
na még a’ pháróasztalhoz, hol a’ föpap’ 8:1z 
dag ñát czinkosmód’ épen most rabolák ki--- 

WALL. Ún. Ki veled! E’ kézböl ne vc 

gye a’ szegény asszony méregpoharát -- 
WALL. Assz. Fricz, Fricz! Az istenért, 

inicsoda ez? 

TiTOK. Igen, igen! A’ ñatal emhernek 
gondviselöje csakugyan a’ rendörséget hiv 
ja segédül; -- és ha ö excellentiája, a’ bli 
ró úrnak bátyja, még irgalmasan közbe ta 
lál járni, hogy a’ botránkozás várfogsággal 
végzödjék -- 

WALL. ÚR. Ki veled , irgalmas gyilkos! 
Feleségem’ ’s gyermekemet nem kíméltem, 

(ki tartóztat téged kímélni? -- 
' WALL. Assz. (karim. .ma an. 

WALL. Ún. thiweséhez» Nyugodjál meg. Egy 
óra mulva elutazunk, Роsы‘t és én - Ehol 
vagyon átokpénz. -- (имен nz ..mlm 1nni.) Vedd 
.- ne vedd -- kövess minket -- vagy menj 
elöre -- vagy ne tedd -- én nem tanácksol 
hatok neked, semmire sem kérhetlek. Nem 
szabad. ‘ 

WALL. Assz. Oh igaz Isten! 
TiTOK. (етаю' _ 
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WALL. Ún. Vígan és hízelkedve akarta 
lak elköltöztetni _ megakartalak Csalni _ 
inost napra jött; talán meg vagy ezzelment 
ve. _ Most magad tanácsolj magadnak _ 
nekem nem szahad. _ Hanem engem eressz 
el, mert minekutánna mindent tudsz, már 
ki nem állhatom tekínteted’. (nenni im). 

WALL. Assz. (miami). ai), Maradj _halgass 
meg. Add vissza a’ pénzt _ 

WALL. ÚR. Nem. 
WALL. Assz. Feleséged , anya rvagyok , 

hallgasd meg kérésem’! Fricz, 1ń angyalod 
Szól általam _ ' ‘ ‘ 

WALL. ÚR. Eltávozott az tc'ílem. 

WALL. Assz. Nem, nem, nem! Kezében 

./^ _ 
n 

tart, romlásod elöl marasztal, lépj vissza! 
WALL. Ún. És koldulj? 
WALL. Assz. Maradj az erénynél, tartsd 

meg ñadat becsületes néveи. Mondd, hová vi 
gyem a’ pénzt! Szólj! Rettenetes e’ pillanat. 
Beszélj! Szegénykedjünk. _ Hiszen elég 
gazdag vagyok, ha téged, mint 1ó erkölcsiit 
ölellek. 

WALL. Ún. Késö. Nevem a’ 1ń emberek 
közt ki vagyon töriilve.V 

WALL. Assz. De Csak itt, a’ világ peйg 
nagy, a’ szegények’hazája minden liely, és 

/ 
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tiszta lélekkel mindenhová kincset viszíink. 

Kié a’ pénz'.l hová vigyem? Oh, szólj már , 
szólj! Megemészt a’ félelem. 

WALL. Ún. Szörnyi’í egy pillanat megve 
té a’ sorsot; saját mívem töled való elsza 
kadásom; fuss elölem, hanem fogadd el’a’ 
pénzt. 

WALL. Assz. Hová vigyem _- hová? 
WALL. Ún. Meg akartalak meтeni-Ъ 

roi'nlásod’ okoztam -- bocsáss meg , ’s hadd 
aztán a’ sorsnak csapásait végezni. тедты‘ М‘ 

I \ 
швы). 

TIzEnIK JELENE'S. 

ELr'íBBiEK. STERN HADNAGY. 

HADNAGY. El innét --- elfajult gonosz! 
WALL. Ún. (‘Нашем 
HADNAGY. Mered fertelemlakta szi'vedet 

ez erényeà mellhez szorítni? Szerencsétlen 
nagy esetben, Mari, eltökélés kívántatik. 
Hagyd öt , ’s kövess engem. 

WALL. Asz. Nem lehet. 
HADNAGY. Micsoda! 
WALL. Assz. Nem sz’abad. 
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HADNAGY. Nem tudod, Mari, kicsoda ô. 
WALL. Assz. Nem tиdom! Most min 

den eláll töle, most maga vagyon egye-‘ 
diil; a’ világba számkiiretve , holott nem 
hall többé részvevö szózatot; hogy’ hagyha 
tom el? 

HADNAGY. Anya vagy _ 
WALL. Assz. És hitvese! 
WALL. Ún. (megrenaüneu) Mari, fogadd atyád 

nak szavát_ Igaza van, nem érdemlem meg 
szerelmedet. 

WALL. Assz. Fogadd el hát részvevé 
sem’. Nem kivánlak töbhé látni , ha meg 
kell lenni. Ha atyámnak komoly szava el 
tépi fogadásom’_’s ha te elszakadhatsz tö 
lem _ hát elválok ; hanem elölib megmente 
lek! Atyám, ez emheri tartozás--_- 

HADNAGY. _Nincs ez ö elötte becsben. 
WALL. Assz. De szüksége van rea. Fricz, 

mentsd meg magadat _E’ visszaadott 11611z 
zel gonosz tetted el van véve lelkedröl: egy 
sebhely marad meg emlékezetedben, és ez, 
örizzen meg minden további esettöl. 

WALL. Ún. Atyám, ki kell ezen égböl 
magamat záratnom? Ismeri az embert_ha- 
tározzon _ én nem bátorkodom _ fogadha 
tok Marinak jobbulást? 
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HAnNAGY. Mari, ha szavát fogadod, ha 
inagad kétessé teлeй becsületed’---mit itél 
jen a’ világ felöled és felölem? Belöled Иgу 
szerelem i'i’ ki —- agg szemeimböl a’ laecsü~ 
let és erény h6 cseppeket sajtol. - Nem 
hallgatsz meg@ Építsd hát boldogságod’ 111 
tékosfogadásra, add nekem gyermekedet, ’s 
h‘add, szakadjon meg érted verö szi'vem 
.becsííleted’ vesztén. 

WALL. Ún. Мат, Mari! Élj boldogúl! 
(Могу , ’s azouban Kiirnllyal találkozik), _ 

TIZENEGYEDIK JELENIfLs. 

KÃROLY. HAD! SEGÉD» ELöBBiEK. 

KÁROLY. Ehol vannak Inindnyájan. Ehol 
van az atyám. -- 

WALL. ÚR. пышным”). Károly! 
IcÁRoLv. És ez itt apósom. 
WALL. 'ÚR. (M.nni akar). 
HADi sECED. Ilová indul, uram? 
WALL. ÚR. Magam sem tudom. 
iiADi sECED. Nem megy el innen. En 

gem a’ hadi minister l'irhoz kisér. _ 
WALL. Ún. Mi okból? 
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или sEGÉD. Parancs! Már nem hagyom 
el uraságod’. _ És az iir Stern hndnagy? 

HADNAGY. Igen, 
iiAni saGÉD. Adja ide kardját. 
HADNAGY. F ogoly volnék? 
HADi SEGÉD. Az. 

HADNAGY. Mi okhól! 

Hли sEeéD. (ни.1110111). 

WALL. Ún. Ah! istenemre, legérdeme 
sehb hadi embere a’ fejedelemnek. ' 

HADNAGY. Parancsát, iiram. 
iiAiii sEGéD. Kétsége van? _ 
HADNAGY. Kétséget keresek. 
HADiSEGÉD. Itt vagyon. (aiemuteiiee'pemieeei). 
HADNAGY, (olvassa, viuzzadjn, kezevcl liomlokha üti ma- 

8a1, ’e Ieeidj. india). Ehol a’ kardom. (Leekerjekerajái 
termi, de me'gis inegtartjn még). is né 

melly mély börkarczolatomba keríiltél иgyan, 
minfhogy nem akartalak kézböl eresztni; ’s 
tölem el még soha sem vettenek ngyan _ 
azonban _ itt‘vagyon. 

Hм)! secaD. (weneereia mez). Menjiink, bá 
ró uram. 

WALL. ÚR. Csak egy szót még ezekhez 
'- (W'allenl‘eld asszonysághoz). Гele1t$ el! '- 6z788)’ 
kedj; de meg ne vess! (1iezzije vezeiixireiyi). Ma. 
radj anyádnál. Isten mindnyájatokkal! Jöj-_ 
jön, hadi segéd iir. (Elmenncki. ‚‚ 
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TIZENKETTÓDIK JELENÉS. 

wALLENFELn AsszONYsÁG. i'iADNAGY. II'ÁROLY. 

KÁROLY. Hová megy az atyám? 
' А ’ ‘ k d ’ ‘ WALL. Assz. tyam. e ves atyam. - 

(Atyjának mellére borul). 
HADNAGY. (wanenr„m „штущъщ. Sem férj! 

sem becsület ! (Tunjdon OILIIILOZIRP). ’S nekem kar 
dom nincs! A’ státus’ és атм.is18t61 el11a 
gyat va, mi vagyok még? IA' gyermcici nazi). Após ! 
igen , ezen rangot a természet adta, és sem 
miféle rendelésnek sem szabad ezt megillet 
ni. Jer Károlyom, (mgm. mina1) játsszunk. 

KÁROLY. Édes após, kardoddal szeretnék 
játszani , de lám oda adtad. 

IiADNAGY. Ah, Mari! Ez fáj! шт’) Már 
Oda a’ kardom! Ásót veszek és a’ földet 
ásom, éleményül neked, ’s gyermekednek. 
Ez hasznos, áldott fegyver. 

KÁROLY. Ne neheztelj, édes após. 
IiADNACY. Gyermek , tanulj mezei mun 

kát, gabonavetést; szerezz magadnak ke 
nyeret, hajlékot, és békét, itt, itt! (а’ „Ivre 
minivan). A’ többi díbdáb, mellyen az embe 
i'ek „мaмаши, i1e111 érdemli, hogy kezed’ 
nyujtsd Vki utánna. 

L' 



ÖTÖDIK FELVeNÁs. 
A’ шт MiNiSTERNÉL, RiLDAU eENERALisNA’L. 

 

ELsó JELENÉS. 

Hаш SEGÉD (ir)' GABRECHT TiToKNoK (beie'p). 

TiToIi. excellentiája’ a’ generális ‘iír’ 
hadi segédjét vagyon szerencsém uraságod- 
ban alázatosan быть“ 

HADi SEGÉD. Hadi segédje vagyok a’ ge 
nerális iii.nak. 

TiToIc. Öexcellentiája, kegyelmesиram, 
a’ titkos tanácsos, báró‘ Wallenfeld úr 15l 
tal a’ generális iír ö excellentiájához l61l 
dettem _ 

HAD: EGÉD. Most meg nem jelenhet ná 
la. Sürgetöen el vagyon foglalva _ 

TiToK. Azt jól акций. Titkos tanácsos 
urunk’ öccsével? 

HAni sEai-5D. Igenis. 
TiTqic. Oh istenem! Ez Iím azeset! Sze 

gény uram egészen magán kiviil van. Epen 
KüLr. IÁTiiKszi'N. iv. 11. 



122 

azért küldettem, méltóztatnék a’ tisztelt ge 
nerális úr a’ dolgot hamarjában végezni. 

HADi sEeIîD. A’ generális úr szorosan 
vizsgálja a’ dolgot. És igaz, hogy igen meg 
bosszankodott. 

TiToK. Ugye-bárîlllyen égbekiáltó csi’nt 
illyen ifjú úrtól! Pedig ollyanjó h6zl1ól1’!! 
lótól. Épen azért gondolja kegyelmes uram, 
iie hagyná a’ generális úr magát általa tán 
ellágyítatni, mert igen gonosz nyelve van; 
ne vizsgálna sokat, mivel fájdalom, külön 
ben is minden gonosz csak igen is bizonyos 
ö róla: hanem vitetné az Isten’ 6s becsület 

röl felejtkezett játékost tünödés nélkül , éj 
ten éjjel, iîgy a’ mint kérve volt, valamelly 
várba. A’ tartásbeli költséghez maga i‘észét 
megadná ö excellen’tiája. Nem volna olly 
szívességgel, hogy ezt a’ generális ‘iirnak 
hi'rIil adná? 

MÁSOOIK JELENFLs. 

ELöRBiEIc. KONIORNvíK. 

Kомоn. Baum hadnagy és Роsы‘t 111‘ oda 
lent vannak. 
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НМ)! si-JGi-ÉD. Csak'menjenek a’ kis ebéd 
löbe, ’s várjanak, iníg a’ вeпы-15lis úr pa 
rancsol. 

iioiion. Meglesz. 
ПАВ! sEGi.ÍD. Hanem a’ hadnagy úr el ne 

hagyja öket. _ Azonban _ erröl magam 
gondoskodom. (el) 

HARMADIK JELENES. 

TiToKNoK. iioyIoRNri'K. 

TiToii. Posertet is ide hozták! NO_itt 
keletkezik valami. 

Kомоn. Meglehet. 
TiToK. A’ generális iir kemény ember; 

itt bizonyosan exemplnmot пatiы“. Órzik már 
a’ gonosztévönek, bárónknak ajtaját? 

Kомоn. Még nem; a’ hadi ügyész va 
gyoii na'la. 

‘иToK. De mégis lesz azért a’ ki 6:1z 
ze, hogy el ne illanhasson. 

Kомоn. Нa a’ generális iir parancsolja. 
TiTOii. Ninos még penetrálva, mit szán 

dékozik a’ generális iír mintegy iinal-iter vé 
le teпий! 

il 
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Kомоn. А’ genera’lis úr nagyon haragos. 
TiT. Oh—ez hát mégis bizonyos volna? 

NECYEDIK JELENÉs. 

ELöRRIEIc. CENERÁLis.iiAni sEcEn, Es BERGER 
RECTOn. 

GEN. Mondja meg urának, liogy az esti 
ve'ndég , és tánczmulatságból a’ grófkis 
asszony’ részéröl 6s az enyémröl ma semmi 
sem lehet, _hogy kénytelen vagyok (it liérni, 
hagyjon fel vele. 

TiT. Ah istenem ! Lesz ebböl sopánkodás. 
GEN. Kérem a’ titkos_tanácsos urat, 1öj 

jön el hozzám. Nem akarok a’gyalázatos 
dologban mila nélkül eljárni. 

TiTOK. Oh! a’ mi ezt illeti, semmitöl se 
méltóztassék a’ generális úr’ excellentiája 
tartani. 

GEN. Elvárom tehát a’ titkos tanácsos шat. 

TiTOK. Szabad kérdenem ---- hogy’ áll a’ 
a’ dolog ñamm‘al, a’ kapitánnyal --» mert 
Stern hadnagy úr jelenkezik? 

‘ GEN. Kapitány i_narad, a’ fija! 
TiToIOIsten á‘ldja meg e‘xcellentiádat 

égen földön! 
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GEN. Szolgája. . 
TiToii. (enпemn). 

GEN. Köszönöm, rector uram , bizodal 
mât , mellyel hozzn'm folyamodék. 

RECTOn. Méltóztassék excellentiád meg 
fontolni , hogy б a‘ fesle’tt életre csиpán szük 
ségböl és ma lépett. _ 

CEN. Pfuj! hagyja a’ mentegetést! ’S 
mint gavallér és igazgató Csak a’ nyilványos 
rendörségtöl akarom hogy menekedjék, de 
valóban nem, hogy biintetésétöl. Csalárdul 
játszani! _ Elfut a’ méreg. 

RECTOn. Az ügyvéd azt hiszi, hogy a’ 
gonosz Posert megjelelte a’ kártyát; 

GEN. Elég! Menjen rector úr az iigyvéd 
hez, ’s legyen olly szívességgel, adja neki át 
ezt az írást. Jótállok, hogy kirabolt párt 
fogottja visszakapja pénzét. További értesí 
tésig, mondja neki, legyen csendességben. 

RECTOn. Generiilis úr, hiszen a’báró ña 
mat mentette meg, ’s én romlásba döntsem öt ’t 

GEN. Most menjen az ügyvédhez , aztán 
jöjjön megint hozzám. 

RECTOR. Oh istenem! Igy tehát scylla 
és charyhdis közé vetteték általam? No meg 
t'eszem ez útat, de mindjárt visszatérek kö 
nyörögni , esedezni. (en 
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ÖTÖDIK JELENÉS. 

GENERÁLiS. HAD! SEGÉD. 

GEN. (щипцы Átkozott dolog! Mit 
csinál hát az az istentelen ember, Wallen~ 
feld? 

iiAnI sEGIED. Magába tért, és Копии‘! 
Az altisztet ajtajánál hagytam. 

GEN. Ordi't talán a’ ñczkó? 
HADi sEGED. Nem. 

GEN. Tegyen rendelést, hOgy két óra 
mulva kOcsi, és négy dragonyos készen le 
gyen a’ hátulsń kapunál. 

HADi sECE’L. Meglesz. 
CEN. Posertnek csak értésére van advn, 

hogy pénzét is hozza el? 
iTAni sEGED. Igenis. 
GEN. Most Stern hadnagyot akarom. 

Egyedül akarok vele lenni. 
iIADi SEGED. (el) 

GEN» (irásokat vesz ki a’ uelzhöl, Ё‘ elves) „А, Sán‘ 
(тоt megvevé -a’ hátrálást bi'ztOsi’tá-(Imnan 
шаьь om.) e’ veszélyes szorosútban a’ nagyobb 
erejü ellenséget nyolcz óráig, segedeleiiI 
nélkül megállotta, ’s :’gy az elhatározó nap’ 
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szerencse-következésire mindeneket elkészí 
te, ’s maga is ez alkalommal négyszer se 
besíteték “ _ Hm! ’S mégis hadnagy? Ez 
sok! 

HA'I'ODIK JELENE’S. 

GENERÁLiS. STERN HADNAGY. 

HADNAGY. Excellentiád ide rendeltetett 
engem _ parancsolatját várom. 

GEN. Nyugtalan, heves emher a’ had 
nagy úr. . 

HADNAGY. Kézhez adták excellentiádnak 
irásimat? 

Gen. Ebol vannak. 
HADNAGY. Hát reménylem , tartalmok 

megfelel excellentiád’ kérdésének egy ré 
szére. 

GEN. Ezen irások teljes hitelemre töhh 
mint egy okból méltók, ’s bizonyítják, hogy 
a’ hadnagy йr derekasan szOlgált-igen de 
rekasan. 

HADNAGY. (ineghajtjn виды). 

GEN. Úgy tetszik; sokzor elkerülték a’ 
hadnagy иrat rangjában. 



128 

HADNAGY. Bizony, igen sokszor. 
GEN. Hogyan történt? 
HADNAGY. Nem vevének tekintetbe. 

GEN. Ez igaztalanság volt.‘ 
HADNAGY. Annak tartam. ' 
GEN. Mért nem jelentette magát? 
HADNAGY. Azt soha sem akartam. 

GEN. Mért nem? Ez fejeskedés, pedig 
azt nem szeretem. A’ fejeskedés elrútitja az 
érdemet. 

HADNAGY. Maga fejét követni, még nem 
annyi, mint fejeskedni, ’s amazt aligha le 
het az öregkor és becsérzéstöl elválasztani. 

GEN. A’ hadi minister legjobb akaratja 
mellett is csak ember marad: 

‘ HADNAGY. Ha ember marad, nyer a’ha 
di sereg. 

GEN. De az ember felejthet. А’ kinek 
az egészröl kell gondoskodni, az néhanéha 
nem látja az egyest. 

HADNAGY. Néha! Az semmi magában. 
Csak ha gyakran történik, szembetűnő hiba. 

GEN. Sokszor felejteték a’ hadnagy úr? 
HADNAGY. Minden alkalommal. 

GEN. Ez útálat. Ez fondorlás a’ fejedel 
men és szolgálaton. (tüzzel) Még egyszer mon 
dom, jelentenie kellett volna magát. 
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HADNAGY. (nemeileg fellieviilten). Excelleili’iád , 
ha 'a’ felsök olly szolgálatról megfeledkez 
hetnek, inillyent nekem vala szerencsém а‘ 
hazának tenni: akkor a’ cselekvö’ és szeii 

vedönek érdeme alatt van , magát feldicsér 
ni. Akkor az önérzet adja nekünk azon 
charaktert , mellyet a’ státus megtagad. Ver 
senyt igyekszik aztlín az emher a’ badi mi 
nister’ színe elött szintolly rendületlen állnî, 
mint az ellenhadi álgyiík elött. 

GEN. Ez hüszke heszéd. 

HADNAGY. Szi’ikölködni tudni, az a’ baj 
nok’ Valódi tulajdona. Ha ehhen sokra ment 
az ember, könnyen biiszkeségre fajul ez az 
erény. ' 

GEN. Uraságod’ hallgatásával méltatlansá 
got szenvedett, ’s velem méltatlanságot kö 
Vettelett. 

HAIINAGI'. (venin vena). 

GEN. Most, öreg létére, midön tiszte 
let és haszonra ideje már csak rövidke, most 
jelenti magát? most kezd heveskedni? 

iIADNAGY. Az öreg korban ingadozunk 
elevinkhen , érzelmeink emésztöhhek , gyen 
geségünk indulatosságba tör ki. Aztán (kh 
„muv.l atya is vagyok! _ 
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CEN. (néhány lépést megy, mcg a’ hadnagyhoa fordúl, és 

"huséggel mondja). Nem szerencsés atya, örnagy 
utam. 

HADNAGY. Excellentiád -- én hadnagy 
vagyok. 

GEN. Eh--az nem illik többé. Hát csak 
nem szerencsés atya -- örnagy uram. 

ŐRNAGY. (zavartan) Excellentiád — 
GEN. Mellesleg mondva, magam fogom 

magamat a’ Felség elött feledékenységem 
röl vádolni. Tán különben itt ott nem fe 

lejték el valamit, a’ miért megbocsátja azt 
nekem. Hogy uraságoddal való méltatlanko 
dásom némileg helyrehozattassék, bizonnyal 
el fogja ö azon javallatomat fogadni, melly 
uraságodat tapasztalása, egyeneslelkűsége, 
és tett szolgálatit'a nézve cadetházúnk’ örna 
gyának ajánlja. A’ Felség igazságos, és jó. 

őmucY. Isten éltesse öt, az, az! Jó ne 
vét nem csak kardján viseltem, hanem szí 
vemben is. Azért sohasem is aggódtam sokat, 
mi jót hatjbat ez nekem. Most is még elég 
gazdagnak érzem magamat mint katona; ha 
nem mint atya szegény vagyok. 

GEN. Tudom. 

önNAGY. Mint atya heveskedtem, ’s mint 
ember — bocsássa meg excellentiád — ki 
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keltem olly méltatlanság ellen , mellyet öreg, 
inegvetett, és boldogtalan létemre tiirnöm, 

'elvégre már nem kellene, mint gondolom. 
GEN. A’ titkos tanácsost kihítta párvia~ 

dalra. _ 
«"iRNAGY. Mivel excellentiádat ravasznl 

igaztalanságra vitte. ' 
GEN.' ’S azért, mihelyt irásiba tekI'nték, 

fogságot adaték nraságodnak , nem akarván 
heveskedéssel jó ügyét elrontatni. 

dRNAGY. Ez emberség _ valamint ex 
cellentiádat általjában emherségesnek taш 
lom , ’s nagyon megindultam rajta. --- 

GEN. Istenem! hát másnak ismer a’világ? 
öRNAGY. Nem, valóban nem! 
GEN. Tehát még egyszer kérdem, mért 

nem jelentette már régen magát nálam? 
I'íRNAGY. Két okból. 
GEN. Tndni kívánnám. 

öRNAGY. Excellentiád parancsolja? 
GEN. Csak kívánom. 

ÖRNAGY. Vöm ezelött arra volt határoz 

va , hogy excellentiádnak unokaleányát ve 
gye el _ 

' GEN. ’S mîvelnraságod’ leányát vette el, 
tartott kedvetlenségemtöl. Hm! Nem isnier 
engem. 
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I'ínNAGY. De igen, ismertem excellen;` 
tiádat, ezelött már rég’ idövel -- 

GEN. Uraságod? engem? hol? mikor@ 
ÖRNAGY. Volt szerencsém .az idöben ex 

cellentiádnak némineml'i szolgálatot _пишeт, 
és inkább ez, mint ama házasság, volt tu 
lajdonkép’ oka, hogy sohasem jelentém ma 
gaтat excellentiádnál. Nem akarék elöbbi 
„раму emlékezetéböl elömozdítatni, ha 
nem érdem és rend szerint. 

GEN. Hol, mikor ismertük 'egymást’á` 
ÖRNAGY. Ezelött negyven esztendövel. 

Excellentiád önként vállalkoztan lépett a’ 
szolgálatba. Én ‘kevéssel elöbb Jénából ér 
kezém a’ szolgálatba, ’s épen altisztségre 
emeltetém. Prágánál történt, hogy excellen 
tiád sátorában estve pistolyhoz nyúlván,' 
ezrede’ tulajdonosát, kitöl meg vala sértve 

GEN. MМ (и ßrmsyo1 шт) Stern? Stern? 
(binden ымшiшы Ah istenem! Stern altiszt! -— 
Igen --- tudom - most is látom — földbe 
süté pistolyomat, általmarkolt, --- tartózta 
tо“, míg a’ vonagl'ó harag ellankaszta, ’s 
aléltan karjaiba rogyék‘. Ha uraságod nin 
csen, agyon lövöm a’ tulajdonost, és hadi 
törvény szerint - «- ’S ez az ember kerüli. 
tekíntetem’. 
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бRNдаY. Vak esetnek semmit sem akarék 
'köszönni. 

GEN. Stern_Stern! Örиagy iír!_Em- 
ber ! hol volnék , ha te nem _vagy ?_ Paj 
tás _ ember _ öcsém-barátom! Jer szí 

vemhez, fogadd el köszönetem’. (negaIen ai). 
бRндаY. Excellentiád _ 

GEN. Félre n’ tisztelkedéssel, midön az 
emberâség’dicsö tettei szövik a’ szívnek vi` 
szonyait! Az emher és a’ tett sohasem volt 
felejtve; Csak a’ nevet, fájdalom, töriilte 
ki az idö. Stern! mint ember nz emhernek 

'viszonozok‘ az iirnak, nem mint' generális. 
Nem, gyengéd becsi'iletérzete elégítessék ki, 
az emberek ne találjnnak az úron és rajtam 
kifogást. _ Leánya szerencsétlen, nemde igaz, 
örnagy úr i _ 

I'íRNAGY. Itt már nem lehet segíteni. 
G'nN. Meglehet, szinte tartok töle. Нa 

neиi akkor igyekezzünk hathatósan vígasztal 
ni._Azonban lássnk! Most , Isten velünk! 
Ki ne menjen házamból. (Nyпgmienпi). Тaми 
talán nem is __ megllissuk! (Berni .eI-eeee'ggei 
hie1 nyúдtvin МН) Menjen hadi segédemhez. 
Hagyjon engem végezni. Mёg látjuk egymást. 
' I'iRNAGY. (u н ш „im indпnne megfim). Min» 
dent az I‘stenre és barátomra bízok! (el). 
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GEN. (sebesen fel a alá járva). Ugyan hogy" csi 
náljuk? (megáll). Szükségen lehet segíteni -~ 
hanem becsületeh-azt nem lehet visszasze 
rezni — pedig e’ nélkül a’ becsületes em~ 
ber nincs kisegítve. (Gondolkodva körüljár). 

HETEDIK JELENÉS. 

Em'íBm.V »unì sEGÉD. 

‘ :um SEGÉD. Mindenröl gondoskodtam 
excellentiád’ kívánsága szerint; 

GEN. Jól van! igen jól! De ez már nem 
illik, mind semmi. Se kocsit, se dragonyost. 
Mondasson le mindenröl. Egészen más a’ he 
liezet, más az arány, más az eszköz. 

rum SEGÉD. Ajánlhatom erre nézve szol 
gálatom' ? _ _ 

GEN. Oh igen! Menjen N. asszonysághoz 
—Nem, ez semmi. Hadd gondoljam meg 
magamat. (Kezét homlokára wm). Semmit sem ta 
lálok. A’ dolog rosszul áll. Az ember igen 
lealjasodott. Félek nehogy épen semmire 
való legyen. Azonban próbáljuk! — Egy 
szerencsés vagy szerencsétlen pillanat sok 
szor határoz illy dolgokban. Mondja meg az 
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istentelen Posertnek-nem! magamnak kell 
vele szólanom. Jól ki kell ezt elöbb ma 

gamnak föznöm. Nemde, barátom, nem tud 
ja, mit itéljen felölem? 

Hли sEGED. Szokatlan indulatban látom 
excellentiádat. 

'NYoLCzADIKJELENEs 

ELöBBiEir. KoMoRNYíii. 

Kомоn. Wallenfeld titkos tanácsos, és 
báró Fernan 

GEN. Szabad, szabad. 
Kомоn. (еI) 

_ GEN. Fogadja el uraságod ezen urakat 
helyettem. _En csak mint gavallér akartani 
a’ dologba'n eljárni; így semmire sem me 
gyiink. Mint atyának kell végeznem, ez 
nagy munka, mîпцам is hozzá látok. (el). 

ПАВ! sвш'Ёп. Meg nem foghatom öt. Va 
lami különösnek kellett történni. 

s 

s 
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KILENCZEDIK JELENÉs 
„Am sEGÉD. TiTKos TANÁCsos. Unvuu 

TANÃCsos. 

Hмп SEGÉD. A’ generális úr mindjárt 
itt lesz uraságtoknál. 

TiT. TAN. Igen helyes. A’ gonosztévöt 
_i‘allatja tán? ' 

UDV. TAN. Szép nagylelküség volt ö ex 
cellentiájától, hogy e’ rosz ügyet a’ rendör 
ségi bíztosságtól el ’s magához vette. 

TiT. TAN. Biz igaz. 
UDV. TAN. Nagy kímélés, kegyes ‘uram 

bátyámra nézve. ' 
TiT. TAN. Valóban. Igaz, hogy most mind 

e mellett mégis minden derangírozva va 
gyon már. 

Hми sEGпÍD. Minden esetre igen fájhat 
ez a’ titkos tnnácsos úrnak. - 

TTT. TAN. Oh, csak gondolja el' maga 
is! -- Ehoì az esti vendég'lés, a’ tánczmu 
latság-és mindenek fel vagynak mondva. 

Unv. TAN. Szemet fog ez szúrni. Mikor 
is adnak innen tovább raлa? 

TiT. TAN. ’S hová költöztetik öt, badi 
segéd uram@ 
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HAD! sEGED. Arról semmit sem tndok. 

L'nv. TAN. Mennél elöhb hoz az ember 
ei’félét feledésbe, annál johh a’ nemzetség_ 
re nézve. ‘ 

TiT. TAN.\Ej ! Csak mess’ze innen. 
UDV. TAN. (e'heaieege'fihez). A’ várban való 

видныt egészen magára méltóztatik a’ tit 
kos taiiácsos ‘úr vállalni. 

TiT. TAN. Mint emlékeztetést atyjára, 
kedves h'oldogult bátyámra. 

UDV» TAN. A’ ki egészen ‘más emher 
volt. ‘ _ f 

TiT. TAN. Oh istenem _ legnemesebh 
magaviseleti'í. 

ш)". TAN. Jó keresztyén. 
TiT. TAN. Nyiltszivi'í! _Nem mondaná 

vagy mondatná meg, lta nincs terhére‘, a’ 
generális r'irnak , hogy igen kérem öt a’ do 
lognak szorgalmaztatására. 

BAL1 sин-51). Igeii szívesen. (ei). 

TizEDi’K .IELENEE' 
TiTKOS TANÃCSOS. UDVARi TANÄCSOS. 

TiT.'' TAN. Széket , öcsém ! 
Env. TAN.` (‚мы hoz een). Kegyes иram bá 

tУайm-4 ‘ ' 
XULr. .iATE'KszíiL iv 12 



~ 138 

TIT. TAN. (mIn. Ah mon Dieu! 
UDV. TAN. Hogy érzi magát’l' 
TiT. TAN. Mennyit kell ezen rosz indi 

vМиши miatt ma beszélnem!-- 
UDV. TAN. Biz igaz! 
TiT'. TAN. [жeп elött ‘sem számadózhat 

róla, a’ traître. ’ д 
UDV. TAN. Mit mond majd a’ világ? 
TiT. TAN.' Detestálni fogja öt- Ah! csak 

nem térhet az ember magához. --- Nos -- 
Gabrecht kapitány marad? 

UDV. TAN. Biz az! Elöre Мышь látni, 
hogy a’ generális nem fogja uram bátyám’ 
nevét koc'zkára tenni. ‚ 

TiT. TAN. Úgy bizony! — Нe he! fog 
ságot rendelt a’ vén hírkoholónak. 

UDV. TAN. Illetl‘enül is viselte magát. 
TiT. TAN. Csak észreveszi most, ki va 

gyok. Нe he! 
UDV. TAN. Hanemfkézfogómat mégis 

mindjárt kellene szorgalmazni. Holnap le 
hetne -- ’ 

TiT. TAN. Nem, holmap orvosságot veszek. 
UDV. TAN. Holnapután ? 
TiT. TAN. Vasárnap. Pó:îneml'íre mutat, 
UDV. TANÄHétfön ? 
TiT. TAN. No, hétfön meglehet. 
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TIZENEGYEDIK .iELENiás' 

ELöBBiEK. GENERÁLis. 

GEN. Bocsánatot iiraim. 
TiT. TAN. Kérem alázatosan- ‘ 
Unv. TAN. Excellentiád’_ kegyessége meg 

menti nemzetségünk’ nevét. _ 
GEN. Azt még’csak meglafssiik. ‘ 
TiT. TAN. Mellyik vái.ha viszik ¿it? 
GEN. Vár legyen a’ lakhelye?À Igazán? 

TiT. TAN. На“! _ 
Cov. TAN. Mert illyen ember soha sem 

jobbul meg. _ _ 
GEN. Ez kerek kimondás. 
TiT. TAN. мegliым; a’ tartásheli költ 

séget; napjára forintot. 
GEN. Szavát adje erre? 
TiT. TAN. Ad dies vitae. 

GEN. Jól van!_meglássuk mi тök le 
gyiink. Legyenek olly szivességgel, menje 
nek unokámhoz; várja uraságtekat. _ Aztán 
pedigfjátszunk még. _ ' j _ 

TiT. TAN. Derek biz ez! A’ föjátékos, 
az a’-Posert nevezeti'i_ 
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GEN- Kitannlt kópé! Semk Ниt, sem bá 
ró. Pontos tudósításom van iránta; nem ta 
gadhatja. 

TiT. TAN. Talicskásnak Való-a’ — 

GEÑ. Meglássuk, hogy fog illeni. 
UDV. TAN. Jöjjön, kegyes uram bátyám. 
TiT. TAN. A revoir. Már ne Veszö‘djék 

sokat a’ semmirekellövel. (MennekI' Nem ér- 
demli. ` 

GEN. (csenget)î “‘ 
Kомоn. (ja). ' 

GEN. A’ hadísegéd шat‘! 
Kомоn. (щ. 

GEN. Ez hideg , ŕszívtelen két ember! — 
Pedig testvér bátyjának ña.- A’ gonosz lé 
lek zaklata engem, hogy unokámat illyen 
emberek’ kincseire pazaroljan1.! ’ 

TIzENKETTóDIK JELENÉS. 

GENERÁLiS. НМ)! sEGéD. UTóßB KoMoRNYíK. 

GEN. Legyen olly szívességgel, küldje 
be Posertet, maga peйg mara'djon aztán az 
elöszobálìan. _ 

'iiADi sEшёл). Meglesz! (el). _‘ 
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‘ii-onon. Ifjabb “ïallenfeld úr kegyes meg 
hallgatásra kéreti excellentiádat. .^ 

GEN. Majd elhivatom, ha kellni fog. 
(Fel és alzi jiirkál). ‘ ' _ 

Kомоn. (e1). 

TIZENHARMADIK JELENE s. 

GENERÁLis. PosERT Ún. Hми sEGED 

(a’ ki mindjárt elmegy). 

PosERT. (igen mamma). Excellentiád azt 

parancsolta _ hogy _hogy ‘пaдaют-aм 
zatоsaiь prodиcáljam? " 

GEN. (egy Ideig „ад ai). Uraságod bizonyos 
Posert t 

POsERT. (keinm). Egykori'kapitáиy génuai 
szolgálathan-alázatos szolgálatjára. 

GEN. Úgy hozza a’ hi'rharang. 
PosERT.' Ha kétsége vagyon excellentiád 

nak, hát _ 
GEN. Úraságod bankot ad? . 
i’OsERT. Csupa _ csupa _ én Csak _rö 

vid idö óta _ ' 

GEN. (kemeiyen). ‚Аd-е pháróbankot vagу 
nem 1 ‘ ‘ 

РозвRT’. Adok. 
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GEN. Ifjabb báró Wallenfeld uraságod 
пaй frígyese — segédje-legénye -minek 
is пeveй? 

PоsвnT. Azaz -könyörületességböl ve 
vém öt magamhoz-könyörületesáégböl — 
de csak ma történt -- 

GEN. Segédje - e Wallenfeld urasá 
godnak ’ì 

PosERT. Igen, minthogy szerencsétlen 
ségemre csak egy szememre látok, hát 

GEN. Igaz , csak egy szeme van. 
POSERT» (löhint, ’s vállvoni'tva îgnzolja). 

GEN'Hol történt a’ veszteség@ 
PosEET. Spaa alatt-valami gonosz em 

ber meré -- 
GEN. Spaa-ban@ Úgy? 
PosERT. Mást sugának tán becstelen rá 

galomból èxcellentiádnak felölem'ì 
GEN. Akar - e nekem kedveskedni? 
BosERT. Édes istenem! Csak határozzon 

excellentiád mindenben , mi tévö legyek. 
Excellentiádért kész volnék mindjárt itt on 
tanì ki véremet , hogy‘ -- hogy szinte - 
(kamm) Oh istenem- _ 

GEN. Kis társaság van nálam, csupa jó 
barátim — legyen olly szívességge‘l, adjon 
számnnkra most terememben bańkot. 
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PosERT. Ah istenem! Ez a’ szerencse 
magában igen nagy, igen nagy. De _ még 
sem tudom igazán _merjek-e ?_ 

GEN. (homely...) мм inerjen-e? 
PosERT. Merjek-e kevéske szegénysé 

gemmel ill)r jeles társasághan kirakodni. 
GEN. 'Az asztal készen vagyon. Pénzét 

csak elhozta _ 
Po'sERT. Excellentiád’ parancsára- 01°т1‹‚-_ 

ш farmi). Hanem, a’ mint mondám _nem 
tиdom _'hogyan fogjak hozzá _ 

GEN» (fennszóval). 111‘! 
HADi sEGED. IieIe'p). Excellentiád 
i’osERT. (feie'пien) Generalis iiram!_Ah 

_istenem! Hiszen mindenre szint’ olly kész 
vagyok , mint hajlandó. _ 

GEN. (igen hidegen Posert i'irhoz) Azt reméпуlem 
is. (A' indi eege'dhe.) Ifjahh \Vallenfeldet_ 

Hли sEGED. (ы) 
PesERT. Az is itt van".l 
GEN. Hiszen a’ bankhoz tartozik. Urasá 

god’ dolgában fog itt eljáriii_iígy, mint 
ezelött az angol kávéházhan. ' 

PosERT. Illyen kisdedtársasághan nem 
sziikséges. 

GEN. Ej, de mégis. 
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PosEnT. Illyen igen»----- igen jeles tár 
saságban _ e'pen szükségtelen. Általjában, 
ha szabad alázatos kifogást tennem-' ‘ 

GEN. Nem! az ördögöt! nem! 
PosERT. Mindem'e ráállok, excellentiád. 

-TIZENNEGYEDIK JELE NES. 

ELöBBiEK. BÁEÓ WALLENFELD. ПАВ! SEGÉD 

(n’ ki eltávozik). _ ~ 

WA‘LLJÍn. (mman nemend). Excellentiád 
GEN. Mióta nem szóltunk mi ketten egy 

mással? ‘ 

WALL. ÚR- (kalm)' Most»-hat esztendeje. 
GEN. Micsoda? 
WALL. Ún. Hat esztendö óta'. 

GEN. (morsen „аeа 5x). ‘Megváltozott , báró 
uram. 

WALL. ÚR. Akkoriban én- _ 

GEN. (hiqîlmal '. fenmául). Ehol vagyon Po 
sert úr, a’ kit isme'r! 

WALL._ Ún.' (mgá. ...8mm ïgmlja). 
GEN. Báró uram lesz olly szívességgei, 

eljár, ezen úrral kötött viszorlyinzaîl' Торa, 
dolgában, ugyan annak szolgálatjában a’ 
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banknál, mellyet ö számunkra mindjárt te 
rememhen adni fog. 

WALL. ÚR. (ketee'gbeeeenem. Generális iir! 
PosERT. Igen, Csak gondolja el a’ báró 

úr, úgy akarja ö excellentiája. 
GEN. A’ mit 'a’ nyilványos angol kávé 

házhan nem talált illetlennek, csak illik 
szohámban is. 

PosвRT. Ah édes istenem!_Igen, igen! 
_ Csak hogy _ 

GEN. Tehát _ készítsék el asztalиkat , 
követni fogjuk iIraságtokat. Viszonlátásra 
uraim. _ 

WALL. ‘ÚR. ' Kérem, csak két szót le 
gyen szahad a’ generális úrral egyediil sz0 
lanom. 

GEN. Elöre Posert kapitány úr! _ Hadi 
segéd uram _ 

ПАВ! sEGEii (ieie'p)_ f A 
GEN. Baum hadnagy’megmutatja a’ ka 

pitány úrnak a’ teremet, és társalkodója 
marad. _ ' _ 

PosERT. Excellentiiid inint_igen is ke 
gyes úi-_mint az einberiségnek igazi Бyá 
mola ismeretes_ 

KüLr. iÁTiiiiszi'N. Iv' 1 З 
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GEN. Azért hivattam meg uraságodat! 
Elöre kapitány uram , elöre! 

POSERT (humlokát__ iörüli, kö'hint, ’s eltiivozik а’ hadi 
щшы). 

TIzENöTöDIK JELENE'S. 

WALLENFELD ÚR. GENEnÁLis. НМ)! sEGED. _ 

GEN. Röviden, uram; mert nem épen 
legjobb kedvemben talál; röviden! 

WALL. ÚE. Generális úr, oda vagyok. 
GEN. Meglehet. 
WALL. ÚP.. (mm1) Ember Vagyok. 
GEN. Azt reménylem. 
WALL. ÚP.. A’ ki becstelenítést nem akar 

megélni! Istenemre nem! 
GEN. Pistolyt hord magával? 
WALLfÚR. Nem. ' De a’ kinek terhére' 

van az elet, annak a’ legközelebbi fai is kil 
loçcsantja velejét, ha egyéb eszköze nin 
csen'. 

GEN. Hiszen felesége ’s ña van! 
WALL. I'm. A’ ki olly szerencsétlen volt, 

I 
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hogy ezt gyalázatosan elfelejtheté, az ne hal 
mozzon gyalázatot- gyalázatra. 

GEN. Most háró nramnak szolgálatideje 
van; menjen. 

WALL. Ún. Nem, generális iír, nem! 
GEN. Azt akai'ja _ hegy helyettem а,’ ren 

_dörség szóljon‘ háró urammal? 
WALL. ÚR (n. n... unп). Ha keményehben 

hi‘intet is, csak hamar bi'intessen. 
GEN. Tanult a’ báìó úr’i 

'. WALL. Ún. Nem. 

GEN. Melly tudományban ment sokra! 
WALL. Ún. En-(viine veпn). En_fájda- 

lem, bátyám’ egyetlen örökösének valék ren 
delve. ' 

GEN. Es micsoda most a’ háró úri 

/ 

WALL. Ún. Atya és _ (ennnrje ie'pe'i) _ A’ 
generális úr emher , nemeslelkii emher, a’ 
vЛág annak tiszteli- legyen irántam is az. 
Legyen kemény; csak vigyen el a’sokaság’ 
szeIne elöl. Mindegy , akárhová‘_Csak oda, 
a’ hol elfelejtetem. 

GEN. (kemeiy.„) Az majd elválik _ most 
menjen a’ hankhoz. Hadi segéd' úr! 

iiADi sEGEn (beie'p). ' 
WALL. Ún. (keue'gbeeiaieg). Generális iír! 

’l‘ 
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GEN. ‘(www). Engedelmet!-(a’ naamgedhez) 
Wallenfeld иrat n’ terembe kíséri. 

WALL. Ún. A’ hallilba! (А’ badi „дамы .1). 
GEN. (mengen). 

Kомоn. (helép). 

GEN. Súgd meg unokámnak, mentse ki 
magát a’ titkos tanácsos úrnál, ’s ne jöjjön 
le a’ terembe. Aztán inondd meg a’ tit 
kos tanácsos’ és báró Fernaunak, hogy ide 
várom öket._ 

Kомоn. (ы). 

Т12ЕЫНАТОВ1К JELENÉS. 

GENERÁLiS. RECTOn. 

теCTоR. Excellentiád, voltam az ügy 
védnél. Erröl gondoskodva van. De mi tör 
ténik most itten az ifjú báróval? Féltem 
öt, ’s meg nem nyughatom. 

GEN. Maradjon rector uram oda ienn. 
Tudakolja titoknokomat, utóbb lesz még a’ 
rector úrra szükségem. 

RECTOR. Olly jot akartam az ifjú úrral, 
olly bccsülettel jöttem ide 
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GEN. Ezért jutalmazza meg az ég. ‚ 
RECTOn. ’S ö mégis, még most is fog 

ságban vagyon itt. На“ romlását okoztam 
'volиaíl 

GEN. Ha megérdemli _ igen. _ 
RnCTOn. De hiszen ñamat mentette meg. 

_ Bizony lelkem egészen elfogódott féle 
lemmel. 

TiT. TAN. (i6) 

GEN. Menjen titoknokomhoz. Még látjnk 
egymást! 
‘ RECTOR (e1) 

TIZENHETEDIK JELENES. 

GENERALIs. TiTIiOs TANÁCsos. UIivARi 
TANACsOs. 

TiT. TAN. A’ kedves grófkisasszony nin 
csen disponálva? Szi'vemböl sajnálom_ 

GEN. Hanem azért játssznnk. Sok bajom 
van excellentiádnak öccsével. Ellenhen, ha 
Isten’ akaratja, jól töltjük az estvét. 

TiT. TAN. Vége alterátiómnak. 
L'Dv. TAN. Ez az emher igen is rosz. El 

tágult már innen? 



1 50 

GEN. Megigéri, hogy játékunkban úgy 
egyez meg, a’ mint én intézem? 

TiT. TAN. Örömmel. 

GEN. Fogadja- e gavallér szavára , hogy 
játékunkban úgy egyez meg, a’ mint én in 
tézem’!l 

TiT. TAN. Fogadom. 
GEN. Meglássuk tehát, hogy’ töltjük az 

estve’t. 

UDV. TAN. Igen nagy kegyesség excel 
lentiádtól. ’ 

GEN. Istenemre nem! Nem igen nagy 
kegyesség. Nem is helyén volna. Menjünk 
(A‘ ti\kos mnáœosaal elmegy. Az udvari tnnácsos követi öket). 

TIzENNYoLCzADIK JELENÉS. 

(A’ szin nagy teremmé változik , mellyhcn függö gyertyatnrto'k és 
jlhe'kalztalok vagynak, hátul viaszgyertyiis p'hárónsztnlt lámi. Po 
Sert \ir Pe'nxe't ’s a’ kártyât aавай ЁеЩШе. Wallenfeld ůr meile! 
и: n'll ‘s kercszibc ‘ей karjnit, a’ nélkül, Воду mind arra , а’ 
mi történik, íigyelnc. Mcllctte a’ )indi мёда vagyon. Baum had 

nagy Posert mellett áU. Еёi inas jelen van a’ szobiban ). 

HADi sEGED. Kedvére van I'gy, Posert 
úr , a’ szoba elrendelve? 

\ 
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POsERT. Ah iste'nem, igen! Nekem min 
den jó. 

lokat rendeltetni? 
POsERT (hemiekii 1enali). Valamivel elöhbre. 

_ Levegöfolyás van itt; így igen közel van 
az ajtóhoz. 

HADNAGY (int az inaseknak, hegy vigyék az asztaloknt 
clöbhrc). 

iNASOK (clöbhre viszik az asztalokat és sze'keket.) 
POsERT (mig „темы. Igen szép terem. 
HADI sEGED. Jó izléssel épi'ilt. 
POSERT (haben). Derek! igen jó.Wnllen- 

el» feld uram , sokszor szokott ö exoellentiaja 
phárót játszani? 

WALL. ÚR teiale'ie' Nem tudom. 
HADi SEGED. Sohasem! 
PosERT. Mit mond! és épen ma akar_ 
HADi sEGED. Ma igen érdekesnek tet 

szik neki. 

PosERT. Fиrcsa! мы атак). Pohár vizet, 
harátom! (ez ineehez). 

HADI sEGED. Lajos! Limonádét ennek az 
úrnak _ 

rosERT. Kérem, vizet. (Ai hedieege'aiie.) U 
gyan mondja meg nékem , (honnete vermi) hz51 

HADi snшёл. Máskép’ kivánja az aszta 
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l l › 
hat _ hm -- igen _ aж már elöbb akarám 
kerdeni , házas a’ generális ür? ' 

HADi sEGED. A’ generális úr német 
rendi'í. 

PosERT (gondonodva). Német rendlîî- Hm! 
(vii'G1Va). Es kivel házas a’ generális ür? 

нAD! SEGÉD. A' generalis úr német reп 
'I du , mondám 

PosEET. Vagyúgy-német rendl'i! (Еgy, 
iigy! Hm, úgy! 

или sвGED. Uraságod másra gondol, 
nemdei — ' 

PosEET. Keveskét , keveskét! (Turülgm). 
WALL. ÚR. (ы badi segédhcz, In Einem. fe'lre von)_ 

Uraságod íiatal, szeme éruetet Vall, egész 
míveltsége emberi szi’vre mutat: eresszen el 
eilgem. 

HADi sEGED. Részt veszek érzetiben _ 
Ha nem ismeri életrendem’ kötelességit. 

WALL. Ún. Igenis, ismerem; becsület 
lelkesíti azokat. Érzetére ’s életrendére 
kényszerítem, kíildjön nekem töltött pis 
tolyt. 

ПАВ! sEGED. Hová gondol, báró uram’i 
WALL. ÚR. `Halálra! Semmi egyébre , 
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csak halálra! Az istenért, töltött pistolyt! 
E’ lassú marczangolást ki nem állom. 

POSERT (a’ ki ezen közlien a’ hadiixggyal ‚' valami já 
tékot Цtaeан/iн neki mutogatni, a’ pháróasztnlniil vala, az inashoz). 

MéёР egy poharat, lelkem! Nos háró nram , 
iiljünk le_ ' 

WALL. ÚR. Tegyen, a’ mit akar! 
POsERT. A’jeles társaság csak belép nem 

sokára’ì Nem _gondolja? 
HADi SEGED. Mintha hallanám-a’ folyo 

són megérkezni. 
WALLLÚn. Oh istenem! 

[NAS (Poseri úmak _vizet hoz). 

POsERT. (inn)_ F elséges víz! (kamm). Fel 
se'ges! Olly igaz, mint elek, ollyan, (kamm) 
ollyan, mint a’ kristály! ’ 

TIzENKILENCzEOiK JELENES. 

ELôBBiEK. GENERÁLis A’ TiTKos TANÁCsos Es 
шляпы TANÁCsOssAL. 

TiT. TAN. (шумы e» phárónsmle Comment? 
_ hiszen ez _ez az az ember. _ 

GEN. Semmit sem tesz! Társaságom! 
’S ezen feli'íl-»szavát adta nekem 
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TiT. TAN. (n. „.1mi щаешъм), Mi mindjárt 
piquettérozunk. (мышi ..mmoa mcgy). 

GEN. (Im'nèl года а‘). ’ Pháróra híttam meg 
a’ titkos tanácsos urat. (man é. Wallenfem mnu). 
Nos ! uraim. 

PosEnT. Пей!) Excellentiád úgy méltózta 
tott kegyelmesen parancsolni- (wauenfeldńrhoz) 
Tehát _ engedni kell. 

WALL. Ún. (шеrбепп asztalba fogódzik ‚ ы мы": nem 
iigyelvc, oda перемен arrа néz, és tampa hangen mondj.) Kezdje. 

GEN. (az nsztalhos ül , és kártyët veu). 
UDV. TAN. (ы gcnerális’ re'szán, ‘filmini feljebb, ugym 

azt tcszi). 

POSERT. (1’ titkos tanácsoshoz, a’ ki szelencze’je'vel ke'uy- 
«me ваты. Méltóztatik excellentiád? 

GEN. ('kártyát М а’ titkos tanácsosnak). AllOnS dollc 
No , Posert uram — ’ 

PosEnT. (еmI) Ёpeп most. Mindnyájan 
(mcgteszik kártyáikat). 

PosEnT. Sept et Valet _ 
TiT. TAN. (VOIR, beven' pe'nzét a’ bankba, és й] kńr 

tyiira test) _hay 
PosEET. Roi et dix _ 
PosERT. Huit et cinq. 
'TiT. TAN. Dix a gagné! (mém am. 
WALL. ÚR. („питат. .zum mijn). 
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POsERT. Neuf et Dame! 

GEN. (veszt és heiiz‘et a’ hankha., aziitiin inegint iesz). 
PosERT. Sept et As! 
TiT. TAN. Sept a gagné! 
POsERT. (mimi). Neuf Louis? 
TiT. TAN. Oui! 

GEN. (int a’ мая iegédnek). 

ПАВ! SEGÉD. (kimegy). 
PosERT. Quatre et Roi. 
PosERT. Six et quatre. 
GEN. (чеszi ‚ e's шефnt tesz). 

POsERT. Dame et valet. (Kiezen e. „.imi ie 
náciost). 

HUszADIK iELENEs 
ELöBiiiEII. HADi sEGED. STERN ÖRNAGY. 

WALLENFELD AsszONYsÁG , Es IIÁROLY. 

(Zaj riélkiil bcle'pnek). 

i’osERT. Six et cinq. 
GEN. Csak közelebb! (resene'eweneefeid 11ni 

Iwz). Mennél töhb a’ játékos', annál `1ol1l1 a’ 
hankra nézve. (A’ jövathaz, weuenfem ..teeny-ng', sier„ 
örnagy, di ennek kis unokàjiihoz). Csak ide hozzánk! 



1 5 6 

WALL. ÚE. (Guerin. e'. um mm iаши). Mari 1 

GEN. Méltóztassék, báró asszonyságod 
nak leülni! 

HAD! SEGÉD. (széket hoz neki, ’s n’ generális mellé 
feszi , de nem az nxztalhoz). 

TiT. TAN (félhallhnóng a’generálnhoz). Hiszen én 
el nem ismertem öt! 

GEN. De én el. És _ gavallér szavát, 
titkos tanácsos úr! _ Türjünk végig, Fer 
nau úr! (Posen an...) Tovább, uram! (wanenfeld 
Ми)' A’ társaság nagyobbodik; Vigyázzon 
játékbeli segéd úr! 

WALL. ÚR. Égre földre kérem excellen 
tiádat _ 

GEN. Mi köze a’ banknak vendégivel!. 
Mi köze a’ bankadónak a’ világgal? A’bank 
az ö lelke, becsülete, üdvössége _ rajta 
tehát; nemde igaz, Posert úr? 

PosEET. Ha _ hahogy _ (kamm) 
GEN. (wallenrcla umnwághoz). Ide, nagyságos 

asszonyom, ide üljön'mellém! ‘Végszeren 
cséje forog fenn! _ Órnagy úr _ vegyen 
kártyát _ ’s te kisded! Próbáld meg sze 
ren‘csédet. Jer ide, ide jer hozzám. 
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“'ALL. ASSZ. (a’ generáliilioz ‘ней 6t, leíil, ёs keii 
rlövcl eltakarja ke’pét). 

GEN. Van - e pénzed, kisded 1’ 
KÁR. Atyám ajándékozott valami keveskét. 
GEN. Lássuk tehát, mi jót tehet a’ te 

atyád éretted.'Add nekem minden pénzedet, 
(iапут v...) tedd a’ pénzt ide _ ide erre a’ l:6r 
tyára, (ieee. veaen, 'e e’ gyemeiпel., ieze'ieп leva, telle. 
)It me .i iапут imi). Ez a’ kártya atyádé. 

KÁROLY. Vissza kívánod pénzemet, atyám i 
WALL. Ún. Generális’iír! 
сим Töbh ollyan talle’r is van ezen az 

asztalon , melly tied volt , jó ñú! (mm1 Pese" 
111110e)_ Továhh! ' 

POsERT. (komolyin) Deux et trois. 
GEN. Nyertünk, helyesen, Posert úr! 

Nyertiink , édes fiú ! _Nossza _tehát, álljon ! 
Késztetni kell most egyszer szerencsédet , 
Sorsodat. (regeden sпmmai )elm Kárely' kiriyájibe)_ 

PosERT. Huit et Dame! (meen e' mie. ieu.: 
Csost , a’ ki nem is test többe’). 

POsERT. Trois et sept. 
GEN. Vesztettünk, szegény ñú! 
RAROLI'. Megint elveszed pénzemet , 

atyáиi? 
“"ALL. ÚR. (Reserves felkiáltáig le'blient el). 
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GEN. Semmid sincs már? Szegény 511te 
‘kos! _ Tégy úgy, mint atyád tcsz. Az, ha 
már pénze nincs, önnön magát teszi , ’s fe 
leségét ’s gyermekét és becsületét ’s életét. 
(u ..mira „мы а’ gyenneket). Az àtya már elve 
szett, ñát teszem! Emeljük el a’ kártyát ! _ 
Lélekben jár a’ dolog _ ki a’ nyertes? 

WALL. ÚR. (ad. ‘таi, и ölë'he „рада ы gyermekex)_ 
Károlyom! Irgalmat, generális úr! _Meg 
halad ez embereröt; ki nem állhatom. 

POSERT. (felkél). 

GEN- (eláill az asztnltól , а’ Litkos tmnácsos 11x Fernau úr 

umg). Atya _ anya- feleség _ szívkórlát 
ja megszakadt _ lépjetek hozzá. Lássuk 
meg mi tévö lesz б mostan, visszakiván ti 
‘teket és önmagát. 

WALL. ÚI’ì. (Швей u’ щиты). HOYá köitöz 
Lem? Ki ment meg engem önnön magam 
elöl? elemésztö érzetemtöl! iszonyatos ér 
zeteintůl? ' 

WALL. Assz. (hozzá mку) Ezen érezet az 

erény, :nelly egészen sohase’m vált meg töled. 
Ez’ ijedségben, e’ könyekben tú'nteti ki ha 
talmát. Egész valódnak ezen törödése $z6 
szólód elöttem, a’ világ, és önmagad elött 
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Ez ád reInényt megtérésre! Ezen érzetet 5z6l1 
tom most fel, légy megint gyermekednek 
atyja. 

WALL. Ún. Hiszen átok vagyok te reád és 
6 reá! Mit nyertek általam egyebet, mint $z6 
gyent és nyomoruságot? Eresszetek, hagy 
jatok mennem. Lépjetek vissza! Csak egy 
elégtételt adhatok nektek _halálomah Eresz 
szetek innen, az Istenért! eresszetek. 

I'I'RNAGY. (Ielregj. at) Tetthen élj! Akkor 
adsz elégtételt. _ 

WALL. Assz. Elfogadlak iigy, a’ mint 
most vagy, ’s mindent építek e’ pillanatra. 

WALL. Ún. Mai‘i!'_ Atyám! _Károly! 
Reményl-e még tölem? Megbocsáthatsz ne 
kem? Nem, nem! 

GEN. („то„) Elég, W’allenfeld’asszony 
ság _ reményt és bocsánatot! 

WALL» Assz. (мы ist infinit. zárje) Mind a’ 
kettöt hi'ved’ ölében a’ ki bizon nein ha i У ' 
gyott el téged. 

GEN. Posert úr _ ez a’ szövetség meg 
vagyon. Az úrral voltat eltépem a’ becsület’ 
és erény’ nevében. 

rOsERT. Excellentiád _ 



160 

GEN. A’ német rend hajdan köteles volt, 
rablók ellen harczolni _Harcz tehát ellened 

rabló , a’ német vitézrendtöl! _ Hadi segéd 
úr! ehol vannak az i'rások ellene. Most el ve 

le! A’ mint parancsolám, erösen és rövidrei 
PosERT. Excel _ Excellentiád _ 
GEN. El el! 

HADi sEGEn és PosEnT urak (mennen. 

TiT. TAN. Azt meg kell mondanom _ 
init is akartam mondani? 

I'iRNAGV. Excellentiád , istenemre igen 
nagy lelki'íen bánik. 

GEN. Veje megrendíilt: azt véghez vitte 
a’ természet hatalma; _hanem szegény, pe 
dig balgatagság ’s bal sors miatt szegény. 
MI тök legyünk hát? Elnie keu. Miböl 
éljen? _ Ki ád neki élelmet? _ _ Sem 
mi felelet? ñatal ember, legnagyobb adósod 
megszú'ntette ñzetését: sajnállak. 

WALL. Ún. Nekem seпы sem adós _ 

GEN. Adósod a’ bátyád; kincseivel el 
kényeztete: szabad-e hát kétségbeestedben 
epedésre hagynia? 

TiT. TAN. Elkényeztettein ‘1 Mindenre 
tam'ttattam, ollyan nevelést adattam neki _ 
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GEN. A’ vitézi nevelés helyett ha emhe 
I'it adat neki, hát nincsen most sem az úr 
i'a sem én reám sziiksége. (Azudvari nemesi...) 
’S az úr? mért huszította hitelezt'íit ’s a’ 
rendörséget utána? Ennek, unokámmal va 
1ń kézfogója elött, még näpra kell jönni: 
kiìlönben ez elmarad. 

miv. TAN. En? Én követtem volna el 

HUSZONEGYEDIK JELENE'S._ 

ELöBBiEK. HADi sEGED. 

HADi sEGEIi. Megvallja, hogy ö nem Ро 
sert úr, hanem Ulmba való ékesmi'í-áros, 
és MózelV a’ neve. 

GEN. A’ pap’ ñának adja vissza pénzét, 
aztán ntánna kiildjük dibdáh holmijét. Két 
óra mulva kinn legyen a’ kapun, kiilönben 
a’ kapиra i‘iltetem. (it. 

IiADi sEGED. (el) 

TiT. TAN. (megy). Jó éjtszakát, excellen 

UDV. TAN. (a’ titkos‘ tanácsoit kövcti) 
KüLr. IÁ'rńKszíN. tv. _ 14 
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GEN. Egy becsületes oskolamester volt 
megmentöje; (wmenmd In...) És maga ennek 
fiát mentette meg. Van tehát még fundus , 
és isten’ nevében épI'tek rá‘gondviselet és 
-- pénzzel , minthogy' a’ többiek nem 
akarnak. 

WALL. Ún. Ember _ hös _ atyám _ 
angyalom! (A’ generali.' lábaihoz borulv„) Károly ide! 
(шагам: „мы. v gyermekei) Kulcsold át télgdeit ke 
zeiddel. _Ezen büntelen lélek’ , ezen meg 
mentett maradék’ hálája , ez legyen jutalma 
az emberiség gyámolának! ‘ 

GEN. (a’ ki атм.АЦП von, könyei: észrevéden’ маты) 

Nem-I15)’! (felemeli ы) Kelj fel, kelj fel, 'ña 
tal ember! Vagyon kis jószágom, ide har 
mincz mertföldnyire, hegyek, sziklá'k, ’s 
erdei folyamok közt. Haj't kevéske hasznot, 
ha szorgalommal mi’velik; ’s megélhetni be» 
löle; ez a’ ñúé legyen. Ott tanulj munkás 
ságot, ott jobbulj meg. Нa nem'teszed, ha 
ípad és feleséged ezentúl is si'r utánnad, 
elválasztunk feleségedtöl, ’sholtodiglan Vár 
Ъa j6sz.‘Becsületemre fogadom! 

SWALL. Ün. Gyámolom! 
(Kezeit csókolják 

ìWALL. Assz. Mentöm'. 
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GEN. Atyátokhoz menjetek, neki köszön 
jetek! Mindennek, a’ iI1i veletek most t6i‘ 
ténik, megadta ö, ezelött már negyven év 
vel, felpénz gyanánt, kész becsét. 

WALL. Ún. és Assz. (медным e. armgyei). 
Atyánk! 

ORNAGY. (megindulva és hangen ìi'rönimel) Ember! 
_ Gyermekim! _ Oh istenem! 

GEN. Megelégszel pajtás? _ Nos tehát 
_ (kaijaibn. siet, és liangos elragadtatiissal monilja) visszaad 
tuk a’ prágai költsönt! 





TUDNIVALÓK. 

1, A’ m. t. Тай-5a553 ezen munklinak Csak kiadója le've'n, 
nem kezeskedik a' benne követett nyelvszabályokról, sem 
írásinódról, sem ve'gre aka'rmineinii nyelvet ’s irást illetôv 
elvekröl; egyèdül arra kivánt a’ kéziratok‘ birálatáhan 
ügyelni,liogy az elfogallolt és sajtó ala' bocsátandó inunka, 
inint egész egy 'vagy más tekintetböl ajánlliaîó legyen, ’s 
a' literatura’ jeleii állapotjáhaii kiadásra me’itónak tartat 
liassék. 

2. Nein vizsgálhatván Iiieg n’ beiiyujtott kéziratokat a’ 
'['ársaság Iejen'ként és egészben : ez ii. m. A' I a' te' k о ii , 
Horvát Endre és Guzinics izidór, шёii! e’ végre liivatalosan 
megbízott rendes tagok’ ira'sbeli ajánlásárn adatott aajtó alá. 

3. E’ szíiijálék azоn 71 közíil való, mellyek' fordíta'sára 
a' 'I’a'rsaság 18M-hen .Tuniushaii tagjait, és 1S32-hen Marti 
usbnn a' magyar irókat általjában felszóli'tá. 

4. A' 'I‘ársaság által Надо" kéziratok közül ez, ‘ЧМ. 
нёшц. 

Döbreiitei вам: m. k. 
Titoknok. 
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