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BARNHELMI MINNA, 
ЧАС? 

А’ КАТО1`ТА$2ЕВЕ1ЧС$Е 

víGJÁтÉx öт FELvoNÁsBAN. 

LEssINGTóL. 

FunDlToTTA' 

KAzINCzY FERENCz. 

BUDÁN. 
A’ MAG'YAR xm. EGYETEM’ Im'růn'sl.. 

18345 
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szE MÉLYEK. 

Тдььввш Örlmgy , szolgálaton шы. 
Вмнтвып Мини. 

Gnór BnUcusAr. , Minna.’ anyaî‘ nagybályju. 
FnAscIsK/n , Komorua Mínnáuil. 
Jusz'r , cseléd az Örnagy' szolgálatjában. 
WERNER PÁL , volt Strázsamcster. 

Fogadós. 
Asszonysůg , gуть“. 

' Tábori ‘шип. 
\ BILL. l j; 

A’ »zin maid еgу í'ogadóuak ebédlôje, шар‘! egy abból nyíló 
,мы , Bßlll'nbeu. 

 



ELsó FELVONÁS. 

ELsó JßLENÉs 

J U S Z T , 

eggy izöghcn nnnnyadozik, ’s álmůban beszéllV 

Szántotta rossz-ember гogaм“ ! Te 
фy mivelünk? — Állj neki,. pajtás! Láss 
hozzá , pajtás ‘_ —- ra „Arum'n, 's fclémá a’ гаммы“. 
-- No , no , már megint? — Alig húnyom bc 
szemeimet , ’s mingyárt (‘Лet kell tépásznom! 
a’ semmire-valót I-És ha még i's a’ há 
tán volna már mind az a’ sok ütlek! -De 
imhol felvîrradt. Uram után keîl'l'átnom. Az 

én akaratomma] ugyan belé nem lép többé, 
patvar szálljdn a' häzába! — Vallyon liol 
ищете az éjt? ‘ f 

,MÁSODIKJELENÉs 
FoGADós. JUszт. 

FoGADÓs. Jó reggelt, Juszt‘ Úr, jó reg 
89“! luy korán fenn már ! — Vagy aт kel 

Í 
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lene talán inkább kérdenem , ha illy késön 
fenn e még? 

wszт. Mondja Ked a’ mit akar. 
FoGADÓs. Én nem mondok egyebet mintjó 

reggelt; az pedig csak érdemlené , hogy Juszt 
Úr egy szegény Fogadj-Istent mondjon rá. 

JUSZT. Fogadj-Isten! 
FoGADÓs. Az embernek nincs kedve , ha 

annak rendi szerint nem nyughatá ki magát. 
Fogadjunk, Örnagy Úr nem jött haza, ’s 
Juszt Úr itt strázsála egész éjjel. 

JUSZT. Be találós Nagy Jó Uram! ‚ 
FoGADÓS; Csak gondolom, Juszt Ur, 

csak gondolom. A 
JUSZT, megfordulva, ц menni akar- Ked, szolgája. 
FoGADÓs. De ne hát, Juszt Úr! 
JUszT. Akár 1így;-hát nem szolgája! 
FoGADÓs. Juszt Úr, Juszt Úr! Azt 

csak nem reménylem, hogy tegnap olta min 
dég haragszik. Ki adna éjjeli szállást ha 
ragnak '4 

wsz'r. Én adtam, ’s adok is, _örökkön 
és örökké. 

FoGADÓs. Illik az keresztyén-emberhez? 
JUSZT. Csak úgy , mint az embert , hogy 

mingyárt nem ñzethet, az úczára kihányni. 
FoGADÓS. ’S ki volna olly pogány? 

’i 
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JUsz'r. A’ jó keresztyén Fogadós. --- Az. 
én Uramat ! illyen Urat ! illyen eggy Tisztetl' A 

FoGADÓS. Én veteti'em volna ki a’ 1162 
ЬбП én hánytam volna ki az úczára? Na 
gyobb tekintetem van nekem a’ TÍSZÍI Urak 
eránt, ’s inkább tudom szánhi a’ ki illy 
,szerencsétlem'íl járt. А’ szükség rá Vitt, hogy 
más sinbn'ba költöztessem. _ Hagyjuk abba, 
Juszt Úr.' _ ы мы felè. Mellyíte'k van ott? 
Helyre hozom más liton , Juszt _ Eggyik 1e 
aënyshez. Eggy poharat. Juszt Úr akareg'gy p0 
hárral. ’S valamiV jót. 

JUszT. Ne fárasszuk magunkatQGkazd’ 
Uram. Váljon méreggé bennem mind еда)‘ 
cseppig a’ ‘mit __ _ De nem esküszöm; 
még éhomra vagyok: . ’ 

гoщвбs, ы legényélxez,kì eggyuveg ¿Een Ъом а ‚ш 
три‘ ь‘›=‚ Add , ’s eredj.' _ No', Juszt Úr! va 
lami igen igen jó ! erös, derék! Ez “Шk ám 
vérré az ember’ gyomrában. 

JUszт. Talán csak nem b1íntom. _ Kü 
lömben mért vonjam el magamtól , azért hogy 
ö faragatlan tc’íke! — kwa nym, ’s raum'tja. 

l ’ Í I FoGADos. Egesseg utána , JusztUr! 
JUszT, 1mm; а’ Pon-m. Nem rossz. De Gazd’ 

Uram, Ked csakugyan goromba-ember, 
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roGAnÓS. Éj , ne hát ! ne hát ! hamar még 
eggyet. Eggy lábon bajos állani. 

JUSzT , iamét felhajtvin n’ talpnt. АИ‘; meg 
adnom: derék! igen derék! Magunk csinálÄ 
tuk , Gazd’ Uram ’€ 

FoDAnÓS. Ist' örizz’; valóságos Danczigi. 
JUszT. Lássa Кed , Gazd’ Uram; ha hí 

mezni , hámozni tudnék, illyenért hímeznék, 
hámoznék. De nem tudok. Ki kell nсы men 

nem: Ked csakugyan goromba-ember. ’ '' 
FoGAnÓS. Аzt nekem még soha senki nem 

mondotta. — Még eggy harmadikat , ‚Тnпt Ur. 
' Minden dolog hármast jó. 

шахT. Annyi mint az!-—- mik. Derék por 
téka , igen derék portéka. De a’ .való'i de 
rék porteka. — Gazd’ Uram , Ked csakugyan 
goromba-ember. ` 

FoGADÓS. Ha az volnék , elnyelném e ezt? 
щиT. Bizonyosan; goromba-embernek 

ritkán van epéje. 
FoGADÓS. Мég eggyet , Juszt Úr ; négyes 

madzag~ erösebben tart. 
щиT. Nem; a’ mi sok , sok. ’S mit nye 

rünk vele , Gazd"Uram ’l meri: én нavaт mel 
lett ‘Шok , ha az egész palaczkot magamba 
poharazom is. Szégyelje magát , Gazd’ Uram; 
illyen derék a' Danczigija , ’s maga illy go 
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romba-ember , illy semmire-való! Illy Úr 
nak mint az én Örnagyom , ki közel eszten 
deje hogy itt lakik, kitöl annyi füles t‘al~ 
lért kapartunk fel ,ki eggy ñllérrel sem ma 
radt spha adós, hogy eggy két holnap olta 
tüstént nem ñzet, hogy mŕír nem költ olly 
böven , kiüríteni mikor itt ninçs , szobáját. 

FoGADÓS. De mikor nekem a’ szobára 
múlhaiatlan‘ szükségem volt; mikor láttam hogy Örnagy Úr maga is oda engedte volna 
aж, ha be gyöztük volna várni. Eggy' illy Uraság menjen e el megint kapum elöl ’i ma's 
Fogadósnak szalassizak e torkába illy kövér 
falatot ’l ’S máshol. nem is kapott volna 02:11 
lástnömve minde‘n fogadó. Illy ñatal , illy 
szép , illy förend1'í Dámá‘t az ember az úczán 
hagyjon e? Ahhoz a’ Maga Ura , Juszt Úr , 
igen is galánt Úr. Osztän mit veszte vele’.l 
Nem шtaт'52011111; szobáért? . 

JUszт. Oda llátúl ,_ a’ ketreez тeней, ablakkal a’ szomszéd’ tl'ízfala felé. 
FoGADós.' Annak az ablaknak igen szép 

kir‘1ézése volt, mig az a’ vízhozta embere 
elébe nem vonatá aт: a’ h'ízfalat. Csínos kis 
szobácska , ’s ki van szö'nyegezve. 

mszт. Volt. 

FoGADó's. Ё] ne lìätlFele még most is 
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szönyegezve van. ’S az a’ Maga sznbácská 
ja , Juszt U1', mingyárt az Örnagy Úré mel 
]ett. Mi híja annak, Juszt Úr , Kandallócs 
kája is van. Való, télben füstöl eggy kнe 
Set ---- _ 

JUszT. De nyárban , úgy e , szép rá néz 
ni? Кв‘! tán még kötödik az emberrel? 

FoGADÓs. Úgy úgy , Juszt Úr , Juszt Úr ! 
JUszт. Ked Juszt Úrnak fel ne hevítse 

a’ fejét, mert----- 
FoGADÓS. Én hevítem? a’ Danczigi he 

víti azt. 

JUszт. Illyen Tisztet mint kaz én Uram. 
‘-- Vagy tán azt hiszi Ked , hogy az eleresz 
tвы Tiszt ki nem шинa a’ Ked’ nyakát te 
kerni , ha akarja ’È --- Míg még taнoц n’ há 
ború, akkor bezzeg csínján bántak Velünk 
Fogadós Uramék. Akkor nekik minden Tiszt 
derék Úr , minden badi ~ ember derék legény 
volt. Úgy rá tarfjátok e ‚пagaют, hogy itt 
ev. a’ kis 'békeì 

FoGAnÓS. De mit heveskedik Maga , 
Juszt Úr 3 

IUszT. No’s, nаkeт tetszik heveskednem. 
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HARMADIK JELENÉSQ. 
TELLHEIM. FoGADós. 1Usz'l'- 

TELLHEiM, belépvén. .lusztl 
JUszт , „ь mun. nogy г Foggia. „1111151. Pajtások 

vagyunk , vagy hogy’? 
TELLHEIM. .luszt! I 
JUszт. Gondolnám , Kendnek Juszt Ur le 

hetnék. _ 
FoGADÓS , megsejlvén a, ómgym. Szt l szt ! Juszt, 

Juszt', Juszt Úr! De nézze körül 111113111; 
Örnagy Úr _ _ _ 

твььншм. Juszt! te talán i'eszekedel! 

Mit hagytam, mihez láss? 
lïoGADÓS. OhÍMéltós. Úr,ne engedje a’ 

нём Isten hogy azt tegyük! A’ Nagyságod' 
érdemetlen szolgája merészlene e veszeked 
ni a’ Nagyságod’ emberével’l 

JUszт. Szabhatnék csak eggyet a‘ háta' 
gerinczére 1 _ 

‘FoGADÓS. Való ,'Juszt Й: pártját fogja 
Urának, ’s eggy kevéskét hevesecskén; de 
aж jól teszi. Мёд’ dicsérem érte. 

JUszт. Hogy ki nem taposhatom a’ fogát'. 
FoGAnÓS. Csak azt sajnálom hogy 111111 

ba heveskedik. Mert én el vagyok az eránt 
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hitetve , hogy Nagysfígod azért nem fog ne 
heztelni rám , hogy a’ sziikség- — — 

TELLHEIM. Soha se szólljunk róla, Сaн!’ 
Uram.ÉnKegyelmednek adósa vagyok. Ke 
gyelmed az én tá'vol'létemben kiüríté' szobá 
mat. Kegyelmednek meg kell kapni a’ magá 
ét; én kénytelen vagyok nuíshol keresni_ 
szállást; aж természetes.   

ГОСАВ6З. Н01 ‘más helytt 'È’S Nagyságod 
engem itt hagyna Méltós. Úr ? veЦ 
eтber! én szerencsétlen ember!Nem! soha 

nem! Úgy az az idegen Dáma íakarodjék, 
a’ hova menni akar ,_ a’ hova menni tud. Ör 
nagy Úr neki a’ szobzít nem engedi , nem en 
gedheti ; a‘ szoba. az Örnagy Úré. Menjen , ló 
dúljon ; én rajta nem segéllhetek , szaladok, 
Méltós. Ur , --- ---- — 

твььпшм. Atyañ , bohó tctlnek eggy is 
Мég. А’ Dámának meg kell maradni szobá 
ja’ birtokában. 

FoGADÓS. ’S Nagysägod azt hihetné , hOgy 
engem az a’ goud, az a' tartalék indíta a’ 
szoba’kiürítésére , hogy elmaradhatna a’ Нив 
tésem. Mintha én nem tudnám hogy Nagyságod 
ñzethet , mihelyt akar. Az a’ pecsétes нaеs 
kó , a’ min ötszáz Lonisd’ór áll felírva, a' 
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mit az író-asztalban tarta Nagyságod , oh az 
igen jó kéz alatt van. 

TELLHEIM. Reményleném ;valamint egyéb 
holmim is. Juszt áltveszi , 'ha kiñzeti a’ сoмбы 

FoGADÓS. Ugyan megijedtem 1im'mikor szemembe ötlött az a’ tömött zsacskó. 'En 
Nagyságodat mindég anna'k néztem , a’ ki ma.» 
gát egészen ki nem költi. De ha még is 
megálmodhattam volna, hogy pénz van ab 
ban az asztalbpn, ’s hogy annyi pénz——— 

TELLHEIM. Becsú'letesebben bánt volna 
velem, úgya? '-— Ё1‘(eт.‚Мen]en‚, menjen , 
kérem. Egykét szót akarok mondani cse 
lédemnek _  

. I l l l’ ‘ FoGADos. De Meltos. Ur - —- _ 
TELLHEIM. Jere Juszt; ÖKegyelme nem 

akarja, hogy házában hagyjam meg neked, 
mihez láss. 

FoGADÓs. Hiszen már megyek,Méltós. 
Ir; egész házam szolgálatjára van Nagysá 

godnak. m. 

k. NEGYEDIK JELENÉQ 
TELL'HEIM. JUSZT. 

JUSZT , lábával toppnnlvn . 's “tán Pökvén ц’ Fogadósnnk. 
твььншм. Mi dolog ? 
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wsz'r. Nem volna csuda,ha megölne a’ 
méreg! ’S én Örnagy Urat nem ismerem töb 
bé. Légyek oda ha ím e' fortélyos búzave 
nának örzö-angyala nem volt Örnagy Ur. Nem 
gondoltam volna nyárssal, kerékkel; ez a’ 
két kezem fojtotta volna meg; ezekkel a’ 
fogaimmal szaggattam volna darabokra. 

TELLHEIM. Fenevad! 

JUszT. Inkább fenevad mint illy ember. 
TELLHEIM. De mit csináljak hát neki? 
JUSZT. Mit csináljon? ÉreztesseI vele: 

melly szörnyl'í bántást tett Örnagy Uron. 
TELLHEIM. AOsztán? 

JUszт. Osztán! álljon bosszút.-Nem; 
a’ kölöncz nem érdemli hogy Örnagy Úr hoz 
zá tegye magát———' 

TELLHEIM. De hogy a’ bosszút rád bíz 
zam , úgy el- Azt akarom magam is, ’S 
mingyárt a’ hogy megtudtam. mi történt. 

 

Többé nem is kellett volna láttatnom vele ‘ 
magamat, vette volna pénzét a’ te kezed 
böl. Te, tudom, elégA útálattal elébe tud 
tá! volna'vetni neki eggy marok pénzt. 

wsz'r. Úgy? Az szép bosszú volt vol 
na neki! 

TELLHElM. De azt ma'skorra kell halasz 
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tanom. Nincs pénzem, és sehol sem kapа]: 
kölcgön. ’ 

JUszт. Nincs pénze? Hát micsoda pénz 
az , a’ ШiЬa’Fogadбs az asztalban lele? 

твььншм. Idegen pénz; a’ mit nekem 
eltenni adtak. 

JUsz'r. De nem a’ mit az Örnagy Úr’ volt 
Strázsamestere hozott ёt hat hét вып? 

твььншм. Az; a’ “Тe1-nр!‘ Pále'. 
JUszт. “ferner megérté tölem , mint 

húzza'k vonják az Örnagy Úr’ dolgát a’ Hadi 
Fö-Cassánál. Megértette -— _ ’ 

твььншм. Hogy koldussá tennének, ha 
. Köszönöm , Juszt, kö 

gy ezt velem tudatod. ’S ez rá 
, hog)'T velem a’ maga sze~ génységét megossza. Annak ugyán örvendek, hogy mingyárt akkor kitaláltam. _ Hallod, Juszt; eggу‘ úttal csináld мы; a’ te contódat 

is. Mi ketten elvált emherek v'agyunk. 
JUszт. Mit? hogy? 
TELLHEIM. Eggy szót se többehvalaki f6. 
óTöDIK JELENÉSQ 

„\sszoNYsÁG, gyůszhan. TELLHmM. wsz'r. 
‚шаг. Engedje meg az Ё!‘ --- — 
Hummm. Kit keressz, Asszonyom? 
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Аsы. A’ kivel szóllańi szerencsém van.. 

- Örnagy Úr engem nem ismér 3 Én eggykori 
Kapitányának özvegye vagyok. — 

твььншм. Az гаek’ szerelméért! melly 
változás. ’ 

ASSZ. Most kelek fel terhes ’betegségem 
után, mellybe férjem’ elvesztén támadt bá 
natom eлe. Korán kell alkalmatlankodnom 
Örnagy Urnak. Kisietek falnra , hol eggy jó 
szivI'í, de hasonlólag nem kényén élö ba 
xïátném nekem eggy idöre menedéket ajánlott. 

твььншм , Juulhoz. Hagyj magunkban. 

HATODIK JELENÉS. 

ASSZoNYSÃG. TELL‘HEIM 

твышшм. Szóllîioïl,‘ Méltós. Asszon'y. 
Elöttem nincs oka pirulni szerencsétlensé 
géért. Lehetek szolgálatjára .valamiben? 

мы. Uram Örnagy Úr — -- 
TELLHEM. Kesergem a’ Méltós. Asszonyt. 

Miben tudok szolgálnì? A’ Méltós. Asszony 
tudja hogy férje nékem barátom volt. Вaн; 

 

tom, mondom. En e' nevezettel mindég föli-‘ 
vényen bántam. ‚ 

ASSZ. Ki tudja inkább mint én, тe'ПУ 
érdemes volt Örnagy Ur az ö bara'tságára ’S 
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ó az Örnagy Úréra? Az Úr volt volna‘ utolsó 
gondolatja, az Úr’ neve az utolsó hang az 
(í elhaló ajkain, ha a’ gyözö terméslzet‘ e’ 
lnís elsöséget szerencsétlen hitvesének ’s И“ 
jának nem kíváná. ‚ f ' 

твььнвш. Szú'nj meg,Asszonyom.. Sír 
nék veled , de ma nincsenek könnyeim.' Kér~ 
lek , kémélj meg. Olly órában lelsz, melly 
ben nem volna nehéz , panaszokra fakadnom 
a’ Gondviselés ellen. _ Szegény jó Marlóß'! 
_ Hamar , Méltós. Asszony , mi leh‘et paran 
csára. Ha tudok valamiben szolgálni ; ha cse 
lekedettel, tànáccsal_ _ _ . 

-Assz. Nem indúlhatok, míg férjem’ x'ég rendelése't nem teljesl'tem. Kevéssel kilmílta 
elött említette , hogy úgy hal meg mint adó sa Örnagy Úrnak , ’s megígérteté maga’nak 
velem , hogy ат; lefizetem , mihelyl'.kezeim 
be pénz Eladfam lovait, ’s kczemhez .jövök váltani kézíratát. ' 

твьщшш. Csak azértjö, Méll'ósAsszony? .\ssz. Azértjövök, Örnagy Engedje felolvasnom a’ pénzt. A 
твььншм. De ne ha't, Méltós. As 

Kivoszi uebklinyvét. 'g kcreagcti и irish ~\Yeln lelek ВЭЩШЁЬ 
` 1"* 
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Assz. А’ kézírat cl foдoм hányódni, 's 
a’ kézíratra nincs szükség. Engedje- ---— 

твььншм. Nem, Asszonyom; az afféle 
nálam nem hányódik eLI-Ia meg nincs,je‘ 
le , hogy soha sem volt , ‘agy hogy a’ pénzt 
felvettem , ’s a’ papiros vissza van adva. 

‚ Assz. Ura'1n Örnagy Úr _ --- — ‚ 
тнььншм. Minden bizonnyal, Méltós’ 

Asszony, Marlóíf nekem nem adósom.Nem 
is emlékezem lmgy az volt. Nincs külöm 
ben. Söt én maradtam adósa neki. Soha nem 

volt módom, ММt mutatni azon barátom 
eránt, ki hat év alatt bajt és jó napokat, 
becsú’letet és veszélyt eggyütt visele velem. 
Nem fogoм felejteni hogy б még él Iijában. 
Az az én Нam lesz, mihelyt én neki atyja 
lehetek. Most az a’ rekkenés ,"mellybe 111 
tottam ---- -- —  

Assz. Nemes-szívű férfiI-De ne gon 
dolkozzék felölem is alacsonyúl. Végye fel 
Örnagy Úr a’ pénzt ; úgy legalább meg vagyok 
nyugtalva. 

' твььншм. Mi kell egyéb a' Méltós. Asz 
szony’ megnyngtatására mint álh’t'áso'm , hogy 
a’ pén'l. engem nem illèt ?' “аgy azt akarja 
hogy barátòm’ nevéletlren árváját ‘пcдoют!!! 
-— Igen isK, MéItós. Assz'ony ,A meglopj'am! 
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‘a’ szóflegfulajdonabb értelmében fognámazt. 
Övé a’ pénz; fordn'tsa az öjavára a' Méltós. 
.Asszony. 

Assz. Értém Örnagy Urat. Csak hogy bo 
csásson meg, hogy még nem egészen tudom , 
mint вы! jótétet elfogadni. De honńan tudja 
мы Örnagy Úr is hogy eggy anya tдым te 
szen gyermekéért mînt tulajdon életéért fog 
na ? _ Megyek _ _ _ 

твььншм. Útazzék szerencsésen, Méltós. 
Asszony! Nem kérem hogy tudósn'tson álla 
potja felöl; a’lu'r ollykor érkezhetnék, mi 
kor nem vehetném hasznát. _ De még eggyet. 
Marloffnak még keresetei vannak széllyel 
bontott Ezredünk’ Cassa'jána'l. Azok igazságo 
sal: mint .az enyéim. Ha az enyéim lesz 
nek ñzetve , Íìzet‘fe lesznek az övéi is; aж 
fogadom. A 

~ .Assz. Oh Uram ! _ de inkábh hallgatok. 
Illy jótéteket ígérni annyi az égnek‘mint 
öket mánnyńjtani. _ Végye az Úr „тaк 
jutalmait, ’s itt könnyeimet. El. 
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HETEDIKJELENÉs 

TELLHEIM;> ' 
Szel‘encsétlen Asszony ! -—— De hogy ne 

feledjem elté'pni e’ dibdábságot. xikeresia'mu 
mr' камнем, 's clégeli. Ki felel érte hogy szo 
rnltságomban kénytelen nem lennék ‚ eggyko'x' 
hasznokat venni? 

ANYOLCZADIKJELENßs. 
TELLHEIM. JUSZT. 

твььншм. ltt vagy? 
:Usz'r , mmm «агшщгц. Itt vagyok. 
TELLHElM. Te sírtál? 

JUsz'r. A' konyhában íМaт meg számo 
la'somat, ’s a’ konyha tele van füsttell 

TELLHEIM. Add ide. 

msm'. Legyen i'rgalmas szíve Örnagy Úr 
nak.‘ Tudom én hdgy az nincs az en1berek- 
nek Örnngy Úrer'fínt; de --- — —_ 

твььнвш. Mit akты? mi kell? 
JUszт, Inkább vártam a’ halált, mint 

hogy Örnagy Úll' Мád rajtam. 
тнььншм. Еn tovább nem velletem Нasz 

nodat, ’s hozzá kell szoknom hngy ellehes 
sek cseléd nélkl'íl. шпиц-грамм". u 01m, „A’ 
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mivel Ömagy Úr tartozik nekem r Negyedfel 
holnapi. bérem, holnapja 6 tallérával teszen 
2l tallért. Költöttem aprólékra 'l tallért 7 ga 
rast 9 pénzt.“ _ Jó, Juszt, ’s i116 hogy folyó 
hólnapodat egészen kiñzessem. 

щиT. А’ más oldalt , a’ mzis oldalt, 
nagy Ur! _ 

TsLLHm'M. Ott is й“ még valami? _ 
mm‘. „А' mivel .en tartozom Örnagy Úrnak : 
А’ Seborvosnak Мeнт értem 25 tallérhLTar 
hís , gondviselés а’ gyógyítás alatt 39 tallér. 
Földig-égetett , kirablott atyámnak, av. én 
kérésemre, kölcsön adott-ide nem sza'm 
lálván a’ két nyert_lovat,miket neki Örnagy 
Úr ingyen Мoи-50 tallér. Summa summa 
шт H4 taller. Ebböl kihúzván ‚a‘ túl álló 
22 tallért 7 garast 9 pénzt, adósa mamdok 
(")rnagy Úrnak 91 tallérral 16 garassal 3 pénn 
zel.“ _Ficzkó ‚ elment az eszed? 

sUszт. Oh , könnyen elhiszem hogy több 
jébe vagyok Örnagy Úrnak.‘l)e aт: is felrak 
ni csak tinta és papiros vesztegetés volna; 
lxiszen ezt sem adhatom meg. ’S ha még a’ 
liberiátis levonja nyakamŕól Örnagy Úr,akar- 
nám , hagyott volna ‘meggebednem az ispo 
tzílyban. 

твььнвIм. Minek tekintesz engem. Te 
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nekem nem tartozol. ’S megszóllítom egy is. 
merösömet hogy vegyen szolgálatjába. Annál 
jó dolgod lesz. 

JUSZT. Nem tartozom Örnagy Úrnak, 's 
még is el akar kergetni. ‘ 

‚ TELLHEIM. Mert tartozni nem akarok 
neked. 

JUSZT. Úgy e? azérte hát? --A_’ hogyan 
az való, hogy én vagyok adósa ÖE'nagy Úrnak; 

A a’ hogyan az való, hogy Örnagy Ur nem lehet 
nekem sgha adósom ; olly való , hogy viszont 
Őrnagy Ur sem fog engem magától soha elker 
gythetní. 'Tegye Őrnagy Ur a’ mit akar , én . 
Ornagy Urnál maradok;nekem Ornagy Ur 
nál kell maradnom. 

TELLHEIM. ’S az a’ te nyakassa'god , 
Lmakranczos természeted, az a’ zsémbesse’g, 
feleselés mindennél , „hakj'röl azt hiszed. 
hogy' néked nem urad; az a’ fenekedés más 
ellen. ‘ ‘ ' 

JUSZT. Csináljon olly rossznak Örnagy Úr 
mint kedve tartja, de én azért magamat rosz 
szabhnak nem tartom mint'a' pudlimat. A' 
mult télen ott megyek magamnak a’ nagy 
árok’ szélén , 's valami nyifogást hallok. Le 
futok a' nyifogás felé, benyúlok a’ vízbe ,A 
úgy hittem, gyermeket ‘‘lelek ott, ’s egy 
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pudlit vontam ki. Az is jó, mondám. А’ 
pndli utánam jött,‘ de én sohn nem szeret 
tem a’ pudlikat. Elkergeltem ; hijába!elver 
tem, haszontalan!Éjjel bé nem eresztettem, 
de a’ pndli a’ küszöb elött hált. Valahol kö-' 
zel jött hozzám, oldalba rugíam, a’ pudli 
elnyikkantotta magát, rám nézett, ’s farka 
csóválva sompolyga körl'ílem. Még eggy fa 
lat kenyeret sem kapa kezemböl, még is 
csak nekem fogádja szómat, csak én vagyok 
az , a’ kinek hezzá nyúlni szabad. Nekem 
nekem szökik, ’s produkálgatja miket tud, 
pedig rá sem nézek. Fertelmes eggy pndli, 
de mód nélkül derék kutya. Ha abba nem 
hagyja , még elúnom bn'ntani. 

TELLHEm, швы. Mine én ötet._l\'em: 
a’ legrosszabb ember sem olly rossz ember, 
a’ millyennek elposhadásunk képzelteti. _ _ 
Juszt , mi eggyütt maradunk. 

xUszT. Minden bizonnyal ! _ Örnagy Úr 
lenne el cseléd nélkül'l ’S feledi Örnagy Úr 
hogy csak eggyik karját bírja. Hiszen felöl 
tözni sem tud segéd nélkül. R'ám szüksége 
van Örnagy Úrnak. Pedig én _ a’ nélkl'il hogy 
magamat épen dicsélfjem_az a’ cseléd va- 
gyok, a’ ki, _ha annyira menne a.’ dolog , 
kész lenne Uráért koldulni is. 
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тнььнщм. Juszt , mi nem maradunk eg 
gyütt. 

nfszт. Az az én' gondo'm , Ornagy Ur. 

KxLENczEDLK JELmNÉs 
[ПЕСЕН CSELÉD. TELLHEI'M. JUSZT‘. 

CSELÉD. Eggy szóra , pajtás. 
JUszт. ’S mi dolog Í' 
csELén. Nem (ndти engem útba тaм’ 

tani , hol találhatnám fel azt'a” T'isztet, ki 
még tegnap ama’ szobában lakott. м ma мы. 
"in n' mell'y мы jöu. 

щит. Azt tudnom nemvohla felette ne 

héz. Mi jót hozsz n‘eki! 
csELén. A’ mit mindég hozunk,‘ mikor 

semmit nem hozunk, -complimenteß Ufa' 
ságom úgy érti hogy miatta штыk. Ura~ 
ságom tudja mit kíván a’ világ’ rendi, ’s 
meg akarom követni nevében. 

rl'szт. H'fít kövessd; imhol van. 
CSELÉD. Mì a'l. Пrad‘? mint titulázzam'? 

TELLHEIM. Jó ember, már értettem , mi 
doïogban jár Ked. Szükségtelen becsűlet 
Urasága’ részéröl, ’s lîgy fogadom a’ hogy 
illik. Jeìentse Ked ajánl'rísomat. «Neve Пrа 
ságának? mint nevez'rk. 
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‚ esemlín. Hogy Méltós. Kisasszonynak ne 
vez‘ik, tudom; neve're bi'zony semmi gondom 
nem volt. Az aifélével nem igen terhele'm ma 

шs2T. 'Ez szép, pajAtás! 
CsELÉD. Ehhez_ la ma eggy hete Drezdá~ 

ban akadtam. Úgy tetszik, mátkája’ holle’- ' 
‘ét nyomozgatja. 

TELLHEIM. Nevét akarám tudni; nem tit kait. 

csELÉD, :uml-o». Brr! pajtás az illyen Ur 
nem nekem való. El. 

T_ELLHEIM. Láss hozzá, Juszt‘, 
nen szabadlîljnnk. Ez a’ megkövetés engem inká bb éget mint a’ Fogadós’ vadsága.’ _Fogd e’ gy‘ú’rú't , ezen eggy dra’gaság’omat, mim még 
megmarada. ‘ Nem hittem hogy nekem valaha e’ szolgálatot tégye. Adass nyolczvan ara 
nyat rá. A’ Fogadós’ свnнцa allg lesz har-' 
mincz; Íìzessd ki, 's takarl’tsd félre holmi 

xüzr. rÁnâxszín. vm. 2 
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met. A’ hova neked tetszik. A’ A legolcsóbb 
fogadó a’ legjobb. Engem a'Kávéházban lelsz. 
Megyek, végezz jól mindent. 

щиT. Légyen gond nélkl'íl Örnagy Úr‘» 
‘TI-LLLHIMM, „штык“, Pisztolyomra goм! 

legyen. 
JUszт. Lessz , Örnagy Úr. 
твььнвш, megyen, ’s «maroni-n. Még eggyet, 

' Juszt; hozzd el a' pudlit is. Érted, Juszt? 

TIZENEGYEDIK JELENÉS‘. 

JUSZT. 

A’ pudli el nem mal-ad ;.az a’ pшШ’ 
gondja.‘-Hm , ’s még ez a’ nagyárú gyűn'í 
je is volt az Uramnak. 'S az illyet nem uj 
jain hordja, hanem a’ zsebjében. — Hohó, 
Gazd’ Uram , mi még nem vagyunk olly ko 
рasяon a’ millyeknek látszunk.- МПa vet 
lek zálogba , gyöngy eggy gyl'írl'ícském , gyé 
mántncskám! _,Megdermed mérgében a' 

 

lrossz ember, hogy az árát nála nem МЛ: 
jük el. 
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TIZENKETTEDIK JELENÉS. 
WERNER PAL. JUsz'r. 

JUsz'r. Nézzd \Vernert! Jó napot, \Ver- 
nel".L Hozott Isten a’ va’rosba! 

WERNER. Ãtkcztam a’‘ falusi életét! Le 
hetetlen hozzá‘szoknom. _ Vigan ñczkók , 
vígan! fris pénzt hozok. Hol az Örnagy’? 

JUsz'r. Nem találád? 
le a’ grádicson. 

WERNER. Én az udvaron jövék. _ Mint 
van az Ornagy._Még a’ miilt héten itt vol 
tam volna _ _ _ 

Épen most megyen 

JUszт. No’s, mi tartóztatott? 
WERNER. Juszt, hallottad hírét Herczeg Herakliosznak. 
щит. Nem gondolom. 
WERNER. A' vitéz fejedelemnek, ott., napkeleten ‘1 A 
sUázт. ‚А‘ napkeleti Bölcseknek, kik iíj 

esztendö' táján a’ csillagokkal járnak__ 
WERNER. Ember, lzítom , te úgy olvasod. az Újságokat, mint a’ Зzeм-1111s1. ’S te 

Herakliosz Herczeget , vagy Királyt , nem is 
mered? azt a’ világszerte ismeretes nagy vi‘ 
téz fe'rñat, ki Persziát elfoglalta , ’ 
szándékkal van, hogy ma holnap az 011011111 

1|. 
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ni kaput is kifordítja a’ sarkából. - Hál' 
Istennek , a' világon megint van valahol lui 
boru. Olly régen mondom magamnak, hogy 
valaha itt kigyúl megint. De ott Швek meg 
magoknak mint a’ banyák , 's gyógyitgatják 
a’ böröket.-Nem, katona voltam, ’s kato 
na leszek megint! - Eggy szóval , - körül 
pillant, lm nem hallja o valaki. _ magunk közt le 
gyen mondva , Juszt , - én megyek Persziá 
ba, Herczeg Herakliosz' zászlóji alatt eggy 
pár kampaniát csinálni a’ Török ellen? 

JUSZT. Te? ' 

WERNER. A’ szerint a’ hogy itten látsz. 
Atyáink seregestűl menének a’ Törökre, 'S 
úgy illenék nekünk is, ha derék ñczkók 
volnánk, ’s buzgó keresztyének. Azt ugyan 
látom, hogy a’ táborozás a' Török ellen ko 
ránt sincs olly mulatságos mint ezekkel a’ 
nyúlakkal ; de annál nagyobb az érdeme mind 
e’ világon mind a’ másikon. A’ Töröknek, 
hallod e , mindnyzíjának olly gyöngyös , gyé 
mántos szablyája van ---- ~ --- 

JUSZT. De azért ugyan eggy tapodtat sem 
megyek, hogy az illyen gyöngyös, gyémán 
tos szablya hasítsa ketté fejemet. - Hiszen 
tán csak nem ment el úgy az eszed, hogy 
itt hagyd azt a’ szép a'rendát. Ugyan szeren 
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-Ha'l' csés órábjan jntál hozza’! Az ne'ked _temérdek 
wlha'' nyereséget iid. ‚  j 1_ 
‚щ; WERNER. Arról tevék. Nem „дм mi 
щ történt? Az árenda pén’zzé vált. A 
avmja'l JUszT. Pénzzé veilt?> - 
kam. WERNER. Lassan! _ Imhol'‘száz arany, 
„М. mit tegnap kapék elöpénzi'íl. Az Örnggynák 
t 1e. hozom.   
„jai JUszT. ’S mit míveljen azzal az Örnagy@ 
ш WERNER. Mit csimí‘ljon Ё А’ mi szemének 

szájának tetszik. Miattam elkoczkázhatj'r1 , 
elihatja, elk _ _ a’ hogy magának tetszik. _ 

._ Annak az Urnak pénz,kell , ’s elég riít hogy 
у‘! illy soká nem fizetik meg , a’ mivel neй 
¿k ' tartoznalç._Ha én neki volnék! Аж‘: ‚тon 
an danám : Hordjon el a’ patvar eдyт eggyig! ’s 
о, elindúlnék Werner Pál S'triízsamesteremmcl 
а‘ Perszia felé. _ Csatto gós ! döröngiös ! Herczeg d Herakliosz Tellheim Örnagynak csak hal 
, le’. hírét, nevét , ha WernerAl’álnak nem hal~ 

lotta is. A’ Kautzenhauseni dolgunk_'_ 
JUszT. ElmondjnAm , mint »volt. 
WERNER. Te nekem? _‘ Veszem észre 

mint jára agyvelöd. Én gyöngyeimet‘nemh ’ 
nyom disznók’ elibew-De ne a’ s' ’ 
add az Örnagynak. Mondjad , kérem, 
gondviselése ala' ezt is._Mlist megyek a’ 
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piaczra; két szekér búzát hoztam eladni. An 
nak az a'ra is szolgálatjára lesz. 

JUSzT. Werner, te jó szívvel adod a, 
mid van, de nekünk a’ te pénzed nem kell. 
Tartsd magadnak ezt , visszavehetd a’ mina 
pit is, ha‘ tetszik. ‘ 

WERNER. 'S van pénze az Örnagynak? 
.IUszT. Nincs. 
WERNER. Hát miböl éltek? 
JUSZT. Hitelbe’. ’S ha hitelbe’ tovább 

nem akarnak tartani, ’s ki‘hánynak a’ Мz 
ból, zálogba vetjük a’ mink még van, ’S 
tovább állunk. -Hallod e ,Pál, ezen az át 
kozott Fogadóson csínyt kell ejtenünk. 

WERNER. Tán megbántotta az Örnagyot 
Oh úgy _ — - ' 

JUSzT. Ha majd estve haza kullog „les 
sük ki a' sikátoron, ’s döngessük el. 

WERNER. Estve 'l kilessük ’9 kettő egyet .l 
— Az semmit sem ér. 

JUSZT. No ha't gyujtsuk fejére a’ házat 
WERNER. Tüzet vetni? felperzselni? _-— 

Kölyök, be kilátni rajtad, hogy ólseprege 
tö valál, nem katonaxle-Nem pirúlsz illyet 
csak gondolni is? ` 

JUszT. No ejtsük hát mocsokba a’ lyá 
nyát. Igaz, hogy мышца csúnya. 
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városaiban! A’ sok hintó, a’ sok strázsák 

WERNER. Azon régen túl lesz. ’S ha az 
kell, arra nem kell társ._De mi lele Ы: 
bennetekeН mi történt? 

JUszт. Jer csak, majd hallasz világ’ 
csndáját? Szemed szád eláll belé. 

WERNER. Едa’ mint Щит, felszabadúl 
tak az ördögök. 

MÁsooIK FELvoNÁs. 
__. 

ELsó JELENÉS. 

BARNHELM! MINNA» FRANCISCA. 

MINNA, mannen; ¿mijn nézi. Francisca , kО 
l l ‚ l ran kelenk fel. Hosszu _lesz az idönk. 

FRANCISCA. Ki alhatik a" veszett nagy 
7 a’ sok dob , a’ sok macska, a’ sok káplár _ l 

meg nem szűnnek zorögni, ordítani, pereg 
Ы , nyivákolni , káromkodni ; szakasztott ligy 
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mintha uz Isten azért adta volna az éjszakát, 
hogy az ember magát rajta ki ne nyughassa. 
-Eggy ñndzsa théet, Mélcsás Kisasszony. 

MINNA. А’ thée nekem nem italom. 
FRANCISCA. Hát csokoládénkból adok ki 

eggy két darabot. 
MINNA. Jó; magadnak, 
FRANCISCA. Magamnak ? Én épen úgy'nem 

örömest innám magam, mint petyegnék ma 
gam. De való, úgy felette nagyon hosszú lesz 
az idönk. Kénytelenek leszünk nnalmunk 
ban öltözkedni, ’s felpróbálni az új ruhát, 
mellybe‘n az első шипыt tesszük próbára. 

MINNA. Minek az attaque, mikor capi 
tulatióhoz tarthatjuk magunkat? 

FRANCISCA. ’S az a’ Tiszt Ur, kit innen 
kikergeténk, és' a’ kinek osztán azt a’ com 
plimentet téteténk miatta , az ugyan nem a’ 
legfájnabb ember lehet, külömben már meg 
kérhetett volna bennünket , hogy" nálunk alá 
zatos udvarlását megtehesse. 

MINNA. Nem minden Tiszt Tellhe‚im. - 
Hogy igazat szálljak, én azt a’ complimen 
tet nem is egyebért tétetém, mint hogy al 
kalmam legyen, Tellheim etánt tenni kér- 
désekeh-Franeiscai, nekem ez a’ szív azt 
sugja hogy ötet itt feltalálom‘. 

, 
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FRANCISCA. A; szív? .a-h, hogy az ember 
olly kész mindent hinni a’ szívnek. A’ szI'v 
rettenetesen szeret a’ sza'j szerint szóllani. 
Szóllana csak viszont a’ száj is olly örömest 
a’ szI’v szerint, úgy régen lakat alatt horda 
mink szájainkat. ‘ 

MINNA. Hahaha! azzal a’ te lakaton hor 
dott szájaiddal! 

FRANCISCA. Inkább rejtve tartani a’ leg szebb sor fogat, mint hogy a' szív ált'meg' ált szökdössön rajta. 
MINNA. ’S te olly titokörzö volnál? 
FRANCISCA. Nem vagyok; de érzem, jó volna ha az Volnék. Az ember ritkán emle 

geti a’ mi jót bír: bezzeg igen a’ mit; nem bír. 
MINNA. Látod, Francisca, te itt egy igen derék megjegyzést csinálál. o 
FRANCISCA. Csinálék? ’S csinálja az em 

ber, a’ mi magától szökik az eszébe. 
MINNA. ’S tud0d„azt mért lelem illy jó nak? Az engem‘Tellheimra emlékeztet. 
FRANCISCA. Mi is nem emlékezteti Nagy 

sa'dat Tellheimra, Mélcsás Kisasszony? 
MINNA. Barátja, irígyç azt vallja hogy Tellheim derék katona. De ki hallá valaha 

hogy ö'vitézséget, bátor merész lelket em 
legetel Tellheimnál tisztább lelkű, szebb 
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lelkű embert nem találhatnj. De a’ tisztalel 
kűség , a’ széplelkűség olly szók , miket Tell 
heím soha sem veszen ajakira. 

FRANCISCA. De még is melly tökélyt em 
leget hát legörömestebb ’l 

MINNA.‘Eggyet sem, mert eggynek sincs 
hí'ával. 

FRANCISCA. Csak ezt akarám hallani. 

MINNA. Várj, Francisca; emlékezem egy 
re: a' takarékosságot emlegeté ollykor. '-. 
Igazán , Francisca , félek , hogy ö nem gazda. 

FRANCISCA. És még egy másikról, Mél 
csa's Kisasszony. Jut eszembe, ö Nagysád 
körűl olly'kor az állandóság, a’ hűség felöl 
is ejtegete szót. Hát ha az az édes Úr nem 
találna sokkal jobb lenni azoknál a’ kedves 
társainál? О 

MINNA. Te szerencsétlen! ’S igazán tar 
tasz ettöl, Francisca. 

FnANCIsCA.Mennyì ideje már hogy nem írt? 
MINNA. Ah, miolta meg van kötve a' 

béke, csak eggyszer! 
FRANCIScA. Ismét eggy mély sobaj a’ béke 

ellem-Csudálatos! A' békének jóvá kelle 
ne tenni a' mi rosszat a' háború okozott, ’S 
íme azt a' jót is felforgatja a’ mit az az ö el 
lenkezöje szűlt. A’ békének nem kellene 
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olly makacsnak lenni. _Míolta is van már 
béke? Olly rettenetesen hosszú az emberen 
az ido” , mikor semmi újat nem hall. А’ pos 
ta hijába jön, hijába megy; nem ír senki, 
mert nincs mit írni. 

MINNA. „Meg van a‘ béke, ’s közelítek 
óhajtatim’ teljesedésekhez.“ De hogy ezt 
csak eggyszer íНa _---— 

FRANCISCA. Hogy bennünket ezen óhaj ta'sainak elébe menni kényszerít-leljük fel 
csak, azért ugyan meglakol.-És hahogy 
azonban bizonyos más óhajtásokat teljesített 
volna, ’s azt volnánk kénytelenek hallani 
hogs' — — — 

MINNA, elijeave. Hogy megholt? 
FRANCISCA. Hogy megholt - Nagysádnak; 

eggy más valaki’ karjaiban. 
MINNAÄ Gyötrö lélek.- Várj,‘Francisca, 

ezt ugyan naked felejteni nem fogja.-Külöm- 
bencsakpetyegj,l1ogy ránk nejöjjön megint 
az álom. Az a’ sereg, mellynél szolgált, szét 
van bontva. Ki tидa, melly bomladékbaju 
tottak ez által számolásai? ki tudja, melly 
más sereghez , melly távoly tartományba vet~ 
шeи? ki tudja, mell)r bajok — - —- Кo 
pognak. 

FRANCISCA. Szabad. 
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MÁsoDIK JELENÉS. 

FoGADós. MINNA. FnANclscA. 

Méltóságos Uraság- — 
гмыщsсА. Ah, a’ mi еще!’ Urunk?-- 

Csak be hát, be, мены fogva' talpig. 
FoGADOS , fiile mallen talla, kez‘a‘ben papiros ¿s liu!! 

Alázams jó „ggeм jövök kívánni Nagysá 
Зodnak, Mélcsás Kisasszony. -Fmncim relè Гог 
«mw ’S magának, édes szép gyermekem. 

FRANCISCA , magáhm. Becsl'ílet-tudó ember! 

FoGADÓS, „15m „щипцы. Bátorkodjam e 

MINNA. Köszönjük szépen, Fogadós U 
ram. 

FRANCISCA. ’S kívánunk hasonlót. 
FOGADós. Szabad e tudakoznom , szegény 

fedelem alattmiként tölté Nagyságod az elsö 
(Читай? 

FRANclscA. A’ fedél nem volt rossz , дaт’ 
Uram, de az ágyak jobbak lehettek volna. 

FoGAnós. Mit hallok! ’S nem jó volt 
tvolna a’ nyugovás? Talán hogy a’ Nagy el‘ 
Örödés az úton .--- _ -—- 

MINNA. Meglehet. 
FoGADós. Az lesz! bizony az lesz! тer: 

 

ì 
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külömben -- --- Azonban hahogy valami nem 
egészen tetszése szerint találna lenni Nagy 
sádnak , méltóztassék parancsolni, szabadon, 
bátran , tartalék nélkűl. ‚ ' 

FRANCISCA. Igen , Gazd’ Uram , igen. Nem 
vagyunk mi olly felette' szégyellösek, ’s tud 
juk hogy annak fogadókban nincs is helye. 
Megmondjuk mi, mint szeretnénk. 

FoGADÓS. Eggy úttal azionban azért is 
jönnék _ elővévén füle mens: n' mlm. 

FRANCISCA- No’s, mi akar ez itt lenni? 
FOGADÓS. Nagyságod , Melcsás Kisas 

szony, nem kétlem ,'ballani fogta a’ Polizey' 
rendeléseit. A 

'MIA'NA. Nem hallottam; én e’ földön most 
vagyok elöször. ‘ 

FoGADÓs. Mi Fogadósok oda vagyunk a' 
Felséges Királyi és Fö-városi Polizey-Hivatal 
által utasítva , hogy házainknál semmi rangú 
’s nemű idegent huszonnégy óráig/tartózkod‘ 
ni ne engedjünk , a’ nélkü}: hogy nevétJak-Y 
tát, charakterét, itt való d‘olgaitŕ; „ШИН-158’? 
szándéklott idejét a’ maga 'helyén írásban' 
benyujtanánk. ’A ' 

MINNA. Igen jó. A 
FOGADÓs. Nagyságod tehát méltóztatni 

fog - eggy ‘мы mellé Iépvén, ’u neki-készülvén az .mmm‘ 
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мшм. Szívesen; — nz e'n nevem -' 

FoGADÓS. Parányi várakozáskával. fr. 
„Dátum August. 22d. ann. curr.itt Berlínben, 
a’ Spanyol-Király Fogadóban megszállott“- 
mostan tehát Mélcsás Úri nevét, Mélcsás Kis 
asszony ? 

мшм. Barnhelm Kisasszony. 
FoGAnós, fr. „Barnhelm Kisasszony“-- 

p jóven- honnan Mélcsás. Kisasszony? 
MINNA. Jószágimból , Saxoniából. 
FoGADÓS. „Jószágiból, Saxoniából.“ - 

Saxoniából. --- , , Mélcsás Kisasszony, 
Saxoniából Ёl ' 

FRANCISCA. No’s, miért ne@ E’földöntán 
csak nem lesz vêtek, ha valaki Saxoniából 
való? _ 

FoGADÓS- Ist' örizz’! Hiszen már az e 
gészen új neml'í vétek volna. — Saxoniából 
„мы Aj, áj, saxoniából! abból a’ drága 
szép országbóH-De ha nem csalatkoznám, 
Mélcsás Kisasszony', Saxonia ne'm parányi 
ország, ’s @nnak eggynél több ---- minek iS 
nevezzem? — Ker1'íletei, Tartományai van 
nak. A’ Királyi és Fö-városi Felség'es Polizey~ 

‘Hivzantal pontos feleleteket kíván , Mélcsás 
Kisasszony. 
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FRANCISCA'. Értem; jószágimból Thürin 
gia'ból. 

FoGADÓS. Thüringiából мы; ez így jobb, 
mert világosabb. — интим“. „Barnhelm 
Kisasszony, jövén Saxoniából, Thüringiaijó~ 
szágiból,eggy‘szobassionnyal és két inassal. 

FRANCISCA. Szobasszonnyal? - Az nyilván 
én volnék. ч ’ 

FoGADÓS. Igen, édes szép gyermekem. 
FRANCISCA. Úgy, édes jó Gazd’ Uram , a’ 

szobasszony helyébe tegyen szobaleányt. А’ 
Fels. Királyi és Fö-városi Polizey-Hívatal, 
a‘ mint hallom, pon‘tos feleleteket kíván, 

' ’s belöle tévedés támadhatna, ’s bajom ta 
lálna lenni a’ kihirdetéskor. Mert én ugyan 
még ekkoráig alázatos szolgálatjára Бaян!’ U 
ramnak nem asszonyszemély, hanem lea'ny 
személy vagyok, ’s kereszt nevem Francisca, 
vezetékem pedig “ïillig _ “ïillig Francisca. 
Thüringiából való vagyok magam is. Atyám 
Molnár volt a’ Mélcsás Kisasszony’ eggyik fa 
lujában, Klein-Ramsdorfon. A’ malomban 
most a’ bátyám й]. Kis koromban vettek az 
udvarhoz , ’s együtt nevelének fel a’ Mélcsás 
Kisass'zonnyal. Mind ketten eggykorúak “a 
gyunk, a’ j övö Fe bruáriusban huszoneggy esz 
tendösök. Én mind tamîltam a’ mit a’ Mélcsás 
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Kisasszony. — Szeretni fogom, ha voltaképen 
ismer a’ Polizey. ‘ 

FoGADÓS. Jó , édes szép gyermekem! 
megjegyzem magamnak a’ 'történhető tuda 
kolás tekintete végett. — De most tovább, 
Mélcsás Kisasszony. - Nagyságodnak itt való 
dolgai ? 

 

MINNA. Dolgai? 
FOGADÓS. Felségénél a’ Királynál ke 

res valamit? 
MINNA. Nem. 

FoGADÓs. A’ Fö-Törvényszéknél e? 
MINNA. Azt sem. 

FOGADÓS. Vagy- —- -— 
MINNA. Nem, nem; én általjában tulaj 

don dolgaimban jövök. 
FOGADÓS. Igen jó , Mélcsás Kisasszony. 

De mi nevek azoknak a’ Nagyságod' tulaj 
don dolgainak? 

MINNA. Mi a’ nevek Íl — Francisca , mint 
látom itt kérdöre vonatunk. 

FRANCISCA. Gazd’ Uram, reményleném 
a’ Fels. Polizey-Hivata'I tekintettel lesz eggy 
Dáma era'nt , ’s nem fogja titkait tudni akarni. 

FOGADÓs. Söt igen; édes gyermekem; 
a'FeImPolizey-Hivátal mindent akar tudni, 
’S leginkább Va’ mi titok. „tni-l „май!!!“ 
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FRANCISCA. Úgy hát Mélcsäs Kisasszony, 
engedelmeskedni kelLHa'llja hát Gazd’ Uram. 
-f-De hbgy a' dolog igazán köztünk és a’ 
Fels. Polizey közt maradjon! 

MINNA. Mit fog most mondani neki a' 
bohó? 

FRANCISCA, .a5pn afnam „yum/a... --- eggy Tisz 
tet jövünk elkuporítani a’ Királytól. 

FoGADÓS. Hogyan? mit? ~ Édes szép 
gyermekem! édes szép gyermekem! 

FRANCISCA. Vagy — magunkat kupon'tat 
ni el eggy Tiszt által. 

MINNA. Francisca, elmente az eлeй? 
Fogadós Uram, a’ nyelvpritty kötödik. 

FoGADÓS. Аzt nem reményleném. Velem 
kötödhetik, a’ mint kedve tartja. De eggy 
Fels.. Kira’lyi ’s Fö-városi Polizey-Hivatal 
lal ~-- —- _ 

MINNA. Tudja mit , Fogadós Uram; én a’ 
dologhoz nem e'rtek. Úgy vélném, halasz 
tanánk az e ész íro álást a’ na bát ám’ me - ‘ g g gy У „ g érkezéseig. Tegnap már megmondám , miërt 
marada el. Két órányira innen baj értç sze 
kerét, ’s á,ltaljában nem akará hogy eзду 
éjszakával tova'bb maradjak kinn. Igy elöre 
kelle jönnöm. Huszonnégy óra al‘att bizo 
nyosanQ itt lesz. 

l* 
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FoGAnÓS. Igen tehát, Mélcsás Kisasszony; 
halasszuk hát addig. ‚ 

мшьц. Nagybátyám inkább fogja tudni 
mit l'rasson be. 

FoGADÓS. Az jó lesz, Mélcsás Kisasszony; 
jobb lesz. Való , fìatal leánytól , inem. щ 
,мы vetvén mancini“, nem kívánhatni, hogy ér 
telmes dolgot értelmes emberrel, értelme 
sen végezzen. 

MINNA. Számára már mind készen van 
nak a’ szobák? 

FOGADÓS. Mind, Mélcsa's Kisasszony, 
mind; eggy’ híján. 

FRANCISCA. Mellyböl ismét kirúdal Сaм!’ 
Uram eggy becsl'ílctes embert? 

FoGADÓS. Azok a’ Saxoniai Szobaleányok, 
Mélcsás Kisasszony, nagyon könyön'íletes 
szivvel bírnak. ' 

мшм. De valóban azt igen nem jól te 
vé Fogadós Uram. Inkább nekünk ne adа‘! 
volna „днáм. 

FOGADós. Hogy érti azt, Mélcsás Kis 
asszony? 

MINNA. Úgy hallom az a’ Tiszt, МнeI: 
mîattunk innen ki kelle menni — -- —~ 

FoGADós. Úgy is csak elobsitolt TiSvt' 
MINNA. Ha bár! 
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FOGADÓS. A’ ki fogyatékja'n van. 
MINNA. Annál inkább. Úgy értem, érde~ 

mes ember. ' 

FoGADÓS. Mondom, el van Aobsitolva. 
MINNA. А’ Király minden derék embert 

nem ismerhet. 

FoGADÓS. Oh , a’ Király ismeri , mind is 
meri, eggyröl eggyig ismeri öket. 

MINNA. De nem jutalmazhat mindent. 
FoGADÓs. Mindenike megkapná a’ mit 

érdemel , ha úgy élt volna hogy érdemelhes 
sen valamit. De az Urak úgy éltek a’ hábo 
rúban, mintha a’ háborúnak örökké kellett 
volna tartani, ’s az az Enyém és Tiéd örök 
re megszűnt volna. Most_tele velek minden 
fogadó, ’s szemes legyen a' ki vélek felte 
szen. Én ezzel még alkalmasan kijövc’k. Ha 
pénzéböl kikopott is, még volt a’ mi ére 
pénzt , ’s kéthárom holnapig még békét hagy 
hattam volna neki. Azonban a’ _mi jobb , jobb. 
_ Nagyságod énteni fog a’ kövekhez. 

MINNA. Nem mondhatnám. 
FoGADÓs. Mit ne fogna Nagyságod lEggy 

gyúl-út mutathatok, eggy nagyárli gyú'rl'ít. Va 
ló , a’Nagyságodé is, mellyet 'ujján látok , 
igen szép; ’s minél tovább nézem , annál in 
kább kell csudálnom' hogy úgy hasonlít az 
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enyémhez. 0h laissa , lássa Nagysa’god -kiveui 
„мы, 'l мышь „yg-qa. Melly Щz! А’ közép 
brillánt többet nyom бt karátnál. 

Mmm , ы „am uwen. HolA vagyok ! mit 
látok! Ez a’ gyI’in'í --- _ - 

FOGADÓS. Testvérek közt is megértizen 
ötszáz tallért. 

мшм. .Francisca , nézzd , kérlek.' 
FoGADÓS. Nem is késtem nyolczvan pы 

tólt adni reй. 

Mmm. Nem ismered , Francisca? 
FRANCISCA. Tulajdon az. --- Gazd’ Uraub 

mikéâf jan e’ gyűn'ihöz. 
FoGADÓS. Nu , nu , édes szép gyermekem, 

közi taмn csak nincs hozzá? 
rumclscn. Hát ha volna. —— Belöl az list 

j'én a’ Mélcsäs Kisasszony’ neve áll. — Кéгeпь 
engedje ide Nagysád. ‚ 

mmm. Аз, az!-Miké'nt jö e’ gум 
höz , Fogadós _Uram ‘ё A м" 

FoGADÓS. Én a’legbecsl'íletes'ebb ‘nдёшь 
Mélcsás Kisasszony! Mélcsa's Kisasszony ! Azt 
Nagyságod felöl csak'* nem Ateszeam fel, hOgY 

'""l‘ëíg'ì’ bßcSl'ílef'GS embert kárba eлeй akar 
jon. Mit tudom én, honnan МerНИ. Mig fa" 
(oн az a’ Ьá’Ьoш, sok kerűlt Urának hol lll" 
l‘ével, , hol êhíre nélkül,mäs meg más kezek 
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re. A’ háboru háboru volt. Saxoniából nem 
ez az eggyjött túl a’ határon. — Adja vissza 
nekem a’ gyűn'ít Mélcsás Kisasszony! 

FRANCISCA. Elöbb feleljiínk; ~hol vevé 
Бaза’ Uram e’ gyú’rú’t? 

FoGADós. Olly Úrtól, ki felöl nem па 
bad és nem lehet illetlent gyanítani ; eggy kü lömben derék Úrtól - — — 

мшш. А’ legjobb fe’rñtól a’ nap alatt, _ ha birtokosától vette. Hamai' hozza elö aж 
Fogadós Uram. — О az ! tulajdon ö! .- Vagy 
ismerni fogja legalább. 

FoGADÓS. De kit hát, kit hát', Mélcsás 
'Kisasszony ? 

' FRANCISCA. На“ nem hallja? --- А 
nagyunkat. 

FoGADÓS. A’ mi Örnagyunkat г _ Igen ; az 'Örnagy, a’ ki e’ szobában lakott, a’ kitöl 
a’ gyl'írl'ít vettem. 

MINNA. Tellheim Örnagy? 
FoGAno's. Tellheim Örnagy , igen. Ismeri 

двeг Nagysa'god? ï 
MINNA. Ha ismerem e! _ ’s ö itt van! 

Te11hei.nvanm.ó,ö ,e’ szobákhan мы"! 
6 vetette zálogba e’ gyú'rl'ít!~Miként liut б 
ez .elakadásbaî _ Hol van ö? » adós Fo 
gadós Uramnak; Francisca, ide a’ satullt. — 

Pl 

"ml Or 
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1`e1й1? Hozza ide mind a’ kinek adós. Ш 
a’ pénz, itten a’ papirosok. Övé minden. 

FoGADÓS. Mit hallok? 
mNNA. Hol van? hol van? 
FoGADós. Eggy óra elött‘még itt v0lt. 
MINNA. Útálatos ember, hogyan tudott 

vele illy kíméletlem'íl, illy keményen, illy 
kegyetlenűl bánni ? 

FoGADÓS. Bocsásson meg Nagysád. 
MIÑNA. Tegye Gazd’ Uram , hogy legyerl 

itt. 

FoGfgDÓS. Cselédje még talán itt van-A 
Akarja Nagyságod, hogy érte menjen? 

MINNA. Ha‘akarom e? Siegsen , szalad 
jon. Ez eggy szolgálatjáért {ogoт feledni, 
melly rútúl viselé magát eránta. 

FRANCISCA. Fürgén , Gazd’ Uram , fürgén! 
virgoncz legény módjára. -— Kamm. 
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N yissd fel..-- Mivel adós ö? Kinek adós шen 

 

HARMADIK J'ELENÉS . 
MINNA- FRANCISCA 

пиши. Imhol enyém megint! Francisca, 
Шsей, megint enye’m! Nem (ndoт/1101 V3' 
gyok örömömben. --- On'ílj te is,jó Fran 
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In 
cisca. De 'valé, miért te@ .--- Ön'ílnöd Еe“ 
néked is; örűlnöd kell velem. Jer, hadd 
ajándékozzallak' meg, hogy örl'ílhess velem. 
Szóllj , Francisca , mit adjak ? Mit szeretnél 
holmimböl. Vedd a’ mit akarsz,csak örl'ílj. 
—- Látom, semmit nem akarsz. Várj , - 
«mm1 в шипы, _ne , édes Francisca ! _ „um 
ad neu - végy,a’ mit szeretnél. Kérj többet, 
ha nem lesz elég. -Egyedül örl'ílni szomo 
ru portéka. No, de fogd tehát. 

FnAxClsCA. Én ezt lopom Nagysádtól; 
Nagysádat részeggé tette az öröm. ' 

мшм. Lyány, én' garázda rés'zeg va 
gyok. Fogd, тert —— га mijn s’ Péan. ’S bzir pró 
báld megköszönni. — Várj még; jó, hogy 
eszembe jutott. мa; eggyszer .’ mum. nymvn. ЕМ , 
kedves Francisca, vedd magadhoz, az elsö 
összelött, összevagdalt ,katonának, kit elö~ 
találunk. 

NEGYEDLK JELENÉS. 

roGAnÓS. шхм. FRAsclscA. 

msm. Hát jö? 
FoamÓS. Az akaratos , bárdolatlan töke! 
umm. ’S ki az? 
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Fomnós. Az inasa. Nem akar Uráért 
menni. 

FRANCISCA. Hozza ide, Gazd’ Uram, a’ 
kaтиt. Ismerem én az Örnagy’ embereit. 
Mellyíke volna az? 

MINNA. Hozza ide Fogadós Uram. Ha min 
kвt meglát, majd érte megyen. 

Fog-dán el. 

ÖTÖDIK JELENÉS.l 
MINNA. FRANCSISCA/ у 

MINNA; Nem 'várhatom a’ pillantást. - 
De Francisca , te még mindég olly hideg vagy; 
nemakarsz' velem örűlni. 

FRANCISCA..‘ Örűlnék én , de - --- - 
MINNA. Mit akan-'sz mondani? 
FRANCISCA. Megtaláltuk; de hogyanta 

НИМ: ! Azok szerint a’ miket hallánk , I'oS 
szúl vannak dolgai. Szerencsétlennek kell 
lennie. E’ gondolat egészen elfogott. 

MINNA. Elfogott.-Hadd öleljelek meg 
ez érzésedért ,мы barátném. Ezt neked so 
ha nemfelejtem. Én csak szerelmes vagyok 
de te jó vagy. 'l 
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HATODIK JELENÉS. 
FoGADÓS- JUSZT. MINNA. FRANCISCA. 

ide rángatni. 
FRANCISCA, magna”. ldegen arcz; 

merem. 

MINNA. Barátom,Ken 
szolgálatjában áll. 

JUszт. Igen. 
MINNA. Neт akarná elc'íszóllítaniV az Ör 

nagyot ? 
JUszT. Nem. 

MINNA. Kend nekem a 
met töltené. 

JUsz’r. Dehogy? 
мшм. 

uak is. 

wszт. 'S talán nem. 
иным. Нonnan gondolja azt? 
wszт. Nagysád,1így e , az az idegen U raság, 'ki ma megkövetteté? 

MINNA. Igen. 
wszт. Oh, úgy jó helyen járok! 
щшм. Tudja nevemet az 
xuszт. Nem tudja. 

кбы’. :Ãnìluznn ‘пи. 

nem is 

d Tellheim Örnagy’ 

zzal nagy Мedve 

’S kedves szolg1ilatot teszen Urá 

Örnagy. 
De az én Uran) épen 

3   
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úgy nem szenvedheti az igen udvarias Dámá 
kat mint az igen goromba Fogadósokat. ' 

FoGADÓs. Ez nekem szóllana. 

щиT. Minden bizonnyal. 
FoGADÓs. No, de ne kéresse magát a 

Mélcsás Kisasszonnyal, ’s fusson hamar érte. 
MINNA. Francisca , adj neki valamit. 
FRANCISCA. Mi a’ maga szolgálatját nem 

kívánjuk ingyen _ Pénzt akut tenyerébe nyomni, mel 
lycl uz elkap. ’ 

wszт. Én sem ingyen a’ magok pén 
zeket. ‚ 

FRANCISCA. Eggyiket hát a’ másîkáért. 
JUSzT. Nem lehet. Az Uramkmeghagyta 

hogy pakkoljak, ’s azt csinálom; ne hábo 
rítsanak meg a’ munkámban. Ha kész leszek, 
’s elöjö , megmondom neki ; hadd jöjőn ha 
kedve tartja. Emitt van a’ Kávéházban, ’s ha 
nem tudjobbat csinálni, majd eljö. --Menui ‚ш 

' FRANCISCA. De várjon hát; a’ MélcsásKis 
asszony Örnagy Úrnak — húga. 

MINNA. Igen , én az Örnagy' húga vagyok. 
wszт. Jobban tudom én mint Magok, 

lirogy az Örnagynak nincs húga. Engem az 
'Qrnagy hat holnap alatt kétszer külde Kur 
landba szüléjihez. -Igaz hogy az embernek 
sokféle húga van a’ világon. 
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FRANCISCA. Orczátlan ! 

JUszт. Nem kénytelen vele az ember,ha 
az alkalmatlant le nem tudja rázni nyaká 
ról. —- Megyen. 

FRANCISCA. Ez eggy korhely. _ 
FoGADÓS. Nem mondtam ? De'csak hagy 

ja Nagysád , hiszen hogy már tudom hol az 
Ura. Magam megyek érte. _ Csak hogy, 

raságot, akaratom ellen, kényszerítve a' ki 
kerI'ílhetetlen szükség által __ — 

MINNA. Csak menjen hamar Fogadós U 
ram; minden jóvá lesz csinálva. --Fogadős el. _ 
Francisca, szaladj utána; meg ne mondja 
neki nevemet. A 

Francisca a’ Fogadós után. 

HETEDIK JELENÉS. 
MINNA- Caals Ьдшаг azután FRANCISCA. 

MINNA. Megint enyém! _ Egyedül va 
gyek e? --Nem leszek hijába egyedül. _ 
összeredőli ujjait. _ És nem is vagyok egyedül. 
_ ummm. _ Eggy hálás gondolat az ég eránt 
a'legteljesbb imádság. -Enyém ö! enyém ö! 
-- нищеты karokkal. '- Boldog vagyok!  

»l 

I‘A.. 
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gyek ! Mit láthat a’ Teremtö őrőmestebb 
mint a’ maga víg teremtését? — Frmciicn ja. Itt 
vagy már Francisca? Te öt szánod? Nem én, 
Francisca; én ötet nem szánom. A’ szeren 
csétlenség is jó ollykor. Talén hogy az ég 
mindenét elvette, hogy bennem adja meg 
neki mindenét.' 

FRANCISCA. Megeshetik hogy mingyárt 
itt lesz. — Nagysád még pongyolában vagyon. 

MINNA. Kérlek , menj ! ezután többet lát 
így mint czifrára öltözködve. 

FRANCISCA. Nagysád érzi a' maga becsét. 
MINNA, rìívíd eszmélet után. Nézzd , most me 

gint taмма. 
FRANCISCA. Ha szépek vagyunk, czifra 

nélkül legszebbek vagyunk. 
MINNA. De szükség e hogy szépek le 

gyünk? Hogy magunkat szépeknek véljük, 
talén csak az vala szükség. .- Nem; ha néki 
vagyok szép, hacsak neki---- Francis. 
ca , ha illyen minden leény a’ millyennek én 
magamat most érzem-úgy különös porté 
kák vagyunk: lángolók, és kevélyek ,jók és 
hiúk. Nem értesz? —- En sem magamat. ‘ 
Az öröm kerengössé teszen, szédú'ltté. 

FRANCISCA. Szedje össze magát Nagysád. 
Jönnek. 
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Mmm. Szedjem össze? Én fogadhatnám 
e ötet csendesen. 

NYOLCZADIK JELENÉS. 
TELLHEIM. FOGADÓS. MINNA. FRANCISCA. 

TELLHEIM, belép, ’s mcglátván Minnát, Tele' „aы. 
Ah! Minna! Minna! 

MINNA , тепьышмь elébc repalvén. Ah, Tellheim ! 
твььншм, mgáhbz маг, »a vamalép. Bocsásson 

meg Nagysád; itt lelni a’ Méltós. Kisas 
жony‘; _ —- _ 

„ ‚ мшм. Az olly felette váratlan Ornagy Ur 
nak nem 1e$7...Кб2е1ёЬЬ „www Temœim relé, и magár m1- 

l Í rm ища. Еn bocsássam e meg az Urnak , hogy ‚ 

még az UI" Minnája vagyok? Bocsássa meg ‚ Y az ég az Urnak, hogy még Barnhelm Minna 
vagyok. 

TELLHEIM. Méltós. Kisasszony -——— 
merö szemekkel nézì a’ Fogndóst, ’a vállat rândl't. 

MINNA, im ггшьеамъ. Uram - -‘ --- 
твььншм. Нa tévedésben nem vagyunk 

mind ketten. 

FRANCISCA. Jé Gazd’ Uram, kit hoz itt 1102с 
zfínk? Jöjön hamar , keressük az‘ igazit. 

FoGAnós. ’S ez nem az igazi? Ej hogy igen! 
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FRANCISCA. Ё] hogy nem! Hamar, jöjön 
Они!’ Uram. Még nem mondtam jó reg'gelt 
oda le a’ Leányasszonynak. 

FoGAnós. Erdemetlen becsI'ílet. Meeuw» 
mozdůl. 

FRANCISCA , um Байт-185611 Gazd’ Uram, 
csináljuk meg a’ konyhaczédulát. Mondja elö 
Gazd’Uram, mink lesz? 

FoGADÓS. Leg is legelöször ——— 
FRANCISCA. Lassan hát, lassan! ha a 

Mélcsás Kisasszony eló’re tudja,mit fog en' 
ni, oda van minden kedve az ebédhez. J6 
.Íön еды’ Uram! csak magamnak beszéllle 
81(1)’. Erövel elvîszi, 

KILENCZEDIK JELENÉS. 
TELLHEIM. МЫШКА 

MINNA- Tévedésben vagyunk e még is’ 
Tellheim? Q 

TELLHEIM. Adná az ég. De Minna csak 
eggy van. 

MINNA. Melly tartalékok! A’ mit mi 
mondunk egymásnak, minden hallhatja 

TELLHEIM. Mońdja meg Nagysád’-l Mit 
#eres itt Nagysád? 

MINNA. Többé semmit nem keresek- -—- 
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„ysnmomx mme“ Teuheimnak; mex-t fellelé1nA а’ 
mit kerestem. 

TELLHEIM , vnmvonúlva. Nagysád szerencsés, 
Nagysád szeretetre -.mé1tó férfit kerese, ’S 
nyomorút talált. 

MINNA. Tellheim , engem мыt többé nem 
szeret? mást szeret. 

TELLHElM. Nem szerette Nagysádat', a’ 
ki Nagysád után mást szerethet. 

MINNA. Lelkemböl csak eggy fúlánk van 
kirántva. Нa elvesztem az Úr’ szívét, mit 
tesz, elhl'ílés {вsяты e meg töle, vagy ha 
talmasbb kecsek@ Az Ш engem többé neш 
szeL`et, ’s mást sem szeret. Boldpgtalan, ha 
senkit nem пeret! ' 

TELLHEIM. A’ szerencsétlennek senkit nem 
kell szeretnie. Érdemli hogy szerencsétlen 
legyen, ha magán e’ gyözödelmet meg nem 
tudja vívni; ha rá Veheti magát, hogy a’ kit 
szeret, i'nsége’ társává tegye. — Molly ne 
héz ez a’ gyözödelem! Miolta tölem ész és 
szükség azt kivánják hogy feledjem Minnát , 
mennyi tusakodáson nem mentem kereszt1'íl! 
Épen kezdém reményleni hogy tusakodásim 
nem lesznek örökké hasztalanok, ’s Nagy 
sád elömbe lép ——— 

мшм. Ertem e Örnagy Шat? Álljon 
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meg az Úr; ‚Мгла Миюш’ hol vagyuńlf', 
minekelötte tovább tévednénk.; A'kái‘ :izl Ui' 
eggy kérdésemŕe felelni? 

твььншм. Bár тeпnyil‘ё,„Мё1ъ6s:' Кiё 
asszony. 

MINNA. De akar é minded kerpngës'ek, 
fordúlások nélkül, 4- eggy rövicl Щeтка} 
vagy Nemmel.' _ _ 

'.l‘ELLmmvr. Felelék , há fele‘lhetek. 
MINNA. Felelhet.-Mind azon igyeke 

zetei mellett,mellyekkel engem feledni kl' 
vánt, szeret e még engem, Tellheim@ 

TELLHEIM. E’ kérdést _ —— 

MINNA. Álljon meg Örnagy Úr; megígérte 
hogy eggy rövid Igennel ‘гaзy Nemmel felel. 

TELLHEIM. ’S hozzá vetettem: ha felel 
hetek. 

MINNA. Felelhet; тer‘: mi forog szíve' 
ben , azt csak tudja. Szeret emég , Tellheim'! 
Igen , vagy nem ? 

TELLHEIM. Ha szívem ——- — —- 

MINNA. Igen, vagy nem? 
твььншм. Igen tайт: 
MINNA. цen? 
TELLHETM: Igen. De — Т‘ — 
мшм. Várjunk.Az UrI engem lńég 

szeret. Ez nekem 916,‘;- De az Ur aszereîncsét-' 
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len higy e , ezt akarja áz Úr mondani. Hall‘ 
ja‘ tehát: -'- No, édes' szerencsétlenem, al 
Úr még szereti Minnát,az Úr még magáé 
na}: látja Minnát', ’s az Ül; még is szeren 
csétlem-Hallja csak az Ur, melly elhitt, 
melly bohó teremtés volt, melly elhitt bohó 
teremtés ez az Űr' Minmíja. Őazt képzelte, 
ö azt képzeli, hogy az Úrnak ö‚ az'' egész 
szerencséje. Hamar, rakja ki az Ur minden 
szerencsétlenségeit. Minna látni akarja, men-’ 
nyit nyomhat fel.-- Hát? ‘ 

TELLHEIM. Méltńs. Kisasszony, nekem 
nem dolgom a’ panaszkodás. 

MINNA. Igen jó; nem is tudnám, a’ di 
csekvés után mit szeretnék kevésbbé kato 

nában. De van bizonyos hideg, űnadékos mód, 
mellyel tetteink ’s szenvedésink felöl szól 
lunk —--— _ 

TELLHEIM. Melly hasonlólag dicsekvés 
és panaszkodás. 

MINNA. Kedves Versenygö! Úgy hát ne 
nevezé vala magát szerencsétlennek. Vagy 
épen nem szóllani, vagy ki a’ beszéddel. 
Ész kívánja, szükség kívánja, hogy engem 
feledjen? Én nagy barátja vagyok az ész 
nek; én nagy tisztelettel vagyok a’ szükség 
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era'nt. De hadd halljam, lnillyen eszes ez 
az ész , millyen szükséglö ez a’ szükség. 

TELLHEIM. Jó tehát! Tehát értse Nagy 
sád. Nagysád engem Tellheimnak szólh'ta, 
A’ név találva van. De Nagysád azt hiszi 
hogy én az a’ Tellheim vagyok, kit honjá 
ban ismert-a’ virágában való férñ , eltelve 
dicsöség’ vágyával , fényre ъ törekedéssel ; --- 
az» a’ Tellheim, ki egész lelke’ teste’ erejé 
vel bírt; ki elött a’ szerencse’ és csillogás’ 
veröczéji nyílva álltak; ki remélheté hogy 
Nagysádnak szívére jobbjára naponként ér 
demesbbé teheti magát, ha még‘ nem az is. 
Ez a’ Tellheim én úgy nem vagyok mint nem 
az atyám. Oda mind ez, mind az. Én a’ ha 
za-küldött , becsl'íletében megsértett, béna' 
ra-vagdalt, koldus Tellheim vagyok. Nagy 
sád amannak teve ígéretet: ennek akarja e 
teljesíteni? 

MINNA. Ez igen siralmasan hangzik. De, 
Uram , míg ama’ régibbet feltalálhatom —--- be 
l‘é kábúlván eggyszer a’ Tellheimokba ——-- 
gzükségböl kénytelen lesz ez az új segélle 
“i l"I‘jtï‘lm---Ide a’ kezed, kedves koldus! 
Kézen fagia 

TELLHEIM, :misil: kezével 's kalapjávnl elrcjti képét, 
'I an; 11.101. Ez sok ! -Hol vagyok?-»El'esszem 
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Méltós. Kisasszony; gуши! jósága. ——- E 
resszen! A  

mum. Mí baja , Te‘llh'eimv'? НОУ‘! .ak'ar 9 
твььншм. Él. 

MINNA. '_' Ещё: mellyére vonván. Makacs! 
TELLHEIM. Holtan rogyo‘k a’ Nagysád’ lá 

baihoz. 

MlNNA. Tölem el? 

твььншм. Hogy ne lássam! hogy többé 
ne lássam!--Vagy legalább elszánva, eltö 
kélve, nem tenni semmi a'lacsony tettet, Nagy 
sa'ddal nem tétetni semmi gondola'dan liépést‘ 
-Eresszen , Minna! -~ Kifapi my“, ¿s mégyen. 

MiN'NA man.. Minna eres'sze Ё --~ Tel'l'he'im ! 
--- Te'llheim! 
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HARMADIK FELVONÁS. 

ELsóJELENÉa 

Paleta. 

J U S Z T , kezében сну levél: 

Ez átkoztam házba kell ismét lépneml 
-Az Uramtól eggy levélke a’ Méltós. Kis 
asszonyhoz, ki húga akar lenni.--Csak még 
köztök valami ne szövödjék.- Úgy nem 
lesz vége a’ levélhordásnak. Örömest meg 
szabadúlnék t(Нe , de bé sem szeretnék men 
ni. Az az asszonynép olly sokat elkérd, én 
pedig olly örömest nem felelek.- Megnyl'lt 
az ajtó. Míntha tnдти: hogy rájok szüksé 
gem van. — А’ szobacziczus -— — 

мАа0в1кдвьвыйа 

FRANCISCA. JUSZT. 

FRANCISCA , hema msnván. ы hmmm Lijm». Lé. 
gyen gond nélkül Nagysád ; lelek én arra 
valakit- ’- Ime- megpillantvůn давно‘. ——— hiSZen i“ 
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mingyárt valaki ötlik szemembe. De e’ tu 
lokkal nem boldogúl az ember. 

JUsz'r. Szolgája — 
r‘RANClsCAJlly “Майra se'mmiszükségem. 
шsы. No, no, követem a’ szójárásért. 

— Imhol eggy levélke az Uramtól a’ Maga 
Kisasszonyához, ki --- húga az Uramnak. 
Mert, ligy е, húga? 

FRANCISCA. Adjuk. —-- elvenzìa'leveleh 
JUszт. Legyen olly jó , arra'kéreti Uram, 

‘в adja által. Osztán légyen olly jó, arm 
kéreti Uram, —’—- - de azt ne gondolja 
valahogy , hogy én kérek valamit——— 

FRANCISCA. No mit hát@ 

JUszT. Uram érti a’ maczokát. Úgy tet 
szik , tudja hogy a’ Kisasszonyokhoz a’ K0. 
mornákon keresztűl megyen az йt. Legyen 
hát olly jó , arra kéreti Uram, izenje meg, 
nem lehetne e szerencsécskéje, vagy eggy 
fertályig beszéllgetni a’ Lyányasszonnyal. 

FRANCISCA. Velem? 

suszт. Követem szépen ha nem i116 ti 
tulusát találám adni —'-.igen , Magával. Csak 
eggy rövid fertálykáig. De egyedl'íl , titkon, 
csak négy szem közt. Valami siirgetö ‘иs 
dolgocskáján szeretne ältesni. 

FRANCISCA. Jó! nékem i van mondani 



62 

valóm Örnagy Úrnak. Jöjön ,parancsolatjá 
ra leszek. 

‚таяT. De mikor jöhet? Bealkonyodta 
kor Q N em? 

FRANCISCA. Mint érti aт? А’ maga Ura jö 
het ,lIl1ikorV kedve tartja , ’s ezzel takarodjék. 

JUSzT. Szíves örömest. —- mnu. 

FRANCISCA. Deuhallja Csak; eggy Szára. 
‘—- Hol vannak az Ornagy Ur' több emberei? 

JUszT. Több emberei ? »- Emide , amada, 
mindenfelé. 

FRANCISCA. Hol Wilhelm? 

‘Jusz'iu A’ Komornyik? — Azt az Örnagy 
‘Нazni hagyja. 

FRANCISCA. Не“ Konrád? 

JUSzT. A’ Jáger ?- Аж az Örnagy koвш 
be adta. 

FRANCISCA. 'Való;most nem sokat vadász 
hat. ‘ч’ HátrAuguszt? 

‚ ‘JUs'zur.k A’ Kocsis ?- A’ _lóval ment'iki. 
FRANCISCA. Hát Fritz? 

JUszт. A’ Kengyelfutó Ё — Avanszírozott. 
FRANCISCA. Hát maga hol volt mikor az 

Örnagy nálunk tölté a’ téli quártélyt? Maga 
akker nem..vo1t az Örnagynál. 

‘msz'lu De igen; én Lovásza штат. De 
ispotályban feküdtem. 
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FRANCISCA. Lovásza? ’s most --- 
JUSzT. Lovásza , ’s most mindenese: 

Кoты-nущa, Jágere , Lovásza, meg’ Lau 
fere. l 

FBANCICA. Szép , meg kell vallanom. An 
nyi derék emberen kiadni, ’s a’ leghaszon 
talanabbat tartani meg. Ugyan szeretném 
tudni , mi gutát lél magán az Örnagy. 

wsz'r. Talán hogy becsűletes ember va 
gyek. 

FRANCISCA. Becsűletes-ember? Nagy do 
log is az, mikor az ember becsűletes-ember 
mindössze is. -- Wilhelm, az volt ‘бы az 
ember! ’S úÉazni hagyja az Örnagy? 

JUSzT. Utazni, meI't--nem tehet róla. 
FRANCISCA. Mint érti azt , hogy nem tehet 

nála? . 

JUszT. O Wilhelm tudja ám mint kell 
élni a’ világon , ’s bezzeg játszik ám ñgúrát. 
Az Örnagynak vele van egész garde de róbja. 

FRANCISCA. Hogy a’ gutába? Elszökött 
volna vele? ' 

JUSZT. Azt az ember nem épen mond 
hatja. Csak hogy a' mint eljövénk Nürn 
bergböl, utánunk nem jött. 

FRANCISCA. А’ rossz ember! 

.IUsz'r. Wilhelm legény volt a' talpán. 
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Bezzeg tudott frizírozni, razírozni, parlíroz 
’s -karazírozni. f- Nem talán? 

FRANCISCA. Úgy hát a’ Иgerт nem tol 
‘tam volna el magamtól. Hová adák kasztba? 

JUSZT. A’ Spandaui Kommándanthoz. Ta 
licskázik. 

FRANCISCA. Talicskázik? 

JUszT. De azt bizony, mint annak a' 
rendL-De nem felette sokáig. Csak három 
esztendeig még. Eggy parányi furcsa kis 
complótot csinált az Örnagy' companiájában, 
’s hat legényt akara elszőktetni a' Forposzt 
ról , ’s rajta veszte. 

FRANCISCA. A’ gaz- ember! 
JUSZT. De az helyre legény ám! Ötven 

mértföldnyire minden мы , minden rést tud; 
erdön, berken, posványon keresztűl. ’S ha 
löni kell , bezzeg tuda löni. 

FRANCISCA. Be jó hát hogy az a' derék 
Kocsisa van meg. 

suszт. ’S megvan? 
FRANCISCA. Hiszen úgy mondá: hogy a' 

lovakkal ment ki. Ha kiment, visszajö. 
JUSZT. Gondolja? 
FRANCISCA. Hát hova ment ki? 

.IUsz'In Már tíz hete hogy úsztatni vivé 
ATaz Őrnagy’ utolsó lovait. 
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FRANCISCA. ’S nem jò‘ve vissza velek? 
Oh az akasztófa’virága! 

JUsz'I'. Lyányasszonykám ! Lyányasszony 
kám! hát ha a’ vízbe fúlt. —- Derék kocsis 
volt! ‘Пя esztendeig kocsiskodott‘varsóban. 
Azt neki meg kell adni,l10gy ollyderék ko 
csisa nem hamar lesz az Örnagynak, ’s kik 
tanúlt Ló-Orvos a’ mellert. 

FRANCISCA. Most már a’ Laufer’ пan‘! 
zsírozása miatt reszketek. ‚ 

JUszT. Ne reszkessen, Lyányasszony‘ 
kám; úgy mondom, a’ hogy a’ dolog van. --- 
Dobossá leve eggy Garnizon Regementnél. 

FRANCISCA. Nem gondolám? Ah! 
JUszT. Fritz bizony eggy czafrangos as 

szonyemberhez csapta magát, nem járt haza 
hálni, adósságokat csinált az Örnagy’ rowi 
sára, ’s száz meg’ száz eíféle csínyt. Az Ör 
nagy látta hogy erönek erejével feljebb akar 
hágni — n .kamm Pamnn'mzz.. ’s Iítjába igazíta’. 

FRANCISCA. A’ gaz csölönk? 
mszт. Már Laufernek ugyan Laufer. Ha az Örnagy ötven lépést ada neki elöre ‚ leg 

sebesebb paripáján sem érheté utól. De Fritz 
az akasztófának ezrct is adhat, még is ufól 
éri; (Ищeтet teszem rá. Ezek mind jó ba 
rátjai voltak a’. Leányasszonynaì; a’ \Vil 
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helm meg a’ Konrád , az Auguszt meg a’ Fritz. 
-No , Juszt ajánlja magát, ’s megyen. 

ш. 

НАВМАВ1К JELENÉS.‘ 

FRANCISCA, han." „man FoCADÓS. 

FRANCISCA. E’ falatot érdemlém, köszö 
nöm, Juszt. Lennt szabtam meg az eggyű 
gyl'í ja'mbor’ becsét. А’ leczke nem lesz fe 

‚‚ 

leJtve. —- Szerencsétlen Ornagy! ---- megrordm 
's hé aku mènni Mínnâhoz. Érkozik a’ Fogadós. 

FoGADÓS. Eggy szóra, édes szép gyer 
mekem. 

FRANCISCA. Most nincs idöm, Gazd’ Uram. 
FoCADós. Csak eggy két igen rövid pil 

lantatocskát. — ’S még nincs bövebb tudósí 
tások az Örnagy felöl? Reménylem, az nem 
vala vé; búcsúja. 

FRANCISCA. Mellyik! 
FoCADós. ’S nem mondta volna a’ Mél 

csás Kisasszony? - A’ mint Magát oda lenn 
hagytam a’ konyhában, magam sem tudom 
miként történt, eggyszer csak az ebédlöben 
találkozám. ‚ ‘ 

FRANCISCA. Találkozám? hogy Aitt hall 
gatódzék! 
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FoCAnós. De ne hát‘, „мам Mint шё 
nа én felölem ollyat gondolni? A’ les'kelö 
‘На, hallgatózás rlît dolog a’ F0Ёa‹16s1)an.‘—— 
Nem sokáig állék ott 9. ’s hát eggyszer csak 
megnyillik az ajtó a’ Mélcsás Kisasszony 
nей , ’s az Örnagy ki, a’ Mélcsás Kisasszony 
utána. ’S mind ketten olly zavarhan, olly 
hánykódásban, a’ millyet képzelni sem tud~ 
tam, a’ Mélcsás Kisasszony megkapta az 61‘ 
nagyot, az Örnagy elrántotta magát, ’s a’ Mél 
csás‘ Kisasszony megint megkapta. „Tell 
heim !“ —- „Kisasszony, eresszen !“-—- „Нo 
vá megyen?“ ---. Így rántogatta a’ szegény 
Nagyságát a’ grádicsig. Már féltem, végig 
ránczigálja a’ grádicson. Szerencsére még is 
kikapá magát a’ Mélcsás Kisasszony’ kezei~ 
böl. Nagysága megállott a’ grádics’ szélén , 
utána nézett , utána Нашoй, ’s szüntelen 
tördelte kezeit. Eggyszer megfordúlt, az ab 
lakhoz szaladt, onnan vissza a’ grádicshoz , 
a’ grádicstól az ebédlöbe , ’s ott jára fel ’s 
alá. Én ott állottam; háljomszor ment el mel 
lettem, ’s még sem Щит. Végre azt hihet 
tem volna hogy Мt; de bocsáss’ Isten, azi 
gondolom, engem Magának néze, Magának, 
édes szép gyermekem. — „Franciscal ngy 
mond, ’s rám mereszté szemeit; hät szeren 
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csés vagyok е?“ Azután kò’nnyeket törle ki 
szemeiböl, mosolygott, nekem nekem jöve: 
„Francisca , hát, szerencsés vagyok e9.“ --- 
Igazän mondom, nem tudom mint valék el 
belé. Eggyszer az ajtónak méne, belépett, 
’s 'ismét nekem jött. „Francisca, jer utánam; 
szóllj, kit szánsz тoм?“ 

FRANCISCA. Rendes !_ —-- Gazd’ Uram azt 
csak álmodta. ‚ 

FoGADÓS. Álmodtam'! -- Nem, édes szép 
gyermekem, illy környl'ílállásokkal az em 
ber nem пoкoй: álmodni. - Нeт tudom mit 
adnék érte — pedig nekem nem szokásom 
kutatgatni a’ más’ тыt — ha ehhez meg 
volIIa kolcSom. ‘ 

FRANCISCA. Kolcsa? A’ mi ajtónkhoz? 
Gazd’ Uram, áz belöl áll a’ zárban. Éjsza 
kára be szoktuk vonni. Mi félöskék vagyunk. 

FoGADós.De ne hát, ne hát, én nem ollyan 
kolcsot értek ;-a’ megfejtöjét a’ dolognak; 
a’ mi értetné velem, mi? hogy? miért? 

FRANCISCA. már az más dolog. — 
Ajánlom szépenmagamat, Gazd’Uram. Eszünk 
hamar.l 

FoCADós. Édes Szép gy‘ermekem! ’.S hogy 
el ne felejtsem a’ mit mondani igazábban 
akт-61: --. — --- ’ 
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FRANCISCA. Igen , ‘de csak két szóval. --- 
FoGADÓS. Gyűn'ím még a' Mélcsás Kis 

asszonynál van. Csak amúgy mondom enyém 
nek. 

FRANCISCA. A’ gyú'ru” jó kézben van ; nem 
vész el. 

FoGADÓs. Oh, az a’ gond nem is hábor 
gat. Csak emlékezetbe akarám hozni. La's 
sa, édes szép kincsem; én a’ gyl'írú’re nem 
is vágyok. Nem vagyok olly ostoba hogy ne 
értsem, honnan isme'ri azt olly jól a’ Mél 
csás Kisasszony, ’s mint esik az hogy sza 
kasztott ollyan mint a’ Nagysága’ gyú'rú'je. 
A’ mint mondom, én a’ gyűrű eránt nem va 
gyok gondokban, ’s a’ gyűrűre nem vágyok. 
De ne írjam e a’ Mélcsás Kisasszony’ con 
tájára ‚a’ szász pisztólt, a’ mit a’ gyűrűre ad 
tam? Ugy e, igen, édes szép gyermekem? 
úgy e, igen? 

NEGYEDIK JELENÉS. 

WERNER. FoGADÓs. FRANCISCA. 
WERNER. Hisz’ imhol van! 

FRANCISCA. Szász Pisztólt? Pedig nekem 
úgy tetszik, csak nyolczvant adott rá Евы!’ 
Uram. 
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FoGAnÓS. Megbotlott a’ nyelvem; csak 
kilenczvent, csak kilenczvent. Megcselek 
szem, édes szép gyermekem , megcseleks‘zem. 

FRANCISCA. Az Inind meg fog találkozni, 
Gazd’ Uram. 

WERNER , ьыыгы közeli'tvén maar., Franciscan van. 
„быть Lyányasszonykám, Lyányasszony 
kám! 

FRANCISCA , gaat... тегам ,щ. Hah! 
WERNER. Ne féljen, ne féljen.- Lyány 

asszonykám , Lyányasszonykám , látom , Ma~ 
ga rendes személy, és idegen. Idegen ren~ 
des ábrázatocskának jó fbarátra van szüksé 
ge , ki megmondja mitöl illik örizkednie.--- 
Lyányasszonykám, Lyányasszonykám, öriz 

ettöl RZ embe‘1‘fö1! a’ 'ÍFngIIdóaI'a. mutatvu. 
FoCADós. Jé, váratlan öröm, Werner Pál 

Uram, hozta, hozta a’ jo’ szerencse! — Ah, 
ez még mindég az a’ régi, víg, tréfás jó 
Ielkű Werner. _ En tölem örizkedjék , ¿des 
Szép gyermekem? Hahaha ! 

WERNER. Térjen ki mindenütt elôle. 
FoGADóS. Elölem térjen ki. Én elölem? 

 

Mintha én veszedelmes v'olnék’.l Hahaha! »--- _ 
Hallja csak, édes szép gyermekem; hogY 
гeниi]: ez a’ tréfa? 

WERNER. Hogy ezek öfélék mìndég 



71A 

». csa 

alek 

nem. 

ozni, 

l ‘Ш 

my' 

ny' 
Hw 

tréfának nézik, ha nekik az ember kimond 
ja az igazat. Csitt ’s vége. 

FoGADÓS. Oh hallja csak,hallja csak. 
Ez derék ember, ez a’ Werner Pál Uram. 
Fmncísciboz, mintegy 5113714' Jól bírja magát ,’s még 
nötelen. Három órányira Berlinhez eggy szép 
kis jószágot veve árendába, ’s igen szeren 
csésen. Temérdeket nyér rajta. Ez pénzelte 
fel magát a’ háborúban. Strázsamestere volt 
a' mi Örnagyunknak. Óh ez ám barátja az őrnagynak! ez ám barátja, a’ ki agyon is 
veret/né magát az Örnagyért. „ 

WERNER. Ez ám barátja az én Ornagyom 
nak! ez ám barátja! a’ kit bízvást agyon 
lehetne verni az Örnagyért. 

FoGADÓs. Mit? hogy? -- Nem, Werner 
Uram; tréfának ez nem jó tréfa. Én nem ba 
tátja az Örnagynak? Én az illy tréfát nem 
szeretem. 

WERNER. Szép dolgokat hallék Juszttál. 
FoGADÓs. Juszttól-?- Gondolám biz azt 

hogy Magából Juszt beszéll. Juszt irigy, 
árúlkodó ember. _De imhol mingyárt eggy 
szép gyermek; szálljon ez, nem vagyoke én 
barátja az Örnagynak , nem szolgáltam e az 
Örnagynak,- 'S 'miértlne yol/[nék én neki 
barátja? Nem érdemes Ure az Ornagy 3 Igaz, 
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‘az a’ szerencsétlenség érte , hogy kiesett szol 
gálatjäból. De mit tészen az? А’ Király nem 
ismérhet minden érdemes embert, ’s ha is 
merné is, nem adhatja meg mindennek ér 
demlett bérét. 

WERNER. Ezt vele az Isten mondatja. De 
Juszt-már az való, hogy ö sem valami rit 
ka madár; de hogy hazug volna, azt róla 
senki nem mondhatja. ’S ha való a’ mit ne 
kem monda 

FoGADÓs. Énö róla hallani sem akarok. 
- А’ mint mondám , szálljon ez a’ szép 
gyermek. Frauciscáhuz, sugvs. Hiszen tudja , a’ gyú 
rű. Beszélje, beszélje Werner Uramnak; hadd 
ismerjen jobban. ’S hogy annál szabadabban 
szóllhassomén itt sem kívánok lenni, ’s me 
gyek.' De Werner mondja osztán szemembe, 
nem mondottam e igazat,_hogy Juszt ocs 
mány ember. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 
WERNER. FRANCISCA. 

WERNER. Lyányasszonyka, ’s Maga is 
merné az én Örnagyomat? 

FRANCISCA. Tellheim Örnagyot? .—- De 
igen ám; ismerem ám a’ derék Urat. 
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WERNER. Úgy e derék Úr , Leányasszony 
ka? úgy e derék? 'S jó e Maga ahhoz a’ 
derék Urhoz? 

FRANCISCA. Szívemböl lelkemböl. 
WERNER. O édes szép Leányasszonyka, 

így Magát még eggyszer olly szépnek né 
zem!-Mondja el csak, kérem szépen , mi 
szolgálat lehet az, a’ mit ez a’ -—— az 
én Őrnagyomnak nyújtott. 

FRANCISCA. En egyebet nem tudok mint 
ha magának akarná talán tulajdonítani a' mi 
jó az ö gaz bánásából erede. 

WERNER. És így csakugyan való , a’ mit 
nekem Juszt monda. amé fordůlván a' merre elment „v 
.Fogadós' Szerencséd hogy Íelkullogál ?-- Kiü 
ríté szobájáH-Illyen Urral ba'nni í 
“el elhitelé magával a’ szamár 
őrnagynak nincs pénze. —~ А 
nincs pénze ! 

FRANCISCA. ’S van? 

 

WERNER. Mint a'polyva! Maga sem tud 
ja számát; maga sem tudja, ki adósa. 
tartozom neki valami kevéssel, 
zok rá valami keveset. Nézze Leányasszony 
kám itt e’ zacskóban száz Louísd’ór, e’ te 
kercsben pedig száz arany. Mind az Őrnagy' ‚ 

penze. 
xüzr. :Ánìxszím vm, 

gy: та‘ 
agy], hogy az 
z Ornagynak 

Én is 
’s imhol ho 

4 

ll. 
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FRANCISCA. Csudálatos. De miért hány 
tehát eggyet ’s mást zálogba? Hiszen eggy 
gyl'írú't — - — 

WERNER. Zálogba? Ne higyjen affélét, 
Leányasszonyka. Talán cs‘ak meg akara sza 
badúlni a’ csu'dától. / 

FRANCISCA._AZ a’ gyl'írl'í nem csuda; az 
nagy árú gyl'írl'í, mellyet azonfelül az Ör 
nagy igen kedves kéztöl veve. 

WERNER. Azt még, azt! Kedves kéztölz 
Igen, igen!-Az illy díbdábság néha eszé 
be juttat az embernek holmit,mellynek em 
lékezetétöl is szaladna, ha lehetne. Azért 
tolja el szem elöl. 

FRANCISCA. Mint érti aн? 

WERNER. Katona-embernek a’ téli quár 
télyában csudálatosan mennek dolgai. Ellin 
ja magát, ’s unadékból ismeretséget köt, 
mit maga csak télére ért,de а’ szegény jám 
bor lélek, kivel azt köti, hpltig tartónak 
veszen. ’S huss, ujján a’ gyl'írl'i, hogy maga 
sem tudja mint jutott hozzá. ’S‘néha nem 
gondolna vele, vinné ördög ujját is, csak 
a’ gyI’I'rI'i is menne. I 

FRANCISCA. Lehetetlen. ’S Örnagy Ur is 
I'gy járt? 

WERNER. Minden bizonnyal. Kivált Sa 
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xoniában. Ott, ha mindenik kezén tI'z I'Ijja 
volt volna "Is, mind a‘ tI'zet tele 'rakhatta 
volna gylirl'íkkel. ., 

FRANCISCA, mgm". Ez rendesen hangzik, 
’s vizsgálatot érdemel. _ Árendás Uram, 
‘aду Strázsamester Uram? ' 

,' WERNER. Lyányasszonykám, --- Ьa meg 
'nem bántanám vele - inkább $t1‘ázsaтester'; 
az nekem kedvesebb. 

FRANCISCA. Strázsamester Uram, tehát! 
Íme itt eggy levél az Örnagytól az én .Ura 
ságomhoz. Csak bészaladok vele, ’s min 
gyárt itt termek. Légyen olly jó, kérem, 
>wárakozzék addig. Szçretnék pefyegni Strá 
zsàmester Urammal. ‚ A 

WERNER. ’S szeret petyegn‘i, Lyányas 
szonykám’.t Annyi mint az, menjen hát. Én 
is örömest elbeszéllnék a’ Leányasszonnyal. 
Vámi {030111 

FRANCISCA. Kérem, várjqn be hát. 

HATO'DIK JELENÉS. 
WERNER. 

.~ Nem sunda lyányszemély ! ~--- De csak még 
sem kell vala megígérnem hogy bevárom; 

I; 
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mert a’ legsürgetöbb az hogy lássak' az Ör 
nagy шёл. -Pénzem neki nem kel'l , Js hol 
mijét hányja zálogba! Tud'tam hogy felöle 
az illyet feltehetni. --- De rá szedem. _Mint 
egy Еé! hete , bejövén a’ városba , Kapitány 
Marloffnéhoz vetödém. A’ szerencsétlen. as 
szony betegen fekvék kedves férje’ kesergé 
sében, ’s sopánkodott Вogy l,férje négyszáz 
tallérával maradt adósa'az Ornagynak ’s a’ 
p_énzt le nem tudja ñzetni. Ma ismét meg 
akarám látogatni; azt akarám neki mondani, 
llogy ha kiñzetnek az Arendámért, adhatnék 
Нeт kölcsön vagy ötszáz forintot. De már 
hl‘ill:A helyét találtam. az Örnagyot bizo 
nyosan ki nem ñzette.-Ezt teszem, ’ ha 
ladék nélki'íl. .--- A’ Szép Leányasszonyka 
megbocsásson; nem múlathatck. Enum“ me. 
gyen „a az Örnagyba bolo). 

HETED'IK JELENÉS. 

TELLHEIM. “'ERNER. 

твььнвIм. Téged valami b1ínt, Werner? 
WERNER. Hiszen imhol Örnagy ÚI'. É 

pen oda akarék indúlni; meglátogatni Ör 
hagy Ural:‘ új (пzй-(Шyба. 3” ' ’ 
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TELLHEIM. Hogy tele káromkodd fülemet 
a’ régi’ Gazdájára'? Ne is hozzd elö. 

WERNER. Azt eggy Iîttal megcselekvém 
vala, igen. -De igazábban csak megköszön- 
ni akarám az Örnagy ÚI"‘ jóvoltát, hogy 
Louisd’órjaimnak gondját viselé. Juszt ke 
zemhez adá. Szerettem volna ugyan, ha 61‘ 
nagy Úr tovább is megtarthatta volna ma 
gánál; de új quártélyra költözött, mellyet 
sem Örnagy Úr, sem én >nem ismerünk. Ki 
tudja, bátorság’os helye, az? El találnák 
csípni Örnagy Urtól , ’s kénytelen lenne meg 
iìzetni; az ellen nèm volna kegyelem. Igy 
kérésemmel tovább nem тere}: alkalmatlan 
kodni. 

TELLREIM. Miolta levél te illy szemessé, 
Werner? 

WERNER. Oh arra meg tanítja az embert 
a’ szükség. 1VIai világbau jól meg kell gon 
dolnunk , mit csináljunk pénzünkkel.---Osz- 
tán még egyebem is volna. Kapitány Marloff 
nétól jôvök. Hiszen megholt férje négyszáz 
tallérjával maradt adósa Örnagy Úrnak. Imhol 
küld most reй száz aranyat; a’ mi híja van, 
megküldi a’ jövö héten. TaláII épen én va 
gyok oka hogy most egészen meg nem küldé , 
mert nekem is tartozott nyolczvan tallérká 
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val, ’s gondolván hogy azért jöuvök, 111131: 
hogy úgy is volt, felbontá az Ornagy Ur 
nak készített tekercset.- Örnagy Úr kön 
nyebben ellehet hét nyolcz napig a’ maga száz 
tallérja nélkűl. — Fogja hát Örnagy Úr. --- 
nynjtjn a' péuzt. 

TELLHEIM. Werner! 

WERNER. Mi baja Örnagy Úrnak? mit 
neheztel Örnagy Úr? 

TELLHEIM. megesapjna» nounou.. Hogy az — 
—-- hogy megnincs mind a’ pénzem. 

WERNER. De édes Örnagy Úr, - nem 
értette mit mondtam? 

TELLIIEIM. Épen azért, mert értettelek. 
— Hogy Ina az Isten’ legjobb 'teremtéseitöl 
kell keserítetnem! 

WERNER. Hogy érti azt Örnagy Úr? 
'I‘ELLHEIM. Az téged csak félig illet. 

Menj , Werner- vimnmnváu я’ Werner’ mé» .v 
péuml. 

WERNER. Mihelyt ez ált Iesz adva. 
' TELLHEIM. ’S ha majd megérted tölem 

hogy Marloñ‘ne’ ma reggel nálam volt. 
WERNER. Иgy? 
твььншм. Hogy nekem többé nem tar 

tozik. 

WERNER, alphen”. Igazán? ‘ 
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TELLHEIM. Hogy az utolsó ñllérig kiñ 
Letem-«Mit fogsz akkor mondani? 

WERNER. Azt fogom mondani, hogy ha 
zudtam, és hogy a’ hazugság hunczfutnak 
való mesterség, mert az embert utólérik‘ 
rajta. 

TELLHEIM. ’S pirulnil fogsz érte? 
WERNER. De hát az nem fog e, a’ ki kény 

МerШ rá az emberM- Lássa édes Örnagy 
Úr, ha azt mondanám, hogy az Úr velem 
bánása nekem nem fáj, hazudnék; pedig én 
hazudni nem akarok. 

TELLHEIM. Ne vedd rossz neven, Wer 
ner. Én köszönöm szívességedet, szeretete 
det. De nekem nincs szükségem pénzedre. 

_,WERNER. Nincs szükségeÍ’f‘S inkább el 
adogatja , zálogba hányja holmijét! emberek" 
nyelvére köti magát? 

TELLHEIM. Hadd tudják hogy semmim 
nincs. Az ember ne akarjon gazdagabbnak 
látszani mint a’ millyen. 

WERNER. De miért szegényebbnek? Még 
barátunknak van , nekünk is van. 

TELLHEIM. Nemillik hogy adósod legyek. 
WERNER. Nem illikî- Mikor eggy hév 

nap , mellyet nyár is ellenség is hevített , a’ 
lovász messze maradt el a’ kantínával, ’s 
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Őrnagy Úr hozzám nyargala, 's ezt mondá: 
„Werner, van eggy italod ?“_ 's én oda nyuj 
tám bádog kubakomat, úgy e Örnagy Úr 
elvette, ’s ivott belöle? Illette az? ПЗУ se'~ 
géllje szegény lelkemet, ha eggy ital bü 
dös víz akkor többet nem ért mint ez a' sze 
met la. Mind .' „швы, mind а’ tekercsetaz őrnagynak nyujt 
Vin. Fogja, fogja, édes Örnagy Úr! Gondolja 
hogy ez is eggy ital víz. Ezt is mindennek 
adta Isten. 

TELLHEIM. Ne gyötörj! Hallod hogy én 
nem akarok lenni adósod. 

WERNER. Elébb nem illett hogy adósom 
legyen, most nem akar! Már ez más! ‘--kifakadn. 
Nekem nem akar lenni adósom ? Hát ha már az? 
Vagy annak nem volna e adósa, a’ ki eggy 
szer magára szabatá a’ vágást, melly az Ör 
nagy Úr’ fejét akará ketté hasítani, ’s más 
_szor elnyesé a’ kart, melly az Örnagy UI" 
mellyének erányzá pisztolyát. Mit tud illy 
embernek többel lenni adósa? -Vagy talán 
a’ nyakam nem ollyI nagy dolog mint ez a’ 
pénz ?-No , ha ez Uri gondolkozás, ugyan 
nyomorú gondolkozás. 

TELLHEIM. Kivel szállasz te így, Wer 
net? Magunk vagyunk, senki sem hall, 'S 
így “állhatunk; ha hallanának, azt mond 

 

,Q_-_', -1-___g_-_--A4 __`_‚ ‚А 
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hogy pöffeszkedünk ’s egymást pöf 
Í ¿,k. Megvallom, két ízben köszönhe 

tém neked életemet. De barátom, min mult, 
hogy ugyan-azt nem tevém én is éretted? 

WERNER. Csak az alkalmon. Ki kételked 

hetnék arról? Százszor meg százszor; láttam 
hogy Örnagy Úr akármelly közemberért kocz 
kára vetette életét, ha azt közbe fogak. 

TELLHEIM. Hát? 

WERNER. De -— _ - 

TELLHElM. Mért nem akarsz engem meg 
érteni? Azt mondom hogy illy szorultságom 
ban nem illik hogy adósod legyek. 

WERNER. Úgy? Örnagy Úr azt jobb idöre 
halasztja; akkor veszen tölem kölcsön, mi 
kor nem lesz szüksége rá;akkor midön ma 
gának lesz , 's nekem nem lesz. 

TELLHEIM. A' ki nem ñzethet, ne szed 
jen kölcsön. ‘ 

WERNER. Eggy Tellheim Örnagy nem 
lesz mindég szűkiben. - 

TELLHEIM. Ismered a’ világot! 'S legin 
kább attól nem kell venni, a‘ kinek szük 
sége van a’ magáéra. ‚ ‘ 

“'ERNER. 'S az ollyan épen én vagyok! 
'S minek nekem a’ pénz. A’ kinek Strázsa 
mester kell, ñzeti is azt. 
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TELLHEIM. Vedd hasznát hogy ‚ с тe 
hess eggy útoń, hol pénz nélkül-a,V5 VA:c'a‘gérde 
mesbb is ‘hátúl maraми“. ‘ ' 

WERNER. Elöbb mehessek? Annál kissebb 

gondom is nagyobb. Én derék Strázsamester 
vagyok, ’s belölem igen rossz Kapitány , ’s 
még rosszabb Generális válhatna. Látjuka’ 
pél’dákat. a 

TELLHEIM. Ne kényszeríts , hogy rosszúl 
gondolkozzam felöled, VVerneL-Nem örö 
mest hallám Juszttól hogy Arendádat eladtad, 
’s kóborlóba akarsz ind1í1ni.Azt higyjem e, 
hogy nem a’ katonáskodást szereted, hanem 
aт a’ rendetlen щи! életet , melly szerencwsét 
lenségére azzal eggyütt jár. Katonáskodni 
hazánkért illik , vagy azon ügy’ szeretetéböl, 
melly miatt a’ harcz foly. Ma itt, holnap ott 
szolgálni , mészárns - legény’ vándorlása. 

WERNER. Igen hát, kedves Örnagy Úr; 
szót fogadok. Örnagy Úr inkább tudja mi il 
lik és mi tisztességes. — De Örnagy Úr, 
édes Örnagy Úr, fogja, гoдa pénzemet. Ma 
holnap vége szakad az Örnagy Úr’ dolgának, 
’s akkor ищу! helyét sem leli pénzének. Ak 
kor már kamatostúl vesz'em vissza. Hiszen 

  
 

’én ezt csak kamatja’ kedvéért teнeт 
твььншм. Hallgass róla! 
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WERNER. Szegény bl'ínös lelkemre mon 
dom, csak a’ kamat miá teszem. Ha ollykor 
elgondolám magamban: Mint lesz dolgod, 
ha. eggyszer megöregszel , ha szégycnre 
aprítnak , ha semmid nem lesz, ha kényte 
len lészesz koldúlni? - De megint ezt gon 
doltam el: Nem lészesz kénytelen koldul 
ni; elmégy Tellheim Örnagyhoz az utolsó 
falatját is megosztja veled; az halálod' órájáig' 
eltart; nála gyalázat nélkl'íl halhatsz meg. 

твььнтм, шее" nylxlvůn. ’S hadi-társ, ezt' 
nem hiszed többé? 

WERNIQmNem, Örnagy Úr! A’ ki tölem 
nem vesz, mип)r neki nincs és nekem van, 
nem ád az nekem, mikor nekem nem lesz ’s 
neki lesz. — Jól van, Örnagy Úr, jól! — 
menui ahr. 

твььншм. Ember ne vedd el eszemet 
egészen', I-Iova akarsz mennií- nem Hemi. 
Hát ha íтe becsűletemre mondom , hogy van 
pénzem; ha’becsl'íletemre mondom, hogy tud 
ni fogod ha nem lesz; ha fogadom, hogy te 
léssz az elsö , te léssz az az eggy, a’ kitöl kér 
ni fògok;—megsz1'ínsz e akkor haragudni? 

WER'NBR. Nem lészek e kénytelen@ Ad 
jon kezet rá Örnagy Úr. 

‘rвььншм. Ne, Pali-_ ’S elég róla. 
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--- Én ide 'azért jöttem hogy eggy leánysze 
méllyel szólljak —-—- 

NYOLCZADIK JELENÉs 

FRANCISCA, Kisasslunyitól îôvën. TELLHEIM- \VERNER. 

FRANCISCA., megnynvanu „im Itt van még 
Strázsamester Uram? --- megpmauwán «z бгщум. 
'S Örnagy Úr is itt? Tüstént szolgálatjára 
leszek Örnagy Úrnak. --- Hirlelen vis." amm.. 

KILENCZEDIKJELENÉE 

TELLHEIM. WERNER. 

TELLHEIM. Ez az a’ lyányszemély. -- 
Mint ismered был, Werner? 

WERNER. Oh a’ mi ismeretségünk ujdon 
nat új; csak mai. De az új ismeretség forró 
szokott lenni? 

TELLHEIM. Láttad már Kisaâszonya't? 
WERNER. Kisasszony az ö Urasága? 

Nékem úgy mondá, hogy Örnagy Úr isme 
ri az ö Uraságát.- Fiatal a’ Kisasszonya? 

TELLHEIM. Az. 

WERNER. Szép e? 
TELLHEIM. Az. 
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WERNER. Gazdag e? 
TELLHEIM. Az. 

WERNER. Ollyan jó e Kisasszonya mint 
maga? Hiszen az felette derék volna. 

TELLHEIM. Mint érted azt, Werner? 

TIZEDIK JELENÉS 

FRANCISCA, levél n’ kezében. TELLHEIM. XVERNER. ‚ 

FRANCISCA. Örnagy Úr -- --- — 
твььнвIм. Édes Francisca, én téged még 

nem is köszöntélek. 

FRANCISCA. Gondolattal fogott Örnagy Úr. 
Tudom én hogy Örnagy Úrjó én hozzám. Én 
is jó vagyok Őrnagy Úrhoz. De az csak 
ugyan nem szép hogy Örnagy Úr így gyötri 
a’ kik hozzá jók. 

“'ERNER , magában. Értem biz ezt. De már 
jól vagyunk. 

TELLHEIM. Sorsom, F rancisca- - - Ált 
adád levelemet? 

FRANCISCA. Által; de vissza is hozom; 
mi csak a’ nyomtatottat tudjuk olvasni. 

TELLHEIM. Tacskó. 

FRANCISCA. ’S mi azt tartjuk, hogy az 
írást nem azoknak találták fel, a’ kik élö 
szóval beszélhetnek , ha akarják. 
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TELLIIEIM. Kérlek, vidd vissza ’s kérd, 
olvassa meg. Benne egész igazodásom, min 
den okom. 

FRANCISCA. Azokat mi hallani akarjuk, 
nem olvasni. 

TELLIIEIM. Tölem hallani? hogy mînden 
szava, hogy minden tekintete megzavarjon; 
hogy minden pillantatban érezzem vesztesé 
gem’ nagy voltát! „ 

FRANCISCA. Irgalom nélkú'l. — Fog'a Or 
nagy Úr. 111.15. 1‘ num. Három órakor várni 
fogja Örnagy Urat; Kimegy’en, megtekinte 
ni a’ várost, ’s Ornagy Urnak véle kell 
Inennl. 

TELLHEIM. Vele kimenni. „ ‚ 
FRANCISCA. ’S mit Iíd nekeIn Ornagy Ur, 

ha' én itthon maradok, ha kettejeket eresztem'? 
TELLHEIM. Magam vele? 
FRANCISCA. Még pedig eggy szép hintó 

ban. 

TELLHEIM. Az lehetetlen. b 
FRANCISCA. De igen ám. A’ hintóban Or 

nagy ÚI' kénytelen lesz kiállani a’ kaccz’et; 
ezért e’sik .csak. -- ЕЩg az ahhoz hogy Or 
n'agy Ur báromkor itt terem.- De hiszen 
Orllagy Ur , tanú nélkl'íl akara velem s2161 
lanî з ’S nem vagyunk magunk.> -—‘ Wemmsm. 



87 

М 
mill, 

rjuk, 

nden 

rjon; 
tesi 

0r 

‘ШК 

т 

хе“ 

‘ñ` : 

TELLIIEIM. Wernerrel annyi mint ha Ina 
gunk volnánk. De olvasatlan maradván a’ 
levél, nincs Init mondanom. 

FRANCISCA’. Annyi Imint ha magunkban 
volnánk. — _Ornagy Urnak hát nincsenek 
titkai Strázsamester Uram 'e1öttf¢ 

‘шььншм. Nincsenek , Francisca. 
FRANCISCA. De hát ha van ’ff legalább eggy 

czikkelyben. 
' TELLHEIM. Mit»jelenthet az , Francisca ‘l 
WERNER. Miért, Lyányasszonykám’@ 
FRANCISCA. Eggy bizonyos, bizonyos 

czikkelyben.‘— Strázsamester Uram, hát 
mind a’ húsz? тент.‚ы. шшыем .ail'.mm1 ы ш mél. 

WERNER. Szt! szt! Leányasszonykám! 
Leányasszonykám ! 

TELLHEIM. Mit >tészen az? 
FRANCISCA. Huss aх ujjon, Strázsamester 

Шraт? — мамы „мы »on v01... una... 
TELLHEIM. Mi bajotok van egymással? 
WERNER. Lyányasszonykám; Lyányas 

szonykám! hiszen cSak megérti a’ tréfát? 
TELLHEIM. Werner, feledhetd a’ Init olly 

sok ízben mondottam: lyányszeméllyel bizo 
nyos pont felett Soha sem kell tréfálni. 

WERNER. Szegény bI'I'nöS lelkemre m0n~‘ 
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dom , kiñttyent az eszemböl. Követem érte , 
édes Leányasszonykám. 

FRANCISCA- Légyen hát tréfa, ’s ez út 
tal megbocsátom. 

твььншм. Нa hát el kell jönöm, csi 
náld hogy olvassa meg a’ levelet. Az meg 
ment a' kíntól, hogy újra végig gondoljam, 
a’ mit felejteni szeretnék. —- De mi ez? hi 
szen a’ levé] fel vala bontva? 

FRANCISCA. De nem volt. --- Valóban. fel 

volt ! Vallyon kibonthattâ fel 1 De megolvas 
ni, Örnagy Úr, azt mi nem cselekedtük. 
Nem is fogjuk; mert hiszen eljö írója. -— 
’S tudja e Örnagy Úr , öltözzék ‘Huszár uni 
formisába, ’s vesse le ezt a’ kaputot. Ez 
most menthelö. Őrnagy Úr nem vára ben 
nünket. ‘- Mi mingyart öltözködünk,'s asz 
talhoz űlünk. Megtartanánk Örnagy Urat, 
de úgy éhen kelnénk fel az asztaltól. Pe 
dig lássa Örnagy Úr, olly felette szerelme 
sek még csakugyan nem vagyunk, hogy ne 
éheznénk. , 

твььншм. Megyek, Francisca. Te azon 
ban készítsd el, hogy sem asszonyod’ szemé 
ben , sem a’ magaméban ne kelljen úgy meg» 
jelennem mint a’ ki nem érdemel egyebet 
úlálatnáL- Jer, Werner, te velem ebédelsz. 
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WERNER. Köz asztalnál. Itt nekem eggy 
falat Sem esnék jóízi'íen. 

I Í TELLIIEIM. А szobamban. 

WERNER. Nyomban követem' Ornagy U 
rat ; csak még eggy Szót a’ Leányasszonnyal. 

TELLHEIM. Ez nekem tetszik. 
El. 

'TIZENEGCYEDIK JELENE'S. 
WERNER. FRANCISCA~ 

FRANCISCA. Hát Strázsamester Umm? — 
WERNER. Lyányasszonykám, ha eljövök 

majd , én is felöltözködve jöjjek? 
FRANCISCA. Jöjjön a’ mint akar. Szemem 

nek nem lesz kifogása Strázsamester Uram 
ellen, de fü'lemnek, ella'ttam, annál inkább 
kell örizkedni. ~-- Húsz ujja, ’s mind tele 
gyl'írl'ível ! Ё] , éj , Strázsamester Uram ! 

WERNER. Nem, Lya’nyasszonykám, nem ! 
az csak úgy elperdl'íle a’ nyelvemen. Ne 
higyje, édes szép Leányasszonykám! Hiszen 
eggy gyI’I'rI'í mindég elév. Százszor meg’ sz:12 
szor hallám az Örnagyomtól, hogy az huncz. 
fut, *s nem becsűletes legény, a’ ki lea'nyt 
ámít el; ’s ezt mondom én is. Bízza erre ma 

а“. —Вe тe" ek lltálla. — megszun'l‘a, me - o l E 
‘дна a’ leány' kezët, я’ megyen. 

Pk* 
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FRANCISCA. Ez az ember nekem tetszik. - 
Midön bé nknr “Рай, Minna kijů. 

TIZENKETTEDIK JELENE'S. 

MINNA. FRANCISCA. 

пиши. Elment az Örnagy? — Francisca, 
úgy tetszik, most ismét eléggé csendes va 
gyok, "s meg leh’etett volna tartóztatnom. 

FRANCISCA. En peйд; még csendesebbé 
teszem Nagysádat. 

MINNA. Az az ö levele ! ah , az az ö levele. 
Minden Sora Vmìnden szava festette a’ nemes 
érzésl'í, nagy lelkl'í férfit; minden vonoga 
tózásai birtokom e161 szerelmét magyarázták 
nekem. ‘- Megsejté kétség’ kivül hogy meg 
olvas'fínk. --- Bär! csak jöjön.- Eljö e bizo 
nyтает’? .-- Egyedül azt veszem neki vét 
kI'íl hogy büszkesége tovább megyen mint' 
ПИk. Mert még kedvesünknek sem akami 
köszönni szerencsénket , az büszkeség , meg 
becsl'ílhetetlen büszkeség. Ha azt nagyon ta 
l‘fílja velem >éreztetni; Francisca — — _ 

FHANCISCA. Úgy rajta Мád Nagysád? 
MINNA. Éj, liíssa az ember! Már megint 

kedved jöve бы szánni? Нeт, kedves ban 
ад. Eggy hibája miatt nem szokás a’ féríìa 
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kon kiadni. _De eggy} csintalankodás száll 
fejembe; az hogy öt e’ büszkesége miatt ha 
sonló büszkeséggel büntessem. 

FRANCISCA. Így Nagysád egészen el van 
csendesűlve. 

MINNA. Elvagyok. Csak jer. Neked is 
lesz benne eggy kisded részed. 

Bemennek . 

NEGYEDIK FELVONÁS. 

ELSÖ JELENÉS. 

Minna’ szobája. 
м l N N A gazdag de já izlésü öltözetben- F R A N C I S C A. 

Ebédlő! kelnek fel , mellyet nz eggyik [nu elszed. 

FRANCISCA. Nagysád éhen marada. 
MINNA. Gondolod, Francisca’.t -- Hátha 

nem-éhen űltem le? 
FRANCISCA. Elvégeztük volt hogy elö nem 

hozzukmíg eszünk. De azt is meg kell vala 
_g'gérnü‘nk, hogy nem gondolkodunk róla. 
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MINNA. Valóban nekem minden gondola 
tom Aö volt. 

FRANCISCA. Vettem észre. Száz meg száz‘ 
dolgot'hoztam elö , ’s Nagysádmindég faná 
kúl felelt. _ A' ,вы; 1„;, ваш hoz. Ime ittjö va 
;lami, mi mellett inkább van helye a’ szom 
polygásnak. 

MINNA. Szompolygásnak? Az nekem e 
szembe sem jut. Én csak leczkémnek készú' 
lök. »- Értettél e engem, Francisca? 

FRANCIScA. 0h igen; de legjobb volna 
ha be'nm'inket'nem fa’rasztana a’ leczkézéssel. 

MINNA. Meglátod, tökéletesen ismerem. 
A’ ki most minden gazdaságommal eltol ma 
gától, az egész világgal kikél birtokomért, 
ha megérti, hogy el vagyok hagyva, hogy 
szerencsétlen vagyok. 

FRANCISCA, a’ legkomolybb hangzámL’S az efféle 
véghetetlenül csiklandja a’ legtitkosbb ön 
szeretetet. 

MINNA. Erkölcsbíró! Nézze az ember e 
löbb hiuságon kapa, most önszereteten! -- 
Csak hagyd rár'n, édes Franc'isca‘! l"niiatlîam 
osztán te is azt cs_i'nálhat’il Strázsamétsì'ëi'ëdê 
del, a' mi magadnak fog tetszeni. ' ' 

FRANCISCA. Strázsamesteremme‘l‘ŕï,f" 
MINNA. Oh, ha tagadoìì,‘bizbnyos'.‘‘Mëg 
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nem láttam ötet; de azok után, a’ miket ne 
kem felöle beszéllél , azt jövendölöm , hogy 
övé lészesz. 

~ 

MÁSODIKJELENÉS 

RILL. MINNA. FRANcISCA; 
Q 

Úr? 
Í BILL, msg ы szinen uvm. Szabad e, Órnagy 

FRANCISCA. Vallyon mi lelte ezt? Mit 
keres ez itt? „z „1:6 felé мы. 

KILL. Mi a’ manó! Nem jó helytt járok? 
De nem; ez az ö szobája. 

MINNA , ггщьыьм. А’ mint látom , ez az 
Ur úgy hiszi, hogy Tellheim Ornagy még 
itt sz'fíllasol. 

BILL. Igen is, én az Örnagyot, Tellheim 
Ornagyot keresem. J 

FRANCISCA. Már nem lakik itt. 
RILL. Mint történhetnék az ? huszonnégy 

óra elött még itt lakott. Különös! 
MINNA , Rin relé kazemvén. Uram ——- --- — 

вшь. Ah , Nngysád , ezer meg' ezer bo» 
csánatòt. ` ' 

Mmm; Az Úr’ tévedése bocsánandó , ’s 
álmélkodása természetes. Az Örnagy, látván 
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hogy én idegen „мы“ nem tudokialálni, 
szobáját nékem cngedé.  

RILI.. 0h az ollyat várhatni töle. Az én 
barátom a’ legbecsl'íletesebb ember a’ Vilá 
gon , ’s akkor szerencsés, ha másoknak szol 
gálatot tehet. 

MINNA. Azonban hova költözött-pirúl 
va vallom meg, megmondani nem tudom. Barátjai még e’ szobákban fogják keresni. . 

шьь, Szorosbb balfátja mint én, ninos, 
arról bizonyossá te'hetenl Nagysádai‘. 

MINNA. Francisca , nem tudnád? 
FRANCISCA. Nem tudom, Mélcsás Kisas 

пony. 
BILL. Szorgos dolgom volna az (Этa; 

gyal. Felette örvendetes hírt hozok neki, 
mellytöl magán kivül lesz ha majd meghallja. 

MINNA. Annál inkább sajnálmn hogy itt 
nem találja az Úr. De Iîgy hiszem, kevéS 

. idö alatt meg гogo": lámi. _ На egyenlö , 
'ki’ szájából veendi a’ hírt _ _ _ 

t 

BILL. a’ Heidi-Ministertöl jövök; a 
Herczeg sokkegyes leereszkedéssel van erán 
ham- Tudja hogy énfTel‘lheim Örnagy’ barát-‚ 
ságával dicsekedhetem, ’s ezt mondá: Édes 
Байт, a’ Maga Tellheimja’ dolgai jó for 
d'úlëíst vesznek, ’s lígy hiszem, azokat a’ 
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legszerencsésebb kimenetel fogja koronázni; 
ma ho`lnap eggy Udvari levelet kap, melly 
véget vet elakadásának. -‘ E‘jó hírrel sza. 
ladtam Tellheimot megörvendeztetni. 

MINNA. Uram, ez a’ tudósítás véghetet 
lenl'íl kedves lesz az Örnagynak. Óhajtanám 
neki barsitját megnevezhctni, ki illy me 
leg részt veszen szerencséjén. 

BILL. Én Báró Rillenhausen vagyok. — 
Nagysádnak álmélkodrísa azt mutatja , hogy 
elötte isnléretes az a’ régi ház, mellyböl e 
redni dicsöségem van. Monarchiánknak nem 
vala fényesbb háza a’ hajdani idökben , de 
azok az áldozatok, mellyeket öseim Ural 
kodóinknak tettenek, elmésztették vagyo 
nunkat, ’s ezek az örök háborúk nem cn 
gedik a’Kil-álynak, hogy bennem jufalmaz 
za meg a’ mit eleim az ö elejiért tettenek. 
Máshol hl'íségemnek, bátor lelkemnek en 
nyi teнei után, mál` oberster Voluék‘. itt 
feljebb nem tudtam hágni Kapitányságnál. 
’S eggy elleresztett Kapitány — _ _ 

шмм. Nagy szerencsétlensé‘r. 
BILL. Elobsitolt Kapitány! - Mèg va 

gyok romolva örökre. 
мшм. Szívembííl sajnálom esetét. 
mm.. Nagysád igen kegyes. - Itt nincs 



96 

becsűlete az érdemnek. Illy embert obsitolni 
el mintén! ki minden vagyonát elköltötte 
a’ szolgálatban, ’s annyira jutott,hogy van 
nak napok, midön nincs mit tennem számba! 

MINNA. Irtdztató! 
mLL. Nagysád igen kegyes. - ’S a’ 

példabeszéd szerint, nyomorúság soha nem 
jár egyedül. Az vala hátra a’ mi itten ért. -- 
Jó születésű embernek nincs egyéb menedé 
ke a’ kártyánál. Még rá nem szorűltam, ül 
dözött a' szerencse , hogy magam is bámúltam 
belé: most úgy e_lhagya,mintha soha sem 
akarna visszatérni. Két hét olta eggy nap 
sem múlt el hogy füstbe nem méne bankom. 
Ma estve ismét szerencsémet kellene próbál 
nom, de elébb kell arról gondoskodnunk, 
hogy tengjünk eggy napról más ná'pra; já 
ték nélkül ellehetünk. 

MINNA, ki míg Rill шшшаgы fem.Z , mól gondosko 
dott, hogy mint adhasson neki bánlása nélkül valamit. Uram, 

én is örömest játszom, ’s megvallom, igen 
nagy örömem van, ha nyerek. Az Ur ügyes 
játékos, a’ mint hallom; most szerencsétlen, 
de az nem tart mindéa. Én örömest .adom 
pénzemet illy kezekbe. Nem engedne nekem 
az Ur eggy kisded részt bankjában? 

BILL. ‘Tiszta szívvel, Nagysád. 
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MINNA. De. én jelen nem lehetek'a'jаílrék 
mellett. 

RILL._Mi szükség is arra? 
MINNA. Ha‘szerencsések leszünk, az Úr. 

elhozza részemet. Pénz: vesz ki ssllllljliból f 
Hillnek. 

BILL. E’ pillantat olta a’ szerencse mo 
solyogva pillant ra'm. 

. imag. 

AHARMADIK JELENÉSQ 
t, 

MINNA. FRANCISCA» 

FRANCISCA. Ha tudok e még szóllani? 
Ezt szépen tevé Nagysád. _ A 

MINNA. Piríts', Francisca; érdemlem azt; 
--- De nem, ne piríts; nem érdemlem azt. 

FRANCISCA. Eggy tolvajt állítani lábra! 
MINNA. Én benne csak a’, szerencsétlent 

láttam. 

FRANCISCA» ’S az benne a’ 'legszenved 
hetlenebb, hogy pajtásának nézheti Nagy 
sádat. Oh, hadd menjek utána! 

_ Mmm. Meghűl a' kávé;jer,A töltsd 
FRANCISCA. Vissza kell vennem _aÃ а’ 

sok pénzt. -Hogy nem látta Nagysád hogy 
azt a’ sok aranyat eggy büszke koши; 
дa]; adta! Miaua maga wm ki a’ kivét Ki {Щ kol 

нём’. :,i'rz'mznv. vnr. 5 
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dusnak annyit? ’S még elhárítani róla a’ szé 
gyent, hogy azt koldulta! A’ nagyszívű fel 
segéllöt, ki a’ koldusban nem akarja a' kol 
dust látni, viszont a’ koldus sem akarja is 
merni felsegéllöjének. 

MINNA , hidegen, elmerülve, ’ukávéját'hörbölvém Fran 
cisca, te olly jól érted kiismérni az embe 
reket ; de mikor tanúlod meg valaha, hogy 
tűrni a’ rosszakat is kell? Emberek a’ ros 

szali isfés sokszor nem olly rosszak mint 
látszanak. Csak hogy fel kell lelni tud 
nunk jobb oldalaikat. Én azt hiszem a’ sze 
rencsétlen ember felöl, hogy idétlenűl büsz 
ke; .látékosnak adja ki magát; szégyelli el 
fogadni jótétemet; átallja mutatni hogy né 
kem hálával tartozik; ‘s ki tudja, nem sza 
lad e mingyárt, kiñzetni adósságait, nem 
teszi e félre a’ mi kezében megmarad, hogy 
magát összehúzva éldegéljen, ’s talán eszé 
be sem jut a’ játék. Valld meg csak, olly 
könnyü e felejteni, hogy eggykor jobb na 
pokat is láttunk, ’s olly könnyü e annakjó 
tételre szorulni, a’ ki eggykor talán maga 
„деле a’ szerencsétleneket'.l - Tedd félre 
a’ két findzsát.-De Tellheimnak nem kel 
lene e már itt lenni‘? ‚ 

FRANCISCA. Nem, Nagysád; én eggyiket 
1 
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sem tudom; sem rossz emberben nem tudom 
látni a’ jó old1‚1lt, sem jóban nem tú'rhetem 
а’ rosszat. 

MINNA. De eljő e? 
FRANCISCA. óhajtanám, ne jönne. Nagy 

sád benne eggy kevés büszkeséget gyanít, 
a’ legjobb, legnemesbb emberben , ’s eléggé kegyetlen így elkínzani. 

MINNA. Megint kezded ? Hallgass ; annak 
úgy kell lenni, azt én úgy akarom. --- Нa’ 

_- Magadat hagylak vele, ’s akkor _ --- i 
De falun Ш? van. „дат E 

NEGYEDIK JELENÉS. 
“I l.; R N Е R, peczkcseu , mintha szolgálatban volna. M I N N A. 

FRANCISCA. 

FRANCISCA: Nem; csak kedves 
tere. 

f`MINNA. Tellheimnak kedves, 
FRANCISCA. Hogy nekem öt 

Strázsames 

vagy neked. 
et Nagysád 

meg ne zavarja! _Szolgálója, Strázsames 
ter Uram! Mi jót hoz? 

WERNER. Fmncisna'ra. nem íígyclvén, egyenesen Minni 
на‘ mesycu' Tellheim Ornagy Ur Mélcsás Bar 

:y 

` b 
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helm Kisasszonynak általam, Strázsames 
ter Werner Pál által, ajánlja kész köte 
les szolgálatját, ’s jelenti hogy tüstént itt 
lesz. ' 

MINNA. ’S hol marada' el Örnagy Úr? 
WERNER. Nagysád meg fog bocsátani; mi 

még három elött kiindúlánk quártélyunkról; 
de imhol a’ HadifSzámtal-tó útunkba akadt, 
megszóllít‘otta az Örnagyot; ’s minthogy az 
afféle Urakkal a’ beszéd soha nem ér véget, 
битву Úr parancsola velem, hogy ez aka 
dékot >Mél‘csás Barhelm Kisasszonynak ra 
portíi‘dzzam. 

MlNNA. Igen jó , Strázsamester Uram. Óv 
hajtanám' hogy a’ Hadi-Számtartó Örnagy 
Úrnak kívánatos jelentést tegyen. » ' 

WERNER. Ollyat az aífe'le Urak ŕitkán 
szoktak Tiszteknek.--Tetszik Nagysádnak 
valamit parancsolni? апаыыаg 
' FRANclscA. Hova, hova illy hamar, Strá 
zsamester Uram?-Hát mi ketten nem ered 

nénk eggy kis csevegésbe? 
у WERNER , um'. hmggal 's „умшаg neuw. Иt nem, 
Leáuyasszonyka; az a’ tisztelet, a’ subordi 
natio ellen van. 

MINNA. Köszönöm fáradságát, Strázsames 
ter Uram, ’s szeretem hogy összeismérke 



101 
 

dénk. Francisca nekem Strázsamester Uram 
felől sok jót mondott. 

“"ERNER , Канта} meghajtással, megyen. 

ÖTÖDIK JELENE's 
MINNA. FRANCISCA 

MINNA. ’S ez a’ te Strázsamestered? 
FRANCISCA. Е’ hangot, mellyel a’ „te 

Strázsamestered“ a’ Nagysád’ szájából jö, 
most nincs idöm felpittyenteni. -~ Igen is , 
ez az én Strázsamesterem. Nagysádnak ő 
gyalúlatlankának tetszhetett. Úgy hitte , рa 
rádéban kell magát produkálni, ’s a’ ka 
tona , mikor parádéban vagyon, inkább lát 
szik drótbábnak mint embernek. Hallaná 
csak Nagysád, mint egészen más ö, mikor 
a’ maga kényén van. 

MINNA- Az lesz hát az oka! 
FRANCISCA. Gondolom, a’ szálában lesz. 

Megengedné Nagysád hogy kimenjek hozzá? 
MINNA. Nem örömest tagadom meg ked 

vedet, de most itt kell maradnod. Jelen kell 
lenned beszéllgetésünk alam-’S még va 
lami jut eszembe. — lcvonvân „ml'ét. -Fogd 
jegygyú'rú'met, ’s add ide a’ mit én adtam 
Tellheimnak. 
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FRANCISCA. N em értem Nagysádat. Mí 
nek az? Jól még magam sem tudom; de-' 
úgy фаsы]: , adhatja elö magát valami hogy 
haszna lesz. --- Francisca anvwíminuámazörnagy'iegy‘ 
gyürüjét , 'a annak helyébe azf‘adja , mellyet az Öruagy velt jegygyů 
rükèpen Minnálól. Kopognak. — Ez Tellheim lesz.' 

HATODIK JELENÉS. 

T Е L L H E l M , jobban öltözve, de ucm ‘a' Freucisca’ 
îanicsa szerínt- M I N N A. F R A N C I S C A» 

TELLHEIM. Nagysád megbp‘csát Вoду ké 
söbben jövök’. / . ' 

MINNA. О Örnagy Úr, szinte katoná 
san mi ag illyet nem vesszük egymásnak. 
Örnagy Ur itt van, ’s az nekem elég. — 
Várni örömet maga is öröm. — Hát? mosolyg 
va ne’zmmébe. Kedves Tellheim,. nem igaz'i 
gyermekek „мы; e azelébb‘ 

TELLHEIM. Valóban gyermekek, kik el 
lenkeznek, midön engedniek kellene. „ 

MINNA. Ki kell mennünk, kedï’es Or 
nagy körültekinteni a’ várost; ’s úgy'osz 
tán elébe a’ bályámnak. ' 

TELLHEIM. Nem értem Nagysádat. 
wnNN. ‘. Lássa Örńagy Úr, még a’ НgfО!! 

tosabbat sem mondhatánk el egymásnak. --- 
Nagybátyäm még ma itt lesz. Baj érte 'sze-‘ 
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kei‘ét az útban, ’s Еgy törtém hogy nem 
eggyütt jövénk be. 

твььшпм. Gróf Bruchsall e? --~ ’S vis 

szajöve Olasz~országból’§ 
мшм. A’ háboru elkergette, a’ béke 

visszahozta. Ne tartson semmitöl, Tellheim. 
Ha eggykor nem várhatánk is töle egyebet 
mint gátlásokat öszekelésünk ellen - —— 

TELLHEXM, ,.shßjm. Összekelésünk! 
Mmm. А’ nagybátyám barátja Örnagy Úr 

nak. Annyi jót halla annyi jóktól az Úr fe 
löl, hogy nem maradhata meg egykori ide 
gensége mellett. Lángol látni az Шrat, hogy 
engemet mint nevelôm ’s atyám áltadjon Ö1' 
nagy Úrńak.  

твььнвш. Ah, Méltós. Kisasszony, de 
miért, oh miért nem olvasta meg levelemet? 

lmxNA. Levelét? - Igen, emlékezem 
hogy vettem egyet. —- Hogy is van, Fran 
cisca'? megolvastuk, vagy nem olvastuk 
meg@ — De mondja el hát, Örnagy Úr , mi 
vala abban a’ levélbenî. 

твььншм. А’ mit “Нeт becsl'ílet kívánt. 

‚ 'Mmm. A’ 'becsűlet aт; kivánja az 
Urtól, hogy eggy becsl'íletes leányt pártá 
ban Ele hagyjon. --- Meg kell vala olvasnom 
az Ur’ levelét, kedves Tellheim. De lli 
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szem a’ mit nem olvastam meg, hallom 
most; ’  

TELLHElM. Hallani foдa Nagysád. 
MINNA. Azt hallanom nem szükség; a’ 

dolog világosan szól. Örnagy Úr nem képes 
olly' gyalázatos tettet elkövetni, hogy en 
gem ne akarjon többé. Nem érti hogy az raj 
tam szennyet hagyna , ’s ollyat, h'ogy le 
nem moshatnаím’!l Leánytársaim ujjal muto 
gatnának. Nézzd ezt a’ Barnhelm VVilhel 
mínát, ezt fognák mondani, ki azzal hizel 
kedék magának hogy mivel pénze van, meg 
kaphatja a’ derék Tellheimot; mintha de 
'rék embert pénzen 'lehetne venni. Ezt mon 
denák, meri: hazám’ leányi edоi; mindég 
ifArígyelve né'ztek engem.' H_Ogy gazdag lyány 

‘vagyok, nem tagadhatják; Aazi: szeretnék ta 
gmini‘ hegy jó 'lyány Ais vagyok , ki neн} e 
'gész‘en méltatlan Вogy férjet kapjon. -Ugy 
e, .T'ellheimÍl 

TELLHEIM. Ohzigen, a’ szó nagyon illik 
a’ASaxoniai leányok’ szájába! Ök Nagysád» 
tól. шумы fognak eggy szolgálatjából el 

‘ boc'sátotß 'eggy becsl'íletélïen megsértett Tisz 
теt, -eggy bénáb, eggy koldust! 
"131' MlfNA’ " ’s az Ur mind ez volna? Már e elott hallüttam ‘illy formát. Itt a’ rossz 
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egyveleg áll a’ jóval. Tekintsük közelebb 
röl eggyikét és másikát: _- El van bocsát 
va? -- Én úgy hittem hogy csak fogyaszt 
va van Ezrede , ’s a' kit ez a' sors ére , nincs 
elbocsátva. - Miként eshetett az hogy en 
nyi érdemń' embert meg nem tartottak? 

TELLHEIM. Úgy eshetett, a’ mint esnie 
kellett. А’ nagyok meg vannak gyözödve a’ 
felöl, hogy a’ katona érettek hajlandóság-ból 
keveset, kötelességböl nem sokkal többet, 
hanem mindent becsűletért teszen. Hogy ér 
hetné tehát'a' gondolat, hogy nekik tartoz 
nak valamivel? A’ béke megmutatá, hogy 
ollyan nélkül mint én vagyok, ellehetnek, 
’s ha jól tekintjük nincs senki, hogy nél 
küle el nem lehetnének. 

MINNA. Örnagy Úr úgy szóll, mint a’ 
ki viszont nélkú'lök lehet el. Én a’ Nagyok 
nak végetlen köszönettel tartozom, hogy le 
mondának arról, kiben én velek osztozni 
nem szeretnék. Az Úr' Monarchája én va 
gyek , Tellhelim; másra az Úrnak szüksége 
nincs; -- De Qrríagy Úr nem csak elbocsát 
va van; az’Ur ennél még valami több. Mi 
is még az Ur, Tellheim. Az Úr béna, az 
Ur koldus. —- Végig pillant „ju. Ez a’ béna még 
alkalmasint ép és egyenes; ez a’ 'béna még 
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e’léggé erösnek, egésségesnek tetszik. —~- 
Edes Tellheim, Maga azon szín alatt i116111 
ván koldúlóba hogy bénává van vagdalva, 
КМ“ ajfónál kap egyébütt alajnizsnát mint 
az olly jószívl'í lyányokénál, millyen én va 
gyok. 

TELLHEIM. Én e’ szókban csak a’ dévaj 
kedvl'í leányt hallom, édes Minna! 

MINNA. Én pedig az Úr feleletében csak 
az édes Minnát, Tellheim. Abba hagyom a' 
dévajkodást; mert említem, az Úr valóban 
eggy kevésse' bénácska. Jobb karja lövést 
kapott. De az sem olly felette rossz; Annál 
kevésbb okom lesz félni az Úr’ pálczájától. 

TELLHEIM. Kisasszony! 
MINNA. Értem, aztfakarja mondani: de 

Örnagy Úrnak annál több , az enyém‘töl félni. 
Jó, jó, kedves Tellheim, reménylem 'az Ur 
nem‘ád okot ra'. ' 

твььншм. Nagysádnak nevetni tetszik. 
Sajnálom hogy én nem nevethetek. 

MmNA. ’S miért nem , Tellheim’i Mi sza 
va van az Úrnak a’ nevetés ellen?‘ Nem 
Szollhatni e nevetve is okosan? -— Kedves 
Tellheim a’ nevetés néha bennünket józa 
“abba” hágy mint a’ rossz kedv. A’ példa 
elöttünk van. Az Úr’ nevetö barátnéja i%?! 



107 

zábban ítéli meg az Úr' dolgait mint önma 
ga. - Е1 lévén eresztve, úgy hiszi, hogy 
becsűletében van megsértve. Meg lévén lö 
ve karja, úgy hiszi, hogy bénává van téve. 
Ha jólvan e ez így? nincs e ez nagyítva? 
’s azt én rendeltem úgy, hogy minden na 
gyítás nevetséges legyen? Fogadom, ha 
majd a’ koldusság’ czikkelyét nézem is, av. 
is csak úgy állja ki a’ próbakövet. Eggyszer, 
kétszer , háromszor e'lveszté talán paripáját; 
ez vagy amaz Banquiérnál elveszett egg 
két „Ритм; ez amaz költségét, mellyet 
Királya, nevében tulajdonából teve, meg 
nem fogja kaphatni. ’S ezek miatt már kol 
dus e. Ha az Úrnak csak az maradt volna is, 
a’ mit nagybátyám hoz. ' 

‘ TELLHEIM. Gróf Bruchsall nekem semmit 
nem hoz. ‚ 

MINNA. Nem egyebet mint azon kétezer 
piszto'lt, mellyet az Úr olly nagylelkűen 
nyújtott volt Rendeinknek a’ magáéból. 

TELLHEIM. Csak olvasá vala meg levele 
met Nagysád. 

MINNA. Igen tehát, Tellheim; olvastam 
azt. De a’ mit benne e’ pontról olvastam, 
megvallom, nem értem. A’ legnemesbbcse 
lekedetböl csinálnának e az Urnak vétket? 
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Az lehetetlen. -- Fejtse meg azt nekem,édes 
Tellheim ! 

TELLHEIM. Emlékezik Nagysád, én‘ va'~ 
lék kiküldve hogy a’ hadi-adót , ha külömben 
nem menne , a’ legsanyarúbb módon is, hajt. 
sam be. Szántam a’ szegény ellenségi földet, 
’s a’ mit Saxónia nem tehete le egészen , tu 
lajdon erszényemböl ñzettem hozzá. 

MINNA. Mint ne emlékezném?“ Szeret 

tem érte Örnagy Urat, minekelötte még lát 
tam. 

TELLHEIM. A’ Sax Rendek nekem e’ sum 

máról Tisztát adtak , ’s én az adósságot, meg 
kötetvén a’ béke , a’ helybe-hagyandó adós 
ságok közé kivánám felvétetni. Kérdésbe ve 
vék, ha való e hogy én a’ pénz’ híját a’ ma 
gaméból pótoltam ki, ’s titkos eggyet-értés 
re magyarázzák a’ dolgot, mintha a’ summa 
nekem kedveskedésképen volt volna kötelez 
ve , mivel a’ Rendekkel igen könnyen szál 
lottam a’ legalsóbb summára, mellyre csak 
a’ teljes lehetetlenség' esetében volt szabad 
szállanom. -Így méne ki kezemböl az írás, 
és ha megñzettetik a’ pénz , bizonyosan nem 
nékem ñzettetik. Ez által tartom én magamat 
megsértve, nem az eleresztés által, melly 
Aért esedeztem volna , ha így nem kapám va 
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la meg. --- Mit mosolyg Nagysád’! — Haha 
ha , lámfén is nevetek. 

MINNA. O'h fojtsa el nevetését , Tellheim! 
ez a’ legrettenetesbb nevetése az embergyü 
löiésnek. ‘- Nem; az Úr nem az, ki meg 
bánhassa a' jótettet, mivel ért'e rosszat lát‘. 
nem;lehetetlen hogy a’ rossz,mellye’ szép 
tettböl erede , tartós legyenVA’ valónak ki 
kell világosodni. Bátyámnak állítása, a’ 
Rendek’ állítása ~--~ _ _ 

TELLHEIM. A’ Nagysád' báty'áé’.l a’ Ren 
deké? Hahaha! A 

мшм. Az ‘Úr’ nevetése nekem gyilko 
som. Ha hiszen az Úr a’ jóba, a’ goudvi 
selésbe , ne nevesseu! Rettenetesebben mint 
e’ nevetés senы nem káromkodhatik. — 'S 

tegyük a’ legnagyobbat a’ mi az Urat érhe 
té. Ha az Úr’ szép (eщёt itt nem ismerik 
meg, nálunk ismerik meg, ’s ha a’ mi Ren» 
deinkben ki nem holt a’ becsl'ilet’ minden 

érzése, tudom Init‘ csinálnak. ---. De mit is 
nem gondolok még? Tellheim, képzelje az 
Úr [logy e’ kétezer pisztólt eggy üldözö (аst 
\’8 kártyán veszAtette el. A’ Kirf'rly az Ur 
nak szerencsétlen kárfya volt: mgm „mmh , 
a’ Dáma aunál kedvezöbb lesz. A’ Gondvi- 

selés, higyjen nekem , édes Tellheim, min 
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dég pártjáŕa kél a’ jó embernek, ’s kipótol 
ja veszteségét, gyakorta még elöre. Az a’ 
tett, mellyaz Urat kétezer pisztóljától {osж 
ja meg, ha tudnillik megfosztja, engem 
“eщe meg az Úrnak. E’ tette nélkül nem 
óhajtám vala látni az Urat. Tudja az Úr, hogy 
meg nem hívajeleném meg az‘elsö társasa’g 
ban, hol ,az Urat találni reméltem. Egye 
dül az Úr’ kedvéértmentem oda, ’s olly fel 
téttel mentem oda, hogy' szeretni fogom, 
hogy magamévá teszem, bár mibe kerl'íl. - 
De mi lelte az Urat’.l mibe merl'ílt el? Az 
Úr semmi szavamat nem értette. — No i 

gen, igìeje hogy abba hagyjuk. Jöjön nagy Ur! mja“ года. Francisca, álljon elö 
a’ szckér. 

' твььншм , kílêpî mgám’ Mam' rml'„i kann, 
»,.Fmwím má“ menvén. Ne, ne, Francisca! ne 
kem nem ' lehet szerencsém a’ Méltós. Kis 
‘assszonyt kísérnem. Hagyjon eszem тeнeй: 
még ma Nagysád , ’s parancsolja hògy táтя 
zam;fa’ legjobb тon Vagyok azt örökre el 
veszteni. Eleget ellenkezém, af’ mint tölem 
kite1ék.'-- De minthogy még eszemen va 
gYOk, hallja Nagys'fíd, mit végeztem állha 
t'atosan, á’ mitöl semmi hatalom nem fogel 
moZdíth'atni. — Нa a’ játékban jó vetés nem 
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ér még; ha koczkám egészen meg nem for 
flúl; ha - -— -— 

мшм. Szavába kell esnem Örnagy Úr~ 
hak, ’s ezt mingyárt jelentenünk kell vala, 
Francisca. De te semmire nem emlékeztetsz. 
Beszédünk egészen másként folyt volna. ’S 
ha elöre bocsátám a’ hírt, mellyel az Urat 
Kapitány Rill kereste itt — 

TELLHEIM. Kicsoda? ’ 

A MINNA Kapitány Rill. Úgy mondá hogy barátja Örnagy Úrnak. 
TELLHEI'M. Nem rossz ember, de én ré 

цenи-61 az ö barátja nem vagyok. 
шум, Azt értette valamelly Herczeg 

Ministertöl, hogy az Úr’ dolga a’ 1eё‘sие 
rencsésebb kîmenetelhéz közelít. Eggy 11d 
vari levélnek útban kell lenni Örnagy Úr 

твььншм. Rill és eggy Minister! mint 
jöhetne össze az a’ kettö? G-yengéje a’ sze 
renesétlen embernek hogy mindég 'illy ha 
szontalanságokkal dicsekszik. -— ValaminekA 
ugyan kelle érni dolgomat; теrt’ csak,épen 
most értem a’ Hadi-Számtartótól, hogy a’K‘i- 
rály félre parancsolá vettetni az ellenem tá 
masztott wid’ pontjait, ’s tölem függ, írva 
tett jelentésemet, hogy míg dolgom el nem 
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döl, innen el nem mégyek, visszavenni. De 
mindössze is ebböl 105 állani az az egész 
felelet. Azt akarják hogy menjek. Nem Ъa 
lálták: nem megyek. Emésszen meg ellen 
ségim’ láttokra a’ legnagyobb inség ---- — --- 

MINNA. Átalkodott ember! 
TELLHEIM. Nekem nincs szükségem kegy 

re: én csak igazságot Мишok. Az én be~ 
csl'íkatem — — — 

MINNA. Az olly ember’ becsűlete mint az 
Örnagy Úré ’-- -f _ 

твььншм. Nem, Méltós. Kisasszony , 
Nagysád mindenben igen helyesen fog í$61 
ni tudni, de nem ez eggyben. A’ bee'sl'ílet nem 
lelki-isméretünk’ szмa, nem némelly kevés 
jók’ javalása -- --- ---- 

MINNA. Nem az, nem az; azt én is tu 
dom. A’ becsú'let - becsl'ílet. _ ’ 

твььншм. Eggy szóval , Mél't. Kisas 
szony; mert N agysa'd nem engedé elmondanom: 
ha tölem olly gyalázatosan tagadják meg a’ 
mi enyém; ha 'Becsŕíletem a’ legteljesAbb e 
légtétet nem> kaшa, úgy én Nagysádé nem 
lehetek; mert a’ világ’ szemeiben nem va 
gyok méltó az lennî. Barnhelm Minna fedd 
telen nevl'i férjet érdemel. Az semmire-kel 
ló szerelem, melly a’ maga tárgyát megve 
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tésnek tudja kitenni; az semmire-való eш 
ber, ki nem'ätalja egész szerencséjét eggy 
feleségnek köszönni, kinek vak hajlandósá 
ga _ _ _ и . l 

.MINNA. Igazán ezt tartja Ornag-y Ur? _ 
ham foreman мы. Francisca — — — 

TELLHEIM. Ne nehezteljen Nagysád! 
мины, sugva Franciscan. Már ideje; mit 

tanácslasz ? 

FRANCISCA. Én e? semmit. De való , sok 
a’ mit Ymivel. 

твььнвш. Nagysád neheztel? 
шт“, luidegen. Én? teljesééggel nem. 
TELLHEIM. Ha kevésbbé szeretném Nagy 

Sádatg'- — _ 
MINNA. Oh az valóban nagy csapás vol 

na rajtam. ’S láss’a Örnagy Úr, viszont én 
sem kívánom az Ur’ szerencsétlenségét. — 
Szeretni ingyen illik. --— — Osztán igen jó 
hogy szerencsétlenségeim felöl többet nem 
mondottam. Talán szánásától nyerém vala 
meg, a’ mit tölem- lassan vonvírl 1c njiâról n’ gyiirl‘it. 
-—. szerelme megtagadott. 

твььншм. Mit akar ezzel, Nagysád?A 
MINNA. Nem; eggyiknelc nem kell sem 

szerencsésebbé; sem szerencsétlèn‘ebbé ten 

ni a’ másikát; úgy akarja az iäzìz sz‘eretet. 
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Hiszek az Úrnak, ’s az Úrban‘nagyobb a’ be 
сынet, mint hogy attól kelljen tartanom, 
hogy a’ szeretetet félre érthetné. 

твььншм. Nagysád múlatja magát Sza 
vaimon? ‘ ' 

MINNA.' Foщa az Úr gyú'rlîjé't, mellyeì 
nekem hu"ségét lekötelezte. émail.. Légyen 
úgy. Ne ismertük légyen' egymást. 

TELLHEIM. Mit hallok? 

MINNA. ’S ez váratlan az Úrnak 3 -Fog 
ja! Gondolnám, vonakodása nem volt ala 
koskndás. ‘ 
f TELLHEIM. Isten! dfognavsn а’ gyfirm. ’S ezt 

nekem Minna mondha'tja --- - — 
MINNÀ. Az Úr eggy esetben nem lehef 

enyém: én semmi esetben nem az Úré. Az 
Úr’ sze'rencsétlensége hihetö: az enyém bi 
zo'nyos. —— Éljen szer'encsésen! - e1 aknmennï. 

TELLHEIM. Hová, édes Minna? - 
MINNA. Uranl., eza’‘bíztosság bántás. 
TÉLLHElM. Mi érî Nagysádat ?’ Hova akar 

menni ? 

MINNA. Eregszen! könnyeimcf reлeц? ¿I 
eggy hifszeg'et‘t le161.'‘ " 

El. 
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HETEDIK JELENE'S. 
TELLHEIM. FRANC'ISCA 

'PELLI-mlm. Könnyeit? ’s én eresszem ? _ 
unina ahr. 

FRASCISCA. Ne h1ît ‘Örnagy Úr! Hiszen 
csak nem megyen háló-szobájáig. 

тыььнвпм. Szerencsétlensége'? _ Nem 
úgy Inondá? l 

FRANCISCA. Elveszteni Örnagy Юrat — 
minekutána _ 

TELLHEIM. Ne kínozz Francisca! ki a‘ 
szóval'. ’ 

FRANCISCA.' Minekutána annyit áldoza 
fel Örnagy Úrnak; azt akarám mondani. _ 
Halljá hát Örnagy Úr eggy két szóval: _ 
Adjon МЫt lstennek, hogy nyakáról leráz 
hatja‘. _ Miért ne mondjam ki? sokz-í úgy 
sem maradhat titokban. _ Elszöktünk. _ 

' Gróf Bruchsall kitagadta, mivel alihoz nem 
akara Inenni , kit neki ö választott. _ Oda 
hagyánk mimlent, ’s annak indúltunk 11111 
na, ki _ — -— 

твььншм. Elég; jer hadd borúljak 16 
baihoz. l 

FRANCISCA. Mit gondol Örnagy Úr? Men 
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jen inkább, ’s köszönje kedvezö csillagza 
tának — -— _ 

TELLHEIM. Boldogtalan! ’s kinek nézsz 
te engem? --- Nem Francisca! e’ tanács nem 
jöve szívedböl. Ne neheztelj hogy kifakad 
fam. 

FRANCISCA. Ne tar'tóztasson Örnagy Úr. 
Látnom kell mit csinál. Mi könnyen érheté 
valami! — Most menjen Örnagy Úr, ’s jö 
jön késöbb , ha tetszik. -- Minna “en „дне“. 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

TELLHEIM. 

De , Francisca --- — — Oh, itt vай-Ь!‘ 
benneteket! —- Nem; ez sürgetöbb. --- Нa 
látni foдa szíves megbánásomat, bocsánat 
ját nem Гoшa tölem megtagadni. -Most bez 
zeg мы szorliltam , Werner. --- Nem, Min 
na, én nem vagyok hitszegett! — new@ „ъ 



___ 

  
 

ELsó JELENES. ,I 
aille!!! Ebédló. 
'51!" ‚ 

ТЕЬЬНЕ1М, az elsö ajton he, WERNER, ш’ а‘ háh'llson. ' 

És' TELLHEIM. Hah , W’erner! téged keres 
lek. Hol bujkálsz? 

WERNER. Én meg Örnagy Urat keresem. 
Így jár az embeI' a’ kereséssel. _ Мёd nélkül 

E! derék hírt hozok. 
а 

TELLHEIM. Ah , nekem most pénzed kell, 
nem jó hired! _ Hamm', lVerneI‘, a’ men. 
nyid van; azután menj, fuss; keress , a’ men» 
nyit találsz. 

WERNER. Örnagy Úr! _ Szegény bűnös 
lelkemre! ’S nem ‘шпинaт? Akkor veszen 

i tölem kölcsön , mikor torkig Iiszik benne. 
` TELLHEIM. Talán csak nem keressz ki« 

fogásl. 
WERNER. Hogy semmit ne vethessek sze 

mére,jobbjával elveszi, baljával visszaadja.   
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твььншм. Ne tartóztass, Werner! Az 
igyekezet hogy megadjam valaha, meg van 
bennem; de megadhatom e , ha megadhatom 
e , csak az Isten tudja. 

WERNER. Hát nem tudná még Örnagy Úr, 
hogy az Udvari Kincstárhoz kiment a’ Ren 
delés , hogy az Úr pénze ñzettessék ki “Épen 
most értém —-—— l 

A TELLHEIM. Mért hagyod elámítatnimaga 
dat? Nem éred fel hogy ha úgy volna , ne 
kem kellene tudnom legelébb? --Eggy szó 
val, Werner, pénzt, pénzt, és sokat! 

WERNER. Tiszta igaz szívböl. Imhol min 
gyárt valami. Ez itt a’ száz Louisd'ór; ez pe 
dig itt a’ száz arany. _- Áltadja. 

TELLHEnI. A’ száz Louisd’órt , Werner, 
add a’ Juszt, kezébe. Váltsa ki gyl'írűmet, 
mellyetma reggel zálogba vetett. De hol 
többet, Werner? Többre van szükségem. 

WERNER. Az az én gondom. А’ ki meg 
vette Arendámat, itt lakik a’ városban. Úgy 
kötöttük ugyan az egyezést, hogy csak két 
hét múlva tegye le ; de pénze készen áll, ’s 
ha elengedek százától 'eggy két forintott - 

TELLHEIM. Jó, igen jő, Werner. Lát'd 
hogy egyenesen hozzád tartom magam’. - 

`. 
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De halld hát, mi nyom. _ Íme a’ Kisas 
szony szerencsétlen. 

WERNER. О bánat! 

TELLIIEIM. De holnap hitvesemlesz. 
WERNER. O öröm! 

TELLIIEIM. ’S' holnapután megyek vele. 
ASzabad mennem, ’s megyek. Készebb vagyok 
vesztében hagyni mindent. Ki tudja hol vár 
a’ jobb szerencse. _ Ha akarod, Werner, 
jer velem. Szolgálatot veszünk megint. 

WERNER. De még is a’ hol háboru van? 
'I'ELLIIEIM° Hol hát másutt 1_ Menj, Wer 

ner, majd bövebben róla. _ Werner .1. 

MÁSODIK JELENES. 

TELLHElM. 

Mi lél engem? Lelkem új rúgótollat ka 
poth _ Tulajdon szerencsétlensegem bússá 
teve , sandává ,A félénkké, ftunyává, az övé 
tüzet ád lelkemnek. _ Ime ismét szabadon 

tekintek széllyel; késznek, erösnek érzelu 
magam , mindent meI‘ni._Mi taщит Inég’! 
-- Minniuak azobája fclé indúl. ’s megleiljn FranAciseál, ' 
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HARMADIK JELENÉS. 
TELLHEIM. FRANCISCA. 

I FRANCISCA. Hát csakugyan Örnagy Úr'! 
Ugy tetszék, az Örnagä' ÚI" азарт“ hallám; 
azért jövök. Mit akar Ornagy Ur? 

TELLIIEIM. Mit akarok? Mit csinál as 
szonyod. — Ier. 

FRANCISCA. Épen szekérre akar u”lni. 
TELLHEIM. Magában? nélkl'ílçm? hová? 
FRANCISCA. Felejti Örnagy Ur- — -—? 
TELLI-IEIM. Hagyj békét, Francisca! meg 

bántottam, ’s neheztelt: megkövetem, ’s úgy 
hiszem, megbocsát. 

FRANCISCA. Hogyan? minekutána vissza 
vevé a’ gyűrl'ít. 

TELLHEIM. Azt zavarodásomban tevém. 
Csak épen most említem azt. —-~ Hova’ is te 
‘чёт? keresi. Imhol van. 

FRANCISCA. De ha az e? — Teuheim ima е! 

шда. Csak meg tudnám tekintetni vele! 
твььншм. Rám tolá, haraggal. A’ hara 

got felejtem neki. Tele szív nem fontolja 
meg a’ szót. De visszaveszi elsö kérésemre. 
— Osztán az övé nálam van. 

FRANCISCA. Asszonyom azt ennek helyé 
be Várja — Engedje Örnagy Úr - --—- 
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В’ I TELLIIEIM, mßgmppnnve. Nincs veleni; nem 
vontam‘fel. _ 

' FRANCISCA. A’ két gy1'írl'í fökéletesen ha 
Ё‘! $‚0n11Ё. _ Kérem, engedje látnom Örn’agy 
Щ Ur. En a’ köves portékát nem gyözöm nëzni. 

t TELLHEIM. Másszor, Francisca. 
ag. FRANCISCA, msnm... Hogy maga’hov. nem 

térhet tévedéséböl ! 
<- r 

твььпшм. Mit mondasz a’ tévede'sI'öl ê’ 
'I l ' ‚д! FRANCISCA. OrnagyUr tévedésben van 1111 

‹16n azt hiszi hogy asszonyom gaming. Tulaj 
g. dona cseke'lység; ha gyámja ért a’ számolás 
W hoz, könnyen vizesre 'ültêtheti. Mindent 

nagybátyjától vára , az pedig,V a’ keményszí 
‚‚ 

д. vu _ -—- _ 

TELLHEIM. Hagyd ollyannak ,‘ R’ millyen, 
‚ Francisca. Nem elegge’ eIrIbeI' vagyok efén, " 
. szerencsémetiehetm, ’s mind kipótlani a’ ’ 

mit Minna érettem elvcszte. l 
FRANCISCA. HalljR'Ornagy Ur.' csenget, 

be kell mennem. ' 

TELLIIEIM. En veled megyek. 
FRANCISCA. Az ég’ szel.elméél.t Iig! Na 

gyon I'ám, parancsola, hogy szóba ne a'lljak 
OI'nagy Urral. _ Inkább azután _ 
Francisca be. 

RÜLr. :i1'¿Ruim vIII. G 

1’! 
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NEGYEDIKJELENÉS 
TELLIIEIM, um... kiama... Jelents be nála, 

Francisca! szóllj mellettem, Francisca! Min 
gyárt követlek. --- --- Mit mondok neki? A 
hol a' szív szólhat , ott nincs szükség készú 
letre. — Az az eggy kívánhatna elöre-ké 
szl'ílést, --- az az ö tartalékja, kéteskedéseç 
hogy szercncsétlen lévén, karjaim kò‘zzé 
vesSe magát — az az б igyekezete, mellyel 
olly szerencsével kecsegtetett, mellytöl én 
e'rtem esett el — '- ezt az én becsú'letembe, 
a’ maga becsébe’való bízatlankodást -f ön 
maga elött kimentenem! Önmaga elött! --- 
тerт elöttem mentve van. -'-- Hah! jön. 

ÖTÖDIKJELENÉS 

MINNA. FRANCISCA. TELLHEI‘A'I» 

MINNA\, kilépvén , mintha nem la'lmi Franciscůl. G0“ 
dolom , Francisca , szekerem ajtónk eló'tt vár. 

твььнвш, Min... relé kazemvéu. Hova ,A Mél 
lós. Kisassz'ony. ‚ 

Il MINNA, „men hmegwlgge1. K1, Ornagy Ur. 
и l ' ' _ 

~ Ornagy Ur gyl'írlímet fogta vlsszahozm. 
Tessék azt Franciscának adni kezébe» .—- мы" 
mńlathatok. Manni am. 
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TELLREIM, new.. Iépve. Méltós.Kisasszony! 
—-~ ah , mit kelle hallanom! Nem érdemlet 
tem ennyi szeretetet. _ . 

MINNA , Frauchen. „uuu/én. F rancisca', te 
FRANCISCA. Mindent elmondtam Órnagy 

Urnak. ' ‘ 

TELLIIEIM. Ne nehezteljen érte , Méltós. 
Kisasszony. _ Én nem vagynk hitszegett. 
Nagysád miattam sokat veszte a’ vil'fíg’ sze 
meiben: az enyémben végtelem'íl nyert. A' 
veszteség Nagysádnak még igen új vala ; Iígy 
hitte , az visszáson fog rám hatni; nem' aka 
rá eggysze’rre tudatni velem. Mind ez azon 
óhajtásból erede hogy engem magáénak lát 
hasson. Ez engem kevéllyé teszen. Nagysád 
engem elakadásban talála; nem`akara bajt 
bajjal tetözni; nem gyaníthatá hogy a’ 
Nagysád’ baja mell)T könnyen fogja felejt 
hetni a’ magamét. 

MINNA. Mind igen jó, Örnagy Úr, de a’ 
dolog megvan; fel van oldva kölelékiböl. 
A’ gylîn'í’ visszavéte által Örnagy Úr _ _ 

TELLIIEIM. Semmire nem _szóllottam. Söt 
most szorosabban érzem lekötelezve maga 
mat mint valék. Nagysád, kedves Minna, 
enyém! örökre enyém !-. elavévë.. .' gym.. Im. 
hol végye másod ízben hú'ségem' luzаílogát. 
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’ MINSA. En ezt? 

TELLIIEIM. Végye, szeretett Minna! végye'. 
MINSA. Mit tészen fel felölenl Örnagy 

Úf? Én e’ gyűrfit? én eм  
' твььишм. Ezt tölem akkorIfevé Nagy 

Sád,'midön sorsunk hasonló volt egymás 
hoz, ’s abban‘is hasonló, hogy mind eggyik 
mind Inzísik szerencsés. Most sem egyike 
nem szerencsés többé, 'sem másika, de is 
mét hasonlók. A' hasonlóság legerösebb kö 
teléke a’ szeretetnck. Engedje, kedves Mín 
na, __ _-. __” „jim .km-Í.. vom. 

MINNA. Ornagy Ur eröszakkal akarja 
enyémmé tenni e’ gyl'ín'ít , de nincs erö , melly 
ezt velem visszavétesse. -—- Azt véli talán az 
Úr hogy olly igen szl'íkében vagyok a’ gyű 
I'I'íknek? Imhol mingyárt eggy - muraria ш 
melly .z uña.. van - ’s ez nem kissebb becsl'í 
mint az Úré. 

FRANCISCA. No‘ ha még most sem вsz 
Inél fel! 

TELLHEIM, eleremvén .'Minna’kezaa. Látom, dè 
nem hallom Barhelm Kisasszonyt. Nagysád 
vonakodik. Bocsásson' meg hogy példája után 
a‘ szóval élni merészlettem. 

IIINNA, I' mag. vnl.; ьщрзьш. Megbántá Ör 
nagy Югat a’ szó? 
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тщ‘ььншм. Fájt, Méltós. Kisasszony. 
MINNA. Nem kell vala fájnia , TellheiIu. 

Engedj‘en meg érte. ‚ _ ‚ ‘ 
TELLIIEIM. Hah , ez az édes szózat annak 

hitelére hátorít, hogy magához tére, édes’ 
Minna; hogySzI’ve még szeret. ‚ 

FRANCISCA. A’ tréfa csaknem ,messze .is 
méne már. ‚ _ ’ 

MINNA , paranmlang. Magad a’ dologba nem 
vegyítvén , ha kérnem Szabad. 

FRANCISCA. ’S mé;г Sem volna elég? 
MINNA. Igen is, Ura'm, asszonyi hiúsa’g 

volna, hidegnek mutntnom magamat. Félre 
'Rzzal. Az Úr méltó hogy olly igaznak 1111211 
jon mint önmagát érzi annak. Мéьг szeretem 
az Urat. Azonban _ _ _ ' 

 TELLI-IEIM.. Ne tovább, édes 'Mig,na, ne 
toVább! Желе III-'in nyůl, hogy uijára vonja. а,’ gyíirül. 

MINNA, im'. visszqvonván. Azonban azt solm 
Sem fogem megengedni, s01111! _ Mit gon 
dol az Ur? úgy véllném, az Urnak saját ba 
ja is elég. —- Az Urnak itt kell maradnia! 
az ÚI' kénytelen addig fejeskedni, míg a’ 
legteljesebb elégtétet kapja meg , _ Fejes 
kedni, mondom. Bocsásson meg; hirtelen 
nem lelek más szót _ bár ellenséginek lát 
tokra megemészti az inség. 
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TELLIIEIM. Azt gondoltam, azt Inondtam, 
midön nem tudtam mit gondolok, 111i1 тon 
dok. Epe ’s az elfojtott bosszú egész lelkemet 
elfogták; maga a’ Szerelem sem tudott nap@ 
palt virrasztani benne. De elöküldé leányát, 
a’ Szánakodást, ki isméretesbb a’ busongó 
szenvedéssel, elveri a’ ködöt, ’s lelkemnek 
minden nyiladékit az ellágyúlás’ behatásinak 
felnyitja. Felébred bennem az önmegtartás 
ösztöne midŕin becsesbb életet kell fenntarta 

nom mint a’ magamé, ’s midön azt magam 
által kell fennturtanom. --- Ne engedje meg 
sértetni magát Nagysád a’ szánakozás’ neve 
zete által. Szerencsétlenségünk’ ártatlan oká 
161 aläzat nélkül hallhatju'k azt. Ezen ok én 
vagyok; miattam veszti el Nagysád, szere 
tett Minna , rokonit és bar1ítjait, birtokát és 
honföldjét. Általam és bennem kell azt Nagy 
sádnak feltalálni , különben a’ tiszteletre , a' 
szeretetre legméltóbb asszonyi lélek’ megron 
tása fekszik lelkemen. -Ne engedje Nagysád 
hogy ollyjövendöt képzelhessek, mellyben li 
tálnom kellene magamat. ‘--- Nem, engem 
itt'semmi sem tartóztat többé. Ez óra olta 
azon igazságta'lanságnak Vmelly engem itt 111 
döz, megvetést lökök ellenébe. Az egész vi 
lág e ez a’ föld itt? Csak ez eggynek kél 
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' e fel a’ nap! Hova nem szabad nekem men 
nem. 'Mellyík az a’ szolgálat a’ mit tölem 
megtagadnak! ’S kelljen azt bár a’ legtávo 
labb éghajlat alatt kéresnem, Csak bátran 
kedves Minna! nem lesz fogyatkozásunk. 
Van eggy barátom; az kész leend segíteni. 

HATCDIK JELENES. 

'I‘ÃBoRI-vAnÁSz. TELLHEIM. MINNA. 
FRANCISCA. 

‚ FRANCISCA, megláwa.. г "дамы. Szt, иt, Ór 
nagy Ur _ _ _ 

TELLIIEIM. Kit kereS, barátom. 
VADÁIsz. Tellheim Örnagy Urat. _ Uram 

Örnagy Ur, szerencsém van ‘ezt áltnyujta 
ni. _ .z Паша-тем nyujtja. 

TELLIIEIM. Nékem e? 

vADÁsz. Ezt még tegnapukell vala ten 
nem , de Sehol nem találám Ornagy Шrat. 

TELLIIEIM. Nagyon köszönöin fáradsîígát. 
vAnÁSz. Tisztemben álla , Ornagy Ur. 

HETEDIK‘JELENES. 

TELLHEIM. MINNA- FRANCISCA. 
l 

твььншм. Ah Nagysád! Init találok ez 
írásban! Mi lesz itt! 
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MINA'A. Nem Vagyok olly vakmerö , hògy 
a’ 1111 nem engemet illet, tudni akarjnm. 

TELLHEIM. Hogyan? ’s Nagysád _az én sor 
s‘omat külön választaná e a’ magáétól? —- 
De engedje felbontanom Nagysád. Szeren 
csétlenebbé'mint vagyok nem tehet --- nem, 
kedves Minna, szerencsétlenebbek általa 
nem lehetünk, igen szerencsésebbek. -. 
а’ Fogzldòs ozon 1116156 szák nlatt becsIisz a’ szo'bába. 

NYAOLCZADIK JELENÉS. 

FOGADÓS. TELLI'IEIM. MINNA. 

.FRANCISCIL 

FOGADós , Francisca. Pszt, édes Szép gyer 
Inekem ! Ide csak , ide csak! 

FRANCISCA э n' Роgы“: foié menvén. Gazd, И‘ 
ram, .valóbanmi még nem tudjuk 1111 áll a" 
levélben. 

FoCADÓS. Hordja el. a’ manó a’ levelét, 
hanem ide a’ gyl'irl'ít, minden haladék; min 
dcn vonngatózás nélkül; én eggy 'pillanta 
fig sem várakozom. Becsületem, nyugodal 
mam forog fcnn miatta. Csinálja , édes szép 
gyermekem', csináljaLhogy mingy'árt, min 
gyárt Inegkapjam; de mingyárt. Juszt meg 
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hozta érte a’ pénzt , ’S el nem megyen a’ nya 
kamról, mfg kezéhc nem adolm a’ gyIiI'I'I't. 

MINNA , (падает: közemvé... Ertem , Fog-„1. 
flós Uram. Legyen g0nd‘nélkü1, ’s Inondja 
.lusztnak, hogy a’ gyl'írI'í nälam van. 

FCGADÓS. De Mélcsa's KisRSSzony __ _ 
MINNA. A’ gyi'írl'ít nem adomn, ’S mindent 

magamra veszek. _Francisca , kI’séI‘d ki FC 
gaflós Uramat, ’s légy itt. _ Fogadós „в. 

KILENCZEDIK JELENES. 
TELLHEIM. MINNA. FRANCISCA. 

FRANCISCA , kíereszt'véu ez njtún a' гоgами. De 
Nagysád is elégelje Inegm1ír a’ Szegény 'Ör 
naggyal. _ ' ' 

MINNA. Nyavalyás kis kérlelöje! mintha 
a’ göcs közel nem volna felbomlásához. 

TELLIIEIM , Clolvasvfiu a’ мам‘, elnémúlval de em 
.mre neve. örveuaé... „мы. Hah ‚ ö itt Sem tagud 
ta meg magát! Oh Minna, melly igazság, 
melly kegyelem! és mi na’gy azonfeliil! Ez 
(бы) mint a’ mit vártam ! érdemlettem! Szol~ 
gzдaют, hecsl'íletem, minden, minden vis 
Sza van adva. _Hiszen talán csak nem eSal 
tak meg szemeim!l _ megan! „еgа; {м ‚и leven... _ 
Nem , nem óhajtásim’ csalfajátéka; úgy van, 
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a‘ mint mondám.-Olvassa, olvassa Nagy 
l sad. ‚ 

MINNA. Örnagy Úr, nekem nem hibám 
a' más titkait lesegetni. 

TELLIIEIM. Hogyan, мeтeн Minna? 
А‘ levél Tellheimnak szóll, a’ Nagysád’sze- 
retett Tellheimjának, ’s aт: feglalja magá 
ban a’ mit a’ Nagysád’ anyai bátyja el nem 
vehet. — Nagysádnak ezt olvasnia' kell. Ol~ 
vassa kérem. 

‚ MINNA. Нa vele kedvét teszem Örnagy 
Urnak. — áltveszi ы malen, ’s „Ivm-H 
‚ „Kedves Tellheim Örnagy! Az a’ baja, 
melly engem gondba ejtett volt a’ Maga 
becsl'ílete iránt, saд‘t Óhajlása szerint vilá 
gosodott fel. Heinrich >öcs'ém elött tudva volt 
a’ dolog, ’s bizonyítása, mellyet nekem teй, 
Magát tisztának állítja. Rendelésem Ищeт 
az Udvari-Országlási-Cassáhnz, ’s a’ kérdés 
ben forgó Irás Magának ki fog зdzнni/s a’ 
mit szolgálatom’ elösegéllése végett tulaj 
donából Юта, ki lesz ñzetve. Meghagytam 
ezenfelül, hogy a’ Maga ellen beadott уйd 
czikkelyek cassáltassanak. Hagyja tudnom, 
“Бeй e egéssége hog-ryV szoigálatomba ‘45 
szale'pjen. Sajnálnám elves'zteni olly Ti'sz 
temet kinek'yitézségét ’s nemesgo'ndolko 
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шát! Inéltólag becsI'ílöm. Jó indulattal ‘ф 
Seltetö Királya Friderik.“ 

TELLREIM. Mit mond мagyт/e’ levélre'! 
MINNA, asmehajwán'. vimßnywwáu En e?SeIn 

mit. /_ De igen: hogy‘ az 'Ornagy UI" Ki 
rálya, ПИ azon' hogy nagy Király, igen jó 
Király. _ Nekem nem Királyom. 

TEnLiIßIm. Nem egyebet’!l Semmit nem 
reánk nézve ’i ’ 

MINNA. Örnagy Úr visszalép Szolgálatjá 
ha; Alezredes lesz, nem sokára Ezeredes. 

.Órvendek hozzá teljes Szívböl --- _ _ 
TELLHEIM. ’S Nagysád engem nem ismer 

jobban 'È _ Nem , minekutánna nekem a’ Sze 
renCSe annyit ád viSsza, a’ mennyi elég bé 
teljesíteni eggy eszeS ember’ kívánságit, 5188‘ 
jön egyedül az én Minnámtól ha kivüle le 
gyek e me'g másé is. Életem légyen szentel 
ve az ö Szolgálatjának. A’ Nagyok’ szolgá 
latja veszélyes szolgálat; nem érdemli a’ 
тaмаgы, eröszakot , hunnyászkodást, a’ 
mibe ’kerl'ílnek. Minna nem az a’ hiú, 161141‘ 
jéhen csak a’ hivatali fényt SzereSSe. Min 
na engem magamért fog kedvelleni , én pe 
dig‘örömmel mondok le érte az egész “i1:53 
rólf'Katonává engem eggy megkedvelt poli 
‘tikei „мoжoт teve , ’S az a’ vélekedés 
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hogy’ezt a’ nemét az életnek mindennek jó 
próbálni egg'y ideig ;' hogy mind azzal a’ mit 
veszélAynek ln'vnak megismerkedjék , ’s bátor 
lclket ’s hidcg vért szerezzen. Meg tettem a' 
mit óhajtottam, ’s most az minden vágyam 
hogy nyugodalomban éljek , hogy boldog le 
gyek. Az leszek az én Minnám’ társaságában, 
az maradpk, csalhatatlanúl. 'Holnap kössön 
össze bennünketA _a’ legszentebb kötelék, ’s 
akkor kikeressük az egész tágas világbàn а’ 
legmosolygóbb szögöt, _mellynek, ‘hogy Éden 
né váljon, csak eggy boldog pár lakóra 
van szüksége. Ott telepedünk meg шaг! 
- -—- -É- Mi leli Nagysádat?‘ Nagysád 
sír? l _ A 

пиши, my, mgmulaaéssex. Az Úr kegyetlen, 
Inidön ill)r keccsel fest elöttem eggy‘ szeren 
csét, lnelly enyém nem lehet. Az a’ mit el 
_vesztettem --- --- -— 

TELLHEIM. Mit Veszte Nagysád? A’ Init 
elveszthete, mind az nem Minna. Nagysád 
mindég a’ legédesbb, legnyájasbb, legjobll 
teremtés a’ nap alatt, merö jóság, nagylel 
ki'íség, merö ártatlanság és öröm. --- опy 
kor eggy kis csintalanság‘ is, eggy kis fe 
J'esk'edés. Annáljobb. Külömbeu angyal "01 
“a’ kit, reftegve kellene tìsztelnem, kit nem 
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Inernék, nem tud‘nék szeretnif- meg ami. „а. 
kolui kezët. 

MINNA , clvunván ад. Nelll , Uram ! H0n- 
Ran e’ hirtelen elváltozás? Ez az égö , lán 
goló Szerelmes az elöbbi hideg Tellheim e? 
Visszatért szerencséjc hozhatná e e’ tl'izbe? 
_ Ha úgy, engedje hogy szökevény hevé- 
ben énl bírjak mind kettönkért eszmélettel. 
Mig még ez a’ hefv engedte hogy maga esz 
méljen, aхt hallám mondani, hogy az Sem-_ 
mirevaló Szerelem, melly‘tárgyát ki tudja 
tenni a’ Inegvetésnek.- Jó ; de én szint olly 
tisztának ’S nemesnek akarnám láttatni az 
én szerelmemet mint a’ millyen‘ az övé. Most 
midön öt a’ Becsůlet szólh'tja, midön (5t eggy 
nagy Uralkodó csatolja ismét magához , cn 
gedjem e hogy szerelmes álmodozásoknak 
eresfzkedjék, hogy a’ boйost'yйШ-érdeпйб baj 
nok I'ózsapártás pásztor legyen? _ Nem, 
Uram, járja a’ maga Iitját, mellyre jobb 0511 
lagzatai hívják._ 

TELLIIEIIII. Jó; ha Minnánalc a’ nagyvi 
lág tetник, maradjunk a’ nagyvila'gban. 
Be 'kic'Siny, be nyomoru ez a’ nagyviláfr. 
Nagysád azt még cSak pillogó oldaláról is 
meri. De Minna látni fogja hogy nyomorú; 
bizony fogja.A Légyen tehát míg fogja. Hadd 
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csudáltassék Minna benne egész. nagy érde 
me szerint. Boldogságom találni fog 5113“ 
ket. . 

' MINNA. Az Úr hamis értelemhen fogá fel 
a’ mit mondottam. Midön én az Urat ‘дышa 

Iitasítom a’ nagyvilágba, nem szándékom oda 
kísérni. Én elmaradok. Tellheimnak ott fedd 
telen hitves kell. Eggy honjából meg szökött 
leány , ki erövel köté rá тagа“ — --— ---~ 

TELLHEIM , felnakve u iörauekmvén. Ki meri 
azt mondani? --- Ah Minna elijedek magam 
tó] ha aт: képzelem hogy aт: más mondhat 
ta volna. Dühörn nem lelne határ't, nem lel- ‘ 
ne mértékeц 

MINNA. 'S I’me engem_épen ez ejt gon' 
dokba. Az Úr a’ leggyengébh sértö szótsem 
fogna' tl'írhetni; peйg .azt kénytelen volna 
hallani mindennap. -Eggy szóval, Vhallja 
Örnagy Úr, mit végeztem; ’s ettöl semmi 
hatalom el nem von -‘ — --- 

' ‘rx-1I.I.IIEIM. Minekelötte azt Nagysád ki 
mondja, gondolja meg, hog)r élet halál függ 
a' szón. ' 

MINNA. Hadd mondjam tovább’: --— А’ 
me11y bizonyossan visszadám az Urnak a’ 
gyl'ín'ít, mellyel nekem eggykor hú'ségét kö 
Èelezte, olly bizonyos, hogy a’ szercncsét 
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len Barhelm Wilhelmina a’ mngánál sze 
rencsésebb Tellheilm’ hitvese Soha nem lesz. 

TELLHEIM. жgyт e’ szerint megtöri 
felettem a’ pálczát? 

MINNA. Egyenlöség az erös köteléke a’ 
szeretetnek. A’ még szerencsés Minna egye 
dül a’ boldog Tellheim ’ kedvéért óhajtott 
élni. Még a’ szerencsétlen Minna is rai-vehe 
te vala magát, hogy barátja’ Szerencsétlen 
ségét maga által vagy szaporítsa vagy eny 
hítse. Megsejtheté maga is , hogy minekelöt 
te a’ szerencsétlen levél , melly köztünk min 
den egyenlöséget v_égképen felbont , érkezett, 
jdbbja’ elfogádásában csak tettetéssel vona 
kodtam. 

TELLIIEIM. Köszönöm Nagysádnak, hogy 
a’ pzнен“: felettem meg nem törte. Nagysád 
nak csak a’ sиerenсséыen Tellheim‘kelle, ’s 
azt megkapni nem nehéz.- hsaegséggel. Epen még 
jókor látom, hogy e’ késedelmes igazságot 
elfogadni hozzám nem illik; hogy jobb lesz 
el nem fogadnom a’ mit illy gyalázatos gyanú 
Szennyeze' meg. _ Légyen annyi mintha e’ le 
velet nem vevém vala. _ Emmi. Iépni. 

MINNA, megkspvin mét. Mit akar,Tellheirn1 
TELLIIEIM. Elnyerni Nagysádat. 
MINNA. Álljon meg. ' 
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TELLIIEIM. El van tépve, haANagysád a’ 
szót meg nem másolja. ’S akker Ineglátom, 
lesz‘e kifogás ellenem. 

MINNA. Hogyan 1 Е’ hanggal 1 Örnagy Úr 
tehát gyalázatossá aka1' tulajdon szexnem 
elött tenui? ---~ Gyalázatos teremtésA, ki nem 
nem типa egész szerencséjét eggy féríi vvak 
hajlandósf_ígrínak köszönni. ’ 

TELIJIEIM. Mind nem való! nem való! ’ 
MINSA. Meg щeй Ьa2ш11o!ni tulajdon Sza 

vait az én Számh1in. 
тыььпшм. Hát mind az illik e a’ gyengébb 

nemhez; a’ mi az erösbbnek szinte kötelessé 
ge 'i Нz“ a’ féI-ñ min'd' aт szahadosnak nézze, 
a’ mi nem illetlen asszonyhoz?l A’ természet 
Inellyikét :Ilkotií gyámeláúl a’ ma'siknak? 

MIXNA. Ne'törödjék raлию, Тe1‚111eiш. 
LNein Inaradok én véd ne'lkül , ha az Urét el 
neIn fogadom is. Marad annyim, a’ mivel a’ 
szükség ellen beérhetem. — Bejelentetém 
magamat Követünknél , ’s még ma akar ve 
lem szóllani; bizom pártfogásához.- Az ídö 
múlik? Ór'nagy Úr --— ---— 

_ твььншм. Kísérni fogom Nagysádat. 
MINNA. Azt kénytelén'vagyok eltiltani. 
TELLHEI'M. ‘Нamи'11111) mamdel Nagys'fíd 

tól árnyékaflöjön Nagysád, hová шипы 
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kihez tetszik. Elbeszéllem ismerösnek, idee 
gennek, a’ Nagysád’ jelenlétében beszéllem 
el, napjában Százszor meg’ százszor beszél 
lem el, melly lánczok csatolják hozzám Nagy 
Sádat, ’S Nagysád melly kegyetlen makacssa'g 
gal akará e’ lánczokat Széllyeltépni. 

TIzEDIK JELENES. 
JUSZT. TELLHEIM. MINNA. 

FRANCISCA. 

'IUSz'Iu Örnagy Úr! Örnagy Úr! 
TELLIIEIM. Mi baj? Ide hozzám.~--Me1l'y 

arcczal jössz? Szóllj , mi kell. 
’ ICSz'I‘. Hallja, hallja Örnágy Úr- nué 

be aug. 

MINNA, Francimáh.. mkb... Gyanítod'! 
FRANCIScA. De minek' ez a’ kegyetlen 

gyötrés? 
'I‘ELLHEII/I, ‘шить Lehetetlen ! _ маты 

Av. PIII... maná... -- ‘д.шит Mondd elö, fennszó- 
val. 

JUsz'I‘. A’ Gazda azt állítja, hogy a’ melly 
gyl'irú't ma reggel zálogba vetettem nála, Ö 
Nagysága мaдáм; vevé, ’s ki nem akarja 
adni. 

TELLIIEIM. Való ez , Méltós. Kisasszony! 
Nem, az nem lehet 'va1ó. 

. *2F 
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‚ MINNA, mowlyagva‘. ’S miért ne, Tellheim? 
miért ne lehessen az való? ‚ 

твььншм, a' legnßgynbb mm1. Légyen való 
tehát. Melly irtózatos “Лáд 1оЪЬan fel egg - 
папe elöttem! Most ismeI-'ek a’ hitszegöre! 

MINNA, eiijedvß. ’S ki az, Tellheim.> 
TELLHE1M.'Nagysád , kit ezentúl feledni 

fogok. 
Mmm. Tellheim! 
твььншм. Feledjen viszont Nagysád is. 

- Azért, egyedül azért jöve, hogy törésre 
jusson velemi az világos. —- Oh, hogy a' 
történet olly kész bpldogítani az álnokságo 
kat. juta Nagysád a’ maga gyűrűjéhez, 
’s ravaszúl rám tolá a’ Inásikat. 

MINNA. Tellheim, melly I‘émeket lát az 
Úr@l «- Csendesedjék , ’s hallja a’ mit тon‘ 
dok. A 

FRANCISCA, mgm". Köszönje magán'ak а’ 
_ Init kerese. 

'IfIZENEGYEDIK JELENÉS. 
‘VERNER’ eду eruény aralxnyal. TELLHEIM; 

“'[INNÀ’ FRANCISCA. JUSZT. 

‚ WERNER. Már imhol vagyok, Omagï 
Ur —- -—- _ 
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TELLIIEIM, ...un naívß'n'ri. Kinek van rád 
szüksége? ‘ 

WERNER. Pénzt' hozok; imhol ezel' pisz-_ 
r tol. 

TELLIIEIM. Nekem nem kell pénze'dï'. ‘ _ 
WERNER. Holnap még eggyszer ennyi lesz. 

„ ‚ Parancolj on bI’zváSt Ornagy Ur. 
TELLHEIM. Tartsd magadnak. 
WERNER. Hisz" az Örnagy Úré! _ Nem 

ищa ómagy Ú. мы szóll? 
TELLHEIM. Félre vele, mondom. 
WERNER. Mi lelé Örnagy Шrat? én Wer 

ner vagyok. ‘ 
TELLIIEIM. Minden jóság tettetés,' Szín , 

csalfaság. 
WERNER. Ez nekem van mondva’! 
TELLIIEIM. Ha Iigy akarod. 
WERNER. Hiszen én шт fogadám Ör 

nagy Úrnak. 
TELLI-IEIM. F ogadd hát még eggyben : Ta 

karodjál. 
WERNER. Örnagy ÚI', epe ‚éпьeшшmЁ iS‘ 

van. 

TELLHEIM. Nincs iS benned 501)!) 
WERNER. Kérem Örnagy Urat _ _ _ 
'I‘ELLHEII/I. Hányszor mnndjam Inég‘! пe 

kem nem kell pénzed. 
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WERNER. Kelljen hát! a’ kinekf'tetsz'ìk. 
Tellheimnak läbníhoz пару: a' Pénzt ’s fêlŕe fuuůl. \ ‘ 

'MINNA , гшыыаьм. Szavad’ kell Vala fogad 
nom. A’ tréfa lneSsze ment. -- De'csak hal 
lani akarna. — Teuheím relé мы. ‘ 

FRANCISCA, felelet nélkül hagyjn Minnát, ’A mosolyog 
n kann: Wemefhez. Strázsamester Uram! -— 

WERNER, dnrczâsau. Mßnjell! 
FRANCISCA. Huhh, a’ csuda férñ‘ai! 
ivIINNA. Tellheim! — Tellheim! -T.Eznm 

han, nem ш. Ez sok! —--- Hallja hzft; Örnagy 
Úr csalódásban van; nem értjiik egymást. —- 
Tellheim, az Úr nem akarja érteni Minnát. 
---Férhetilly gyanú az Úrhoz? Én akartamvol' 
na törésre jutni az Úrral? En jövék vala 
ezért‘? Tellheim! 

TIZENKETTEDIK JELENÉS. 
KE’T INAs kénemmnd he. Az вьбввIвк. 

ECCYIK INAS. Nagysafd, Gróf Exce1len~ 
tziája — -«- - 

MÁSIK ниs. Nagysád, éI-kezik a’ Gráf 
FRANCIsCA. A’ Gróf! a’ Gróf! 
MINNA. Oh, hamar hát Tellheim! 
твььншм , eggyszerne mgfnm Iérvé... Ki jöîki 

érkezik 1 A’ Nagyéád’ engesztelhetetlen báty 
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ja? —- Jöjön! Ne гartson Semmitöl Nagy 
sád. Elöttem eggy bántó tekintettel sem fog 
ja_bántani az én Minnámat. Velem lesz dolga. 

MINNA. Öleljen meg, Tellheim, ’S fe 
ledjen mindent. ' 

TELLIIEIM. Hah, Minna, remél'hetem e 
hogy Nagysád megbánta _ _ _ ' 

IvIINNA. Nem , Tellheim , Soha Sem bánnm 
meg azt a’ szép gyönyörömet, hogy az Ur’ 
nemeS szívét legtitkosbb reс1б1e11ьг végigmeg 
végig tekintém. Melly férñ Maga, kedves 
Tellheim! Ölelje meg Minn'fít, a’ Szerencsés 
Minnát, de a’ ki SeInmiben' nem Szerencsé 
Sebb mint a’ Tellheim’ birtoka által. _ 
RIU'.I kam' veia ....gát. Most peйд ele'be! elébe! 

TELLIIEIM. Kinek? 

MINNA. ISmél'etlen barátjai’ legjobbiká 
nak Gróf Bruchsallnak , a’ Мinna nagybáty 
jának, nevelöjének , gyámjának , atyjának , ’S 
most a’ Tellheim’ atyjának iS. _ Szökésem , 
az ö haragja, hogy nem eggyezett meg há 
.zassëígunkban7 hogy kitagAadott _ mèrö költe 
mények. 

TELLHEIM'. Nem értem Nagysádat. _De 
a’ gyI'írIi! 

MINNA. Hol a’ gyI’I'rI'I', mellyet visszaad 
tam Сl 
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твььншм. Vissza veszi, édesMinna'äoh, 

úgy boldog vagyok! 
MINNA. Tekintse meg elébb. - —- Hát 

azi: adtam e vissza mellyet az Úrtól Vevék, 
vagy a’ mellyet Maga veve tőlem. Nem aka 
rám a’ Fogadós’ kezében hagyni. 

TELLHEIM , „ó nélkül csókolja kezeit. 

MINNA. Е’ játékot annak bizonyságaúl 
hogy férjem nem ejthet rajtam csínyt,melly 
nek visszonzására mindég készen ne találjon. 
— ’S azt hiszi, hogy nem voltam én is el 
gyötörve î 

TELLHEIM. Várjatok, Komediá'sok! Sze 
rencsétek hogy benneteket e’ részben nem 
ismertelek. 

FRANCISCA» Részemröl annak nem szület 
tem. Reszkettem néha , néha nevettem látván 
hogy Örnagy Úr a’ tréfát meg nem érti. 

MINNA. Hogy a’ felvett szerep nekem is 
könnyü volt volna , nem mondhatnám. -- De 
ne késsünk. Már hallom a' bátyám’ szavát. 

TIZENHARMADIK JELENÉS. 
GRÓF Bauens ALL, "im, „elemmel 'sf 
FoGADósTóL mem. Az ELŐBBIEK 

GRÓF. Szerencsésen érkezett meg a, 
húgom ‘Ё 



143 

MINNA, nel.. René... Ah, atyám! 
GRóF. Itt vagyok én iS, kedves Minna, 

’S baj —— megölelik eggymáat. _megpillnntvén 
'F.uheimo.. De már társaság? ismeretség? 

MINNA. Találja, atyám. 
GRóF. De nem Tellheimod’!Í _ 
MINNA. ’S ki volna Inás?-Jöjön, Tell 

heim. ele‘be Anni. .' Crófmk. ‘ 

GRóF. Uram, mi egymást Inost látjuk 
elöször, de маты ismerek az elösz’ör lá 
tottban Tellheimra. Öleljen meg az Ur, ’s 
higyje, hogy én az Urat nagyon becsI'ílöm , 
’s óhajtok dicsekedhetni barátságával. 

TELLHEIM, némán vetve'n magét a’ Gróf’ knrjai közzé 
’s mcgcaókolvůn kezét. 

GRóF. Szeretem az illy' elnémúlást, az 
beszédeSebb minden szóná-l. _A’TeIIIRа... uniform 
II... (‚пашет Е’ Szinnek nem vagyok „gум. 
bal'átja, de a’ jóember Szereti a’jó embert, 
bármelly gúnyát viseljen. 

FoGAnóS. Excellent'ziád‘ méltóztassék‘ 
erre _ _ _ 

l l .Illu l, I Gмог. Jer, Minna! _]oJCn Ornagy Ur! 
MINNA. Jöjön, Tellheinîl) ‘ 

тELLIIEII/I. Követni fogom ,_ kedves Min 
na , de eggy szót e’ barátomhoz. _ wenn... 

‘indůL 
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MINNA. Мéд pedig engesztelöt. Annak 
most helye lesz. Ugy e Francisca. -A' eraf' 
,ища felé. 

TIZENNEGYEDIK JELENÉS. 
TELLHEIM. WERNER. JUSZT. 

FRANCISCA. 

TELLIIEIM , az ellökött péuztc пиццу/Ад. ezt ’ 
Juszt. Vedd fel , ’s vИМ haza. Menj! --- lum. el 
a' csomóval. 

_ WERNER, ki mind'eddig duzzngva ¿non eggy ,zägbem 
Már az más! 

твььншм, „,ájmn lépvén Werner relé. Wer- 
ner , mikor kaphatom meg a’ másik ezeret’l? 

WERNER, «dim hauggnl. Holnap, édes Or 
nagy Ur; holnap, ha tetszik. 

твььншм. Nincs szükségem arra hogy 
adósod legyek , de néked van arra, hogypénz 
tartód legyek. Pénz nem a’ ti kezetekbe va 
IÓ; fi pazarok vagytok. —- Megbántálak, 
“ïerner?Ä 

WERNER. Szegény bl'ínös lelkemre mon 
dom, meg , még pedig nagyon. De eszemnek 
kelllett volna Ienni. Most már látom magam 
xs. Erdemlem'hogy százat szabasson x'áln Öl" 
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nagy Úr. Szabassa rám, nem” bánom; csak 
ne nehezteljen tovább, édes Ornagy Ur! 

TELLHEIM. Ne nehezteljek. _,- megszox-hjm 
jobbját. Olvassd szemeimben a' mit mondani 
nemtudok. — Szeretném látni kinek van 
jobb lyánykája, kinek hűbb barátja. -Fran 
Cisca, nem ?- Minn: után. 

TIZENÖTÖDIK JELENÉS. 

WERNER. FRANCISCA 

FRANCISCA, magában. Az ugyan való; ez a’ 
Werner Pál а’ legbecsűletesbb ember a’ kit 
valaha is láthatok. —- ’S az Őrnagy meg a’ 
Kisasszony, ’s “ferner meg én, »- melly 
szép lenne! — Szégyen, nem szégyen ; ki kell 
neki menniu-Eggy jó legény érdemli hogy 
a’ szégyent félre tegyük. - -— Strázsames 
ter Uram '__ 

WERNER, szemeit „mum. Mit akar, Lyány 
asszonyka? 

FRANCISCA. Strázsamester Uram __ 
WERNER. Hallom, édes Lyányasszonyka; 

mit akar? ’ 

FRANCISCA. Nézzen csak rám. 
WERNER. Nemtudok, valami ment a'sze 

membe. 

KÜ". JÁтixsziu. vm. 7 
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FRANCISCA. Strázsamester Uram - - 

Mondja el csak --- — nem volna szüksége 
Strázsamesternére ? 

WERNER. Nem kötödik, Lyányasszonyka'! 
FRANCISCA. Hogy kötödném? —. Én jó 

_indulattal vagyok Strázsamester Uramhoz. 
WERNER.. Eljönne velem Persiába is? 
FRANCISCA, A’ hová kívánja. 
WERNER. Igazán, Lyányasszonyka , iga 

zän? -—- Hohó Örnagy Úr , ne olly rá tartó 
s_an, kérem igen szépen. Most legalább ne 
kem is ollyan jó lyánykäm ’s ollyan nemes 
szívű barátom van mint Örnagy Úrnak. Ke 
zet, rá, édes Lyányasszonykám. - Mához 
tíz esztendöre vagy Generálné asszony lesz, 
magából, vagy engem hord‘ el a’ puskaporos 
manó. ' 



TUDNIVALÓK. 

1. A' m. t. társaság ezen munkának csak kiadója lévén, 
nem kezeskedik a’ benne követett nyelvszabályokról, sem 
irásmődról, sem végre akánninemû nyelvet ’s írást illető 
elvekről; mert egyedül arra kíván a' kéziratok' bírálatában 
ügyelni, hogy az elfogadott: és sajtó alá bocsátandó munka. 
mint egész egy vagy más tekintetből ajánlható legyen, 'a 
a’ literatura' jelen állapotjában kiadásra méltónak tartat 
hassék. 

2. Nem vizsgálhat'váu meg a' benyujtott kéziratokat a’ 
társaság fejenként és egészben , ez: u. m. B a r n h e l m i 
Minna , Bajza József és Schedel Ferencz rendes tagok, 
mint e’ végre hivatalosan megbizottak' írásbeli ajánlására 
adatott sajtó alá. 

3. E' színjáték azon 71 közül való,'mellyek' fordítására 
a' társaság 1831-ben .Tuniusban tagjait, és 1832-ben Marti 
usban a' magyar írókat általjában felszólítá. 

4. E' munka híven az elhúnyt iró' kézirata szerint 
nyujtatik a' közönségnek, egyedül azon német megszólí 
tások (p. o. Major von Tellheim l Herr Juszt! Paul Werner ‘в 
több eiïéle) , mellyek' megtartását a' {ordító némelly más 
nemzetek' példájaként vélte jónak, cseréltettek fel di 
vatban lévő magyar kifejezésekkel. 

5. A' társaság által kiadott kéziratok közül ez , XIV-d. 
Szám“. 

A' ш. t. társaság határozata szerint 

Döbr еды; Gábor m. k. 

Titoknok. 
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