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FALUsI LAxonALòm. 

víGJÁTńK'/ HÁnoM FELvnNÁsBAN. 

szEnzô'Jß 

JAKAB lsTvAN, 
м. na. HßLY'rArL'rósÃox сонснчзть, sz. м. is nöLcsBLx. Doc'rox“, пп‘м 

Garvin, нs. »nun vÃnMnoYx‘ rÃßLnmÁn. A’ мм‘ьтмъ 'nmós 
rÄnsAaÁG’ Lxvnnnzŕí TAMA, 

‚ 

Ё 

BUDÁN. 
A’ Mмэив xmÁLYt EGYETEM’ BETůtvEI.. 

` 1834. 

 



sznuÈLYnxg 

x Annnnoïx, nyůga`lmszott cxredes. 
:.ônn ‚ fogadott leánya. . 

бг‘гввт csnnnnlnń', Воga. 
1‘51;6 псвбсзт. 
ьдтвьнснв, buszár kapitány. 

xunucz Lönxucz, Рaди! birô. 

ö n z s в , leánya ; menyasszony. 

'rrrÃn Arnon, völege'ny. 

xuxó tiran, пойди: 

nxxórx rAnxAs, Итог ì Миши“. 
niinöx mArrx,--vö1eg§ny’ . 

_ vöfânye. 
nous; :A нxó, -- menyas'zony’ 
D U L ô , öreg buszár az ezrèdesnël. 

nl A n x 0 s , közbuszár a’ kapitánynál. 

P x в nn в ‚ Ugróczy‘ Зnмa. 

э: Ã w x , Lóra’ azobalányn. 

Segéd vöfe'nyek. Vendégek. Násznép. Inasok. Hang‘ßzûk. 

тамада; az ezredeef‘ jószůgán , részint вnце! knuu'lyábnn , re'azint a’ 
biró’ Мaй“. 

‘ e ‘ Tart r‘ggeliöl enig. 
's 



ELSÖ FELVONÁS. 
----_-_ 

ELsó JELENÉS. 
Elösxobn n’ kantëlybnn. 

DULó. 
Biczegve jár , mellën srnny érdempéns, -- rnkolgd. 

Inkább ma îsmét török háborúba menni, 
mint asszonyoknak szolgálni! Itt kell les- 
nem, jö-e a’ kedves uracs, a’ szeleburdi 
báró? Héj, ropogós pattogós rakéta! sohn 
sem állék még illy hitvány ört. А’ nagysá 
gos asszony egyfelé, a’ kisasszony másfelé, 
a’ nagyságos ur meg másfelé szalaszt, -- 
pedig huszár csak lovon поkой szaladni. 
Héj, ropogós pattogós rakéta! valaha tán 
futtában is elfogtam volna a’ nyulat. De mi 
óta Belgrád alatt egy kopasz nyaku jancsár 
bal tomporomba süté pisztolyát>--- oda a’ 
virgonczság. Azonban meglakolt értte a’ tar; 
тert én ugyan lefordultam, de pajtásom 6 
kelmének is olly. hirtelen mellém gördité 
czinkefogóját, hogy ideje sem maradt meg 

впвв. :Á'rńxszt'tn xxx. Il 
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tekinteni, kire durrantá fegyverét. mmm kap. 
Huh! ropogós pattogós '- mint tomporomba 
nyilamlutt! tán paradicsomábgn is rám fülel 
a’ kontyos; - huh! ropogós pattogós --- 

MÁSODIK JELENÉS. 

C S E N D E t N E' balról 16, reggeli öltözetben. D U L ó. 

с s E N D в I N é. 

Mi ropog, mi pattog már megint? 
D u L ó. 

Épen most kivánt rosz reggelt azon veres 
jancsár, ki Belgrád alatt bal tomporomba 
lött. Huh! ropog - 

с s E N D E I N É. 
Ej, ne ropogj mindig. Nem volt még itt 

a' báró? l 
D U L o. 

Még nem. Alkalmasint alszik; mert tom 
porában nincs óngolyó, mint nekem. Fam. 
Bár inkább Belgrád alatt kuczorogna! 

с s E N DE 1 N 

Ne morogj mindig rozsdás kardvas. Küldd 
elö Lórát, ’s magad menj dolgodra, láss 
utána, hogy a’ kertben minden rendén le 
gyen. 
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n U t. ó. 

Epen jö a’ kisasszony _huh ropngós- e1. 

HARMADIK JELENÉS. 
CSENDEINÉ leal. LÓRA kszépeu i6, -- regge“ al 

tözetben. 

' LónL 
Jó reggelt kedves nénike , 11055’а nyúgo 

dott ’È 

с s в N D E 1 N É. 

Jól , gyöngyöm; és te ? 
n ó в A. 

Nem igen jól. Nagyon zord álmaim valá 
nak. Mégis különös jó kedvem van. Már ma 
viszketett bal szemöldököm; il`lyenkor pe 
dig azt szokta mondani nénike, valami ked 
vest Миши; pedig csak gondolja meg né 
nike, aztœílmodtam, megholtam, '--. ’s egész 
temetésemet végig szemléltem. 

CSENDEINÉ Brama. 

Ah, lehetet'len! Gyöngyöm, hogy’ voltál 
öltözve? beœzéld elö. Ezt egészen kell' tud 
nom. Gyöngyöm, nem is képzeled, mi fon 
tos álom ez. 

`l 
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L ó в А. 

Ruháim egészen fejérek valának, 'hajfür 
timet hószin virágkoszoru szoritá.> 

CSENDEINÉ. 

Bravo, bravo; lakodalom, menyasszony a’ 
háznál. --- Gyöngyöm, jer, hadd öleljelek 
meg. Lóra! meglásd, nem sokára meny 
asszony leszesz. 

L ó в А. 

Ah! ugyan mit beszél édes nénike? hi 
szen férjñt is alig ismerek. 

C s в N D EI N é. 
Lát’d kedvesem -_ ьыаменм. _ de nem hall 

ja-e az ezredes? mert mingyárt kinevetne; 
peйg igaz marad, hogy az ‘Пот ‘gyakorta 
világos tükre jövendönknek, '- én is hason 
lót álmodtam 18 éves koromban ’s harmad 
napra már menyasszony lettem. Ah dicsö 
aranyidö! Majd elmondom gyöng'yöm, mi 
regényesen történt ez? mint kért meg boldo 
gult férjem, a’ tanácsnok? mint voltam öl 
tözve? De most ugy örülök, hogy szinte el 
melegedtem. Alig ébredtem fel, megcsendült 
bal fülem; ez pedig azt jelenti, hogy vala 
mi kellemest hallunk, ’s {тe nem hiába! _ 
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Héj, csak jók a’ régi közmondások; -- most 
is beteljesedtek. -- Ah! mint örülne a’ ked 
ves szép báró, habennünket hallhatna. 

L ó R A. 

Csak nem gondolja talán nénike, hogy a’ 
báró legyen völegényem”! 

C s E N n EI N É. 

Söt igenis,“gyöngyöm; söt igen is. Álmod 
már kezes ezért. Mit gondolsz? Illy szép ña 
tal, gazdag gavallér! császári királyi kama 
rás !-- Pompás hintó, -- ajtaján czifra czímer, 
--- hátul fényes huszár, - nyalka Vadász, 
angol kocsis, -- prüsszögö mének, .-bál, -- 
jatekszin, -- haj! mennyi asszony irigylöd , 
mennyi férjñ imádód lesz! Méltóságos báró 
né 's majd nem sokára osillagkeresztes dáma ! 

L ó в A. 

Nem akarok én csillagot nénike, kivált 
illy bujdosó csillag mellett. 

_ с s E N D E 1 N É. _ 
Ah gyöngyöm, csak gondold meg, - a’ 

czifra aranyos hintó. -- Haj! én nem leheték 
illy boldon. Egész éltem” fö kivánata az volt, 
hogy pompás hintóm ’s annak czímerrel dísz 
lö ajtaja legyen; szüntelen esengék Fortuna 
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ist'enasszonynak, 'hogya’ sorsjátékokból' eny- _ 
nyire boldogítana: de vágyam’ teljesültét so 
lla sem érhetém el. És te gyöngyöm, 1‹11‘еь 
illy fényes, illy Идáт jövendö mosolyg’ 
Dem kapт" két kézzel az alkalmon? 

LÓRL 

Nem biz’ én, csak egy ujjal is kedves 
nénike. 

с s EN D E I N Lórám, hallgass meg: a’ báró szeret, tü 
zesen szeret. 

LóRL 

i Szalmatüznek szene is csekély, =- aт» 
mondja atyus. 

с s E N D E t N É. 

De nekem már megvallotta, ’s magad is 
láthatod , mint igyekszik megnyerni ked 
vedet. 

Lónb 

Ki nagyon hizelg, vagy már megcsalt`, 
‘(agy meg akar csalni; azt mondja atyus. 

с s в N D E 1 N É. 

Gyöngyöm, engedj az okosság’ szavának. 
Nyujthatok reményt n_eki ? Csak fontold meg: 
arany kulcsos! Mint csillognak lovai, cse 
lédei! ` 
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L ó в A. 

Észtéhetsége annál kevésbbé látszik esil 
logni. 

_ с s E N D E l N É. 

Ah gyöngyöm! Ki ma aranynyal ragyog 
hat, nem igen van szüksége, hogy észszel 
is csillogjon ; -- ezt a’ tudósokra hagyja, hogy 
utána élösködjenek az árvák. —— De ugy tet 
Szik, hallom már a’ lépcsökön csattogni. Mi 
nö Virgonczság, minö elevenség! GyöQgyöm, 
légy jó hozzá; gondold meg: méltóságos 
asszony, czifra czímer , aranykulcs, ’s a’ t. , 
’s a’ t. - Ah! már itt van. 

NEGYEDIK JELENES. 

B Ã R Ó középen, -~ lovngló „мы, divatilng öltösve 
beugrík. V 0 L T A K. 

в _Á в ó. 

Cseudeiuënek sueles megbnjlánnl Векct csókol; -- míndig se 
Ъевеп bmg. Jó reggelt, jó> „Еgeм, kedves 
nagyságosocskám! hogy’ nyúgodott, mit ál 
modott? стаeат; femni ‚ш, de a' man; binden Lórnm 
man1, ш is hm „вы ’s rolymjß: A’ kelö nap és 
én , együtt idvezlök már ma gyönyörů 
angyali kisasszonykám! Midön a’ pirúló 
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hajnal szép arczáira feщé bíborát, már csók 
jaimat ablakára fúvá a’ reggeli szellöcse. 

_ LónL 
Ablakaimra? szabadon! Oda fúhat báró 

ur mè-nnyit tetszik; csak üvegét el ne 110 
mályítsa. Különben a’ hajnal nehezen fest 
heté magát arczomra, тert nálánál korábban 
ébredék. Atyám a’ biró’ leányának menyek 
zöjét akarjn ma itt a.’ kastélyban tartani, 
mi miatt jókor keltem. Csak Náni vult ná 
lam SeréDyebb, kit már szobájában nem ta 
lálék. 

в Á в ó. 

Frflre.' Talán csak nem tudja! Lamm. Men 
nyire sajnálom kedves angyalocskám, hogy 
illy csekélység miatt a’ reggeli édes ‘Лот’ 
ringató kaчai közül ki kell fejtöznie. 

L ó к A. 

' 0h ezt igen örömest teszem, тert kedves 
atyám’ kivánNágát teljesítem, ’s magam is 
szíves részt veszek falusi népünk' egyszerů 
mulatságiban. ' 

с s в N D в 1 N É. 

Ugy van: az ezredesnek f6 öröme`, ha 
alattvalóit boldogíthatja; azért minden eва 
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tendöben Majus’ elsöjén saдай költségén há 
zasít ki egy jobbágyleányt. 

BÁRó. 

Igen, igen; de e’ pórnép még sem érdem 
1i meg, hogy mi'atta illy szép angyal már 
hajnali álmát félbeszakaszsza. 

L ó в A. 

Félrc. Oh csuf amber'. 

BÁná 

cwndeinëbe». Май máskép lesz ez. ъдгыш. 
Városban mennyivel boldogabbak dámáink! 
9-10 óráig édesdeden szenderegnek, M-ig 
kényelmesen öltöznek, 12-kor innepiesen 
la'togatni vagy sétálni mennek. 

CSENDEINÉ. ьагым. 

Ugy van, gyöngyöm; lát’d, mennyivel 
boldogabbak a’ várasi dámák; mindig ezt 
mondtam én. Ah! be szép a’ várasi élet! ---- 
Sétálni, látogatni járni, --- ’s czifra hintón, 
идy-e édes báró ur, czifra hintón, ragyogó 
czI'merrel ? 

B Ã R ó. 

Igen is, édes nagyságosocskám, czifra ей 
merrel. —-. De valóbame‘löttem szinte meg- 
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foghatlan, hogy” ereszkedhetik le az ezre 
des ennyire jobbágyihoz. 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

EZREDES, fel-ő rubűjln rendsznlxg, -- п utósó “óht 
.1x njtóból lullgatta, ._ jobbról. ELŐBBIEK. 

EZREDE& 

Hohó, édes báró ur, azt kegyed nem érti, 
’s ha valaha saját jobbágyival szinte ezt nem 
teendi, nem érdemli meg, hogy báró és nem 
jobbágy. Nekem a’ szerencse jámbor jobbá 
gyokat adott ; tudom, hogy mindnyájan egy 
formák' nem lehetünk; de épeniezért azok' 
sorsát, kik felett a’ vak történet felemelt, 
könnyítenünk illik. Én mindig édes örömet 
érzek, midön jobbágyim' hálakönyeit lá 
tom, ’s ki igy nem érez -- katonásan ki 
mondva -- nem is ember. 

B Á n ó.' 

Félre. Ez ugyan borsos. Nyílván. Nem is 
ngy értém, Ezredes ur. 

E ZR ED E s , keményebb bangon. 

Uram, akarmint értette, elég, hogy gán 
esolta tettemet, mellyet én mindig nemes 
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Iiek ’s földes urhoz illönek ‘зной, --- ’s ke 
gj'ednek `ezen `gondolkodaísmódja -- katoná 
san kimondva -- nekem nem tetszik. Uram! 

épen az alacsonyabbakhoz leereszkedés egy“: 
tamîja elöttem a’ nagy születésnek, nagy ne 
velésnek és szép érzésnek_; ’s ki 'pölfeszke 
dö göggel lenézi értte izzadó jobbágyát, -- 
katonásan kimondva, --- inkább járomhoz, 
mint kormányhoz illik. 

_ в Á R ó. 

Fam. De ez maír paprikás is. щит. Ncm 
véltem, hogy nagysád hallja beszédünket. 

ÈzREDEs. 

Annál roszabb. Ki szemünkbe nem meri 

megmondani, mit hátunk megett hintege 
tett, .-- katonásan kimòndva, -- legalább is 
nem igaz ember. Egyébiránt édes báró ur, 
tudom én, hogy illy uracsok is tudnak né 
ha leereszkedök lenni a’ pórnéphez. Ért 
engem az ur. щ". _А’ szép paraszt leányo 
kat értem. --- De azért még most jó barátok 
maradunk. _ 

B Ав ó. 

вы". Forgós menykò'! --- ha tovább ma 
radok, mc'g mindent kita'lal. 



12 FALUst 1. FELv. 

HATODIK JELENÉ& 
DULó. ELönßIEx. 

DULÓ, közëpen; katonásan kìiszön. ‘ 
Nagyságos uram, Еét vöfény kíván bebo- 

csátatni. ` 

EzREDE& 

Jöjenek. 

D U L ó as ajtůn int nekik. 

HEREDIKJELENÉä 

BÜDZA , ё: a’ másiК vöfény, bokrétákkal, "львов Ёд1aро1 
kal, Pálcxáikon czitrom, rozmarin ’skin ELÖBBIEK 

BODZA. 

Az én uram, ugymint nemzetes Kurucz 
Lörincz uram, kinek hajadon leányái: Erzsé 
betet becsületes Tatár Andor, szomszéd Га 
lubeli nemes legény, a’ bevett szokás sze 
rint, tiszta `szivböl szeretetböl, jövendöbeli 
házastársul eljegyzette, -- mind maga, mind 
hozzá tartozói' nevökben, általunk teljes bi 
zodalommal és alázatossággal szólítatja és 
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szívesenkére'ti méltóságodat és minden nagy 
ságos hozzá-tartozóit: hogy elsöben is a’ 
hitnek felvételére a’ szentegyházba, azután 
egy pár tisztességes tál-ételnek ’s egy két 
kancsó`-bornak elköltésére,` szegény ház'á- 
hoz magokat nxegalázni ne terheltessenek; 
reménylve, hogy szíves kérését meg nem 
vetendik. 

EZREDES. 

Mi az esketöt illeti, arra igen is mind 
elmegyünk; de a' vacsorát -mint már gaz 
дм tudja, én adom: azért násznépestül ide 
fogtok jöni a’ kastély-kertbe. 

вовzь 

Megkövetjük egész alázatossággal, ---tud- 
tuk mi azt, nagyságos uram, de hiába: rig 
musunkat tnég Bördös Gazsitól tanul'tuk, б 
pedig tiz esztendeig vöfénykedett ’s igen 
'körmön font verseket tudott penderíteni, -- 
azért a’ régi jó szokástól most sem akartunk 
elállani‘. 

E z в в D в s. 

C ' l l l > l Mind Jol van Нaш: , lnegertelek en, akar 
mint czifrázzátok. 
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L ó в A. 

Várjanak legények, hadd adjak bokrétát. 
Kalnpjaíkra пиву bokor vîrágoksl., pálczáîkra “alaвыкlt és ki: 
selyem kendöket nd. ' 

BODZA. 

Meg is köszönjük igen szépen a’ nagysá 
l Il l gos kisasszony’ garátzlaJat. 

EZREDES. 

Mikor lesz az esketö? 

в o D z A. 

Tiz órára rendelte a’ pap. 

_ E z в в D E s. 
Megérkezett-e már a’ völegény’ nászne'pe? 

в о D z A. 

Még ugyan nem, nagyságos uŕam; de lo 
vas legény hozta a’ hirt, hog'y már utban 
vannak. Thonen es, par umn ынь. Ugy tetszik , 
már jönek is, -— püstölyt hallok, -- Pain 
‚ыш. Menjünk. штаты. Addig is, mig $21 
VeS szolgálatunkat ujra megmutathatnók, 
Istennek oltalmába ajánljuk mind a’ нagу 
ságos urat, mind minden úri hozzátartozóit. 
Vöfények el. 
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D U I. ó. 

Haj ropogós pattogós '- durrogatnak már. 
Szinte dagad szívem örömében , lnikor pisz 
tolylövést hallok; pedig mingyárt keserú'en 
jut eszembe az áitkozott kopasz nyaku jan 
сайr, ki Belgrádna'l -- huh! ropogós -- Мéд‘; 
is szeretném látni, hogy’ i’ílik meg lovaikat 
a’ sihederek. темпы mmm é. lava». Jönek, 
jönek. 

E z в E D E s. 

Menj öreg, menj; ha akarod, magad is 
durranthatsz el_ibek egy párt, mikor a’ kas 
ведy elött elvágtatnak. 

' D U L ó. 

Engedelmével nagyságos uram megvallom, 
hogy e’ biztomban elöre megtöltém a’ fegy 
Vereket. Ezredes int neki, bogy mcnjßn. Duló kntouászn 
könön. -- 'a elbiczeg. 

с s l: N D в I N ú , / 
n’ Mróboz, kivcl eddíg lauan Бандиты. 

Mi pedig az alatt, mig a’ lakadalmas nép 
lánykéröi szertartásit végzi, reggelizni me 
hetünk. Gyöngyöm báró ur, ha ugy tetszik. 
Int n' bárónnk, ki Кий“ nyuitva» indtll "1e. ` 

в z в E D в s. 

Báró ur is eljö az esketöre, ——’ nemde? 
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в Á R ó.` 
Kénytelen vagyok megvallani, hogy ily 

lyekben nem találom kedvemet. 

E z ru: n E s. 

Uram, most én vagyok gazda. Ki a‘: füstöt 
nem szenvedi, meg nem melegszik. - Ka 
tonásan szólva ---`meg kell lenni. 

B Á в ó, 
‘прaвgvl Csendeinëvel el. 

E z R E n E s. 

Lóra , maradj csak. 
LÓRL 

Mit parancsol kedves atyus? 
EzREDE& 

Mit tartasz a’ báró urról? 

I. ó R A. 

Szabad igazán szólnom"! 
EzREDEm 

Epen azt akarom, kis bohó. 
L ó в A. 

Szeles, büszke, fenhéjjazó ember; szün 
telen szép szókat hint, pedig szemeiböl ol 
vashatni, hogy szíve soha sem tudja, mit 
nyelve perget; 
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EzREDEs. 

Fam. Helyesen, kedves gyermekem; szi- _ 
vemböl „быть Ures agyú, üres keblü 
ember; peйд‘; tnár féltem, hogy lmgom még 
részire hóditand, ’s akker nem tagadhatálak 
vala meg töle, mint egykori tábornokom’ ’s 
jótevöm’ fijától. пунш. Igy, liti füvet kö 
tünk talpa alá, ’s kamarás-kulcsával oda 
küldjük, honnan jött. 

L ó в A. 

Köszönöm édes jó atyus, -- örülni fogok, 
ha megszabadúlunk az untató csevegötöl. 

EzREDEs. ' 

Egyedül te vagy öregségem’ felvidítója, 
kedves leányom, --- ’s olly örömest látnálak 
egy érdemes férj' oldalánál, -- de annak itt 
kellene maradni; itt, hogy bennetek napon 
ként gyönyörködhessem. Lawn. Kik leg- 
szebb, legédesb kapcsokkal kötének az 61et 
bez, haj! rég’ nincsenek már. De majd is 
mét eléŕzékenyl'ílök; pedig ma víg akarok 
lenni, mert ma 26 esztendeje hogy megan 
is oltárhoz vezetém boldogult Emmámat. в” 
könyet taral 1. szemeiröl. —— Jer Lóra, jer; már vár 
nì fognak ránk. haul, _- cum kopommk. Ki 
jö ismét? -- Szabad! 

Bxum. xÁ'réxszm. xu. 2 
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NYOLCZADIK JELENES. 

KAPITÁNY. ELÖBBIEK. 

L A T В A N C H E ‚ 
foxlmarubában , knrdonu; „мы rendczímerck , bomlokán sebbely. 

Alázatos szolgája méltóságos ezredes ur 
nak. 

E z R_ E D в s. 

Нотa Isten ! 

KA P 1 т Á N Y. 

Én Latranche, százados kapitány vagyok; 
útam erre Vitt el; ’s megtudván, hogy nagy 
sád e’ gyönyörü falunak ura, kötelességnek 
ismerém az бы bajnokot, ki elöttem a’ di 
csöség’ mezején rég’ babérf arа-шт, idvez 
leni. ' 

в znt':n F. s. > 

Hálám értte, édes kapitány ur. Mindig ör 
vendek, midön Mars’ ñai közül olly jeles 
vendégim érkeznek, kik nem csak ruhájo 
kon, _ kermqcim mum, ._ hanem homlokukon is ._ 
u ou lama k-rdvagam mno.- hordják vitézségök’ 
jelét. Мég egyszer tehát -kem „мг.— Isten 
hozta. Ma épen egy kis falusi mula‘ság lesz 
házamnál; reinénylem Ön nem vetendi mcg 
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barátságos hivásomat ’s vendégim' körét je 
lenlétével diszesítendi. ' 

K A P I T Ã N Y. 

_ Útam különben sem Sürgetös 's így örö 
mest fogok élni váratlan szerencsémmel. 

E z R E n E s. 

Bravo, egy jó estél: fogunk tölteni. Lórára 
mum. Fogadott leányom, Lóra! 

K A P t fr Á N Y. 
Valóban kedves kisasszony, hol illy -- a, 

ezredesre mum- kegyes elfogadáshoz illy _ Lórán! 
bájlő tekintet párosul, -- ott a’ legnyersebb 
harczli is örömmel tábort üt. Szerencsésnek 

nevezem magamat, hogy útam szép ismeret 
ségébe vezetett. 

E z в E n E s. 

Falum' birája' lányát házasítom ma ki ’s 
Lóra nyoszolyalány. Szegény jó emberek, 
holtuk” napjáig örömtelve emlegetik az illy 
megkülönböztetést. 

K А P I т Á N Y. 

Méltán kevélyek is lehetnek rá, -- Lamm 
’s én még is félnék kegyed mellett meny 
asszonyként állni; mert nap mellett a’ leg 
ragyogóbb csillag is elhalványul. 
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EznEnEm 

Félxo. Hm! ez nem veri hidegen a’ vasat. 
LóRA. 

E’ magas hasonlítást nem érdemlem. - 
Talán kegyed” ezrede itt nem messze fek 
szik? 

KA P 1 T Á N Y. 

Ezredünk sok ideig kül országon lakott 
's csak nem régiben nyert engedelmet, hogy 
ohajtott hona' földére visszatérhessen. Én 
magam most elöször látom a’ magyar hazát 
's e' kies vidéken még soha sem jártam. Je 
lenleg egy rég’ nem látott barátomat aka 
rom fölkeresni, ki valahol e’ környékben 
szállása]. 

вяввввs. 

Igaz: Ön,” neve francziásan hangzik; hát 
nem magyar földön született? 
' K A P t т Á N Y. _ 

Gyermek-éveimet Franczhonban töltém. 
Nevelö atyám Latranche, franczia granaítos_ 
volt, -- igaz atyámat nem ismertem. 

f 

в z n E D E s. 

Kegyed” története igen érdekes lehet, ’s 
kérni fogom, hogy azt velem közölje. De 
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most kérem, egy kis reggelire méltóztassék 
чeшn]: a’ kertbe sétálni, hol már hugom 
egy másik vende'ggel rég’ vár reánk. А’ 
kocsit mingyárt behajtatom. Lóra, паzeт! 
kapitány шaг. 

к A r' t т Á N Y. min Lófannk Mum.. 
Bátorkodom -- ьвммх мы. 

в znßn E s egyeaal. 

Derék bajnok, dаешь‘ leventa. Nem ad 
nám okért, hogy ma jött. -- Duló, Duló’. 
hol ropogsz meфn” Duló! ы. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

v Á L т o z Á s. 

xunucz’ udvara. ‘~4 

luxó'rx n' völcgény' nn'sznépével a’ bázzal szemközt А“, TA'rÁu 
¿a niinöx kétfclöl щите. xuxó és воли .1’ báz’ crease мы. 

Utóbb önzsts_ 

RIKó'rx. 

Sok áldásival szeresse [шеи e’ ház'jámbor 
lakóit! 

к U к ó. 

Fogadj’ Isten. 
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R t к ó T I `muepélyeum. 
Kezdetben látá már a’ végetlen hatalom , 

hogy nem jó volna az embernek egyedül 
lenni; szerze azért ö neki segítö társat, ki 
6 elötte légyen. Ezt követték az ó testa 
mentombeli нeт atyák Ábrahám, Izsák és 
ЛИЦ“); de követték az 11j testamentomban 
is minden igaz hívek. Ezen dologra nem 
szükséges hosszas argumentumnkat elöhor 
dani, ment Ádámtól Noéig, Noétól пинг 
minden apáink és szép-apáink igy csele 
kedtenek. Е’ bölcs rendelés szerint akar 

ván intézni életét becsületes nemes Щu 
Tatár Andor _ ‚А мы _ szemlélödött, ’s ve 
té szemeit ezen házban lakozó nemzetes. 
Kurucz Lörincz uram’ hajadon leányára 
Erzsébetre. Jól emlékezhetnek kegyelme 
tek, hogy mi mult napokban, tisztünk sze 
rint, e’ tiszta életü jámbor iiju mellett fel' 
állván, becsületes házukhoz betértünk ’s a’ 
nevezett “быt illendöen fölkértük; kinek 
is kezét olly formán igérték мeg kegyel 
metek, hogy ha à’ mai nарт: békességben 
elérjük, a’ jegyesek elválhatlanul egybe 
köttessenek; minek is kegyelmetek’ mai 
összesereglése csalhatlan bizonysága. Nem 
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sajnálván мы‘t most ismét ezen becsületes 
ifju mellett teendö fáradozásunkat, ujra fel 
állottunk mellette; utnak indulánk, ’s mint 
láthatják - Kegyelmetek’ becsületes házá 
hoz szép számmal szerencsésen megérke 

, .zénk. Tüstént is kinyilatkoztatjuk szivünk’ 
намеkа“, melly ez: hogy ezen becsületes 
ifju a’ kegyelmetek’ házában neveltetett vi 
rágszál leányt tiszta szi'vböl szeretetböl ki 
vánja magának jövendöbeli házastársul el 
venni. Mire nézve ninc's is egyéb hátira, 
hanem hogy midön a’ mi becsületes völegé 
nyünk, eljegyzett mátkáját kegyelmetek’ 

.gondviselése alól maga szárnyai alá ohajtja 
О venni,> ne késleltes_sék бt ezen tisztességes 

szándékában, hanem törvényes kivánságát 
jóvá hagyván, menyasszonyát ágyával, 1á 
da'jával ’s minden hozzá tartozó appertinen 
tiáival kiadni, -- minket peйд; hosszu uta 
zásban eltörödött násznépét rövid idöre pi 
henö szállással elfogadni ne terheltessenek. 

к U к ó „im innepé1ymn. 
Kedves atyámñai! Megértök kegyelme 

tek’ tisztességes ‘szándékát 's fáradozásuk’ 
от“, és igy arról, hogy igaz ja'ratban Van 
nak, nem is kételkedünk. Azonban mivel 
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mi a’ kegyelmetek által bemutatott völe 
gényt teljességgel nem ismerjük, ugy kell 
vélekednünk, hogy talán eltévedtek ’s nem 
hozzánk, hanem máshova igyekeztek, 

Rlxó'rI. д 
l 

Jól megjegyzök magunknak' minapában 
háztüz-látáskor ezen becsületes lakhely’ kör 
nyékét, ’s hiszszük'is, hogy ha a’ benn váró 
menyasszony völegényünket meglátandja, 
állitásunk’ valóságát tüstént igazolni fogja. 
Minekokáért egész bizodalommal kérjük 
kegyelmeteket, ne sajnáluák a’ szép meny 
asszonyt egykét pillanatra kiszólítani. 

‚ ` ° ’ 
к U K o. 

Szívesen engedünk kegyelmetek’ öszinte 
kivánatának, ’s örvendeni fogunk, ha ke 
resett menyasszonyukat nálunk találandják. 

BODZA 

benyítja a.' Миры, kézen fog“ чушь "tán kivezel 3 vagy 
4 leányt, 's mindeníknél kërdi. 

Ez-e'! hát ez? ez sem az? 

, nünöx 

az ellenrészröl mind nddíg nem -mel felel, mig végre Örnët 
vпей! ki ‚ ’s ekkor и egéss násznéppul едутt vt'gln kiáll. 
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Ez a’ mi kedves menya‘lsszonyunk.‘ 
Ekkor Biirök a' msmynsszonyt késen fogva T|\Ãrhoz :disl 

vesßti, Kukó Рай‘ kísc'ri, ’a kérdcz‘i. 

xUKó. 

Ismered -e ezen becsületes legényt? 
ö в z s E. 

Ismerem: ez az én szerelmes völegényem, 
kinek kezemet eligértem. 

P. l к 6 т t Tm'rbos. 

Ismeredç e ezen virágszál hajadontf! 
TATÁm 

Ismerem: ez az én szerelmes mátkám, kit 
magamnak jövendöbeli házastársul “Дaвноt 
tam. ömér man foy.. 

к U к ó. _ _ 

No kedves atyámñjai, minthogy ennyiben 
van' а’ dolog, illy nyilvános vallomás után 
nincs tovább okunk kételkedni igaz kerese- 
tükrölg__ 'általadjuk leányuulçat; binják bé 
kével, házunkat pedig tekintsék mint saját- 
jukat. Tessék befordulni: a’ terített asztal 
már készen ищa kegyelmeteket. 

Mcgindulnak; „на! Tatáx örzséval, “tána a'két v6f`ény‘,_ ’s igy 
'az c_gész u'lgzilép a’ básbx takarodik. .- ‘мп! eey Ph' 16 
vés, -- ez alatt 

Smm. xÁ'nixszm. ut. з 
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radt. 

в I к 6 т I xukanak um „пр. 
Servus humillimus domine perillustris col 

lega! Örvendek hogy tisztelhetem. 
ic UK ó. 

Deus tul'it, kedves collega uram; tessç'k 
besétálni; nem fog ártani ha torkát egy kis 
mézes—borsos borral lelocscsantja, meи hosz 
szu dictiója mellett tudom gonoszul 111514 

n 1 K ó т I. 

Rectum'habet domine collega; de köteles 
ségünknek csak eleget kell tennünk, --- er. 
go pergamus: 

Nunc est bibendum , nunc pede libero 
Pulsanda tellus ! 

azaz: 

Most inni kell, most rakja дна] bokánk 
A’ и‘; kuferczest! 

Hajlongások КВН a’ nánnép után n' háxbn mennek. 

TIZEDIK JELENÉS. 
Elßнolu, mîr_xt Iennsbb. 

пвввв. HUszÁR, 

Р l в в R E. 

Akármit leszél, én a’ legelsö huszárral 
sem cserélnék. Czifra nyomoruság egésv. 
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éle'te; теrt `mîkor legfáradtabb'is, kény 
telen tisztògatni lovát, szerszámát, fegy 

_ven'ét, ruhzíját, ’s alig mal'ad ideje, hogy 
egy kis száraz kenyeret rághasson. Azért, 
ha választańom kellène _,‘ inkább husz'fír-_lń 
lennék, mint huszár. 

н Us z Á в. 
Oh te majçm képü veréb-ijesztö ! Bakon ta 

nult bölcselkedésed igazán azt mutatja, hogy 
inkább lónak, mint husz'árnak illenél; de 
korán sem huszár-lónak, hanem‘ _nim mum 
talyigás lónak, mert a’ 16 markot nem ütné 
meg petrezselyem-termeted. ‘Azt gondolod, 
mivel paszamányos kalapot viselsz, te haj 
tod a’ gönczöl-szekerét? Nyomoru 'tányér 
nyaló vagy minden tarkabarka foszlányod 
dal; »ne is siindörögj hozzám olly közel, 
mert sarkantyum’ taraja bele talál akadni 
harisnyáidba ’s tudom véres emléket hagy 
pipaszár- lábadon. 

P 1 в n в E. 

Ej ni! durva nyers mokány; ugyan meg 
tetszik rajta, hogy in'kább lovak, mint em 
berek közt forog. Illyen ember, mint én , 
kinek világa és novelése van , nem tú'ri el 
az efféle vadságokat. 

' i 
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и U s z Á n. 

Neked nevelésed ? hahaha! 

P 1 E R R в. 

Biz’ igen, hallja! Én legnagyobb >urak' 
társaságában forgok, ’s legszebb dámákkql 
szoktam lenni egy asztalnál. 

н Us z Á R. 

Igen - tudom: tányérral urad háta megett. 
' P t E R R в. 

’Mîndegy; mégis mindig ragad ollyan helytt 
az emberre valami. ' 

н U s z Á R. 

Igen, igen; --- gyakran még körmeihez is 
Orzc'nsra шпиц. 

P 1E R н E, н észre nem „из. 

’S mig huszár uram nyeli az éh kor 
tyot, úri magunk czúkor - süteményt eszt'ínk` 
cziprusit és ¿champagneit szürosölünk, - ’s 
mikor húszár uramat mogyorópejjel köszönt 
getik -- _ 

RU sz AR „мы „gм. 

Ejnye láncz hordta káposzta-torzsája , 
mingyárt megköszöntlek én -- вы.“ megram. 
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P 1 E в в E. ‘ 

Jaj jaj, hagyjon el; - ezt megpanaszlom 
nagyságos uramnak ’s majd lesz a' gorom 
baságért, mert tudja meg, az én uram nagy 
ur; báró és cs. k. kamarás. 

HU s z Á R. 

Az én uram még nagyobb: mert én csá 
szár” embere vagyok, ’s ha urad császári 
kamarás, legfölebb is csak a’ császár' ka 
marájába jár. 

TIZENEGYEDIK JELENÉS. 
NÁNI. ELöBBIEK. 

N ÁN I középen jő. 
Micsoda lárma van itt? 

P I E n R E. 

Jó , hogy jö édes mamsell, mert ez a’ 
vasgyúró majd minden csontomat összezúzta. 

H ц s z Á R. 
Embex'ségre akarám tanítni a’ kakaskodó 

torzomborzot, 's köszönheti, hogy maga jött 
édes szép markotányosném .- bond simul .-- kü- 
lönben az ablakon repül vala ki a’ tormafé 
reg. Jöjjön galambom ; úgyis alig vártam 
már, hogy négy szem közt szólhassak vele. 
--s Mин: nyujtjs.- Csapjon fel! 
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N Á N t. 

No no; nem hójag, hogy felfujják. 
P 1E RRE ыыьеь ан. 

Nézze az emberl' alig tette lábát a’ ha'z- 
ba, már másnak útat akar mutatni. ‘ 

‘ н U s z Á R. 

Biz’ igen czimbora! Nem azé a’ nyúl, a’ 
ki felugrat'ja, hanem a’ ki elfogja. Huszár 
jö, Мг, ’s gyöz. mmm. Иgy-е cziczám‘! 

PI ER RE , ¿mét közibek zolakodik.' 

De kövesse meg maga't édes jövö, Iátó, 
gyözö agyaras uram! Ki elébb jö, elébb 
öröl. Én már harmad napja vagyok a’ 11:52 
nál, azért -Nànira mut«=\t--elsf'íségem v_an itt is. 
Nemde marrisell".l Mi már értjük egymást. 

H U s z Á R , fare 1mm.. 
‘гаgы; mondom, borzil'Meg ne haragíts: 

mert olly apróra morzsollak, mint a’ do 
hány-mag. Jöjjön badaram', hadd czup 
paмой kikirics ajaka'ra egy katonás csókot, 
-- szegény huszár ugy is ritkán juthat illy 
csemegéhez. cßóxolni „m5-n 

N Á N t. 

Kérem, kérem, csak ne olly hirtelen _ 
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P 1 в в в E. 

Hah! ezel` ördög; _ megpukkanok méx» 
gemben. 

н U s` z Á в. 

Hiszen csàk nem becsiili tán nálam töыл'е 
ezt az abrakos tarisznya fejü csikót.-Haj, 
édes kis badaram! Mescsökoü» Igy ni --- 

N Ã N t , vanakodvn. 
Ereszszen ! 

P 1 в R в в. 

De már ezt nem szenvedem , ha minden 
zápfogamat kiverné is. Мёд'gaмп „он агд1д‹1- 

и U s z Á в. 

Ejnye , hogy temctnének e1 a" vármegye’ 
költségén! -- Felöleli. Jöszte, hadd küldjelek 
csicsébe- Kimi м ablakon. 

P I E R R E síkólt. n 

Jaj jaj , haramia --- 
NÁNL 

Most ill’ a’ berek, -mert még magamat 
iS 'lttána _A’ közofp njtó'nak fut ’a sz épen belépö 

> Dulóval önzeiitközik. 
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TIZENKETTEDIK JELENÉS. 

DULó. HUszÁR. 

D U L ó betánlorog. 
_ Hah! ropogós pattogós rakéta, -- majd 
lesodor ez a’ vásznncseléd. nmárlm. На“: te 
földi, mit mereszkedel rám, mintha oldal 
ba löttek volna‘@l Miféle csetépaté volt köz- 
tetek Ё’ 

н U s z Á R. 

Haragszom bátya. Épen most zúdítám ki 
anxa’ paszományos`sohonnait; meri: már any 
nyira felborsolt, hogy tovább nem gyöztem 

`tl'írömolajjal. Utójára még a’ szobalányt is 
el akarta kezemröl perleni. 

D UL ó. 

Jól tetted öcsém; magam sem szenvedhe 
tem a’ harisnyás МИФЫ, mert mióta itt fen 
tereg, minden cselédet összebnlygatott, -- 
rajtam sern ad sennni becsületet, pedig még 
bölcsöben sem ringatták a’ pribéket, mikor 
már én Belgrád alatt török vérben gázoltam. 
Bár csak legalább mind a’ két lábát kitörte 
volna! ` 
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TIZENHARMADIK JELENÉS. 

ßÁnó. PIERRE. ELößnIEK. 

в Ã R ó , цеЬезеп jö középen. 
PIERRE 

‚мnn, -- mgíaiz преg-ф. 

_Ez vetett ki nagyságos uram, _ ez! Sze 
rencsém, hogy nem magas az ablak, ’s va 
lami murokrépa-ágyra estem , különben nya 
Катat törhetterp volna. 

ВАВб göggel. f 
_Hogy merészelt ked inasomon illy erö 

szakot elkövetui? 
3 

н U s z Ã R `bidegen. 
Parancsolja meg az ur neki, hogy más 

kor ne> garázdálkodjék. 
B А к ó. 

Azért nem volt még`szabad az nblakon 
kilökni, hanem panaszra hozzám kellett vol 
najöni. 

_ н U s z А в "утеп 

Én katona vagyok, birám kapitányom; 
idegenhez panaszra menni nem шпozат, ki 
vált illy gézengúzért. 
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ßÁRó. 

Ezért kapitánya nekem elégtételt fog ad 
ni, -- majd bevádolom kedet. 

H U s z Á в. 

Tiístént magam )negyek jelenteni. 
D U L ó lsunn. 

Ember vagy czimbora, jól megfeleltél. 
Еgутt el. 

` e 

TIZENNÉGYEDIK JELENÉS. 
BÁRó. PIERRE.' 

‘ _ в Á R ó. 

Hogy’ állasz a’ szobalánynyal? 
Ё 

Р 1 E R R в. ` 
Igen jól, hiszen mindig vigyorog rám; 

l l u csak ez a’ nyers huszar mmdenutt utamban 
ne állana. 

BÁRó. i 
Nánînak inkább igérj házasságot, hogy 

annál jobb szószólóm legyen a kisasszony 
nай; a’ huszárt рeйg urával együtt ki kell 
küszöbölnünk. De majd el is feledém. Mit 
mond Néni? oda adta-e Örzsének a’ gyún’ít? 
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PIERRE. 

Mondom, nem szólhaték Nániyal nagysá 
gos uram, mert már elébb összekaptunk volt 
a’ huszárral; mikor aztán Náni jött, közel 
sem eresztett hozzá. Azonban elöre azt 

mondá, Могy a’ szép Örzse nem fogja el 
venni. 

_ вАв ó. 

Ne hidd: ajándék nem szokott rosz gymn 
rо‘: csinálui; leányok peй; különben is sze 
retik az illy csecsebecsxét. De' miéI‘t _is ne 
venné el? hiszen csak egy csókot kivzínok 
értte -.- Inást semmit ---` épen semmit. 

' г I R R II. 
mm Hallom -- de nem hiszem. 

_ RÁRÓ. i 
De miként küszöböljük kia’ kapitár‘lyt? 

somvoumaik‘ Igen -- igy jó lesz -- Pierre! 
Kérj Nánitól fökötöt , ' fátyolt, és köpenye 
get. De okos légy ’s hogy б is okos legyen, 
nesze _um .d un-- osztozzatok rajta. 

I» 1 E R R E'. 

igen, nagyságos uram, ez már megvilá 
gíthatná az c_mbert; de .én még sem látok 
világosan. Mi a‘ gutának az asszonyi ruha‘? 
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B Á R ó. 

Ne kérdezd , csak teljesítsd parancsomat. 
-- a’ kapitányt elugrasztjuk -- érted? 

PIERRE. 

Értem -csak minket meg ne ugrassanak. 
Ma'r elöre borsózik böröm, mert a’ tréfay 
díját alkalmasint hátam fogja megñzetni. 

BÁRó. 

Ne félj semmit, majd elrendelem én; ’s 
végén még jót fogunk nevetni. 

вызвав. 

Elhiszem; na sá od nevetni foo` de én g g u ’ 
bizon osan 'a'vatnL 

o 

в Á R ó. 

Ne lé 011 n ul -szivü hiszen méß‘ azt g ’ o 
sem tudod, mit akarok. -- De micsoda сп 

án muzsika zú mevint erre? Mimik. ь-шь. g Y n 

P 1 в R R E. 

Esketöre viszik a’ szép Orzsét. 

B Á R ó , ¿rájm né.. 
Igaz: mingyárt 10 óra. Most lódulj, mig 

esketön leszünk, szobámba мkм-111151106. а’ 
kivánt ruhákat. 
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P I E R R в. 

Értem nagyságos uram; meglesz. „1. 
BÃRÓ egyediil. 

Szinte szeretem, hogy ezek összekaptak, 
legalább beleköthetek a’ drágalátos kap'itány 
ba. -- Mióta itt van, egészen elfoglalta Ló 
rát. Ezer Rillám! Ha eltalálná kвант'ö1 
ütni? Mit csinálnék hitelezöimmel, --- vagy 
inkább azok velem? Végem lenne örökre. 
Pedig nekenl Örzse is százszorta jobban tet 
szik, mint a’ finnyás kisasszony. Miért is 
a’ menyasszony mindig olly vonzó, olly ér 
dekes? -- Haj, de a’ pénz, a’ pénz, és a’ 
jószfigl Azért hátrálni kell a’ kapitánynak, 
ha mingyárt Belzebub urral kellene is $26 
vetségbe lépnem. Mit is félek illy felleg 
ból_ esett embertöl, kinek minden érdeme 
kardjában ’s Inellén ñtyegö keresztecskéi 
ben áll? 

_TIZIIMB'IWBDIK JELENÉS. 
мА N I шары js. в А R ó. 

‚ 

NANL 

A’ nagyságos asszony kéreti Báró шаг, 
méltóztatnék esketöre elkisérni. 
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BÄR@ 
' f r . -. Inkább téged kxncsem. Epen Jo, hogy `losz, 

nagy beszédem "an veled. 
NÁNL 

Nem lehet nagyságos мaт, --- a’ kisasz 
szonyt hallom. A@ 01mm.; mé ш. 

В Á Р. ó feitarto'ztniji. 

Ej,` dehogy hallod, hiszen a’ kap'itánynyal 
érzeleg; csak egy perczig maradj édes kim 
esem. 

N ÁNI, vmlwdak. 

Kérem nagysádat, bocsásson. Bmelsl emu. 
в Á R ó. 

Náni, Náni, megállj. mám nu. 

TIZENHATODIK JELENÉS'.` 

LÓRA. 

Mär nyoszolyalánynak öltözve , fején koszorůvnl , n’ közép ц“t и 
“toni szavakna'l пущa Ъе. 

Mi vala ez? Еgу megvetö “Ищемt topit a’ báró után 
"ß viuzafordnl. 
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TIZENHETEDIK JELENÉS. 

Utczn 

A’ násznép eskecöre megyen. Eliil a’ vöfůnyek ugrándosva, uti 
nok n' két násznngy , továltb n’ menynnszony xl5 kiséröklcel, 
a' vò'legény a’ biróval ’s többi fe'rjñval; végìil ne'gy begcdiis csi 
gány. Mikor a’ szI'n’ közepére én_xek, n’ vöfe'qyk manet közben 

едеt шт fonlulnak _ 's . 

B R K rikkam. 

Hap hap hap! 
Ma még iszunk, mint ‘a’ csap. 

B O D Z A , színte kurjaqt 
'Szembe szivem, ha szeretsz; 
Ha nem szeretsz, elmehetsz. 

A’;muzsíka folyton Izól, _ данным, vt'g enyelge’ssel elv0n'.\l- 
nali, _ ’a ez alatt a' kalrpít lel‘ordul 
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MÁSODIK FELVONÁS. 

ßL'só JELENÉS. 

Kert я’ knstélybnn. 

D UL ó , H U S Z Á R lngas alatt lsznak. 

в U L ó. 

Ne kíméld pajtás , öntsünk fel a’ garatra 
ebböl a’ budai török véŕhöl. E'l. a’ palaczk 
csak nem ver meg. Igyál; éljenek а’ hu 
szárok ! 

‚ нUsдАв magen. 
Eljenek. 

n U L ó. 

Czimbora! tudod megigértem dél elött, 
hogy egy palaczkkal többet fogunk inni, 
mivel helyettem`sarka'ra hn'gtál ama' Кuraй 
nak, ki már orromat annyiszor felborsolta 
-Igyunkl Mit duzzogsz, mint a’ tökbe esett 
czinege’i Вeны], hol és merre jártál kel 
tél? Majd én is elmondom, hol és hogy’ 
nyertem érdempénzemet. 
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н U s z А R. 

Régen lehetett az, bátya; még akkor tán 
Buda is csak falu volt. 

n U L ó. 

Bizony rég’ az. Megállj , -gonaolkoaik- eze; 
hétszáz _ no, ejnye ropogós _ Lát’d, öreg 
muzsikus mindennap' egy nótát felejt; már 
eszembe sem jut, _ de szabaduló levelem 
ben világosan ki van téve, majd megnézzük. 
Addig igyunk: Koczczants! 

H U s z А R. 
Nem esik jól. 

D U L ó. 

Nem esili? Ejnye ropogós-illyen bort a’ 
nagy apád’ lelke sem ivott; _’s velem nem 
esik jól? Hallod-e, illyen мощей“: hadi 
emberrel poharat koczczanthatni becsületedre 
válik neked pelyhes suhancznak, ki még 
bajuszodat вып tudod kililiomozni. Igyál 
mondom, _ különben verjen meg a’ török 
átok. 

нU s z А R. 

Ne boszonkodjék bátya, _ valami bánt. 
DULó. 

Mit bánthat jó és ingyen bor mellett? 
Lánczhordta ñja, te isinkább harangozónak 

nnzn. :Ãrtitcszm. xu. 4 
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„тeма, mint huszárnak. Olly szomoru 
vagy _, mint böjtben a’ korcsma. Ta'n bizony 
szerelmes vagy? 

HUszÁR. 

Utójára csak mindent megbán az >amber. 
Az aggódtat, mivel ugy tetszik, mintha 
roszul tevém vala, hogy ama’ pribéket ki 
lódítám. Ebéd után mingyárt vettem észre, 
hogy kapitányomat nagyon vagdalá a’ báró 
’s uramnak szikrát hánytak szemei. Látom, 
a' dolognak nehezen lesz jó vége. 

nULó. 

Csak nem fél urad egy olly tavaszi her 
nyótól? 

HUszÁR. 

Félni? egy dandár ollyantól sem; mert 
akár pisztolyra, akár kardra, nincs nála 
különb mester az ezredben. De elég, hogy 
galibába keveredik ’s_ én leszek oka -- 

nULó.` 

Ne búsulj; az én nagyságos uram nem 
szenved házánál garázdaságot, ’s mint isme 
x‘enl, elöbh maga kiveti a’ bárót, inasával 
együtt, mint egy vitéz hadi tisztet megsér 
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tetni engedjen. Különben is kitapogattam 
már annyit, hogy a’ lepke -báró nehezen 
fogja nálunk kitölteni a’ próba-hetet. Tehát, 
hadd búsuljon a’ ló, elég nagy a’ feje; igyál. 
Az én jelszavam ez: rosz kulcsár, ki szomjan 
meghal. Koczczants! 

HUszÁR. 

Pszt! uram’ szavát hallom, -- hévesen 
versenygenek. Nem megmondám? --- Еrre 
tartanak. 

DULá 

Valóban a’ kapitány e's a' báró : -- de mind 
csak vak töltés. Azonban mégis kivernek a’ 
sánczból, --- hátrálnunk kell. Szedjük fel 
a’ sátorfát, mert nem jó оп tanyázni, hol 
ütközet van készülöben. Hörpentsd ki még 
azt a’ kicsit, aztán fogd a’ poharakat, én a’ 
palaczkot viszem. _ 

H U s z Á в. 

Nem akar csúszni. 

n U t. ó. 

'l`‘öltsd‘hát zsebmUJea ha begyedbe nem 
fér. _ Jef, már ittwvannak. el. 



44 пыли н FuE'Lv. 

MÁSODIK JELENÉS. 

KAPITÁNY. в ÁRó. 
Más oldnlról jönek. 

` к A P t T Á N Y. 
Édes báró ur, az egész ‹1010‹‘;г szót sem 

érdemel. 

в Á R ó. 

Söt inkább , -- mel't inasomban en szemé 
lyem van megsértve. 

KA P t т Á N Y. 

Hogyan? Talán inasa csak_ nem képvise 
löje ‘Ё 

nÁRó. _ 
Nem; de czímeremet viseli ’à kapitáuy 

uram’ iegénye által ez van megbecstelenítve 
KAPITÁNY. 

Édes báró, 'ebböl egyenesen az következ‘ 
nék, hogy.t valahányszor az inasok borozás 
közben öklözödnek, uraik is viszont öklöz 
zék meg egymást , теr!‘ czímereik illyenkor 
is megbecstelenl'tve vol‘nának. 
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в Á в ó. 

Uram! félre a’ tréfával. Én báró vagyok 
’s nem engedem, hogy valaki gúnyoljon, ha 
mingyárt illy sinóros dolmányt viselne is. 

KAPITÁNY élesen. 

Báró ur , hagyjuk békével a’ sinóros dol 
mányt. Ha kegyed olly igen félti czímere' 
becsületét, ez a' ruha sem szenved mocskot. 

B Á R ó. 
Bár ne is viselhetné mocskos ember —— 

к A г 1 т Á N v, main. clap. 
Uram! szavára vigyázzon -- mert -- 

в Á n ó. 

Kapitány uram magamat is megsértett. 
к A P 1 т Á N Y. 

Tudva legalább nem. 
B Á в ó. 

En itt ngy vagyok mint völegény --- 
к A P 1 т Á N Y, mosolyogva. 

Tán csak ohajtna lenni - 
I f 

B A в o. 

Mindegy: elég, hogy én Lóra kisasszonyt 
, . " r szeretem, s el akarom venm. On ezt lat. 
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hatta ’s mégis ngy el foglalta, hogy nem 
is szólhattam vele. 

к A P 1 т Á N Y. 

Aha! Itt fáj tehát? Keveset bízik a’ báró 
magához, ha imádottját tölem már illy rö 
vid idö alatt is félti. ` 

B Á в 6. 

Nem mintha félteném, de szemtelenség 
к A P t T ÁN Y, „mb. ugrat. 

Mit? szemtelenség? Báró uram, még egy 
szer mondom, jobban válogassa meg a’ szót, 
mert elfeledem, hogy - 

' B Á в ó. 

Ej, mit válogassam? Ön megsértett, ’s 
röviden -- elégtételt kívánok. 

KAPITÁNY bidegen. 
Ügy-e? Ezt elébb is megmondhntá vala. -- 

De miért? 

B Á в ó. 

Még kérdi! Megszeppent valaki? Egy szó 
mint száz --- elégtételt! ' 

к AP t T Á N Y bidegen. 
No édes báró ur, hogy ne gondolja; mint 

ha valaki megszeppent volna, parancsára ál 
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lok. Mivel tetszik , karddal ‘гaзy pisztoly 
lyal? 

B Ã R ó bevesen. 

Karddal; itt ezen helyen, holnap hajnal 
'ban négy órakor. 

KAPITÁNY, шшыёьь. 
Annál jobb. Tehát édes báró ur, ha ar 

czát, mellyet bizonyosan'igen szépnek kép 
zel, nagy reményt'í fényes ivadékinak emlé 
kül legalaíbb másolatban meg akarná hagy 
ni, festesse le magát még ma; meri: szava 
mat adom, hogy én holnap hajnalban négy 
órakor, itt épen ezen helyen, orrát ugy ket 
té fоgoт szelni, hogy tulajdon édes mamá 
ja sem ismerendi .többé meg drágalátos й 
acskn'ját. Adieu, kedves báró; siessen a’ 
festetéssel; haldokló orrának pedig készí 
tessen búcsuztatót. Adieu! e1. 

HARMADIK JELENÉS. 

BÁnó, mm. NÁNl. 

_ BÃRÓ egyediil. 
Tüzes parázs --- ennek ugyan jó helyre 

varr'ták szivét. Meg akarám 'riassztani, de 
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nem'ijjed meg a’ harangszótól , _ söt orro- 
mat akarja egész hidegvérüséggel ketté пe1 
ni. Köszönöm szépen kedves vitéz kapitány 
uram, ne fáraszsza magát. -- Alkalmasint 
azt hiszi, llogy eljövök. Ha ha! Több esze 
van báró Ugróczynak, mint hogy hasított 
orral menjen baza. Elég lesz az is, ha hosz 
пu orral megyünk el; mert ki tudja, nem 
kapunk -e kosarat? ’S ezért тéёг orrunkat is 
elcsuñttassuk, hogy szépségünk is pénzünk 
után vándoroljon‘? Távol legyen! Beteg le 
szek, vagy még ma ármányosan küszöbölöm 
ki ezt a’ Tóldi Miklós’ unokáját. 

‘Ан: kosarkával kerenzliil fut 

Hé, Náni, pszt! -- Ejnye gonosz, -- ugy 
szalad, mint а’ fürj. Utm fut. Jöszte, jöszte 
(Жaнa jószág. 

NÁNL 

Iíéreln nagyságodat, ereszszen eL 
BÄR@ 

Csak egy szóra kincsenx, csak egy szóra 

NÁNL 

Bizony jobban tenné nagysád, ha a’ helytt, 
hogy itt leskelödik , kisasszon'yomnak udт 
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rolna; mert oda benn más forralja a’ мы, 
's nagysád alig ha vecfsernye> után nem jár. 

n 

BÁBá 
‘Epen azért ¿des Naínim,_ épen azért akarok 

veled ismét szólni. 

NÁNL 

De nem lehet; mennem kell. A’ nagysá 
gos asszony ma reggel is észrevette , hogy 
nagysád kiintett, ebéd elött peйg meglátta, 
‘деду utánam futott. Ki гuдa, mit gondel; 
nagyon megpilfungatott; - azért megyekñ, 
mert ismét zivatar lesz. _ ' 

BÁnó. 
Ne fe'lj kincsem, nem mind'en felhöböl hull 

mennykö. Nesze - рёпу: .a „и _ ezért még 
egy párszor‘ kiszida‘tha‘tod magad’. Egyéb 
iránl pейд ma x'eggel úgy is cs‘ak kisasszo 
nyodról beszélgettünk. 

NÁNL 

Ige'n, és -OrzséróL На, a’ kisasszony vagy 
a’ nagyságps ur a’ gyíirl'ít tudná! 

> nÁRó. 

Bohó de nem szabad tudaiok. Lóm (16m 
lesz, Orzsétöl peйд egy páx' из‘; csóknt 

zxum. xÁ'rixszíx. n» ‘ 5 
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szeretnék, érted, ’s ha kisassonyod hozzám 
jö, téged is elviszlek. а 

N Á N I. 

Köszönöm kegyességét: ez magában igen 
szép lenne, kivált ha báró nr mindig illy 

'bökezű; de félek hogy nagysád ugу tér visz 
sza, mint jött. 

в Á R ó. 

Bízd ra'm azt kîncsem. Többre ész szel, mint 
erövel. Még ma kiugratom innen a’ hívatlan 
kapitányt, csak légy segédem. 

NÃNL 

Én'G'Én tegyek fel katonával? Isten örizz; 
leánynak katonával kezdeni igen veszedel 
mes. 

B Ã n ó. 
Hiszen te nagyon furfang eszü leány vagy 

De nem is ngy értem én. Szólott-e (veled 
Pierre? 

NÁNL 

Nem is láttam, mióta Markos kilökte; 

B Á в 6. 

Lát’d kincsem , azt biztam rá , hogy kér 
j'en tőled némelly asszonyi öltözetet. 
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NÁNL 
Minek? 

BÁRó. 

Most csak annyit mondhatok, hogy estére 
egy kis tréfát akarok ütni; késöbb majd 
megtudod a’ többit; de addig senkinek se 
szólj, érted? Hát fogsz adni főkötöt, fá 
tyolt ’Stb/È 

NÁNL 

Ha csak ez kell, -- szivesen; de szeret 
ném tudni , mire? 

B Á в ó. 

Mondom, nem lehet még, «- majd estére: 
de addig el ne árulj; azért szádat mingyárt 
is bepecsétlem. C-ókolni mm. 

l 

NANL 

Jal-’1.5 a' nagyságos ur - elfut. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

BÁRÓ, utóbb sz EZREDES. 

BÁRÓ egyediil. 
Ravasz! elsikamlik kezem közül, mint 

. ‚ . 4 а’ csík; ped‘; meg 1s csak Lva asszony' le 
' ‘Il 
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ánya. -- Hah zuzmarázos fergeteg! meg sem 
kérdezém, ha a’ gyl'írl'ít oda adta-e ?»- Мegь‘ 
tou hát az öreg néni? Hm! Hm! Azért va 
la asztal felett olly hideg; most értem szli 
rós szavait; ha ha ha! ez сkотa a’ lúdmér 
get. -- Kis baj! könnyü Katót tánczba vin 

> ni, ha magának is kedve van rá; már ismét 
megengesztelödött; тert ennek csak czifrn 
hintót, pompás lovakat kell igérni ’s a’játék 
nyerve van. --- De ki köhécsel itt’.t Ezer vil 
lám -- az ezredes! peйg estig nem is aka 
rék találkozni a’ Vén sárkánynyal, ---. mfir 
ki nem ken’ilhete'm. [Ц nekem, most ismét 
@gy kesen’í leczkét kell hallanom» 

EZREDES )'ö dobányozva. 

Mit méláz itt egyedül báró ur, {вып pók 
kalendáriomot akar csinálni? 

B Ã n ó. 

A' Ив méhekben gyönyörködöm, mellyek 
rendre járják a’ 1e5's2eЬЬ vira'gokat, ’s ha 
egyikböl méLet szíttak, másikra repülnek. 

вzввввs. 

És báró ur ciak ennyit csodált bennök'! 
Én már inkább azon fáradhatlan szorgalmat 
csodálnám, melylyel még mérges növényekbôl 
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is édes nedvet gyüjtögetnek ’s az ipar’ hasz 
айt eleven példájukkal festik elönkbe, mely- 
lyet ba'r sok ifjaink követnének. 

_ BÁnd 

Faure. Elsö vágás. Nyiivm. Igan: bölcs ész 
revétel. 

‘ E z RE D в s. 

No tehát édes báró_ur, hogy az én ipar 
kodásomat is láthassa, ha ugy tetszik, m‘; 
a’ vendégek estére megérkeznek, kocsikáz 
zunk ki, „итаk meg gazdaságomat, mé 
nesemet ’stb. 

BÁRó. 

вы”. No ez roszkor jött ! —. Нуйчбп! Нa “gy 
tetszik parancsolni -- 

EZREDES. 

Már befogattam , csak tessék pipát hozni, _ 
’s iiljünk fel. 

в Á в ó. 

Kél'em alázatosan, én csak kénytelenség 
böl szoktam dohányozni. 

E z R E D E s' 

Ej, hagyjon fel a’ báró illy fìnnyásságok 
kal. 
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в Á в ó. 

Félre. Második vágás. Nyilván. Igen, de kel: 
lemetlen szaga majd megérzik rajtam. 

виввпвs. 

Igaz, hogy a’ dohányzás csupa szokás, -- 
mérték nélkül magam sem szeretem; de ko 
esikázva, szabad ég alatt még is jó] esik. 
Szagát pedig hugom és leányom megszok 
ták, azért csak bátran - 

> B Á в 6. 
Hát ha roszul lennék töle? 

E z n в n в s. 

’S olly elpuhult férjfi volna a' báró ? 
BÁRÓ. 

mu. Harmadik vágás. Nyilvin. Valóban nem 
szenvedheti természetem; 

eznemis. 
No így ugyan -— katonásan kimondva - 

nem ütött vitéz atyjára, ki versenyt füstölt 
volna akármellyik török basával. Az volt 
igazi harczü. Egykor a’ pattantyú-tanyákat 
szemlélé meg, -én mint segédtiszt mentem 
vele. Az ellen-táborból néha egy “golyó' 
fütyölt el felettünk. Egyszer recs ropp! Pi 
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pájának fele elrepül ’s az égö dohány szik 
rázva perczeg le. Mit gondol báró ur, mi 
"01H Еgy golyóbis elhordá pipájának felél‘, 
’s ö -- tán megijjedt? Távol legyen! Мéд 
színe sem “Лимон, hanemigy szólt hozzám: 
„Nézd a’ bohókat,tnég pipámat sem hagyják 
békén kiszíni, -- adj tüzet.“- Adék, ’s б 
vizsgálódását hidegvérüleg folytatva, a’ tört 
pipa’ fenekét kényelmesen kiszítta. —— át 
kedvemért baxíró ur, menjen csak, hozz n 
pта“. ‘Ъ 

\ 
'ÖTÖDIK JELENÉS. 

CSENDEINÉ. voLTAx. 
Ó 

C S E N D E I N Ё, napernyövcl. 
Ah gyöngyöm báró ur, ugy keresem, mint 

a’ nït. 
в Á в ó. 

Faire. Jaj vén 'motóla, mingyárt kitör a’ 
kórság. щит. Mivel udvarolhatok nagysá 
godnak? _ 

c s в N D ь: I N É. 

Ki akarunk'kocsikázni, a’ kapitány ur is 
eljö' velůnk; reménylem _báró ur sem marad 
el, ugy- e gyöngyöm? 
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Eznmnßm 

Édes ‘шьют, most én is ki akarok kocsiz 
ni, de a’ báróra nézve enyém az clsöség, 
má'r én meghíttam. 

с s в к D в I N É. 

Igy hát válaszszon a’ báró ur maga, --~ de 
reménylem, hogy -- 

BÁ n ó. 
Nagyságtok igen kegyesek --- 

с s в N DEI N É. 

Velünk fog Мni gyöngyöm, velünk. Ho 
va is menne bátyámnal, legfölebb a’ juhck 
közé.‘ Mi pedig a’ szölöbe rándúlunk ki , 
megnézzük a’ szép mulatńházat: ott minden 
felé ezer virág illatolik, fölséges vidék gyö 
nyörködteti a’ szemet, szól rigó , ВЫШЕ ’s 
száz más madár. Ugy-e velünk jö gyöngyöm 
szép báró? Kem nemen 0d. „шт. 

В Á R ó’ kezét mcgcsókglj" 
в z it E D E s. 

Most az egyszer-katona'sán kîmondva~- 
feltartom az elsöséget; ti vigyétek> a’ kapi 
tányt, én pedig a’ báró urat. Azért csak 
menjen e'des báró, késziiljön, -- hozzon pi 
pát, ’s csak egyenesen a" kocsira. 
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в Ã в ó, cseudeinêbef. 
Ill’y nagyon szives Yhiveísnak nem lehet 

nem engedni. Nagysa'd meg‘bocsátand .-- el. 
l 

HATYOD IK JELENÉS. 
>EzvxEDEs. CSENDEINÉ. 

ь: z в в D в s. _ 

Ugyan mi‘t unszolod? Bizony majd azt kell 
_hinnem, hogy öreg napjaidra még тaят! 
leszesz szcrelmes e’ széllel - béllelt ñúba. 

csENDmNÉ. 

Kérem, kérem; az öreg napokat nem igen 
illik hánytorgatni, mikor тай- magunkat is 
e‘lért a’ sok Péntek. 

ÄIÈZREDES. 

Helyesen; de öregek vezérlik a’ hadat; 
te peйg csak ugyan kikoptál már a’ sátoros 
innepekböl. 

CSENDEINÉ. 

Ugyan kedved jött ma toborzói tréfáidat 
úzni. Kímélj legalább, hogy mások ne hall 
ják. ' 
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винвввs. 

No no, ne pattogj mingyárt, mint a’ szá 
raz fenyö. Lát’d: egyszer már csak ki kell 
tanúlnom, hány "pénzt ér; mert'annyit ugyan 
könnyü átlátni , hogy ö kegyelme nem igen 
fog 11j gözhajót találni; de ha Lórát erövel 
hozzá akarod férczelni', tudnom kell: ért-e 
valamit a' gazdasághoz ’s leányom’ örökjét 
nem prédálandja-e el? 

с s в N n в 1 N É. 

Ugyan hogy’tudsz illy' feketén képzelöd 
ni? Hiszen magának is van szép jószága ’s 
aranykulcsos. 

E z в E D E s. 

Van, van jószága; de talán több adóssá 
ga, -- az aranykulcs pedig - nem épen 
eszköze a’ gazdagúlásnak. 

CSENDEIME. 
Tudom, honnan fú a’ szél. Nálad csak 

katonának van érdemeg's a’ manó épen ma 
hozta ide a’ kapitányt. 

E z R E DE s. 

Eltaláltad: az igazi férjü, többre is becsü 
löm, mint ötven illyen tarajas kakast. 
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CSENDEINÉ. 

Farkasok nem eszik meg egymást. 

E z R E D E s. 

Feleselj , mennyit akarsz , édes hugom ; 
de nekem a' kapitány elsö pillanatra ngy 
megtetszett, hogy ha leány_ volnék, mingyárt 
bele szeretnék. 

C s в N D E I N É. 

Uram teremtöm! Nem jut eszedbe , hogy 
saját hölgyed is katonaságod’ áldozatja lett? 

E z R E n в s. 

Igaz ; de a’ nem-katonánénak is meg 
kell egyszer halni. 

c s E N D E I N É. 

Igen, de a’ kapitánynak nincs 'czímeres 
kocsija ’s ezüstös inasai. 

вивнпвь 

_ Annál több сайтe“; visel mellén, a'ileg 
dic'söbbet pedig homlokán, *- még fövezér irs 
lehet. > 

CsENnEtNń. 

Mind ez nem ér fel egy czl'meres kocsival. 



60 > ниш п. Fm.“ 

EZREDES. 

Ugyan hagyd el már czímeres kocsidat, 
mert katonásan kimondva, szinte szeretné 
lek Illés’ tüzes kocsijaíba iiltetni>, az elég 
czifra volt. Egy szó mint száz, a’ kapi- 
`tányt nagyra becst’ílöm ’ akarom , hogy 
iránta minden ñgyelmet mutassatok. 

CSENDEINÉ. 

Már Штoт, veled ma nem lehet boldo 
gulni. Vidd hát a' bárót, hova akarod; de 
én is azt тоndoт: nyers tréfaíiddal meg ne 
sértsd szép gavalléromat, meи kitépem ba 
juszodat. e1. 

’ EZREDES. 

Illyenek az asszonyok. Áldott jó lélak 
szegényke, de vele született bůnétöl, a‘hìu.. 
ságtól 6 sem szabad. Hieíba! Fejér ниот 
nak is fekete árnyéka. -- _Élte’ уже“: már 
eltöltötte, ’s (т egy hizelgö bárócska mint 
szivébe tudá тaза“ fészkelni! Mia`tta még 
bajuszomat is ki akarja tépni!No no; vége 
‘тaнцa e1‚ kinek volt igaza. Мент am. 
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HETEDIK JELENÉS. 

nULó. EzREnE's. 

D U L ó. 

Nagyságos uram, a‘ kocsi elö ‘Шок. 
в z R E D в s. 

Jól van öreg, -- megyek. 
D U I. ó. 

Kegyes engedelmével nagyságos uram , 
egy kis jelenteni- valóm volna. 

E z в в D E s. 

Nincs idöm, - a’ báró várnì fog rám.f 
D u x. ó. 

Épen a' ba'róról _ 
E z RE D Es. 

Mit? - No hát csak katonásan. - 

х D U L ó. 

Nemis egyenesen a' bíróról, hanem inkább 
Iegényéröl - 

sznxpám 
Ki vele, mondom, --‹- egymás után a’ do 

logra. 
w 
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D U L ó. 

Rövideden мы, a’ kapita’ny ur' legénye 
a’ báró ur* inasa't az ablakon kivetette. 

в z в в n в s. 

Mi a’ mennykö? ’S nem lett valamî baja ’9 
DULó. 

Dehogy lett! Nem kell az ördögöt félte- 
ni, hogy tóba fúljon, -- hiszen a‘ kertbea 
egy murokrépa - ágyra esett. 

в z R в n E s. 

Min kaptak öss'ze’ beszélj szaporán, öreg 
heveder. 

D U L ó. 

Ej ropogós -- az egész csete'paté ama’ vi 
gyorgó macskán, Nánin kezdödött; mert uду 
is tapad a’ férjñakhoz, mint bojtorján a’ ló’ 
sarényéhez. \ 

ввввввs. 

Neked is nyelved legfrisebb ta‘god ,_ -- 
azt akarom tudni , miért vetettè ki? 

x D U L ó. 

‘ Egyszóval ; nem akarta a’ pajtásnak magen 
gedni , hogy Nánival beszéljen, söt még 
mocskos szókkal illette. 
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EznEDEL 

’S a’ huszár-"É 
' D ULó. 

_Еду huszáros czifra köszöntést gördített, 
akadna hurokra torkod, --- monda, -- ez- 
zel felkapta ’s katonáson kizúdítá, hogy hí 
ba sem érte a' földet. 

nznmna& 

mre. Bravo! щит. No, csak hogy nyakát 
nem törte, -- majd megbékülnek magok” 
kenyerén. Mum; Ahr. 

D U I. ó. 

Könyörgök alázatosan, még egy más kis 
jelenleni-valóm is van. 

E z R Е 1) È s. 

Ugyan mi bajod még? ne lovagolj örökké 
rákháton, -- add elö hamar. -- 

D U L ó. 

Még most jö a' so`r a‘ báróra. 
в z к в D E s. 

Azt is kivetette? 
/ ' D UL ó. 
Bár vetette volna. A' gögös ember, mió 

ta itt van , csak annyit sem szólott hozzám: 
„cseréljünk pipát. “ 
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E z в E n l: s. 

Tovább , tovább; --- talán csak nem fog 
veled tanyát ütni. 

n U ь ó. 

Már kegyes engedelmével nagyságos uram, 
csak ki kell mondanom: nekem a' báró se 

hogy sem tetszik; _ elöször ollyan kevély, 
mint valami nj hadnagy, másodszor --- 

E z R E D E S , nun'áh vág. 
Mi közöd hozzá C' Téged senki sem kérd , 

tetszik- e vagy nem. 

рпьф 
Igen, de alattomban ez is a’ szobalánynyal 

suttog, ’s nekem ugу tetszik, ö keтe]: egy 
katlan alá tüzelnek. 

E z R E D E s. 

Vagy ugy! —— De mi köze ennek a' hu 
szárral Ё 

n U L ó. 
Igen is sok, nagyságos uram; mégpedig 

a’ kapitánynyal. _ 
E z B E D E S. ' 

Mi a' mennydörgö? Hát ez is egy katlan 
alá tüzel Nánival”.l 
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1 

nULá 

Mentsen Isten! Ollyan vitéz ember nem 
szokott korpa közé keveredni.__De a' báró 
párbajra hítta a’ kapitányt, —- itt ezen ho 
lyen , -- füleimmel hallottam. 

E z R E D E s. 

Párbajra? Villogó gránát és kartács! - 
miért? 

n U ь ó. 

Gyönyörü inasáért, _ holnap hajnalban 
négy órakor ezen helyen fognak verekedni. 

Ez REDES. 

'S a‘ kapitány _? 

D U L ó. 

szabadkozott, --- hogy a' dolog szót sem 
érdemel, -- ’s én is az mondó vagyok, hogy 
kinek gézenguz ura, kótyomñtty szolgá 
ja; -- tíz ollyan verébíjjesztö sem méltó 
egy kard-emelítésre. 

F. z в в n E s. 

De még is elfogadta a’ kihívást? 
_вUьб. 

Hogy ne? Biz' el! Hiszen ha rá lehel, 
összeomlik, mint kártyatorony. Azt monda' 

mun. :Á‘rńxsznn un 6 
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Y 

neki, még ma festesse le magát, mert тe}; 
gel'ugy' felhasítja orrát, hogy mamája sem 
ismerendi meg. 

E z n E D E s. _ 
Hahaha! Félre. Ezért mélázott hát; imént! 

, Í l `` _ Nyilván. Es a’ háro - blzonyosan erult? 
D U L ó. 

Igen, mint a’ czigány , Sz. Mihály” napjá 
nak; _. elállott szava, a’ kapitány pedig 
mosolygva ott hagyta. 

E z R E D E s. t . 
Hahaha ! Jer menjünk mi is. Hahaha ! 

D u 1. ó. 

De kegyes engedelmével nagyságos uram, 
még egy alázatos jelenteni - valóm van. 

` E z к в D в s. _ 
Most hordjon el a’ forgószél minden je 

lentéseddel. gatomban. Jobbra nézz. Balra ka 
nyarulj. Marsch! 

_ DUL ó, katonán tartással elbiczeg. 
W 

‚ 

E z а в D в s. 

No e’ szép tréfa lesz , hahaha! el. 
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NYOLCZADIK JELENÉS. 

vÁLTozÁs. . 

мшщ‘г' udvara; мы! fik nhtt palaczkokkal. pobzrnkhl rsliutt 
мин! ‚ mollybez közönkéut я’ lnkodalmns nép inni jár. Távolabb 

ról muuîkn ’s n' táuczosuk' sarkantyujs ¿s ríkkantám lmllik. 

KUKó. RtKóTI. xURUcz. nonzA. 
Kexiikben pobńr , _ a' asin' elejêre jöuek. 

n t к ó T t , Kunming’. 
No édes biró uram, _man megrogp- én szi 

vemböl örvendek; mondhatom, talpig del> ‘ 
rék, becsůletes vöt kapott; ’s bizony jól 
imádkozott Örzse, тerт Tatár Andornál 
különb legény, különb дaмa egész faluban 
ninos. Hat ökrös szekerek járnak ki udva 
rából. 

KuKó. 

De édes Collega uram, a’ mi Örzsénk is 
derék és szép leány; jó sütö, fözö; jó var 
ró, fonó; azért meg is érdemli, hogy illy 
jókor fökötövel cseréli a' pártát, -- melly 
alól haj! hány leány hasztalan iparkodik ki-`L 
kivergödni. 
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в t к 6 т 1. 

"eщe observat domine erillustris Colle- ' P 

ga; _ mik _ mindennapi szomorlí tapasztalás 
bizonyitja. 

к Un U с z. 

Az igaz: jó leány valóságos Isten’áldása. 

B O D Z A , 
kezéhen tele palncsk és pnbár. 

Nem vezettem még szebb párt esketöre; de 
bezzeg kaptam is szép kendöt, bokrétát, 
pántlikát a’ nagyságos kisasszonytól. Kuma 
mk um. 

к U R U с z. 

Bizony még sem тeщё vala e’ szép мeren 
csét, ha csak kegyes földes urunk’ jóvolta 
nem segít bennünket. Isten áldja meg a’ jó 
lelkü urat; hálaköny Тaйм! szememben, ha 
rá gondolok. Bár megérdemelhetnök atyai 
kegyességét. 

к U к ó. ‘ _ 
Ninos illy áldott földes úr a' két magyar 

hazában. ' 

" > в l к ó т t. 

Nom is hallani mást róla, mint dicséretet. 
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в o D z A. 

Tudom, ha a’ császár megtudná, Ист’ ispány 
nak tenné. 

xcUKó. 

Jaj öcsém , --- nem a’ jámboroké az igaz 
szig. 

KU в UC z. 

Elég az hozzá: hogy, éljen a‘ mi jó föl 
des urunk. 

‚ MIND A” NÉGYBN. 
Éljen! Po'bsrxt kocscuntsnnk. 

кUкUсъ 

Mi fenséges kegy az, hogy minden tava 
szon Május” elsö napján egy leányt kihá 
zasít! Az idén leányomat találta e' nagy 
szerencse, 's azértolly boldognak érzem 
magamat, hogy a' nagy préposttal sem cse- 
rélnék. De hogy” köszönjem már meg majd 
estére illendöen? 

nonzm 

Hiszen Bíró uramnak egész faluban leg 
több eszének kell lenni; hányszor beszél а’ 
vármegye' uraival is; pedig ezekkel korán 
sem lehet olly könnyen beszélni, mint nagy 
ságos urunkkal. 
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‘кUкб. 

Jól mondod Bodza, én is jobban félek, 
ha csak egy eskütt jö is, mint ha a’ kas 
tályba kell mennem. 

RIKÓTI. 

Recte observat domine perillustris Colle 
ga; ebben én is vele tartok. 

к U R C Z, войнам. 

Még sem olly könnyü az, hallod-e, mint 
a’ te ujjngatásod. 

nonzL 

Miért ne? Én mingyárt tudnék penderíted 
ni egy rigmust, p. o. —-— de elébb egyet hör-' 
pentek, addig kigondolom. _inik- No: -- 

Aldja meg az Isten magát 's gyermekeit, 
Soha se verje el a’ jég vetéseit! -- 

Hát nem jól megyen? 
KURUCZ. 

Bot-fötöl görcs -gondolat. Hiszen te tök 
mag, urunknak nincsenek gyermekei, Lóra 
kisasszonyt is csak örökbe fogadta fel. 

в o n z A. 

Igaz biz' az„.- majd el is feledém. 
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в l к ó т t. 

Bizony te em mentél sokkal tovább a’ 
nagy A- т“. 

KU к ó. 

Hagyd el a’ verselést Jankó, >-- la'tom már 
különben is megvert a’ sok megáldj’ Isten. 
Engem illet'ez a’ tisztesség, mint falu' pen 
náját ’s itten kunkapitányt. Csaptam én e15 
re ollyan köszöntöt, hogy tudoт, elnyerem 
vele az egri nevet. 

> Rtxó'rt. KUnUcz. BoDzA. 

Halljuk, halljuk! 
к U к 6. 

Mikor a’ nagyságos uraság majd asztalunk- 
hoz jö ’s nyájasan hozzánk'szól, mint szok 
ta: „Egyetek, igyatok, vigadjatok, fìaiml“ 
-én mingyárt poharat emelítek, ti is vala 
menqyin felálltok; én elébe lépek, -_ вмыьо, _. 
teszem már mintha te'volnál Jankó, ’s mély 
ségesen meghajtván magam , hathatósan igy 
zengek: ŕ ._ 

Innepélyeacn. 

„Valamint nagyságod híveît szereti 
’S bokr'os kegyeiben gyakran részelteti ; >‚„ 
“Нaйдиt ezt velünk ma ‘1s érezteti, ' 
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Midön Örzsénket igy megkülönbözteti; 
Valamint'tudjuk , hogy mig Isten élteti , 
Határunkat semmi "ввидy nem érheti; 
Vaiamint különben --- a’ mi azt illeti, 
Igaz, hogy ugy arat kiki a’ mint veti: 
Akként nagyságod is bölcsen szemlélheti, 
Ноя)‘ köztünk örömét seuki sem tetteti; 
Söt mig a’ sír szánkat végkép betemeti , 
Mig Dávid hárfáját a’ holdban pengeti; 
Örege apraja mindig azt hirdeti, 
Hogy sok kegyét csak a’ jó ég бывшeй; 
Éljen hát nagyágod , a' mig csak viheti, 
Kivánjà a’ falu, és én --- Kukó Рeй. “ 

Ekkor hangos é lj e n - t kiáltandok, ’s ti 
valamennyin tele готикa! utánam ‘Идиш: 
jlítok. 

к UR U c z. 

Ejnye be derék! ‘mondhatom furcsán per- 
důl. 

в t к ó т 1. 

Vivat domine perillustris Collega! csak 
mindig megtetszett rajta, hogy sokat дуer 
tyázott könyv тeнeй. 

_ Bonzm 

Tudom is, hogy értte a’ nagyságos urtól 
meфа! ingyen kap nyilast. ` ' 
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KUK ó , в‘аьыаш. 

Bizony kedves collega uram , --- kбайт: 
ma'mdt szó legyen, --- e’ részben кто}: is 
magamra valamit. Observa'lta-e collega 
uram, hogy tizenhat sort rímeltem? Ennyi 
tiszta cadentziát összehozni ugy-e valami? 

RtKóTl. 

Csak nem hiába volt theologus diák, do 
mine perillustris collega. Ezt a’ remek kö 
szöntöt be' kell küldenünk valamellyik ka 
lendáriomba, hadd jöjjön ki, - olvassák 
egész országban; megérdemli. 

KUKó. 

Bizon'y nem rosz ötlet, kedves collega 
uram; beküldöm, de legalább még'ennyi 
rímet összekerítek ’s megtoldom; тert an 
nál inkább öriil neki a’ szerkeztetö, men 
nél hosszabb, mivel jobban tölti a’ lapot. 

к U n U с z. 

Uraim! ha tetszik, térnénk vissza a’ na'sz 
néphez. 

к U к ó. 

Igaz biz’ agr.; majd nem tudják mire vél 
ni, min tanakodunk illy sokáig. 

вввв. xÁ’x'ńxszíx. nl. 1 
‹ 
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В 0 D z À. , ugrtilni Reid. 

А’ ki engem nem szeret, 
Egye meg az egeret. ’__' Ujjujju! ,mn'm—- 

Mind el. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 
TA T А“. ¿s ö n Z S E mais felöl karon Рог": jönek. 

A' náнnëp köziil n’ jelenés alatt is mutatkozik lxátul egykettö. 

т A т Á в,’ ёша; xitkarolva. 

Édes Örzsém! enyém vagy végre; alig 
vártam már, hogy a’ zsibajból félre vonul 
va, egy pillanatig egyedül lehessek veled. 
Szeretsz - e? _ 

\ 

ö в z s E .fnskmyem 
Kérdezheted? Olly erösen dobeg örömtcl 

jes szívem, hogy néha sаiмe lélekzetem' el 
fogódik. En is vágytam már veied szólni. 

TATÁR. 

Mit galambom? Szólj ; minden szavad lel 
ket ér bennem. ‘ 

`öв2sв 

Imént Náni, kisasszonyunk’ szobaleánya .-- 
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T A T Ã R , szavába ugrat. 
Igaz, “igaz: majd el is feledém. `Mit sut 

togott veled az a’ gyík? 

önzsa 

Megmondom; de igér'd , hogy nem fogsz 
mérgelödni. 

т A T Á в. 

Elöre alkuszol : már nem lehetjó. _ Nyajmn. 
De mit tagadhatnék meg töled“? Szólj bátran. 

ö в z s E , kebliből egy mmm von Н 
Nézd, mit hozott. 

T A т Á R birtelen kiborítja. 
Gyú'rü, még pedig drága arany gyürü; 

kitöl van? Szólj. ‘ ‘ 
ö в z s E. 

Ugy-e szép”! és lát'd, engedelmed nélkül 
még semx tettem ujjamra. 'X 

ö n i s E. 
Már látom, villognak szemeid, 

félek ._ boszanko'dni fogsz. ' 
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_ т A т Á в. 
Ne kínozz; azt akarom tudni, ki küldötte? 

ö в z s E “iras-mf 
Andor! légy csepde, ._-azon báró ur kül 

dötte, ki nehány naptól a’ kastélyban mulat 
’s Lóra kisasszonyt el akarja venni. 

TATÁm 

Ei akarja venni —— ’s neked kíild g`yůriit! 
Mi szx'n alatt'ë mi `okból küldötte'! 

ö в z s E. 

Náni azt mondá, csàk amugy ajándékul. 
TATÃR.` 

’S te mingyárt kész гa“! elvenni? 
ö в z s в. 

Nem akarám; de erövel kötényembe lök 
тe, és elfutott. 

т A т Á в. 
Beszéltél- e valaha a’ báróval? 

ö Rz s E. 

Több izben láttam a’ kisasszonynál , de 
soha sem szólott velem. 

T'ATÁB; 
’S mit izent attól a’ macskafajzattól? 
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1 

ö в z s E. 

Hogy vegyem'el e’ gyürüt, ’s ha magam 
akarnám elhozni, még sok ajándék várna 
rám. 

т A т Á в. 

Hah csábító! Ezt meg kell a’jó lelkü ezre 
des urnak mondanom, hogy tudja meg mi 
csoda országkerülöre akarja egyetlen leánya' 
szerencséjét bizni. 

ö в z s E. 

Az Istenért, Andor! mit akarsz mívelni? 
Hát ha a’ báró _? 

т A T Á n. 

Ej, mit? Szembe merek én vele állani, - 
én is nemes legény vagyok , ’s meg merem 
neki bátran mondani, hogy nemességét 
nem szívében, csak kutyabörén Боrдoнa. 

ö R z s E. 

De gondold meg, hát ha megbántanád jó 
földes urunkat? ` 

т A T Á в. 
Ne hidd azt Örzse: én is sok hálával tar 

tozom értted a’ jó urnak, ’s azt mingyárt 
ezzel fizetem le. ` 
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önzsE. 

De én tudom, hogy az árulkodást nem 
szereti. ‚ 

_ TATÃR. 
Igaz mondás nem ember-szólás. Tudom 

én, hogy az ezredes, mint régi hadi vitéz , 
az egyenességet szereti, ’s kötelességnek is 
tartom, tudatni vele, millyen farkas ólál 
kodik báránya körül. 

önszm 

Én mégis félek. 
т A T Á “n. 

Én nem: söt tudom, a’ kisasszony is mega 
x köszöni; jobb , ma tudja meg, mint holnap; 
‘mert három napi dínom dánom könnyen hol 
tiglani szánom bánom lehet. Azért csak 
hagyd nálam a’ gyürüt; -- majd estére, 
midön a’ kastélykertben leszünk, megkérdem 
a"gyönyörű bárót, -- ismeri- e? 

` ö n z s E. _ 
Andor! félteni kezdelek, hogy galibába 

keveredel. 

T A T Á в. 

Ne aggódjál édesem; ha arra kerül, oly 
lyan piskótán nött urñcskának fél kézzel is 
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minden oldàlbordáját összeroppantom, -_ arra 
pedig találok még módot,hogy azon lidércz 
nek nyakát valahol kitekerhessem. 

ö в z s E. 

Csendesülj Andorom! hagyj fel illy gonosz 
gondolafokkal. -- De nézd! Amott jö a' 
nagyságos asszony, mellette Lóra Инaя; 
szony, --- elül egy huszártiszt, utáuok еgy 
másik kocsi. 

TATÁm 

Az ézredes, -- ‘maga hajtja a’ lovakat. 
Benán д’ „infami kaza. .-- Hé! halljátok, jertek 
elö; itt megy a’ nagyságos uraság; kiált'sa 
tok éljent-t. -- 

TlzEDIK JELENÉS. 

KUxó. RIKÓTI. KUnUcz. Bünölc. воры, u „1. 
mennyí lakodnlmns nl?, pnlgcsknkhl, pobsrnkhl. 

KURUCL 

Mingyáŕt kapunk èlöt't hajtanak már el. 
No Бaîт , kiáltsatok. 

м 1 N D N Y Á J A N , ыщяаы ьщаьеп гщшa. 
l 

>:Ellen ! A’ munîlu örömrindalt ránt. 
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_ кUк ó , naamw.. 
Szomszéd falukról is sok „мёg lesz az 

ezredesnél; az elsö kocsiban már láték egy 
szép huszártisztet. Ennek ört’ílök, mert an 
nай többen fogják csodálni köszöntömet. 

в [к 6 т 1. 

Csak helyettem is tegyen ki , domjne per 
illustris Collega, тer‘: nekem már дай'eды!т 
torkom ettöl a’ sok savanyu vinkótól. 

к U к ó. 

Igen biz' attól, hogj,r imént ugy ЦЕНЫ: 
Collega uram , mint Noe’ bakja. _De csak 
bizza rám ; én még megállom a’ sarat. 

к Ú RU C z; _ _ __ 
No édes atyámñai, mingyárt béesteledik, 

-- nagyságos urnnk is haza érkezett, pa 
rancsa szerint indulnánk a’ kastély felé. 

тöвввм 

Bölcsen mondja biró uram; induljunk. 
в о D z A. 

Utánam hát! mum: ъ „ш“; ma. 
Urunknál wir a' vacsorà, 
Csapra ütve sere bora. -— 11551151“! 

Ekkor u' munikn tiialént меgным, felkerekednek, _ riklun 
gat“, tánczolvn тематиk , 's e' lözbcn n' kárpít lefoszlik. 

y 
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1. 

НАВМАШК FELVONÁS. 
_ 

4' ELsó JELENÉS. 
вам elöszubn, «gy kaza? а. ы ola'mjtóval. 

ßÁnó. PIERRE. 

в Á в ó. 

Elrendeltél - e jól mindent? 
P l в в в E. 

Mindent parancsa szerint nagysa'gos uram. 
' ‚ ‚ 

YHARO. 

' ‚ Nem vett*- e észre valaki a’ ruhákkal‘.l 
> P 1 в в в в. 

-нaп‹м— e nagysád valaha szobaleányt ra 
vaszság nélkül? Náni maga hozta el; ö pe_ 
(На az ördôgöt is bemeszelné; csalfább Ни 
görög zsidónál". 

в Á в 6. 

Jól van. швы“. Várj kapîtány! most elvá 
gom_ alattad a’ fait. щит. No hát lódulj , - 
ойоадéгу, érted! Szemesnek a’ játék -- . 
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P l E R вы. 

Epen az,` hogy ho] annyi szem vigyáz , 
nehéz szemesnek lenni. En mindig azt mon-Y 
dom: rosz kezdetnek még roszabb lesz vége. 

B Á в ó. _ 

Hallgass , semmirekellö! ' Ki bízta _ rád , 
hogy nekem erkölcsi oktatást tarts? 

P 1 в в в в. 

Ihol van la: szólj igazat, betörik fejed. 

BÁBÓ. 

Szégyeld magad” , _csak annyi> bátorságod 
van, mint nyulnak' agarak elött. 

P1ERRE. 

Hisz’ én váltig szégyenlem, de mit tehe 
tek róla, ha hátam már elöre viszket! Ki 
mit szeret, azt félti: én pedig nagyon sze- 
retem ép csontjaimat, ma már ngy is vesze 
delemben forogtak, ’s azért most még inkább 
féltem öket; de még nagysád_at_ is. 

B Á в ó. 

Miattam légy nyugottan. A’ ki mor , a1. 
nyer. ——- Ah csak egy csókot a' szép Or 
zайб! !`De hisz’ elvette a’ gyürüt, nemde? 

\ 
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P l в R в E. 

ПЗУ mondá Náni. r 
в Á' в 6. 

Victoria! van. Szelíd tyúk hamar meglapúl. 
,, 

_ P 1 в R в в. 

Félrc. Egérrel álmodik a’ macska. шин". 
Csak kérem, sárban ne hagyjon aztán naзy 
ságod. ' 

в Ã в ó. 

Az ezi‘edest hallom: menj, siess mint bor 
bély, hogy késön ne járj. 

P I E R R E` , fejcaóválva el. 

MAsoDIK JELENÉS. 
EzREnEs. ßÁnó. 

EzREDE ъ.на1._ 

Édes báró ur, ugy ‘тeчéт észre, hogy 
görbe szemmel nézett a’ kapitányra ; ----nem 
vélném, hog‘y házamnál valalni нeмалы 
ge történt. 

' в Á в 6. ’ 

ЗбНnkйЫь А’ kapitány' huszárja legénye- 
met kiv'etètte. '- 
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в z n E D'E s. 

De csak nem lett valami baja? ‘ 
B Á R ó. 

Nem: de a’ kapitány magamat is szemé 
lyesen megsértett; -némelly csípős szavak, 
vagdalózások 'stb. Egyszóval, én a' hety 
ke kapitányt nem szenvedhetem; külön 
ben is elöttem gyanús ember_ 

в z R E в в s. 

Hogyhogy“! 
в Á в 6. 

Uram! ki után elcsábított asszonyok sir 
va sovárognak, nem igen lehet becsületes 
ember. 

EznEnEs „55m 
Az igaz, hogy nem minden ember ember 

séges ember. _ De én a’ dolgot még nem 
értem. 

'~ в Á в ó. > 
Inasom mondja, hogy míg kocsikázni vol 

tunk; bizonyos 'fätyollal fedett személy kér 
de'zősködött utána, 's tördelt panaszos sza 
vaí'ból tisztán ki lehete Venni, hogy a’ ka 
pitány elcsábította. ' 
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EZREDES. 

palm. Várj ,' kétszl'nü Judaís! Nynvgn. Lehe. 
tetlen! De hát ha én merem kérdezni báró 
ur, mit keresett ma Náni' szobájában? 

BÁnó. 

вам. Ezel“ melltlykö! Nynvan. Én _ én, csak 
megkértem, hogy mellényemre varrna fel 
egy gombot. 

EZREDES. 

Fam. Annyit днeм, mint a’ bomlott óra. 
Nynvan. No, ez már más. De a' báró csak nem 
haraghatik a’ kapitányra azért, mivel amaz 
asszonyszemély kereste? 

_в Á n ó. 

Azzal semmi közöm; de mint mondám, en 
gem személyesen is megsértett. 

E z в в D 1: s. 

Ugy ugy; мы: becsiilet’ dolga! Értem , 
értem. Hja! illyes mit lxovagokhoz i116 mó 
dou kell eligazítani. - ' 

BÁRÓ keve'lyen. 
Igea jól tudom, mivel tartozom rangom 

nak ’s meg is tettem a’ szükségès lépést. 
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в 7. в ь: в в s. _ 

Tehát ollyas valami kis magányos sétá 
Jelckkel lujvivásra на". 

в Á в 6 , mînt fennebb. 
Ollyas valami. 

в z в в D в s. l 
nu”. Megállj, gyáva kérkedö, `mingyxíri: 

megizzasztalak! пуща... Bravo báró ur! ön'í 
lök, hogy illy vitézi sze'llem lelkesíti; lá 
tom, a’ vér csakugyan nem vált vizzé. -- 
Mindig kedvelöje voltam illy becsületbeli 
viaskodásoknak. Mivel szolgáljakì'vannak 
felséges kardjaim, н- ritka jóságu piszto 
lyim; -- a’ kapitány ugy sem fog rайм'ваш 
rulni. 

в Án Ó banna ma. 

Oh nagyon köszönöm ezredes ur, —. nem 
lesz oll)r igen sürgetös. 

- _ 

в z в E n н s. 

Engedelmet báró ur! _Ez; én mint fegyver 
ben öszült kaтnр, jobban értem. Illy csik« 
landós dolgot addig' kell vé‘geznünk, mig 
melegében vagyunk , ’s akkor _ ‚а „alom - 
akár kellö közepén ketté szeljük ellenünk’ 
orrát. . 
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B Á R ó megbökken. 

Félre. Tüzes villám! talán hallgatott? Nyil 
van. De könyörgök alázatosan, -- illyen uri 
háznál -- 

EZREDE S. 

Elég nagy a’ kert, ’s teszem : hajnalban 
4 órakor még minden alszik, --- egy kis 
érvágást senki sem vesz észre. 

B Á в 6 mm1. 
Félre. Ezer kárhozat! már mindent tud. 

EZREDES. 

Félre Izzad Dobozi! 

B Á в 6. _ 

Mentsen Isten, hogy a' tartozó tiszteletet 
megsértsem - 

EZREDES. 

Oh korán sem, édes báró, -- hiszen a’ ve 
rekedés ma még azok közt is divatba jött, 
kik ellene törvényt írnak: az Angolok ök 
lözödnek, a’ Francziák ’s Éjszakamerikaiak 
lövik egymást, mások karddal, mások még 
másként is végzik bajukat, _ de hiszen az 
izlés sokféle. Tehát minden tartózkodás nél 
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МН édes báró! -- Én magam ajánlkozom 
segédén'ek. 

BÃRÓ Qémvázvn. 

Ah igen sok Мёд)`, "- nagy köszö‘nettel 
tartozom; de most mennem kell, —-- a’ k0 
„мамы poros vngyok, más ruhát kell öl 
tenem. 1mm: am. 

` E y. в E D в s ‚ьшш1р. 
Még elég idö van: kérem tessék szobám 

\ ba jöni ’s pisztolyt választani, — különösen 
jó fegyverek -- 

B Á R ó. 

Igen le "agyok kötelezve, -- de ugy `tet- 
szik , már kocsizörgést h_allok, ~- érkeznek 
a’ ve‘ndégek, --- majd 'elkésem. rma мы am. 

EZREDE S renanózmja._ ~ 

Legalább hát a’ kardokat tessék meg 
szemlélni , mind válogatott vasuak, ’s Olly 
élesek mint a’ beretva —-- valódi damascu 
slak — 

i 

B Ã R ó погсngи. 
Р'Ыге. Jaj sáta'n! -' щит. Nem kétlem, de 

most alázatos szolga'ja, ---- шaг! máskor lesz 
szerencsém -- snm. 
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E z R E D E s viunbuxu. 

De kérem -- reggel 4 órára, - csak jobb 
elöre a’ fegyvert ismerni. 

B Á в ó menekední iparkodik. 

Lehetetlen, - tovább nem mulathatok; 
ajánlom magam. 

E z n ED в s nem „ami. 

De csak kérem, édes báró ur, gondolja 
meg - 

B Ã в ó kiszabadul. 
Legalázatosabb szolgája, --- mennem kell, 

- ajánlom magam. _ 
Elfut középen 'a a’ belépő knpitánynynl ösazeiitköxik. 

HARMADIK JELENÉS. 

EznEDEs. KAPITÁNY. 

x A P I т Á к Y. 

Mi forgó szél űzi ezt а’ bárót? majd le 
gázol. 

E ZR E D E s , ki már előbb is kncsagott. 

Hahaha! Szük volt lélekzete, azért sietett 
fris levegöre. Hahaha! 

mum. yÁ'rixszm. ln. _ 8 
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KAPITÁNY. 

Különös! Ezredes ur kaста, a’ ba'ró pe 
dig olly rémült képpel rohant el, mintha 
kisértetek ůlnének sarkán. 

EZREDES. 

Szívesen megfejtem ezt utóbb édes kapi 
tány ur, de most minden pillantatban várom 
vendégimet, ’s kevés idöm marad beszélge 
tésre, azért e‘ nehány perczet érdekes tör 
ténetének hallgatására használom ’s annak 
legalább rövid kivonatáért ezennel kérni 
bátorkodom. Kérem, tessék leülniQLeülMLTe- 
hát csak ugyan nem élnek szülei? 

KAPITÁNY. 

Olly szerencsétlen vagyok, hogy nem`csak 
nem ismertem szüleimet, söt fájdalom, még 
nevüket sem tudhatám meg. Csak annyit 
monda nevelö atyám Latranche, hogy midön 
egy nagy véres csata után a’ hnlt testekkel 
born'tott út mellett talált, közel hozzám egy 
szép ñatal asszony feküvék, ki után én si 

`ránkozva terjesztém karjaimat; miböl' azt 
következtette, hogy az lehetett édes anyám. 
Mikép `ketrülhetett velem együtt a’ borzasz 
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tó helyre? mint elötte, ngy elöttem is mind 
ekkorig titok. 

E Z R E D E S igyelemmel. 1 
Felette különös! Es nem találtatott a’ holt 

körül iromány, vagy más ismertetö jel ’.l 
к A P I T Ã N Y. 

Latranche granátos volt az örseregnél; 
útközben elmaradnia nem lehetett; engem 
könyörületböl hirtelen csak egy podgyász 
szekérre vetett 's egy öreg asszonyra bízott. 

EZREDES. 

’S kapitány ur maga sem tudta nemzet-, 
sége” nevét? 

к A г 1 T Á N Y. 

Alig valék még esztendös. 
E Z R E D E S , nevekedő résava'ttel. 

Félre. Istenem! Nyilvűn' Különös, igen külö- 
nös; de kérem, csak tovaíbb - 

к A P I T Á N Y. 

Az öreg Latranche Párizsba vitt magával; 
atyailag gondomat viselte, míg egy nevelö 
intézetbe adhatott, hol saját nevére íratott 
be. Alig valék itt másfél évig, elhunyt 
a’ jó szivü agg bajnok -egy könyet töröl szeméről 
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kinek könyörülö atyáskodása nélkül kétség 
ШИН éhség‘ martalékja levék. lsten nyu 
goszsza meg! 

вzввпва 

Béke hamvaira a’ derék bajnoknak ’s va 
lódi emberbarátnak! Faire. Istenem! mi ké 
tes érzetek szoritják mellemet! Nyîlván. 'S 
nem mondá, hol volt azon самa? - Kérem 
ne nehezteljen, hogy mindent illy szorgo 
san kérdezek,-- nem nevezte a' hel'yet, hol 
kegyedet гaммы 

к A Р t т Á N Y. 

Mígnnála valék, erröl soha sem beszélt; 
de mint gyermek, a’ tájékot különben sem 
ismerém; hanem halála eм“; kevéssel ma 
gához тeмt ’s kezét fejemre téve megáldott. 
Ekkor egy arczképet és egy gyürüt, mel 
lyeket --~ mint mondá -- ruhácskám' alatt 
talált, olly intéssel adott kezembe, hogy 
gondosan örizzem, ’s talán általok valaha 
szûleim’ nyomára találandok. E' hméd .1m .I 
ezredea nagy nyugialsnaágot mutat. Itt Vannak! 

E Z R E D E S, birtelen elveaxí. 

Irgalmas nagy Isten! Kitörö lmtbntós bangen kíált, -— nava elakad, --~ zolog; ’s majd н srczkëpet c06 
koljn ‚ maid a' kdpitányt bevesen magáltoz szort'tja. 
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к A P 1 т A N Y. 

Az Istenért , ezredes ur , mi töx'tént? 

EZREDES. 

И‘: van, itt van! A' sylfiibe mtm. „ K. T., 
B. E. Majus’ elsöje , 1741.“ A' hpîdßyt im“ 
bévvel меgный)‘. 

KAPITÁNY. 

Ezx‘edes ur, mit gondoljak? 
E z R E D E S. 

Нeт sug szived? Kegyelmea ég, ne engedd 
elmémet megtébolyodni, -- megöl az öröm. 
)obb мы" bmmm bekjńlt. Hugom ‚ hugonx hamar! 
Bnln. Lóra, szaporán Lóra! KEMP 1116". Duló , 
jöszte , hol sántikálsz , Duló? 

к A P x т AN Y , almálkodn. 

Mire magyarázzam eм? 
E Z R E D E 5 ‚ 

szetnét törölgetî, _ ogy knres ue'klre veti' mash, 's mellëhez 
noritjs a’ képet. 

Jaj mingyárt oda leszek! Ah dicsöséges 
Мaрш’ elsöje! 
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NEGYEDIK JELENÉS. 

csENDEINÉ. LónA. nUL'ó. ngymrrebermmk. 
VOLTAK. 

CSENDEINÉ. Az Istenért mi ba".l 
L ó R A. Atyus , mi történt? 
D U L ó. Ropogós pattogós -- mer 

röl jö az ellenség? Mind c bárman egynerrc uraik} 
E Z R E D E S. 

Csendeinének muutjn n' gyüriit. 

Hugom, nézd nézd. Dúlóboz. Jer ide szaporán. 
Ellbqtutiu az nrczképet. ez? 

D UL Ó ‚ gondosan néai; LőnA is vele. 
с s E N D E I N E'. 

„K. T., B. E.“ --- Mit jelent ez ‘ё' Micso 
da gyürü ez? ' ' 

n U L ó. 

Ejnye ropogós pattogós -. ez bizony sza 
kasztott ollyan, mint a’ boldogult nagysá 
gos asszony volt menyasszony korában. 

E z R E D E s , kezét megszorîtjs. 

Jól találtad öreg, -- Isten áldjon meg 
ezen szóért. 

к A P t T Á N Y , „шумы“. 
Istenem! Lehetséges.e Q Ezredemek kezére borul. 
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c s E N D E 1 N E’. 

De szólj már bátyám, mit gondoljak? 
E Z R E D E S , 

megindulás-sl —' n' „там mut-t. > 

Itt van , nézd : „Kardhegyi Tivadar, Bod 
rogvölgyi Emma. Majus elsöje. 1741. “ '— 
Haj ! és nem sejtesz valamit ’9 

CSENDEINÉ а. LÓRA, egyiitt. 
Mit, mit? 

EZREDES. 

Itt rég’ elveszettnek tartott egyetlen fiam: 
Kardhegyi Dezsö= Homlokon csókolja. . 

L ó R A. ' _ Ah! 
C s E N D E I N á. Lehetetlen! 

D U L ó. Ejnye ropogós pattogós! 
K A Р I T Á N Y. Kedves atyám , -- ha't 

nem vagyok már árva ? 
Mindnyájnn kitörő örömmel. 

E z R E D E s , 

könyezve, n’ képre és gyůriire mut-L 

Ugy van édes ñam; ez volt édesanyád 
Bodrogvölgyi Emma! Itt összekelésünk’ nap 
ja is; ma 26 esztendeje. um”. Haj! mi ide 
gen föld fedheti drága tetemeit? 

LÓRA. .' xzapiunybu .aman 
Édes bácsim“! szívemböl örvendek. — 

(kendal"ébez. Nem hiába viszketett_szemöldö 
köm , csakugyan kedvest láttam. 
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EZREDES. 

Engem sem csalt elöérzetem; már elsö 
pillanattól olly belsö vonzódást érzék hoz 
zád , -- ñam, derék vitéz Нam! Az ég ál 
dassék e’ nagy kegyelméért. 

KAPITÁNY. 

Kedves jó atyám! Engemet is némi belsö 
sugallás ösztönzött a’ magyar huszárok kö 
zé, ’s különös édes érzelem fogott el, midön 
legelöször a' hazai földre léptem, noha raj 
ta még akkor magamat idegennek gondoltam. 

c s E NDE I NÉ. 

Ноты Isten hozzánk, gyöngyöm Dezsö! 
Kezét nyujtjn u’ hpmnymk, ki ш темы)‘. Nagyon 
örvendek, kimondhatlanul örvendek, - de 
most futnom keli, hogy a’ véletlen ujságot 
egész kastély, egész falu, söt egész vidék 
tüstént megtudhassa _ elfut. 

E z n E n E s. 

Dulá, nyomulj utána; izenem neki, hogy 
senkinek se merjen szólni. Magamnak tar 
tom fel azon gyönyört, hogy e’ kedves hirt 
vendégimmel tudassam. Dúlń el. Jer karom 
közé kedves egyetlen ñam! smmi... Mi szép, 
mi deli leventa vagy, ’s már kapitány és 

l 
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rendczíuneres! Ah ,' min't ékesít ezen vágás! 
Orömemben megreped szivem. 

к A P I T Á N Y. 

Nem üres hang hát végre rám is az édes 
atyai nevezet. Egy soha nem érzett _boldog 
ság foglalja el egész valómat; áldom ez id 
ves napot, mellyen szerencsés csîllagom erre 
vezetett ’s va'gyaim’ leghöbbikét teljesülni 
engedte. - Hát Lóra testvérem, édes atyám? 

EznEvE& 

Vérségi kötelek szerint ugyan nem; de 
méltó, hogy testvér-hugodnak nevezd, ked 
ves fiam. .—- Minden örömtöl megfosztatva, 
örökbe гоgaм" öt fel, mint eдy néhai jó 
barátom’ árván hagyott leánykáját. Öleljé- 
tek, szeressétek egymást gyermekim, te 
gyétek teljessé boldogságomat. 

к A Pi т Á NY megälßu. 

Édes kedves hugom. 
L ó в А. 

Kedves bátyám. 
виввввs. 

Igy gyermekim. Ah felséges Majus'. _ 
megifjodom bennetek. -- Lát’d kedves ñam, 

linnn. IÁrůxszín. m. 9 
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eddig ö egyedt'il vidítá öregségem’ napjait , 
ezentul ketten boldogíttok. _ Dezsö! n'em 
gyözlek eléggé nézni, daliás termeted ke 
vélylyé teszi atyai szivemet, 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

DULó. voL'rAxç. 

_ D U L ó ‚ п ыытьаъы. 
EI‘ÖSem rá parancso'ltam, nagyságog ‘uram. 

в z в в D E s. 

Kite parancsoltál , csorba kat'd ? 
D u L ó. 

А’ nagyságos asszonyra, hogy senkinek 
ne szóljon. 

EZREDES. ‚ 

Vagy ugy! 
DULó. 

A’ vendégek már érkeznek, nagyságos uram; 
épen most vágtata be három kocsi. 

в z n в D E s. 

Megyek öreg, megyek. Vezesd mind 
nyájokat a’ nagypalotába; ott akarom öket 
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elfogadni. Gyujtass 200 gyertyát , hogy 
minden ragyogjon; mert ma olly víg l'e 
szek, mintha magam volnék völegény. Menj, 
siess, rendelj mindent; de senkinek ne 
szólj, érted? 

n U L ó. 

Értem nagyságos uram, sietek. Közelebb megy 
-' k-píünybon Ej ropogós pattogós rakéta! hogy” 
is nem találtam mingyán el ? Hiszen a’ 
vitéz kapitány ur úgy hasonlít nagyságodhoz, 
hogy no -- 

E z R E n F. s. 

Menj öreg, menj; most nincs idö_: ez 
után elégszer nézheted. 

D U L ó. 

Értem már, értem; megyek. Ej ropogós 
pattogós-de ki is hitte volna no? „meg,“ 

E z вы D в s. 

Kedves gyermekim, most bátran együtt 
maradhattok, ha akartok; én a’ vendégeket 
fogadom el. Mind ы kettőt mmm. _ Ah be Lfel 
séges Majus! 

L ó R A. 

Nekem is mennem kell édes atyus; a 
vendégek elött máskép” kell megjelennem. 

'l' 

3 
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А’ knpitánylmz. Pedig édes Dezsö, most olly 6:6 
mest beszélgetnék inkább veled. 

KAP [ТА NY ‚ nyájnun 
l 

Edes Lórám ! 
в z в E D E s. 

No hát édesim, kiki maga helyére; --- 
Ezen ereklyéket most magamhoz veszem ‚ 
kedves ñam. _A’ „man é. „мы?“ elteszí.- Nem 
sokára ismét együtt leszünk. -- De csitt -- 
-- hallgatás. ' 
бьшшъ. Ezredcs так, мм másik, mpnany'kszép .im ы. 

HATODIK JELENÉ‘S. 
N Á N I , „попу; fa-¿kméggel is ka‘épeu. 

Вt sem találok senkit. Az átkozott Pier 
re, mikor ninos rá szükségem, szüntelen 
kön'ílem turbékol; most tudja a’ manó, hol 
csavarog, —-- abból a’ korpaföböl csak ШVe 
hemék tán valamit. Megöl a’ kiváncsîság. 
Tudná Isten , mi bajuk lett egyszerre; örö 
mükben sirnak, ölelkeznek; a’ nagyságos 
ur ollyan, mint a’ vásárñát kapott gyermek, 
-- de egyebet nem lehet tölök hallani , 
mint: ah dicsöséges Majus, -- ki hitte vol 
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na, --"soha sem reménylettem --- minö vá 
ratlan öröm ._ ’s több illy tördelt beszédet. 
Az öreg Duló is egészen magán ШИН van; 
de hogy kérdezém , szemem közé vicsorgott 
's azt dünnögé: részegre , gyermekre, szo 
baleányra titkot nem bíznak, ’s azzal odább 

_ bic'zegett. Ezért ugyan még meglakol a’ vén 
kajla márjás.„Nézze az ember! nem bíznak? 
de most is bíztak rám ollyat, minek arany 
nyomtatéka. 

HETEDIK JELENÉS. 

н U S z Á R , kí a’ végső szókuál fejét ц’ közép ajtón bedugja 
' ’n Naini” báta. megé vonul. N Á N I. 

_ HUszÁB§` 
Én is bízok magára valamit kincsem, '— 

megcsókoljn --- itt van. 

NÁNL 

Ej, be megijjesztett; így kell ólálkodni? 
ezért csakugyan haragszom. Menni akar. 

H U s z Á в. 

Ne menjen galambom, hiszen egész nap’ 
lesködtem még utána, de soha sem találkoz 
hattunk. Ugyan, mondja meg, mi történt 

` 
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itt? Kapitányom könyes szemekkel'mene 
szobájába. 

NÁNI. 

Az is sir? No hál’ Istennck, az egész ház 
megbódult. Csak ennek okát tudnám kiku 
tatni. 

/ r 
HUSZAR. 

Megtudom én kincsem, ha egy csókot ad 
foglalóba. 

NÁNL 

Kettöt adok , ha minél elöbb megtudja. 

HUs'zÁR. 

De legalább egyiket` elöre szeretném. ка. 
riil Вaгоны, _ ckkor bclül Cssndeíné cssnget ’s kiált: Náni! 

NÁN I. \ 

Jaj , bocsásson, csenget a' nagyságos asz 
жоny, vinnem kell e’ piperét. --- elm, 

H U s z Ã в. 

Ne neked száraz kомy! Mikor azt hivém, 
már megfogtam, -- megint elreppen. Most 
is üresen .megyünk haza a’ vásárról. 
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NYOLCZADIK JELENÉS. 
DULÓ ’s n’ nUszÁn. 

D U L ó. 

Ugyan hol bujkálsz földi! mindenfelzá ke 
reslek; urad azt parancsolja, szobájában 
szedd rendbe mindenét, azután menj a’ kertbe. 

H u s i Á в. 
Náni után lesködtem itt; mert kapitányom 

elöbb kőnyes szemmel tért vissza az ura 
sайgи“ 's ennek okát szerettem volna kikém 
lelni. 

DULÓ. 

Naini csak annyit tud mint te. Nagy dol 
gok történtek, de még minden titok. l 

H U s z Á в. 

Náni is azt mondja, hogy az uraságnál is 
majd sírnak, majd kaczagnak. De én csak 
azt mondom, hogy kapitányomon kellett va 
laminek történni, mert legalább én még nem 
láttam sírni. 

DULÓ. 

Hallottál löni, de nem tudod hol. Иgy' 
van, ropogós a’ lelkét, kapitányoddal nagy ` 
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dolog történt, -- nehezen megy többé az 
ezredhez. 

H U s z Á в. 

Aha! most értem már, miért könyezett. 
No hisz” öt is megsiratja a’ legénység, mert 
jobb fötiszt nem volt az ezredben. Már 
ha így van, beír csak magam is vele marad 
hatnék. 

nULó. 

Majd eligazítja ö azt, -- most jer. 
H U s z Án. 

De ugyan még is mi lehet oka, hogy ott 
hagyja az ezredet? ‘ 

n U L ó. 

Más zászló alá fog eskünni, -- gyalog 
katona lesz. 

HUszÁR. 

Bakancsos? Már azt, ha maga mondaná 
sem hiszem. 

a,, D U 1. ó. 

Bizony pedig alkalmasint, --- ha nem is 
bakancsos, talán papucsos , -- de most nincs 
időnk' csevegni, Még nem isláttad a’ ker 
teis, inilly tündér palotává változott; már 

, a 
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rég’ Ott mulat a’ lakodalmas nép, az urasá 
_gok is mingyárt hozzájok mennek, jer _ 
Indnl. 

н U s z Á в. 

Ejnye, ejnye, csak. nem férhet fejembe, 
hogy uram papucsos katona akar lenni. E1. 

VÁLTozÁs. 

` Fényesen kívîlághott nnну kerti tercm , méllynek nyitott báhtlsó 
rëszén ny „Ямa jo'! én ékcsen kîvílágx'tott kertbe lámî. Legbátnl 
koruxtben bosszu teritett "вы fa'k alatt, melly mellctt xUKÓ, 
nxxó’rx , дикие: , öxzss , 'n'rÄn ’s a' tiihbi hkudnlmn; nc'p iilnek. 
>-- BODZA, BÜRÖX 'n tübb vöfény és идvтi cseléd szolgáluak. -- 

Az elâtereшben két oldalro'l мы‘. -- Mnшka. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 
в о D z A ‘дм boz. www „me :amm man.. 

A’ mi kegyes nagyságos urunk, mint há-‘ 
zi gazda,illyen 66 pár НИ étellel kiván ked 
veskedni, becsületes véndég! Hátra van még 
2 oka bojtorján szüzlével, 40 pár kanálos 
gém pöszmétével, ’l0 isturucz madár ispék 
kel, 80 pár libucz, ugyan annyi ñók нa} 
kó ’s egy pár idei bivaly-'borju sülve, 1 Vé 
ka diák-mogyoró csemegének. Тeннис-e 
vagy nem? 
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xUxó. 

Tetszik Janko', tetszik; de már különben 
is igen водat hordtál fel, ha peйg még eny 
nyi van hátra, végét sem érjük. 

Booz» 

Egyék ’s igyék kegyelmetek, becsületes 
vendég! 

Mingyárt több az öröm, ha jól ittunk, 
ettünk; 

Vígan hát: elég, hogy мёge! pityerget 
tünk. mum. 

.K “ВИС Z , ц oldnlfnlnk közé {сыпь 

Fiaim, vigyázzatok; itt jö a’ nagyságos 
ur fényes vendégivel, ha ide érkezik, ki 
áltsatok. 

TIZEDIK JELENÉS. 

E z R E D E formarnba'bsn ‚ rendczímerekkel , C S E N D E I‘ 

N É , L ó R A ‚ iunepileg öltözvc; sz utůbbi , fején konorůt 
‚мы. KAP ITÁNY , BÁnó, и wbb ari vanaaf, 

l 

кUвUсъ 

Éljen a’ mi nagyságos földes urunk. 
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ß 

N Á s z N É P. 

Felugrálnaky Pobnrnht emeh'tenek ’I xungosan ki‘lìanak'. 
‚ _ 

ElJeń'! -- Mптья вгвшыш :Ам- 

E z n в n в s. 

Köszönöm Бaiт, --- vigadjatok. A' ‘ы ven 
dégeьbez. Kérem, méltóztassanak helyet fog 
lalnî. À’ venaégek lealnßk. 

KURUCZ’GIÖIÃP. _ 
Nagyságod’ kegyes engedelmével, elöször 

is a’ menyasszouy- tánczon kezdjük. 

в z в в D Е в. 

Csak rajta, in'gan ñaim! 
TATÃB elövezeti a’ mcn'yasszonyt, a’ muzsika megszólal , ‘в az ui 
pár еду lejtäst jár; мам nonzA nyomban átvcszi a’ menyasz 
попу‘, ’s vele friset Шnczо!. Ez alatt a' näsznép közelcbb jöt: 

's n’ tánczot félkarîkába állva nézî. Ennek végével - 

Е Z R E D E S. 
Í y P Harom a tancz! 

IATÁn еgу másik lcányt чем, noDzA belyett рейg nime más 
lcánynyal, Biï‘nöx :ill ki; ’s ezeК egyiitt еgу rövîd négyes friset 
tánczulnak. Ez alatt látni kell , bogy нÁm önzsti'r félre imi, 's 
az oldalfalnk Кап cltůuìk, — n’ B_Ánó ред}; észrevcttleniil ciak 

bamar utánok suban. 

EznEDßs é» VENDÉGEK, 
moet is mint elébb, a’ táncz után tspsolnak. 

Bravo , helyes , _'- del'ék» '_' A’muuilu elballgat _ 
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EznEnÉm 

Kedves drága úri vende'gim, barátitn , -- 
és hív jobbágyim! E’ mai mulatságot egy 
nem чár‘; örvendetes eset rám nézve valódi 

öröminneppé tette. Mind eddig azon szomor 
gond epeszté szivemet, hogy örökös nélkül 
kell meghalnom, ’s im’ a’ kegyes ég hosszu 
fájdalmimat véletlen elsze'lesztette, öregsé 
gem’ napjait megvidította, -- mert visszaadá 
elveszettnek hitt fìamat. Im’ itt áll elötte 

tek egyetlen ñam , Kardhegyi Dezsö. 

M I N D N у.‘ J A N , ńlmélkodva . -- öuzevîuu. 

Fija? -- Lehetlen! -- Ah! ’stb. 

N Á s z N É P. 

Éljen a’ mi ifju földes urunk! 

EZREDES 

ПЗУ van kedvesim. Ez arczkép, boldogult 
hîtesem’ arczke'pe, ‘- ’s e’ gyůrü _ mmm -- 
ûam’ kora, hasonlatossága, minden kétsé 
gemet eloszlatjfík. 

VEND ÉGEK, wbb”. 
Valóban hasonlatos. 
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EZREDES. 

Dettingennél volt ama’ szerencsétlen esa 
ta *), hol ezredünket a’ Francziák, kik utóbb 
csakugyan megverettek, a’ nagy tábortest 
töl elvaígták. E’ gyászos nap eшь egy hét 
tel neliánymértföldnyire hagyám hátra ked 
ves hölgyemet, Dezsövel, még alig eszten 
dös csecsemövel. Utószor látám akkor (Всeй; 
-- fogságba estem, 's midön nem sokára ki 
szabadultam, felölök többé semmit nem tud 
haték meg. Sikeretlenek maradtak mind ed 
dig is fáradhntlan nyomozásim. -- Fiamat, 
mint maga mondja -_egy emberséges fran 
czia granátos a’ csatatéren találta, ’s könyö 
“на szive mentette meg a’ bizonyos halál 
tél, de haj! _ kan," _ édes anyja már `örök- 
re elszenderülve feküvék mellette. Mint jö 
hetett a’ csatatérre; meg nem foghatom; al 
kalmasint ellenség e161 akart futnî, ’s ujabb 
ellenséges csoportok közé került. Ah! Ы 
tudja, mi szörnyü kinok közt adhatta ki 
szelíd lelkét! _- sumen има... De félre most a’ 

szomor képekkel l Nézz alá fénykörödböl 
dicsöült Emmdm, ’s hînts áldást rám és mél 

 

') Jun» 27~ 1743 
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tun Бaйrа. -- Vigan hát édes vendégim! 
Orüljünk a’ jelennek, ’s a’ mulfakat fe 
lejtsük. 

V E N D É G E к , kezet fognak a’ knißitánynyal. 
Örvendünk, -- hozta Isten közénk ’stb. 

NÁszNÉP. 

Éljen a’ mi Щu urunk! 

KUKÓ. 

Fogja'tok be szätokat gödénytorkok! 761‘ 
jatok, mig felmondom köszöntömet. 

E Z R E D E S , a’ nn'sznépbez. 

No fiaim , egyetek, igyatok, ‘Её-щиток. 

KUKÓ. 

Int a' nl'azuépnek, bogy pobarakat emeljenek; maga xuttuczczn. 
és ßonzÁvAL дaйте pubarakat tartva, n’ szin’ elejére jö , az ez 

redes elótt megáll, ’s лagу faszességgcl és bnugosan elkezdi '~ 

Valamint nagysaígod hiveit szereti _ venda. 
gek mosolyognak. 

’S bokros kegyeiben gyakran részelteti ; 
Valamint ezt velün'k _ 
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TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

H US И.‘ R, ki u ntósó nóknál a' nin’ bátuláról пввввт fd 
la'né) Гоg“ bosaa, D U L ó ’S V O L T A к. 

Р I E R R E , 
uszonyuak öltözve, fátyol llatt. 

дa] átkozott, -- fiilem mingyárt leszakad. 
' D U L ó. 

El ne szalaszd czimbora, ropogós a’ lel 
két, -- szoritsd meg jól. 

EzREDE s. 

Mi féle maskara ez@ 

н U s z Á в. 

Gyönyörü madarat fogtam, nagyságos uram ; 
ime ! felmkarj.. 

VE N D É G E к, ЕнсиgщЬ 

E z n в D E s. 

Tüzes kartács! mit álarczoskodik ez ? 

HuszÁn, 
katов‘! lllláalnn, Pierret ksrján‘l fog“ tutjl.. 

Kapitány ur’ szobájából épen ide akarék 
jöni. Kopogtatnak. Belépezen váz ’s vékony 
hangen elkezdi: -Uuwn- „Hol a’ kend’ 

и 
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ura, az istentelen csábító?“ - Én megha 
ragszom, összeszorítom öklömet ’s'eldördů 
lök: ki meri kapitányomat gyalázni? -- Ez 
ismét nyikngva: -utánun- „Ah édes jó ba 
tátom, ha tudná, mi ördögi mesterséggel 
tett engem szerencsétlenné.“ -- Ёn boszúsan 
azt felelem: menjen a' kertbe, szóljon vele 
maga, ha akar; de ez -uthuzza- „Ah, oda 
nem megyek, mert sokan vannak, hanem 
kérem, e’ levelet vigye el neki, ’s még 
jobb, ha magának az ezredes urnak adja.“ 
-- Ezzel nyujtja a’ levelet, ’s távozni akar, 
-- én a’ levél Eután nyúlok, megbotlom ’s 
lábára találok toppantani. Erre kísértetem 
olly vastag jaj-t bömböle, mint egy éjjeli 
ör. Igy miñ’gyárt roszat gyanítva , fültövön 
kapám a’ gyönyörü mamsellt, ’s ide hoztam, 
hogy vitéz kapitány uram láthassa. 

K A P l т Á N Y, 
Hiszen ez a’ báró’ inasa. 

HUszÁn. 

Az biz’ ez, az ágyúba-való, magam is' 
csak utóbb vevém észre. 

в?!‘ E D E s.' 

Nézzük 'csak a’ levelet. 
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н U s z Á n md5.. 

_ винвввs. 

Pecsét nélkül! No lássuk! -o1vu- „Med 
dig` futsz még elölem áluok hitszegöl“ -— t, 
Gyönyörüen kezdödik. 

к A P 1 т Á N Y. 

Már ez rettenetesség -- 

E z R в D E s. 

Csendesülj Бaли! -olvas- „Lelkeden fog- 
nak égni számtalan könyeim, ’s tudd meg 
áruló, hogy mind ez életben szüntelen ül 
dözlek, mind jövöben örökké kisérend bor 
zasztó árnyékom. Tudva van elötted, hol 
találhatsz fel, ha még érczszived képes vi 
gasztalni holtig szerencsétlen Juliádat. “ -- 
No ez remek toll! 

к A P 1 T Á N Y. 

Mingyárt megemészt a’ boszú. --- 

вявнпвs. 

_ A’ levél csakugyan asszony- kézre mпиц, 
- te irtad szép madár? 

P 1 в n в в. 

Istenem! hisz én a’ betüt is alìg ismerem. 
mum. xÁ'x‘ńxszxu. u1. 10 
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к AP I T Á N Y mérgesen. 
Hát ki írta? 

nznnnEm 

Vallj meg mindent, különben jaj lesz bö 
rödnek. 

' 

P I E R R E letérdepel. 

‘Бюdжeт alázatosan, én mindenben ártat 
lan vagyok, —— elöre megjövendöltem, hogy 
ördögöt fogunk. ' 

K A P 1 т Á N Y. 

Egyenesen beszélj, ki irta ez utálatos le 
‘мы? 

Р 1 E в и E mindig térden. 

Uram , a’ báró » 
EZREDES és KAPITÁNY 

egyszerre „мы. Vágnal. 

А’ báró?  
P l E в в E. 

Nánival íratta. ' 
C s ENDEINÉ é. L ÓRA egyszerre. 

Nánival ! 
K A P t т Á x Y. 

Felelj gaz nemzet, mit akart rágalmazásá 
val ? 
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P 1 в в n E. > 
Kapitány urat akará gyamíba ejteni, hògy 

szégyenböl innét_önkényt tovább álljon. 

EZREDES 

ПЗУ-e? 
к A P 1 T Á N Y. 

Lehetlen! ez már sok! Hol van urad? 

т ö в в É N. 

Nem rég’ tünt el, -- itl: vala. 

. DULó. 

Alkalmasint érzette , hogy maga bukik 
egérfogóba. 

в z в E D E s. 

Hát e’ váz - штат micsoda rongyszedö 
zsidót fosztottál meg? 

P 1 в n в в. 

Náni leányasszony adta. 

_ ьбвь 
Hisz' ez а’ fátyol enyém.‘ 

с s в N D E I N É. 

На“ igy_az a’ szemtelen minden cselszövé 
nyetekben `nészes? 
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' P 1 в R R в. 

[gen , mert uram pénzt ado“ neki. 
D U L ó. 

Nem mondám nagysa'gos uram , hogy eдy 
katlan alá tüzelnek! 

C s E N D E I N É. 

Tüstént takarodjék az udvarból. 
PIERRE 

uen egёл jelenet alatt ipnrkodîk többssör felá_llnî , du s’ _buazár 
vállánál fogvu mind annyiszorlcnyomìa. 

TIZENKETTEDIK JELENÉ'S.` 

т A '1' Á R , ma. мaмы.’ „мы Бaнаны fogva bm.. 
EL 6 BBI EK. Kevës sziinet mulva önzsx is vЗнan jö xÁtu 

nélkül , ’s aìyjáboz aîmul. 

в Á R ó. - 

Ereszsz,mondom -—— te vaskezů, mingyárt 
megfojtasz. 

т A T Á R. 

De снa!‘ ide , elöre ! Tej‘fe‘len kapта]: a’ 
kandurt. 

P l в RR E man. 

Látja nagysád, megmondt/am, póru'l__jár1mk. 
s 
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в Á в ó. 

Ё‘Пге. Hah! ä'tkozott, oda vagyok. 
EZREDES. 

На“ ez megint micsoda u] comoedia’ál Ke. 
manyen. Umm, tüstént felvilági'tást kivánok. 

к A P 1 T Á N Y. 

En pedig elégtételt. u 

D U L ó. 

Majd mingyárt letörik most Szarvát. 
~ в ‚ЦВ ó. 

Csupa tréfa ezredes ur, csupa tréfa. 

T A T Á в. 

De báró ur, illy tréfa másknr egy pár 0l 
dalbordájába kerülhet. Engedelmével nagy 
ságos ur, igy van: Mig mi itt ta'nczolánk, 
’s utóbb nagyságodat hallgatánk, Náni тát 
kámat azon szín alatt, `hogy ruháját iga 
zítsa, félre hítta, a’ báró utfína suhant’s sze 
mem' láttára erövel megcsókolta. 

в Á P. ó. 

'Nem igaz, -- én csak a’ höség miatt тen 
tem a’ fák kò'zé -- 
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т A т Á в. 

Igen, ’s mátkám’ csókjávaì akarta magát 
hůteni, nemde? Szégyenlje magát >a’ báró. 
-- mamumj. ‚сданы. _ Ismeri ezt? 

в Á R ó. 

Mind csupa tréfa. 

вzввввs. 

De édes báró ur,°-- kinek mi szivében, 
kitetszik szŕnében. Ez katonásan mondva, 
-- alacsonyság. 

D U L ó. 

No ezt ugyan fris vizre vitték 's szomjan 
hagyták. 

в Á в ó. 

Eszerszer engedelmet kérek, nem vala 
czélom, ezen úri társalígot igy meghábo 
rítanî. 

KAPITÁNY. 

Báró ur! Ki most az átkozott hitegetö, 
mint engem tétszett nevezui ezen gyönyörü 
levélben'! 

E z R в D в s. 

Igaz , _- még ñamat is illy mocskosan rá 
galmazni! 
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B Á R ó csodálkox“. 

шут 

Е z R E D E S , д’ lupitányn шпиц. 

Ugy ugy; ñamat , Kardhegyi Dezsöt. 
BÁRÓ, i' ьршпуьы. 

Ah! rendkivül örvendek ’s ezerszer en 

gedelmet kérek, hogy tréfäm ill)r balul ütött 
ki. -- Azor‘iban épen levelet kaptam; felet 
te sürget‘ös dolgaim haladék nélkül táv‘ozni 
kényszerítenek, ’s igy igen kell sajnálnom, 
hogy becses ta'rsaságukban tova'bb részt nem 
velxetek , - magamat ujánlom. 

к AP 1 T Á N Y. 

De báró ur, nekünk még holnap reggcl 4 
órakor egy kis beszédünk van , ’s most 
kénytelen vagyok kérni, hadd legyen sze 
rencsém. 

` в Á n ó. 
Különös tîsztelet lenne rám nézve, de 

most nem szolgálhatok, -- máskorra tartom 
ezet; nagy szerencsét. _mamma kauan- Porig 
nlázatos szolgájok. .--c.¢..a.i..~'b.|._ Csókolom 
kezét kedves _nagyságosocskám, ajánlom ma 
áâih'. _n..aiwi- Pierre! emu. 
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P t E R R в. 

Látja nagysád , megmondtam hogy rosz 
ft'íre tapodunk. _LarabuzL-Ezt a’ lebernyeget 
ha't csak visszaadom Náni leányasszonynak. 

с s E N D в 1 N É. 

Most vihetitek magatokkal a’ gyönyörü 
mamsellt is. _ 

H U S Z Á R , Pierret видны fenyegeti. 
Vigyázz veres orru kisértet, hogy többé 

körmöm közé ne kerülj. 
n U L ó. 

Hahaha! Ki ebül kezdi, komondorul végzi. 

V E N D 'G E к knczngnak. 

R 1K ó T1, miauw. 
Ez már horrendum spectaculum ,domine l 

perillustris Collega! ' 

кикб. _ 
Taceat Collega uram , talán még felmond 

hatom köszöntömet. 

E z R в D E s. 

Né, hogy’ mennek, mint a’ vert had. Más» 
kor ugyan nem vinné irháját illy szára‘zon 
el a’ gyönyörü uracs; de ma И; am 
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FEM 

yeger 
ml: 

fori 

ìbbe' 

Lfzi. 

lenni; -- hadd menjenek, legalább tisztúl 
a’ levegö. cienaeinéb... No hugom, nem akar 
nád-e még értte bajuszamat kitépni? 

с s в N D E t N É. 

0h ke'rlek , kímélj ; megemészt a’ méreg 
és szégyen. 

D U L ó. 

Ropogós a’ lelke --- csak azon örůlök, 
hogy ama’ nyelvprittynek is megborsolták a’ 
levet; engem még ma is sánta luczifernek 
.nevezeth 

EzREDEs. 

Most vége a’ zivatarnak; vigadjunk tovább, 
ч hadd pendüljön meg a’ muzsika. 

к U K ó, kön'pre Mp ’s torx nlakhl. 

Nagyságos, méltóságos ezredes ur, kegyes 
földes urunk ! Minekutána ezen véletlen 
közbe jött iszonyatosságok és rémületesséy 
gek` imént elkezdett alázatos köszöntömet 
kellemetlem'il félben szakasztották: annak 

okáért bátorkodom azt most legmélyebb alá 
zattal ujra elölkezdeni. --. mlm minnen nm'bbi 
var-1....'. „мы, „щ“ lungon и fmmn ima ennui. „Va 
lamit nagyságod .-“ 

lnxn. JÃ'l‘r'xszm. xxx. 1 1 
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E z в E D E s, ‘anvńbìl vág. _ 

Köszönöm Kukó uram , “köszönöm ; meg 
vagyok gyözödve szíves indúlatiról. _ 

K U к ó , Rikótiboz. ч 
Ez már zörnyüség, .-- megint nem inond 

hatom el ! " 

в 1 к 6 т I. W 
Már ez igazán nagy injuria, . domine per 

illustris Collega! 
к U K ó. 

Nem bánom; de a’ kalendáriumban még 
is kiadatom, még pedig megbövítve ; igen , 
16 uj rímmel bövítve. 

в 1 к ó T I. 

Annál nagyobb lesz a’ dicsöség domine 
perillustris Collega. „ 

E z R E D в s. 

Ezután verseit ne egyes, hanem többes 
számba rakja édes Kukó uram! Ime itt áll 
egy szép pár , kedves Vendégim! 

L ó в A. д 
Édes atytxs '_' у egyszerre ,' aa ezre 

к A P I T Á N Y. delbez simulnnk. 

Kedves jó atyám ! 
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D U L ó , n’ bu»|árboz_ 
L'át’d', csakugyan más zászló alá esküszik 

urad ? 

' C s E N D E I N Gyöngyöm! nemde mondtam , hogy lako 
dalom lesz. 

E z R E D E s. 

Ugy-e jól találtam gyermekek? Lórának 
imént nem igen látszott tetszeni, hogy a’ deli 
kapitány egyszerre bátyjává változott; Dezsöt 
epedö szeme árulja el. Igy tehát, ha köl 
csönös vonzalmuk nem változand, mához esz 
tendöre e' helyen ismét víg falusi lakodal 
mat tartandunk , ’s akkor még dagadóbb 
kebellel idvezlentlem Május' elsöjét! Kapitányt 
ё; Lórńt átkarolva tnrtja. 

vALAMENNYlN. 

Éljenek; éljenek az u] jegyesek! Vőfények 
rikkantgatmk, ugyan akkor 

D UL O’ örömét jelentve: 
Haj ropogós pattogós rakéta! 

Muzsika erő: öröшriadnlt ram, u e' mben, 

A’ kárpit lefoly. 



 

  
 



TUDNIVALÓK. 
, 

1_. A’ m. t. társaság cxcn muukának csak kiadója Шvёп, nem 
kezcukedik a’ benne követett nyelvsxabályokról, sem îrásmódról, 
sem vëgre nkármîncmii nyclvet ’a îrást illetö elvekröl; egycdiìl 
arr.1 kîvánt a’ këzîratok’ bírñlatában ögyelnî , Воду nz elfogaflott 
¿s sajtó nlá bocsátandó munlcn ‚ mint egëaz, еgу vagy más tellin 
tetböl ajánlbat¿ lcgycn, ’s n’ literatura’ jelen állepotjúban kînlásra 
mältc'nmk tartatbassëk. 

2. Кем vîzsgálbatván meg a’ benyujtott kézíratokat n’ táram 
‚ё; fojenként ¿s cgészbcn , ezt; u. m. Fnlusi lakodnl o m, 
molly az lsßâbcli drámaî jutnlombîrdetêsxo ¿rkezett 12 kézîrat 
közííl valô, az 5d. nagy gyiilês, an , exen неисправных’ megbî 

_t‘âlz'nsâro. kînevczett kiildöttség’ irásbclî ajánlám szcrînt nнтим 
mint másorl Icarbelit kiilön tísztcletdx'jra ё’ sajtó alzi. 

3. A’ “Зrsaй; által Нaдо". kësîmtok köziil cz. XV-dík számů 

А’ m. t. társaság’ batirozatn szerînt 

’ вёвввхтвк sÃ non m. k. 
Tîtoknok. 
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