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nLsö rrLvoNAs. 

Tiszta paraszt szoba, Jámborfynál. 
 

ELsó JELENÉS. 

MIHÁLY. Éppen kinöprölt ’a man az ßана“, meg нём!" 
rlkjn helyiikre. A’ BIRÖ belép. 

nmó. Jó napot, Mihály! 
MIHÁLY. Fogadj’ isten, biró tнam. 
Bmó. Itthon u ra d? 

mHÁLY. Tudja kelmed, hogy nem akar 
u r a m lenni. 

Bmó. No hát nem urad. Jámborfy itthon 
van? 

MIHÁLY. Nincs itthon. 

Bmó. Sajnálom.-Hm, hm! Biz’ rîgyhm. 
csak úgy áll a’ világ. 

mHÁLY. Baj van, hl’ró uram? 
nmó. Sok baj , mindenféle baj! 
MIHÁLY. Valami lelte talán biró urатat! 
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Bmó. Hm , hm , Mîhály, îgenis, valami lelt. 
uIHÁLY. És most nálunk tanácsot keres? 
Bmó. Nálatok? miket fecsegsz itt jó fiú. 

Ha én J'ámborfynál keresnék is tanácsot, 
még.. azért nem keresném milad. . 

MIHÁLY. Abbau igaza lehet , biró uramnak. 
Bmó. Értekezzünk itt egy kicsinyt, Mi 

hály, jer ide hozzám, öcsém; ide mellém. 
MIHÃLY. 1.0m magy. 
Bmó. Legelébb is felelj neкeт erre a’ 

kérdésre: Te becsl’iletes ember vagy,ugy-e? 
MIHÁLY. Kétség НИИ. 
Bmó. Egyszersmind Ыv jobbágy, ’s az 

uraságnak Ы‘ embere? 
MIHÁLY. Hogy’ is volnék különben becsü 

letes ember? 

BInó. Punktum.-Ez eddig jól van. 
MIHÁLY. De, hát mi nincs jól? 
Bmó. Épen ez a' kérdés, Mihály; ezt. 

akarja a’ felsöség tudni. Дашat fogsz-e szó 
lani ? 

MIHÁLY. Mi dologban, uram? 
Bmó. A’ mi dologban kérdenì foglak. 
MIHÁLY. Emberségemre, ul'am. 
Bmó. Van-e Jámborfy Istvánnak , шaй 

Я nak, de a’ ki nem akar urad lenni, s. a’ 
kié ez a’ ház, pé nze , Mihály? 
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MIHÁLY. Pénze, uram? 
Bmó. Igen is pénze, akarom mondani; 

sok pénze, valami vagyona, mint kincses 
ládája , vagy efféle? 

MIHÁLY. Tudtomra nincsen. 

nmó. Hová való ez a’ Jámborfy? 
. MIHÁLY. Ha kegyelmed nem tudja, hát én 
hog)" шпaIи? 

BI ó. Én már több ízben szólottam vele, 
valahányszor illyesmit kérdeztem, mind ДЕ!t másra fordította a’ beszédet. Annyit 

látni, hogy ő nem paraszt, hanem valami 
ńri házból való. 

MIHÁLY. Azt én magam is иgy hiszem. 
nmó. Nem kap leveleket? 
MIHÁLY. Azt nem , uram. f. 
Bmó. Pedig maga sem ír.. Néha el-el 

megy innen egy-egy napra,-de senkisem 
tudja, hová. 

MIHÁLY. Nem , uram, azt nem tudja senki. 
Bmó. Hanem ő magában mégisjó ember. 
MIHÁLY. Emberségemre, uram. 
nmó. Munkás ember', a’ ki ugyancsak 

izzadva keresi kenyerét. 
MIHÁLY. Valósággal. 
nmó. velünk falubéliekkel itt Nyûgö 

dön, szó és cselekedet szerint már sok jót 
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is tett. Egy szóval, Mihály, én azt mon 
dom, Jámborfy becsületes egy ember. 

MIHÁLY. Hát van valaki, ki mondja , hogy 
nem az ? 

BIRó. Hm! 

mnÁLY. Én azt nyakon ütöm. 
nmó. Ne légy goromba , Mihály. 
MIHÁLY. Engedelmével kegyelmednek. 
BIRó. Én tehát azt mondom: Jámborfy 

becsületes ember, de még is egy kicsinyt 
különös egy ember. No most látod, Mi 
hály , a’ felsőség is néha különös ám egy ki 
csinyt 

MIHÁLY. Oh, nagyon is különös. 
nmó. [mé tehát a’ mi tekintetes főszolga 

bíró urunk tegnap estve a’ faluba megér 
kezett. 

MIHÁLY. Mi a’ tatár, hisz’ ezt az utóbbi 
.két esztendőben sem láttuk egyszer. 

Bmó. Itt van , Mihály. ’S ez most azért 
van itt , hogy megtudjon mindeneket! 

nunÁLsf. Hadd járjon utána , biró uram ; 
hadd járjon utána. 

Bmó. Okosan, Mihály, hadd járjon utá 
na. De mikép já: a’ felsőség valami dolog 
után? Legelébb is a’ maga híveit küldi, 
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hogy azok a' dolog' nyomára akadjanak , 
_’s úgy azután 

mIHÁLY. Most hát biró uram is egy illyen 
nyomozó kopó , ngy-e? 

Bmó. Csitt, Mihály,-a’ hív én vagyok, 
de kopó` nem vagyok. Te megint goromba 
vagy , Mihály. 

MIHÁLY. Megkövetem kegyelmedet. 
Bmó. Kövesd-meg magadat, fiú; erre 

én nem adtam engedelmet. Én, -ember va 
“gyek, még pedig keresztény, a’ kit nem illik 
oktalan állathoz hasonlítani. Én tehát most, 
Mihály, veled együtt, mint szinte hív job 
bágygyal , nyomozódni járok. 

MIHÁLY. De ha nem találunk semmit! 

Bmó. Még eddig, Mihály «- érted-e 
jól, nem találtunk semmit. De hogyha ta 
láltunk volna valamit, vagy ha ezután ta 
lálunk majd valamit: akkor aztán eljön a’ 
felsőség, vagy is, tudniillik, annak ábrázo 
lója , és képviselője, -és az 

MIHÁLY. Értem a’ dolgot, biró uram. A’ 
felsőség vadászni akar, úgy a’ zsebbe va 
dászni , ’s Jámborfy a’ vad, kit szemre vet 
tek. Ezt a’v vadat most biró uramnak kell 
felhajhászni,-nekem segíteni, -- a’ szol 
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gabíró czélba veszi a’ vadat, kisüti rá a’ 
puskát - 

nmó. Vallatja - 
MIHÁLY. Megfogja - 
Bmó. A’ mint jön - 
mnÁLY. És megeszi. 
Bmó. Törvény és igazság szerint t. i., 

mert neki is csak a’ törvény’ utján szabad 
járni. Erről aztán feleljen ő, Mihály,-- ez 
az ő dolga. Hanem a’ nyomozás - 

MIHÁLY. Legyen egészen kegyelmedé, bi 
ró uram. Egy emberséges embert híven szol 
gálni, ez az én dolgom. Én Jámborfyról 
semmi rosszat sem tudok , ’s a’ mit én nem 
tudok, az nekem nem gondom. 

Bmó. Feláll. Én tehát megyek és hirűl adom, 
hogy mind eddig még semmit sem fedeztem 
fel. Ha valami nyomra akadtunk volna,Mi 
hály, akkor is könnyű lett volna a’ kártól 
óvakodni. Én nem bánom, ha te azt mind 
elmondod is Jámborfynak , a’ mit itt beszéltem. 

MIHÁLY. Azt meg is teszem. 
BInó. Én pedig majd megint elfordúlok -. 
MIHÁLY. Jámborfy nem szalad el. 
BIRó. Megint kérdezősködöm, - 
MIHÁLY. ’S megint nem hall semmit. 
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Bmó. ’S tudósításomat megteszem, mint 
a’. becsületes és érdemes bírói székhez lillen 
dő. А’ mi emberségest és tisztességest mon 
doт“, Mihály, az a’ felsöség' elejébe fog 
.11511i, a"mit pedig illetlem'il és 2ъд’oroтЪáЩ 
ejtettél, az köztünk marad. Isten jó nap , 
Mihály. 

MIHÁLY. Fogadj’isten, biró uram. mgm, 
esipöjére из"; Кёяёt éa gondolkozik. AZ Csak még seul 
mehet fejembe, mit akarnak véle. Ó adót 
быt , — a’ templomba elj'ár,—verekedni nem 
szokott ,-és puskával senki sem látta; mit 
akarhat vele a’ ïöbíró? 

MÁsoDrK JELENÉS. 

JÁMnoRFY. sÁnA. MIHÁLY. GERGELY. 

sÁRA. Én a’ vizbe ugrom. 
GERGELY. Én megszököm. , 
JÁMBORFY. Mihály, mi egy kicsinyt' ma 

gunk akarunk lenni. Eredj.és légy az ajtó 
ban; ha valaki jön, mondd meg. 

MIHÁLY. Értem, uram. „1. 
GERGELY. Tudja kegyelmed, hogy márl 

régóta szeretjük egyma'st. 
sÁnA. Két esztendeje múlt a’ szüretkol‘. 
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GERGELY. Most az apja Jakabhoz akarja 
adni! 

sÁRA. Mert gazdagabb mint Gergely,kü 
lönben nem volna kifogása ellene. 

GERGELY. Adjon jó tanácsot szomszéd. 
Ha Sárát meg nem kapom, nem t'om, mit 
csinálok. 

sÁRA. Én élni sem akarok Gergely nélkül. 
GERGELY. Én katonának megyek. 

. JÁMBoRFY. Mit tudtok ti árválf a’ háború 
ról vagy a’ szívbánatról! 

sim. Engem nem látnak többé otthon! 
GERGELY. Én elmegyek egyenest a’ Fran 

cziára !-Isten veled , Sára. 
sÁRA. sfr". Isten veled Gergely. 
JÁMBORFY. Megálljatok még egy kicsinyt. 

Mennyire van ide Francziaország'1l 
GERGELY. Hát én tudom? 

JÁMnoRFY. Te Sára, millyen mély a’ sír 
gödör? 

sÁRA, Sír". Öt láb! 
GERGELY. Zokogva. Meg egy fél! 
JÁMBORFY. Sáráhon. ПgУ neked nem messze, 

Gergelyhez, de neked igen messze kell men 
ned. Hogy lesz hát? Sárához. Neked meg kell 
halnod. Gergelyhex. Neked el kell menned. 
Jó lesz így? r 



' 13 

GERGELY. nem“. Én nem megyek el, 
{nanem 

sÁRA, ugyanúgy. Én nem akarok meghalni, 
hanem, én tudom , mit cselekszem. 

JÁMBORFY. No's hát, mit cselekszel Т 
GERGELY. Sára mi elszökünk együtt. 
sÁRÀ. Szemét eltakarva. Igen ! 
GERGELY. Én elveszlek, azért is, apád 

nak daczára. 

JÁMBORFY. Pacnira! Jól van! És aztán ? 
GERGELY. Es aztán, majd elélünk mi. 
JÁMBORFY. Hogy' is ne? 
GERGELY. Dolog van mindenütt. 
JÁMBORFY. A’ hol csak emberek vannak. 
sÁRA. Én mosok, fonok, varrok. 
GERGELY. Igen Sára, menjünk el , itt úgyis 

csak boldogtalanok volnánk. Jere, menjünk el. 
sÁRA. Igen , menjünk. Nem mozdúl. 
GERGELY. Tartsa isten kegyelmedet; szom 

széd. .. 
JÁMBORFY. Isten' hirével járj , üú. 
GERGELY. Hát jere Sára! indúl. 
sÁRA , nem mozdúl. Megyek. 
JÁMBoRFY. Hát eredjetek! 
sÁRA. Egyszeribe.' Iámborûhoz. Megtesz értem 

kegyelmed valamit? 
JÁMBORFY. Halljuk! 
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sÁnA. Nem szólana egy kicsinyt az apám 
mal, v-aztán, -ha én már nem leszek itt. 

JÁMBoRFY. Arra semmi szükség. 
sÄRA. De biz’ igen. Mertha én egyszer 

elmegyek , és édes apám nem lát maga körűl - 
JÁMBORFY. Akkor neki egy rossz leánynyal 

kevesebb lesz a’ háznál. Őt minden ember 
fogja vigasztalni, tégedl az egész világ 
megvet. . ' 

sÁRA. Oh, az én jó hírem! a’ becsületes 
neveml- _ 

JÁMBORFY. Eredj hát! Miért nem mész? 
' GERGELY. Kelmedtől mi, jó tanácsot Уár 

tunk. 

JÁMßoRFy. Hisz' adok. Ti el akartok men 
ni, én azt mondom, menjetek; ’s ti nem 
mentek-sarah“. Édes apád urad 

sÁRA, A’ szívem megesik rajta. 
JÁMBORFY. Gergelyhez. A’ te öreg anyád. - 
GERGELY. De mit akar kelmed? hiszen az 

emberek azt mondják, hogy kelmed is elo 
sont Идиш-6l ki a’ nagy világba. 

JÁMBoRFY. A’ nagy világból ki, ñam. 
GERGELY. Hát kelmed nem hagyott senkit 

otthon , mikor ide eljött? 
JÁMBoRFY. Nem fiam; az emberek hagy 

tak el engem. 
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штаны. És most mit саîт“ 1‹elmе‹1'! 
símnonFY. Dolgozom. 
GERGELY. ’S mi lesz a’ vége? 
JÁMBORFY. Csendes halIil,' ha isten úgy 

akarja. Te gyermeknép, ha csendesï tИтot 
akartok itt a’ temelöben , apátokat és anyá 
tokat tiszteljétek! 

GEncELY. На“ apja hogy várhat csegdes 
halált , ha minket úgy Иnoй 

JÁMBORFY. még megfprdúlhat. 
ММ. 0h, ..ugyan mondja meg neki kel 

med 

GEBGEы. Hogy fordúljon meg. 
sÁnA. Hogy máskép nem lesz nyugalma 

ez életben. 
GERGELY. Sem a’ temetöben. 

JÄMBoRFY. Igen , ezt megmondom. 
GanGi-3m. De hát addig mit csînáljunk? 
JÁMBORFY. Mit csináljatok?--Várjatok. 
sÁRA. sonal'1. Várjunk! . 
GEBGELY. És menjůnk szépen haza , ugy-e ?' '. 
JдMBOBFY. Igen, menjetek szépen Нaшa. 

Klvéa szünel,' 

sÁnA. Hát menjünk, Gergely. 
GERGELY. um. fegi.. lsten’ hirével, Sára. 
sARA. Én a‘ libákat kieresztem. 
GÉRGELY. Én à’ búzsit haza viszem. 
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sÁnA. Sebesen. De nem eszem ma délben egy 
falatot is, és nem szólok egy szót is. l 

GERGELY. Én pedig, ha az apádat meg 
látom, elfordúlok. ' 

MIND A’ KETTEN. Ezt megteszszük. 
JÁMBORFY. A' mint tetszik. 

GERGELY. Isten jó nap’, szomszéd. 
âÁRA. Igy legalább észreveszik, hogy ha 

ragszunk. egészséget! Elszaladnnk; al впала 
uemközt jön „их Miha'ly. 

HARMAbIK JELENÉS.' 
VOLTAK. MÍHÁLY. 

MIHÁLY. Sára, apád jön. 
SÁRA. Apám? 
GERGELY. Oda vagyunk? 
JÁMBORFY. Ye félj semmit. Eredjetek csak 

ide be. / 

ÁM. Ne szóljon neki szomszéd - 
GERGELY. Az elszökésről 
sÁRA. Hanem a’ házasságról - 
GERGELY. Meg a’ temetőről.’ 
JÁMBORFY. Csak ti menjetek be. 
KETTEN- Mondja meg kelmed neki jól. 

Be n’ mellék Ijtón. ' 

l» 
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NEGYEDIK JELENÉS. 
JÁMBORFY. nönGö. MIHÁLY. 

nöRGö. Hmgbn". Hohó, de már az csaku 
gyan nem illik szomszéd, akármit beszél 
kelmed, de már az csak ugyan nem szép 
kegyelmedtöl. 

IÁMBORFY. Mi nem szép, szomszéd? 
MIHÁLY. Már hiszen az mam’ beszéde 

sem a’ legszebb. — 
DönGö. Lánczos bordtát, nálam a’ cseléd 

nek nem szabad fecsegni. 
JÁMBORFY. Nekem nincs cselédem. 

DöBGíi. На: ez aztán micsoda féle itt, cz 
az üsd agyon? 

JÁMBORFY. Ez egy jó fili, .ki velem dol 
gozik és velem lakik. 

MIHÁm.. Meg ollyan féle, Мne!‘ úgy v152 
ket a’ tenyere mikor 

DönGö. пogy? micsoda?--- 
JÁMnoRFY. El'edj , nézd csak Mihály, 

van-e elég Ы az isteillóban”.t ' 
MIHÁLY. Csak csendesen nagy jó uram, 

ha kegyelmed négy luvas gazda is , --- тert 
e|,10vö1‹‚ Menlében. Pattogni én is tudok. ‚1. 

‘IUI‘ 
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òTòDIK JELENÉS. 

JÁMBORFY. nönGö. 

JÄMBORFY. Hadd fecsegjen. -Mi jóért 
jött szomszéd uram? 

nönGö. Szomszéd leányomat bíztatjafa’ 
mint Jakabtól hallom, és bújtogatjaellenem 
a’ semmirekelló't, a’ kinek ёt nem akarom 
adni. Kelmed itt igen sokba avatkozik, a’ 
mint Быm. 

JÁMBoRFY. Az már igaz. .. 
nönGö. Abba is a’ mihez semmi köze. 
JÁMBORFY. Már teszem kelmedhez szom 

széd uram, hogy ne volna közйт! hiszen 
kelmed velem sok barátságot tert! 

DöRGö. Tettem bizony! 
JÁMBGRFY. Kelmed nekem vetni valót 

adott kölcsön, ’s a’ тeтei munka kön'íl eе} 
re is, másra is tam’tott. Én sokszor eljárok 
kelmedhez, és ш örömcst is teszem, mert 
kelmed jó ember. На“ hogy’ ne kivdnjam 
én kelmed’ leánya’ boldogságát? 

DöRGf'i. nemen. Hisz’ épen azért akarom 
én is őt Jakablloz adni, a’ kinek pénze van. 
Gergely.nek az figról szakadtnakî' egy batkája 

f sîncs. д 
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ÁmaonrY. Igen de Gergely olly dolgos, jámíor , csînos egу legény. . 
nönm'i, hmm.. Semmije sincs ha mondom. 
JÁMBORFY. Мég szerezhet. ’S aztán nem 

szép volna az uram, ha igy beszélnének az 
emberek: Dörgő vagyonos egy ember, az 
úr isten megáldotta; de bezzeg meg is ér 
demli ám, mert látjátok, leányát egy ollyan 
cmbernek adta, a’ ki szegény de ember 
séges. - 

DÖRGÖ. Hagyjon békét nekem, szomszéd 
uram. 

JÁMBORFY, шyм". Szavát adta nek;a és 
szavát megtartotta. - Нa meg nem ta‘ia 
пaп“, szoxnszéd uram, az emberek újjal 
fognak mutatni kelmedre. 

nönGr,î, hmmm.. Én. nem szoktam szava- 
mat megszegni,»-~de . . . 

JÁMBORFY. Аzt én tиdеm.' 

nönGr'i, engemeladve. De én nem is tudom , 
hogy’ igérhettem őt annak a’ gaz suhancznak, 
a’ kinek semmijß s'mcs. Jakabnak nagy tel 
ke , hat lova, négy szérüje _ 

JÁMBORFY. Jakab kárty'fis. 
nönG1'î. Négyfszériije', hat boglyája.--- 
JÁMBORFY. Mihelyt a' ha'zába házasodik 

kelmednek , (Лeн az úr. A’ pénz fellovalja 
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az embert. Kelmed sem nem мам, sem 
nem hordalhat be , a’ mikor akar. Minden 
kis haragnál szemére lobbantja kelmednek, 
hogy ő a’ vagyonosabb! 

nöRGö, gonaonma. Нш, hm, azt már csak 
nem gondolnám. .. 

JÁMBORFY. Az a’ másik szegényördög kel 
mednek köszönné ,mindeném —- de bezzeg 
szavát is fogadná ez ipának! 

nönGö, ы ‘‚ „ы par. Oh , az igaz; az már 
igaz. 

JÁmBoRFY. Mikor az erdőről fáradtan jönne 
ha îielmed, már ő|: a1. útban találná; ha 
russzúl éf'ezné magát, ö мoщам; mikor 
szél zúgna és esö esnék , otthon marasztaná; 
’s ha vasárnap egy-egy pollár bort radna ne 
ki kelmed, megköszönné. De a‘ másikforin 
tokba játszik, ’s ipának háta megett kell 
állani és új gyertyát gyújtani. - 

DбBGőжаьрдыгеъшыа. Megüthetné a’ tüzes 
lánczos! -- Szomszéd umm, ugyancsak rá 
tud '.aus emberre ijeszteni.—Dcjszen, ha úgy 
volnat. . . . . 

JÁMBoRFY. U'gy lesz peйд’, ’s meg is ér- 
demlette kelmed, hogy ugy legyen; тert 
minek szegte meg этaп“: ‚ mcllyet annak a’ 
izegény', de becsületes legénynek adott'ê 
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nönGö. Ej, hagyjon békét szomszéd avval 
a’ szó-megszegéssel, én azt nem szeretem 
hallani. 

JÁMBORFY. Majd maga magának fogja azt 
még szomszéd elégszer szemére vetni. 

nöBGf'í. Hogy a’ gmába‘ is ne ! — 
JÁMBORFY. Most, ha valami határdolgot, 

шагy valami pörös ügyet Еe“ eligazítani,az 
öreg Dörgőt híják, иgy-e? 

nöBGő, telszéuel. .Az már úgy van. 
JÁMBORFY. És mikor Dörgö szól, akker 

“Нe! minden , hallgatja, Init beszél. 
nöRGö, Mgym„¿m1,mmlyogv„. Dejszen biz' 

a'r. ńgy van. 
JÁMnoRFY. Нa ègyszer ant mondják, hogy 

Dörgö nem sznvatartó ember többó , akkor 
n’ hitelnek vége. Aztán meg, barátom, ha 
a’ kelmed’ lánya elkeseredik, elbúsIil, na 
ponként ‘гeн,' és fogy, és azt kegyelmed 
ligy mindennap szeme elött látja , higyje meg 
nekem kelmed, soha sem eszik egy kит“ 
levest is sz'firaz ищитe]. 

půnGr'î, megimmlva. A’ szemem n|ár.most is 
nedves. v 

:Aumont-w. Úgy hát a’ jó apa megegye 
шett, és oda adу‘ Gergelynek a‘1eányt?шгш. 
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nönGö. Tudja isten mint van, de én bi 
zony már nem mondhatom hogy nem. De 
bezzeg hogy’ mondjak most igent, mikor 
már egyszer nem - et mondtam? 

JÁMuoRFY. тeзzс}; én arról. 

DönGö..Hogy se az ige n, se a’ nem szé 
gyenben ne maradjon, és hogy a’ fiú elött 
becsületet valljunk? 

JÁMBORFY. Ne féljen, szomszéd uram, he 
um. He’ Gergely, Sára , völegény és meny 
ásszony, jertek, apátok megegyezelt , (Нe! 
jétek meg érte. ná „1,. am. ' 

'нАт0в1к1ЕьвЫЁ$ 
v оь'r A к. G ь: n GE 1. Y, s Á RA, ыyдоъ’ am. .аemen 

nönGő. Lánczos lobogós! 
JÁMBORFY. Ez az igen, szomszéd ш‘am. 
nönGö. Ti hallgatóztatok. 
жиBOм“. Sára , csókold meg'apa'dal. 
nönaö. Ti engem -- 
JÁMBORFY. Öleld meg ipádat, Gergely. 
nönGö. A’ manó kérdezzen hát bcnnete 

' ket. Adjatok kezet egymásnak! главный. 
DöRGö. Tartsátok nekeml'endben a’ hxizllt, 

meg a’ telketeket is, azt megmondom. 
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sÁRA. Oh én édes apám! 
GEnGEы.. Áldja meg az isten kegyelme 

det! mgölelik. 
JÁMBORFY. Itt áll a’ jövendö nagy apa. 
nöncö. Ha isten úgy adja szomszéd uram, 

Pista lesz a’ neve, azt megmondom; kezet 
rá komám uram! 

JÁMBORFY. Miért ne, kedves komám. м 
' xe! uupnzk, " 

HETEDIK JELENEs. 

"oL'rA к. MIHÁL Y, eg, Loma1. 
c 

MmÁLY. Megint lármázni мы itt ez a’ 
goromba gaмa? - De mit látok? úgy hát' 
harátok lettünk ? —— 

JÁMBORFY. Tiszta szívböl. 

nönGö. No te ugyan derék vőfény len 
nél! -- . 

MulÁLY. Lakzi’f hát úgy áll a’ doing@ 
. nönGö. Hát’ nem' látod ezeken a’ n'lézes 
kalácsképeken? . 

MIHÁLY , rum. bekam“ Minn. Tartsa isten, hú 
gom asszonyt. Tartson isten, pajtfis. А’ Ьar 
madìk táncz aL enyim. \ ' 
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NYoLCzADIK JELENÉS. 

voL‘rAx. Blnó. 

nmó. Isten jó nap' mîndnyájunknak!v на 
szbnnek. 

MIHÁLY. Ahá ,- a’ kopó !—— 
JАмBOBFY. Íme itt millyen szépen együtt 

vagyunk. 
Bmó. De nekem ogy kis beszédem volna 

négy szemközt. 
nönGö. Fiatalság, te eredj elöre; én nem 

tm'thatok egy lépést veletek. 
sÁRA. umhorryl mrmxen тащит е‚' emana. 
nönGr'î. Jól teszi ; emberségemre mondom. 
GERGELY. Mewon'fjn nmborry' ma. Ul'nm , ezt 

megköszönöm holtomìglan. 
MIHÁLY. Kmп hpp. oergelyl u „gym ышымь. 
nöncö. Halljátok umim, csak szép egy 

idö volt az, .mìkor mi is így ugráltunk. 
JÁMBORFY. Аж megbiszem. 
Binó. Én részemröl soha sem ugráltam. 
nönGz'i. És még is orra bukott néha , идy 

e bíró umm? 

nmó. Csúnya szája van kelmednek,' Dör 
gö gaтa. 
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nönGö. Már csak haza megyek ’s utam 
ban gondolkozom, mikép vigasztaljam Jakab 
gazdát. Estvére eljövünk, én, meg a’ há 
zas pár,-jöjön el bíró uram is, --a’ vőle 
gány hadd hordjon bort nekünk. Isten áldja 
meg kelmed' ebédjét, Jámborfy szomszéd. 
Engem ugyan igazán megvigasztalt kelmed. 

JÁMnoRFY. Hál’ istennek, barátim. Fog 
junk kezet egymással. 

nönGő. Tiszta szivemből. 

BIRó. Miért ne uram. Kezet „inak. 
JÁMBORFY. Ha az ember vidёт képeket 

L'it, sokat el tud felejteni. 
nönGö. Lelkemre mondom, kelmed ne» 

künk egyenként, és közönségesen sok jó ta 
nácsot adott. De kelmednek minden is jól 
üt ki. Mikor ide jöttem, úgy feltettem volt 
magamban , hogy no most ugyan le nem ver 
szándékomról, akármit csinál is. Homloko 
mat ránczba szedtem ’s jó vastagon kezdtem 
a’ beszédet. Uram' fia: ő kelme meg ollyan 
csendesen és tisztán nézett szemembe, a’ 
mellett meg ollyan okosan és igazságosan be 
szélt, hogy vége lett a’ haragnak. 

nmó. Dejszen , ennekelőtte ezt én magam 
is tapasztaltam. . 

nőnGö. Isten akárhová tegye, én mindig 
nin. :Ã1‘indu. x. 2 



26 

csak azt hiszem, hogy kegyelmed tisztele 
tes volt valaha, mit? - 

IÁMBORFY, пятниц. 
nöRGö. Úgy van, úgy, mert nagyonna 

hályosan ejti a’ beszédet. Mit gondol biró 
uram? 

Bmó. Én azt gondolom, hogy nekem mint 
birónak csak más gondolattal kell lenni, 
mint -— 

nönGö. No, no, hiszen csak úgy mond 
tam. Elég az hozzá, legyen kelmed szám 
kivetve az egyházi rendből vagy a’világiból, 
engem csakugyan megvigasztalt, 's azért 
áldja meg az isten. Elmegy. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 
Bmó. JÁMnonFY. 

JÁMBoRFY. Hiszen , bár sokakat megvigasz 
talhatna az ember! - 

Bmó. Egy pár lett a’ kettő? 
JÁMBORFY. Gergely, és Sára, az én köz 

benjárásomra egy pár lettek. 
Bmó. Isten neki. De bezzeg Jakab — 
JÁMBoRFY. Jakab semmirekellő. 

Bmó. Tudom, majd megereszti száját kel 
med ellen, pedig hiszen - 

a 
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JÁMBORFY. Ej, mit. Soh’ se törődjünk 
vele, biró uram. Nekem most jó kedvem 
van, a’ mi nem igen gyakran szokott meg 
történni. 

mnó. SohnlLyn. Ebben a’ rosz világban, U: 
_1! 

JÁMBORFY. Hiszen mi nem is vagyunk itt 
a‘ világban. Ez a’ kis Nyügödünk olly el 
rejtve fekszik itt a’ hegyek között ' 

Bmó. Ej, ej , uram, mi éppen nem va 
gyunk itt elrejtve, habár a’ hegyek között 
vagyunk is. А’ főbirósäg, a’ vármegye,igen 
is jól tudja, hol van Nyügöd. 

JÁMBORFY. No, igen! 
Bmó. ’S a’ teins főbiró lir,példáúl , min 

d e n t akar tudni, a’ síkságról szinte mint 
a’hegyek közт. ’s ő - 

JÁMBORFY. Ő nem is jön ide. 
nmó. Ha nem jön-e? De itt Vaul 
JÁMBORFY. Úgy-e? megérkezett 3 
Bmó. Meg, és még egy titkos uraság is 

vele, a’ ki nem jár ki soha. Ez nekem nem 
tetszik, Jámborfy barátom. Általában ne 
kem a’ főbiró ollyan különösnek látszik, ’s 
itt ollyan különféle nyomozódások és tuda 
kozódások vannak. - 

l 2 a 
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s JÁMBORFY. Istennek hála, én a’ magam 
dolga után látok ’s nincs gondom senkire. 

Bmó.'De nekik van ám nagy gondjok 
kelmedre. 

JÁMBORFY. Kinek? 

Bmó. A’ vármegyének. 
JÁMBORFY. Talán csak a’ főbirónak. 

Bmó. No igen, ő a’ vármegye’ nevében 
és hatalmával _ 

Ján/mean. ’S mit akar tudni? 

Bmó. Ki légyen kelmed. - 
JÁMBORFY. Egy jámbor ember! 
nmó. Honnan jött ide? 
JÁMBORFY. Mi köze.hnzzá. 

Bmó. Mert látja kelmed, nem mindenúgy 
van ebben a’ dologban, a’ mint különben 
lenni szokott. Kelmed csak ú gy idejött mi 
hozzánk, kelmed csak úgy itt van most mi 
nálunk 

JÁMBORFY. Hiszen az nem újság, hogy 
én ide jöttem. 

Bmó. Oh , ha az előbbi főbiró úr volna 
JÁMBORFY. Az nemes egy ember volt. 
nmó. Az nem sokat feszegetett. Ha az em 

ber adóját megfizette ’s minden vasárnap el 
járt a’ templomba - . r z. 

JÁMBORFY. Én eljárok. ' 
Ó 
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Bmó. De ez a’ mostani mîndent, мég a’ 
legkisebbet is pontosan akarja tudni, ki 
vált [югy még egész hivataloskudása alatt 
nem volt itt. Szörnyů lármát (нём, hogy a1. 
elöbbi föbiró meg hagyta itt kelmedet tele 
pedni, engemet pedig lemocskolt — 

JÁMBoRFY. Hát ki kellett volna engem a’ 
faluból hajtanotok? ' 

Bmó. Tüstént hírt kellett volna adnom. 
JÁMBORFY. De mirôl’!l hogy én dolgozom 

és alszom? különben mit is adhatott volna 
hinil kelmed! 

Bmó. Elég az hozzá, a’ föbiró egyszálig 
mindent ki akar kutatni. 

JÁMBORPY. Tehát itt sincs nyugtom! 
Bmó. Kelmednek hiszen úgy sincs tчug 

ta közöttünk. ' 

JÁMBORFY. Hogy’ hogy’? Ki mondja azt! 
Bmó. Sokszor elnéztem én kegyelmedet, 

Jámborfy gazda; csakaigy állott közöttünk, 
mintha nem is közünkbe való volna, ’s mint 
lla nem is lett volna igazán ott közöttünk, 
hanem más valahol , messze, igen messze/ 

JÁMBoRFY. Az ritkán esik meg. 
Bmó. Tartsa készen тagа“ kelmed , mert 

vallatni ‘так. 
JÁMBOnFY. Beszélje le öket er1-öl, biró 

` 
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uram. Lélekisméretem nem “ММ semmi 
röl. А’ mit a‘ felsőség elött mondhatnék, 
azt ők őrült beszédnek tartanák. 

BInó. A’ felsöség nem törödik örült be- 
szédekkel. 

JÁMBoRFY. Oh, dehogy nem. - 
Bmó. Ej, ej! .- 
JÁMBORFY. Kelmed talpig becsületes egy 

ember. Ha elmondom történetemet, kelmed 
ан nem fogja talán egészen megérteni, de 
legalább el fogja hallgatni. Én nem akarok 
többé a’ világ’ dolgába elegyedni, nekem 
senuni közöm többé a’ világgal. A’ vármegye 
peйg, és a’ föbiró a’ világhoz tartozik. Csak 
annyit akarok itt mondani kelmednek, a’ 
mennyiböl megláthatja , ha valljon jót áll 
hat-e értem, vagy nem. 

nmó. Nem bánom, halljuk. 
JÁMBORFY. De a’föbirónak ne szóljon sem 

mit, kelmed, érti? 
mnó. Jó lesz, jó. 
JÁMnoRFY. Fogadja szavára. 
Bmó. Nem fogadom. 
JÁMBORFY. Hogyan? 
Bmó. Elöbb tudnom kell a’ dolgot, ad 

dig nem fogadok. 
JАмвoBFY. Legyen; én rá állok. 

r 
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Bmó. Halljuk tehát. 
JÁMBORFY. Én nem vagyok született föld 

műves. 

Bmó. Azt mindjárt lehetett látni kel 
med' szántásán, vetésén; - de más egyéb 
iránt is — 

JÁMBORFY. Én tehetős nemesi szüléktől 
származtam. Sok balgatagságra csábított a’ 
fiatalság, és a’ világ; sok bohó tettet kö-` 
vettem el, de több jót is tettem. Jóságom 
háládatlanságot, bohósa'gaim üldözőket szül 
tek; az asszonyok megcsaltak. Kerültem 
mindnyájukat. Csak egy ember volt, ki en- ' 
gem szeretett, testvér-öcsém , ’s ez meg 
halt. Gyermekeinek akartam élni, szerezni, 
gazdálkodni, -de ezek rossz gyermekek. 

Bmó. Ugy én magam vettem volna fele 
séget. 

JÁMBORFY. Öcsémnek egy igen gonosz Тe 
lesége volt. Ő maga a’ legjobb ember. Mi 
egymást kimondhatatlanúl szerettük , és soha 
sem váltunk el egymástól. Én egy hajadont 
szerettem, -egy hajadont, - de hagyjuk el 
ezt. Megcsalt ez is. Vigasztalásomat, mint 
mondám, abban kerestem, hogy öcsém' 151’ 
váiról akartam gondoskodni, mig végre lát 
tam, hogy ezek azt nem érdemlik meg. Több 
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baj, több szerencsétlenség csatlakozott még 
hozzá. Mit vala tennem? A’ várast gyl'ílö 
löm, a’ falut szeretem. Egyszerre ‘eжeкe 
kedtem ’s ott hagytam a’ várost. Vérségem 
röl nem tudok semmit, ’s nem akarok sem 
mit is tudni; ök sem tudnak felölem sem 
mit. Ez életem’ raрa. 

Bmó. Úr isten , ti urak mindennel bövöl 
ködtök a’ városban, mi az ember’ szivének 
1‘дyönyörй nyujthat, ’s még is szüntelen bánt; 
játok egymást, el akarnátok egymástól a 
levegöt zárni. Végtére azt ke1lhinnem,hogy 
a’ vérig verekedés itt kinn a’csapszékben ta 
lán még jobb, mint ott benn az álnok hábo 
“Нok, тellyЬen egymást orozva szúrjátok 
agyon. 

JÁMBORFY. Benn a’ városban sokat búsla' 

kodtam, itt nem igen sokat. Tegye meg, 
biró uram, hogy a’ főbíró ne ‘Шпon megint 
a' viln'gba vissza, melly nekem meg van hal 
тa, 's mellynek én örökre meghaltam. 

Bmó. Mind úgy van, а’ mint kegyelmed 
mondotta? 

JÁMBORFY. Nincs különben. 
Bmó. Én nem szólok a’ fóbirónak scmmit. 
JÁMBOBFY. Köszönöm szivesen. 
BIвб. Itt a’ kezem. 
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JÁMBoRFY. Ez egy igen embers'ëges ember’ 
keze. 

Bmó. Valamit csak még is mond шaг: 
kelmed a’ föbirónak ? 

JÁMBORFY. En egy szót sem. 
mó. De ő neт hágy békét. ' ' ° О‘ 
JÁMBoRFY. Иgy én elköltözöm. “M5 
nmó. Menlsen isten !' '‘11 
JÀMuomfY. Mert ha rokonim itt kifûr- 

késznek , nyakamra jőnek, hizelegnek egy 
pár garasomnak ’s engemet hala'lra hosszan 
„тaк. 

шBб. тeмt kelmednek van pénze, va 

gyona? ’ JÁMBORFY. Nekem eид, ugy a’ mint most 
élek. 

Bmó. Haft miért gyöы.i magát kelmed? 
JÁMBoRFY. A’ dolog nekem egészségem és 

léleknyugalmam. ’ 
Bmó. Kinek keres kelmed'! '= ' 
JÁMBoRFY. Jámbor embereknek. 
Bmó. Ej, ej, biz’ engem elbúsított kel 

med. ' " 

JÁMBoRFY. Kelmed is engem. ' " 
Bmó. Azt sajnálom. ' ‘4 '' ' ' ' “ 
JÁMBoRFY. Nyugalmamnak, l'igy итiк, 

itt is “бас. . ' ' -‘ ' u 

9 
, 
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Bmó. Ha elmegy kelmed , én jó embere 
met vesztem el kelmedben. 

JÁMBORFY. Én is azt kelmedben. 
Bmó. Marndjunk együtt! 
JÁMBORFY. Adja isten hogymaradhassunk. 

Sl'rom nincs messze; szeretném béke’vel el 
érni. 

Binó. A’ mi rajtam áll, nem marad el. 
Sohn e búsúljon kegyelmed. e1. qm 

TIZEDIK JELENÉS. 
MIHÁLY, JÃMBonFY. 

MIHÁLY. Ez ám az élet! Gergely az egész 
falunnk elbeszélte hogy völegény, és hogy 
uram segítette reá. 

JÁMBORFY. Dehogy’! 
MIHÁLY. Egy iszonyú bokrétát tett mel 

lényéhez, szeretöje pedig szép vörös pántli- 
kával czifrázta ki kalapját. 

JÁMBORFY. Ejh! 
MIHÁLY. De hát örüljön hát kelmed. 
JÁMBORFY. 0h! 
MIHÁLY. Másnak mindig jó kedvet tud csi 

nálni uram, de maga mindig csak szomorú. 
IÃMBORFY. Mihez fogsz azután, Mihály? 
MIHÁLY. Akármihez én, uram. Kedvem 
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jó van, ’s illyenkor mindig szaporán megy 
a’ dolog. 

JÁMBORFY. Райt hordj'unk? 
MIHÁLY. Nem eszik előbb uram? 

JÁMBORFY. Azt sem bánom; együnk , vagy 
egyél te. 

MIHÁLY. Hát uram nem eszik? 

JÁMBORFY. Nincs nagy étvágyom. 
MIHÁLY. Magam, én sem ülök hozzá. 
JÁMBORFY. m ь alá jár. 
MIHÁLY. Szemmel tartja. 
JÁMBoRFY. Ne tarts szemmel, Mihály; 

nekem rossz kedvem van; elmúlik az megint. 
mmány. El-e? A: „мы kihúzza. ’a ma. 
JÁMBoRFY. Úgy! csak rajta! 
MIHÁLY. na nézve. Uramat itt minden ember 

szivesen látja; buzája jól termett, szénája 
rendén‘van; hát mi kell több? 

JÁMBORFY. Semmi; igazán, semmi. Te 
benned egy jó barátom is van; mi kell több? 

MIHÁLY. Igazán és szívemből becsülöm 
kelmedet, csak okosabb volnék! 

JÁMBORFY. Adj hálát istennek jó fiú, hogy 
nem voltál még túl a’ határon, ’s nincs 
más búd, mint a’ mindennapi dolog ’s a’ 
szeretőd. 

MIHÁLY. Búm? hm! de bizony van búm is. 
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:An/mouw. Hadd halljuk 
MIHÁLY. Hétköznap’ nincs; de vasárnapo 

kon a‘ vecsernye ulán mindenkor bús va 
gyok , тert azon töprenkedem, mi lesz majd 
későhben belólem. 

JÁMBORFY. Ne búsúlj jó Mihályfnemlesz 
senuni bajod. 

MIHÁLY. Oh, mig uram él, addig nincs 
semmi baj; de ha uram egyszer kimúlik e’ 
világból ,-akkor -ur isten ! -De hilzen 
ma nincs vasárnap; hát nincs bú!-Úgy bi 
zony! xnapjavn щyеш сварЪой egy Pfskháxóbnn ame. 

JÁMBORFY. Mit csinálsz te Mihály? 
MIHÁLY. ЕМ a’ légyfészket verem itt agyon. 
JÁMBonFY. Hiszen má: elhaltak, hagyd 

öket. 

MIHÁLY. Elhaltak! dehogy haltak! csak 
alusznak. Kivl'il hüvesedik ’s ettől elal'usznak, 
de mihelyt a’ tavaszi nap kisüt, újra föléb 
rednek. roxy-mui .mja а’ шръоаы. 

JÁMBORFY. Hagyd, oh, hagyd el, kérlek. 
Alusznak ! -ha az Нet’ szele igen keményen 
Ы rá'jok , elalusznak: de nem halnak meg; 
a’ tavaszi nap újra föléleszti öket. Ök й] 
ra fölélednek! Igen helyesen. Jó fiú, te a’ 
nélkül hogy tudnád, nekem itt igen szép vi 
gasztalást мы. 
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MIHÁLYfMár azt szeretem, uram, de a’ 
legyek csak ugyan gonoszúl csípnek. Tudja-e , 
mikor ezelött négy'héttel szemem úgy fel 
бagad!! egy illyen nagy dongó csl’pett meg, 
mintha csak késsel megvérzettek volna! 

JÁMBORFY. Mmxyogm Еgeu, ők alszanak; a’ 
kik megvérzettek, ’s a’ kik véreztettek; - 
dc fölébreduek isnlét; ’s ez a‘ f6 pont, Mi 
hály. Azért, mi ne sértsünk мы, ’s ne 
csüggedjünk el, ha min Кet sértenek; Jer, 
járjunk még egyet a’ kertben. el. 

 

мАэош'к rnLvo NAS. 
A’ Мышцы. 

 

ELsó JELENÉS. 
BIB6.! MАR'roы. 

nÁB'roN. Csak ide, biró uram. A’ teins 
föbiró úr nyomban itt lesz. 

mnó. А’ mint темпaм fog. De ugyan 
mondja meg csak nekem Márton lir, ki az az 
ìdegen uraság , ki a’ főbiró úrrnl ide jött@ 
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MÁRTON. Az egy udvari tanácsosné, fiával 
és leányával. А‘ jó isten tudja mit akarnak. 

nmó. Nem lépnek ki мok soha a’ szo 
búból? Nem láthatni őket sehol. 

MÁRTON. Nem, sehol. Valami igen külö 
nös jámtbgn kell lenniök. 

MÁSODIK JELENÉS. 

l VOLTAK. FőBlRó. 

MÁRTON, el. 
Fó'nInó. No’s hát hogy' vagyunk? mit tu 

dott kend ki abból az új divatú parasztból? 
Kicsoda? 

Bmó. A' mit előbb is tudtam, uram, be 
csületes ember. 

Főnmó. Gazdag? 
Bmó. Azt nem mondhatnám uram, hanem 

jó módúnak látszik minden tekintetben. 
FőBmó.Igy hátsemmit sem tudott kinyo 

mozni kelmed. No ugyan derék egy biró , ha 
mondom.Nekem a’ többi helységemben különb 
embereim vannak, igazi főbirói kopók, kik 
mindent kikutatnak. Ez a’ Jámborfy, ez a’ 
gazember, itt az egész falut háborgásba hozza. 

nmó. Hogy’ жgy’, tekintetes uram? én 
legkisebbet sem tudok. 
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Fönmó. Egymást éri nálam a’ panasz el 
Iene? 

Bmó. Mellyik'? kilől’f» 
FöBmó. Ahhoz kelmednek még most sem 

mi köze. 
B'mó. De van közöm, teins főbiró úr. Én 

itt biró vagyok a’ faluban ’s ismerem em 
bereîmet. 

FöB'mó. Mi közöm nekem kend’ emberei 
hez. Én a’ dolgot keresem barátom , ’s az: 
a’ törvény'szerint itélem el; azzal punctum. 

Bmó. De nem punctum,teins föbiró uram; 
az én ostoba eszem szerint . . . 

Fönmó. ‘шeи tartsa meg abban kelmedet, 
biró uram. 

Bm'ó. Hasonlót kivánok , teins főbiró 
úr. Az én ostoba eszem szerint mondom ,fa 
lumban ollyan emberek laknak, kikröl a’ 
törvény nem szól semmit. v 

FőBшб. Törvényliönyvem, barátom, egy 
igaй és igazságos világvonal; a’ mi hosz 
szabb шлa, levágatik, a‘ mi rò‘videbb nála, 
pótoltatik. 

Bmó. мы vahrja. Hîszen a’ pótlások uram , 
— a’ pótlaisok! 

Fönmó. Talán csak nem lesz kendtek 
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nek panasza? hiszen a’ per úgy meg ritkúlt 
ezen faluban.--- 

nmó. Hál’ istennek, föbiró uram; ’s tes 
sék elhinni, mi ezt csupán csak Jámborfy 
nak köszönjük. 

FöBmó. Hogyan 3 
Bmó. Csak úgy, uram, hogy itt minden 

ember bízik benne. A’ mit ő mond , az áll. 
Pör, мы, házasság, minden ő rajm fordúl 
meg. А’ hogy’ ő elintézi a’ dolgot, úgy jól van. 

FöBmó. Ej, ej! 
. Bmó. Sokan léptek be hozzá haraggal, ’s 

karon fogvástjöltek ki házából. Miért kell 
jen az illyen embert vallatni? 

Fömnó. Meghiszem. Illyenok veszedel 
mes emberek. 

Bmó. Hogy', Вogy‘, föbiró úr’f' 
FöBmó. Az illyen emberek status in statu. 
Bmó. Ezt nem értem. 

Fönmб. Azaz: magokat felsöséggé teszik. 
Bmó. выIogу! söt inkább megmentik» a’ 

felsöséget sok gondtól és bajtól. 
FöBmó. Én nem akarok megmenekedni a’ 

gondtól sem bajtól. Azért vagyok én föbiró; 
ez tú'm és jövedelmem. - Apró csinokról 
sem hallani nálatok semmît? 
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Bmó. Csak keveset, főbiró úr. 
FőBInó. Mit? Két esztendő óta senki sem 

volt a’ kalodában. 

Bmó. Annál jobb, teins főbiró úr. 
FőBmó. Igen, annál jobb azoknak, kik 

nem voltak a’ kalodában, jóllehet oda le 
hetett, vagy oda kellett volna jőniek, de 
nem annál jobb az igazságnak és hivatalnak, 
barátom. А’ bitófának szüntelen használás- 

ban kell lenni, hogy a’ jobbágyság példát 
vegyen magának ’s vegye észbe, hogy igaz 
ság van az országban. 

BIRó. Ez nekem nem megy fejembe. 
FőBIRó. Mert honnan van az , hogy a’ vi 

hig, vagy is inkább a’ rajta lakó emberi 
ség , naponkint rosszabb és vrosszabb? Onnan 
van , mert ritka a’ büntetés. Máskor a’ leg 
“jámborabb ember is reszketve ment el az 
akasz.tófa előtt; most azt az öregek csakúgy 
nézik, mint egy falra mázolt kaput;a’gyer- 
mekek pedig játszanak alatta. 

nmó. Parancsol még valamit, teins fő 
biró úr? 

FőBIBó. Megtiltom kendnek a’ Jámborfy 
hoz járást. 

Bmó. De miért ne járnék, főbiró uram. 
Jámborfy nekem jó barátom. 

nûu. úriuzlx. x. 24" 
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FőBIRó. Én pedig kendnek föbirája va 
gyek. 

BIRó. Fájdalom hogy - 
‘ Fönшб. Nem engedem meg. 

Bmó. Legyen ngy. De most hozzá me 
gyek, és megmondom neki,hogy nekem meg 
van tiltva a’ hozzńjárás; azután el maradok. 
El Ihr menui 

Főnmó. Hát ez nem valóságos - 
Bmó. Emberség! - Minden felebarátun 

kat meg kell, ha lehet, a’ kártól óvnunk. Ezt 
én a’ kis iskolában a’ szeretetről jól meg 
tanúltam; ’s adná isten , hogy ezt a’ leczkét 
senki, akármi hivatalban és felsőségben le 
gyen is, el ne felejtette volna. -Alázatosan 
ajánlom magamat. .1. 

rőnmó. Ez a’ Jámborfy még minden főt 
megzavar. Engem a’ kis iskolára emlékez 
tetni! „ 

MÁRTON. Bejő. Oszfi Jakab. 
FőBmó. Hadd jőjön be. 

HARMADIKJELENÉS 
Főnmó. JAKAB. v 

JAKAB. Kegyes engedelmével - 
FőBшб. Tudom már. Jámborfy, a’ ficzkó, 

elkapan'totta kend elől a’ leányt. 
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uns. Hmgjábm .ng 5.6mm. Igen , ш'am. 
FőшBб. Dörgö Sárìkáját. Ismerem. Fur 

csa kîs leá'ny. 
JAKAB. Igen , uram. 
FőBmó. És pénzes egy leány! Ha a’ 

kend’ pénze meg a’ Dörgöé együvé jött vo1 
na;-Ыnсz a’ lelke! 

:AK..AB. A’ fél határt magunkévá teheltük 
volnat. 

FőBmó. Átkozott ügyes ember az a’ Jám 
borfy ; hahaha! nevel. 

мкм}. Nem hagyhatom abban , tekintetes 
tНam; nem hagyhatom. 

FöBmó. Az atyja nem akarja. Panaszra 
nem mehet kend; mit csináljon? Vegyen 
mást! . 

мкAB. А’ leánynyal nem törödöm én, uram 5 
hanem a’ pénzt, azt el nem felejthetém. Én 
azt a’ Jámborfyt agyon ütöm! ' 

FöBmó. Oh, azzal csak magának tenne 
kárt kend. Akármît csinál Jámborfy, nevet 
‘agy nem nevet, az nem segit kenden; itt 
nincs mit tenui; túrni kell. 

JAKAB. A’ teins föbiróságnak utána kel-' 
lene Май a’ dolognak. Jámborfy egy nyug 
мы; ember , falulázitó. 
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FöBmó. Ugy mondják. 
umn. Országvilágfutó. 
FöBmó. Csakugyan nyoтába is estek. 
JAKAB. Еgy kém . . . 

FöBmó. Hogy’ hogy’? látott kend vala 
Iuit ? - 

JAKAB. Hogy’ ne láttam volna , teins fö 
biró ur? Jámborfy minden hónapban, ugy 
annak ‘мёge felé, elindúl Kisfalu felé, ’s 
umm, a’ csererdöben, a’ nagy keresztnél, 
-hiszen én magam nem egyszer Мttши, 
egy íiatal leánynyal találkozik. L 

FöBmó. Leánynyal? дata! leánynynl? - 
De üljön le kend, Jakab gazda. 

JAKAB. Oh kérem alásslam, 
FöBmó. Ide mellém, Jakab. 
:An-AB; 1em. 
FőBmó. Egy fiatal leány.nyal találkozik 

мыt '-- „ 

мкьB. А’ ki neki egy fehér kendőben le 
veleket hoz. 

FöBmó. Leveleket ? 

JAKAB. Azokat Jámborfy elolvassa., meg 
csókolja a’ leányt., pénzt ad neki; a’ leány 
vissza megy Kisfaluba, ö pedig baza. . 

röBmó. ’S ezt látta kend, Jakab? 
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JAKAB. Két izben. Boros Ferkó is többször 
látta őket, ’s ez a’ leánynak nevét is tudja, 
Rózsa Margitnak hivják, ’s Bakinál, a’ kis 
sánta szabónálklakik, kinél kosztot fizet. 

FőBmó. N9.csak 'lássa meg az ember! 
JAKAB. Kisfaluból nem való ; ottsenki sem 

tudja ,, honnanjött; parasztruhábanjár ugyan, 
de igen takaros kis alak. i 

Fönmó. man. Ennek nyomaiba.l kell jutni. 
Ez egy tilalmas együttélés. А’ vén bűnös! 

JAKAIÍ. Meg a’ levelek', főbirő'úr. 
FőBmó. Ugy van. www* 

. JAKAB. А’ mellyeket kap. 
FőBIRó. Kétségkivül; ez igen veszedel 

mes körülmény. Ennek mi szép csendesen 
végire fogunk járni, Jakab, én kendnek egy 
levelet adok a’ kisfalusi szolgabiróhoz, ki 
nekem jó barátom. 

JAKAB'. Еgy jó lesz , uram. 
FőBmó. 'S kend nekem a’ leányt ide hozza. 
JAKAB. Victoria! 

FőBIRó. Hog): őket egymással szembe ál 
lithassuk. . . , 

JAKAB. 'S ha majd kisűl , hogy kém... 
FőBIRÓ. Akkor én tudósílom a’ tekintetes 

nemes vármegyét. 
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JAKAB. Мég, ki tudja, talán akasztófára 
is Мer(1l. 

FőBmó. Semmi sem местen, Jakab. 
JAKAB. Kémnek akasztófa áll a’ törvényben. 
Főnmó. Csak jőjön kend velem , Jakab; 

én mindjárt megirom a’ levelet. 
JAKAB. Szolgám tüstént elvágtat vele Kis- 

faluba. 

FőBшб. Csak hallgatni kell. 
JAKAB. Én egy hangot sem árulok el. 
FöBmó. Hogy mind a’ kettőt kézre keйt 

hessük. e1. ' 

ниш. Függeri fog ö kegyelme! Úêy 
lesz! .1 man. ' 

NEGYEDIK JELENE'S. 

' SQMFY ianáeaogné, FERENCZ» 

soMFYNÉ. веда, „а,“ meghqqa magg.. Bizodalmas 
drága föszolgabiró úr !-hm! már elment. 

FERENcz. Vigyázzon anyám, még megbu 
kik ezzel a’ föbiróval. 

soMFYNÉ. En mindig lépést jlirok , fiam , 
és meg se’ botlom. 

FERENCz. Ket szaz pengö formtot )germ 
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csak azért, hogy megtudjuk van-e a’ nagy 
bácsinak pénze vagy nincs! 

sOMFYNÉ. Szivemből húzzá ki; de meg 
kell lenni. 

FERENCZ. És ha van is pénze ennek .a’ 
paraszt bácsikának, ki áll jót anyámnak, 
hogy ő azt reánk fogja hagyni? 

soMFYm..í. Addig nem megyünk el innen; 
nem hagyunk neki békét. 

FEnENcz. Ej, hiszen azóta csak meg kel 
lett neki tudni , hogy mi őt kikutattuk, hogy 
itt vagyunk. 

sOMFYNÉ. Igen. 
FERENCZ. Ugy hát mi mindjárt oda is me 

hettünk, sirhattunk, kérhettünk, hizelked 
hettünk volna !—- 

sOMFYNÉ. PSZH-igen, ha tüstént el nem 
inalt volna! 

FERENCZ. Hiszen azt most is szintúgy meg 
teheti. 

sOMFYNÉ. Nem; most már előlünk el nem 
mehet többé. 

FERENCZ. Hogyan? 
soMFYNÉ. Nem! most már a’ főbirónak fe 

lelni kell arról, hogy ő el nem megyemHa 
nem ez az ő dolga, nem a’ miénk.- Mi min 
dig nyájasak és szelídek maradunk. Hogy őt 
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a’ főbiró vallassa , és letartóztassa, azért 
adok neki 200 pengő forintot. 

FERENCZ. Úgy-e? ! - Mennyit fáradunk 
mi itt azért az egy pár ezer forintért. Az én 
bankom egy kis szerencsével, ennél egy é} 
szaka is többet hozhat. 

sOMFYNÉ. Te igen szerencsés vagy a 
tékban, hanem 

РЕШЕНИИ. De milly szerencsés , anyám; szit 
kozódhatnám, ha meggondolom, hogy már 
egy egész hét óta nem volt kártya kezemben. 

sOMFYNÉ. Épen e’ játékos voltodért nem 
szeretett soha is nagy bátyád. 

FERENCZ. Szerencsém miatt nem szeretett, 
anyám. Azok a’ mélázó könyvmolyok nem 
szenvedhetik a’ szerencsés embereket. Egyéb. 
iránt ő anyámat sem igen szerette ám. 

o já_ 

soMFvrNla':.v Boldogúlt öcscse, a’ te atyád 
miatt. 

FERENCZ. Tudom. -— 

sOMFYNÉ. Azzal sok baiom volt , az iщe!!! 
adtával. De hol van húgod? 

FERENCZ. A’ dicső földmüvelésen legelteti 
szemeit. 

soMFYNÉ. Valahogy’ ki ne szökjék. Ez a’ 
leány képes volna oda menni ahhoz a' vén 

/ 
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bolondhoz ’s neki ostoba ártatlanságában min 
dent kifecsegni. 

FEBEысг. A’ mit tud, t. i. Ö mind eddig 
csak nnnyit tud , hogy mi ide kibékülnî 
jöuünk. 

I 

ÖTÖDIK JELENÉS. 
voL'rAx. LUlvz A. 

LulzA. Láttam őы én láttam öt ! ——-- 

son/muß.; Kit? FßnENcz. 

. Lulu. A' bácsitj az öreg , jó bácsit. 
soMFYNÉ. Hm! 

FERENcz. Ej, ej! 
LUlи. Ollyan jónak látszil: a’ bácsi , oly 

lyan szelidnek és olly szerencsétlennek! 
FERENCz. És nagyon hasonlít boldogúlt 

ntyánk’ képéhez úgy-e’.‘ 
soMFvNÉ. Te egészen neki hevültél , Lui 

za! hadd látbm. orezajnwz „уы. Csupa Щz. Hát 
szólottál vele, kedvcsem? ' 

Lulи. Én ,--igen 
soMFYNÉ, „вы“. Micsoda? 
или. Én igen örömest megszólítoltam 

volna, de mivel édes mamám megtiltotta, 
nel“ тeНem. 

‘(на lÃ'x'i'xszíl. x. 3 
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som‘vxÉ. Igen, Ник! édes leányom , тert 
majd együtt megyünk oda. Szegény, hogy 
megizzadt! Nesze , km» eg, „Pimm mivel olly 
szófogadóvoltál , ogy darabka czukros kalács. 

LUIZA. Ещеt eaókol» 

soMFYNÉ. Hát millyen volt csak még is 
az édes bácsi , hm? 

FERENcz. Fris, vidёт , eleven ? -- 
шли. Szomnn'sn. Oh, dehngyl igen oda van 

szegény. 
soMFYNE'. Aug ‚мышц. агата. Oh -- oda van! 

- Oh! 

или. Nem hiszem , hogy soká élhessen. 
soMFYNÉ. Nem, ugy-e? úr isten! Hiában, 

Наd édes gyermekem, egyszer csak mind 
nyájunknak meg kell halni. Eredj , kincsem, 
nlvass még egy kicsinyt az Ífjúság.’ Barát- 
jában. 

или. Mîkor m'együnk a’ bácsihoz? 
soMFYNl-î. Holnap reggel, lányom. 
LUlи. Koráh kell :im mennünk ¿des a 

nyám, mert ö kimegy a' mezöre, mint a’ 
többi parasztok. 

soMFYm-í. Ezen kezdödik a’ betegség leá 
nyom. n 

или. O száм, vet. ' 
FrnENcz. Meg van tébolyodva. 

\ 
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или. És kaszál is anyám! 
soMFYNÉ. Ё!’ isten, száján ül a’ lelke. 
или. Szegény jó bácsi! 
soMFYNE'. Lát’d, leányom, illycn az em 

ber’ élete! 

FERENcz. Ha meggondolom, milly okos, 
eszes ember volt a’ bácsi ezelött ;- és most! - 

soMFYNÉ. Most meg van tébolyodva! 
дым. ниш... Bolond?—anyám! 
FERENCz. Nem mindig, húgom. 
soMFYNÉ. De némellykor 
FEnENcz. Néha meg .is harapja az embert. 

' или. Istenem, a’ szegény bácsil- Pe 
dig olly egyencsen jár. 

Fammen/A’ belsö höség! 
LuIz.A. Ur isten, tartsd meg mindnyá 

junknak ép eszünket ! e1, 

HATODIK JELENÉS. 

soMFvNÉ. FEnENcz. 

soMFYNÉ. umm.. Haldoklik! 
FERENCz. ’S nincs testamentoma. 

soMFYNÉ. Vagy, ha van is , rosz. 
FEnENcz. Most rajta kell lennünk! 
soMFYы..î. .A’ szép Somfy-vagyon! 

3'! 
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FI-znsNcz. Ha még van valami morzsája! 
soMFYы-5. Csaknem a’ guta üt meg, ha 

meggondolom, hogy ezt a’ szép sommát el 
veszthetnôk! 

FEBENcz. А’ föbirónak elő kell állani. 
sOMFYNÉ. ’S őt örizet alá tétetni. 

FERENcz. A’ pénzt tudniillik. 
soMFYNÉ. Magát a’ sógort. 
FEnENcz. Ezt vegye a’ föbiró örizet alá. 
sOMFYNÉ. Kosztpénzért természetesen. 
FEnENcz. Mi kell az illyen öreg ember 

nek? Égy porköpönyeg, daraleves, fú'leves, 
egy imádságkönyv ’s egy ágyacska, -vége. 

soMFYNÉ. Minek annyi’.l Vannak a’ falun 
jámbor kézmůvesek , kik egy illyen öreg em 
bert csekély pénzért szivesen befogadnak a’ 
kályha mellé. 

 

HETEDIK JELENÉS. 

voL'rAK. Fönmó. 

soMFYNÉ. Épen jókor. Itélje meg teins 
föhiró úr, valljon az ollyan embert, ki a’ 
тoктki asztalt oda hagyja, ngy mint só 
gorom, Somfy,-hogy’ is nevezi itt ma 
Еát? 
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. Ff'imnó. Jámborfy. Ha t. i. ez az , kit 
. nagyságod sógorának tart.- . 

soMFYNÉ. О az; nem lehet más. Itélje 
meg kérem, valljon az illyen embert, ki' 
haját megnöveszti , ki a’ tollhelyeît önkényt 
kapához nyúl , hogy a’ földet turkálja 

FöBmó. És olly rögtön hagyta el a’ vá 
roм? 

soMFYNÉ. Egy éjjelen. 
Fam-:NCL De előbb hivataláról irásban 10 

mondott. 

Fönmó. És vagyonát.' .4 . С’ 
soMFYNÉ. Váltókban vitte el. 

FERENcz. Valamennyi p a y a ble a u p o r 
t e u r. *) 

soMFYNÉ. Az illyen emhert, mondom, ki 
dolgozik mint a’ barom 

Fßnm'cz. Ki magát a’ paraszt korpába vе 
gyl’ti 

FőшBб. Es lázffó.- , 
soMFYNÉ. Nem kell-e bolondnak шпaл“ 
FERENcz. És declarálni? 
sOMFYNÉ. Declaráljuk мыt annak; ezzel 

egyszerre czélt érünk. 

‘Ч Mandé-Li: péja'bl o porlör. 
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FöBmó. Nem úgy nagyságos asszonyom. 
A' publicum, az emberi társaság , шиhat és 
praesumálhat valakit bolondnak, de azért 
még a’ felsöség öt annak nem declaráltat 
hatja. 

soMFYNÉ. De ha mînden cselekedete — 
FöBmó. Mivelhogy az illyen felsöségi 

és törvényszéki bolonddá tételből a’ зze 
mélynek köteles letartóztatása következik. 

soMFYNÉ. ЕМ a’ letartóztatást mi megli 
_zetjük. 

FöBmó. Nemcsak, hanem egyszersm‘md a’ 
vagyonnak és vagyon adm'mistratiónak kezé 
böl kivétele 

sou/IFYNÉ. Mi elveszszük. 
FöBmó. És bizms kezekbe álftétele. 
FERENCz. Mi kezest állitunk. 
FöBmó. ЕЩЁ; még nem vagyunk, de ed- 

digjöhetünk. Ha valakit az ember a’ Её: 
vény' erejénél fogva bolonddá akar tétetni és 
declaráltatni, valamint illyen esetek a’ mi 
praxisunkban böven elö'szoktak fordúlni, 
egyáltalában úgy kell vitemi a’ dolognak: 
hogy magában, a’ dolog’ velejében lehet hi' 
ány és csorba akármennyi, csak az igazi út 
és procedura ellen, mellyen az einher elin 
dúl , ne legyen semmi legkisebb kifogás. 
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soMFvNÉ. Tehát indúljon az igaz procedu 
rán , föbiró úr. 

FERENcz. És a’ legkurtábbon. 
soMFYNÉ. Én háladatlan nет leszek. A’ 

sógor, - Jámborfy — 
Fönшб. Kezemben van, nagyságos asz 

szonyom; ’s én tudom a’ törvényt. 
soMFYNÉ. Az úr’ kezében-e? megrogj. mina ы 

ш Lem. Úr isten , mondja inkább -- 
FöBInó. Volt-e leánya? 
sommÉ. Jámborfynak? a’ sógoromnak? 

nem volt. 

Főnmó. Sohasem? 
FERENcz. Sohasem. 

sóMFYNÉ. Mindig nőtelennek tuаги. 
Fönшб. Oh a' nőtelenség 
soMFYNÉ. És igen erényesnek. 
FöBmó. Tehát csakugyan nincs leánya? 
soMFYNÉ. Nincs; bizonyosan nincs. 
наBыков. Mi tudjuk minden csinjait. 
Fönmó. Ugy gratulálok nagyságos asz 

szonynak , mert ezen esetben , ugy hiszem , 
letartóztathatom. 

soMFYNÉ , öramml. Lehetetlen! 
Fönmó. Еgy két óra múlva ki fog tetszeni. 
soMFYNÉ. Már azon örvendek; - nem a’ 

rút mammonért, ámbár szegény gyermekeim - 



56 

FőBmó. Igaz, igaz! 
sOMFYNÉ. Hanem az ő lélek’ üdvözsége 

miatt örvendek. A’ szegény sógor el van süly 
lyedve a’ melancholiába; millyen könnyen 
vizbe ugorhatnék; torkát metszhetné; vagy 
bürköt ehetnék; ’s mi lenne aztán szegény 
bünös lelkéből ? _ 

FőBmó. Kezél Банный. Igaz, igaz! 
soMFYm-E. Ha egyszer őrizet alatt lesz 
FEBпыся. Akkor megnyughatunk. De mi 

kép viszi majd őt az úr oda? 
FőBXRó. Igaz , egy philosophust dühbe 

hozni nehéz. De ha egyszer az illyen sze 
mélyeknél a’ hideg és folytatott bántás' me 
thodusa által a’ belső, az állati ember ki 
csalatik ’s felingereltetik: akkor azt nem 
zabolázhatja semmi princípium többé, ’s a’ 
philosophus urak olly vakok és ostoba’klesz 
nek, hogy őket egy gyermek is megfoghatja. 

sOMFYNÉ. Oh, a’ főbiró úr okos, mint 
egy- egy 

FERENcz. Mint egy angyal! 
FőBmó. Csak szegény, csekély tehelségű 

ember. - Nekünk most egymásról semmit sem 
kell tudnunk. Procedáljanak uagyságtok, ré 
ищи-ől, mint szerelmes rokonok , ’s menje 
nek el hozzá), a’ mikor tetszik. Én részem 
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röl, úgy procedálok mint egy csendes de tán 
ton'thatlan biróság. A’ finis finalis egy jó 
végrendelet, vagy a’ vagyonnak áltengedése 
lesz. ы. 

sommÉ, „ш... És egy szép ajándék. 

NYOLCZADIKJELENÉ& 
soMFYNÉ. 'гEBEыся. 

FEBнксг. De hát há semmitsem találunk! 

soMFYNÉ. Oh, ne heszélj,`kérlek; máris 
z133 fejem.- 72 forint a' kocsibér, 20 forint 
az élelem, 3 forint a' borravaló; a’ többi 
költségeket nem is számitva;-én nem ш 
dom, mit csinálnék!-e1. 

Fam-mez. Ha semmit sem kapunk, én a' 
fogadóban a’ borbélynak ’s notáriusnak ban- 
kot ado!‘ 's aкт! odább állok, 4,1.v 

KILENCZEDIK JELENÉ& 
Paraszl. azobn, mint az elnö l'elvmnůabnn.r 

JÁMBORFY. MIHÁLY. 

mnÁLY. 11mm и :hymn-z. 
JÄMBORFY. Elöhhre (nui п antalt. Мини; ro'lx xa ah 

;'oszl 'A а’ lìákbn teni. . 
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MIHÁLY. new?. 
JÁMnoRFY. Hozz le nekem шт“, tollat és 

papirost, Mihály; itt a’ kulcs. 
mHÁLY. Egyszeribe, ‚нет e1. 
JÁMBORFY. am“ le” .x .mmm ’a gonaoumva .mk 

mia“ цшщоааь. Igel] ! hande.. ..rńxqyenmdаь. Igen! 
ы и щ jar, mja mmm „un mau-1 щдш. Meg kell 
lenni! nem halaszthatom tovább! 

MmÁLY. Иt a’ tinta; itt a’ toll;itt a’pa» 
piros. Most hát üljön neki uram ’svégezze el. 

JÁMBURFY. Nyomban , Mihály.- Mihály , 
én töled valamit kérdezek ; felelj egyenesen. 

MIHÁLY. Egyenesen , uram. 
JÁnBORFY. Van itt egy ismerős leányod? 
MIHÁLY. mms. 
JÁMBORFY. Van , vagy nincs? 
MlHÁLY. Ugyan, ne tréfáljon. 
JÁMnoRFY. Ollyan leányod, kinek már há 

zasságról szólottál? 
MIHÁLY. Házasságról , uram ? - Nincs ne 

kem egy is. 
JÁMBORFY. De gondolatodban legalább nem 

választottál ki egyet is, kit el akarnál venni? 
MmÁLY. Gondolatomban, uram? mug. de 

biz’ igen. Mit nem csinál az ember gondo 
latjában ? _De hiszen , kijöne hozzám uram, 
a’ kînek semmije sincs ? - Az a’ piros Örzsi, 
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az csak ördögös kis leány; - de, hiába, az 
mást szeret! smit. Nincs nekem itt senki’ te 
remtése, uram. ' 

JÁMBoRFY. Igazán nincs? 
mHÁLY. Ha volna valakim, úgy mint 

másnak , nem Мtлa itt uram vasárnapokon a’ 
kapn elött ülni , ’s fütyörészni. 

JÁMBORFY, Nem akarnál megházasodni'! 
mHÁLY, um:. 
JÁMBORFY. No’s? 

mHÁm'. Пát, uram,-biz’ én, - miért 
ne akarna az ember! 

JÁMBORFY. Úgy мыt Mihály, kedves 16 
barátom,_mert te nçkem igazán 16 bará 
tom vagy,--én kötelességemnek tartom te 
rólad gondoskodni. Én lassankînt elaggok, 
elhamvadok;---tudd legalább, mi történik 
veled, inikor majd engemet e' házból ki» 
visznek. 

MIHÁLY. Hagyja el ezt, uram; - ne em- 
legessük ; bizony nehezemre esik , ha hallom. 

JÁMBORFY. Élhiszem, 16 fiú; de nélzz ki az 
ablakon. A’ fxik’ levelei lehúllnak , (iszi szél 
csapkodjaa’ tar mezőti-már magam is ily 
lyes életszakaszba jutottam. Ha hirtelen 
ki találnék múlni, eladnák a’ házat ’s te ki 



60 „ 

látás nélkül kisérnél síromhoz. Mire vissza 
térnél, bezárták előtted a’ kaput. 

MIHÁLY. Km'e megfogja , ш" fordl'slt arezezal. Hagy 
ja uram ;-az semmi baj. -Van nekemmég 
erős két kezem, 's a’ jó isten nem hagy 
el. Illyen jól , az igaz, mint most vagyon, 
soha sem lesz dolgom. 

JÁMBORFY. Eredj te Иди-3ő116z, Mihály; 
kérd el tőle nevemben kocsiját ’s indúlj 
Kisfaluba. Én egy levelet adok majd kezed 
be. Ott egyjó hajadont fogsz találni, ’s azt 
hozd el ide hozzánk. Ha megtetszik a’ lány, 
vedd el; én azt neked feleségűl szántam. 

MIHÁLY. Csodálkozva néz „i. 

JÁMBORFY. Ha jól éltek együtt, az én ha 
lálom után ez a’ ház, kertem és főldeim, 
mind a’ tied. 

MIHÁLY. Ez a’ ház, uram? 
JÁMno'RFY. Igen. ' 
mHÁLY. Meg a’ földek? ' 
JÁMBORFY. Igen. ' 
MIHÁLY. Meg egy jő feleség! 
JÁMBORFY. Egy igen jó feleség! 
lIlHÁLY..De semmi halál u'ram, egészség 

/' 
J 

és hosszú élet, és jámborság, és minden!“ 
Nynkábn boni]. 

JÁMBORFY. No lát’d , Mihály, a’ te jó ked 
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ved nekem igazi halzam. Egy becsületes em 
bert boldoggá tettem benned, - e gés z e n 
boldoggá. Hála érte annak, ki tennem en 
gedte. Ez a’ pillanat az én életem" pályájän 
sok b1it,és sokl hálátlanság okozta fájdalmat 
töröl el. Áldas'sék isteu éne! 

MIHÁLY. Uram ,hát vannak hìíladatlanem 
berek isn’ világon? Ez igen czudar egy mu 
latság lehet. Én most aт: szeretném, ha va 
lakivel megverekedhetném uramért; azi: sze 
retném, ha valaki bántami uramat, hogy 
neki jól befizethetnék ;--azt szeretném, ha 
urar'n’ életét menthe'tném meg ; azt szeretném, 
ha beteg lehetnék helyette; egy szóval én 
mindent szei'etnék tenni , és azon kivl'il szi 
vemböl sirhatnék, hngy uram ollyanjó, pe 
dig nem szorúlt rá, hogy ollyan jó legyen. . . . 

JÁMBORFY. Köszönöm, köszönőm, fiú! « 
eredj, rendeld meg a’ kocsit. 

MIHÁLY. Hah, uvam, hogy’ fog szaladni 
a' völegény! megyek, futok, vlersenyt nyщ 
galok a’ lovakkal; mert hogy felùljek, arról 
szó sincs ! мета, viunl'ordlil. А’ meghalásból 
peйg semmi se lesz , n'ram, azt megmondom. 
Uram ollyan egészséges mint a’ makk, de ' 
kivált a’ szive; —-— ezt ném szereti a’ ha» 
lál ’s inkább maga megpukkad haragjában. 
llanlad. 
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JÁMBORFY. Leia imi. 
MIHÁLY. vimqa п ‚мы. Uram , szőke-e ‘aду 

barna ? 
Í мMBOBп. Barna. 

MIHÁLY. мы. Eszemadta kis barnája sы). ы. 
JÁMBORFY. Ir; míutůn mát едy ideîg itt volnn. Há 

ladatlan!- ha látnád milly hiv maradtam 
eskeiprhez mind végiglen! rolyváspir, 

TIzEDIK JELENÉS. 

JÁMBORFY. Főnmó. 

FöBIRó» Knlnpját Репин" a’ szoba.’ kíizepéig megy, ull 
тов“! , boljára lámaszkodík 's Iámborfyra gögöaen Идёт 

IÁMBORFY. мы, hmmm umm, é, alumna, 
Fönmó. No’s? 
JÁMBORFY. ье:ша ы мы. Мîсзoda? 
FöBшб. .Magaî Kend? Az úr'.L kik va 

gyunk, kik akarunk lenni? 
JÁMBORFY. mm, megan 5.11.1. meu.“ u „щшмм 

nudi.. Ember! 
FÖBmó , mngära шпиц А‘ 
JÁMBORFY. man up u um' mgm':j. man. Az is 

снa]: ember. 

FôBmó, Kend jobbágy. 
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JÁMBOnsY. Ézer örömmel. 
Fönmó. No's hát mi történik? Ez a’ név 

telenség, ez az incognito játszás, tovább is 
megmarad, vagy mi lesz? 

JÁMBORFY. Teins uraságod legaláhb igen 
terhes incognitrit “Дaszиtt, ha ez a’ feszes 
hang tovább is fogja fedezni jószivi’iségét. 

Fönmó. Pah, pah! —- Еn annak veszem 
kendet a’ minek találom. 

JÁMBORFY. Isten‘ hirével. 
FöBIRó. Honnan jött kend e’ faluba? 
JÁMnonFY. Gyanúsnak látszom? 
Fr'inmó. Feleljen kérdésemre. 
JÁMBORFY. Mihelyest nz enyimre jő felelet. 
Fönlnó. Micsoda jussal kérdezhet kend‘.I 
JÁMBORFY. А’ csendes lélekismeret’ jusiival. 
Fr'iBmó. Ha nem mondja meg, honnanjött, 

kicsoda, miből él, és honnan szerezte a’ 
pénzt, mellyel itt házat és »földeket vásá 
rolt; én kendet innen eligazíthatom. 

JÁMBORFY. Nem , azt nem teheti föbiró úr. 
Fönmó. Majd meglátjuk. 
JÁMBOHFY. És ha én inkább el akarok köl 

tözni , mint azon kérdésekre felelni! 
FöBmó. Akkor az eddigi gyamit még in- 

kább megerösl'ti , ’s én kendet nem eresztem. 
JÁMnoRFY. Uram !- Fóbiró úr! -- Hagy 
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juk el ezt a’ hangot , föbiró úr. Nézzen egye 
nesen a‘ képembe ’s mondja meg, mi rosz 
szat lát ezen az arczon? 

FöBmó. Аz arcz nem hiteles tanúlevél, 
azt nem lehet jegyzökönyvbe venni. 

JÁMBORFY. Igen jól tudnm.' De itt nyilvá 
nos jeleit láthatja az úr egy hosszu szenve 
désnek. Tegye fel, hogy egész életem csak 
nem szakadatlan нora a’ bńnak, veszteség- 
nek, háládatlanságnak és szomorúságnak: 
azt kérdem, mi haszna lesz abból kegyed 
nek, vagy azon jám'bor pnraèztoknak, kik 
között végre nyugodalmasan élek, ha egy 
becsületes, öreg embernek kn'njai és panaszai 
ki lesznek тентa , leirva, ’s a’ hivatal’pro 
locollumába letéve ? -- Hagyja meg nekem 
föbiró úr ezt az enyhitö árnyékos szegletet, 
mellyet itt kisírt siemeimnek találtam; én 
és a’ “БЫ; elváltunk egymástól, ne hozzon 
ismét ’s eröszakosan együvé. 

 

Főnmó. А’ hivntalnak mindcnt keп ludni. . 
JÁMnoRFY. А’ l1ivatalnak?- Ígen , föbirń 

úr hîvntalánál Рogи védelmezöm; legyen te 
hát az, n’..minek hivatalánál fogm lenni kell; 
paizsa a’ szerencsétleneknek. A1. én “Нeт 
elfáradt aх élet' terhe és sujtngatási alatt; 
ne tegye kegyed a’ fm'maságnk’ lánczát is, 
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melly habár пикoм és 16, de itt 111i11(1e11Ьi 
znnynyal szükségtelen e’ vérzö,elkínzott sziv 
re. Nemtelenség volna ett.öl itt elállani nem 
akami. 

FőBmó. Hogyan? nemtelenség? Kend' be< 
szél nekem nemtelenségröl? Legyen kend 
akárki, vétett kend akármit , nem én tettem 
meg az elsö lépést? nem jöttem el magam 
személyesen’! Én a’ legnagyobb emberséggel 
szoktam procedálni. 

JÁMBORFY. Az kötelessége is föbiró úrnak». 
FőBmó. Úgy-e? kötelességem? És hát ha 

majd másképen fogok procedálni , mit csinál 
kend@ mit tehet kend? 

JÁMBORFY. Akkor én megvetem az ember 
telen bírót. Mindennek meg van e’ vil'figon a‘ 
maga llatárvonala, mellyen túl nem lehet 
haladni: úgy a’ kegyetlenségnek is. 'l’egyc 
föbiró úr, a’ rтi'tetszik; én mindent beké 
vel elvárok. 

FőBmó. Még látjuk egymást. 
JÁMBORFY. Ha meg kell lenni. 
FöBmó. Én nem jövök többé. 
JÁMBORFY. Nekem el kell a’ fóbiró 61' 

hnz mcnni, mihelyt parancsolja. ' 
Főumó. Oh, 'én elvitelem kendet. 

жён. rÃ'xn'xsxul. x. зн 
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JÁMBORFY. Semmi hatalmaskodás! azt Ы 

kérem magamnak. 
FöBmó. De honnan veszi kend ezt a’ fen 

járó beszédet paraszt foglalatoskodási mel 
lett? és hogyan jutnak paraszt foglalatossági 
mellett búja gondolatok és tilt'ott kedvtölté 
sek észébe?-Azt mondom kelmednek Jám 
borfy , mdvák elöttem utai;-vigyázzon ma_ 
gára. A’ fenhéjazó beszéd nem használkend 
nek semmit; a’ megalázás mentheti ki egye 
dül bajából. e1. 

JÁMBORFY. Tehát itt sincs nyuglom! Én 
eleget szenvedtem ez életben. Нa a’ viszon 
tagság itt is kifog rajtam és lesújt: akkor 
közel a’ "ég ohajtott vigaзztalás-малыше 
lnjtja а’ levelet. 

1 

TIZENEGYEDIK JELENES. 

JÁMBORFY. MIHÁLY. 

muÁLY. Dörgő azt izeni uram , hogy ezel' 
örümmel ide adja a’ kocsit. Lovai már úgyis 
ettek; tüstént fogat. 

JÁMBORFY. Itt a’ levél , Mihály. Eredj îмeи’ 
hirével ,' és jer meg szaporán. 

MIHÁLY. Levél , uramß-Az ám , ez levél- 
Ejnyè, beh szép betükettud ш'aш csinálni,a' 
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mint hiszem. De uram, én nem tudok ol 
vasni. 

JÁMBORFY. A’ mint bemégysz a’ faluba, 
bal kézre a’ második kapu. Rózsa Margit a’ 
leány' neve. 

MIHÁLY. Hogy' mondta uram? mondja csak 
még egyszer. 

JÁMBORFY. A’ mint bemégysz a' faluba, 
balkézre. . . 

MIHÁLY. Azt tudom, uram; csak a’ nevét. 
JÁMBORFY. Rózsa Margit. 
MIHÁLY. Rózsa Margit! Ej, uram,ez szép 

név! Rózsa Margit; már ezt szeretem. 
JÁMBORFY. Jó leányra akadsz benne. 
MIHÁLY. Rózsa Margit! Beh szép lesz az' 

uram, ha majd az a’ Rózsa itt lesz; uramra 
nézve is. Eddig mi csak mindig magunk 
voltunk. 

JÁMBORFY. Hordjon a’ szerencse , jó ba 
rátom. 

MIHÁLY. De mi lelte uramat? Ollyan csen 
des! megbánta talán? nincs ínyire többé? 

JÁMBORFY , megfogja m Vnm. Inkább mint va 
laha! Eredj és jer meg ízibe. 

MIHÁLY. Repülök uram. De hpvá is tegyem 
ezt a’levelet, hogy el ne vesszem? Nem,a’ 
zsebembe nem teszem. Tudom, már mit csi 
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nálok. Magam előtt tartom a’ kezemben ; igу 
ni;-egész Kisfaluig. Isten jó nap’ , apám! 
kelmed apám nekem; a’ másik régen meg 
halt. Isten velün1‹!-е1' 

JÁMBOBFY. Boldog fiú! 
MIHÁLY, vismlér. A’ teheneknek vessen uram 

enni. Meg a’ libák , - de , oh , míg azok haza 
jönnek, addig már mi is itt leszünk. mmm. 

JÁMBORFY, man.“ „éa az ‚мы. Két ugrással 
kint van az utczán! -- Boldog, boldog fiú! 
vimqa. Most itt vagyok , lnagam. Magam? - 
Hová kell még ju'tnom? meddig fognak még 
l'izni az emberek, hogy magam lehessek? - 
A’ sírig! Az „mum ш ц мы (епyегёье hajlja. 

 

HARMADIK rnLvoNAs. 
___-. 

ELSÓ JELENÉS, 
Parasztha'z, mint elöb'b. 

JÁMBORFY. DöRGö. 

DönGö. Bîró uram azt mondja, hogy itt 
csudálatos dolgnk történnek kelmednél. Egy 
Еé‘; semmirekellő felkelt a’ faluban, kelmed 
ellen beszélt ’s a’ föbirót felharagitotta. 
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' , . ‚ ' ulmnonnY. Illyen a Vlldg, igai-atom. h 
BORGO. De ne legyen ollyan, uram; ez 

nem emberség. De hiszen vannak még be 
csületes emberek is a’ faluban; csak bízza 
rám kelmed; tudom én, mit csinálok. 

JÁMBOBFY. Semmit se csináljon kelmed; 
épen semmit; különben én nem hágom zilt 
többé ház-küszöbét. 

. .. ai$.§'f,. 
k'. ц "t' 
QL '..\;. 

 

MÁSODIK JELENÉS. 

'vogimuc. BIRó. 

nönGő. Én csak azt mondom , uram, hogy 
mi szemmel tartunk mindeneket , és ha valami 
igazságtalanság történik ---No’s hátmit 
mond mind ezekre bíró uram? . 

Bmó. Hogy én mit mondok-e'É-Én azt 
mondom: tegye kiki a’ magáét. 

nönGö. Hát hiszen magam is azt monde'm..“ 
Dejszen, magadjuk mi azoknak a’ gazembe 
reknek, úgy, hogy 

nmó. Nem úgy, komám! Tegye kiki a’ 
magáét, illető kötelessége szerint, 
ezt akartam még hozzá tenni. . ' 

nöRGö. Míg kelmed itt a’ maga’ illető 
kötelességéről beszél , addig más nem gon 
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dol a’ maga’ kötelességével 's kelmedet el 
nyomja. 

BInó, beveaen. Mit papol itt kelmed, mit? 
A’ hogyan a’ világ’ rendének kell menni, ’s 
a’ micsoda véget kell annak elérni, az a’ 
legfelsőbb biróság' elejébe tartozik. А’ ki 
ebben bízik , béke van lelkével; a’ ki ezt 
neveti, nz ugyan büszkélkedhetik, ’s hatal 
maskodhatik még egy darabig, de a’ nyug 
hatatlan lélekismeret minden pillantatban 
felmond neki; ’s valljon mit ér aztán egy ily 
lyen számkivetett bitang lélekismeret, ’s ba 
az isten’ átkát minden ember láthatja és ol- ' 
vashatja homlokodon , hm?-ltt a’ felelet, 
komám, 's most menjen és hagyjon magunk 
ra minket; nekünk beszédünk van egymással. 

Döncö. Jól van , biró uram; helyesen van. 
De ha én aztán e’ miattaz ember miatt, egy 
illyen istenátkozta homlokot találok, akkor 
én oda ütök, azt csak tudom, és ezt mon 
dom hozzá: az úristen irta , én pedig elol 
vastam. meg“. Isten legyen mindnyájunkknl! el. 
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HARMADIK JELENÉS. 

nlnó. JKÁMBOBFY. 

Bmó, uam.. Neun úgy komám, nem úgy! 
-- Kelmed pedig hallgasson meg. Legyen 
kelmed a’ fбыr6 úr iránt öszinte, különben 
pаму‘t adja az engedetlenségnek , és 

JÁMBoRFY. Mit akarhat a’ föbîró изнaш 
sommal ? 

Bmó. Arról ö'feleljen. Иt a’földön,'kel- 
med felel; шnott a’ nagy napon majd neй 
kell felelni. ’S miért ne mondana meg .kel 
med mindeneket? 

JÁMBORFY. Azért, тert akkor menedékhe 
lyem ki lenne kutatva; czélom és nyugódal 
mam oda volminak; véreim fölkeresnének"s 
eljönének - . 

Bmó. Hadd jöjenek! mi baj van ábban.? 
JÁMBoRFY. Isten örîzz! 

Bmó. Ez a’ falu ittaz erdők között, semmi 
város, semmi helység körülötte , a’ meredek 
méìy йt a’ hegynek fölfelé,-- mind ez nem 
a’ városîaknak való, ha csak olly különôà 
gondjok vagy gondolkozások nincsen, mint 
kelmednek. Hadd jöjenek el az atyafiak; 
kelmed nekik tejet és iros vajat ral: elejök 
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be, ők kinevetik kelmedet, kelmed БЫЛ/з 
6k isten’ hirével haza költözuek .islmét le a’ 

hegynek vissza a’ városba. 
JÁMBORFY. Kelmed ne'm ismeri öket, ők 

pénzem után áhitanak, ’s hogy örökömbe 
fészkeljék magokat, arrа nckik semmì hely 
nem messze , semmi hegy nem magas',sennni 
alacsonyság nem alacsony. 

nmó. IIa szegények, adjon uram nekik 
valamit. 

JÁMBORFY. Söt vagyonosak, de — 
Bmó. Akkor ne adjon nekik senlmit. 
JÁMBORFY. Örökömért gyötröttek eddig is, 

azért üldöztek, a’ mìatt dúlták fel éltemet. 
Bmó. Неít mondja uram nekik, hogy nincs 

semmie. Oszsza el иgущийt a’ szegények közt; 
akkor megnyughatik. 

JÁMBORFY. Ha ИтoIи kellene ‘иra azt az 
asszonyt , ki életem’ poharába mérget öntött, 
ki öcsémet elkínozta , a’ sírba vitte; ki en 
geтet százszorosan, söt ezerszcresen meg 
gyilkolt - 

BI'nó. Ki lehet ezen asszony? 
JÁMBORFY. Sógorném, öcsém' feleségc 's 

gyermekeinek anyja , kik apjokat elfajúltsa' 
gokkal ’s förtelmcs termc'szelökkel sírba ..vi 
vék.!--Egyik lyány<testvérét az asszony ko 
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lostorba яáцa , hogy örökét elnyelhesse. 
Azon szegényeket, kiket öcsémnek ki kel 
lett volna flzetnie, megcsalta, kirablotta. 
Másilg lánytestvére már meghalt szegény! 
Ah, az ogy ahgyal volt, angyal,valamint ez 
ördög,'—’s nekem mindenem. Mennyi ki 
nomba, könnyembe , kétségbeesésembe került 
nekem ez a’ leány. Ö nekem e’ földet pará 
dicsommá 'va'rázsolta volna. De a’ sógorné 
elválasztott minket; megfosztott engem mim 
dentől, a’ mit e’ földön szerettem. Воgy örö 
köm legyen, hogy vagyonomhoz jышaт", 
:nivel tuаta, hogy senki mást nem veszek el 
mint testvérét: gyamit, haragot , boszút tá. 
maszto'tt kö'zöttůnk; nem kimélt semmi Шat, 
semmi mesterséget ’sfelvdúl'ta mennyemét I-- 

BInó. Hiszen ez istentelenség! 
JÁMBORFY. És azután a’ Ieá..nyt a’ vfilágba 

тeмпe, fellázasztotta érzékeit, зачát teм 
vérét elcsábl’totta. 'S a’ kigyó még velem 
sírt veszte'ségemen! Engem ’s a’ leányt зz4 
gyenbe tudott keverni a’ világ előtt’.' Csak 
akkor, midön a’ kedves meghalt; mîután ne 
vem vala az utolsó szó , mellyelt. vonagló aj 
kai rebegtek, csak akker tuтaт meg min 
deneket. Most m'fir sírhattam vuszteségemen! 
nem maradt e’ kl’nból egyebem, mint a’ нём 

‘бы. u'fixszhl. x. 4 
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telen emlékezés’ átka, ’s egy levél a’ bol-.. 
dogúlt’ utolsó napjaiból;-nem, nem,-én 
ezt az asszonyt, magamnak és szegény öcsém 
nek gyilkosát, nem látllatom többé. 

Bmó. Már az csakugyan sok uram, hogy 
JÁMBORFY. Egykor halálosan beteg valék 

's ott feküdtem örjöngésben magnmon kx’vl'il. 
Jó sógorném felcserélte az üvegeket 's a’ hü 
vesítö ital helyett tüzet, lángot öntött fel 
Ним ereimbe. Ennyire tudott vetemedni 
pénzért , p én z é rt! - örökömért. Boldog 
kinek nincs egyebe, mint mennyit két keze 
megkereshet, mennyivel lételét fentarthatja. 
Ezt az enyhitö csalatást én itt megszereztem. 
Én két kezem’ munkájából élek. Egy igen 
régi barátom, ki innen távol lakik, ’s kit 
én esküvel kötöttem le titkomhoz,ügyel va 
gyonomra. Mikor itt nálatok települtem le , 
az átok felszállott napjaimról; a’ természet 
szorosabban csatlódott hozzám 's én hozzá. 

A’természet enyhit, erösit, “gaмы. Jó 
emberek’ járását - kelését körülem szere 
tem. Rang, hivatal, osztály, pénz, mind 
messze vannak tölem. -- 0h, hagyjatok itt 
köztetek kìmúlnom, ne kérdjetek ’s ne hagy 
jatnk kérdeztetni. Ne vezessen sirkö po 
raimhoz. Szivetekben élve marad jó зzán 
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dают, és élve e’ hajlékban utánam egy 
pár, mellyet én tettem boldnggá. Mi kell 
még több arra, hogy békével szálljak le s1' 
romba, mellyben minden kínnak, minden si-' 

` ralonmak végeî-ölébe dal. 
Bmó. Na , na , umm , hîszen , csak vigasz 

talja magát. Jőjön, üljön le ide csendesen. 
Megrázta egy kicsinyt a’ beszéd , elhiszem, 
de nem is lehet az illyenkor különben. вы 
su'kllez venti. 

JÁMBoRFY, um. 
Bшб. De hát uram, mondja csak, öcscsé 

nek nem maradtak gyermekei? ' 
JÁMBORFY , mman... Oh, igen. 
Bmó. Úgy hát ezeket -- 
JÁMBORFY. Mikor kedvesem meghalt, ak 

kor én is ezekért, csupán csak ezekért akar 
tam élni. Tanítottam őket, vígasztalója vol 
шт beteges öcs.émneky-de ebben sem le- 
hetett boldogúlnom. Anyjok egy szavával le 
rontotta azt, mit én nagy bajjal épílettem. 
Az egyik fiú, ki szegény testvéremre sok 
bút és szégyent árasztott, egy szajha vé'gett 
párviadalra kelk, ’s ott esett el. A’ másil: 
szenvedélyes kártyás. Ez egy szúrást ejtene 
szivemen , ugy mint kártyáján tenni szoкой, 
hogy örökségemhez .)'ussou. Egy leány van 

4 8 
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még ezeken ШИН, gyermek, mikor én ző 
lök elszakadtam; ha jő, vegye őt az~'isten 
oltalmába. 

Bmó. Már'ez, uram, elég baj egyszerre. 
De ne vegye rosz neven, ha azt mondom, 
hogy a‘ városi uraknak minden illyen bajok 
azon módtól származik, a’ miképen ők lui 
zasodni szoktak. Ti megláttok egy kisasz 
исnyt, ’s ha az egyszer jól szivetekbe fész 
kelte magát, akkor azután nem láttok ép- 
pen semmit; akkor az egész világ, éggel, 
földdel, és vizekkel együtt csak ezért a’ kis 
jószágocskáért látszik teremtettnek, ’s ti a’ 
világgal együtt a’ kisaszszonykának jó vagy 
rosz kedvétől függtők. De ha egyszer meg 
kapjátok feleségül, akkor egyszerre minden 
dicsőségnek vége; az első fél esztendő múl 
va rá se’ néztek többé. Két esztendő múlva 

a’ feleség csak ngy a'll a’ házban mint egy 
régi szekrény; hatodik esztendőben már min 
den órán menekedni szeretnétek tőle, ’s ha 
isten csakugyan иgy rendeli, nagy csende 
sen ballagtok utána .a’ czitrommal. Mi, 
uram , itt a’ falun nem'i'gy házasodunk. Mi 
is örömmel nézünk egy jól termett haja 
dont , de azért nem bolondulunk meg utána,“ 
mert: sok a’ dolgunk, uram, ’s kinevetne a" 
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falu, ha az ember dolgát elhagyná. Ha fe 
leségül kapjuk: akkor mind a’ két fél ezt 
tartja: egy az öröm, egy a’ bánat ma úgy, 
mint huszonöt esztendő múlva. ’S ha isten 

úgy adja, hogy a’ nejét előbb viszik ki mint 
az urát; én uram , már meglett’s ugyancsak 
e mbe r e ket láttam, mint kis gyermeket, 
a' rozmarinágra lebődűlni. 

JÁMiaoRFY. Az már igaz. 
nmó. Ha pedig nem kapjuk meg;-egy 

két napig bizony nem esik jól az étel, ’s va 
sárnap' a’ legény nem megy a’korcsmára;-- 
de azután, uram, az élet meg a’ szív me 
gint csak megkívánja a’ magáét. А’ legény 
megint tánczolni jár, 's nézz ide, nézz oda, 
ott ü] egy takaros kis leány a’ padon, de 
nem örömest ül ám magányosan: az ember 
szót ejt, előadja a’ maga dolgát,’s így uram, 
keresztény szokás szerint megkezdődik a‘ 
gazdaság. ' x 

JÁMBORFY. Ez már igaz, biró gazda; 's 
nem is egyedül ez volt az, mi engemet a’ 
városból elüzött. De minek beszéljek el min 
dent, a’ mi rajtam igaztalanúl történt? А’ 
harcz ki van küzdve, ’s én már számot ve 
tettem a’ világgal. Én semmiben sem voltam 
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n u szerencsés a’ világon , csak mióta itt kozot 
tetek létezek. ‘ l 

Bmó. Hát maradjon meg itt közöttünk, 
'uram, ’s nem lesz semmi baja többé. De 
azért hát feleljen meg, és világosítsa fel a’ 
vfőbirót. 

JÁMBORFY. Legyen úgy; megcselekszem. 
Bmó. Már ezt szeretem, uram, és igen 

bölcsen is teszi, mert látja uram, már szem 
van rajta ’s a’ faluból addig ki nem eresztik, 
míg meg nem felel. 

NEGYEDIKJELENÉ& 

VOLTAK. LUIZA. 

LUIZA- Fejét az ajtón félénken bedugja. 
JÁMBOHFY. Ki az? 
LUIZA. Szabad? - 
JÁMBoRFY. Csak beljebb, kis lány, be] 

jebb! 
LUIZA. A’ uraim. Jámbarl'yra mul-lva. De , úgy-e 

nem bánt? ' 

JÁMBORFY. ì Kicsoda? Bmó. Mentsen isten. 
шли. Adja ide a’ kezét. 
JÁMBORFY. Ki vagy te , kis lány".t od. „um. 

lnál. 

1 
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Lulи. A' ma ‚шут. Kedves bácsikám , 
édes jó bácsikám, ne bántson kérem. 

JÁMBORFY. Megdmwdve. Bácsikád? 
или. Félve. Igen. Meg ne harapjon ,v ké 

rem. Én Luiza vagyok, Somfy Luiza, az a' 
kis Luiza !- v \ 

:.ÁMnonFY. palmen. Szeme , мkiтьe , szava, 
egész képe! „важен. Öcsémnek leánya, vére , 
képe'. Te gyermek, te leány, te Luiza, az 
Баteт-e kérlek , hogy’ jutsz te ide? 

или. Sirva. 0h , ne haragudjék , édes bácsi! 
JÁMBORFY. Hogy’ jöttél te ide? ki mondta 

'-? ki van чele‹Н-Нa тagad jöttél, isten 
hozott. Úgy-e magad jöttél? mondd, hogy 
magad vagy ’s megáld isten érte, a’ ki hoz 
zám küldött. 

или. Oh, hiszen én magam volnék 
JÁMBoRFY. Magad? Csakugyan? Jere az' 

az ölembe ,szeretett leányom. Szívemre vesz 
lek ’s nem eresztelek el, mig élek. Amrum. 
Nézze kelmed, illyen volt az apja, így, de 
épen Жgy nézett rám szlimtalanszor. Szent 
isten , mire és mennyire emlékeztet vissza ez 
a’ leányl-De Luiza, szólj hát, honnan jösz, 
h o gy’ jöttél, kitöl tudtadÍl 

или. Ramegve. A’ mamám--—- 
JÁymoRFY. umggnl. Пt van? ' 
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LUIZA. Ah istenem, meg ne harapjon ké 
rem. 

JÁMBORFY. Hol van anyád? 
Lulи. Ő is, bátyám is, itt vannak. 
JÁMBORFY. Itt-e?--Eredj, takarodj’, ne 

kerülj többé szemem' elejébe. 
LUIZA. Elindúl, u'rvn. 

JÁMBORFY. Megállj,-jer ide még egy 
szer. Felemeli. Még egyszer akarom testvérem' 
képét látni. Őt, a’ boldogúltat, csókolom 
tebenned. Most mehetsz. Lowi. 

Bmó. Ne siess kis húgom. 
LUlzA. Pedig én úgy szeretem a’ bácsit. 
JÁMBORFY. Ezt az ártatlanságot is megvesz 

tegették már. Ez a’ sirás, ez a’ beszéd be 
vannak tanítva. Ezek a’ könnyek kihivás 
pénzemhez szívemen által. Mondd meg an'yád 
nak jó leány, hogy én könyeidért nem fi 
zetek , mert még enyéimért sincs megfizetve. 

LUIZA. De, hiszen, senki se’ tudja ,hogy 
én itt vagyok; nem is lett volna szabad ide 
jőnöm. Azt tudom hogy bezárnak; de én - 
az én 

BIRó. No’s, leányom, folytasd csak. 
LUIZA. De én jó bácsikámat sajnálom, 

hogy ollyan beteg, és hogy be akarják zár= 
ni. A’ bíróhoz. Igen, én hallottam. 
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JÁMBonFY. Kicsoda , Luiza? 
LUIZA. Félve. De, bácsi, megne mondja 

ám mamának; mert nem kellett volna hal 
lanom. 

JÁMBORFY. umm-10mn. Ki akar engem be 
ид..aт. . 

или. A’ mamálmmert bácsi ollyan beteg. 
JÁMBORFY. Uram teremtőm ! 

LlJ‘ilA.v A' bíróhoz. Hogy bácsi magában kár 
ne tegyen- lám‘burfyhox. De a’ mamám minden 
költséget megfizet, meg ám , igen szívesen. 

Bmó. благами; ß‘ mee. Boldog isten , hiszen 
ez már -— н. 

JÁMnoRFY. Luiz.’ fejére leni már. Nem leányom, 
téged nem küldöttek , hanemha egy felsőbb 
gondviselés. Az ég’ áldása lebegjen feletted 
jó gyermekem. ' 

LuIи. Ba'bsikám, mi baja magának? 
JÁMBDRFY. Leányum,--édes jó leányom. 
LUlи. Hát maga n e m - 3 А‘ bíróhoz halkul. 

А’ bécsi nem őrült! 

Bmó. Mentsen isten , kisasszonykám. 
LUIZA. No úgy, ne szóljon bácsi a’ ma 

mának semmit. Mindjárt itt lesz; most el 
kell mennem. Én ma már la'ttam bácsit a’ 
kertben, onnan a’ fogadóból. Már akkor is 
úgy megszántam bácsit. Inkább útazzon el 
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egy plir napra, тert ha a’ mamám megharag 
szik , akker roszul megy a’ dolog. mung „en De 
azt megmondom ám , hogy engem a’vila'gért 
el ne áruljon ; bátyám üt és taszigál különben. 

'JÁMBORFSL Felemn. Maradj te itt. A’ ki té 
ged akar bántanî, az elöbb engem ‘даá! 
jon ki a’ világból. 

ÓTÖDIK JELENÉS. 
soMFYNÉ. FERENcz. voL'rAK. 

Коровы}. 

JÁMnoRFY. Szabad! 

soMFYNÉ. Nyajßsan, 1mm. Hamam... Kedves só 
gor uram -Megijea „мы. ьu;ш megpîllnnlja. Hát te 
már itt vagy? 

или. El „m mma ишьмгyш, mamen. Csak 
úgy , történetesen , - én nem tаймe]: róla. 

JÁMBonI-‘Y. Lum; ыаъы ы muy de um mq., ’. 
megvelve néa Sornfynéra. 

soMFYNÉ. Аzt igen jól tetted Luiza ;igen 
szépen. Lát’d , Feri, a’ sógor úr szereti hú 
godat. 

JÁMBORFY. Igen .16l esik, hogy ez nz an 
gyal áll köëöttetek és közöttem. 

FEnENcz. Emmen hap-amm um. Hogy’ és 
mint volt azóta , kedves uram bátyám? 
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soMFYNÉ. Jer ide, Luiza, jer én hozzám; 
te alkalmatlan vagy ott bácsikádnak. 

JÁMBORFY. Nem, ha mondom. 
soMFvNÉ. A’ mint parancsolja sógor úr. 
JÁMBORFY. Honnan tudja az asszony, hogy 

én élek, llogy itt élek? 
soMFYNÉ. Boldog isten, ezer kérdezés és 

aggodalmak után.--Engedelmével lean. Men 
nyit fáradoztam , hogy valami hirt vehessek. 
Fiam , adj széket Bиgy bátyádnak; hol jár 
az eszed? 

JÁMBoRFY. :euml „миф. ' 
soMFYNÉ. Рeй , beszéld el csak nagybá 

tyádnak mennyit tudakolódtam ’s mennyi 1:6lt 
'ségembe került, mig felöle valami kevés 
Ы" is hallhattam. 

FEnENcz. Oh, az iszonyatos! Én e’ végett 
egyszer a’ Füredi fürdöben is voltam. Es 
mamám. 

JÁMBORFY. Ki adott akkor a’ fürdöben 
bankot? 

FEnENCz. szxnelv». Uram bátyám, én 'nem 
játszom többé; ezzel a’ rosz szokással mrir 
felhagytam. ' 

JÁMnoRrÃ‘ìr. Hazudsz; most is játszol. 
Pr-mmcz. Anyám -- 
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lennni-í. Bizonyossá teszem sógor urat. 
Ген". 

JÁMBoRFY. Nem igaz. Képén van lefestve 
a' hazugság. Itt látni kellene azt a’ nagy 
változást, mellyet egy játékos' lelkén e’ meg 
rögzött rosz szokás' lemondása szül; már 
pedig én képeden mind azon apró ’s alacsony 
szenvedélyek' vonalait, mellyek a’ játékos’ 
tulajdoni , egyenkint ’s egy nagy vonalban , 
a‘ pénzvágyéban, borzasztólag találom ki 
nyomva. 

FERENCZ. sértődve. Uram bátyámln 
JÁMBORFY. Tovább! 

SOMFYNÉ. Végre egy vásár’ alkalmával ez 
itteni főszolgabiró úrral vezet össze jó sze 
rencsénk _ 

FEnENcz. Midőn is egyik ezt, másik azt 
a’ csodálatra méltó történetet beszéli el, ’s 
végre kitetszik, hogy a’ teins föszolgabiró 
úr - 

JÁMBORFY. Igen; ’s tehát mit akar itt' az 
asszony? 

SOMFYNÉ. Én-majd-aztán , ha magunk 
leszünk. 

JÁMBORFY. A’ bíróhoz. Beszélje el addig biró 
uram a’ föbirónak, a’ mit felőlem tud; t. i. 
hogy rajtam semmi különös nincs, mint a’ 
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ki риszta földmüvelö vagyok ’s az îs akarok 
maradni , továbbá , hogy‘semmi követelésim 
nincsenek ’s nem i..s lehetnek, minthogy én 
éppen sgmmi vagyonnal sem birok. 

Bmó. Ertettem, uram, megcselekszem. a. 

HATODIK JELENÉS. 

'VOLrTAK а’ Birón Livl’il. v 

soMF‘YNÉ. Mint látja kedves sógor uram ‚ 
én hanyatlani kezdek, ’s minthogy kedves 
sógor úr is, a’ mint gyanítani lehetett ’s fájè 
dalommal halljuk, nem a’ legerô'sebb lábon 
‘Ш: mi azért jöttünk, hogy egymással ke- 
resztény módra kîbékü'ljünk ’s ha egymást 
valaha valamiben megbántoltuk volna, $11 
vünkböl megbocsássuk. ' 

FERENCz. Anyám azt mondta, hogy min- 
'dent képes elkövetni, csuk hogy békével 
halhasson meg. 

JÁMBORFY. Helyesen; mert a’ ШBek hnlál 
n' nyelvén ’s hazugság szivében, az egy bo 
szúló kaп! alatt dll. 

soMFYмё. Ignz! 
FsnENcz. Igaz, îgaz! 
JÁMBORFY. Én megbocsátok. 
вoмFYмё. певцы. 
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FERENcz. mmlakép. 
JÁMBORFY. Mindent megbocsátok. És 

így ennek vége. 
soMFYNl'S. Igy már megnyugszom. Most 

már nem fogы többé szomorúan látni, ked 
ves flam. 

FEnENcz. Hál’ istennek érte , kedves anyn'm. 
sOMFYNÉ. Most tehát csak szegény árvái 

mat , мг. istenben boldogúlt , szeretett férjem 
nek, sógor uram’ testvérének , árva gyerme 
keйt, akarom még ajánlani kedves sógor 
uramnak. 

JÁMBORFY. Ez a’ leányka igazi árva, azt 
Iátja isten. 

FERENCZ. De hát én uram bátyám? 
SOMFYNÉ. Igen, e’ kedves árvákat aй!‘ 

lom édes з6go1- uramnak. 
JÁMBORFY. De mi végett? 
sOMFYNÉ. Csupán könyörgéseibe. A’ fiatal 

népnek szükséges az érettök könyörgés. Ez 
az angyal, melly r'îket a’ gonosztól megóvja. 

FEBENcz. Könyörgéseibe aján'lom magamat. 
sOMFYNÉ. Ezen Ми“, ha talán sógor uram 

bizonyos állapotra juты volna , -- mert hi 
szen, tudjuk, hogy egész életében bökezl'i 
volt, -ha talán valamiben szükséget szen 
vedne, legyen pénz vagy kegyéb, tessékazt 
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nekem nyilatkoztatni. Én nz özvegy’ gare» '' 
sát örömest feláldozom. 

JÁuBoRFY. N'ncs reá szükségem. 
soMFYNú. [gaz , ha jó szivem ki nemтen 

tene , méltán szemre hányás érhetne aja'nla- 
tomért, de én mihelyt az Юra elszántam тa 
gamat, legelsö gondolatom is ez volt: a’ jó, 
az adakozó sńgor minden bizonynyal minde 
nét elajándékozta- ' 

FERENcz. Ugy van; azt mondta a’ mamám. 
somjvNú. Ez elött, azt tudom, s'Lép va 

gyonkával bin a’ 363o1- ‚ mikor még шпиn!‘ 
lakotr. 

JÁMBORFY. Az mind oda van. 
FERENсz. Mind felélte ezt a’ pénzt uram 

bátyám? 
JÃMBORFY. Feléltem, elajándékoztam. A' 

mezei gazdasághoz sem igen értettem , -szó. 
val nekem egyetlenegy capitálisom sincs tö.bbé. 

PERE-Noz. Nincsen? _ 

soMFvNÉ. Az igen tcrmészetes; ainn nincs 
mit csodálkozni, épen azért tettem elöbbi 
ajánla’somat. нiшn tudjuk, mennyihe kerül 
csak a’ mindennapi tisztességes háztartás is. 
Неit még ha az ember mîndem'itt a’ jótévőt 
és adakozót akarja játszani, mint a,’ minek 
sógor úr gyermekkorától fogva igen szivre 



88 

lmió jeleit adta: akkor igen könnyů eдy ily» 
lyen capitalist elfecsérleni. Azért, a’ mint 
mondám, ha kedves sógor uramnak ‘Мaт! 
csekélységgel szolgálhalok 

JÁMBORFY. Ez a’ kis telek, a’ mellyet Ы‘ 
rok , eltart engem. 

soMFvmÉ. Illy еgу kis falusi jószágocskát 
то": sógor ur? 

JÁMBORFY. ЕМ a’ házat kertestl'll és négy 
Мnе: Számóföldef. 

soMFYNÉ. En elég, ha az ember paraszttá 
lett. Цen, ez elött,---a’ mint ezelött Ыt: só- 
5o1- ш'am . . . 

JÁMBORFY. Akker roszúl éltem. 

Fmumcz. Most a’ bácsi takarékosan él. 

soMFYNÉ. ’S néha еgy kis vendégségecsa 
kében is veмt részt azoknál, kiket megajám 
dékozott , az .úfory nevezett jó barátoknál. 

JÁMnorLFY. Az igaz. 
som‘vnÉ. Oh, tudom; illyenkor e'gyîk a’ 

másikon segít. Ez egy tyúlzot küld , a’ mai- 
sik zöldséget. - 

JÁMBORFY. Mindegyik szívesen. 
soMFYNÉ. A’ sógor pedig (жet a' hivatal és 

felsőség ellen segíli. Csak hogy ez aztán ba» 
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jára ne váljék, sógor url-»én már hallottam 
is valamit fülhegygyel. 

JÁMBORFY. Мagaм is. 
sonm'NÉ. Ezek aztán igen rendes dolgok, 

mikor-nm:. Ne vegye rosz neven sógor úr, 
de ha testvére, boldogúlt férjem, még élue, 
sógor úr csakugyan nagy zavarba jöne. 

JÁMBORFY. És lniért? 
soMFYNÉ. Azért, mert sógor úr neki зzáт 

talanszor emlitette azt a’ szörnyü szeretetet , 
mellyel iránta és gyermekei iránt viseltetik. 

JÁMBORFY. Mihelyt 6 meghalt ’s Inihelyt 
gyermèkeit nem le h e t e t t többé szeretnem, 
elha'gytam a’ heizat. 

soMFYNÉ. ’S a’ szép Somfy-jószágut Шe 
gén paraszt cselédnek osztogatta el. Már ez 
œakugyan különös egy módja a’ testvéri зъe 
retet’ bebizonyításának. Menjünk , fiam , 
meghajnk. ideje hogy meüjünk. 

FEnENcz. Еgy van , anyám , nagy Игр. 
soMFYNÉ. Nem akarok többé alkalmatlan, 

kodni. óninmégge1. kůlönben is itt a’ béresek nem 
ßokára vacsorálni fognak. - Luiza , csókold 
meg bácsikádat. 

JÁMBQRFY. Megcsakolj.. 
soMFYNÉ. Ugy! no most már legalább lát 

tad a’ bácsit. 
xi'mr. :Árixszm x. 4"“ 
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JÁMBORFY. Neked szivesen adnék valamit , 
kedves lányom. 

 

soMFYNÉ. Sohase fárassza magát édes sógor. 
JÁMBORFY. Ezt a’ kis házikát épen ma aján 

dékoztam el; nekem mim sem maradt. De 
még is, valami emlék nélkül nem bocsáta 
lak el. Várakozást kérek-h.. 

soMFYNÉ. А’ kóldus! 
FERENcz. Az ön'ílt! 

soMFYNÉ. Saját kezeimmel fojthatnám meg. 
rERENcz. А’ nagy úti költség! 
soMFYNÉ. Holnap hajnalban indúlunk. 
FERENcz. De hátha csak tetteti magátß 
aoMFYNÉ. Mentsen isten , hiыши 
FßRENcz. Ha talán pénze volna'? 
soMFYNÉ. .Hiszen, ha lett volna, ennek -a' 

czulának Lmn. „um oda adta volna. A’ ro 
mánkönycseppek mind annyiszor szemébe 
futottak , valahányszor csak rá nézett. 

rnnsNcz. Talán most neki egy nagy vál 
tót hoz. 

somwNÉ. Ha van még valamije, azt most 
ennek adja. Ha ennek mit sem ád , akkor nincs 
semmie. Luiza! 

LUIи. Tessék parancsolni! 
som-wÉ. Ha a’ bácsi neked valamit aján 
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dékoz, papirost vagy tele erszényt :„ csókold 
meg kezét és essél térdre. Ha pedig 

JÁMBORFY, i5, Lát’d , édes leányom , nekem 
nincs egyebem , mint ez a’ pénzdarabom {vedd 
el, tartsd meg emlékezetemre 's légy min 
dig jó. 

LUIZA , előbb le akar térdelni, de feláll megint, kezet esé 
lol , ’s “után térdel Ie. 

JÁMnoRFY. Mit akarsz ezzel? Ezt nem ma: 
gad gondoltad. Ki tanitott erre? 

LUIZA , u anya'jhol szalad 's arezát eltakarja. 
SOMFYNÉ , kiragadja az ezüst tallért Luín' kezéből ’a aa 

„min mi. Tegye oda ezt is, sógor, a’ hová a’ 
tette! Luiza't kézen kapja ’s elindůl. 

e FEnENcz. Úgy van , úgy van! . .. 
JÁMBORFY , imn fogju Somfynët. Asszonyom , m 

veni uz „minn а’ мы}. lesz még idő , midőn asz 
szonyságodat ez a’ tallér-nézze meg jól !- 
meg fogja pirítani. Isten veled , kis lány. 
’S ti menjetek isten’ hirével; zum. veni . 
tallért. 

I 

\ 

sommÉ. Oh, én azt az időt tudom! 
JÁMBORFY. Komolynn. naam.; int fejével. 
somnxÉ. Igen is; az akkor lesz, midőn 

én ezt a’ tallért azon elfajúlt. személynél fo 
gom látni , kivel a’ sógor itt e’ vadonban él. _.. 

JÁMBOBFY. 6.mm”. ma 's merőn „e. „mon. 
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пиEная. Ugy van, úgy; tudjuk a’ szép 
históriácskát. 

sommÉ. Hihetőleg az kapta meg e’ há 
zat is? 

JÁMBORFY , im, Водy ign. 
soMFYNÉ. Azzal még lesz egy kis be 

szédünk. 

JÁMBORFY, knrja'val Somfyne" knrjíra ta'mnszkodík ’s 51t 
laalólsg lekinl azemébe. 

soMFYNÉ. Látod, Feri, nem mondtam? А‘ 
föbirónak teljes igaza van; ö kitalálta a' 
bibét. Вeнeg akkor a’ búslakodók , 5zz111111 
zöttek és átkozódók más képpel fognak ott 
állani. Mert hiszen , miután velünk igy hán 
nak; majd mi is megeresztjük nyelvünket. -- 

 

JÁ‘MBORFY , nagy hámulaltal öszveteszî kezét, 'majd beve 
sen azólaui nkar, de elfojlja; едy“: kezével meg Год): Somfyne" 
Кий‘ 's a’ másík' mulaló újjál Somfyne" sza'jára leszi; majd 111‘ 
velen elveazl; erösen azemébe ne'z; mnlaló виду“ töblzször Генyе 
gelí; u ajtóhox vexetî; non Некий; ott megáll ’s Ferenesnek 
ранними; im, ha" ‘сайта; ea megülköaík, de megy; )ámbar 
(у unina; u’ ka'rpil leforäúl 
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NnGYnDl'K rlzLvoNAs. 

A’ fóbiró’ szobája. 
 

ELSÓJELENÉ& 

MA RGIT. MÁRTON» Nehány Panni. 

ъмRGIT. De ugyau minek hoztak engem ide 'Z 
MÁRTON. Már az leányasszonykám, a’ fö 

törvényszéknél úgy szokás. Sokanjönek ide, 
kik csak akkor [nай]: meg miért , mikor el 
„так. 

MABGIT. Hiszen én nem bántottam senkit. 

MÁR'roN. 'Paláu a’ leányasszonyt bántotta 
"Нaш ? 

MARGIT. Mentsen isten. 

MÁRTON. ’S most a’ fötörvényszék ve'del 
mezi a’ leánynsszonyt. 

MÁSODIKJELENÉ& 
s 

Fönlnó. voL'rAK. 

Fönmó. Ez a’ fiatal személy? 
uÁnToN. Ez teins uram. 
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FÖBIRó. nézegsli. . 
щАB'roы. Épen most lelozták be. ! 
PöBinó. Hajdu kiséreltel? 
MARGH', pmszom. Ugy ám , teins föbiró úr! 
MÁRTON. A’ szegényke iigy remegett mint 

a’ bárány. 
FöBmó , „рама“. Azt meghiszem; im', 5,1— 

mem. az illyen kön'ilállásokbanl-Eredjetek 
ki mind; csak e’ személy maradjon itt. 

Márlon és а’ paraszlok «L 

Ff'iBmó. Jöjön közelebb,--maga szeren 
csétlen l 

MAnGl'r , fe'leimesen. Föbiró úr 
FöBmó. Fél most, иgy-e? 

' MARGH'. Igen, nagyon. 
Ff'iBmó. Lálja : ez a’ rosz lélekisméref. Mi! 
MARGIT. Én nem vétettem semmit. 
FöBmó. Sőt..igen is sokat. Kérje îмeиt, 

hogy bocsássa meg büneit. 
MARGIT. De mit, föыr6 ür? 
FöBmó. Csak vallja meg; mi úgy is min- 

dent tudunk. 
ммии'r. De ha én nem tudok semmit. 

Fölgmó. Leányom, az ember igen nagy 
bünös lehet a' nélkül hogy tndná. 

MARGH, m~g;j¢av..A’ nélkül hogy mdmi? 
Uram istenf! 
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FöBmó. Nem érez-e egyjzehö rettegést 
és szorongattatást, micsoda? A’ felsőség, 
mellynek személyét én bennem látja, isten 
töl küldetett követ; feleljen kérdésemre: 
nem érez-e magában egy belsö félelmet és 
szomorúságot Ч 

nÁn'roN. Igen. 
Pönmó. Látja! honnan van az? 
шшGIT. Orman van, mivel nem tudom , 

mit akar velem a’ föbiró úr, és mivel baj 
dúval hozattak ide; és mivel Jámborfy ura 
mat nem láthatom. 

Ff'iBmó. Jámborfy; ez a’ szerencsétleniég’ 
‘шzköы. 

ммюп'r. Valami baja történt Jfi'mborfynak 1 
FöBmó. Ahhoz magfinak semmi köze. 
ммюп‘. Sőt van közöm, föbiró ür, mert 

ofn őt mindenek felett becsülöm és szeretem. 

FőBmó. ’S ezt maga megvallja? 
имюп‘. Meg; ezerszer is meg. 
FöBmó A’ vén blinös! 

мшGIT. Jámborfy nem bu”nös;-azt nem 
hiszem. 

Fönmó. Leányasszony, ne hagyja magát 
a’ roп lélek által elcsábítatni, különben 
teste és lelke mind itt a’ földön, mind az 
örökkévalósrigban veszve van. 



96 

MARGH. Uram , teremtöm‘. 
Fr'iBmó. Valljon meg mindent töredelmes 

szivvel, akkor a’ csábitó nem fog ki lelkén. 
MARGH. Ezt én nem értem. 

FöBmó. Nem jól tanúlta meg a’ katekiz 
must. 

MARGH. Söt inkább; riszteletes úr 110110111 
Fönmó. Eh, mit a’ tisszteletes’.l A’ föbiró 

elöbb való mint a’ tiszteletes. Nom veszi ész 
i‘e mint sürgölődik, forgolódìk köriilötte a’ 
rosz lélek , hm? 

MARGH. Hiszen itt e’ szobában senki sincs 
csak Rz úr. 

Fönmó. Láthatóképen ugyan itt más senki 
sincs, de látbatatlanképen egу rettenetes zsi- 
baj van itt maga köri'il. 

MARGH , melmesen. Nem igaz , -nincs. 
Fönmó. Mig én itt vagyok, addig nincs 

mîtől félni; de ha én elmegyek, és maga nem 
vallott, és ha a’ sötét tömlöczbelevitetik. - 

MARGH. Oh, istenem! 
FöBIRó. Akker majd meglátja, mi fog tÖ1' 

lénni maglival. Sziszegést fog hallani, meg 
ropogást, meg visítást, és a’ feje felett fe 
kete szárnyakkal fog csattogni. 

MARGH. Dehát mit valljak meg? 
FőBmó. Ki az a’ ЫтЪorfy? 
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MARGIT. Az én jótevőm, kit szeretek, ki 
ért imádkozom. 

Főnmó. Miért beszél maga vele mindig az 
erdőben ’s nem itt a’ faluban? 

MARGIT. Mert ő úgy akarja. 
FőBmó. Maga leveleket hord neki. Hall 

juk, kitől valók? 

MARGI'r. Én nem tudom , kitőL-Házi gaz 
dám, a’ kinél lakom, adja kezembe. 

Főnmó. Van pénz is a’ levélben? 
MARGI'r. Van többször. ' 
Fönmó. Sok? 

MARGIT. Én nem tudom mennyi. 
FőBmó. Nem mondta-e azt Jámborfy ,hogy 

magát szereti í? 

MARGIT. Oh , igen. 
Főnmó. Hogy’ hogy'? 
MARGIT. Csak úgy hogy nekem atyai inté- . 

seket ad, ’s megesik hogy néha könnyez is 
mellette. 

FőBIRó. Nem mondja-e magának: Kin 
cseml... Lelkem!.. ’s más efféle?--Lássa 
húgocskám, már a’ rossz lél.ek távozik ma 
gától; már a’ küszöbön van; valljon meg 
szépen mindent, és nem lesz semmi bántá 
sa. No’s? 

xůu'. iirixszíl. x. 5 
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MARGIT. Én nem tudok többet; én nem 
mondhatok többet. 

FőBmó. Nem ’È - Ugy cda van i ki az atyja? 
MARGIT. Azt nem tudom. 

FőBInó. Az anyja? 
MARGIT. Nem ismerem. 

FőBIRó. Ihol, mi kell több, Jámborfy egy 
országvilág-csaló. Maga talán , sőt hihetőleg 
vagyonos szülék’ gyermeke, kinek pénze, 
jószága van, 's Jámborfy azt elkölti, elpa 
zarolja, míg magának csak a’ legszükséges 
beket juttatja.. 

MARGIT. Én nem tudom ki vagyok:'de 
Jámborfy nekem bizonyosan jót akar, ő ve 
lem már eddig is sok jót tett. 

FőBmó. Oh hogy" is ne. 
MARGI'LÉs én őt ugy szeretem mint atyámat. 
FöBmó. Maga konok. 
MARGIT. Miaz konok? 
FőBIRó. Én magát egy pár. esztendőre bör 

tönbe csukatom; hadd tudja meg, mi annak 
következése , ha valaki konok, 

MARGIT. sk. Engemet, ártatlan, szegény 
leányt! 

FőBmó. Valljon meg mindent, akkor a’ 
kocsimban vitetem házamhoz 's jól tartom 
süteménynyel. 
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MARGIT. Én nem vallhatok egyebet, csi' 
näljon főbiró úr a’ mi tetszik. 

FőBmó. Már látom, a’ rossz lélek’ körme 
között van , mig ez ell nem “hagyja, addig én 
nem tehetek semmit. Addig is .-mengeLmrmnjö. 
Csukjátok be ezt a’ személyt a’ tömlöczbe. 

MARGIT. Jámborfy! atyám! oh, ha te ezt 
tudnád! el Mártonnal. . 

FőBmó. Majd kijár az úgy nevezett atyá 
nak is. Marczi, jer be aztán. -- А’ leány 
szép, nem csuda ha tartja; a’ leány szereti 
őt, azért ollyan makacs; ’s a’ leány buta 
is , és azért még bajunk lehet vele. 

MÁRTON , jő. Ez tesz ám még sirást! 
FőBmó. A’ bú'nnek büntetése.-Baki sza 

bót is hozzátok e]. Mondd meg esküdt úrw 
nak, hogy csak keményen rivalkodjék rá. 
Az illyen ember-Csék, mint egy szabó, egy 
tűcsináló és effélék , igen ijedékeny termé 
szetűek ’s megvallanak mindent. -- Láss a' 
dolog után. Márton „1. 

HARM'AD'IK JELENÉS. 
FőBmó. sOMFYNÉL 

SOMFYNÉ. No’s tehát bizodalmas, drága 
főbiró úr, ha úgy tetszik, tartsunk utoljára 
még egy jól megfontolt tanácskozást. 

5 t 
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FöBmó. Tiszta szívemből; a’ jó tanácl 
valóban szükséges. 

soMFYNá. Szóljoh мыt drága főbiró úr, 
mi jött napvilágra? mit vallott a’ leány? hi 
szen itt vagyon a‘ háznál ; Нeаoda? micsoda? 

FőBmó. Egy leány ,nagysa'gos asszonyom, 
ha külsejét csak külsöleg tekintjük; de kü 
lönben szamár , Tanácsosné asszonyom , igazi 
szamár!--Nem tud semmit. Akármint kéb ' 
dezem, faggatom , ijesztgetem; czukorsüte 
ményt tnutтok, vagy tekîntetet ,- mindegy : 
nem tud semmît; nem vall semmit! 

sOMFYNÉ. Ez tettotés. 

Fr'îBmó. Ha kérdem , hová való ? gyermek 
koráról nem tud semmit; miböl él@ más ñ 
zet érte; kik szülei? ő nem tudja; micsoda 
leveleket hord Jámborfynak? Jámborfynak 
szóló leveleket ; -honnan jőnek ezek a’ leve 
Ilek? nem tudja; gazdája bozza mindig azutolsó 
poман-61 ’s adja ngki által; teй-е neki Jám 
borfy' szerelemvallásokat? mentsen isten; és 
könnyhúllatásra fakad, mint a? zápor-felle 
gekkel megterhelt menny; '- kicsoda Jám 
borfy? ő már százszor is kérdezte, de soha 
sem kapott egyéb feleletet, mint atyai inté 
зeкe: és annak igéretét; hogy az öregnek 
gondja leend reá;-és hogy ez a‘ Jámborfy 
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uram olly igen jó, és erre megint sírás zo 
kogás és hozzá kivánkozás,- ez minden, a’ 
mit kitudhattam. 

sOMFYNÉ- De ugyan hihet-e az illyen el 
vetemedett személynek főbiró úr? Ez egy ga 
rasért addig sír, a’ meddig akarják; Nyúljon 
erőszakhoz főbiró úr, éljen hatalmával! - 

FöBmó. Még eddig az eset, nagyságos 
asszonyom, nem ezen czikkely alá való. ’S 
minekutána már az is tudtunkra van, kiv lé 
gyen azon u'gy nevezett Ja'mborfy 

SOMFYNÉ. Ki légyen, főbiró úr?egy nyug. 
hatatlan , veszedelmes bolond , vén csábitó —— 

FöBmó. Tehát az iránt is bizonyos tekin 
tetekkel kell lennünk. 

sOMFYNÉ. Micsoda czifraságok egy ollyan 
emberért, a’ ki semmi többé, és a' kinek 
semmie sincs többé! 

FőBIRó. Nagyságod nekem igen is azt 
mondotta , hogy neki semmie sincs , de » 

soMFvNÉ. Bebizonyítottam, teins 
főbiró úr,- az istenre kérem, -bebizonyí 
tottam , ha mondom. ' 

Fönшб. Bebizonyította? nem! 
SOMFYNÉ. Hiszen az én kis leányom felett 

sírt, megáldotta őt, minden zsebét és szek 
rényét kikereste, ’s nem tudott egyebet ta 
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lálni egy szegény ó tallérnál! Nincs annak 
semmie , teins főbiró úr. 

FöBmó. Nagysa’god egy okos, ért'elmes 
asszonyság, ’s a’ vagyonkeresésben , mint il 
lik, buzgó, de ugy tetszik nekem , igen is 
hevesen `buzgó. Igy én itt attól tartok, 
hogymegcsalatott várakoza'sai nagyságodat az 
,okosság’ lassú lépéséböl idö elölt a’ harag’ 
és boszú’ ügetésébe hajtották által, ’s uagy 
sád sîettében выдают“ a’ pénz mellett a’ 
nélkül, hogy azt észrevette volna. 

soMFYNÉ. Én ismerem a’ sógoromat, úgy 
mint senki más; neki nîncs semmie. 

n’îBmó. Már az eы}; rossz nagyságodnak; 
de nekem még rosszabb. 

sOMFYNÉ. Вogy’ hogy’. rosszabb'? 
FöBmó. Ugy hogy elöttem most a’ paraszt 

helyett megint a’ locumtenentialis secreta 
rius й“, ’s igy a’ 'néplázitási pörnek úgy 
„вы“ vége; a’ kémség’ gyanúja egészen 
elesik. Mikép kössek most én az emberbe ? 

soMFYNl-É. Mikép kössön bele? nem ád-e 
rossz példát a’ községnek? nem él-e egy îзtenд 
telen személylyel НИМt öszveköttetésben? 

FöBmó. Ah,úgy-e? a’ concubinatus elIeni 
törvényeket tetszik érteni? de ezek most az 
úri licentiosus élet' czikkelyébe vágnak ’s 
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minden országos törvényszékeknél olly lata 
observantîa divatozik irántok, hogy a’ birói 
kéznek és itéletnek sulya csak igen lágyan 
fekszik a’ galant bünös felett. Mit csináljon 
illyenkor az ember? 

sOMFYNÉ. De a’ veszedelmes példa itt a’ 
falun? А’ főbiró úrnak hivatalos és keresz 
tényi kötelessége? - 

FöBmó. De ha semmie sincs , nagyságos 
asszonyom? - i .' 

sOMFYNÉ. Nem érdemel-e véres és kegyet 
len bosszút-L 

FőBmó. Hogy semmie sincs ? —— igen ; deha 
a’ bosszú rekem alkalmatlan. Eddigi fárad-1 
ságomért ugyan méltóztatott némi' igérete 
ket tenni- 

sOMFYNÉ. De mi történt tehát a’ dologban l 
FőBXRó. Nem mentem-e el hozzá? 

SOMFYNÉ. Mennyiben van nekem csak ez 
az út! 

FőBmó. Nem ingereltem őt annyira, hogy 
végre megszólamlott beveaen ’smeg kellett neki 
vallania hogy ő az, a’ ki. 

soMFYNń.Hisz’ azt иgy is tudtuk. 
Főmnó. Epen ezt nem tudtuk. A’ mit mi 

‚ tudtunk, az nem volt törvényesen tudva, I 
minden illyen tudás semmi tudás, Semmi 
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személyt nem lehet addig azon személynek 
tartani, a’ ki valójában , mig a’ biró előttmaga 
nem vallotta, hogy ő valójában az, a’ kinek 
tartatik. 

sOMFYNÉ. És az ajándékot nemlehet addig 
ajándéknak tartani, mig az ember zsebébe 
nem teszi. 

FőBmó. Én nagyságodnak sógorát mint 
na gyság o d’ s óg oн“: köz és nyilványos 
tudomásra hoztam ; ez egy actus publicus , a' 
mellyért én jutalmamat kérem. 

soMFYNÉ. Hiszen nekem csak a’ ház' abla 

kán kell vala benéznem, azt megtudni,hogy 
ő az én sógorom. 

FőBIRó. Erre ő azt mondhatta volna, hogy 
nem az, ’s ismét semmi sem lett volna be 
bizonyítva. 

sOMFYNÉ. Tehát előbb a’ törvényszék ele 
jébe kell menni, hogy az ember megtudja , 
kicsoda? 

FőBlRó. Иgy van. 
soMFYNÉ. Akkor is, ha valaki rokonom? 
FőBmó. Kétségkivül. Az én systemám ezt 

tartja :' törvényszéken kivül tekintve az em 
berek nem 'rs emberek, hanem csak isten' 
engedéséből egymás mellett élő és mozgó 
machinák. Csupán a' törvényszék előtt, hol a’ 
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status tudomást vesz lételükről, qualificál 
tatnak valóságos és tagadhatatlan emberekké, 
annak meghatározásával együtt: kicsodák ’s 
micsodák , néу szerint és valósággal e' földön. 

sQMFYNÉ. Ugy hát mi kik vagyunkmost itt? 
FőBIRó. Én itt egy a’ status által megis 

mert persona publica ’s igy kétségtelenül 
ember vagyok. Nagyságod abban a’ prae 
sumtióban vagyon, hogy boldogúlt Somfy ta 
nácsosnak özvegye, de még a’ status’ tudo 
másán kivül , ’s igy nagyságod még csak 
vélhetőleg ember. A’ közönséges életben és 
puszta uтaмаgы illyennek tartom ’s tisz 
telem ugyan nagyságodat, de törvény előtt 
még nem ; -itt nekem nagyságod most még 
csak élő ’s lehelő machina volna, ’s emberi 
ségét előbb be kellene bizonyítania, hogy 
annak vehessem. . 

SOMFYNÉ. Illyenekért aztán még ajándé 
kokat adjon az ember ! ' 

FöBmó. Homlokát törli, Eleget költöttem 's iz 
zadtam én, nagysás asszonyom, mig ennyire 
vihettem. 

sOMFYNÉ. .Igen , ha az úr a‘ sógoromat t é 
b oly o d o t t n ak declarálta volna , akkor 

Főmaó. Az akarat megvolt nálam, nagy 
ságos asszonyom , de az észben egy igen nagy 
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impedimentumot találtam. ’S ezt az akaratot. 
legalább 

sOMFYNÉ. Viszonti a k a r a tt al fizetem , 
kedves f'őbiró úr, 's igy nem maradunk egy 
másnak adósa. . 
' 'FőBmó. Úgy-e? hm! hm! valójában? - 

Rendszerint valamennyi r ossz ember egy 
s'zersmind haszontalan, 's tetemes alkalmat 
lanságára van azoknak,' kik nem haszonta 
lanok. De egy rossz a s s z o n y t , a’ kétsze 
resen rossz tartalom miatt, igazán ké t s z ere s 
személynek és rossznak kellene tartani, mi 
velhogy az emberi ’s különősen a’ férjfmem 
nek kétszeresen alkalmatlan. el. 

NEGYEDIK JELENÉS. 
sOMFYNÉ. LUIZA. 

El utóbbi, már Somfynénak utolsó uavsinűl' belépett. 

sOMFYNÉ. Mi kell neked? 
LUIZA. Mindig ott fent ülök egyedül;ígen 

elúntam magam. ' 
soMFYNÉ. Bátyád még nincs itthon? 

“или. Nincs. Hiszen azt mondta, hogy 
a'falut be akarja futkosni, és estére nem 
jön haza. ' 
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sOMFYNÉ. Ki ne merj nekem az ajtón lép 
ni, azt megmondom. 

LUIZA. Nem , mamám! 
sOMFYNÉ. Azt el nemfelejtem neked,hogy 

hirem nélkül a’ bácsihoz áltfutottál. Hát mit 
beszélt mindent ez a’ szép nagybátyád, mi 
előtt mi jöttünk? 

LUlи. Megcsókolt , sírt, azután kérdezte , 
ha magam vagyok-e? 

sOMFYNÉ. Minek sirsz? hányszor kell azt 
neked megtillanom; csak a’ neveletlen pa 
taszít-leányok sirnak. 

или. Azért, mert a’ jó bácsi 
sOMFYNÉ , hevesen. No’s? 
LUIZA. Ollyan szegény. Adjon neki édes 

mamám valamit; nekünk úgy is van pénzünk 
elég. Ő már öreg ’s nem dolgozhatik. 

soMFYM-î. A’ tékozló! 
LUIZA. Úgy de öreg már, és nem fog “so 

káig dolgozhatni. Én gondoltam valamit, 
édes anyám, a’ mivel bácsin segithetnénk; 
szabad megmondanom? 

. sOMFYNÉ. Halljuk. 
LUIZA. Mamám úgy sem akar ezentúl inast 

tartani, már most számítsa csak öszve Űjjaín 
uamílgnt. az ételt , ruhát, bért , fütést , gyertyát д 
a’ mit ez által megkimél , küldje el ezt mind 
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kész pénzben ide a’ bácsinak; Nynaba ugraboh ezv 
igen szép volna, anyám! А’ mi dolog lesz 
a’ háznál, a’ mit eddig Jancsi tett, azt én 
teszem meg. Kérem, anyám, cselekedje meg. 

soMFYNÉ. Ezt kikönyörögte t(Лed a’ vén 
bátya‘. 

'LUIи. Nem , anyám , igazán nem; ment 
sen isten. 

sOMFYNE'. Hát kitől tanúltad te ezt a’ fel 
Számítást? 

LUlzA. Hallottam a’ minap, mikor anyám 
öszveszámította, mennyibe kenil az inastar 
tás ; és most ott fent magam valék , eszembe 
jutott -— 

soMFYNÉ. Eredj vissza és eszmélkedj' to 
'vább. Allons! 

LUXZA , meghajljn lungh, da nem magy. 
soMFYNÉ. No’s 
или. Ah, mamám! --- 
soMFYNÉ. Megint sirsz? Sírj csak; jól te- 

szed; ma is ugyan szép capitálist мы ki 
magadnak. 

LUIи. Bárcsak inkább apámmal volnék 
lent a’ sirban. ‚1. , 

soMFYNÉ, megan = mjah öumtmi ; mutnlů ujjav-l 
arribo: ër; ТЕМЫ; egyet toppunt. - Átkozott állßPOt! 
iin!" el, 
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ö'röDIK JELENÉS. 

Il . f FOBIRO.BIBO- . 

FöBmó. Én tehát a‘ további bebizonyítá 
sig fel akarom tenni, hogy itteni lakos és 
jobbágy Jámborfy István, kif én Штат, 
kivel szólotlam, ’s kit én valóságos életben 
találtam, ezelött és hajdanta lielytartósági 
titoknok Solnfy István lett légyen. Ez hibe 
tövé válîk elöttem annyiban, mennyiben őt 
a’ magát úgy nevezö Somfy tanácsosné, neki 
úgy nevezett sógorasszonya , valójában annak 
ismeri; ‘s ‘дszoм ö i5,11’ homo qnaestionis, 
ezt egy udvari tanácsosnak, ki neki tcstvére 
volt, és már meghalt , özvegyéül , követke 
zöleg neki, Jámborfynak, sógorasszonyáńl 
ища , ismeri és mondja. De már most hogy’ 
vngyunk a‘ hajadonnal? ki ez a’ leány? 

Bmó. Én er1-öl mit sem tndok, teins` fö 
biró úr. 

FöBlßálámborfy nem mondta meg kend 
nek, ki a’ leápy'! . 

Bmó. Neт uram. Ö erről mit sem szólott. 
Fönmó. Különös körülmény! 
nmó. Csak annyit mondott,hogy a'leányt 

Mihálynak akarja feleségl'il adni. 
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Fönmó. caoamoa". Mihálynak? feleségül î - 
BInd'Mihály már el is ment volt Kisfa 

luba , hogy a’ leányt haza hozza , ’s most eszi 
a’ bú , hogy későn érkezett , mikor a’ leányt 
már elvitték. 

FőBmó. киска. Mihálynak kell a’ lányt el 
venni! láncz a’ lelke ! - 

BmófJámÍmrfy a’ házat', földjeit és kert 
jét ma neki igérte;Mihály és felesége nála fog 
nak lakni holta napjaiglan, azután 

FőBmó. Méginkább kaezng. Nála fognak lakni? 
ha ha ha! Oh, ez derék; mál' ezt értem; ’s 
ez addig jól van, hogy én a’ dolgot értem. - 
De én itt kettős személy vagyok: ember, és 
azután még főbiró is. A’ mit én mint ember 
értek, még nem elegendő arra , a` mit nekem 
mint főbirónak megczäfolhallanul és eldönt 
hetetlenül tndnom kell. Azért is menjen el 
kend Jámborfyhoz ’s rendelje őt ide hozzám, 
hogy én itt törvényes tudomást vehessek a’ 
leányról, a’ mennyiben az, mint valóságos 
élő személy, a’ köz tudomásra élő Mihály 
jobbággyal házasságra léphetik vagy lépendő. 

Bmó. Megértettem, teins főbiró úr, és 
szivemből örvendek, hogy a"főbiró1ir ennek 

'a’ jó embernek nyugtot és békességet akar 
szerezni. el. 
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nATÓDIKJELENÉ& 
F ő B 1 B 6 egyediil. 

Fönmó. NyugtotQ-igen; -— de nem in 
gyen;-nem potomért. Hm, hadd lássam 
òsak, -én még is azt hiszem és azt kell hin 
nem, hogy ennek a’ tekintetes nemzetes - 
parasiztnak pénze van. Ha van: iz za d ni 
kell neki, külőnben - 

HETEDIKJELENÉ& 
FöBmó. MÁnToN. 

MÁRTON. Teins uram, tekintetes uram ! 
Fönmó. No’s? ì 
MÁn'roN. Szörnyl'íség! lázadás'! 
FöBmó. Hol? ki? 

MÁR'IoN. Itt, itt a’ ház elött. Az öreg 
Dörgö meg egy egész sereg parasztság. 

FöBmó. Mit tШaнlak? 

MÁn'roN. Az úr isten tudja , uram ; de néz 
zen csak ki; ott этana!‘ mindnyájan csopor 
tostúl. 

FöBmó. шла; az maia". 0h , bohó! „ат-да. Hi- 
szen le van véve a’ kalapjok! 

MÁRTON , там. Tekimetes Мaт’ 
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FőBmó. Hadd jőjenek be. 
MÁRTON. el. 
FőBmó. Mit akarnak ezek az emberek! 

Hm, ha valami ostobaságot követett el Jám 
borfy úr, -annál jobb; tudom , megkeserűli 
erszénye. 

NYOLCZADIK JELENÉS. 
nönGö. FőB'IRó. 

nönGö. Az ajtóban. Maradjatok ti kinn, - ott 
kinn maradjatok, ha mondom. 

FöBmó. Had jőjenek be. 
nöRGö. Nem szüksége, uram; beszédre 

egy is elég, ’s az igazság nem lesi azért 
különb, ha húsz ember ordítozza. 

FőBmó. Hát mi baj? 
DöRGö. Elég baj, teins főbiró uram; - 

azt a’ gaz embert, a’ kit nem akarok meg 
nevezni, in’ kit csak most ismertünk meg 
igazán, Oszû Jakab nevére, a’ ki kémül 
haszmiltatja magát ’s a’ ki egy suhanczot 
megfizet, hogy hágjon keresztül a’ sövényen, 
és Jámborfynak 15 szép fiatal gyümölcsfáját 
törjön le, szakaszszon ki. 

FŐBIRó. Ezt csak mondja kend, Dörgő! 
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nönGö. Be tudom bizonyítani, uram; — 
ezt a’ gazembert csukassa be főbiró úr! 

Főnmó. Tizenöt fiatal fát? 
nöBGö. Be kell őt csukatni uram!» 
FőBmó. De kend felel aztán róla? 

nönGö. Igen, én felelek , uram. --De még 
itt nincs vége. A’ Három-Farkasné] kár 
tyáznak! 

FőBmó. Ma, hétköznap? 
nönGö. Pedig a’ játék tilos. 
FőBIBó. Természetszerint. Kik a’ gazem 

berek il 

nönGő Gazember talán csak e g y van köz 
tök , uram; a’ többi sült szamár. Ördöngös 
egy játék az, uram, én soh' se’ láttam oly 
lyat. Egyik ott й! az asztalnál, ’s veti a’ 
kártyákat, előtte egy nagy rakás pénz. Ebből 
ő egy két garast kifizet, de nyomban körú'l 
jár ’s az ostobák elől csak úgy söpri a’ fo 
rint'okat és huszasokat a’ maga rakásához. 

Főnmó. Mi a’ lánczos , hiszen ez fa'ró. 
nönoő. Az az uram; ő maga is azt mond 

ja , hogy az ó testamentomból való. 
FőBmó. Ki hozta fel litt ezt a’ játékot, 

kicsoda-"9 

DöRGö. A’ kit tekintetes úr hozott ki ma 
gával, nyalka városi мы. Én nem isme 

KÖLL :Ã'rx'xszim x. 5** 
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rem, de ott azi: mondtIik, hogy a’ teытe 
tes úrral jött; zöld haczu'ka van raрa. 

Fönшб. Szerelmes úr isten!-- 
Dörmö. Éppen csak a’ tekihtetes ul‘am’ 

becsületéért jöttem elöbb Нe , hogy bejelent 
sem; kñlönben kötözve hozattuk volna a’ 
föbirói széknek elejébe. 

Ff'iBmó. Súgjátok meg neki, hogytüstént 
hagyja abba a’ játékot és jöjön ide,a’ föbiró 
hivatalosan idézteti. 

DöRGr'i. А’ hivatalnak nem sligni, hanem 
fenszóval illenék beszélni. 

FöBmó. Hát' mondjátok meg neki fenszóval. 
‚‚ 

nöRGö. Hangos szóval , ш’am. О tam'totta 
meg шoкаt a’ szamarakat a’ játékra. De 
ugyan átkozott sebesen is jár a’ kártya ke 
zében ; azok meg kön'íllepték az ватa“, 
mint a’ raj a’ kast. Az öreg Jakab már 45 
forintot vesztett; a’ borbély pedig zálogba 
adta a’ kántornak egész kötölékét. 

FöBmó. Borzasztó ! 

'nörmö. Felállanak a' székekre, uram, 
egész az ajtóig ’è egymás’ мыn keresztl'íl 
„тают: oda pénzeiket. Teins .föbiró úr 
nak köxelessége tisztáq tartani a’ falut a’ 
kóborlóktól és világ-csalóktól , azért hát cse 
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lekedje meg, hogy ez a’ siheder takarod 
jék ki köziilünk. 

FöBmó. Minden bizonynyal;.minden bi 
zdnynyal. ' 

DöBGő. Jakabot pedig a’ biró csukassa be. 
Ft'iBmó. Jakab egy tehetös gazda , barátom! 
DönGö. Annál inkább, teins föbiró úr; 

annál inkább. ‚ 
.FőBIB6. Vitessétek el ¿t a’ faluházára. 

DöRGő. Teins uram’ parancsolatjára. - 
Már (тoв! - ké "10s. csak azt az egyet kérnök még föbiró так, szerezzen anpak a’ becsüle 
tes Jámborfynak nyugtot. , 

rönmó. Nyugtot én csak ott 'szerezhetelg 
a’ hol nyugtalansa’g van. Ezt pedig csak ak 
koд‘ tehetek fel, ha valaki által és valaki el 
len egy az elsönek kárára elkövetett törvény 
szerú' cselekedet van bebizonyl’tva. 

DönGö. Ma'r hiszen én azt gondolom ,uram, 
hogy a’ mi ma reggel óta Jámborfyval t61’ 
tént - 

FöBmó. Az, barátom, kivevén az oltvá 
nyok’ pusztitását , törvény'es procedúra. 

DöBGö. Annak u’ Mihálynak pedig adassa 
vissza kedvese't, teins főbiró úr. Ott kullog 
szegény az udvaron лagy szomorún. 

Fönmó. А’ szomorúság, barátom, önkéf 
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nyes cselekedet , mellyet Mihály most elkö 
тet, de mellyet abban is hagyhatna. Ebből 
a’ czimböl nem lehet panaszkodni. Hiszen 
Mihály vidáт is lehetne!- 

DöRGő. Úgy Ыt adja ki neki a’ leányt, 
fůbiró úr. 

Föumó. Tekintetbe vévén minden kön,íl 

álliîst , ha a’ leány csak ugyan leánynak fog 
találtatni, ’s minden törvényes kérdésre meg 
felel, magam is öt törvény elött leánynak 
fogom ismerni ’s egész becsiettel Jámbor 
fyhoz' visszavinni. 

DönGö. Már úgy jól van, uram. A’ kár 
tyást le a’ hegynek, Jámborfyuak nyugtot 
a’ házába, ’s Mihálynak a’kedvesét karjába: 
akkor főbiró úr egy egész pint színbort ürit- 
het ki, ’s hozzá ezt mondhatja: ma isten’ ne- 
vében .“Мaт el hivatalomban! Ne vegye rosz 
neven, teins föbiró úr. e1. 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

F ö B I R ó eg'yeam. 

FöBmó. Киen úgy tarbson, már a’ ma'sik 
félre kell áltmennem, - csak lassacskán, 
ha. pénze nincs, de egyszerre ha megiìzethet. 
A’ dolog egészen másképen kezd fordúlni. 
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TIZEDIK JELENÉS. 

FőBIRó. BIRó. 

Bmó. Nem kell semmi büntetés Jakabra , 
teins főbiró úr; Jámborfy nem akarpanaszra 
kelni ’s a’ kártévőnek keresztényi szeretetből 
megbocsát. 

FŐBIRó. Szép, szép. 
Bmó. Egyszersmind kikéri magának a’ vár 

alatti puszta helyet, hol a’ község’ javára 
saját költségén egy gyümölcs-faiskolát akar 
állítani. Ez, úgy mond, el fogja vele kárát 
feledtetni. . 

FőBmó. Dicső, igen dicső. De a’ helyet 
nem adhatom oda. Azon helyen eddig a’ li 
bék legeltek, ’s igy a’ hely a’ libáké, vagy 
is igazság szerint azoké, kiké a’ libák’s kik 
rajta azokat legeltették. Egy szóval a’ hely 
a‘ községé, melly és mellynek utódjai azon 
most, és a’ világ' végéig libáikat legeltetik 
és legeltetni fogják. 

Bmó. Igen, de a’ libák máshol is legel 
hetnek , ’s a’'jóvgyümölcs nekünk is, és 
gyermekeinknek is sokkal több hasznot hajt. 

FőBmó. Akkor Jámborfynak irásban hoz 
zém kell folyamodni, hogy a’ községet egy 
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illyen hasznos iskolával megajándékozhassa. 
Azután én a’ községet egybe fogom hivatni ’s 
ez ki fogja nyilatkoztatni, ha valljon inkább 
akar-e hízott libákat, vagy fris gyümölcsöt 
enni. Ha aztán a’ község jobban szereti a’ 
gyümölcsöt, mint a’ libát', és kinyilatkoz 
tatja, miképen teljes meggyőződése szerint. 
hiszi, hogy ivadéka is jobban fogja a’ gyü 
mölcsöt 'mint a’ libákat szeretni, és erről 
ivadéka ellen reversálist fog adni; akkor a’ 
dolgát a’ tekintetes földes uraságnak be fog 
juk jelenthetni. Ezután, és feltévén, hogy a’ 
földes uraság a’ községgel a’ gyümölcs, a’ 
libák ’s a’ jövendő ivadék iránt egyenlő ér- . 
telemben fog lenni: Jámborfynak azt felel 
hetjük , hogy az alapitvány elfogadtatik, azt 
megköszönjük ’s ha a’ gyümölcs megterem, 
azt megeszszük. De hiszen egy illyen iskola 
sokba kerül; hát van Jámborfynak 'pénzeß 

1 Bmó. Van , uram; pénze és vagyona. 
FőBIRó, nyájasan. Valósággal? ’s ha szabad 

kérdeni, ugyan mennyi? 
BIRó. Körülbelől, uram ,' a’ mint én lá 

tom, valami busz ezer forint pengö. Ő a’ 
községről sem fog megfelejtkezni. 

FőBmó. A’ községről-e? hm, hm! Na; 
hiszen, a’ község mi mindnyájan vagyunk. 
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Én , példának okáért , igazán felvéve a’ dol 
got, maga a’ község vagyok, sem több sem 
kevesebb. 

Bmó. Ha én jól értettem, ő a’ szegények’ 
számára. — 

FöBmó, hidegebben. Úgy-e? a’ szegények' 
számára l-tehát csak szép vagyont-Már 
úgy bizony máskép kellene ama' bizonyos 
haja'don’ dolgában eljárnia. Ha Jámborfy 
emberséges embernek mutatja magát, én neki 
a’ bebizonyítást kész vagyok megkönnyíteni; 
- hanem , természetesen 

BIRó. Аrra ugyan nehezen lesz szükség, 
teins főbiró uram , mert Jámborfy az illyen 
dolgokban sem adni sem venni nem szokott. 
v'S minekutána a’ leány már annyi, mint Mi 
hálynak eljegyzett menyasszonya 

Főnmó. Vannak különféle menyasszonyok, 
barátom. Vannak ollyanok, kik menyasszo 
nyok akarnak, vagylegalábbakarnának 
lenni, ’s igy praesumtive lehetnének; és is 
mét vannak ollyanok , kik “k é nyte l e n e k 
menyasszonyokká lenni, kik tehát nem ak ar 
nák a’ menyasszonyságot és még is azok. 
Ez utóbbiak közzé tartozik a’ nevezett sze 
mély is; ő az okosságnak, nem az indúlat 
nak menyasszonya; ’s az illyen esetekben 
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költeni nem akarni ostobaság-Mondja meg 
kelmed Jámborfynak, hogy ezt tőlem hallot 
ta. Isten áldja meg каnаeт. 

Bmó. el. ь 
Fönшб. Nem adtok semmit? Sem egyik, 

sem másik? Oh, ha ti okosak vagytok, ne 
kem is van eszem. -Az auctoritás, látom, 
nem ér semmit, ezt fel sem veszik; syste 
mámmal ’s tudományos procedurámmal csak ъ 
játszanak; e' szerint tehát nem marad egyéb 
hátra, mint erőszak és hatalom. Most tehát 
ezt fogjuk applicálni. Ha Jámborfy ezt is ki 
tudja játszani, a’ mi még is bajos , mert a’ 
hatalom már természete szerint erős és hat 

hatós, legalább előbb ezt az erőt, és ezt a‘ 
hatalmat meg fogja érzeni. 

TIZENEGYEDIK JgLENEs. 
II I ' l 

FOBIRO. SOMFYNE. 

FöBmó. Ah , ime , nagysád? bezzeg szép 
históriák! ki hitte volna ezt! 

SOMFYNÉ. No’s , a’ leány? 
FőBIRó. Nem; a’ sógor úr. P énze van, 

nagysád, pénze, sok pénze! 
soMFrNE'. Teremtő istenem! 
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FöBmó. Maga mondotta a’ birónak, mint 
egy 15-20 ezer pengö 

soMFYNI..î. Mit kell hallanom? 

Fönmó. Több mint 20 ezer pengö. Aján 
dékokat akar tenni falunak. 

soMFYNÉ. Oh , a’ csalfa lélek! 
FőBmó. Még ma, nagyságos asszonyom! 
soMFYNÉ. Édes drága föbiró úr, most se 

gitsen kérem rajtunk, hogy a’ - 
FöBmó. Lehetetlen nagyságos asszonyom, 

lehetetlen , a’ körülmények!-Legjobblesz, 
ha befogat nagysád, és haza indúl. 

soMFYNÉ. lsten őrizzen! én nem megyek 
innen egy tapodtat sem; én itt hr-ízat bér 
lek ’s ki nem mozdúlok helyemböl. 

FöBmó. Nagysád"urfia fa'rora tanitotta a’ 
parasztokat. 

soMFYm-î. Unalmában. 

Fößmó. Kizsebelte a’ jobbágyságor. 
sonFYNÉ. A’ semmirekellö! 

FöBlRó. A’ törvények 
soMFYNÉ. Hagyjuk el azokat, teîns мы"; 

l'u‘ - 

Fönmó. Fogsággal büntetik a’ tiltott já 
tékot l'izöket. A’ parasztok felzúdúllak el 
lene ’s a’ hiилaн és keresztényi шлeм 
ségem -- 

хе". :Ã1-inni’. x. б 
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soMFYNÉ. Mit kiván ezért, teins föbiró úr? 
FöBmó. Иt nincs egyéb orvosság mint az 

elútazás. Én szembe Манoк a’ felindúltjob 
bágyokkal és a’ sógor lirral. Fizesse ki 
nagysád nálam lévő számadását ’s azzal in 
dúljon isten’ hirével csendes házi körébe. e1. 

SOMFYNÉ. А’ szép örökség! 20 ezer forint 
pengö! az én drága мaт! oh, baj , oh hal 
]atlan szerencsétlenség! 

TlzENKETTEDIK JELENÉS. 

somFvNÉ. FEnENcz. 

soMFYNxí. Te kártyás , - te gazember ! 
FERENCz , new. Mit akar anyám? itt van 

180 forint tiszta nyereség; ennyit a’ mi egész 
тиn!‘ nem ér. ' 

soMFYNl..î. 20 ezer forint pаgы-20 ezer 
pengö! f ' 

FERENCZ. Kinek? hol? 
soMFvNÉ. A' sógornak; ah, ah, kétségbe 

kel] esnem. 

FERENcz. Micsoda? mit тoт! anyám? 
soMFvNÉ. Nem hallod,a’ sógornak 2() ezer 

pengő Тoйм]? van. ' 
FERENcz. Atkozott portéka !_ 
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sonFYNÉ. ’S ö aт a’ falunak ajándékozza. 
FERENcz. Fordítani kell a’ dolgon.' A’ fő 

biró — ' 

soMFYNÉ. Ravasz, tolvaj, meg van тeзz 
legetve. Azt mondja, hogy menjünk. 

FEHENcz. Mi nem megyünk. 
snMFYNÉ. Te az aristomba, - mert j%“ 

szottál. 

FERENcz. Felezünk, föbiró lir! 
soMFYNÉ. Mindenünk oda lesz ; én görcsöt 

kapok; én megbolondúlok; halva viszte'k ha- 
za !'-Húsz eze; pengő; тoй is minden ta 
gmn reszket bele. Uram illenem; hiszen en 
nek ezer pengö, az esztendei kamatja csak 
5 peшenиe}; öt esztendei kama“)t a‘ f6 sum 
ma'hoz adva , 25 ezer forint töke! Mit kezd 
jünk , mit csináljunk? Tudsz-e Уaйт“? 
tudsz-e valami módot? Gondolkodjál és hivd 
istent segitség'ůl. Én nem tudok gondolknd 
ni , --- sziveln И] , -meghalok , oda vagynk ! 
Ea'gyadtln székre veli magdt. ' 

PERENCZ. Ki az slutt „мешат:, kevés szůnet шёл, 

lsvaszúl. Mamáml 

sonn'NÉ. Tudsz valamit? hogy megkap- 
juk a’ Миши-de bizonyost, különben csak 
takarodj’ ki az ajtón, ’s menj a’ meddig sze 
meddel Шин. 

60 
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PERENcz. Én tudok valamit. 
soMFYNÉ. Felugrik. Ki vele, hadd halljuk , 

nekem иgy sincs semmi reménységem. 
FERENCz. Az a’ leány --- 
soMFYNrî. Hiszen az egy talle’rt, meg egy 

áldást kapott - ' 
FERENcz. Az a’ parasztleány, anyám, 

- a’ bácsi’ bálványa, -ezzel kell. . . . 
soMFYNÉ. Mчьрще. Igen! helyesen, fiam! 

Ehhez keп egyszeriben menpünk, Вeszа- 
m'ink, dicsérnünk, csókolnunk, hizelked 
nünk , ruháznunk, ölelnünk , szorítgatnunk , 
és mindent igérgìgtnünk. Isten adta neked ezt 
a’ gondolatot; menjünk, indúljunk szaporán 
hozzá , hozzá‘. Eme: ‚мадам. 

TIZENHARMADIK JELENÉS. 

FöBlnó. FEnENc z. 

FöBmó. Menydörgős egy lárma ez itt, úrfi ; 
Hiszen a’ mamán úgy csatáz, hogy Jericho’ fa 
lai is ledölhetnének bele. 

FERENCz. Az örökség _ 
Fc'inmó. Azt elfútta a’ szél nagyságtok 

elöl. Csak fog'assanak és indúljanak minél 
eшь‘). 
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nam-mez. Főbiró úr, adjunk mi ketten 
bankot a’ Három-farkasnál moitié; -- Mit? 
vagy szerezzünk privilegiumot az egész or 
szágra;-ez nem volna bolondság. Ezek a’ 
gazok itt buzát, és kakast is tehetnének а’ 
kártyára. el. 

Főnmó. Csúnya kis fattyú,-'- ez la! 

TIZENNEGYEDIK JELENÉS. 
Főnmó. MÁRTON. швъъ MIHÁLY. 

MÁRTON.“ Jámborfy’ Mihálya már régóta 
várakozik ott kinn ; szeretne egy pár szót з26 
lani u’ tekintetes főbiró úrral. 

FőBmó. Bátran, Нam; Mihály és akárki, 
minden bejelentés nélkűl; azért vagyok itt; 
ú- hadd jőjön be. 

MÁRTON. Megy, ajtót nyit ё! el. 
MIHÁLY. Pnruitonn медь-1:j. magh. Isten nap’, 

nagy jó uramnak; de'ha még valami titulusa 
vagy neve járna nagy jó uramnak , csak 
mondja meg egyenesen , mert én ollyan em 
ber vagyok a’ ki szereti megadni mindenkinek 
a’ mi övé. 

FőBmó. Semmi, fiam, mondd csak úgy: 
főbiró úr. 
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MIHÁLY. Hát csak úgy, főbiró. Mondja 
meg hát nekem, uram főbiró uram, szabad-e 
egy derék, szép , és becsületes leányt min 
den igaz ok nélkűl csak úgy bezáratni? 

pőnmó. Ej, ej, Miska! 
MIHÁLY. А’ lány enyim uram; én vagyok 

a’ vőlegénye, a’ mint itt lát az úr. Mi baja 
van az úrnak avval a’ leánynyal , vagy velem 
főbiró létére? Erre feleljen meg nekem ,tisz 
telettel legyen mondva , mert szeretném tudni. 

FőBmó. A’ mi bajom van vele , fiam, az 
nekem hivatalos bajom; már pedig noha a’ 
fдымi hivatalnak gondja van reád, neked 
a’ főbirói hivatalra semmi gondod; azért ш 
hát hallgass és várd el a’ végét. 

MIHÁLY. Mi gondja van a’ hivatalnak je 
gyesemre'! ezt akarom én tudni. 

FŐBIRó. Azt fiam megkapod irásban an 
nak idejében. 

MIHÁLY. Én irást nem tudok olvasni, ha 
nem - 

FőBшб. Már arról á’ hivatalnem tehet. 
MIHÁLY. Hát ha tehetne , uram !- 
FőBIRó; A’ hivatal azt teszi fel, hogy 

minden ember tud olvasni, ’s a’ szerint szo 
kott procedálni. 

MIHÁLY. De hát tegye fel most az. úr azt, 
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hogy én beszélni tudok. Én már beszéltem; 
most feleljen nekem az úr; én azt akarom 

» tudni - 

' sen véget a’ dolognak 

Fönmб.. Navet. Mihály', nem jó az ember 
nek mindent tudni. - 

MIHÁLY. Hiszen a’ főbiró úr megint, _ 
ne vegye rosz neven, -nem tud semmit, - 
arról a’ leányról „tuашлык. Azért hát ves 

‘s adja ki nekem a’ 
személyt. , 

Fönшб. Kicsoda az a’ személy'? 
MIHÁLY. Az egy leány. ' 
FőBmó. ’S mi akar lenni? 
MIHÁLY. Menyasszonyom. 
FőBIRó. És aztán? 
MIHÁLY. Feleségem. Emberségemre , uram, 

én elveszem. Én láttam a’ leányt az abla 
kon és tudom hogy szép; különben is már 
annyi mint enyim - 

FőBшб. Ki mondta neked, hogy annyi 
mint tied? 

MIHÁLY. Hát uram, a’ ki eltartotta. 
FőBmó. De mi ér t tartotta el, Mihályi 
MIHÁLY. Azért, uram, hogy meg ne hal 

jon éhhel.- ’S most annak gondja lesz arra 
is, hogy nekünk mind kettőnknek legyen 
miből élnünk. Házát és kertjét nekünk adja, 
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hogy igazi és egész gazdák legyünk. Azért 
Мt uram , csak nyittassa fel az ajtót és eresz 
:ze őt haza. 

FőBIRó. Elég korán megkapjátok őt még, 
tejámbor két szerető! K-sz-g. ' 

MIHÁLY. K e t t ő? Hogy’ kell ezt érteni? 
-Az egyik szerető tehát é n volnék talán 
uram ’G ` 

Főnmó. Minden bizonynyal. 
MIHÁLY. Minden bizonynyal , uram , annak 

a’ leánynak csak egy a’ szeretője , ’s ő azt 
még nem is isméri. Mihálynak hivják uram, 
ha isméri , ’s ez a’ Mihály itt áll ; envagyok. 

FőBIRó. De hát az ö r e g eb b szerető , 
Mihály? az öreg szerető'Q-l 

MIHÁLY. Ki volna az, uram? 
rőnmó. Oh, hát azt sem tudod? Ki jár 

minden hónapban a’ csererdőbe, a" nagy ke 
reszthez? Ki adja neked a’ házat és kertet, 
hm? Az igaz, hogy jó embered neked ez a‘ 
vén Jámborfy, hahaha! , 

MIHÁLY. Kérem, uram, hagyjuk el ezt 
az öreg úr, meg ezt a" vén szerető nevet; 
mert a’ könyvben nem úgy van megirva. 
Jámborfy István az ő neve, mikor a’ por 
tiót fizeti. Ha erről akar főbiró uram szá 
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lani, mondja ki egyenesen, тert mondha 
tom, a’ fejem már főni kezd egy kicsinyt. - 

FöBIRó. Homlokára ‘тип, nevelve. ОЪ, flum, a’ 
fejeddel még ezután lesz bajod; hahaha! 

MIHÁLY.'Uran1; meg ne haragitson, azt 
megmondom. 

TIZENÖTÖDIK JELENES. 
voL'rAx. JÁMBORFY. шьь MÁR'ros. 

JÁMBORFY. jö. Teins főbiró úr - 
FőBmó. Csak lassan; csak lassan; - ki 

beszéljen már mest hármunk közzůl? 
MIHÁLY. Idótl'il várj; azt mondta az apám. 

simborryhu. Szóljon előbb , uram'. ` 
FöBmó. Sorodra v árj , Нam, igyszól 

a’ közmondás. Tehn't, mint hallom, Snmfy 
тoknok úrhoz van szerencsém--? 

IÁMBORFY. Azon idö nincs többé. 
FőBmó. Tehát ki légyen ;-most másod 

szor kérdem. ‘ 

JÁMBORFY. A'fabarar. mum.' Föbiró ! mgarLJob 
bágy. 

Főnmó. Nyájmn. Ha különben barátságom . 
JÁMBORFY. 'Én nem kötök többé barátságot. 
FöBmó. Ismeretségem - 
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JÁMBORFY. Nem kivánom az úrnak hogy 
velem megismerkedjék. 

Fönmó. Vagy, ha különb.en bajos ügyei 
ben segt'thetek - 

JÁMBORFY. Ma regge] me'g segít'hetett vnl 
na, főbiró ńr, most nem többé. , 

FöBmó. Ganyxaezaün. Na, na, majd meg 
látjukl- ‹ 

JÁMBORFY. Én meghagyom ùraságodnak a’ 
föbirói tollat; hagyja megnlraságod nekem 
az ekét. Nekünk nem lehet közelednünk 
egyma’shoz. i ' 

FöBmó. Tehát jobbágy? 
JÁMBORFY. Jobbágy, mint eddig. 
Fc'íBmó. ваты. А’ hogy’ akarja kend. 
JÁMBORFY. Én azért jöttem , hogy a’ leányt 

elvigyem, és kérdezzem- '- ' ' 
FöBmó'. Semmi kérdés ; - a’ kérdés engem 

illet. A’ leány itt marad , mig minden kivi 
láglik. ' 

JÁMBORFY. Tehát tegye világossá, fôbiró 
ür, a’ mi még homályos elötte. 

Ff'iBmó. Irásban. . - 
JÁMnoRFY. Nem irásban;-szóval. 
FöBmó. Síít irásban; én úgy akarom. 
JÁMBORFY. Én nem akarom. Itt sem pör, 
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sem "И nincsen. Legyen tehát a’ зanyarga 
tásnak vége; ezt én nkarom. l ' 

MIHÁLY. к; „ш hangmat ‘мы. Ugy kell ; úgy 
van! Föbiró uramnak szép esze van, kösse 
fel csak most egy kicsinyt. 

FöBmó. ниши шьщьм. Hallgass 'ficzkó! 
Jamborfyhoz. Kend nem apja a’ leánynak? 

JÁMBORFY. Nem‘vagyok. 
~ FöBmó. Gúnykamjjal. Mije tehát'? 

JÁMBORFY. Jótevöje. 
FöBmó. готы kaezag. All l 
MmÁLY. Ez uramnak rendes, úgy-e? Meg 

hiszem biz’ azt, тert uram csak venni sze 
ret, de nem adni. _ 

JÁMBURFY. Komolyßn Mihályhoz. Mihály, fogd 
be мádat- 

MmÁLY. Hmm.. Nem fogçm biz’ én uram , 
ha az ördög elvisz is -engedelmével legyen 
mondva föbiró uramnak ; -hiszen azt mond 
ta az előtt hogy uram a’ leánynak szeretöje. 

JÁMBORFY. A' fabiróhoz. Akkor az úr egyigen 
alacsony rIigalmat ejtett ki. 

MIHÁLY. Ehol van ni; mondtam 158“? 
Az isten áldja meg uramat», hogy nem akar‘; 
a’ leány’ szeretöje lenni. ', „,i 

JÁMBORFY. Rosksz hirbe hozni engem рse 
lédeim elött ’s olly dologban, mellyet soha 
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sem lesz képes bebizonyítani; -mert ime 
itt vagyok, csukasson be engem, ha azthiszi 
hogy képes, - nem szégyenli magát főbi 
ró úr? 

MIHÁLY. Nem, uram, egy szikrát se’ szé 
gyenli. Hiszen, uram, azt hiszi felőlünk, 
hogy mi ketten akarjuk a’ leányt elvenni. 

FőBIRó. Fattyú, te nemtelen kezdesz 
lenni. 

MIHÁLY. Uram, Xén szegény legény va 
gyok, de becsületes. Már most mondja meg 
az úr nekem, ha van lélekisme'rete , micsoda 
gazember mondatna illyeneket magáról és 
nem kapna mindjárt a’ beszélő’ hajába, ha 
az nem a’ maga föbirája volna, kit tisztel 
ni és becsülni köteles az ember ,a‘ mig le 
h e t? —— 

FöBmó. Elég al , a’ leány gyanús és foly 
vást fogva marad. ' 

IáwmonFY. Az úr köteles őt nyomban ki 
bocsátani. 

FőBmó. Nem vagyok ‘s nem is fogom. 
"MIHÁLY. Oh, ugyan ne bizza „el magát 

abban a' ozudar ajtóban, melly ald őt be 
záratta; én azt egy rugással beü'töm 's a' 
leányt karjaimon viszem kia 

FöBmó. im" umn. 
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JÁMBORPY. Hallgass, Mihály, így nem 
szabad beszélni. - 

Fönmó. Megmutatom én.kendnek , ki itt 
a’ főbiró. ' 

JÁMBORFY. Én sem fogom elfelejteni, ki 
itt az ember. - ` 

FöBmó. Mit fog kend tenni? l 
JÁMBoRFY. Mit,.. azt még nem tudom, de 

bizonyosan mindent, a’ mivel magamnak és 
a’ becsületnek tartozom. ' 

MIHÁLY.' Igen, uram, csak rajta; nem 
hagyja el uramat Mihály , ollyan igaz , mint 
hogy keresztény ember vagyok , és hogy még 
soha senkit sem hagytam cserben. 

MÁRTON. Jő. 

FőBmó. Hivjátok el a’ birót. 
MIHÁLY. Az is mellettem lesz. 

FőBXRó. És parasztokat. - 
JÁMnoRFYr'Minek' a’ parasztok 3 
Fönmó. Vasvillákkal !- 
MÁRTON. el. 

FőmRó. Egyszeribe! 
JÁMBORFY. Mit akar ezekkel az úr? mmm, 

megy hozzá. Főbiró úr, vannak pillanatok, mi 
dőn a’ legbéketüröbb ember a’ legveszedel 
mesebb! 

Főmnó. Jó lélekisméretem véd engemet. 
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JÁMBoRFY. ’S engemet az enyińl fölemel , 
hngy az eröszakot kaczagha'ssam. 

Fömnó. Мёg egyszer kérdezem, bátyja 
kend af leánynak?- ' ' 

JÁMBORFY. Sem atyja sem bátyja. Titko 
mat egy barátnak megmnńdanám; az úr'nak 
nem mondom meg. 

FöBmó. Úgy a’ leány egy szajha. 
nuHÁLY. nlp: „вы, de Jamuorry megfogjg. Láncz 

a’ lelke, most’már Мég 
JÁMBORFY. Artatlan egу hajadon, uram , 

eдy virág kit én sok bajjal neveltlem, зzeм 
zálog, mellyen életem’ nyugalma és őröme 
nyugszik. Az ő hire ’s becsülete szent, ’s а‘ 
ki ezt sérti, életét teszi ki koczkára. 

Fr'îBmó. BizonyI’tsa be jámborságát ’s Ъе 
csületes erkölcseit. ' 

JÁMBORFY. Én vngyok a’ kezes érette ; 4 
de tiem pénzze'l. .Azt látom , .hogy itt a’ bé 
két meg vrisárolhatnäm, de én ezt nem te 
szem. Szavam és becsñletem kezes.a’ leányért. 

Fönmó. 'És kendért magáért ki a’ kezes ‘Ё 
MIHÁLY. mé mgm.. Én vagyok, -- itt va'- 

gyokt. 
JÁMBORFY. мамы állknrolva wia. 
Fr'îBmó. Derék egy kezes. 

' MmÁLY. Fogadja el ezt a’ kezest uram, 
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ha jót akar. Nézzen ide , nézzen meg engem 
q'ól': mi kfogása lehet én ellenem, hogy 
szavamat nem akarja elfogadni? -- Én be 
csületes apának vagy'ok gyermeke, kezem 
nem restelli a’ munkait "s szememet egész bá 
torsággal szegezhetem az ür’ két szemébe. 
Ez az ember itt apám helyett van nekem, ’s 
a’ mit egy fiú apjáért megtehet, azt megte 
szem én isérette, ha a’ falu’ тvпым rám 
'küldi is az úr, ha véremet kell is nntannm 
érette.- ' . 

JÁMnoRFY. Mihály, édes jó Miskám!' 
MIHÁLY. xirejlík hujul közzül. Eh , mit, uram? 

ha uram megtette a’ mi egy apához illik, én 
is megteszem a'.mi egy fiúhoz illik. Ha'irni 
nem tanúltam is, de ezt legalább még is 
megtanúltam. Azt érzem mindenütt, belsőm» 
nek minden rejtekében, hogy én e’ földön 
mindenemet uramnak köszönöm ’s ezt én 

meghálálom, végső csepvéremmel, isten en 
gem ugy segéljen! 

TIZENHATODIK JELENÉSg'. 
8186- Négy „nina, paraszt az ajtóban. v o1. T'A K. : 

Fönmó. Vigyëtek el innen ezt a’ ‘мы. 
IÁMBORFY. Hevesen. „ ' , ‚ 

‚ . F oblro nr! 
BIRD' Kerve' . 
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Pönmó. A’ lyukbn vele, mondom, sza- 
porán. l, 

JÁMBORPY. Az a’ tolvajok’ és utonállók’ 
helye, nem ezé a’ becsületes embere'. 

MIHÁLY. negfugja Jamborry:. Én nem megyek a’ 
lyukba; én itt maradok, itt van helyem. 
Barátim, férjfìak, becsületes zomszédok, 
boldogúlt apámnak jó baráti, ittlfitjátok má 
sodik apńmat; e’ mellett kell nekem marad 
nom , ezt ápolnom, ez kötelességem. Sza 
kaszszatok el mellöle , ha tudtok, ha стаda 
rok és gazemberek vagytok. 

FöBmó. Вaш, legények !, 
PARAsz'roK. nelépmx. 

JÁMBORFY. meiаlbe. Megálljatok! 
81116- Int n’ parasztoknak, по! megálîanak. 
JÁMBORFY. Mihalyf „enden enelin magna п 1j1.; ген, 

‚щ. egy par lépéßre v;m«;5.a«yai1.g. Eredi , Mihály. l 
MIHÁL". Öszveleszi a' kezét, rá лёг, uíinel mán. Uf 

isten , _mit akar uram’? 1mm' am. 
JÁMBORFY. I„1,1wgy штат. Eredj , íìam; a’ 

felsöség’ parancsolatja! А’ гаммы. Most m/ár 
az úr elvált az emberiségtöl, el a’ becsület 
$61- xsaihálylmz.. Te fiui just лereнд magadnak 
nálam, mint én magamnak atyai just szerez- 
tem volt nálad! „дамп. hiv lélek , te Шатot 
tad a’ próbát; az isten’ áldása nyugodjék 
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feletted; kezeidbe fogom lehajtani haldokló 
fejemet. - Most eredj ! 

MIHÁLY. Akarja , apám , -- csakugyan e1 
тeтek? 

JÁMBORFY. Akarom, Байm. 
MIHÁLY. Úgy nîncs semmi baj ,- én.úgy e!‘ 

megyek. ' 
JÁMBORFY. Háhy embert íìzettem meg pénz 

zel , csak hogy megszenvedjen; ezt egészen 
me'gnyertem magamnak , ’s azért megbüntetik. ' 

MIHÁLY. Ne féljen az úr, nem kell ide 
vasvilla. Ha apám akarja hogy menjek, el 
megyek én, uram , egy magnm is, снa}: a’ 
kulcsot adja 'kezembe. 

Fönmó. Vigyétek áristomba! 
MIHÁLY. Soha se’ búsńljon, apám; a’ szá 

raz kenyeret megeszem becsiilettel , a’ korsó 
vizet apánmak egészségére köszöntöm, ’s úgy 
vége lesz a’ keserüségnek is.~---Biró gazda, 
ne hagyja ma apámat egyedú'l. 

BIRó. Кем’. szon'l vele. 

MlHÁLv. Islen velünk apám.' el. A' ,mmm 
Máng, он! пtán n’ biró. 

JÁMBORFY. Föbiró úrr itt rosszat akart és 
jót ten. . 

FőBшб. Azz akkor mondja kend, ha a’ 
flú a’ vasról leszabadúl. Eидам. ‘ 

xi". :Ãrtnxnn x. 6M 
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, IÁMBORFY. Hirtelen karon Кама. és merön szeme'be uéz. 
FőBmó. Megajed; mind“ menerkéxésnélkül. Mit akar 

az úr ? 

JÁMBORFY- Folyëást szemmel шин. Lelkét a!‹а— 
rom megrázni az úrnak; -- az úr 'reèzked 
'- elértem czélomat és nem félek. „1. 

FőBIRó. Едy székre veli шага“. 

 

бтбшк rrx'LVoßLíxsn 

ELsó JELENÉS. 
Jámborfynál. 

JÁMBOBFY, if. GERGELY. HÁRow'I 1'A 
RAszT LEGÉNY. xanek. 

GERGELY. Mondja meg csvak uram, mi tör. 
tént Mihálylyal? 

IÁMBÓRFY. Be van zárva. 
GERGELlY. De miért van bezárva? mit vé 

мы a’ jámbor? Neт Vétett az, мaт, sem 
mit , mi nem tudunk semmit ’s azért mi öt 
ki akarjuk kaрт. 



139 

MINDNYÁJAN. Ki bizony, ki bizony. 
JÁMBOBFY. мы. Ö legalább nem igen pa 

naszkodik , ’s isten’ segedelmével nem sokára 
ki is fog szabadúlni. 

MÁSODIK JELENÉS. 
voL‘rAK. DönGö. 

'DöRGö. Szépen vagyunk ! De már ezt elöbb 
kellett volna tudnunk! Aflege'nyemmz. Ej, uram, 
hiszen kegyelmed ez eю“ nagy úr volt, va 
ìami titkos-Secretarius - úr volt; miért 
nem mondta meg ezt nekünk mindjárt, hogy 
az illeńdö tiszwletet megadhattuk volneu.' 

JÁMBoRFY. Hagyjatok engemet annak a’ mi 
vagyok, különben itt hagylak benneteket. 

DöRGö. De a’ becsület , uram a’ respectus - 
JÁMBORFY. Legyetek jó akaróim , jó hará 

tim, ez az egyetlen becsület, mellyre töle 
tek számot tartok. 

DönG'ö. No , no, hiszen , tekrintetes Secre 
tari115 úr , kegyelmed egy talpig becsületes 
ember; maradjon mi közöttünk, legyen ez 
után is a’ mi jóakarónk ’s tartsa magát aztán 
a’ minek tetszik. 

JÁMBoRr‘‘Y. Tiszta szivemből. suban um ио 
rit velök. 
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HARMADIK JELENÉS. 
voL'rAx. 'B1nó. 

Bmó. Ej, uram, az isten’szerelmiért ,mit 
csinált a’ főbiró urunkkal ? mîkur hozzá 

mentent, oll’yan sápadt volt mint a’ halál. 
nönGő. Ugy is régóta nem pirúlt az el. 
Bщб. Egyik hl'ítö port a’ másik után veá 

[e , gyilkosokat, haramiákat emll’tett, fran 
cziáúl beszélgetett этa] az asszonysággal, 
ki kegyelmednek rokona, a’ mi alatt is ele- 
jénte erösen hadonáztak karjaikkal, végre 
lecsendesedtek ’s a’ mint észre vettem, va 
lamiben megegyeztek. 

. JÁMBORFY. Hogy ők'megeg‘yeznek ‚vaz nem' 
csuda, nagyon is egymáshoz hasonlók. 

Bmó. De az uram’ házát kőn’ilállitotta 
emberekkel - 

DönGö. Mi a’ menuyköH ' 
JÁMBORFY. Miért? 
Bmó. Uram , én nem tudom miért, de tiz 

ember ott áll az udvarban. 
DöRGö. Strázsa van ott kinn? Az jól ven; 

itt benn is van strázsa. 
Bmó. Nekem pedig megparancsolta,hogy 

szekeret hozassak, uraтat innen a’ főbirói 
udvarba akarja vitetni. 
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nönGô. Azt nem engedjük! 
GERGELY. Nem' engedjük! 
PARAsZTOK MIND. Nem , mi nem engedjük! 
nönGö. Míg én élek, addig innen Jám 

borfyt el nem viszik. 
Bmó. Mit akarnak kelmetek, mit”! 
JÁMBORFY. ’S tudjátok-e, miért cselekszi 

mind ezeket? Azért mert pénzem van. Jól 
van tehát, én kiadok minden vagyonomon'. Ez, 
a’ mit itt láttok, az én testamentumom. Egy 
részétől vagyonomnak ebben rendelkeztem, 
a’ többit még e’ mai napon elajándékozom. 

nmó. Elajándékozza? 
JÁMBORÉY. Mihelyt a’ dolog Mihálylyal és 

a’ leánynyal rendeben lesz. Jertek ide aztán 
megint mindnyájan„ jó barátim, ti legyetek 
tanúim ;-ha egy kettővel több jön is, az 
nem árt. Ha egyszer szegény leszek, meg 
nyugszom;!tehát el a’ pénzzel. 

Bmó. Hm, erre nekem egy jó gondolat 
ötlött eszembe.'Eredjetek ti ki egy kicsinyt 
fiatalok. 

GERGELY. Csak a’ pitvarba, uram; a’ ház 
ból ki nem megyünk. ' 

A’ TÖBBI HÁROM. Nem,mi ki nem megyünk. 
.. GERGELY. Ha azokat a’ főbiró rendelte 
fel , minket meg mi magunk rendeltük fel. 
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NEGYE'DIK JELENES. 
nöRGö. Blnó. JÁ'MBORFY. 

B1Ró.'Ha már uramnak pénze van, és túl 
aкт’ rajta adni , adjon belöle valamit a' f6. 
biró úrnnk.-'—- 

JÁMBORFY. Нeт adok. 
Döncö. Ugy kell; egy fillért sem. 

t ö’röDIK JELENÉS. 
voLTAK. s OMFYNÉ. 

soMFYNÉ. Ah, sógor 1ir,-sógor úr! 
JÁMBORFY. Mi hl’r? mi тeнты 
soMFYNÉ. Mit [из]! hallanom;-sógor úr 

annyira elfeledkezett magáról, hogy a’ fö 
biró '- ' ' 

JÁMBoRFY. Pszt ! _Femm и мы az „мы. Itt. 
ez a’ testamentumom. 

sOMFYNÉ. Következőleg minden további 
lépés haszontalan. xivmi 's „maga „en а’ „ш. 
mellyet n' hmmm felvonasban Luizánßk aim ajándékozni. Em 
lékezik még asszonyságod? 

somFvNńmenddel. 0h, hiszen arról szó sincs 
többé. 

JÁMBORFY. :Em‘¿be mi; ы testnmentumo:. De ép- 
pen arról van itt a’ SZÓ» 
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soMFYm-î. Ez az irás tehát egy testamen 
tum akart lenni? 

JÁMnoRFY. Ez az, asszonyom, az én vég 
rendeletem. 

soivlFYNl-î. Bár az lehetne! 

JÁMBORFY. Melly még ma meg lesz min 
denkép törvényesítve. 

soMFYNx-î. Azt én szeretném, ha sógor úr 
testamentumot csinálhatna ! 

JÁMBoRFY. Már meg van; itt van. 
sOMFYNÉ. ищем. Ennek nincs ereje. 
JÁMBORFY. A’ пай-6! itt rendelkezva nincs, 

az tüstént el leszen ajándékozva. 
sOMFYNÉ. Az is vissza fog adatni. 
JÁMBORFY. Kinek? 

soMFYNÉ. A’ hivatalnak. Sógol' úr mától 
fogva sem ajándékokat' sem "égrendeletet nem 
tehet. ' 

JÁMBORFY. Es miért nem@ 

.soMFYNú En váltig sajnál'om, hogy en 
nyire kellett sógo'r uramnak jutni. 

JÁMBOm-w. Ertitek ezt , ti jámbor emberek? 
DöBGő. Inl, hogy nem. 
Bmó. Én igen jól. 
soMFYNÉ. ПgУ-e biró uram? hiszen már 

az egész világ tudja. 
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JÁMBoRFY. ‘S csakugyan öriiltnek aдa: de 
clairáltatni sógor asszony? 

son/IFYNÉ. Részemröl én nem, jóllehet — 
JÁMBoRFY. Hát ki? 

soMFx’NÉ. .Jóllehet s ó g o r u r a mm al 
tennénkjót, ha aы cselekednök , -hanem - 

nmó. Jámborfy nram eszén van, annyit 
mondhatok asszonyságodnak, ’s igenjól tud 
ja, mit és kivel beszél. 

nönGő. M it é s kiv el, - okosan mond 
ja biró umm. 

soMFYNÉ. Hahah , taыn ezek is meg fog 
nak még ma ajándékoztatni? 

JÁMBoRPY. Igen is; épen ezek. 
soMFYNÉ. Már az ige‘n - igen víg lenne, 

ha sógor úr illy szomorú állapotlmn nem 
volna. 

JÁMBORFY. Az asszony’ gonoszságát már 
ismerem , de kábasága most valóban terhemre 
esik. Takarodjék! v 

soMFYNI-Í‘.. Uraságod engem sem nem küld 
het, scm nem marasztalhnt. Uraságodnak csak 
szenvedöleg kell magát viselni, mert má 
tól fogva legkisebb szabad akaratja sincs. 

nönGö. Uram , ezt ne szenvedje, kiki úr 
a’ maga házában, mióta сан!‘ a’ világ fennáll. 
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Éljen a’ házi gazda’ hatalmával, vagy bizza 
l‘ám a’ dolgot. 

soMFYNÉ. Neт várna kend legalább addig, 
míg az ajándékok ki lesznek oszтoвым-? 

DöRGö. Az adáshoz vevés vis kell, és ki 
mondta azt az asszonynak, Вogy én az 111611 
dékot el akarom venni? 

soMFYNÉ. Mindegy;--én innen. el nem 
megyek. шт; köpönyegét. А’ föbiró úr rendelé 
seкet fog tenni. --~ 

JÁMBORFY. Én ira'ntam! 
soMFYNÉ. Igen is, és én azokat látni aka 

rom. Én vagyok a' sógornak legközelebb 
rokona, engemet-èllet a’ curatorság. 

JÁMBORFY. Asszonyl 
soMFYNÉ. És én azzá ki fogok neveztetni, 

saját kérelmemre. Sógor meg van háborodva 
elméjében , ezt mutatja minden körülmény, 
de én még is - 

JÁMBORFY. n; „hr „мы. 

Bmó. Femm'„_ Hagyja, uram! 
'JАMBOBFY. Nincs semmi szöge e’ földnek, 

hova rejtezhess'enl ? _ 
soMFYNÉ. Ime“,'itt kitetszik. Minden em 

bernek neki roban; ideje - ' 
ПöВСő- Kinyilja an ajlót ¿s Soml‘ynénnk arra felé ist. 

Igazán, ideje - 
xümr. :.Ã'rńnszhl. X. 7 
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JÁMBORFY. Mit adjak , mit csináljak,hogy 
aláírja magát , hogy csendesen halhassak meg 
a’ nélkül, hogy ez életben többé szemem’ 
elejébe kerüljön? Hadd hallom, mi kell, 
mennyi kell? de adja irásban az asszony, 
hogy többé nem akar engem látni? ez az irás 
l-egyen aztán legdrágább capitalisom. 

soMFYNx..î. Engemet , legközelebb vérét, sa 
jIit testvérének özvegyét, nem akar töb'bé 
lfitni; ebböl csak áltláthatják kendtek, hogy 
meg van tébolyodva. 

JÁMBORFY. Meglehet, igen könnyen meg 
lehet, hogy eszemet elvesztem, de mielőtt 
ez ugy lenne, mielőtt az asszony eszemet 
elvenné, mondja meg mit kiván? 

SOMFYNÉ. Haha! már ezen túl Vagyunk; 
ez már késö. Sógor nem adhat többé senkinek 
semmit , sógor az én gyámságom Blatt van. --- 

nmó. Asszonyom , ez már 
soMFYNÉ. Köszönjétek meg jó emberek, 

hogy öt tébolyodottnak declaráljuk , külön 
ben még gyilkos is válhatik belöle. А’ fö 
biró urat ma már megtámadta, meg nkarta 
ölni, kés volt mila, --- és 

nmó, Ez egy istentelen elcsavarais. 
som‘YNÉ. Szóval , én keresztényi папef 

követek el, midön öt gondnm alá veszem. 
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Annyit igérhetek , hogy lakása türhető, és 
élelme elegendő fog lenni. 

JÁMBORFY. Ki vagyok én? hol vagyok én? 
Mit akartok belőlem csimilni'.a Hallottam én 

ezeket valójában, vagy álmodom? Én nem 
vagyok ura elmémnek, gondolatimnak! 

HATODIK JELENÉS. 

VOLTAK. FERENCZ. 

FERENCZ. Mamám, a’ faluban senki sem 
akar szekeret adni; de hiszen a’ parasztsze 
kérröl könnyen el is szökhetnék; azt tar 
tom, legjobb lesz ha a’ magunk kocsiján-q 

sOMFYNÉ. Jó lesz, дaт, úgy is nekünk 
még itt kell majd maradnunk. 

FERENCZ. Az inventálás végett, természe 
tesen. 

JÁMnoRFY. Elég.. Takarodjatok. Hagyja 
tok magamra. . 

soMFYNŕ.. Én nem megyek innen. 
FEnENcz. Mi nem megyünk innen. 
somFvmî. Nekem a’ sógor mellett kell ma 

radnom. .. 

:Á'MBOnw. Ha ti nem távoztok , távozom én. 
samme. Csak rajta; de az udvaron' e'm 

berek állanak. 
7l» 
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mRßNcz. Vasvillákkal. 

Bmó. Várja meg a’ végét, umm, hiszen 
ez igy nem maradhat soká. 

FEnENcz. Kedves bácsikn’mat nem szabad 
többé szem el6l eresztenünk. 

JÁMBORFY. Ki vagy te? testvéremnek fia 
vagy te? Van egy csep azon vérböl , melly 
olly kinos hatalommal tódul szivem felé, 
ereidben'? Nincs semmi rajtam, mi néked 
ezen pillanatban boldogúlt atyádat juttassa 
eszedbe? 

FEnENcz. Uram bátyám !-- 
JÁMnoRFY. Nem maradt semmi azon i11ő 

böl emlékezetedben , midön e’ karokhordoz 
tak, midön játszadoztam veled , midön , és 
hányszor, megajándékoztalak? Mit vétettem 
én neked, hogy nézheted, mikép bánnak ve 
lem? Ha a’ knldus, ki út mellett fekszik és 
kér , meg bir indítani , miért nem indúlsz meg 
saját atyád’ testvére’ keservén? Ime láss'ad: 
én is az út тeнeц fekszem és nem kérek 

egyebet tőletek, csak ez egyet: forduljatok 
el tőlem , ’s hagyjatok békével meglialnî. Lem 

nöncö. Ettöl ne várjon uram semmit; 
ez régen eljátszotta szivét. 

soMFYNE’. Hiszen azt mondotta sńgor, hogy 
jusson eszembe a’ tallér; most lássa meg, 
hogy én azt nem felejtettem el. 
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HETEDIK JELENÉS. 
voL'rAx. Fömnó. 

nöRGö. Hdl" istennek, hogy itt van főbiró 
úr; én éppen csak a’ föbiró иrat vártam, 
különben -. 

Bmó. Itt borzasztó dolgok történnek teins 
főык-6 lir. Ez a’ becsületes ember itt ép és 
tökéletes eszén van; de ha nem akarja f6 
biró úr, hogy eщét elvessze, ha nem akarja, 
hogy mi itt vaktában nyúljunk a’ dologhoz, 
tegyen igazságot neki törvény és emberiség 
szerint. 

sOMFYNÉ. Ezek igen nyomos tanúságot te 
hetnek itt, föbiró úr;-a’ sógor éppen most 
akari közöttök capitálisokat osztogatni. 
' Fönmб. Ugyan úgy-e! ez igen jól illik a’ 
többihez. 

soMFYNÉ. А’ Somfy-massából tudniillik. 
JÁMBORFY. Saját vagyonomból. 
FöBmó. Fogjuk röviden a’ dolgot; én itt 

tisztemben járok el. A» binshoz é. Dsrgahaz. Mit 
akartok ti itt? 

Bmó. Látni akarjuk uram, mi történik. 
nöncö. Igen umm; jól oda látni, azt meg 

mondom. 
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FöBmó. Takarodjatok ki innen, itt nincs 
semmi dolgotok. 

Bmó és nöaGö. Mi nem megyünk. 
FőBmó. A’ bíróhoz. Micsoda? 

Bmó. Isten' parancsolatja, és embet" pa 
rancsolatja, uram; az első erősebb. 

FőBmó вёл‘в61152. Hát kendet felkérte va 
laki, hogy ennek Jámborfyrn mutat. segítsen 'l 

DÖRGö. Igen , uram. 
FőBIRó. Kicsoda”.l 

Í 

nöRGő. En magam , mellére mutat. itt a’ lelkem. 
.ïámborfy derék, becsületes egy ember, énr 
annak ismerem szavában és tettében. A’ ki 
egy illyen embert bántatni hágy , és nem fek 
szik betegen ágyában; az én előttem rossz 
ember; én pedig, mint látja főbiró úr, ép 
és egészséges vagyok 's nem tartom maga 
mat rossz embernek. 

FőBmó. Nem, úgy-e? 
nöRGö. Nem én, biz’ isten, uram; ’s ez 

a’ hit most ollyan erősen támadott fel ben 
nem , hogy nem tudom, meddig maradok még 
igy álló helyemben. Csak egy orrfintoritást 
lássak, melly nekem nem tetszik , meg fogja 
az az ember látni, hogy vér van eremben, 
becsület szivemben, és erő kezemben. 
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BInó. Tegyen igazságot, mondjon itéle 
tet, teins föbiró lir 

FöBmó. Illyen sokféle ember közt. 
BIRó. Neт félhet semmitöl, főbîró úr. 

Itt három egyenes lelků ember áll, kik 
hallani akarják , mit itél föbiró úr ez ügyben 
isten helyett. 

FöBmó. Hm , ti rendkiv‘l'il 
soMFYNÉ. Lázadók vagytok. 
FERENCZ. Igazi lázadók. 
DöRGö. Kend la fogja be зzду“, mikor 

a’ tekintetes föbiróság beszél. Rajta , föbiró 
úr, mondjon itéletet. Biró uramat itt jól is 
méri, rólam tudja hogty ki vagyok. Ha ezt 
itt :amborfyn mum. nem ismeri, hivassa össze 
a’ fal.ut ’s vétesse protocollumba a’ mi jót és 
szépet róla fejenkint fognak' majd vallani. 
Azt mondom uram , hogy irás közben tiszta 
könny-cseppeket fog a’ betükre hullatni, vagy 
ha nem, azt hinném, hogy a’ föbiró lir itt a’ 
szive körül nem jól áll. Ezt az asszonyt is, 
úgy hìszem, ismérìleti; ezt a’ jó madarat 
pedig Femme mum. ma reggelismértettem nie.g 
a’ föbiró úrral. Most tehá't csak szóljon egy 
folytában; mi egy szót sem fogunk köziibe 
ejteni, hanem ajtatosan mind végig kihall 
gatjuk. ' 
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FőBmó. Igen is, én fo go k most szóla 
ni, ‚штаты. és én tulajdonképen azt aka 
rom -- 

sOMFYNÉ. Tulajdonképen itt cselekedni 
kell, nem akarni. 
' Bmó. Hallgasson az asszony. Nem látja, 
hogy mi itt a’ föbiróság elött állunk. 

FőBmó. Úgy van! „mm. 
DÖRGő. No most csendeség van , most szól 

jon főbiró úr. Rosszat nem mondhat az úrról 
senki; mi tanúi leszünk. 

nmó. Akárhol kivánja. 
DÖRGő. Ország- világ előtt. 
FöBmó. No’s tehát, Jámborfy, hadd hall 

juk, mit mond kend! 
JÁMBORFYU. Én? semmit. Én azt várom , 

mit kiván főbiró úr. 
FőBIRó. Igen; ez rendén van ; ez helyes. 
SOMFYNÉ. Úr isten , mennyi beszéd és mind 

hiába. Hiszen a’ dolog már be van bizonyitva. 
DöRGö. Hallgasson az asszony, különben 

én hajdú helyett leszek és kiviszem az asz 
szonyt , mig elő nem hivják. 

sOMFYNÉ. De hiszen a’ teins főbiró úr 
mindenről, és egészen megfeledkezik. Ma 
gáról , szándékáról , tekintetéről , hivataláról, 
egy szóval mindenről. Jól van tehát én te 
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szem a’ panaszt. Azt mondotta nekem a’ f6 
biró úr, hogy 

FöBmó. Jól van, igen jól van, minden 
igen jól van. Legelőbb is tehát Mihály’ go 
romba viselete ’s ellenem , föbirája ellen tá 
madása iránt; a’ bünöst holnap reggel nyak 
vasba tétetem. 

JÁMBORFY. Föbiró lir! 

DöRGö. Jól van; de akkor a’ gazdag Ja 
kab , ki Jámborfynak oltványait kitépette , 
mellé fog tétetni. A’ tanú nálam van, за)“ 
házamban. 

Fönmó. Azt azután el fogjuk intézni. To# 
vábbá ama bizonyos leány iránt -— 

JÁMBORFY. Minden irományokat kész le 
szek előтutatni, annak idejében; azokból ki 
fog tetszeni, kicsoda. De most - 

FöBmó. Ki az irományokkal most, egy 
szeribe. 

JÁMnoRF‘r. Engedelmével föbiró urnak , 
most nem. 

soMFYNl..î. Hah, miért nem? 
JÁMBORFY. Ne kényszen'tsen most reй, f6 

biró úr. 

soMFYNÉ. Ha lelke olly Измa 
JÁMBORFY. Ebben igen tiszta. 
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somwmé. Viselete olly szeplótelen: miért 
nem {Ш elö ? 

FERENCz. Szsilana , ha tudna. 
soMFYNí. De nem mer. . 

' FőBшб. Megnyittatom én száját ; ott kinn 
emberek vannak. 

DöRGö. Itt is azok vannak, uram. 
soMFYNÉ. A’ leány , - bezzeg a’ leány , ' 

sógor uram! ezt mindjárt gondoltam. Hadd 
halljuk , ki vele, pirítson ránk ha tud. 

JÁMBORFY. Fel akarjátok-e a’ sírokat t61‘ 
ni? a’ holtak’ titkaît napvilágra hozni? t61' 
vénybe idézni cgy haldokló szerencsétlennek 
"égsö sohajtását? aж akarjátok-e, hogy e’ 
vallomással egész ocsmányságtokat napvilágra 

'hozzam?-Bocsáss meg ïlekem Karolinám’ 
árnyéka; nem én szegem meg eskümet, ha 

' nem e’ szörnyetegek, kik szívemet megtö 
rék. Ök fedezik fel azt, minek velem ke" 
vala Sl’l'ba Szállnia. Somfynénak levelet nyujt állnl. Itt 
van , -—- olvasd , -- lásd, itt a’ haldokló’ ke 
zének reszketeg vonásait; az irás az öve", 
testvéredé , Karolináé. 

som-WM5. Amm; а’ 1mm, empa. Hogyan? 
Kihez ? - 

JÁMBORFY. Hozzám ,. kit boldogtalanná tett 
bl'íne által. Hozzám bizodalmat érzett, tehoz 

/ 



155 

мы nem. A’ fahirahoz. Az a’ leány , kit a’ 16111 
ró úr bezáratott , kit én neveltem , oktattam, 
tápláltam , kit én sorsa’ e's szíve’ együgyü 
ségéhez képest a’ jámbor Mihályhoz akarck 
férjhez adni ’s kiházasI'tani:- ezen asszony’ 
édes tesvérének leánya. 

sOMFYNÉ- Akaratjn ellen , fél linngon. Oda vagyok , 
mit kell hallanom! 

JÁMBORFY. Ki vсzette Karolinámat eddig 
a’ lépésig? Ki gyötrötte öt szemre hányási 
val, mig nem az árva sorvadásba esett és ki 
múlt? Ki kinzotta a’ gyermeket, hogy ne 
maradjon utána senki, ki az anyai örökre 
szálnot tartson? Ki birta az anyát annyira, 
hogy ez gyermekét'megmenteniakarván holt 
nak mondja ’s magát és gyalázatját nekem , 
kit mennyétöl fosztott meg , vesse karjaiba? 
’s ki esalta ki tőle , a’ halállal és kétség be 
eséssel küzdőtől, az árvát megtagadó testa 
mentumot, önmagának? - Te tetted ezt mind, 
boldogtalan asszony, te pénzért; te ki enge 
met lakomból és szülöhelyemröl kil'izél , ki 
engemet e’ hegyekig üldözesz, ki önîltté 
akarnál tenni, megölni,--hogy pénzt kapj. 

FßnßNcz. Drága uram bátyám - 
IAMBORFY. Mit akarsz te l - Ne félj , esze 

men vagyok én. Van még elmém nekem az 
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elmúlt napok’ gyötrelmeire, vannak könnyeim 
a’ jövendőkére. Öcsémneközvegye , még tisz 
telem rajtnd a’ nevet, mellyet hordasz, ne 
izgass engem az átokig, ne addig, hogy el 
beszéljem ezen jámboroknak egészen , ki 
vagy te ’s mit vétettél még többet ellenem. 
Siess, oh siess el szemeim elől, mert egy 
düh kezd lelkemre szállani, millyet még 
soha nem érzettem. Szemem elött látom 

Karolinát , és benned gyilkosát ! 
nmó. Jámborfy, barátom ! .—- 
JÁMBORFY. Miért nem felel az asszony? 

miért nem mondja azt hogy hazudok, miért 
nem azt, hogy örült vagyok? Mondd ezt 
vagy amazt, ha mered ; - ne reszkess , ne 
félj , állj szembe az isten’ itélöszékével , melly 
nek elejébe idézlek, meи] el testvéred‘ ár 
nyéka előtt, melly itt közötted és közöttem 
lebeg, és fogj meg engem, mondd hogy 
megbolondúllam , mondd ha mered! 

soMFYNÉ. Teins föbiró úr,-én-nem- 
JÁMBORFY. És az úr, föbiró úr,miért nem 

mond engemet bolondnak, miért nem mondja 
hogy gyilkos vagyok? гёмшъи. Eredj te, fui; 
csukasd be apádnak testvérét, vedd el pén 
zét, dugd zsebedbe ’s vess oda neki egy pár 
garast kenyérre és ruhára! Hiszen ti embe. 
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reket fogadtatok vasvillákkal, én egyedül 
állok, nekem nincs védem, nem kell senki 
védiil; nincs eröm, csak a’ kétségbeesés’ 
mindenhatósága. Mi tartóztat benneteket 
egyéb, ha nem az , a’ mit lángbetůkkel tar 
tok elötökbe, védem álnok terveitek ellen, 
eröm az életben, nyugtom a’ halálban: a’ lé 
lekisméret! Nézzetek rá, erre az asszonyra, 
a’ lélekisméret elkárhoztatta öt. Ide nézze 
tek jól, hiszen az itélet itt áll a’ homlokán. 

soMFYNÉ. öizveszeai mage. amolni mm. Sógor 
úr úgy beszél - 

JÁMBOBFY. Az eskü felpattant; - felpat 
tant a’ zár is, melly szívemen fekl'idt. ОПЯ 
tok eljött, nincs ezentúl rajtam semmi ha 
talmatok. -Egy szóval, uram, hadd hal 
lom, mit mond az úr: ön’iltnek hisz az úr, 
vagy nem annak? 

FöBmó. Örültnek ugyan nem ;-de ' 
JÁMBoRFY. Minek az emberek a’ házamnál? 
Fönmó. Az úr megtámadta személyemet. 
soMFYNÉ. Már az csak valóságosF 
JÁMBORFY. Fölriasztása volt a’ lélekisme 

retnek. ' 

' soMFYNÉ. Attól lehetett tartani. - 
JÁMBORFY. A’ tiszta lelkü nem tart sem 

mitöl. 
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Fr'iBmó. De mindazonáltal addig is, mig 

bövebben bebiznnyult volna, mig 
JÁMBORFY. Főbiró úr, ha nagyon meg ta 

láltam kézszorításommal ijeszteni, tessék, 
vegyen be nehány port. Taregalâbal vana: сшесыеп 
.a „exu1 Szolgálhatok? 

FöBmó. Obligatissimus. 
JÁMBORFY. Mikor kaphatom Mîhályt haz/a? 
FöBmó. Teins uraságod közben járására -- 
soMFYNÉ. Milly gyöngeség, főbiró úr! 
FöBmó. Millyen erö, nagyságos aзиo 

nyom. -- 
FERENCz. Igen , a’ pénzben. 
FöBmó. De a’ szavakban. ’S úgy-e, spe- 

ctabilis , az elöbbenî heves magyarázntokban 
a’ lélekisméretröl , én nem valék értve? 

JÁMBORFlY. A’ kit lelke НИМ. ‘ 
FöBmó. Engemet nem „мы. Hé, bîró! 

Нации beszél n’ biróval. 

BlRó. Ezel` örömmel, tekintetesuram. 
JÁMBORFY. Mihályról van a’ szó? 
Fönmó. És a’ leányról. 

. JÁMBoRFY. Oh, azt mi' együtt hozzuk ide, 
teins föbiró úr. 

Bmó. lgen jól.van. my. Tiistént oda ВЫ 
dök. e1. I 

JÁMnoRFY. ПgУ engedje meg főbiró úr, 
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hogy dolgomat végezzem. Е’ végre majd a’ 
fiatalokat i behivom , ’s most a’ vasvillás 
embereknek adok eдy kancsó bort. Iladd 
igyák el eszüknek egy részét, miután én 
az en.yimet a’ törvény elött is egészen meg-l 
kaptam. El Dörgavei. 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

FöBmó. soMFYNÉ. FEnENcz. 

soMFvNÉ. Nem szánna'mkŕriìegölni az urat. 
FőBmó. Azt hiszem. 

soMFYNÉ. Illy hallatlan gyëit‘aságl 
FőBmó. Az ördög - uram bocsáss’ —— mond- 

ja ezt az embert bolondnak; nagyon is sok 
az esze. 

soMFYNÉ. Megfogni , el‘inn1, becsukni , 
eret vágatnî, beadni , lnocskolni , koplaltat 
ni, hányatui, köpüzni, megint eret vágwaty 
ni,'--és se könyv, se kés, se csat, se bp 
roнa, se szó, se pénz: két hét mulva meg 
ke llett volna neki bolondúlni, azt én job 
ban tudom. , 

Fönmó. De a’ parasztok _ 

FERENCz. Ё Kaludába velek. 
soMFYsÉ. « Le kellett volna beszélni öket. 
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FőBmó. De a’ nagy méltóságú helytartó 
tanács; meg az én lélekisméretem.-Mióta 
Jámborfy olly hirtelen megfoga kezemet, 
mondhatom, nem egyszer fut egy hideg bor 
zadás hátamon végig ’s ugy rémlik előttem , 
mintha egy harsány tárogatót hallanék. Egy 
szóval, asszonyom, az itélet’ napja nagy in 
commodités - 

SOMFYNÉ. Mikor lesz még az meg! 
FERENCZ. Megyünk , mamám? 
sOMFYNÉ. Dehogy megyünk. 
FERENCZ. Hát mit akarunk még itt? 
sOMFYNÉ. Nem, én nem mozdulok innen. 

Nekem még kell az örökségből kapnom. 
FőBIRó. A' mint most állanak a’ dolgok, 

ezt ugyan alig hiszem. 
sOMFYNÉ. Fereneznek fülébe súg. 
FERENCZ. Igazság, mamám. el. 
sOMFYNÉ. Igen is, uram, én osztozni fo 

gok, akármibe kerül is. De az úr, nem kap 
tőlem semmit. 

FőBIRó. Én már más doctortól kaptam or 
vosságot. 
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KILENczEDIK JELENÉS. 

voL'rM'r. JÁMBORFY. GERGELY. sÁnA. 
A’ lnirom paraszllegény. B l n ó- D ö R G ő. 

JÁMBORFY. Jertek be дeд-61: barátim, fa 
lusiak. Csak ide közelebb l1ozzám;~-a’ 1111111 
borok soha sem lehetnek egymáshoz igen 
közel. Teins föbiró úr, itt áltadom az úrnak 
végrendeletemet; némellyeket élök között 
ajándékképen akarok elosztogatni. somfyného.. 
Az asszony semmit sem kap , azért kimélje 
magától az epekedést. 

soMFYNÉ. Oh, még nincs mîndennek vége. 
DönGö. Úgy hát a’ rossz lelkek még kül 

denek valami bosszúságot? 
BIRó- In! цен, hogy hnllgasson. 
JÁMBORFY. Az én vagyonom adósságtalan; 

nem fekszik rajta semmi teher. - Azok az 
emberek, kiket a’ természet és vérség’ szent 
kötelékei legközelebb állitottak hozzám, el 
hagytak engem , ’s helyüket szeretet és jó 
akarat által a’ falunak jószívli lakói fogla 
lák el. Ezek rokonim, kiket isten, midőn 
зyöы-6tt és szerencséllen valék,rendele mel 
lém, én öket rokonimnak ismerem el, ’s 
mostani nyilatkozásom akkorra is hat, mi-' 

xüzr. xÁ-rixsznv. x. 7i! 
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dön azt szóval nem tehetem többé, de szívem 
mind végsö ütéseig érzeni foшa. 

Fc'iBmó. Ez eddig igen jól van mondva, 
hanem a’ documentumok. - 

JÁMBORFY. Ш: vannak testamentumomban, 
itt szívemben , 's itt hála-könnyeîmben. Ti 
nyilt szivvel fogadtátok az idegent; jót tet 
шeи velem, midön szegénységben látszám; 
„шишeк , ha rátok szoniltam: isten fizesse 
meg ezt néktek! marga: ¿s вы: magalen. 

Bmó. Már megfizette, uram; megfizette. 
DönGö. Gergelyhu é, sarah”. Ti neki köszöni 

tek bnldogulástokat. Ide jertek, ide állja 
tok melle', ’s akkor is, ha majd elérkezik 
búcsúzója , álljatok mellette. A’ ki boldogo 
kat hagyhat ez életben, az nem hal ki mag 
talanńl. 

опаGны és sÁRA. sámberryhoz шшь. 

 

TIZEDIK JELENÉS. 

voL'rAK. MIHÁLY. 

MIHÁLY. mmlmryhüz „ßм. All, apám, István 
apám! -— de hát ez a’ sok ember Init akar itt ’Q 

JÁMBORFY. Hallani és tanúsítani akarják , 
hogy fiam vagy, flam és öröke házamnak , 
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kertemnek, földeimnek, három ezer t21ll61 
nak,_és egész atyai áldásomnak. ölelé». 

MLHÁLY. Ah uram,_ apa’m , _mit mond 
jak ,_mit csináljak , nincs szóm, _ nincs 
elmém , _ hiszen én olly szegény , --- olly jó, 
olly vi'g vagyok , '- Dörgö , biró , föbiró úr, 
_ hiszen kelmetek okos és tanúlt emberek, 
_ adjanak hálát neki értem , -mondják meg 
neki helyettem, hogy őt i5ten ehben az élet 
ben sokáig épségben és egészségben tartsa 
meg ;_amen , .amen. ne; bonn. 

MINDNYÁJAN. Jámborfy István éljen! 
JÁMnonFY. Канадыu, igen köszönöm ezt 

az indúlatot, ezt a’ boldog órát. км”; мышца: 
»i ьывь egy papiro" a' fabiramk aimynjl. Itt van ezer 
tallér egy gyümölcs-iskolára. Enyhitsék an 
nak termései e’ jámbor lakosokat, akkor is, 
midön én már közöttök régen elhamvadtam. 
A' ыгыюг. Ugyan ezer tallért kelmednek , biró 
uram. nörgöhaz. Ugyanannyit a’keresztíiamnak. 
Föbiróhoz, ńltnyujtván neki a’ testnmentumut. Ebbe!! rende 
lés van téve holdogult testvérem’ kisded leá 
nya’ számára is, ha t. i. jóra nevekedik fel; 
ha nem: minden visszaesik e’ községnek. 
Akaratom’ végrehajtójává az itteni föbirót 
nevezem , kinek fáradozásaért 400 tallért 
hagytam. 
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n'iBmó. Éljen a’ hivatal! 
JÁMBORFY. A’ mi még fenmarad - 

TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

VOLTAK. РЕБЕНОК. ЪН12А. 

soMFvNá. Luiza leányom, köszönd meg 
bácsi.kának; ő nem feledkezett el rólad. 
Eredj , köszönd meg. 

LUIи. Hom; ful. Ne haragadjék ránk, bácsi! 
JÁMBORFY. Neт, leányom, nem; rádnem 

haragszom. 
LUlи. Mamám csak azért fél , тert min 

den ollyan drága. 
FERENCz. Drága uram báfyám !— 
JÁMBORFY. Neked mi kап-Мesze, ha 

gyok neked is valamit.:-egy forint két já 
ték kártyára. 

FERENCz. Anyám, menjünk. el. 
soMFYNÉ. Igen , menjünk. Hajtsd meg ma 

gaй’ Luiza, mi holnap útra indúlunk. 
или. Addio, bácsi. Ah istenem, щит: 

látom magát megint? .. ‘ 
ЦмBOBFY. Azt tartom, sohasem, kedves 

lányom. 
Lulu. msm nanou.. Sohasem? édes ked 

ves bácsim‘. 
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xÁMBoRFY. Luiza, reád atyád’ lelke 5261 
1ott. Ölelj meg még egyszer érette. Légy 
olly kegyes és 16, mint ő volt, de légy bol 
dogabb , mint mi ketten. Isten veled! Leim; 
ыеьы. 

LUIZA. Ciak едy pa'r lépësre 'megy e1 tôle. 
JÁMBoRFY. Isten jobbítson és tartson ben 

neteket. 

soMFYNÉ. Isten velünk , sógor uram. haul. 
или. J'a'mlzorfyrn ma. mja .im г.1.1 ‘. snyja „:11111111. 
JÁMBOnFY. Nem; _ ne menj. A’ mint 

mégysz, ńgy mentél mikor atyádat temettük. 
Мэн-11111111, mqndj engem atyádnak. Нallo111 
testvérem’ szavát, az ő lelke bánatos sohaj 
jal jár feletted._Sógor asszony, tegye jóvá 
azelmúltakat, ’s hagyja itt a’ leányt, en 
gedje ált nekem. 

soMFYm-î. ‘нм-:1“: Mit gondol sógor? sa 
ját gyermekemet! 

LUIzA. nmbarfyhßz. 1tt i5 szeretnék lenni; de 
anyámmal is szeretnék lenni. _ Hét már hová 
legyek 1 

JÁMnoRFY. кат: „hun „111131111. Ez a’ leány ’ 
neveléßéIfg lesz. A» „мы somfyne'm пyншп. 1tt van 
mind a’.mi még megmaradt; vegyev el sógor 
asszony, de hagyja a’ leányt. 

soMFYNÉ. Ha kedve telik benne sógor úr 
nak - 
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или. Jámborfylaoz ты. Édes jó bácsi! - 
de néha csak mamát is láthatom? 

и JÁMBORFY. кщаь. ‚та. Igen, leányom. - 
Orüljetek velem barátim; a’ pénz elment , a’ 
béke megjött. Jobbíisa meg magát sógor asz 
szony; azután látogassa meg nálam leányát, 
a’ mikor tetszik. Laim bal karim» „ш, маьыy: këzen 
года. Flam, leányom van , ti mindnyájan test 
véreim vagytok , gazdag vagyok , mióta sze 
gény lettem, áldassék érte istenn'ek szeт 

..neve. Béke és áldás nyugodjék szíveteken és 
földeiteken; enyh és vígasztalás mindennek, 
ki mint én pénzéért gyötörtetik; áldás nyu 
godjék e’ házon és jámbor.. lakóin. Jen-tek, 
indúljunk mindnyájan fiamnak jegyeséért, a’ 
menyemért. Oszszák meg ők és magzataik is 
kenyeröket a’ szerencsétlenekkel ; igy ha 
kincset nem fognak is halumra gyüjteni, lel 
kük gazdag lesz a’ békében és édes ny'uga 
lomban, pedig csak ez a’ gazdagság követ a’ 
siron túl. 

BiRó és DönGö. Az igaz. 
GERGELY. Úgy kell tenniek , uram. 
MIHÁLY. Megcselekeszszük , . apám. 

I á m Ь o r fy viszi Luizál, M i h á l y mallette megyvkaron Год"; 
В irá, Dörgö, Gergely és gSirs. közepe.tt ящик; So m 
fyn é ё: n' F 511i r ó kövelik. A' kánpit lel'ordlil.l 

 



  
 

TUDNIVALÓK. 
l. A' m. t. tärsaság ezen munkának сна!‘ kiadója léve'n, 

nem kezeskedik а‘ benne követett nyelvszabályokról, sem 
irásmódról, nem ve'gre akánni nemü nyelvet ’s irást illetö 
elvekrô'l; egyedül arra kivánt a' ke'ziratok' birálahíban 
iigyelni , hogy az ell'ogadolt és sajió alé boesátandó munka, 
mint egész egy vаgy más lekintetbò'l ajánlható legyen ‚И‘ 
а‘ literatura' jelen állapotjában kiadáua méllónak tai-tat 
haese'k. . 

2. Нет vizsgálhmsn meg a' benyujlott kézíralokat a' 
tánnaág Iejenként és egészben = ez , u. m. A' vé gr e n d e 
let, Vörösmarty Mihály rende@ és Csató Pál lev. ta 
gok' , mint e' végre lsivataloaan megbizottak’ irásbeli 
ajánlásíra arlalott sajtó alá. 

3. A’ társaság által Надo" ke'ziratok kön'xl ez XXIV 
dik azámu. 

D. sehedel Fei-enel, 
titoknok. 
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