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A’ holott illik nevetní. 

Legcszesbbnek и! vehetni . 

A’ kit lálsz , hogy lcghohóhh. 
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sZEMÉLYEK. 

luoó Jon-mim , kiesnpon вымпелы , Dolhńn. 
RBBÉK Asszouy , felesége. 
CsoNxA Buml , szomxzédja. 
Ku'nrnslcs, Bоltos-Görög Венепcаёп. 
Knien , leánya. 
MIKLós дед!‘ , lcgényc. 
Вызов Онтвкд , vinczellérjc. 
SÁBA Asszony , Babosné. 
Hnucs , Katiczának titkos цепные. 
SÜTG MmÁmr és a’ fijn. 

A’ játe'k elc'bh Dolhán , .lzután Berzencze'n. 
Ж 



ELSŐ FELVONÁS. 

h ELSO JELENÉS. 

RIGÓ JONATHÁN s. a, FELESÉGE, „hmm. 

RIGÓ JONATHÁN. .No’s nem!. Csak azért 
sem! Megmutatom, úgy lesz, a’ hogy’ én 

' akarom. 

REBÉK ASSZONY. Igen, aÍhogy’ ö akai" 
ja! No én is megmutatom, nem azért men 
tem hozzád, hogy minden áldott nap’ nyel 
jem ezt a’ te sok gorombaságodat. 

RIGÓ JONATHÁN. мyмии-11sá8o18 nyomo- 
rúsága! Be igazán mondja a’ halhatatlan 
emlékezetü Publius Ovidius Násá, hogy a’ 
mérges asszony gonoszabb mint a’ lángoló 
gyehenna’ röt sárkánya. 

REBÉK ASSZONY. Nézze az ember, be 
nagy Tudós, hogy mindég a’ nyelvén az a’ 
szamár Názó! 

RIGÓ JONATHÁN. De tudósnak ugyan tu 
dós a’ talpán! Mert találj hát nekem itt, az 
egész környéken, Petribe’, Mocson , Almá 
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son, I’álfalván, Úrmezön, Kecskeháton , 
Solymoson, Körtvélyesen, Bekeházán , Bö 
könyben, Hadfaluban, Búzáson, Böksön, 
Tuksán , Fclsö-Sájon, Közép-Sájon, Alsó 
Ssíjon, Séllyén , Nyéken, .|`érnetibe’, Simán 
don ,' Vépen, Tarpán , — eggy illyen magam 
forma szegény-legény Nemcs-cmbert, a’ ki 
ollyan peregve el типa olvasni a’— currenst; 
a’ kinek torka úgy elbírja a’ CCCLIVdik 
Dicséretet; a’ ki, mfg a‘ Collégiumba’ ta 
nult, úgy tudta eggyetlen eggy szóhiba nél 
Ю“ a’ Lógicát. De, hullod e, nem hijába 
szolgáltam én cggy olly hires neves derék To 
gátus körííl, mint Keresztesi Ezékhiel Uram 
volt‘a’ maga idejében; nem hijába ettem én 
a’ Doctor Csengeri-Kis’ kenyerét. Sok ra 
дaм ott ém‘ám, a’ mit más nagy halom pén 
zen kész volna. megvzísárlani, ha az ollyat 
pénzen adnák! 

REBÉK AssZONY. Vesszen-meg a’ párájal 
tudós embere! 

RIGÓ JONATHÁN. ‘Гessии-тe; a’ párája 
nyelves asszonya!  

RввЁк ASSZONY. Hogy „нa пe látlam 
"olna a’ napot,mikor rá hagyám magam’ ven- 
ni, hogy azt mondjam псы, hogy Igen! 

RIGÓ JONATHÁN. Hogy soha se értem 
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volna az estvét, mikor olly bolondúl rá-be 
sz’éltetém magam’, hogy elvegyem! 

REBÉK ASSZONY. No igen, mert tégedis 
illet a’ panasz! Van e lelked, hogy térden 
állva nem adsz minden reggel, minden est 
ve hálát, hogy engem kapál feleségül? ’S 
tán ugyan azt hiszed, hogy érdemlettél il 
lyen feleséget, mint én vagyok? 

RIGÓ JONATHÁN, De már azt meg kell 
adni, hogy te nekem irgalmatlan nagy sze 
rencse vagy; ’s hogy van okom dicsekedni, 
mint találtalak. Terengettét! kezdjem-el 
csak, majd ollyanokat mondok — 

REBÉK ASSZONY. ’S mit tudsz te monda 
ni ollyanokat? 

RIGÓ JONATHÁN. Csitt, ’s vége! hagyjuk 
ezt a’Részt. Tudjuk mi ketten a’ mit tu 
dunk, ’s hogy ugyan van szerencséd, hogy 
elvettelek. 

REBÉK ASSZONY. Mit értesz te azon, hogy 
ugyan van szerencsém, hogy elvevél'! Eggy 
illy haszontalan ember, a’ ki, utoljára is, 
koldus-tarisznyát akaszt a’ nyakamba; a’ ki 
mindenemet megeszi, felfalja! 

RIGÓ JONATHÁN. Hazudsz; eggy részét 
felhörpengetem. 
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„REBÉK ASSZONY. A’ ki korcsmára hord 
ja, valamim Yan. 

JONATHÁN. Okos ember abból él, 
a’ mit a’ házába’ lél — azt mondja a’ vers. 

REBÉK ASSZONY. A’ ki miatt még a’ de 
rekalyam sem maradhatott-meg. ' 

RIGÓ JONATHÁN. Annál inkább nem al 

szod-el a’ reggelt. 
BEBÉK ASSZONY. A’ki reggeltöl fogva nap 

estig nem csinál egyebet, mindég csak lebzsel. 
RIGÓ JONATHÁN. Mert igen szeretem ma 

gamat a" dologban meg nem eröltetni. 
REBÉK ASSZONY. ’S mit csináljak én az 

alatt, míg te iszol, be? 
RIGÓ JONATHÁN. Valami szemednek szád 

nak tetszik. ’ 
BEBÉK ASSZONY» Négy szegény gyermek 

a’ nyakamon — _ _ ' 
RIGÓ JONATHÁN. Rakd a’ földre a’ pur 

gyékat, ’s nem lesznek a’ nyakadon. 
REBÉK ASSzONY, A’ ki úgy megsír a’ 

kenyérért, hogy majd mégszakad belé. 
RIGÓ JONATHÁN. Vesszöt a’ fattyúknak! 

Ha az én bendöm tele van, azt akarom, 
minden vígan legyen körültem. 

REBÉK ASSZONY. ’S azt gondolod, része 
ges kutya, hogy ez mindég csak így lesz? 
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RIGÓ JONATHÁN. Feleség, lassacskán , 
kérem igen szépen. 

REBÉK ASSZONY. Hogy én mindég csak 
behunyt szemmel nézem ezt a’ te sok go 
rombaságodat? 

RIGÓ JONATHÁN. Legyünk csendeskén, 
édes kedves kis kövér feleségem! 

_REBÉK ASSZONY. Hogy ránczba nem tud 
lak szedni, ha akarom? 

RIGÓ JONATIIÁN. Kincsem kedves felesé 
gem, tudod, nekem igen igen rossz gyom 
rom van az illyeket megemészteni; de hogy 
a’ jó gyomor helyébe az ég, a’ maga irgal 
masságából, két igen igen derék karral ál 
dott-meg. 

REBÉK ASSZONY. Gondolok is én azokkal 
a’ te fenyegetödzéseiddel! 

RIGÓ JONATHÁN. Angyalom, galambocs 
kám, a’ mint látom, a’ te hátacskád megint 
viszket! . 

BEBÉK ASSZONY. Megmutatom, én töled 
nem félek. 

RIGÓ JONATHÁN. Rózsácskám, gerliczc 
madárkám, neked most megint abrak kell; 
úgy e? 

REBÉK ASSZONY. Azt gondolod , hogy rám 
ijesztesz? hogy elnémitasz? 



10 

RIGÓ JONATHÁN. Gazdag мышцa az én 
szegény éh lelkemnek , bizony megtépászlak! 

»REBÉK ASSZoNY. Te тnk“! 
RIGÓ JONATHÁN. Bizony meglazsnakol 

lak ! 

REBÈK ASSZONY. Тe borzsák! 

BIGÓ JONATHÁN. Bizon')r megmirmikéllek! 
ВЕВЁК AssZoNY. Te csapszék’ virága! 
RIGÓ JONATHÁN. Bizony megkalafintáz 

lak! . 

ВЕВЁК AssZONY. Te korhely, te préda, 
te iszákos, te gôdény, le lebzselö, te do 
logtalan, te nagy torkú, te pincze’ korcso 

_lyája, te — 
RIGÓ JONATHAN. ’S úgy e? ’s kell взaй 

ugyan@ —’—' botot kap, ’s elveri. 
REBÉK ASSZONY. Jaj, jaj, дa]! 
BIGÓ JONATHÁN. Lám hogy tudom, mi 

töl hagyod abba. 

MÁSODIK JELENÉS. 

CSONKA BANDI. RIGÓ JONATHÁN. REBÉK AS 
SZONY. 

сSONх». BANDI. Micsoda rettenetes álla 

pot ez? A’ gyalázatos! Igy elhóhérlani a’ fe 
leségét! 
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ASSZONY, caipejc'mo rakja а‘ két kezét/a úgy 
áll szembe Csonka Bandival , kit lassanként u ajtó felé tol ‚ ’S то!‘ 
дам pofon m. No’s, én akarom hogy bántson. 

cSONKA BANDI. Már az más. Csak raj 
ta hát! 

REBÉK ASSZONY. Mit üti Ked az orrát 
a’ más dolgába? 

CSONKA BANDI. Jól mondja Ked, Ko 
mám Asszony; nem kellett volna. 

REBÉK ASSZONY. ’S Kednek ahhoz sem 
mi köze. 

CSONKA BANDI. Nincs bizony nékem, 
МГ Istennek. 

BEBÉK ASSZONY. Nézze-el az ember, mi 
csoda garázdaság ez! Miatta más becsűle 
tes ember azzal sem lesz szabad, hogy meg 
verje a’ feleségét, ha kedve jön reá. 

CSONKA BANDI. Megismerem, hibáztam; 
de jóvá teszem a’ hogy lehet, ’s megyek. 
Csinálják Ketek egymással, a’ mi magok 
пak tetszik. 

REBÉK ASSZONY. Illik e az , hogy Ked 
a’ más dolgába ártja magát} 

CSONKA, BANDI. Hiszen/ mondom, hogy 
megyek. Megengedjen Ked, hogy alkalmat 
lan találtam lenni. 

REBÉK ASSZONY. Lásson Ked a’ maga 
dolgához, 
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CsONKA BANDI. Eggy szót sem szólok. 
REBÉK ASSZONY. ’S én magam akarom, 

hogy verjenek. 
csoNKA BANDI. Bízvást, kedves Komám 

Asszony , bízvást! 
REBÉK ASSZONY. Az nem Kednek fáj; 

úgy! 
CSONKA BANDI Rígőhoz, ki ‚щи megbiggyesztve 's 

némán állon. Követem Kedet szépen, hogy ezen 
idvességes igyekezetében meg találám gát 
lani. Fogjon Ked hozzá még egyszer, ver 
je-el Ked, döngesse-el Ked az eb a’ ránczát. 
Ha kell, én is segítek. 

RIGÓ JONATHÁN. ’S no, ’s nekem nem 
tetszik verni. 

CSONKA BANDI. Sajnálom; látom, hamar 
ka jövék. ' 

RIGÓ JONATHÁN. ’S ha tetszik, verem: ha 
nem tetszik, nem verem. _ 

csoNKA BANDI. Igazság; az a’ Ked’ tet- 
szésétöl függ. 

RIGÓ JONATHÁN. ’S Rebék az én felesé 
gem, nem a’ Kedé. 

csoNKA BANDI. Nem is akarnám hogy 
enyém volna. 

RIGÓ JONATHÁN. ’S Ked nekem nem pa 
rancsol, hallja Ked. 
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своNм BANDI. Most tudom; eddig nem 
tudtam. 

RIGÓ JONATHÁN. ’S én Kednek sem eszé 
re, sem karjára nem szorúltam. Érti Ked? 

CSONKA BANDI. Hogy ne érteném? hi‘szen 
igen világosan mOndá Ked. 

11IGÓ JONATHÁN. ’S Kednek nincs esze, 
hogy a’ más ember’ házi-állapotjába ` ártja 
magát. Nem hallotta Ked, mit mond a’Ró. 
mai Ékesen-szóllás’ atyja, Marcus Tullius 
Cicero , eképen szóllván : 

Férje’ tetszésétól fíiggjön a' feleség, 
Mert 6 általa gyůl házához eleség. 
Úrnak ismerni azt önékì nyereség, 
Akár szép szó éri, akár rút vereség. 

reí-ät Csonka Bandira, ’s ez claze'gyeníílvc 's fejcso'válvn vonjbki 
mlgát. 

RIGÓ JONATHÁN, .ffß1œsgém No kincsecs 
kém ,` gyere ; békéljünk-öszve. 

REBÉK ASSZONY. Igen, mikor l’gy elve 
rel. 

mGÓ JONATHÁN. Mit teszen az@ Сыр] 
f'el , ne ! 

REBÉK ASSZONY. Нeт én ugyan. 
RIGÓ JONATHÁN. Noí’zibe? 
RвBЁK AssZONY. Нeт. 

RIG() JONATHÁN. Kincsem feleségem. 
REBÉK AssZONY. Nem , ätaljába’ nem. 
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RIGÓ JONATHAN. Ne izélj ! Csapj-fel , ha 
mondom. 

REBÉK ASSZONY. Nem én bizony, azt hi 
jába várod. 

RIGÓ JONATHÁN. No gyere, gyere! 
REBÉK ASSZONY. Én haragszom. 
RIGÓ JONATHÁN. Bohó! Hiszen az tréfa 

dolog. No gyere, ha szépen kérlek. 
REBÉK ASSZONY. Igen, tréfadolog. 
RIGÓ JONATHÁN. No csapj-fel hát! 
REBÉK ASSZONY. Így bánni velem! 
RIGÓ JONATHÁN. Követlek szépen érte. 

Addsza kacsót hamar! 

REBÉK ASSZONY. Ne"! -- mon. Várd rá, 
fertelmes! Ezért ugyan meglakolsz. 

RIGÓ JONATHÁN. Van e eszed, így felven 
ni ezt a’ kicsit’!l Hiszen az annyi mint sem 
mi. Az illy aprólékos csetépaték néha né 
ha jól esnek a’ jó barátok között; ’s öt hat 
ütlek eggy mogyoró-szállal még jobban ösz 
ve-forrasztja a’ kik egymást szeretik. — No 
eressz, hadd megyek. Jó kedvembe’ tízezer 
karót is hasítok estig. 
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HARMADIKJELENÉs 

REBÉK ASSZONY. 

De biz az nem addig van, édes Butyko 
si Uram; ’s ássák-ki a’ varjak az én sze 
memet, ha érette bosszút nem állok, akár 
hogy teszem szerét. Az okos asszony ugyan 
nem mondatja magának, mit csináljon, mi 
kor tromfot akar ejteni'az urán: de az ol 
lyan tromf nem az illyen váznak való. Ol 
lyat kell valamit gondolnom, a’ mi megszi 
szegtesse eggy kevéskét. Hadd (anúцa-шeа’, 
hogy esik az a’ bizony-megmirmikéllek! 
az a’ bizony-megkalafintázlak! 

NEGYEDIK JELENÉS. 
AzErdőben. 

MIKLÓS DEÁK. BABOS GYURKA. 
mak Ц"! REBÉK ASSZONY. 

BABOS GYURKA. Ennyi sok alkalmatlan 
ség! ennyi haszontalan dolog! Meglátja 
Kend, Miklós Deák, ez az útunk is csak 
annyit fog használni, mint az a’ sok többi, 
a’ Lengyel szélekre, ’s hova. 

MIKLÓS DEÁK. Az ember nem tudhatja, 
honnan száll reá az áldás. Az a’ Nyikházi 
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asszony, nem beszélt az hijába-valót, ’s 
csak az kár, hogy nem akara világosabban 
szóllani. Мeх’: ki érti már ezt? — „Küld 
jön Kegyelmed Bodfalvára, ’s a’ két Sáj köztt 
valamit lelnek, a’ mi a’ szegény Katicza" 
bajáról bizonyosan teszen.“ 

REßÉK ‚хватNт. Vallyon mi hordja itt 
щeкe‘? Hallgassuk-el csak. 

BABOs GYURKA. Az a’Nyikházi asszony’? 
Mit tudna az? hisz annak csak egy kancsó 
bor kellett. Miolta Kutyesics Uram kiadott 
a’ hintós Doktorokon, ’s a’ sok bl'íbájosok 
kal ámítalja тagа“, minden csöszögö bieze 
gö boszorkány próbát akar tenui, mennyit 
szívhat az Ö Keime’ erszényén. Csudálom, 
illy zsugori ember hogyan nem szán ligy 
hiába kiadni annyi tenger pénzt. 

MIKLÓs DEÁK. Mit nem teszen az ember 

eggyetlen gyermekéért, ha módja vagyon 
benne! Jól járna az, a’ ki a’ szegény Ka 
ticzán segíteni tudna; ’s ha szerencsések ta 
lálnánk lenni ez útunkban, hogy valamelly ‚ 
értelmes embert vinnénk hozzá, a’ ki meg 
tudná oldani nyelvét: gon_dolnám, Kend 
sem igen sajnálaná, hogy megint fáradot't. 

REBÉK ASSZONY, Медь“. Hohó, itt nyer 
les vagyok! Azun ‘вы! hogy majd jól elpzi 



17 

holjäk Rigó Jonathán Uramat, még pe'nzt is 
kapunk. — Szinlett mdngáml kazeum iaegcnekhez, 's lза, 
Мэн, mïnllm äkct cnk ¿pen molt pîllanlotta volnn mvg, Meg 
bocsássanak, édes Uraim; nnnyi goud й! a’ 
fejemen, hogy aж scm látom, a’ mi az or 
rom elött van. 

MIKLÓs DEÁK. Minden embcrnek van a’ \ 

min törheti mngzít, ’s a’ nélkl'íl mi sem igen 
vagyunk. Fogadom, ha cserére kelhetne a’ 
dolog, nsszonykám nem lc'pne velünk al 
kuba. 

REBÉK AssZONY. ’S nem lehetnék Ke 
gyelmeteknek valam1ben szolgálatjokra? 

BABOs GYURKA. Mi, édes Asszonyom, 
valamelly értelmes embert keresnénk e’ tá 
jon, a’ ki rейши]; segíthetne. Itt Berzen- 
czén annak a’ gazdag Boltosnak a’ szc'p el 
adó lyzínya, most lesz kilencz ‘agy tíz he 
te, eggyszcrre csak elnémlílt, ’s semmiké 
pen meg nem tudja'k szóllaltatni. l Eggy va 
laki nekünk aж mcndottn, hogy itt e’ tájon 
"alamelly nagy bölcsességl'í amber lakik, 
a’ ki tudna tenni a’ bajról , ha akamá; ’s mi 
azt jövíink kurdászni. 

REBÉK ASSZONY. Ahhoz Kegyelmetekct 
senki sem vezethèti-.eligazábban mint én, 
тert hiszen én egy helységben lakom vele. 

*i 
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Annyit bátran mondhatok, hogy ha még az 
sem gyógyíthatja-meg, nincs Orvos széles 
e’ világon, a’ ki rajta segítsen; тert a’ 
millyen csudákat ez teszen, nagy apám sem 
liallott soha. 

MIKLÓS DEÁK, ummm. На“ hazudott az a’\ 
Nyikházi asszony? -— Èigónéhoz. ’S hol akad 
hatnánk az Asszonyom’ tudós-enlberére 'È 

REBÉK ASSZONY. Csak ezen az lîton tes 

s_ék menni a’ falu felé, egész a’ bacsaházig; 
ott meglatják Kegyelmetek. Karókat hasít. 

_BABOS GYURKA. Doktor hasít kaпли” 
MlKLÓs DEÁK. Ki tudná a’ Doktorok’ 

dolgzít? Talán osztán orvosságot föz a’ fa’ 
kérgéböl. ` 

REBÉK AssZONY. Nem biz az , édes Ura 
im. De azleggy megátalkodott, tökéletlen, 
ravasz ember. Senki sem nézné-ki a’ for 
mzíjából, mi lakik benne. Úgy tesz, mint- 
ha ötöt sem yt’udna számlálni ;\ de bezzeg mi 
kor osztán rá adja magát, ’s hozzá fog! 
Nincs nyavalya a’ mit meg ne gyógì'ítson, 
csak akarja. 

MIKLÓs DEÁK. Hm, hm! hogy azoknak 
a’ tudós embereknek minddg valamelly bo 
]ondság ůl az agyokban! Erönek ereje'vell 
elnkarnák magokat titkolni a’ ‘Мёд elött. 
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RRBÉK ASSZONY. Illyen átkozott mak 
ranczos vén komondort nem'is gondolhatnak 
Kegyelmetek; mert ennél nem használ sem 
szép szó, sem fenyegetés, ha magát egyszer 
megbikacsolja. ’S ha Kegyelmetek is rossz 
órában találják megszólh'taní, elöre mondom, 
mind addig nem boldogulnak vele, míg eggy 
doronggal neki nem állanak, ’s jól eI nem 
döngetik. Mi úgy bánunk vele, mikml ra' 
szorúlunk. 

BABOS GYURKA. А’ Doktorral? Ki bán 
taná’a' Doktort? Nagy Úr ám a’ Doktor. 

MIKLÓS DEÁK. De ha való e az, " As 
szonykám? 

REBÉK ASSZONY. Eggy szóig úgy van, 
a’ hogy mondom. De ha osztán elnáspárol 
ják jó Uraimék, "bezzeg tesz csudákat. 

MIKLÓS DEÁK. JS mi a’ neve? 

REBÉK ASSZONY. Rigó Jonathán, a’ Ke 
gyelmetek’ szolgálatjára. — Rá ismernek ö 
rá Kegyelmetek; fekete nadrágot visel, fe 
kete lajbit. 

BABOS GYURKA. Eb az inge Rigaja, úgy ' 
hét Fekete-rigó. — Нa nagy kárt teszen e 
a’ szölő levébe“! ' ' 

REBÉK ASSZONY. Óh, annak nem nagy 
ellensége! — Én Kegyelmetektöl csak azt 
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kérem-ki, hogy meg ne mondják, ha majd 
rá-akadnak, hogy éntölem hallottak felöle 
valam’it. Szomszédok lévén, nem szeretnék 
"ele ízetlenségbe jutni. 

MIKLÓS DEÁK. Ne tartson semnlitöl , édes 
Asszonykám; azt mondjuk, hogy az a’ Nyik 
házi asszony útasíta hozzá , a’ minthogy 
nìncs is külömben. —- De ha igaz'fín olly 
заkat-{1146 ember e az, mint jó Asszonykám 
mondja'! 

REBÉK ASSZONY. Sokat-tudó e? Elhin 
ném! ---. Most fél esztendeje igen nehezen 
volt itt eggy Úri-asszony. Eggyre hm‘dták 
hnzzá Solymosról, Allmísról ат a’ sok Dok 
tort, azt a’ sok Fercselt; eggyik se’ шаta 
biz az , mit kezdjen vele. Eggyszer osztán 
сagy üggyel bajjal elhozták a’ mi cmberíin 
ket. А’ Tekintetes Asszony úgy feküdt ott 
mint eggy halott; mzír megcsinálták a’ kn 
porsóját is; minden aж vál’ta , hogy kime 
gyen belöle a’ lélek; ’s a’ mi Tudákosunk 
neki пeй veszi magát, a’ szzíjzíba tölt Вы: 
három csepp nem t’dom mit, ’s a’ Tekinte 
tes Asszonyunk hizony talpra 6ll,` ’s lígy 
megjára a’ .szobábaß aх udvaron, mintha 
kutya baja se’ “olt volna. 

шKьбв DEÁK. Lássa az ember! 
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REBÉK AssZONY. A’ biz’ úgy van, a’ mint 
nwìldám. Alig van hét hete, hogy itt Bú 
záson eggy tizenkét esztendös fiú leesett a’ 
toronyból, ’s öszvetörte kezét ММ‘. Neki 
állának bizony Rigó Jonathán Uramnak, ’s 
iistökénél fogva oda húzták, тert megint 
megbikacsolta volt magát, hogy segítsen 
rajta. Elejénte nem akart; de hogy osztán 
megabrakolák, szépen megkente valamelly 
kenöccsel a’ gyermeket, ’s a’ bizony eggy 
вzeй’e felugrott, ’s mc'g azon órába’ lap' 
tázni ment. 

MIKLÓs DEÁK. Ez nagy dolog! E’ szerint 
ide nem убийц}: volna hijába. 

BABOS GYURKA. Illyen ember kell ne 
künk, édes Asszonykám. Menjünk, Mik 
los Deák, lássunk dolg'unkhoz. 

MIKLÓs DEÁR. Köszönjük a’ Kend’ szol 
gамы, édes Asszonykám. Bzir mi is s2ol 
gálhatn'fínk valanńben. 

REBÉK ASSZOxY. Tiszta szn'vbôl, édes \ 
lelkeim. De ne felejtsék Kegyelmetek, 
mint kell eszére hozni, ha fel találná ten 
ni a’ fejét. 

шBOS GYURKA. Szánkáztát! az a’ mi 

gondunk. Ha csak verni kell , miénk a’ tehén. 
Rcbe'k Auzon, el. 
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ОТОВ1К1ЕЬЕЫЁ8 
RIGÓ JONATHÁN. 

Еду iäkén (il az èrdöben, ilzik, énekal. AZ igaz em 
ber ebböl él! ebböl él! ebböl,_ ebböl, eb 
böl él! ’stbb. --- amen mik. Igazán mondá Dok 
tor Csengeri-Kis Uram, hogy nincs nagyobb 

' bolond, mint a’ ki bápatjába’ bolondúl-meg. 
Ihon ez la derék praeservativum a’ hipo 
chondria ellen; elú’z minden gondot, bána 
tot, szomorkodást, keserlíséget; az ember’ 
lelkét felvidámítja; a’ testnek eröt ád; a’ 
legvalóbb pa-na-cé-a! — Uram Csengeri 
Kis Uraln a’ más világon, Medicinális Ex-. 
cellentziád’ úri egésse'géért! — mik. 

HATODIKJELENÉ& 

MIKLÓs DEÁK é, BABOs GYURKAfcuéPnek. 
RIGÓ JONATHÁN. 

MIKLÓs DEÁK. Ihol a’ mi emberünk! ez 
ö lesz. 

BABOS GYURKA. Szakasztott ollyan, a' 
millyennek az az asszonyka festette. Dere 
kasan rábukkantottunk. 

MIKLÓs DEÁK. Szólljunk emberséggel 
hozzá; meg ne haragítsuk valamivel. 
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BABQS GYURKA. Gyermekkel,bolonddal, 
meg nagy Úrral csínnyán kell bánni. 

11IGo JONATHÁN ‚ ‚щ „em „jm am. Мёg eggy 
két kortyot a’ Csengeri-Kis Doctor Úr’ egés 
ségéént. Vir Excellentissime, Experien 
tissime , Eruditissime , —— Pmwmimml га köszönia’ 
ьщуьом. mik. —— Mikor osztán elbiggyesztette 
a’ száját, azzal a’ szép péntekszím'í ábrázat 
tal, ’s azzal a’ Vicze-Ispáni-ugorka nagysá- 
gli ol'ral, már akkor ugyan-csak csinála ám 
flgúrát. — Jo-na-thán! Jo-na-thán! a’ noem’ 
rczgö hnngjávnl. — Meglůtjn n' kéi. Idcgent , ’s megsuppen. Ezek, 
a’ mint látom, én felém tartanak. Vallyon 
mit keres’nek itt@ mreju ъмуъош. 

MIKьÓs DEÁK. Édes Úr, n_em Kegyehne 
det hívják Rigo Jonathán Uramnak? . 

RIGÓ JONATHAN , mtg jоbba.. „дыма“. No’s, 
mi jóért? 

MIKLÓs DEÁK. Azt akarnánk tudni, ha 
nem Nagy Jó Uramat hívjáke Rigo Jona 
thán Uramnak? 

RIGÓ JONATHÁN. Igen is , nem is; a’ mint 
Kegyelmetek kívánják. 

MIKLós DEÁK. Mi tiszteletére kívánnánk 
lenni az Úrnak. 

mGÓ JONATHÁN. Tiszteljenek hát; én 
az vagyok. 
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MIKLÓs DEÁK. Édes Úr, örven/dünk szí 
vesen, hogy szerencsénk van az Urnak úri 
személyét tisztelhctni. Az Úrnak hl’re ne- 
ve messze földre elhatott, hogy ne hatott 
volna el tehát a’ szomszédba is, Berzenczé- 
re? ’s mi is az Úr’ jóvoltához kívántunk fo 
lyamodni. 

IusÓ JONATHÁN. Tiszta szívemböl szul 
gálok, édes Uraim, valami csekély з261116 
lyemtöl kitelhetik ; parancsoljnnak az Uraim. 

MIKLÓS DEÁK. Uram Rigó Jonathzín U- 
ram, mi az Úrnak ezt a’ kész jó indulatját 
el61’e háláadó szívvel vesszük. De tegye-fel 
süvegét, Uram Rigo Jonathán Шraт! М1 
érdemetlenek vagyunk arra, hogy süve 
geljen. 

BABOs GYURKA. Tegye-fel , édes Úr! te 
gye-fel! Mi szegény emberek vagyunk. 

RIGÓ JONATHÁN. Hát tegyük-fel mind 
nyájan. —- mlgůban. Ezek gavalléros emberek. 

MIKLÓS DEÁK. Uram Rigó Jonathán П 
rfun, hallván az Úr’ hírét nevét, mi is az 
Ur’ szolgálatjával kívánnánk élni; kérjük 
kötelescn, édes Úr, пe tagadja-meg tölünk 
jóvolt-fít. 

luoÓ JONATHÁN. Tisztessóg, becsület, 
édes Uraim; azt tulajdon dicséretemre kény 
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telen is vágyok kimondani, nam propria 
lans sordet, hogy karócsinálásba, dongaha 
sításba , ebnek hág elébe az egész ta'jon csak 
eggyetlen eggy is. Engemet ugyan valami 
jobbra teremtett az ég. Nos quoque florai 
mus, sed ños fuit ille caducus! 

MIKLÓs DEÁK, kedveucm'ggcl. Éj , édes Úr ~-- 
11IGÓ JONATHÁN. Nálam a’ becsl'ílet az 

elsö, ha szegény-legény Nemes-ember va 
gyok is; ’s nem akarnám hogy valaki jó 
lélekkel azt mondhassa felölem, hogy meg 
csaltam. Нeт nézem én, nehéz e a’ mun 
k’a, ’s mindég ép fából dolgozom. Mások 
_iobbadán dôlt fából dolgoznak, mert kön 
nyebben jutnak hozzá. Non eх quolibet 
ligno fit Mercurius. ’ 

MIKь65 DEÁK. Hagyja-el az Úr, kérjük 
alázatosan; mi nem abbeli járatosok va 
gyunk. ` . 

11I0Ó JONATHÁN. Ellenben meg is "e 
szem a’ munkám’ árát. Ezre nálam tizenöt 

forint. De ugyan karó is‘ám! — papiros 
pénzben nem sok. 

mxxLÓs DEÁN, ...naam “Beszéljünk más 
ként, édes Úr! ’ 

11I06 JONATHÁN. Uraim, veszik nem veszik 
az Urak, én alább egßr Íillérrel sem adorn. 

xüu'. :.i'rn'xszìu. vn. 2 
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mIKLÓs DEÁK. Uram Rigó Jonathán U 
ram, kérjük kötelesen. --- --- Tudjuk mi, 
mibe’ van a’ dolog. 

RIGÓ JONATHÁN. Ha tudják, azt is tud' 
hatják, hogy én nem drágáskodom. 

MIKLÓs DEAK. Az Úr kötödik. 
11IGÓ JONATHÁN. Kötödik’! Én kötödöm? 

Én nem kötödöm. Az annak folyó ál'a. 
MIKLÓs DEÁK. Szólljunk ‚Шьем, édes 

Rigo' Jonathán Uram! ' 
RIGÓ JONATHÁN. Nem mondom buggy_ más 

na'l valamivel jutalxnasabban nem vehetik 
àz Urak. De karó meg karó közt kíilömb 
ség van. Distant aera lupinis. Én a.’ ma: 
gaméért felelek. r Í 

MIKLÓs DEÁK. Edes Ur, már elúntam; 
hagynánk abba! . 

RIGÓ JONATI'IÁN. Felette fognám вагин 
ni, ha az alku közttünk meg ‘nem 11652131 
hetne. De én arról nem tehetek. Portékács 
káimat nem tartom feljebb mint a’ hogy kel 
ni szoktak. 

BызOS GYURKA. De ne izéljen hát, édes 
Rigo Jonathán Uram! ‚ _ 

RIGÓ JONATHÁN. Uraim, a’ vásár кeм" 
áll. Az Ul‘akllilk Szabad venni is, nem is. 

MIKLÓS DEÁK, uehemléssel. De illi‘k e az, 
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Uram Rigó Jonathán Uram, hogy az Úr en 
nyi tudománnyal, ennyi bölcsességgel, illy 
alacsony ember’ módjára ‘szóll? hogy eggy 
illy nagy hiru”, nagy nevl'í Orvos , a’ ki‘t Osak 
nem hihetetlen kúrájiról az egész világ is 
mer , illy semmí színek alatt akarja тagа“ a’ 
szegény ügyefogyottaktól elvonni? 

mG6 JONATHÁN mamma „az .0mg mid а’маь 
16s Oeil' majd e' Babos Gyurka’ nemébe. -— Mngáhan. Ellnellt 
az esze! ' ‚ 

mxxLÓs DEÁK. Kérjük az_ Urat, ne ta 
gadja meg‘magát tölünk! 
_ RIGÓ JONATHÁN, hmm muws. ma... De ‘mi 
kell hát@ ' 

MIKLÓs DEÁR. Uram Rigó Jonathán U 
ram! az Úr meg nem ba'nja, ha velünk úgy 
szóll , a’ hogy illik. 

BABOs GYURKA. Én kimondom magyaro 
"san, "ilágosan, édes Rigo Jonathán Uram! 
Ha akarja az Úr, `16; ha ‘nem akarja , tud 
juk mi, mit kell csinálnunk. 

RIGÓ JONATHÁN, s legszemlenebb ышаьпаашь 
De mi lelte az Urakat? Minek néznek en 
gem az Иrak? 

MIKLÓs DEÁK. Minek nézzük? A’minek 
illik. Eggy igen nagy-tudományú Doktornak. 

RIGÓ JONATHÁN. Doktor Kend maga , ha 
2 ‘Il 
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nekem mondja; úgy! Én nem vagyok Dok 
tor, ’s nem is voltam soha, ’s nem is le 
szek , ha csak újra nem szűl az anyám , a’mi 
hez felette nagyon kevés reménységem van. 

MIKLÓS DEÁK, mgam. Megbikacsolta ma 
gát. — Bígóhoz. Uram. Doktor Uram , Rigó Jo 
nathán Uram! kérjük kötelesen az Urat, 
ne tagadja-meg tölünk magát. Sajnálnánk , 
ha kedvetlenségekre kellene fakadnunk. 

RIGÓ JONATHÁN. Minémű kedvetlensé 

gekre, édes Uraim? Én Kenteket nem ér 
tem. 

mKLÓs DEÁK. Tudunk mi mindent. Ne 

kényszerítsen rá, édes Uram Rigó Jonathan 
Uram! 

RIGÓ JONATHÁN. Átkoztam a’ dolga! hi 
szen én nem vagyok Doktor. Ki a’ manó 
szedte rá Kenteket? Kívánják tölem a‘ mit 
akarnak, csak a’ Doktorságnak hagyjanak 
békét; én nem vagyok Doktor. 

magnÓs DEÁK в.ь‹„ Gyurka'hoz. Elláttam, itt 
botra szorúlunk. — Rigóhoz. Imhól még eggy 
szer kérjük az Urat, minthogy kifakaszt,. 
ne tagadja-meg magát tölünk. 

BABOS GY`UIEKA. Édes Uram Doktor Úr, 
Rigó Jonathan Ur, az Úr nekünk kezünkbe’ 
van. Mi ketten vagyunk, az Úr maga van. 
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Jobb megvallani, szépen, istenesen: Igen, 
Doktor vagyok ! ` ‘ J 

RIGÓ JONATHÁN. Mi a’ guta lelte Ken 
teket Ё 

MIKLÓS DEÁK. De mire való tagadni, 
mikor látja, hogy meglesz , ha meg kell ne 
ki lenni? 

BABOS GYURKA. Minek keríti magát нём 
szándékkal bajba? Mert mi kerekdeden ki 
mondjuk, hogy mi ugyan nem tаgать, 
akármit csinál. Nekünk Doktorra van szük 
ségünk; úgy! ' 

mcÓ JONATHÁN. Uraim! eggy szó mint 
száz: Én nem vagyok Doktor. ‚ 

MIKLÓS PEAK, nagy haraggal. AZ Ul' nem Dok 
tor ß _ 

RIGÓ JONATHÁN. Nem ‘vagyok. 
BABOS GYURKA. ’S nem Doktor az Úr? 
RIGÓ JONATHÁN. Mondom , hogy`nem. 
MIKLÓS DEÁK. Ha hát úgy akarja, lássa 

mit nyer. Botha: nyúlnak ’s elverik Rigát. 
RIGÓ JONATHÁN. Jaj, jaj, jaj! -- Uraim, 

Y minden vagyok a’ minek akartok, csak hagy 
jatok békét. ‚ 

MIKLÓS DEÁK, nn". Uram Бычoк‘ Ur, 
mire való volt ez, mikor tudta az Ur, hogy 
kénytelenek leszünk? 
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BABOs GYURKA, engemclazeg. Nem' örömest 
tettük, édes Doktor Úr; az Úr kényszeríte 
rá. 

RIGÓ JoNATHÁN. Mi egek’ csudája ez? 
Tréfa e , vagy goтыt ettek Kentek, hogy 
belölem erönek erejével Doktort akarnak 
csinálni. 

MIxLÓs DEÁK. ’S még is fejeskedik az 
Úr? még sem adja-meg magát? 

RIGÓ JONATHÁN. Szaggassanak-el a’ mil 
lingós ördögök, ha Doktor vagyok. l 

BABos GYURKA. Hohó, Uram, készen 
vagyunk mi’. Meglátjuk mellyikünk únja-el 
elébb, az Ur’háta e , vagy a’ mi karunk. 
’S nem Doktor az»Úr? l 

RIGÓ JONATHÁN. Dermedjek-meg, ha az 
vagyok! 

MIKLÓs DEÁK a. BABOs GYURKA „ma 1,011.0, 
nyt’llnnk, és olvcrik. 

mGÓ JONATHÁN. Jaj , jaj‘, jaj! —De le- l 
gyen eszetek.hát! No jó, Doktor vagyok, 
ha úgy akarja Kentek. Рaпида“ is vagyok, 
ha aх’: is akarják.’ Készebb vagyok akarmi 
nek vallani magamat, minthogy így bánja 
nak velem. ’ ‚ 

MIKLÓs DEÁK. Így, Uram Doktor Ur, 
l'gy! -— Uram Doktor Úr, kimondhatatlan 
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аЪ mi szívünk’ öröme, hogy az Urat a’ тa 
ga vnlóságos szl’nében tisztclhetjíik. 

nABOs GYURKA. А’ szívem is repes 61-6 
mében, hogy valaha lígy szóll az Úr Dok 
for Uraт, a’ hogy illik. 

MIKLÓS DEÁK. ’S kövefjŕik érte az иrat 
Doktor Urat, hogy‘ ennyire~fakadtunk; de 

’kénytelenek valánk vele. 
BABOS GYURKA. Nem esett rossz "égböl, 

¿des Doktor Úr. 
RIGÓ JONATHÁN,mgaban_ Ha ezeknek bom 

lott e meg az esze, ‘аgy nekem? -- Hátha 
hírem nélkl'íl lettem valahogy Пoтoп‘?! 

MIKLÓs DEÁK. Uram Doktor Ё)‘; az Úr 
meg nem bánja, hogy шага“ végre annak 
adja-ki, a’ lninek illik. 

RIGÓ JoNA'mÁN. De штат, szólljatok 
egyenesen. — Doktor vagyok e igazán’! 

B_uaos GYÚRKA. De Doktor ám! 

RIGÓ JONATHÁN. De ìgazán? igazán@ 
mmLÓs DEÁK. És millyen Doktor! 
RIGÓ JONATHÁN. Pukkanjak-meg, ha tud 

шт. 

‚MIKLÓв DEÁK. Hogy a’ gutába! Hiszen 
av. Urnál a’ föld’ hátán sìncs kiilômb Dok 
tor. ‘ 

mGó JONATHÁN. Dehogy? 
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BABOS (живы. Ollyan Doktor a’ tal 
pán, hogyea"s1'rból is ki thdja hozni'a’ be 
teget, csak akarja, 

RIGÓ JONATHÁN. Lássa a’ keresztyén em 
‘ber! 

MIKLÓS DEÁK. Hallottuk mi, millyen 
csudákat teszen az Úr, mikor kénytelen 
vele. Eggy Úri-asszony rosszúl volt, hogy 
xnár holtnaktartotta az egész világ, ’s az 
Ur neki állott, a’ szájába töltött nem tu 
dom mi cseppet,:s a’ beteg tütént felllgrott 
az ágyából, ’s úgy megjára mint annak a’ 
rendi. 

RIGÓ JONATHÁN. DoktoroknakDoktorai! 

BABOS GYURKA. Eggy tizenkét esztendös 
fattyú lehengeredett a’ toronyból, öszvetör 
te kezét lábát, ’s az Urat elörángatják;meg- 
kente a’ fiůt valamivel, ’s az megrázta ma 
gát, ’s egyszerre laptázni ment. 

RIGÓ JONATHÁN; ’S ejnye, eb a’gubám! 
MIKLÓS DEÁK. Mi, Uram,megmutatjuk, 

hogy az Úr nem bánja-meg, hogy felteve 
velünk. Sok jó pénzt kaparhat-fel. 

RIGÓ JONATHÁN. Sok jó pénzt kaparha 
tok-fel? 

MIKLÓS DEÁK. A’ mennyit maga fog kí 
vánni. 
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RIGÓ JONATHÁN. De úgy Doktor vagyok; 
el találtam felejteni, de máx' jut eszembe. 
’S mi baj? hova visznek Ketek? ‚ 

MmLÓs DEAK. Csak jöjjön az Ur! Eggy 
szegc'ny lyány elvesztette a’ szavát, ahhoz 
visszük. 

RIGÓ JONATHÁN. Lelkemre mondom, én 
meg nem találtam. 

MIKLÓS DEÁK., Blho; Gyurkihoz.` Szel'et ne' 
vetkôzni. -- nagaan. Menjünk hát, édes Úr. 

RIGÓ JONÀTHÁN, kavély hágdosásnl. Blbos Сумы 
им. Hallode te? Fogd ezt, ’s menj Inindég 
elôttem. Benne a’ Spiritus Vitae. 

BABos GYURKA мама. таким. Meglássa 
Кeм! , ez szerencsés lesz; тert nincs esze. 

n 
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MÁSODIK FELVONÁS. 

ELsó JELENÉS. 
Berzenczén. 

xUTYESIcs. MIKLÓs DEÁK. BAßOs GYURKA 
‚ь FELESÉGE. 

MIKLÓs DEÁK. Már ez kitesz magáért; 
ebben örömet érünk. Bízvást bejárhattuk 
volna az egész ‘Идём, még se’ találtunk 
volna tanultabbat. 

BАBOS GYURKA. Már ez bezzeg ember a’ 
lalрйп._ Azok a’ czifra Doktorok mind el 
búhatnak elôtte. 

MIKLÓs DEÁK. Irtóztató derék ember! 

Hihetetlen dolgokat követ-el, ha hozzá fog.. 
BABOs GYURKA. А’ halál’ torkából is l:1 

hozza a’ beteget. _ 
MIKLÓs DEÁK. Eggy kis tökéletlenség 

ugyan van benne; de arról könnyl'í tenni. 
’S ne'ha úgy elbandzsalodik, hogy soha se’ 
mondauá az ember, mi lakik benne. 
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BABOS GYI.JRKA. Szeret bohókáskodni; "s 
ollykor ollykor azt mondaná az ember, kö 
lvetem igen szépen, hogy elment az esze. 
De az nem tart sokáig. 

MIKLÓS DEÁK. De igazában, merö tu 
domány! merö bölcseség! ’s ha elkezd be 
széleni, alig érti az ember. 

BABOS GYURKA. Ha felteszi a’ выйду“, 
úgy pereg a’ nyelve, mintha könyvböl“ ol 
vasná. ' 

MIKLÓS DEÁK. Már ln're fntámodott a’ 
várósba’, hogy itt van, ’s a’ nép csoporto 
san toldlil hozza'gnlinden vele akarja magát 
gyógyítatni. ' 

KUTYESIcs.,Alig várom hogy láthassam. 
Csak soká ne tartóztatnák. 

MIKLÓS DEÁK. Ő el nem marad, mert 
megígértem neki , hogy az Úr nem hagyja 
ingyen szolgálatját, ’s nagyon megörült az 
ígéretnek. Nekünk több jusunk van hozzá. 

SÁRA ASSZONY. Eredjenek Kentek vele! 
nekem ugyan eggy se’ kell többé. Ez is csak 
annyit fog érni mint az a’ sok hóhér, a’ ki 
a’ szegény Katiczát úgy elkínzolta. ’S én a’ 
mondó volnék, hogy legjobb, adja az Úr 
nalamelly szép fiatal-emberhez, a’ kit maga 



36 

szeret magának; meggyógyítja az őtet, ne 
féljen az Úr. 

BABOS GYURKA. Üssd egyébbe az orro 
dat; azt nem a’ te eszedre bízták. Beteg 
lyánynak is való férjhez menni. 

SÁRA ASSZONY. Jól van, jól; meglássa 
’ Kentek, hogy ez is csak annyit teszen ne 
ki, mint az a’ sok többi. De bizony jobb 
orvosság a’ beteg lyánynak a’ takarékos if 
jú-legény, mint az a’ patikai büdös szer, a’ 
mit bele töltet az a’ sok Német. Adta vol 
na csak Haricshoz az Úr, eddig senimiba- 
ja nem volna. . 

KUTYESIcs. Az én lya'nyom másféle em 
bert érdemel, nem ollyan ágról-Szakadtat, 
mint az a’ Kend Haricsa. Kicsoda ö,’s mije 
van neki , hogy illyen gazdag lyányra 
vagy? 

SÁRA ASSZONY. Harics nem lesz mindég 
szegény. Haljon-meg csak az a’ magtalan 
bátyja, még örülni fog az Úr, hogy hozzá 
adta a’ leányát. 

KUTYESICs. Annak örüljön az ember, a’ 
mit már tollaszthat. Hát ha az az öreg-em 
ber bátyja neki-fogja magát, ’s azért hogy 
elugrotta a’hatvan esztendöt, elvesz valami 
tizenhat esztendős virgoncz de szegény le 
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ányt? Mit tennénk osztán akkor? 
úgy e ,"fellcoppannay az állunk? 

SÁRA ASSZONY. De bizony jól mondják 
azt, hogy a’ házasságban is többet ér az ö 
röm‘mint a’ pénz, mint mindenbe” a’ vilá 
gon. Az öreg-embereknek az a’csúnya szo 
kasok van , hogy mindég csak azt kérdik: 
Mije van a’ legénynek? Mije van a’ lyány 
пaй? Imhol a’ Komám Dongó Pál is így 
adá a’ maga gyermekét Penye Péterhez, 
azért, hogy neki eggy szép darab szöleje 
van a’ Messzelátón , a’ másik a’ Berekenyé 
sen, a’ harmadik a’ Kucsárdon, a’ negyedik 
a’ Veres-oldalon; ’s mi leve a’haszna? Az, 
hogy a’ szegény menyecske úgy elfogyott, 
hogy csak a’ csontja, csak a’ höre. Erröl 
példát vehetne az Úr. Adja Katiczát ahhoz 
a’ kihez menni akar. Adott neki az Isten 

annyit, hogy, ha szegényhez menne is, szé 
pen elélhetnének. Az a’ Harics áldott-lelkü 
fiatal-ember, meg fogja becsülni Katiczát, 
’s szerencsések lesznek mind ketten. 

Akkor , 
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MÁSODIK JELENÉS. 

MIKLÓs DEÁK. RIGÓ JoNATHÁN. AZ ELöBBIEK. 

MIKLÓs DEÁK. Imhol hozom boz Úrnak 
a’ mi vendégünk'et. ’ 

KUTYEslcs. Uram Doktor Úr, én igen 
nagy áldásnak tartom, hogy az Úr Doktor 
Uram szegény pusztás házamhoz’ magát meg 
alázni méltóztatott. 

RIGÓ JONATHÁN шнашташ гцЫн1Ъап‚па3у ы 
rimaja шьыыь hlappai, uadps1mvßl. Cicero mondja ,' 
Cicero parancsolja, tegyíik-fel a’ süveget. 

KUTYESICS ънгымым, и lzemeivel keresaciceróbz; 

um leu. Ki mondja? ki parancsolja@ 
RIGÓ JONATHÁN. Marcus Tullius Cicero 

Arpl'nás. 
KUTYEsLcs. Árpás? Hol van? Én nem 

látom. 

RIGÓ JONATHÁN. Augustus Római Csá 
szár Felségének Udvari Medicusa. kí 
vánja úgy in Tractatu de Catilinae Conjura 
tione, hogy káputjainkat fedezzük-be. 

KUTYESIcs meßœ'rvén шшаыьы. De ha ó’ kn' 
vánja ‘Еgy, fel kell tennünk. 

mGÓ JONA'rHÁN, xmymum. Uram Uram 
Doktor Uram, Kutyesics Demeter Uram, 
megértvén azon dicsö kúrák’ hírét — 
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KUTYEsIcs, nménоdva. Kivel szóll az Úr 
Doktor Ur? 

RIGÓ JONATHÁN. Az Urral Doktor U 
ralnmal. 

kUTYESICs. Hiszen én nem vagyokDoktor. 
luGÓ JONATHÁN. Lehetetlen! ’S az Úr 

nem Doktor? '. 

KUTYESICs. Hogy volnék? _ 
_ RIGÓ JoNATHÁN. Nenn Doktor az Úr? 

KUTYESIcs. Nem én. . 
RIGÓ JONATHÁN. Utolszor kérdem: Nem 

Doktor az Úr? 
KUTYESIcs. Kérem az Urat. Én egg 

szegény, igyekezö, szorgalmatos, jólelkü 
Kereskedö vagyok. Hogy volnék én Doktor? 

RIGÓ JONATHAN. Igen jó. — шт; Kurycsicsct. 
Imhol az Úr is az. Én úgy adom a’ Dok 
tori Grádust, a‘ mint vettem. ’ 

KUTYEsIcs , rißsmgvén „вы; n wherein.. Mi 
a’ guta embert hoztatok itt az é’n nyakamra? 

MIKLÓs DEÁK. Mondom az Urnak, hogy 
bohókás. Tl'írje-el a’ hasznáért. 

KUTYESICs. Vesszen-el a’ bohósságával! 
én az illyen bohókásságot nem igen szeretem. 

BдBOе GYURKA. Csendesen, édes Kutye 
sics Uram; meg МН! haragudni , ’s itt hagy 
benm'inket. 
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RIGÓ JONATHÁN. Uram Doktor Kutyesics 
Uram, nekem érdemes Collegám Galenus 
ban! végl'letetlem'il sajuálanálrl,’ha vala’mi 
ollyast esett volna követnem az Urnak Uri 
házánál, a’ mi kedves Collega Uramnak 
kedve ellen volna. А’ szándék igen jó volt; 
’s azon lévén , hogy teljes tehetségem sze 
rint lehessek szolgálatjára -- y 

KUTYEsIcs. Parancsoljon viszont az Ur 
is .velem, szegény szolgájával. 

RIGÓ JONATHÁN. Valóban igen sajnálom. 
KUTYEsIcs. Semmi, édes Úr, semmi. 
11IGÓ JONATHÁN. Nekem gyermekségem 

olta ellent-állhatatlan, meggyôzhetetlen vá 
gyódásom volt, a’ magam tudományaimat 
mindennel közleni. ’S megértvén, hogy az 
Úrnak kedves eggyetlen gyermeke — 

KUTYESIcs. Úgy van, édes Doktor U 
ram, az én szegény kedves gyermekem, ne 
kem kibeszélhetetlen szomorúságomra — 

RIGÓ JoNATl`IÁN. Hogy az Úr’ szegény 
kedves gyermekének az én segítségemre 
szüksége vagyon, azon én kimondhatatlamil 
örvendek; és hogy megbizonyíthassam az 
Úr’ egész háza eránt "onszó szíves jó indú 
latomat, óhajtom, hogy az Úrnak magának 
is baja legyen, ’s minél nagyobb, minél 
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több, тert úgy annál több szívességet fog 
nék bizonyíthatni. 

KUTYESICS nemeket mereazt, cnóva'ljs. fcje't, de ты; 
ellene msnm. Köszönöm Пoтoк-1 grátziáját. 

/Mingnyájan lekötelezett szolgáji vagyunk 
az итak. ’ 

RIGÓ JONATHÁN. ’S hol a’ beteg'@ Mi а’ 
neve a’ betegnek'! — mert az a’ kúrára tar- 
tozik. 

l 

Ur. 
KUTYESICs. Katicza, édes Uram Doktor 

RIGÓ JONATHÁN. Mondom. Ez jó név, 
igen jó név! Katicza, Catharina. Catharina 
Medicis, az az: doktorozni "aló Ka 
tal in. Jó successussal bíztat a’ neve is. 

KUTYEslcs u emmen”. Nem állhatom to 

vább. Vagy igen bolond, уеду igen okos. 
— Rígóhox, Megyek, Uram Doktor Uram ; meg 
tekintem a’ lyányomat, ’s tüstént szolgálat 
jára leszünk az Úrnak. Ti itt múlassa'tok 
az alatt Doktor Uramat. — ы. l 

RIGÓ JONATHÁN , megpillantván Stiro Alslonyt ; magi 
Ъап. Piros pozsgás menyecske! ez többet ér 
mint az én elfonnyadtam! -- simu Kicsoda 
Kend , szép menyecske? 

SARA AssZONY. Én gazdasszony vagyok 
itt a’ Kutyesics Uram’ házánál. 

*i* 



42 

R1GÓ JONATHÃN. ’S ollykor ollykor nem 
érez valami gyenge változást,valami alkal 
matlan neki-hevl'ílést, {oх-11351630‘, szívdobo 
gást, e'des szép Gazdasszony@ Ez a’ piros 
igen egésséges szín aн gyanítatja veleni. 
A’ nagy egésség ollykor rosszabb a’ his be» 
tegségnél. Hadd tapogatorn-meg a’ pulsusát. 
Holmi »zdndságoknt verzen-li mlgának, mellyeket Sin asnonynlk 
férje, Blbos Gyurka, nem jń szemmel лёг. 

BABOS GYURKA. Doktor Uram, az én fe 
leségemnek semmi baja; annak, kéreln, 
hagynánk békét. 

I'UGÓ JONATHÁN. Feleségének? ’s Sára 
Asszony felesége Kendnek’ë Аж én nem tud-‘ 
tam. Azonban a’ Doktornak minden szab’ad. 
Ixmët llozxá а!" uyůlni, de Babes úlját álljn. 

SÁRA ASSZONY а’ fc-rjèrez. De mit féltesz te 
engem? Eredj dolgodra. Talán nem vagyok 
én elég nagy, hogyne hagyjammagam’, ha 
ollyat akarna kezdeni a’ mi nem illik. 

BABOs GYURKA. No’s, e'n nem akarom, 
hogy téged tapogasson eb a’ málya büdös 
Doktora. 

RIGÓ JONATHÁN. Csunya ember, nem 
szégyelli kimutatni, hogy félti a’ felesége't. 
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HARMADIK JELENE’s. 
KATIcZA. KUTYESIcs. MIKLÓs DEAN. Bызов 

GYURKA. SÁRA AssZONY. RIGÓ JONATHAN. 

RIGÓ JONATHÁN. Ez az Úr’ betege , Uram 
Kutyesics Uram? 

KUTYESIcs. Ez , édes Doktor Uram. N'ncs 
több ennél az eggynél, ’s nenl is volt; ’s ha 
el találnám veszteni, megölne a’ bánat mi 
atta. ‚ 

11IGÓ JONATHÁN. El találná ‚имeла‘; 
Hogy "esztenéîl A’ szófogadó beteg csak ak 
kor hal-meg,` lnikor Orvosaparancsolja. 

KU'rYESIcs. Kérem az Urat Doktor U 
rat, láSSOn hoz'llá. In! embereinck, ’s azоl: széket raknak. 

11106 JONATHAN, mig énrerang. Az illy szép 
beteg köríil éppen nem volna kedvetlen dok 
toroskodni valami takarékos fiatal-embernek. 

KUTYEsIcs. Doktor Uram megmosolyog. 
tatja szegénykét. 

nrGÓ JONATHAN. Az jó jeI! annnk a’ 
jele, hogy a’ beteg bízodalommal van Or 
vosa eránt. Рeйg, higyjen nekem az Úr, 
Jninden attól füg". —kanunwh Hét édes Kis- 
asszonykám , hol a’ baj? míjét‘ fa'jtatja? 
Szólljon {ан-{z1l61: nélkül. Ne fe'ljen tôlem; 
én nem kínzom-el sok orvossággal. 
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KÀTICZA némán felel a' kérdésre, ’a kezét majd szájú 
hoz, majd fejéhez, majd melyéhez viszi. Hán, hí, hon, 
hán. 

RIGÓ JONATHÁN. Nem értem; tessék még 
egyszer. 

KATIcZA mgm jelekkel. Hán, hi, hon, hán , 
hán, hi, hon. 

RIGÓ JONATHÁN- Hogy van? 
KATIcZA. Hán, hi, hon. 
RIGÓ JONATHÁN. Hán, hi, hon, hán, hi, 

hon! Mi a’ guta nyelv ez! én ezt a’ nyel 
vet nem értem! 

KÚTYESIcs. Hisz épen ez a’ baja a’ sze 
'gény gyermeknek. Eggyszerre állott-el a’ 
szava, ’s senki nem foghatja-meg, mi ér 
hette, hogy elnémúlt. ’S a’ dolog nekem an 
nál sajnosabb, hogy éppen férjhez akarám 
adni, ’s imhol vége mindennek. 

RIGÓ JONATHÁN. Véga@ miért volna vége? 
KUTYESIcs; Kéröje el nem veszi, ha a’ 

szava meg nem jö. 
RIGÓ JONATHÁN. ’S van e bolondabb em 

ber a’ föld’ hátán , mint ez az ö kéröje! El 
nem vezi, míg a’ szava meg nem jö? Né 
multia-meg csak az én feleségem, én bezzeg 
nem mesterkednék rajta, hogy ismét meg. 
szólamljék. 
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KUTYESICS, ‚щаьш. Ez megfoghatat’lan em 
berl— zum". Kérem, édes Doktor Uram, 
tegye-meg körúle a’ mit tehet. 

RIGÓ JONATHAN. Bízza reám magát Nagy 
Jó Uram.- шить". Érez e szorúlást melyében? 

KUTYESICs. Mindenét fzíjlalja , édes Dok 
tor Uram , ’s még melyét is; ’s gyakorta olly 
szorúlást, hogy benne majd megfúl. 

RIGÓ JONATHÁN. Jó! derék! — Hasítjae 
gégéjét, mikor szóllani „дышат 

KUTYESIcs. Irtóztató móden. 

RIGÓ JONATHÁN. О az igen hasznos. --- 
Fa'j e háta’- gerincze ? 

KUTYESICs. Sokszor igen nagyon; ’s kény 
telen magát Szíra asszonnyal dörgöltetni. 

BIGÓ JONATHAN. Az is igen örvendetes 
dolog; örlílök neki! -— Talpa viszket e est 
vénként ? 

KUTYEsIcs. “мы. 

RIGÓ JONATHAN. Szakgsztott úgy, a’ hogy 
magam óhajtom. — Megyene a’ hol Еe“? 

KUTYESIcs. Megyen. 
RIGÓ JONATHÁN. Böven megyen e 'ê 
KUTYEsIcs. 0h annak nincs semmi szl'í 

kiben. 

luGó JONATHAN. Azt szeretem én. --- A’ 
szelek szabadúlnak e? . 
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KUTYESICs. Igen. --- „дам... Melly osto 
Ьа, illetlen tndakozódások! 

mGÓ JONATHAN. Az jó паkeт. — кшегаьм. 
Kérem nyújtsa-ki a.’À kezét. — Breit „Panna-meg. 
A’ pulsus ан mutatja, hogy a’ Kiasszony 
megnémńlt. 

KUTYESIcs. Vaj igen, édes Doktor Ur, 
az a’ b’aja szegénynek! Az Ur mingyártr ki 
ШИН, pedig alig ért az eréhez. 

RIGÓ JONATHÁN’_Izámlâlva'n nx ér’ ütéseit. ‚ 
ab! ez itt felette nem jól van. 

SARA ASSZONY. Be лaду Tudós! mint ki 
talzílá eggyszerre!_ 

RIGÓ JONATHAN.‘ Mi tanult Medicusok 

eggyszerre kitaîáljuk, Воgy ’s mi. Azok az 
Empìricusok , kiknßk semmi ‘heт-1251o1: nincs, 
itt is ott is felkapnak valamit, magy teke 
toriával elperorálnak róla, ’s Htoljára is 
semmi'sc sííl-ki a’ nagy teketorìából. Én 
нa]‘ megbiggyentem a’ kacsóját, ’s egyszer 
re kitalálom, hogy az a’ baja, hogy nem 
мыши. ‘ ' 

.sAnA AsszONY. Jókor, mikor mìndentöl 
hallottuk. 

KUTYEsIcs. Igen, de nem Iehetne tud 
nom, miért nem szóllhat 'È' 
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RIGÓ JONATHÁN. Azt igen könnyő tudni. 
Az onnan jö, mert elállott a’ szava. 

KUTYESICs. Úgy! úgy! De miért állott 
el a’ szava? 

mGÓ JONATHÁN. A’ Medicinali Kar’ elsö ' 
rendu" Lúmenjei eggy szájjal lélekkel úgy 
mondják, hogy az olnan ered, mivel a’ vér 
a’ maga circulátiojában elakadott. 

KUTYESIcs. De miértakadott-eHMi cse 
lekszi hogy elakadott’.l Az Úr’ Collegáji,. 
a’ kiket eddig hordattam a’ szegény lyányom’ 
gyógyítására, sokféle okait adták ennek az 
elakadásnak. Szeretném az Ё!” ítéletét is 
érteni. . 

:usÓ JONATHAN. Plátó erről azt mondja 
—- oh Uram Kutyesics Uram, Plató erről 
igen szép dolgokat mond. 

KUTYESIcs. Azt elhiszem. 

IuGÓ JONATHÁN. Az igen nagy ember! 
igen igen nagy ember! f 

KUTYESICS. Nincs szerencsém ismerni. 
RIGÓ JQNATHÁN. Hogy volna? hiszen több 

két három száz esztendejénél , hogyaz örök 
' kévalóságra általment. De térjünk a’.do‘Y 

loghoz --- értem a’ Kisasszonyka’ állapotját. 
Az én eggyűgyű’_s alázatos vélekedésem ab 
han határozódik, hogy" ez a’ vél" csendes 
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folyamatjának elakadása, megrekkenése, 
‘’ azon nedvességek által okoztatott, mellye 

Еe‘; mi Tudósok a’ mi nyelvünkben így ne 
vezünk: hu-mo-res pec-can-te -- nem bů-nös 
vagy vét-ke-zö nedvességek; ugyan-is a’ 
nedvesség maga, a’ léleknek czimborasága 
nélkül , nem lehet bl'ínl vagy vétkezö; ha 
neni ártalmas, megromlott nedvesáég. Hu» 
mures peccantes. --’S mivelhogy‘ az influen 
tiáknak exhalatioji által formáltatott vápo 
rok, mellyek az aegrotantiák’ regiojában (31 
terjedni szoktanak .- Reménylem, az Ur 
mind érti a’ miket mondok”.l 

KUTYEslcs. Ah nem értem, édes Doktor 
Úr! Mikor én deák iskolába járhattam vol 

. na , még Macedoniába’ voltam, ’s ige kerül 
vén, egyéb gnndom volt, nem a’ deák nyelv, 
’s így osztán a’ nélkůl maradtam örökrůl 
örökre. I 

:usÓ JONATHÁN. Az Ur igazán semmir 
nem ért deákúl@ 

KUTYESIcs. Eggy kukkot sem, édesDok 
tor Uram. -- msn-n. Megjárom, ha a’ deák 
nyelvet is bottal бnй belém! 

mGó JONATHÁN. Quod felix, faustum, 
fortunatumque sit, Quirites! —- Hát görögůl 
ért e? 
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KUTYESICS. Jobban mint magyarúl ! hogy 
ne értenék c'n görögül? hiszen az nekem a 
nyai nyelvem. — De én nem érteni azt az 
Urak’ Hellenikájokat? 

RIGÓ JONATHÁN. .’S a’ Heilenikát sem ér 

ti ? Dehogy Ё 
KUTYESICs. Nem én. 

RIGÓ JONATHÁN. Az nagy kár, igen nagy 
kár ; úgy azon fogtam volna megmagiarázhat 
ni a’ dolgot, mert én azt úgy tudom mint a’ deá 
kot. Tehát, a’ mint mondom, a’ nagy Plátó , 
a’ kit mi Tudósok is t e ni nek nevezünk, d i 
v u s Plato , ez az isteni férfin tehát a’ jelen 
való szomorú esetre {ш ezt mondja: „Si Dii 
habitum corporis tui animi magnitudini parem 
esse voluissent, orbis te non caperet: alte 
ra manu orientem, altera occidentem contin 
geres ; et hoc adsecutus , scire velles , ubi tan 
ti numinis fulgor conderetur.“ 

KUTYESIcs. Ah, hogy nem érthetem! 
BABOS GYURKA. Eb a’ málya rigója , bi 

zony jól felvágták a’ nyelvét! 
RIGÓ JONATHAN. Azon треть tehát , 

mellyekről már feljebb szóllék, majd a’ 
jobb oldalról szíva’rogván felfelé, a’ hol a’ 
szív resideál , majd a’ bal oldalról, a’ hol a’ 
vese van; innen az következik , hogy a’ tüdö , 

KÜLF- :Ã1-iuris. vu. 3 
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mellyet mi дez": nyelvünkön e’ szóval te- 
szünk ki: ven-ter, nexusba lévén az agyve- 
lövel , mellyetmi a’ mi görög nyelvünkön igy 
nevezünk: pi-tu-i-ta, minthogy а’ vér azon 
gömbölyeg-a lkotásń, belöl üres csatornán 
megyenvégig, mellyet mi a’ mi zsidó nyelvíin 
kön így 'mondunk : be-re-sith, ’s a’ maga út 
jában azon wíporokkal ütödik-össze , mellye 
ket a’ Szív és a’ vese magokból felgözölög 
tetnek , felszívárogtatnak — —- Jól megér 
tse az Úr a’ mit mondok, jól figyelmezzen _ 

KUTYEsIcs. Izzadok belé, édes Úr; tes 
sék folylatni. 

RIGÓ JONATuÁN. Az emh’tett и!" és vese 

által kigözölögtetett váporoknak vagyon bi 
zonyos genyecséget-szíílö malignitások , mel- 
lyek a’ nyelv’ gyökerét ell'ílik , hogy az sem 
ńgy nem foroghat a’ mint kellene, sem azon 
articulátus hangoknak eló'adásokra, kiejté 
sekte, ’s a’ mint mi Tudósok nevezni $2o1; 
tuk , pronunciatiójokra , mellyekböl ez a’mi 
kedves magyar nye'lvünk áll, elegendö ere 
jek nincs. Quod erat demonstrandum. 

BызOS GYURKA. Hát tudott e akármel 

lyík ennyit mint ihol ez tud, la? 
SÁRA AsszONY. Már azt nekì meg kell 

adni ‚ hogy a’ nyelve derekasan pereg. 
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KUTYESIcS. Tisztelem az Úrnak Doktor 
Úrnak tudományát, bölcseségét; de eggy do 
log még is nem fér a’ fejembe. DoktorUram 
azt mondá, hogy a’ vese a’ bal oldalon va 
gyon, a’ szív pedig a’ jobbon. Pedig ihol az 
enyém a’ balon ver. 

RIGÓ JONATHÁN. In dextra parte mamillae 
nil salit arcadico juveni! -— Igen , igen, az 
valaha úgy volt a’ régiebb Doktoroknál. De 
mi újak más Systemát csináltunk, ’s a’ szí 
vet általhoztuk a’ jobb oldalra, 

KUTYESICs. Hanemha; azt én nem tud 
tam. Engedelmet kérek. 

RIGÓ JONATHÁN. Ki is kívánná, hogyaz 
Úrnak, a’ ki a’ réfet forgatta , annyi esze le- ` 
gyen , mint a’ mi eggyikünknek ‘Ё Non Omnia 
pussumus omnes. Nihil est ab omni parte bea- 
tum. Minden ember nem lehet tudós ember, 
tanult ember, mint én vagyok. _ 

KUTYESIcs. De mit mond hát Doktor Úr 
a’ lyänyom’ állapotjára? 

RIGÓ JONATHÁN. Mit monduk? 

KUTYESICS. Igen is; mit fog eránta ren 
(lelni? 

mGÓ JONATHÁN. Aztrendelem , hogy fe 
kügyék ágyba , tartsa melegben magát nu'g 
magának tetszeni fog; minden reggel már 

i 
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tson pistókácskát rozsólisba, Tokajiba, a’ 
meddig és a’ mennyit magának tetszeni fog ;_ 
ha» sokat tetszik , sokat: ha keveset tetszik, ' 
keveset; mindent a’ hogy magának tetszeni 
fog. Ebéd után ’s vacsora után ugyan-azt te 
heti, ’s ha délután meglepi az álom , alugye'k 
eggyet; mindent a’ hogy magának tetszeni Гoп. 

KпттвSIсS.‚ Mindent a’ hogy magának 
tetszeni fog! Еgy semmi szükség Orvosra. 

RIGÓ JONATHÁN. А’ természet maga nm- ` 
tatja mit kíván , és mi hasznos. Az eszes Or 
vos nem ellenkezik a’ természettel, hanem 
azt csak elösegéli. 

KUTYESICS. ’S a’ rozsólis, a’ Tokaji -— 
hiszen az nem orvosság. ' 

RIGÓ JONATHÁN. Így ítél a’ tudatlan em 
ber. Hát azt akarja az Úr, hogy én a’ Pa 
tаммы gazdagítsam , mint a’ kik az Úr’ 
erszényét eddig csapolgatták? — Doktor Szath 
mári Paksi Pál Úr a’ maga Dissertatiojában, 
quam pro consequendo gradu, supremisque 
ín Medicina honoribusgpublicijuris faciált, 
"sub título: Simplicium remediorum prae o 
peruse confectis praestantia , megmutatta nyíl 
w'a'n és világosan, apodictic'e , hogy a‘ 
mit az ember nem is néz orvossagnak, te 
`mérdek esetekben többet használ, mint azok 
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az ízetlen, b`üd’ös,__’s drága patikaì szerek. 
’S midön én ifju esztendeimben , elhagyván 
ezen árva hazánkat , azon Academìák’ és Uni - 
versitások’ látogatására kimentcm, mellyck 
a’ Francquera , Ultrájektom , Londínum , Por 
tugallia , Hispánia , Gallia , Anglia , Skótzia, 
Hibernia, Svéeia, Мах-‘65111 , Islandia 0r 
szágokban és Szabad Királyi Kolcsos ‘Шro 
sokban Ílóreálnak, úgy tapasztaltam, hogy 
а’ papagáj, másképen páperli nevl'í madara 
kat, a’ midön nzokat beszélni tanítják, bor 
ba-áztatott kenyérrel пoйми: étemi. A’ bor-Y 
nak nagy a’ haszna. Ha azzal bôven élnénelc 
az emberek , ha azzal böven élhetnének az em 
berek , ha. дм ingyen lehetne kapni , mint a’ 
vizet a’ Tiszában, nem kellene orvosság. 

KUTYESICS , hal invll", hol Botu'nkon’usal hnllgatjn 
mui». Az иgyт: igaz! az ugyan igaz! — тщ 
gílnn. Ez, látom , magxíhoz hozza a’ lyányomat. 
Miklós, bort a’ legjobbikból , ’s hozz-fel eggy 
butelliarozsólist is ’s eggy font piskoltát. 

RIGÓ JONATHÁN. A’ mint meghagytam, 
édes Kutyesics Uram. — Philanthropiám en 
gemet most máshová szóllít, de eggy két 
óra múlva eljövök, ’s megtekintem a’ bete 
gemet, ’s magam is beveszek orvosságából 
eggy két dózist , hogy a’ betegnek gustust 
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csináljak hozzá.-- Ad felix revidere , oma- 
tissime viх- , Kutyesicsi ! 

KUTYESICS, neki pénzt суд“. Vonogatjn гиgы, de 
vёgre elveszi. -- Kntycsics ё; embereî eggyfelé kimennck , Rîgů mis 
fclé ïndúl , ’s az ajtóbnn Hqricsba. botol. 

NEGYEDIK JELENÉS. 
RIGÓ JONATHÁN. HARIcs. 

RIGÓ JONATHÁN, n’ pënzt olvassa. EZ nem 
rossz; ezért nem vala kárDoktorrá botoztat 
nom magamat. Az ollyas pénz nélkül is meg 
esik az emberen. 

HARIcs. Doktor Úr! Doktor Úr! egg 
szóra , kérem! Régen lesem az Urat. Hamar, 
segítsen rajtam. 

RIa() JONATHÁN , palma; taping-n. Rosszúl! 
igen rosszlíl! 

HARlCs. ещёt rosszúl! nincs az én egés 
ségemnek semmi baja. ‚ 

RIGÓ JONATHÁN. Ha nem beteg az Ur , 
mërt nem szóll? hogy tudná az ember. 

HARIGS. Nem, édes Úr. ’S hogy eggy két 
szóval elmondjam bajomat , mert tartok tôle, 
hogy itt meglátnak, meghallják mit’beszé 
lünk, eggy két szóval mondom el: En Ha 
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rics vagyok, a’ ki Katiczát szereti , és a‘ kit 
Katicza szeret. Ez a’ zsémbes fukar öreg 
mindent elkövet , hogy Katiczához ne lehes 
sen férnem. Kérem Doktor Urat, segéljen, 
tégye, hogy szóllhassak vele. 

luGÓ JONATHÁN, imnggn, umani. Kinek 
néz Ked engem,hallja Ked l ’S Ked engem, 
Doktort, kerítövé akar e tenni , degradálni'? 

H_uucs. Szt ! szt Hassan hát; meghalljzik. 
RIGÓ JONATHÁN.’S én akarom hogy meg 

hallják.--Engem kerítönek! Eggy illy tüs 
ke , eggy illy koloncz! 

HARrcs. Uram Doktor Uram « 

RlòÓ JONATHAN. Eggy illy semmire-va 
lo! ---— 

HARICs. Kérem az [Лat 
mGÓ JONATHÁN. A’ ki nem érdemel mást 

mint —— 

HARICS ‚ eggy eruênyt пуще шgвмъ. Fogja aъ 
Úr, ’s hamar tegye-el. Még többet is adok, 
csak segéljen. l 

RIGÓ JONATHÁN ‚ hik-telen klip az erlze'ny utn'n, ’s 
‚мы‘. Nem az Urat illeti a’ mit mondottam. 

Az Úr gavallér-ember, a’ mint látom, ’s ki 
mondhatatlan szerencsémnek fognám tartani, 
ha valamiben s_zolgálatjára lehetnék. De eb- 
be’ a’ nagy világba’ sok goromba van , a’ ki 
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az embert holminek egyébnek nézi,. ’s mi 
kor ollyat mit tapasztalok , megvallom, an 
nyira mágamon kivül ragad a’.bosszúság -- 

HARIсs. Ne nehezteljen az Ur — 
11IGÓ JONATHÁN. Uram, a’ háladatosság 

elsö tiszte a’ becsületes embernek, ’s a’ ki 
engem jól megken , bizonyos lehet felöle , 
hogy érte viszont én is megteszek mindent а’ 
mi hatalmamban álLSzólljon az Úr, mondja- 
ki, miben teljesíthetem az Úr’ parancsolatját. 

HARIcs. Az Úr, mint tanult tapasztalt 
Orvos, tudni fogja, az elsô pillantatban 
látta, hogy Katiczának legkisebb baja sincs, 
’s hogy az egéSz elnémúlás színlelt dolog 
’s ravaszkodás. А’ szükség kívánta, hogy 
erre a’ bohó fortélyra ve'temedjünk. Egész 
nevetség volt látni, hogy az a’ sok Doktor 
mint törte a’ fejét ,mint akará magyarázni , 
hogy ez a’ némaság honnan eredhet; a’ hi 
bát az 085711: a’ tüdöben , a’ másik a’ fôben a’ 
harmadik a’ gyomorban, a’ negyedik a’ vér 
ben kereste, А’ dolog ez: Kutyesics a’ ked 
vez:- Katiczát eggy Solymosi vén, ocsma’ny, 
duzmadt, de nagy-gazdaságú Göröghöz a 
karta adni; ’s minden készl'íletekmeg vol 
tak téve , hogy gyl'írl'it váltsagak. Elijedvén, 
hogy elkapják elölem a’ szeretr’imet, aж 
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tanácslottam neki , hogy tegye magát némá- 
wi. ---De menjünk innen; oda ki elmon 
dom az Úrnak, mit tegyen. 

RIGÓ JONATHÁN, щи 1.1109“. igen „Ogam 
j‘t. 11111111 )cetten mennek. 

 

HARMADIK FELVONAS. 

.___ 

y. ELso JELENÉS. 

в-IG6 J ONATHAN. HARJcs. 

HARIcs. Én itt ebbe’ a’ fertelmes paró 
kába’, bugyogólm’, igen jól illem Pati 
káriusnak, ’s lehetetlen hogy Kutyesics, 
a’ ki alig látott töbhet háromszormíl , rám 
gsmerjen. 

moÓ JONATHÁN. Attól nem tarthat az Й‘. 
Eggyůgyůbb filkót nem lehet képzelni. 

HARIGs. Csak egynehány Patikáriusi szót 
tudnék, holmi distilll'rent, pulverisírent‘, 
hogy ha majd az Öreg elött kell forognom, 
Patika-Segédnek gondolhasson. 
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RIGÓ JONATHÁN. Neki elég, hogy az Ú 
ron ez a’ tisztes köntös. Én csak annyit ér 
tek a’ Doktorsághoz, mint az Úr a’ Patiká 
riussághoz. ‚ 

IIARIcs. _ ’ manó! ’S az Úr nem 'igazi 
Doktor? ° ‚ 

RIGÓ JONATHÁN. Nem én , Uram — de meg 
neverjen az Úr. Ezek a’ bolondok erönek 
erejével azzá tevének, ’s lássák mint veszik 
hasznomat. Én magamat soha nem akarám 
egyébnek tartatni mint a’ mi vagyok. Itt ta 
míltam Berzenczén'a’ Collégiumban, imígy 
amúgy, kimentem Rectornak Tuksára , ’s ott , 
veszedelmemre addig csintalankodtam a’ fraj 
jal, hogy azt bizony a’ nyakamba kötötték , ’s 
végre még ki is csaptak a’ szolgálatbő]. Nem 
tudván mit tenni, a’ feleségem’ jószágocska 
jába vontam-meg magamat itt Dolhán, ’s abron 
‘азot, hordófalat ’s szöllökarókat hasgatok, 
’s azzal keresem kenyeremet. А‘ gonosz lel 
kek tudják mint történt , ezek a’ bolond em 
berek rám kötötték magokat, hogy én vala 
mi csuda-kúrájú Doktor vagyokfs minthogy 
akarják,gyógyítom, orvoslom, ha rakásra 
halnak is. Jól fizetnek, ’s ígyen is nyerek, 
ők is nyernek. Ez a’ világ így megy; bo 
lond a’ ki azt akarja, hogy minden ügymen 
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jen a’ hogy kellene. ’ S új Conditiómba lîgy 
is bele szerettem, hogy, ha így tart, 11:1lz5 
lom’ órájáig Doktor mamdok. Esztendeig se ’ 
kerestem annyit mint huszonnégy óra olta. 
Hiszen ez a’ Doktorság felette derék porté 
ka; akár gyógyít , akár öl, mindég fìzetik 
öket , még pedig zsírosan. А’ varga, ha el 
rontja a’ bört ; megadja az `zírát: de a’ Dok 
tor bízvást megölheti a’ beteget ; azért a’ ku 
tya sem ugatja-meg. A’ hiba soha nem a’ Dok 
toré , hanem mindc’g azé , a’ ki meghal ;mi- 
ért bikacsolta-meg magát , hogy meghal 'È -- 
Osztán ebbe’ a’ nagy dicsöségl'í professióba’ 
az a’ szörnyl'í дe1-ёk van, hogy a’ megholtak, 
eggyl'il eggyig, igen discrétus , generósus em 
berek: eggyike sem idézi Crimen homicidi 
iba a’ Medikusz Urat. —— 

n_uucs. De már aт nekik meg kell ad 
ni , e’ részben ugyan igen discrétus emberek. 

RIGÓ JONATHÁN, ш idegent нм" kìízelhcni. E 
ze}: is bele' úntak, látom ,‘ az életbc; hát se 
gítenem kell igyekezetekcn. -- Most men 
jen az Ur. Katiczánál eggyütt leszünk. 

Harica al. 
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MÁSODIK JELENÉS. 

sÜ'rö лиц/1I.? ësn’ FIJA. nIGó 
JONA-rHÁN. 

sÜTö MIHÁLY. Tekintetes Uram, mi sze 
gény ügye-fogyott emberek az Úrhoz folya 
modunk, imhol én, meg a’ fiam Jankó. 

RIGÓ JONATHÁN, magen -. шахт. Mi baj? 
sÜTÖ MIHÁLY. A’ feleségem, ennek a’ 

legénykének azanyja, csztendeje hogy bete 
gen fekszik. 

mGÓ JONATHÁN, ыцпдшмщгтх. ’S mit 
tegyek én пeй“ 

süTö MIHÁLY. Az „дeк megáldouák Dok 
_tor Uramat értelemmel, tudománnyal, böl 
cseséggel; lelje a’ Tekint. Ur valami mód 
ját , hogy szegény gyógyúljon-meg; mert 
már mindenböl kifogytunk. 

RIsÓ JONATHÁN. ’S mi baja‘.I beszéljék 
elö Ketek. 

sÜTöKMIHÁLY. Követem szépen az Úr’ 
тамаgы, a’ vl’zi-korság bántja. Ollyan a’ 
hasalszegénynek mint eggy nagy tekenö, "s 
karja , czombja mint a’ derekam , ’s szíintelen 
leli a’ hideg. Fercsel Uram Ö Kegyelme az 
egész patikát is megimtta volna mál’ vele , _’s 
nem Мин!‘ semmi foganatját. Szánjon-meg 
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b enm'inket a’ Tekint. Úr, ’s tegyen neki ча 
lamit. ’ 

luGÓ JONATHAN , »és mandas „im mm.. mwa, 
Dologra, barátim‘. a’ dologra! Nincs idöm, 
nem múlathatok. ‚ 

sÜ'rö MIHÁLY. A’ dolog , Tekint. Ur , az, 
hogy помпa-тeг az Úr, mit csináljunk. 

RIGÓ JONATHÁN. Nem értem Kedet. sm 
мы швы nyom vomi Penn, muy» my; mm1» xsebje' 

be erom. Кeды, Íìatal ember, az ember min 
gyárt megérti , inert Ked kézzel-tapogatha 
toképen szóll, nem úgy mint az atyja ‚ a’ ki 
csak petyeg, minden nyomósság nélkül. — 
A’ Ked’ anyja , úgy e , vízi-kórságba’ sínlik; 
hydropsza van; feldagadt , a’ hideg leli; úgy e? 

sÜTÖ JANKÓ. Igen,Tekint. Doktor Ur! 
RIGÓ JONATHÁN. Mondom; Kedet min 

gyárt megértettem. Az a’ Ked’ apja csak be 
szél , csak trécsel, ’s nem érti az ember mit 
beszél, mit trécsel.--Most tehát valami szer 
kellene, úgy e? valami gyógyl’tó мы‘? 

sÜTö JANKÓ. Bizony az kellene Tekint. 
Úram. 

RIGÓ JONATHÁN. Valami ollyan нer ‚ a’ 
mitöl jobban legyen’ë ’ 

süTö MIHÁLY. A’ mitöl elmúljon a’ baja; 
a’ mitôl meggyógyúljon. ' 
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mGÓ JONATHAN. Аннa]; nem leszünk hí 

jával. _' Minden uebjét végig motozza, va'gre„az elsö пе!) 
деьы е1б"оп „ш „мы mm. Imhol egg'y darab sajt. 
Az a’ tehén, a’ mellynek tejéböl ezt a’ Saj 
tot csinálták, maga ette-meg azt a’ patikaì 
Шум, mellyet a’ betegnek kellene megen- 
nie, ha az ember kínozni akarná, ’s a’ kö 
pül'e's közben 2‘;уб118yрo1‘1 ’s aranycseppeket 
hintettek a’ vajába. Ettöl a’ Ketek’ betege 
bizonyosan meggyógyúl —- hanemha eljött 
"olna az órája, a’ mi ellen nincs orvosság. 
--- A' Lét ember mcgyeu. Itigó vilsznkiàltjl. eggyet! 
Ha meg talál;halni a’ beteg, temettessëk-el 
Ketek. Értik e Ketek? 

А’ kél Sütö el. 

HARMADIKJELENÉ& 

A’ Kertben. 

f xUTYEsIcs. RIGÓ JONATHAN. 

` HARIcs. 

‚ RlGÓ JONATHÁN. Mint érzi magát a’ Pa 
tiens ’l 

KUTYEsIcs. Szörnyü höségben van; fe- 
jét fájtatja, szédeleg. 
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RIGÓ JONATHAN. .lele hogy operál a’ рraе 
scriptio. 

KUTYESIcs. De tartok tôle , hogy a’ nagy 
operálás -- — А’ lyányom még eddig nem 
élt semmi itallal. 

RIGÓ JONATHAN. ’S ki holt-meg valaha 
a’ boitól’ë -- Azonban hadd haljon-meg, ha 
kedve tartja; teszek én arról is. 

KUTYESICS, megrázkodik, de elfojtja neheztelésël. — 
mmm mmwan. Hát ez az Úr kicsoda? 

B136 JONATHÁN, ůgy lcпел a’ két kezével mint а’ 
ki щшагъш tar mmh. Ez az Úr? -- 

xUTYEslcs. Örvendek — 
HARICS , meghnjtjn mngát. 
KUTYESICS. Nyilván — kezeivexminfelébb luga. 
RIGÓ JONATHÁN. Igen is, igen is — 
KUTYESIcsL Értem. A’ lyányomnak erre 

az Úrra — 
RIGÓ JONATHÁN. Nagy sziìksége lesz. 

NEGYEDIKJELENÉs‘ 

SÁRA AssZONY. KATIcZA. 
KUTYEsIcs. RIGÓ JONATHÁN. 

HARIcs. 

SÁRA ASSZONY, Kut‘yesicahoz. KaiÍCZát llagy 
hôség érte. Kikívzínkozotl. 
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RIGÓ JONATHÁN. Az ártani nem fog , ’s a’ . 
‘mérséklett mozgásnz illyen betegnek e'pen 
nem ártalmas. — Humm“, Sege'd Uram! 
Segéd Uram! menjen, tapintsa-meg 4mint 
vérïa’ Kisasszony’ elle, distrahálja, múla 
sa , ’s ha bágyadság érué , élessze-fel benne 
az élet’ereit. Az alatt én kedves Uraàtyjá 
val a’ nyaуalya’_вyn1рtoтй]1{(1l6l akarok ér 
tßkezni. Kutyeaiclot а’ Szlu’ fenckébe vonja, ’s Воду az ne 
lithium mit csinál Katicza ё! Harïcs, vállára könyiiköl. 

RIGÓ JONATHAN, „am“ ßuerpmkeavé.. u ma... 
Nagy és tüzes villongások alá lvetett kér 
dés az az Aesculápius’ és Macháon’ tam'tvá 
nyaiközött,ha az asszonyi nyavalyákat kön- 
nyebb e gyógyítani, vagy a’ férjfiakét. Né» 
mellyek aж állítják, hogy igen, mások hogy 
nem. A’ mi engemet illet, az én eggyl'ígyú' 
gondolkodásom azt tartja , hogy igen és hogy 
nem. Ugyan-is megl'ontolván, hogy azon 0 
pácus húmoroknak incongruitások, mellyek 
az asszonyoknak naturale temperamentumok 
ban tnláltatnak, azt cselekszi, hogy a’pars 
brutális azon van mindég, hogy a’ pars sen 
sitíván eröt vehessen; ’s következésképen az 
ö eggj mással' ellenkezni-látszó ’s néminémü 
képen ellenkezô opiniójok azon forog, hogy'’ 
a’ holdnak obliquus,’mondom, hárányte'kos 
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kerengése a’ napnak mindent éltetö 011811131 
ból --- _. l ' 

KATICZA, H-ricnm. Nem, kedves barátom, 
nincs olly hatalom, melly hajlandóságomon 
eröt vegyen, melly szerelmemet’az e 
ránt eloltsa. 

KUTYESIGS, megnhr uóllalni, de Rigá karon ragndja. 
Nézze az Úr, nézze az Úr! a’ lyányom be 
szél. 0h nagy tudományú férjfi! oh csillaga 
а’ Doktoroknak ! 

11IG6 JONATHÁN. Lassan, Umm, lassan; 
ne háborítsuk-meg örömében. Úgy könnyen 
recidívázliatna. ._ 

KATIGZA. Bízza rám magát, édes Harics; 
én az Úré vagyOk. ’S készebb vagyok тeзи 
ni mint szerelemtôl., elállani. 

RIGÓ JONATHÁN, lmomlokn'ról tíirülvén al ixzacbjgot 
Ez nekem sokba került, sed tandem optatis_- 
simus respondet eventus. 

KATICZA, atyjn. folli közeliwc'n. Édes Rfyálll д’ 
ím vége van bajomnak; szavamat szerencsé 
sen vissza nyertem. De egyedl'íl azért nyer 
tem-vissza , hogy egész gyermeki'tisztelettel 
kimondjam , hogy én a’ nékem rendelt Мr] 
hez menni soha nem fogok.Kérem,jó atyám, 
ne parancsoljon ollyat a’ mit teljesítenem 
nem lehet, ’s,.ne tagadjahmeg jobboxnat at 

и 
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tól , a’ ki arra tökéletesen érdemes, ’s szí 
vemet örökre bírja. Érzem én , hogy enge 
met csak ö tehet boldoggá; 

KUTYESICs. Az nem lehet! Az nem lesz! 

KATICZA. Engedje mondanom, édes atyám, 
’s ne vegye szavamat tiszteletlenségnek: en 
gemet Haricstól semmi hatalom el nem sza 
kaszt. 

KUTYESIcs. Én téged - 
KATIcZA. Ne haraggal,édes atyám! szóll 

jon szeretettel; én gyermeke vagyok. 
KUTYESICs. Ki fog — 
KATICZA. Tegyen boldoggá áldása által, 

’s fogadja fijának az én Haricsomat. 
_KUTYESIcs. Ez a’ makacsság —— l 
xATIcZA. Nem makacsság, édes atyám, 

nem tiszteletlenség, hanem mélly ére 
zése annak, hogy én eggy emberrel, a’ ki 
nck unokaja lehetnék , boldog soha nem le 
szek: Hariccsal, ha nem gazdag is, az le. 
szek. 

KUTYESIGS. Édes Doktor Uram, teljesí 
tse kedvemet: tegye megint némává. 

RIGÓ JONATHÁN? Az rajtam nem áll. De 
parancsolja, hogy`az [Urat tegyem siketté, 
’s megteszem, ’s a}. Ur eggyet ér vele. ——— 
Csendésedjék az Ur. Ez а‘ makacskodás а‘ 



67 

Kisasszonyban újabb neme a’ betegségnek; 
de hiszen azért vagyok’ én itt, hogy arról is 
tegyek, mint a’ test’ nyavalyájáról tettem. 
Engedje az Úr, hadd s`zólljak eggyet Se 
gédemmel. — ш lmnggal. A’ Patiens’fejessége 
nagyon ellenére van érdemes Ura Atyjának, 
’s minthogy a’ nedvességek élessé , csípössé 
lettek», a’ halogatásnak többé nincs ideje. 
Menjen Segéd Uram, lásson a’ specificam 
hoz. Hui“ а, 

ÖTÓDIK JELENÉS. 

KU'I’YESIcs. RIGÓ JÓNATHÁN. 
` . ‚ 

KUTYESIGS. Enny'i szemtelenséggeì! en 
nyi átalkodással! 

RIGÓ JONATHÁN. Meg kell vallani, ko 
rá'n fogott hozzá. Másnak az eñ‘éle csak ak 
kor jut eszébe, mikor már fején a’ konty. 

KUTYESICs. Ez ollyan jó gyermek volt, 
míg a’ rossz ember fel’nem lovallta. Szeren 
csémre , hogy idejébelßmegsejtettem , ho`gy 
szeretik eggymást. Azolta za’r alatt ú'l`a’ lyá 
nyom, ’s ugyan szemmel tartám, hogy hoz 
zá ne férhessen. 

»_ 

RlGÓ IONATHÁN. А‘. Ur gendos, szemes 
myn. 
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xU'rYESIgs. Illetlenségtöl nem féltettem; 
nem úgy nevelte a’ szegény anyja; de az il 
lyen csábító melly könnyen tai-beszélhette 
volna , hogy megszôkjenek. ’S akkor osztán 
kénytelen voltam volna elnézni , hogy hoz 
zá megyen. " 

RIGÓ JONATHÁN. ’S merte volna azt. 
KUTYESIcs; Oh Uram, a’ fiatal, szerel 

mes, pénzes-léányra-vágyó szegény legény 
mindent mer. De látta, hogy emberrel van 
dolga , nem vázzal. 

RIGÓ JONATHÁN. A ki másnak vermet ás, 
maga esik belé, azt mondja a’ példabeszéd; 
de a’ ki az Urat .szedné rá, már az épen 
nem volna szamár. 

HATODIK JELENÉS. 

BABOS GYURKA. `KUTYEsIcs. 
RIGÓ ЗОНА/ТЕХН 

BABOS GYURKA. U‘ram oda a’ Kisasszony! 
oda a’ Kisasszony! megszökött HariccsaL’s 
nz' a’ legszebb, hogy ez a’ drága Úr a’ ki 
a’ más’ feleségét szeretné ölelgetni, tapingat- 
ni, gyógyítgatni, ha más által nem látna a’ szi 
tán, ez hozá a’ házhoz a’ rosz embert Se 
géd’ képében. 



69 

KUTYESIcS. Lehetetlen! Lehetetlen , mon 
dom. 

BABOs GYURKA. De igen is lehetö. Se’ 
hírek, se’ hamvok. ’S ez a’ rossz ember az 
oka mindennek. 

KUTYESIcs. Doktor Uram, való ez '9 
RIGÓ JoNATHÁN, empa. Nekem benne 

sel'nmi részem. Én ezt most hallom elöször. 
KUTYEsIcs , щ, ыышгщп. Hé Miklos ,hé 

György, hé Kirila, hé Konstantin, elö ha 
mar! Fogjátok-meg a’ rossz embert, kötöz- 
zétek gombolyagba, akasszátok-fel, de 'ne 
kem xninden hírem nélkül; тert miatta ma 
gamat nem szeretném bajba keverni. A’ ki 
felakasztja, jó jutalmat kap fáradságáért. 

BABOs Gпины. Az az én gondom. Dok- 
tor Uram, készüljünk; megtam'tom énaz U 
rat, mint kell tilalmasbajárni.—Mintmeg 
bámúl шaг! a’ "йroз , ha látni fogjn, be szé 
pen lóg a’ Doktor! —- кщшы ы. BzbosGyurkaRi 
grit В"): kapjz , ’s egg] oldalazobůha rckeszti. 
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HETEDIK JELENES. 

REBЁк AssZONY. BABos GYURKA. 
RIGÓ JONATHÁN ышш. 

REBÈK ASSZONY. Vallyon hol akadok rá! 
Az egész várost befutottam, ’s sohol nincs. 
-- Bllmahn_ Édeá Uram, mondja-el csak Kel 
med, ‘пoмпa-0l, kérem igen szépen, hol az 
a’ Doktor, a’ kire Kellneteket a’ Dolhai er 
döben igazítottam volt? 

BABOS GYURKA. Hol van? Az igen igen' 
jó helytt van, ’s eggy óra múlva mc’g jobb 
helytt lesz. А’ talpa sem foшa érnì a’földet. 

REBÉK ASSZoNY. Hog`y jobb helytt? Hî 
szen talán csak nem akasztják'fel Kentek'l 

BABOs штаты. Аж épen nem mondhat 
nám; de feltesszük sza'radni, a’ szellöre -- 
nag’yon выданa magát. A’ gaz ember a’ mi 
Urunk’ lea'nyát elszökteté eggy bitanggal. 

REBÉK ASSZONY миф’ ‘ат-гады .Mams ka. 
nnm'n. Ah, ’s itt vagy, édes kcdves férjem? 
eggyetlen gyönyörl'íiége az én szegény (Лeteнд 
nek! ’S îgaz e , hogy fel akarnak akasztani’! 

:RIGÓ JONATHÁN. Oh fel! 
REBÉK ASSZONY. Irgalomnak {их-z15%‘! ’s 

illy gyalázatos halállal keп elvesznedîAh ‚ 
te nem illy gyalázatos halált érdemlettéll 
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RIG() JONATHÁN. Így hozta a’ gonosz sors. 
Nyugtassd-meg magad’ , édes fèleségem , hiv 
hites-tärsam. l 

REBÉK AssZoNY. ’S ha még is elvégez 
ted volna a’ munkádat! ha még 
volna hasítva a’ ti'zezer karó! 

RIGG’JONATHÁN. Ne keseregj, édes fele 
ségem! meghasad a‘ szívem mélységes Ей] 
dalmában , ha szavadat hallom. Kérlek, menjë 
innen. 

REBÉK As'sZONY. Én тeнге“ Hát ollyan 
llůségů feleségcd voltam én neked, hogy e1 
тишинa]: hagyni utolsó perczentésed Мaй! 
Nem, édes lelkem! nem édes angyalom! 
Rád-mcresztett szemmel kaplak-meg , ha majd 
nyakadra hurkolják a’ kötelet, lla rajtad majd 
eggyet rugnak. ’ 

RIGÓ JONATHAN. Oh példája az asszonyi 
hůségnek! remekfje, h'íköre az asszonyi nem 
nek.1l 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

xUTYEsIOs. Rход JONATHAN. REBÉK 
AssZONY. nanos GYURKA. 

KUTYESIcs. Embereim mingyárt itt l2s2 
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nek, ’s hozzá Итak jó UramhOz.Eggy óra 
helé nem telik , ’s függeni fo". 

‚шGÓ JONATHÁN. Inkább füstöltesse-meg 
az Ur az aldimat, a’ hogy magának tetszik. 
Ez az akasztás illetlen Names-emberhcz ,il 
`letlen graduált Doktorhoz. 

BABOS GYURKA. El ne lágyítassa magát 
az Úr; akasztassa-fel csak azért is. Ha eggy 
szer kimegyen a’ párája, vîssza nem bozza 
senki. Az Úr’ házán ejteni illyen mocskot! 
Én rajtam is aт: akara ejteni, de idejében 
megcsíptem a’ bört a’ nyaka’ csigáján. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

HARIcs. KATIcZA. sÁRA AssZONY. 
BABOS GYURKA. KUTYEsIcs. RIGÓ 

JONATHÁN. REBÉKAssZONY. 

HARIcs Kmyenmcz. Ime kezébe szolgálta 
tom az Úrnak mind gyermekét, kinek e! 
`vesztét kcsergi , mind aж, a’ kire e’tcttért ne 
heztel. A’ szerelem elszédíte benm'inket, 
hogy, meg nem nyerhetvén az Úrnak atyai 
engedelmét, megszökjünk, ’s idegen helytt 
adassuk-öszve magunkat. De a’ Katicza’ s2‘ 
vében felébrede a’ gyenncki hlíség és tisz 
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telet, az enyémben pedig annak érezése, 
hogy becsůletes ember nem köti magát Olly 
házhoz, a’ hol érte piruljanak, ’s le`tettiink 
gondolatlan szándékunkról, ’s visszajövénk. 
’S most vagy az Úr’ kezéböl fogadOm-e`ljö 
vendöbc'li hitvesemet, vagy egészen lemon 
dok további kereséséröl. Ha az Úrnak elle 
nem nincs más kifogása mint az, hogy gyerme 
ke nálam nem talál születésihez-illö tartást, 
úgy elértem kivánságim`nak végéhez: e’ le 
vél, mellyet épen most veszek ,_ bizonyossá te 
heti az Urat, hogy azatyám’ testvéremcg 
holt, ’s engem neveze gazdag birtoka’ örökö 
Servé. _- .Áhnladja Kutyesicmek n’ lcveleL 

KUTYESIcs. Ez a’ nemes gondolkozás meg 
érdemli a’ jutalmat. — Fogja, kedves fiam 
Uram, a’ leányomat, atyai teljes áldásom 
mal. 

RÍGÓ JONATHÁN, felvl'dulvl. Нal1alш! А, rl 
gó elkerl’ílé a’ horgot 1 

REBÉK -AssZONY. Ha hát már fel nem a 

kasztanak , köszönd-meg nekem , hogy Dok 
torságra emeltelek. Канaт nélkül soha se’ 
jutottál volna e’ nagy tisztességre- -- cupo. 
dirkodvl. megyen мы. 

RIG() JONATHÁN, ьшшл. Úgy e? Jó, 
hogy tudom. Oda haza eggy kis számveté 
sünk lesz érte egymással. 

xüu. aÁ'rixszíu. vn. 4 
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HARICs. Az én örömeim’ napján nem Sza 
bad haragot forralni. Fogjatok kezet min 
gyárt. Rigó Uram, kérem Kelmedet. 

RIGÓ JONATHÁN. Annyi mint az , légyen! 
— De , édes Rebék asszony , ezután hát 
tudjuk-meg, hogy Doktorral van Kendnek 
dolga. Teszen az bajáról , ha megmakranczo 
sítják. 



TUDNIVALÓK 

l. A’ m. t. társaság .ezen munkának csak Шaйбa lévén, 
‘nem kezeskedik a‘ benne küvetett nyelvszabályokr61,sem 
irásmódról . sem ve'gre, akánninemü nyelvet ’s irâstilletö 
elvekröl ., inert egyedül arra kiván a‘ kéziratok’ hírálatában 
ûgyelni, hogy az elfogadoìtës saitó alá bocsátandó munka, 
mint ege'sz едy vagy más iekintetbû'l ajánlható legyen , ’s 
a’ literatura' jelen állapotjában ‘kiadásra me'ltónak tartat 
hasse'k. 

Я. Nein vizsgálhatván meg a’ benyujtott kéziratokat a’ 
társasäg fejenként és egészben, ez: u. ш. A’ b O 1-1: s in í l t u 
d O с t o r , Bajza József és schedel Ferencz rendes îagok, 
mint e’ végre hivatalosan megbizottak’ irásbeli ajánlására 
adatott sajtó alé. 

3. Е‘ színjáték nem azon 71 közül való, mellyek’ for 
dhására a' társaság 1831-ben Juniusban tagjait, és 1832-ben 
Martiusban a’ magyar irókat általjâban felszólx'tá, azon 
ban e’ gyiìjtelne'nyhez tartózhatónak találtatott. 

_4. E’ lnunka hiven az elhůnyt iró’ kézirata szerlnt 
nyujtatik a' közönségnek, egyedül azon ue'met megszóll' 
tások (p. o. Herr Medicus, Subject Uram ’s több efféle) 
mellyek’ 1negtartását a’ {ох-d116 némelly más летzeт!’ 
pe'ldájaként vélte jónak, csere'ltet’tek fel divatban‘le'vö 
magyar kifejezésekkel. 

5. A’ társaság által Нaдо“ ke'ziratok közül a’ Nyelvtu 
dományi Pályamunkák‘ elsö kötete XI-dik. a’ Mathemati 
дaì Můszótár XII-dik lévén, ez itt: XIII-dik számlí. 

А.‘ ш. t. táranság‘ határozata szerint 

Dôbrentei 66110:- ln. k. 
Titoknok. 
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