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SZEMÉLYEK 

B AR ó HA RRVV IT z , volt katonatiszt. 
SOPHIE, leánya. 
V IZAR V IL M О S ‚ zászlótartó. 
A L S I N G, kapitány. . 
DOKTOR MANNSBERG. 

LENTEN ASSZ ONY , Sophie’ nevelője, 
K 0 N R АН, а’ báró’ inasa. 
Egy másik inasa а’ bárónak. 



nLsö rnLvoNAs. 

Еду igen roszul Факт-110“ szobája a’ bárónak; benne 
záros iróasztal, mellyben pénz és Кбит/ей vanuak. 

 

ELsó JELENÉS. 

BÁnó. KoNnÁв. 

KONnÄв (küntüst ad a' báróra, kefét veu és vele 
n' port leìisxh'tja.) 

BÁnó azafrán néz.) Kilenczedfél! a’ Кocа“. 
KoNnÁв. Már Ъe lesz fogva. (Elmegy.) 

MÁsoDIK JELENÉS. 

B Á n ó (egyedül.) 

(Bezárj'a n iróaszialt. тем; kalapját , néhlínyszor fel 'n alá 
jár, „Ми az ajtó fele' тегу. kinyitja 's egy Рапида‘; 
gondolkozólag kezével nyitva tanja, innét beteszi , me 
ginf fel 'a ala im Korhel egy ‘мы! — mkos 
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szerelmi kalandja van. _- (Leieszi „мы“, 1,514 
kôntöst ölt, iróasztalát felnyìtja, leül és irnì kezd.) — 
Kedves szerencsétlen Karolina! 

HARMADIK JELENÉS. 

BÁnó. LENTEN .xsszoNxr. 

LENTEN. Nagyságos uram! be van fogva. 
BÁnó. Ki fog kikocsizni'ë 
ЪENTEN. Nagysa’god maga — a’ gene 

rálhoz — 
BÁnó. Esze ment el az asszonynak’!l — 

Már mi dolgom volna ismét а’ generálnál? 
LENTEN. Tudakozódni a’ zászlótartó felöl. 
BÁnó. Már voltam ott. 
LENTEN. Hogyan? 
BÁnó. Korhel flczkó — titkos szerelmi 

kalandja van. 
LENTEN, (‚мадам Édes Istenem! ma is 

mét gonoszul megy. 
BÁnó. Egyik ember, mint a' másik! — 

Kigyófaj! 
‘ышTEп. Gondolkozzék csak, kedves bá 

x‘ó úr! Nagyságod még ma ki sem volt a’ 
házból. 
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BÁnó. Bolonddá akar az asszony tenni ’€ 
kilenczedfélkor már fel voltam öltözve, ’s 
most — (мышца Mja.) 35 perez. 

LENTEN. Igy мыt lehetlen, hogy nазу 
ságod ott lett volna. 

nÁnó. Hm! -—- kiìlönös! még is úgy 
rémlik elöttem, mintha a’ generál ezt тoт 
dotta volna: „А’ zászlófartó korhel eду fìcz 
kó, ’s tîtkos szerelmi kalandja van.“ 

LENTEN. Kedves báró úr, eщe]: nagysá 
godnak sаза“ gondolati; minthogy mi a’ zász 
lótartó’ viseletén el nem igazodhatunk. 

BÁnó (szûnet шёл.) mondjîl HZ asszony 
— emlékezem. - Már ismét elment? 

LENTEN. Szokása szerint. 

nÁnó (minet um...) Tudom már — csak nem 
találok olly becsületes embert, ki szemeim’ 
befogja. — 

LENTEN. Kedves nagyságos uram! So 
phie! 

BÁnó. Öt is elcsábítja majd egу‘ gazle 
gény, valamint Karolinát. — Csitt! hol van 
levelem? imom kell. 

LENTEN,(magábn.) Csak megtudhatnám, ki 
a1. a’ Karolina! — ez mélyen fekszik {щé 
Ъen és „мы“. '— Már ismét ír, ezt nem 



8 

engedhetem meg. Femzóval. Nagyságos uram! 
nem messze házunktól ma már szerencsétlen 

ség történt: egy vîgyázatlan kocsis egy gyer- 
meket elgázoltatott. 

nÁnó медных.) Elgázoltatott! --- meg 
holt? — 

LENTEN. Nem holt meg, van remény 
jobbulásához. Szegény mosónénk’ gyermeke 
-.- ha nagyságod e’ szegény embereknek egy 
kis segedelmet -- 

nÁnó. Ej ördögbe! nem adok semmit. 
LENTEN (mgában.) Csak legalább szórakd- 

násában volna szánakozó. 

nÁnó. Tén'tsd.meg, a’ mivel engem 
Inegcsaltak , aztán fogok jót tenni. — 

ьшчTEN шхцбьап.) A’ doktor is olly sokáig 
marad el ma! 

BÁnó (jegyzökasnyvéf má.) Mosónénk’ gyer 
Ineke ’l 

LENTI-JN. Az , nagysägos uram? 
BÁnó (fr a' ksnyvbe.) 



NEGYEDIK JELENÉS. 

VOLTAK. SOPHIE. 

SOPHIE (csöndesen belépve, Lenten asszonyhoz.) 
Mint й" a’ dolog ma? 

LENTEN. Nem jól. 
SOPHIE. Jó reggelt, kedves atyám! 
BÁnó. Szolga'ja, doktor úr! 
SOPHIE. Én vagyok, kedves atyám! 
BÁnó rí néz. Ah! -- mit akarsz? 

SOPHIE' Bizonyos Wallner nevű özvegy 
asszony van künn. -- 

BÁnÓ („наши“) Wallner ! — -- (hai'agosan.) 
Mit akar? — Ki az? 

SOPHIE. ’S engem sírva kért: kérdezném 
meg atyámtól: mi által lett olly szerencsét 
len , hogy havi alamizsnáját elveszítse? - 

BÁnó. Micsoda alamizsnát? Ki adott neki 
alamizsnát? Én? - 

SOPHIE. Igenis, mint mondja. 
BÁnó. Ördögöt adtam! én nem adok 

semmi alamizsnát. — Takarodjék ki a' 1162 
ból! -- 

SOPHIE (.ohajtva.) Oh Istenem! megy.) 
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BÁnó. Sophie ! (ez visszate'r.) ide el’ 
szényed’. 

SOPHIE (oda adja.) Ihol. 
BÁnó (издана \ев25.) -- MOSt О]. 
SOPHIE (solxajtva elmegy.) 

ö’röDIK JELENÉS. 

BÁnó. LENTEN. 

BÁnó (könyve'be fr.) 
LENTEN (‚взаймы Saját szerencsétlensége 

csak még .is szánakozásra birhatná mások 
iránt. 

BÁnó (шагам Szereti Sophie a’ .zászló 
tartót‘ë ' 

LENTEN. Mint felelhessek erre, nagysá 
gos uram! 

BÁnó. Miért ne’.l 

LENTEN. Illyesmit soha sem vettem észre. 
BÁnóœzrmet um.) Hol lappanghat mindig 

a’ zászlótartó? _ 
LENTI-:N. Isten Нина! de ha nagyságod 

parancsolja, valakit alattomban utána lehetne 
küldeni. — 
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BÁnó. ’S kikutatni titkát, mellyet el 
akar тejteц“ — csak jól mondom én: egyik 
ember, mint a' másik! Egy ártatlan kérdé 
sem ezen teremtményt mingyárt gonosz szán 
dékokra ingerli. _ 

LENTEN. Úgyde, nagyságos uram! hátha 
e’ nyomozás által azon Щи embert boldoggá 
tehetné! 

nÁnó. Ha tehetném. — De miért? Ki 

nkarja boldoggá tonni! -- Akarok én valakit 
boldoggá tenui? 

HATODIK JELENÉS. 

voLTAK. вoKToв. KoNnÁв. 

KÜNnÁв (еду po’ha'r vint, caüppeket ё: kanalat 
(enz „вы“, 's tüaiént elmegy.) 

вoKTon. Jó reggelt, báró ür! 
BÁnó (fölgerjedve.) l‘eggelt! --' (Lenten au 

azonyhoz) Melljen az HSSZOl'IyÍ (Lenten elmegy.) 



нвтвшк JELENE'S. 

BÁnó. вoKToъь 

BÁnó. Ön is rosz ember. 
вoKTon (Haegen.) Mindenek elött, kérem, 

tessék bevenni. 

BÁnó. Az úrtól semmit. Szégyen, gya 
lázat, — azon egyetlen ember, kinek még 
egy kis jó zivet tulajdoníték! -- 

вoKTon (folyvásf hidegen.) ’S nem akar a’ 
báró bevenni? 

BÁnó. Ön vegyen be, Ön, hogy jobb $11 
vet ’s vért kapjon. - 

вокTon (hidegen.) Báró úr! 
nÁnó. Mi ördög hasznom van csöpp 

Íeiböl! 
вoKTon. Igy tehát ajánlom magam’. 
BÁnó. No’s -- hisz beveszek -- ide vele! 

вOKTOn (csöppeket ad neki’s тех'ё‘: tapintjm) Önt 
ma igen sokáig hagyták egyedül. Ismét na- 
gyon lüktet. 

BÁnó. ‘Гали: minden roszul gondolkozó 
embert kilüktethetnék а’ világból! 
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вoKTon mosolyogva. Úgy igen kicsiny tér 
saság maradna meg. — Csöndesen , báró úr, 
csöndesen! Mondja - meg nekem heveskedés 
nélkül , miért haragudott meg rám? 

BÁnó. Mivel roszat tett. 

вoKTon. Csöndesen! Hogyhogy? 
BÁnó. Miért fedezett föl engem özvegy 

Wallner asszonynak? 
вoKTon. Mivel még akkor nem hagyá 

meg, hogy hallgassak. 
BÁnó. ’S miért huzta el most töle hó- 

pénzét? 
вoKTon. Mivel Öntöl nem kaptam azt 

meg. 
BÁnó. Csalás! hazugság! csalás! — ily- 

lyesmit nem szoktam elfeledni. 
вoKTon. Csak lassan! Hisz типа, hogy 

én Öntöl jótékony titkos kiadásira nem ve- 
szek el pénzt, ŕhacsak azt szemem’ láttára 
föl nem irja. 

BÁnó. Föl van a’ könyvben irva. 
‚ .вoкTon. Csak lassan! - Tessék meg» 

nezm. 

BÁnÖ (д' könyvet Найдя, 'a ne'mi azünet Mín 
ыуцыьд borůl д‘ ¿0km'mk.) Bocsánat! — De még 
sem, nem bocsa'nat! — Miért inkább nem 
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ñzette ki a’ pénzt, hogy ezen szegény 
embereket az ínségtöl megmentse? 

вOKTOn. Már ezért én kérek bocsánatot. 
— Ezt valóban elfeledtem. De miért nem jött 
az asszony elöbb hozzám? -- 

BÁnó. Talán nem találta oda-haza. — 
Ihol a’ pénz — 's most még egy másik jóté 
temény van hátra! -- Mosóném' gyermekén 
keresztülment a’ kocsi, e' 10 aranyat vigye 
anyjának. 

DOKTOR, Tessék beírni. 

BÁnó (leül ’s veszi a' könyvet.) De az Isten’ 
szerelméért! hallgasson , doktor! hallgas 
son; mert ha csak négy ember tudja is, 
hogy Anem vagyok olly keményszivu", mint 
látszom, úgy bizonyosan harmadszor is kol 
dussá leszek. 

вOKTOn. Ettöl talán most nem lehetne 
félni; az idö bölcscsé teszi az embert. 

BÁnó. De — de .- de ugyan hányadik 
van ma? 

вOKTOn. Augustus’ 8-dika. 
BÁnó 5„ 
вOKTOn. Hogy” alutt ez éjjel. 
nÁnó. (folyvástin) 
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вoKToп. Mint gyanítom, igen nyugta 
lanul. Ma egyáltaljában mozgásl‘a van szük- 
sége. --- De mit ir olly sokáig? A'kßnyvbe néz. 
--- „Jer vissza, kedves Karolina, és bocsáss 
meg !“ — Báró úr! térjen magához. 

nÁnó. Mi. baj? 
вoKToв. Hát költségjegyzö -könyvét le 

vélirásra akarja használni? 
BÁnó. Micsoda? 

вoKTon. Tessék csak megnézni. 
BÁnó (а' künyvbe лёг ’s félreveti azt.) 
вoKTon (шведы a' пан'61.) JÖjön, kissé ko 

csizzunk ki; Önnek szórakozásra van szük 
sége. 

nÁnó. Miért szenvedek én, uram? — 
Miért nem jö szemeimre ‘Лoт? — Miért sor 
vadok? — Miért vesztem el emlékezö-tehet 
ségem’? Miért gyülöletes elöttem a’ ‘Мёg? -- 
mivel ember voltam, mivel vérem’ ösztö 
nét követtem — mellyet nem én adtam ma 
gamnak. 

вoкTon. Kedves báró ür! távol legyen, 
hogy titkaiba lopódzzam- De mivel szíválla- 
potja naponként aggasztóbb lesz — 
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BÁRó. Nem. Doktor! titkom velem hal 
meg. --- Elég ez: én egykor roszat tettem, ’s 
швы bünhödöm. 

вoKTon. Tala'n nagyŕtja мы, ’s egy 
jó barát’ tanácsa ’s vigasztalása képes volna.--- 

BÁnó. Vigasztalás? Tanács? — Szerez 
zen becsületes derék мы lányomnak -. 
az lesz rám nézve jó tana'cs -- akkor meg 
leszek vigasztalva, mennyire lehètek. 

вoKTon. На nem csalódom, Ön nagy 
részvételt mutatott a’ ‚шинам iránt. 

BÁnó. Igen, mutattam; de Ыt ollyan 
embernek adjam lányolnat, kin senы sem 
k.épes eligazodni? 

вoKToв. Én magam sem foghatom meg 
BÁnó. Neki egy alávaló titkos szerelmi 

kalandja van, — az ßgész dolog ebböl ‘Ш. 
Innen származnak adósságaî, innen titkos já 
rati. — Istenem! mennyire örültem, nlidön 
ez Шаt ismerni kezdém. 

вoKTon. Tehát Alsing kapitány’ ajánla 
tät hallgassa meg. 

ßÁnó. A’ kérdezösködö.ét? Isten örizzen! 
вoKToB. Az egу érett, becsíiletes em 

ber. — 
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BÁBŐ. Igaz! de'mind a’ mellett is ВЫП 
hatlan. --. Ezen ember egy nap többet kér 
dez, mint mennyire két esztendö alatt felel 
ni lehetne. Már rég eltiltottam volna há# 
zamtól, ha azt nem nézném , hogy különben 
derék ember. 

вOKTOR. E’ hibáról el kell szoktatni. 

BÁnó. Lehetetlen! .- aztán igen is 
gazdag. , 

вOKTOn. Hogyhogy? igen is gazdag! már 
ez csudálatos hiba! 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

VOLTAK. LENTEN ASSZONY. 

LENTEN. Alsing kapitány akarja tiszte 
letét tenni. 

BÁnó. Most nem — nincs kedvem fe 
lelni. 

noKTon. Lenten asszony! a’ beíró urat. 
nem kell többször olly sokáig egyedül hagy 
ni, mint ma reggel. Ezt már sokszor mon 
dottam. 

LENTEN. A’ kisasszony tartóztatott fel. 
uüLr. JÄ'rÉxszís. xiv. 2 ` 
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вoKToп. Elsö kötelességétöl semmi se 
tartóztassa fel. 

(Lenten asszony elmegy.) 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

KAPITÁNY. BÁnó. вOKTOn. 

BÁnó. Ime! csakugyan jö — lelkemre 
mondom! nem felelek neki. 

KAPITÁNY. Alázatos szolgája, báró úr! 
Szolgája, doktor úr! — Szabad kérdeznem, 
mint szolgál egészsége? 

BÁnó. Imígy amúgy. 
KAPITÁNY. ’S a’ nagyságos kisasszonyé? 
BÁnó. Nem tudom. 
KAPITÁNY. A’ zászlótartó talán megint 

ninc itthon? 
BÁnó. Nem tudom. 
KAPITÁNY. Talán még ma nem is be 

szélt vele? 
BÁnó magában.) Kérdezz a’ pokolban! .-~ 
вOKTOn. Ittlétem óta nem. 
KAPITÁNY. Semmit sem hallott arról, mi 

tegnap a’ parádén történt? 
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BÁnó. Nem. 
KAPITÁNY. Csudálom! — ’S a’ zászlótar 

tó nem beszélte el? 

nÁnó. Mum, mum , mum! 
KAPITÁNY. Doktor úr sem hallott semmit? 

вoKToп. Mik a’ parádén történnek , kö 
römbe nem tartoznak. ' 

KAPITÁNY. De azt csak tudja báró tir, 
hogy ezredünkböl Lembach hadnagy tegnap 
elött megholt? 

BÁnó (magában.) Vigyen a’ sátán kérdé- 
siddel! 

вoKTon. Nem, а’ báró ůr ат: nem типа. 
KAPlTÁNY. A’ generál különféle lЛиtek 

kel a’ hadnagy’ hirtelen hala'láról beszélgeb 
vén, így szóla Vizarunkhoz: „No's, zászló.- 
tartó úr! mint hallom, sok adóssa'ga van. 
Úgy-e, ha akarnám, most megtehetném —“ 
„МН, kegyelmes uram i“ --- „Hadnagygyá“ 
._ „Mint excellentziád parancsolja! én az 
elmellöztetést megszoktam; már háromszor 
volt e’ szerencsém.“.--.„Tehát negyedszer is 
legyen;“ .-- mond a’ gевы'ай, ’s hátat for 
díta neki. 

BÁnó (magábn.) A’ lea'ny leg‘yen övé. 
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xAPI’rÁNY. Tegnap délben a’ generál so 
kat beszélt a’ zászlólartó’ gorombaságáról. 

BÁnó. Átkozott! mivel nem csúsz-mász 
elötte, 's nem. színeskedik és hízeleg neki? 

KAPITÁNY. Kedves báró uram! nem eléè 
egyedül vitézség ’s .pontosság a’ szolgálatban. 
Meglehet , még én is zászlótartó volnék, ám 
bár elég tégen szolgálok, ha sok ollyan 
.«ambuernek nem hI’zelkedtem volna, kit szi- 
vemböl utáltam. 

BÁnó. Akarnám , még most is zászlótar 
tó volna. 

KAPITÁNY. Én nem. — Hát a’ fenhéjazn'st 
és szegénységet egymástól elválhatlan dol 
goknak tartja? 

BÁnó. Mióta fenhéjazás a’ nemeslel 
kl'íség? 

KAPITÁNY. Az özöлия óta, ha az erszény 
nîncs teli. Hm! — ha a’ jámbor zászlótartó 
nak nem volnának még baráti! -- 

nÁnó. Baráti? — veszszek el, ha csak 
egy van is. 

вoKToн. I-Iátha` kapitány lír az. 
KAPITÁNY. Taláu káromra vagyok az; 

mert miután ö a’ hadnagyságtól elesett, pén 
zemhez kevés reményem lehet. 
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ВАШ; (halkan а‘ d°kmhoz.)Fizessen meg a’ 
' zászlótartóért. 

вoKTon. tehát adds kapitány urnak? 
— ’s mennyivel? 

KAPITÁNY. Kétszáz tullérral. 

вoKTon. Ne sujnáljon báró.. úr, nekem 
ma estig ennyi pénzt kölcsönözni. 

BÁnó. Szivesen. 

вoKTon. De , kérem, irja fel. 
ВАК“; (leolvassa a‘pénzt 'a a' könyvbe й.) 
KAPITÁNY. Hogyan? Mit? -- Én doktor 

úrtól semmit sem fogadok el. 
вoKTon.Vagy igen, ha vila’gosabban szó 

lok. Mit én teszek, az egу rokon' nevében 
történik. 

KAPITÁNY. Rokon’ nevében’!l vannak még 
a’ мышцами rokoni? . 

вoKTon. Igen. 
KAPITÃNY. Itt az országban? 
вoKTon. Нeт. 
KAPlTÁNv. Hol tehát? 
вoKTon. Svécziában. 

‚ KAPITÁNY. Svécziában? ha, ha! ö hîhe- 
tôleg nevét megváltoztatta. 

вoKTon. Nenn tudom. 
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KAPITÁNY. На“ rokona miért nem vette 
elöbb pártfogásába? 

вOKTOn. Mert -- nem tudta, hol tar 
“штык. 

KAPITÁNY. Hát Ön által tudta meg ‘Ё 
вOKTOn. Itt van kapitány urnál a’ köte 

lezvény? 
KAnITÁNY. Igen; de csak 14 napra jö 

vend el a’ fìzetés’ ideje. 
вOKTOn. Semmit sem tesz, jobb ha min 

gyárt végére járunk a'.dolognak. 
KAPITÁNY. А’ mint tetszik ; de hátha 

megharagszik a’ zászlótartó , hogy megmond 
tam ? 

вoKTon. Tölem soha sem fogja meg 
tudni. 

KAPITÁNY. Minden tekintetben nagy gon 
dolatlansa'g volt tölem — 

вOKTOn. Dehogy! - 
KAPITÁNY. egy derék Щи , ki iránt le 

vagyok kötelezve. -- 
вOKTOn. Hogyhogy? 
KAPITÁNY. Általa ismerkedtem meg а‘ 

báró urral; általa Sophie kisasszonynyal; äl 
tala reménylem, hogy nem sokára legbol 
dogabb ember leendek. 
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ВoкTon. Az utólsó monda’st nem értem. 
KAPITÁNY. Nem értif.l 

вoKTon. Nem; becsületemre! 
._ KAPITÁNY. На“; nem vagyok-e a’ legbol 
dogabb ember, ha Sophiet birandom. 

вoKTon.Kétségkivül öt már megegyezése 
iránt is kérdezte? 

‚ KAPITÁNY. Kérdeztem ugyan; de 1161116 
semre тég sem a’ báró urtól, sem а’ kisnsz 
szonytól nem nyertem feleletet. 

вoKTon. Ugyan úgy-e? 
BÁnó, (ki azalalt kôntösét felölté ‘s kalapját vevé‘.) 

Konrád! 

вoKTon. Mi az? hova, báró úr? 
BÁnó. A’ generálhoz, idejè. 
вoKTon шагами.) Már ismét 11j ábránd! 

egy perczig sem lehet magára hagyni. 

TIzEDIK JELENÉS. 

voLTAK. KONnÁв. 

nÁnó. A’ kocsit, szaporán! 
KONnÁв (çlmegy.) 
вoKTon. Beirta, báró lit? 
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BÁnó. Mit? 

вoKToп. Azon kétszáz tallért, mellyeket 
nekem k'ölcsönözni akart. 

BÁnó (a' kanyvbe „бы Igen, már be van irva. 
вoKToн. De hát a’ pénz‘?. 
BÁnó. Hisz már Önnél van. малыш 

bezáz‘ja. 
вoKTon. Nálam? -- Csalatkozik báró úr! 

BÁnó. Hisz én --- (zœbét fapinrja.) Ejnye! 
'/,sebembe tevém -itt van! 

вoKTon. Ihol, tessék, kapitány úr! 
KAPITÁNY (maja a' köfelezvényt.) Igazán nem 

‘щей rosz néven a’ zászlótartó? 

вoKTon. Bizonyosan nem. 
KAPITÁNY. Mivel mintegy erövel шпал: 

rd. — Báró úr a’ generálhoz akart - 
BÁnó (mè-shan.) Адыгеи kérdezösködö! 
вoKTon (l1-1km.; Ne boszankodjék. 
KAPITÁNY. Hihetöleg a’ шамана ve'- 

Выt ’è . 
BÁnó (mgíban.) Várj ! majd én is 1:61’ 

dezlek. 

KAPITÁNY. Talán ат: hiszi báró úr, 
hogy én - 

BÁnó. Apropos! jó idô van-e ma? 
KAPITÁNY. Szép idö van! .-- 
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BÁnó. Nem volt tegnap esö? 
KAPrrÁNY. Tegnap? — nem. 

' nÁnó. Szeret-e vadászni, kapitány lír? 
KAPlTÁNY. Oh igen, mivel én már -- 
BÁnó. Olvasott már ma ujságot? 
KAPITÁNY. Igen. Hallett-e már valamit 

azon ütközetröl, melly _ 
BÁnó. Ugyan mióta van ma'r hadi szol- 

gálatban? 
KAPn-ÁNY. Tizennegyedik évem óta. De 

azon ütközet — 

BÁnó. Mikor lesz örizeten, kapita'ny úr? 
KAPITÁNY. Holnapután. Párisból irjzík -- 
BÁnó. Reggel kaívét'szokolt inni, ‘аду 

«hem 

KAPITÁNY. Kávét. Párísból `irjäk — 
BÃnó. Hol ebédel ma? 

KAPI'rÁNY. Olthon. A’ párisî czikkely 
jelenti — 

BÃnó. Volt már háborúban! 
KAPITÁNY шагами.) Átkozott kérdezöskò‘ 

dés ! шить.“ Természetesen, mivel - 
nÁnó. Bort iszik inkább, vagy ‘диet? 
KAPITÃNY. Bort. De ugyan kérem, hadd 

beszéljcm-el — 
liu". u'n‘xszis. x". 5 



26 

TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

voLTAK. KoNnÁв. 

KoNnÁв. А’ kocsi készen áll. 

BÁnó. Mic`soda‘! 

вoKTon. Hisz azt igérte báró tir, hogy 
sétálás’ kedvéért fél óráig kocsizni Рogunк. 

KAPITÁNY. Nem; a’ báró lir a’ generál 
hoz kivánt -- 

вoKTon. Dehogy! nekem, mint doktor 
nak, jobban kell tudnom, mit akar a’ 11z1- 
ró úr, ’à mi szolgál egészségére. Jöjön, 
báró úr! 

BÁnó. Sajnálom, kapitány úr! nekem 
még különféle kérdéseim volnának. Ha , 
ha, ha! . 

KAPITÁNY. Engedje meg, hogy én csak 
egyet kérdjek. . 

BÁnó. Nem, nem; mart majd több is 
lesz egynél. 

KAPITÁNY. Becsületemre! — Tehát nem 
reménylhetem, hogy vöje leendek? 

nÁnó. (Багдаg kapitány úr? 



27 
 

KAPITÁNY. Van két jószágom, mellyek 
6000 tallér évi jövedelmet hoznak. 

BÁnó. Adja-el jószágait, tegye-le híva 
talát, ’s minden kész pénzét vesse vízbe. 

KAPITÁNY. Hísz így koldus lennék. 
BÁnó. Csak koldus lesz vőmmé. 
KAPITÁNY. Különös! — és miért? 
BÁnó. Igy talán szeretetre ’s hálára tart 

hatok sza'mot. 

KAPITÁNY. Ugyan azt hiszi? 
BÁnó. Ez már harmadik kérdés -- szolgája l 

(A' doktorral elmegy. ) 

TIZENKETTŐDIK JELENÉS. 

KAPITÁNY (egyedüL) 

Szegény embernekismét raptusa van! még 
nem hagyok'föl reményemmel, mert — de 
csöndesen! „Csak koldus lesz vönnné“ — 
ezt mondá. — Hisz ez hasonlíthatlanul illik 
a' zászlótartóra. Hm! de kit a’ szerencse 
véd, az viszi haza a' menyasszonyt -- én 
részemröl mindent elkövetek. Huj'eszlek, 
akkor azt kell gondolnom, hogy neki na 

21 
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gyobb süksége van gazdag leányra, mint 
nekem. 

TIZENHARMADIK JELENÉS. 

KAPxTÁNY. somnl. LENTEN Asszosv. 

SOPHIE (be.lépœben Lenfenhu.) Jaj nekem, а’ 
kérdezösködö ! 

nPxTÁNY. Alázatos szolgája, nagyságos 
kisasszonykám! — kérdezhetem, mint $201 
gál egészsége? 

SOPHIE. Нeт jól. 
KAPITÁNY. Nem jól? --- szivemböl за] 

nálom! Talán fejfzíjása van@ 
somme. Nem. 

nPrrÁxï. F ogfájáaa@ 
зoPшE. Nem.' 

lumTÁNv. Láz borzogatja? 
вoина. Nem. 

KAPITÁNY. Mellszorongás 'Q 
вoгшв. Nem. 

nrrrÁNY. Kérdezheteln мы“, mi baja 
tulajdonképen l 
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soPmE. Keveset aluttam. (Immun.) Al 
kalmatlan ember! 

KAPITÁNY. Szivemböl sajnálom. Kérdez 
hetem, mi haíboritá~ meg éjjeli nyugalmát@ 
——- talán rosz Штык‘! 

SOPHIE. Nem. 

KAPITkÁNY. “аgу valamelly lárma a’ szom- 
szédságban ? 

SOPHIE. Nem. 

KAPn‘ÁNY. Vagy a’ kocsik’ zörgése? 
soPmE. Nem; késön feküttem-le. 

KAPITÁNY. Ugyan úgy! de kérdezhetem, 
mi okozta ezen esetet? -Hihetöleg társaság 
han volt? 

soPmE. Nem. 

KAPITÁNY. Vagy talán látogatóji voltak! 
soPHm. Nem. 

KAPlTÁNY. Talán egу esti zene zavará 
meg nyugalmát. 

somma. Nem; atyámmal játszottam , mi- 
vel nem alhatott. 

KAPITÁNY. Ишzм‘? hihetöleg piquetet? 
soPmE. Nem. 

KAPITÁNY, Vagy tricktrackot! 
вoгшв. Nem. 
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KAPITÁNY. Ah! tallín bizony Lenten asz 
szony volt a’ l’ Hombre мешки harmadik 
személy Ё 

LENTEN (hangman.) Nem. 
SOPHIE. Schachot játszottunk. (mgábam Ki 

állhatlan ember! 

KAPITÁNY. Schachot? --» már ezt szeret 
tem volna látni! A’ báró úr csudálatos hú 
zásokat tehet szórakozásában! ha, ha! 

somma. Kikérek minden тамt atyám 
ra nézve. 

KAPITÁNY. Ezerszer bocsánatot kérek! - 

De hogy más tárgyra terítsük a’ beszédet, 
szép kisasszonyka'm ! 'gondolkozott-e azon 
kérdésröl, mellyet minap Önhöz intézni bá 
torkodtam? 

soPuu-z. Nem. 

XAPITÁNY. Нeт-e? — ez nagy kemény 
ség! — kérdezhetem, miért nem’.l 

soPHm. Mivel én olly szerencsés va 
gyok, hogy uraságodtól minden beszélgetés 
kor legalább is száz kérdést hallok, tehát 
nem tudom, mellyiket gondolja. 

KAPITÁNY. Mellyiket@ mellyiket? -- Csak 
egyetlen Гoтos kérdésem van — azon kérdés 
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t. i. valljon szabad-e reménylenem, hogy a’ 
kisasszony” kezét bírni fogom? 

semm-2. E’ kérdésre nem felelhetek. 

KAPITÁNY. ’S miért, ha szabad kérdeznem ’ë 
SOPHIE. Nekem atyám van. 
KAPITÁNY. Ha olly szerencsés volnék, 

hogy az ö megegyezését megnyerném, kö 
vétkeznék-e a’ kisasszonyé is? 

SOPHIE. Én idö elött semmire sem fele 
lek. (Ha1kauLeatenhez.)Ugyan kérlek, szabadíts 
meg töle. 

IAPITÁNY. LNem hiszi-e a' kisasszony, 
hogy velem megelégedve ’s boldogul élend? 

LENTI-2N. Ma ugyan szép idö yan! 
KAPITÁNY. Nem felel kisasszonykám? 
SOPHIE. Ha én férñ volnék, csakugyan 

házban nem ülnék. 

KAPITÁNY. Talán valamelly más hajlan 
dóség foszt meg azon reménytöl, hogy egy 
kor boldog leendek? 

LEN'I‘EN. Egy nagy jelessége a’ férñak 
nak -- 

SOPHIE. Hogy mindenütt kalandozhat 
nak. ._ 

LENTEN. ’S hogy az idöben és szép tá 
j ékokban gyönyörködhetnek. 
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KAPITÁNY. Nem reménylhetek feleletet 
kérdésemre? 

soPmE. Atyám igen jól tette, hogy ki 
kocsizott. 

KAPITÁNY. Ajánljam magamat , kisasz 
s`zonylgám? 

s'oPmE. Alázatos szolgálója kapitány tir! 
KAPITÁNY. Hah kîsasszony! mi által ér 

demlék illy megvettetést‘? 
u soPmE. Hogyhogy? .-- én azt gondoltam, 
0n ezt mondá: „Magamat ajánlom!“ 

KAPITÁNY. Nem, kisasszonykám. 
SOPHIE. Úgy engedelmet kérek.—Azon- 

ban öszíntén megvallom Önnek -- hogy lá 
togatását máskor igen szivesen veendem -- 
de most valóban roszul érzem magam’. 

Í Í l f KAPITANY. Magamat alazatosan aJanlom. 
(Ismét viunlér.) Szabad kérdeznem: lehetek-e а’ 
kisasszonynak délutän udvarlására? 

soPmE. Ön'ílni fogok rajta. 
KAPITÁNY. Alázatos szolgája! (mmegy.) 



 

TIZENNEGYEDIK JELENÉS. 

SOPHIE. LENTEN. 

. SOPHIE. Végre még is megy ezen alkal 
mallan ember! 

LEN'I'EN. Épen nem akarta Önt érteni. 
SOPHIE. Pedig elég vîlágosan Szólottam. 
LENTEN. Kár valóban, hogy e’ férñ, 

örökös kérdésivel az embereknél magát oll§r 
untatóvá teszi. 

SOPHIE. Milly különbség б ’s a’ 2z152 
lótartó köит! 

LENTEN (mag-:bang Hm! csákugyan igaza 
volna a’ bárónak? 

\ ' SOPHIE (u óráI'a 116;.) Illy idötájban szo 
мы jöni. 

LENTES'. Kicsoda? 
SOPHIE. A’ zászlótal'tó. 

LENTEN. A’ papa ma igen neheztelt rá. 
SOPHIE. Istenem! Hogyhogy? 
LEN'I‘EN. Titkos járati végctt. 
soPIIIE. lgaz, különös is, hova lopódz 

kodik Inindig olly bizonyos idöben. 
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LENTEN. А‘ báró úr azt hiszi, hogy va 
lamelly titkos szerelmi kaland -- 

SOPHIE (megijeave.) Szerelmi kaland? _ 
LENTEN. Melly ha kitudódik, nem “ШК 

becsületére -- 

SOPHIE. Ez szörnyüség volna! 
LEN'I‘EN. Birta öt e’ titkos önvîseletre, ’s 

verte adósságba. 
SOPHIE (тётя sziinei afán.) Nem, kedves Len 

ten, azt nem hiszem. 

LEN'I‘EN. Nein? --- îophie! Sophie! nem 
jól van a’ dOlog - 

SOPHIE (boudsn-.) Mivel'? 
_ LENTEN. Szivével.- ` 

SOPHIE. Engedelmet kérek! szivemmel 
igen jól van a’ dolog. 

LENTEN. Kedves Sophiem! ne legyen 
ira'ntam olly vìsszatartózkodó; --- ezt nem 61‘ 
demlem. — Anyának Sem fekhetik Szivén 
gyermeke’ boldogsága jobban, mint a’ kis 
asSzOnyé az enyémen. 

SOPHIE. Ah, kedvas Lenten! Ivalaki Коровы!) 
Szabad ! 



TIZENÖTÖDIK JELENFLS. 

voLTAK. zÁszLóTAnTó. 

zÁszLóTAnTó (megdabben, а‘ mm belép.) Bo 
csánatot, nagyságos kisasszony! gondolám, 
hogy a’ Ьa’ró úr — 

SOPHIE. Nem Sokára visszatér; csak ko 
csizni ment a’ doctorral. — Nem tetszik le 
ülni? 

‘ zÁszLóTAnTó. Ha nem vagyok alkal 
Inatlan. 

SOPHIE. Mint jöhet illy gondolatra’! 
zÁSzLó'I'An'I‘ó. A’ szerencsétlen mindig at 

tól tart, hogy alkalmatlan. 
SOPHIE. Szerencsétlen! (Hallum Lenfenhez.) 

Kedves Lenten! megpróbálom, ha talán ki 
csalhatnám tМай. .. 

LENTEN (halkmyCsak saját мыt ne hagy 
ja клeммы. 

SOPHIE. Ugyan tessék leülni.<Leü1„ek.s1ane¢ 
mín.) Öы szerencsétlennek mondja magát’l- 

zÁszLó'unTó. Az vagyok kisasszony, az 
"agyok, ’s most inkább, mint valaha; mivel 
minden reményemet elvesztetteт. 
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SOPHIE. Hogyhogy? 's mi- történt Önnel? 
ZÁSZLóTAnTó. Tegnap úgy feleltem a' ge 

nerálnak, mint érdemlette, 's most bizonyos 
vagyok, hogy itt elöléptetésre többé nem tart 
hatok számot. 

SOPHIE. Hát csak e’ helyböl áll az egész 
világ? 

ZÁSZLŐTAnTŐ. Rám nézve, igen; nekem 
e' helyet nem szabad elhagynom. - 

SOPHIE. Nem szabad”! .. 
ZÁSZLóTARTó. ’S ha szabad volna, sem 

hagyhatnám - el! 
SOPHIE (halkan Lentenhez.) Ez talán engem 

illet. 

LENTEN. Én azt gondolom, titkos jára 
tát illeti. 

SOPHIE gumival.) Ha talán atyám elött 
nyilatkoznék. '—- ' 

zÁszLóunTó. Mit nyilatkoztassak ki? 
SOPHIE. Mit szerencsétlenségnek nevez. 
ZÁSZLóTAnTó. Segített-e már a’ kisasz 

пonу’ atyja szerencsétlenen! 
SOPHIE (gze'gyenneL) Azt _ én — Önre néz 

ve bizonyosan kivételt fog tenni. 
ZÁSZLÓTAnTó. ’S miért tenné azt. 
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SOPHIE. Mivel Ön iránt részvéttel visel 
.tetik. ’S ezt az is eléggé bizonyítja, hogy 
tìtkos kijárásai miatt boszankodik. 

zÁszLó'I'AnTó. Titkos kijaírások! 
SOPHIE. Mellyeket olly pontosan napon 

ként háromszor ismétel. бы is oka annak, 
hogy e’ helyet elhagynia nem szabad? 

zÁszLóTm'I‘ó („три енопш.) 
SOPHIE („ь-5“. néz Lenìenre.) ,S ha Szabad 

volna, sem hagyhatná el? 
zÁszLó'I‘AnTó. Nenn, Istenemre mondom! 

kedves kisasszony; oka magamban van. 
SOPHIE. На ezen titkos kijárások nem vol 

nának is? 

zÁSzLóI‘An'I‘ó. 0h akkor még ezerszerte 
kevésbbé tehetném. темп .‘ ц man.“ magy.) 

SOPHIE. (Hmm Lenœnncz.) Ah, kedvesem, 
ez bîzonyosan engem illet. 

LEN'I‘EN (kann.) El ne felejtkezzék ma 
ga'ról. ' 

SOPHIE. Szeretnék titkainak avatottju 
lenni, Zászlótartó úr! 

zÁszLóTAnTó. Oh kedves kîsasszonykám! 
--- mîlly szivesen fogadnám el аrrа! _. csnk 

`Sznbad vnlna szivem’ bánatját fölfedeznem! 
~- csak --- (mmm.) 
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LENTEN (mgabm.) Ej, ej! `ezek folyvást 
meghittebbekké lesznek- ennek nem szabad 
[gy lenni. 

soPmE. Kedves Vilmos! fedezze föl elöt 

tem szíve' (Май. -- Gondolja, hogy test» 
vérével beszél. 

LENTEN. Kisasszony! 
яoPнш (falgerjedve.) Mit akarsz? 
LENTEN. Emlékeztetni, hogy atyja e’ test 

véri meghittséget мы" rosz néven vehetné. 
zÁszLóTAnTó. Igaza van, Lenten asszony. 

Éljen bnldogul, nagyságos kîsasszony! 
LENTEN. De urnságod’ ittléte а’ bárónak 

legkevésbbé sem lesz kellemetlen. 
soŕmE. Nem, bìzonyosńn nem, 2153216 

tartó úr! maradjon még. 

TIzENHAToDIK JELENÉS-` 

voLTAk. KoxnÁn. 

KONnÁв. Egy'le'vele érkezett, Займы 
«artó úr! 

zászLóTAnTó.' Postán! 

xoxnÁв. Nem; egy isméretlen hozta. 
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zÁszLóTAnTó („дамы Ez volna a’ legel 
sö éltembemœenuóval.) Feleletre vár? 

IcONnÁn. Nem; már elment. 
zÁszLóTAn'I‘ó. Jól van. 

KoNnÁв (elmegy.) 
zÁ'szLóTAnTó (ы тем zsebe'be мае.) 
SOPHIE. Olvassa el itt, Zászlótartó úr! 

Én uraságod‘ bánatiban ’s örömeiben egyen 
1ö részt veszek; ’s azonfelül szivem örömet 
jövendöl. 

zÁszLóTAnTóœIavmî a'levelee.) Oh kedves 
kisasszony! jósága meghatja Szivemet. (Penh'î 
a’ levelet.) 

LENTEN :1.1km sophiehßz.) Szoktassa el s11 
vét a’ jövendöléstöl, kérem. — Felettébb el 
árulja magát. 

SOPHIE (wkn.) Dehogy , kedves Len- 
ten, hisz én neki csupa ártatlan dolgokat 
mondok. ‚ 

ZÁSZLóTAnTó ("имён a’ levelet elolvasta.) А!- 
mOdOm-e , vagy ébren vagyok? 

SOPHIE. No’s? nemde a’ levél örömet hoz l 
zÁSzLóTAn'ró. Örvendetes álmëlatot — 

Hallja, kîsasszonykánl ! (Olvns.) „Köríilményei 
„nek könnyebbn'tése végett, egy férñú, ki kö 
Szönetet Sem vár, sem akar, Önt e’ csc 
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kélységgel ajándékozza meg.“ --. Istenem‘ 
re mondom, szemem csal! .-- 100 Lajos 
nrnnyból álló ajándék olly embertöl, ki kö 
szönetet nem vár — ’s most HB2-ben "а 
gyunk! ‹. 

soPmE. Látja, kedves ‘тInos, hogy mé@ 
vannak barátjai. 

zÁszLóTAnTó. Ugyan ki lehet ez? (Gondol 
koxólag.) Vall jon nem а’ kisasszony’ urn atyjuœ? 

soPmE. Bár б volna! 

ZÁSZLóTAnTó (gondolkozólag, mngában.) Vagy 
az udvari tanácsnok! .-- szintolly hihetlen. 

somma.. (halkmmmenhu.) Atyzímtól bizonyo- 
san nem jö, kedves Lenten! 

ъEыTEщыхшд Isten örizzen! sokkal ha 
marébb a’ nagy mogoltól. 

zÁszLóTAnTó. Talán csak nem tévedtem 
meg a’ borítékírásban? — Nem; olly igaz, 
valaluint hogy élek! Engedje meg, kisasz 
szonykám, hogy eltávozzam --- szivcm olly 
teli. — Most, épen most, midön én '— 100 
Lajos-arany --- egy nevezetlentöl, ki köszö 
netet nem akar -- ’s ez 1782-ben! çmmcgy.) 



TIzENHETEDIK JELENÉS. 

SOPHIE. LENTEN ASSZONY. 

SOPHIE. Kedves Lenten! — milly kevés 
jó emberre találhatott éltében a’ szegény zён 
1‘61а116 , mìvel Olly igen csudálkozik — ’s Is 
ten tudja! ha nekem volna — 

LEN'I‘EN. Hirtelenében annyit adna,hogy 
aztán magának is mástól kellene kérni. -- A’ 
középutat, kedves Sophie! mindenekben а’ 
középntat. 

SOPHIE. Ugyan ki lehet e’ Széles világon 
ama’ nagylelkú férfìu? 

LENTES'. ’S hátha nem férñu? 
SOPIIIE. Ah kedves Lenten! ez Szúrást 

eлe Szivemen! 
LENTES'. Ha ez a’ titkos rejtekböl jöne! 
SOPHIE. Ah az ‘Штат! rejtek! — de Ми 

Iîgy ô Iningyárt Oda gondolt volna. 
LEN'I‘ENÃ Ama’ reлek, kedves gyerme 

kem, hihetöleg tudja n’ zászlótartó’ Szemér 
mességét, ’S Iigy tetteti таза“, mikép egész 
házunk, Inintha megrongált körülményei felöl 
mit Sem tudna. 

uhu. Ihixuíx. xiv. 4 
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somma (mmm'lim.) lgaza van, kedves Len 
ten! El kell felednem — vele többé sohn se’ 
beszélnem -- lehetöleg ritkán látnom! Hadd 
szeresse rejtekbeli szépét. 

LENTEN. Pszt! a’ báró úr jöL 

TIzENNYoLCzADIK JELENÉS. 
vo1.'l‘AK.BÁnó.DoKTon. 

BÁnó. Itthon а’ zászlótartó@ 
LENTEN. Igenis , nagyságos uram. 
SOPHIE. Csak gondolja, kedves papa, egу 

levelet kaputt valamelly nevezetlentöl, ki ne 
ki 100 Lajos-aranyról szóló váltót ajándékoza. 

BÁnó. Száz Lajas-many? -Miféle Sza 
már lehet az? 

soPHlE. Egy nevezetlen. 
вoKTon. Valóban, igeń ritka eset. 
SOPHIE. De nekünk erös gynnunk volt — 
BÁnó. Kite? 
soPmE. Önre, kedves pnpám! 
Bímó. Eszed ment el? — Én 100 Lajos 

aranyot dobjk el, a’ nélkůl, hogy maga 
mat megnevezném? olly emberért dobjak el, 
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Шnek gyanus viselete már régóta boszantott'! 
kinek агаt mutatandok ‚ ha a’ Szállásbért rö- 
vid idön meg nem ñzeti. 

SOPHIE (hun.) Hallod, kedveS Lenten? 
LEN'I‘EN (hun...) A’ rejtekböl jön. 
SOPHIE сыны.) Oh hallgass, kérlek. 
ВАК‘; (ki пай" kaIapiáI Двигай.) Lenten BSZ 

SzOny! hija-meg a’ ‚дышатt ebédre. 
LENTE'x (magna...) Most mivel pénze van. 

Mînö ember ez! (Elmeg.) 

'I‘IzENKILENCzEDIK JELENÉS. 

BÁnó. вoKTon. SOPHIE. 

вoкToк. Alkalmasint az egész dolgot ö 
maga gOndOlta-ki; vagy a’ levelet ’s váltót 
lzítta а’ nagysägos kisasszony? 

SOPHIE нашедшие.) Igenis , doktor úr, 
magam láttam. _ 

пoKTon. Е’ Szerìnt nz minden bizonynyal 
пon isméretlen család’ ajándéka, mellyet tit 
kon látogat. I 

SOPHIE (magńbln.) Mur ez 1S шла? 
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BÁnó. Sophie! láss az asztalhoz. А’ 
kérdezösködö is eljön. 

soPнш. Alsing kapitány’? 
BÁnó. Igen, ut-közben találkoztam vele. 
SOPHIE (теле! közben.) mi a’ esuPa fe- 

lelgetés ‘Маtt bizonyosan éhen fogunk az asz- 
taltól fölkelnî. (Elmegy.) 

HUszADIK JELENÉS. 

BÁnó. вoKTon. 

вumon. Bárcsak tамца lehettem volna 
örömének! 

BÁnó «el а .14 5.4..) 
вoKToк. Valljon mikép haszhálandja azon 

pénzt‘! ez eléggé kitüntetheti charakterét. 
BÁnó «ища; magában.) 
вoxTon. Ne mélázzon úgy, báró nir! - 

Hogyanì’s illy jó cselekedet után n_em уîдет? 
nÁnó. Hm! — arról gondolkozom, milly 

kérdésekkel gyötörjem asztalnál а‘ 1‹6п1e 
zösködôt. 
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вOKTOn. Helyesen, kedves báró úr! Tré 
fa ’s nevetés а’ legjobb orvosság, mellyet Ön 
nek rendelhetek. ‚ 

Bánó. De, mi a’ patvar! egy kérdés sem 
jut eszembe. 

вOKTOn. Egy igen fontos dolgot majd el 
is felejtek. --. Midön leszálltam a’ kocsiról, 
míg Ön a’ knpitánynyal beszélt -~ 

BÁnó. Igen, akkor jól tudtam kérdezös 
ködni; de most ‘_ 

вoKTon. A’ gyógyszertárba menék. A" 
segéd titokban azt beszélte, hogy a' zászló 
tartó már fél esztendö óta hord töle orvossá 

got, ’s még egy ñllért sem ñzetett. - Re 
ceptjeiböl úgy látám, hogy a' beteg mel 
kórságban szenved. — 

nÁnó. No jó! majd azt kérdezem töle: 
talán mellkóros , mivel olly keveset beszél? 

вOKTOn. Talán nem is hallotta báró úr , 
mit mondék? 

BÁnó. Ah! -- Nem. 
вoKToн magában.) Doktor! légy béketű 

r6; ezt hívatalod hozza magával. ' 
BÁnó. valljon, midőn a’ világra jött, 

nem ezt kérdezte-e mingyárt: „Mi dol 
gom itt?“ 
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вoKTon (mag‘bm.) Szegényember! de még 
is mindîg jobb a’ víg, mint a’ szomorú 632 
kórsá". 

HUszoNEGYEDIK JELENÉS. 

VOLTAK. LENTEN ASSZONY. 

LßxTEN. А’ kapitány itt van , nagyságos 
umm! tálaltassak? 

BÁnó (mlm halbe...) Várj csak, barátom, 
majd elszoktatlak а‘ kérdezösködéstöl. Jer 
doktor, lelkem’ doktora! segíts kérdeni. 
(Elmennek.) 



мАвошк гвъ‘юыАз. 

(Ebédlö terem. Konrád ’s eg'y másik inas elszedik 
az тыс.) 

ELsó JELENÉS. 

BÁnó. KAPITÁNY. воKTon. SOPHIE. 
LENTEN AsszoNY. KoNnÁв. 

BÁnó (.hintázza панд“ a' nze'kben.) 
вoKTon és KAPITÁNY (fel ъ ан ja'rnak.) 
soPlm-z és LENTI-:N (u mm menen a'unak 's 

egymín'a néznek.) ì 
LENTEN. Nézzétek meg jól még egyszer, 

hisz nem veszhetett el. 
KosnÁn. lstenem! én már huszszor is 

megnéztem mindent. Egy asztalkendö hi 
ányzik. 

Bímó. Tehát soha sem таит, kapi 
tány ür? 
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KAPrrÁNY. Nem. (mman a' aokforhoz.) A’ kér 
dezösködés ‘Игнаtos szokás. - Én megyek. 

вoKTon (halkan.) Maradjon, kedves ka 
pitány úri Gyakori beszéd ’s kérdezösködés 
a’ báró’ egészségének ige’n hasznos. 

KAPI'I'ÁNY (kann.) Amde az enyémnek 
a’ felelgetés igen ártalmas -aszkórságot ka 
pok 1)e1e. ‚ 

BÁnó. Nappal szeret-e inkább enni, ‘аgу 
gyertyavilágnál ’Q 

KAPITÁNY (hmm. a' dokforhoz.) Hallja csak 
e’ balga kérdést. 

вoKTon (lnalkan.) Ugyan feleljen. 
KAPITÁNY (fmuóvai.) Gyertyavilágnál. 
KoNnÁв ’s a’ másik inas (ax ‚мы; шка 

zökkel elmennek.) 

nÃnó. Ebéd шёл alunni szokott, kapi 
tány lir, vagy peйg sétálni? 

KAPITÁNY. Sétálni, báró úr. - Magamat` 
alázatosan ajrínlom! 

Bímó. На‘: csakugynn el akar menni'! 
xAPlTÁNv. Csak egу pair ‘мамы teszek 

nagyságod’ kertjében. Кот soka’ra lesz sze- 
rencsém, viszont láthatni. Alázatos szolgájn! 
(Meglxajìja magi( mindnya'joknak. Maga’bnn.) A7 
u'llja ki e' kérdezösködést. (Elmegy.) 
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MÁSODIK JELENÉS. 

BÁnó. вoKToп. soPнхE. LENTEN. 

BÁnó (hinlázza шага“ a’ székben.) 
SOPHIE (Lenienllez, kik azalatt ‘школ 's tüzesen 

besze'ltek egymxíssàl.) HallgaSSOll, Lenten! GZ ‘61’ 
telmes gyanu. 

LEM‘EN. Мафия csak el nem tünhetett. 
nÁnó. Mi az? mi bajotok? 
LENTEN. Egy kanál és asztalkendö e1 

veszett. 

BÁnó. Az asztalról? 

LENTEN. ’S mivel más senki sem jött'be, 
mint mi — 

BÁnó. Tehát természetesen valamellyik 
közůletek! 

LENTEN. De senki sem lopakodott el az 
asztaltól, mint - 

nÁnó. Mint kicsoda? 

soPmE. Lenten, az Isten’ szerelméért! 
LENTEN. Mint a’ ‚штат. 
BÁnó. Nem hihetö — de lehetséges. 
вoKTon. Nem, báró úr, a’ титана’ 

becsületességéért éltemmel ‘Шoк jót. 
xüLE. ‚плит. xIv. 5 
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SOPHIE. Valóban magam is. 
LENTEN. Tehát csak legkisebb hihetösé 

get mutassanak nekem, mikép történhetett 
különben? 

DoKTom‘ Akármikép; de ö nem тьме. 
BÁnó. Ó amber, ’s embertöl minden 

kítelik. 
вoKTon. Most , midön 500 tallérral 

bI’I' . 

LENTI'1N. De azon sietség, hogy vältóját 
kész pénzzé tegye, elöttem még is igen szük 
ségtelennek tetszék. 

SOPHIE. Pfuj , Lenten! illy szeI'etetlem'il 
gondolkozni. 

‚ вoKTon. Talán sürgetös adósságai van 
nak, mellyek rögtöni íizetést kívánnak. 

LENTEN. Hm'. 

nÁRó. Megnézte-e jól az asszony? ‚ 
LENTEN. Mihelyt az asztaltól fölkeltek, 

Konrád.a’ kanalat és штаммы mingyárt 
kereste. 

BÁnó. _Nem hihetô -- de még is le 
hetséges. 

вoKToв. Egy tiszt, ba'ró úr! kinek szive 
van — pénze van — 
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LENTEN. Tehát valaтelly tolvaj-lidércz- 
nek kell а’ házban lenni. 

soPElE (mman Lemennel.) Örökre megsza 
kad a' barátság köztünk, ha nem hallgat. 

BÁnó. Igen, igen; lidércz uram ůzé е’ 
uéfa'f. 

noxTon. Hát más sejtés nem volna'! 
nÁnó. Minö? 

вoKron. Sejtést mondok én, nem való- 
Színüséget. .--. Hátlm a’ zászlótartót akarnák 
gyanuba hoznì’! 

LENTEN. Ezt nem tenné sem Ön, sem 
a’ báró úr, sem a’ kisasszony '— tehát vagy 
a’ kapitány, vagy én — 

вoK’ron. Én senkit sem vádolok — csak 
lehetöség'ekröl van a’ SZó. 

SOPHIE. Kedves atyám! 
BÁnó. Távozzatok most! Hagyjatok ma 

gunkra, 
SOPHIE és LENTEN (elmennek.) 

5* 
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HARMADIK JELENÉS. 

BÁnó. вoKTon. 

вoKTon. Csudálom , báró úr, hogy egy 
döre vén asszony’ fecsegése megindíthatja! 

BÁnó. Mennyköbe! hát Inondom én, 
hogy hiszem? ~-- csak аzt mondom, hogy le 
hetse'ges. 

DoK'I‘on. Nem is lehetséges. 
BÁnó. Oh, csak 'hallgason védelmezésé 

vel! — Ha tapasztalásommal birna, máskép 
gondolkozuék az emberekröl. 

воKTon. Hálát ,adok Istennek, hogy az. 
zal nem biI'ok. — Amde, kedves báró! на 
vai ’s cselekedetei nem egyeznek meg. -- Öы 
olly emberszeretöleg Abeszél, ’s a’ szükölkò‘ 
df’it a’ legtitkosabb rejtekben is fôlkeresi. — 

` BÄnó. Mert holond vagyok --- тert szî 
"em gyöngébb, mint eszem. --- Mindazál- 
tal híven megtartnttam eskümet, hogy egy 
emheri teremtménynyel sem teszek közvet 
lenül jót. 

вoKTon. ’S az által magát néhány bol 
dog pillanattól fosztotta meg. 
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BÁnó. Adjatok meg ba’r az embernek 
minden jeles tulajdonságot; a' költésztöl ki 
kíirtölt háladatosság még sîncs meg termé 
szetében, »— ezt én tapasztalám. Miért tu 
dassam мыt jótéteményimet, holott hálára 
számot nem tartok, egyszersmînd megóvom 
magamat, hogy meg ne csaljanak? — No 
sza, doktor! ki senkiröl sem {eм-{61 rosszat, 
hallja csak történetemet, ’s aztán csudálkoz 
zék --- úgyszinte szenvedésem’ okát is — de 
meg ne utáljon; én azért meglakoltam. 

DoK‘ron'. На hiba'zott, néhány hálás köny 
fog Önért nmott szólanì. (Égre mum.) 

BÁnó. Atyám’ halála után tetemes "а 
gyont nyerék örökségül --- öcsémé az lön, 
mit a’ ñatalabb testvérek kapni szoktak. Еду 
nöszemélylyel ismerkedém meg — erény volt 
egyetlen gazdagsága. Számtalanszor hijában 
iparkodván ettöl megfosztani, házassa'gról Ъe 
Szélék. Anya ’s lcány rendkivúl örvendének! 
Házassägi egyezmény iratott, a’ menyekzö' 
ideje meghatároztaték - de — néhány nap 
pal elötte, éltemnek legboldogtalanabb per 
czenetében , gyözödelmeskede’m Karolina’ eré 
nyén , ’s mingyárt azon gondolat ta'mada ben 
nem, hogy örökre elhagyjam. Meghatalma 
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zám öcsémet, hogy minden jószzígomat pénz 
zé tegye, ’s kövessen Francziaországba. 

вoKTon. Egek! 
nímó. A’ büntetés nyomban követett. — 

Öcsém jelenté, hogy Karolina aztän csakha 
mar eltünt; ö peйg utját különféle üriigy 
alatt halasztgatá. Egyszerre kimaraclnak pén- 
zeim — I'rok, ’s végre azon tudósítást veszem, 
hogy jószágaim elaflattak, öcsém pedig meg- _ 
шайö“. Adóssa'gaim ~voltalc, fogságba vette 
tém; de v'isszanyertem szabadságomat, mi 
dön megtudták, hogy én nem csaló, hanem 
csalatott vagyok ---- és I’gy koldus valék. 

вoKTon. Szegény ember! 
nÁnó. Háború ütött ki; hadi szolgálatba 

állék, ’s Нz év alatt közkatonából kapitány- . 
nyá lettem. Generálom, kinek életét három 
szor mentém meg, karjaim вамиt mult ki, ’s 
tetemes vagyonának örökösévé tett. 

вoKTon. Kíilönös sors! 

BÁnó. Kiléptem a’ katonaságból ’s egész 
Németországot bekalandozám, hogy Karoli 
nát fölkeressem ’s vétkemet jóvá tegyem. 
Nem akarom elbeszélni, hányszor csaltak meg 
jószivi'íségemért a’ leggyalázatosabb módon ’s 
tetemes summákban! .--- Csak nyolcz év elött 
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menekvém meg a’ felsöség’ segedelme által 
a’ koldus-bottá]. - Elég az: végre fogadást 
tevék, hogy a’ világ elött magamat igen ke 
ményszivűnek színlem; de titkon szívem” haj 
landósa'gát követem , ’s egy nyomorultat sem 
hagyok szűkőlködni. — Oh, ha tudná, milly 
bajos gyakorta nekem e’ szerepvitel! 

вoKTon. Erröl vannak bizonyságaim. -- 
'S minden fa'radozásai mellett sem találta fel 
Karolinát? ' 

BÁnó. Nem — 6 bizonyosan megholt. 
nox'ron. De meg nem foghatom, mikép 

Sophie — Ön’ leánya — 
BÁnó. Ah uram! ö .-- az én leányom, ’s 

hogy Karolina’ sorsától megörizzem 's neki 
egy derék férjet adjuk, ez egyetlen gondom. 
--'- A’ zászlótartót képzelém e’ férfinak - 
ö szegény, ’s ez nekem jogot adott hálada 
tossága’ra. — De szégyenlem — az alacsony 
lelkű! - 



NEGYEDIKJELENÉE 

voLTAIc. IcoNnÁв. 

KoNnÁD. Doktor úr, méltóztatnék min 
gyárt a’ titkos tanácsnokhoz a’szomszédságba 
menni, igen rosszul van. 

вoKToк. Mingyárt. 
KONnÁв (exmegy.) 
вoKToп. Az emberiség végelt, ne hirte- 

lenkgdjék — a’ felvilágosíta'st hagyja az 1дö 
re. En nem sokára viszont itt leszek. (E1megy). 

BÁnó. Én öcsémet beosületes 'embernek 
tartám ----‘ még is gazember volt, az embe 
riség végett — Hm, hm! Emberiség! em 
beriség! 

öTôDuiJELENÉE 

BÁnó. soPLIIE. LENTEN. 

SOPHIE (hmmm) Oh Lenten! вы: Onnek 
soha se’ bocsátom meg. 
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LENTEN (baum.) Kisasszony, teljes szi 
vemböl kivánom, hogy hibáztam légyen. 

SOPHIE (bauma.) Atyám milly boszńs! -- 
csupán gyanuból. 

BÁnó (magában.) Emberiség! — Mi teи 
engem kissé emberivé? — hogy 22 év eы“ 
gazember voltam. 

HATODIK iELENÉs. 

voLTAK. zÁszLóTAnTó. 

soPHu'z. A’ zászlótartó jö , kedves .-- 
BÁnó. Hallgasson. Doktor! semmit sem 

akarok többé hallani. 

SOPHIE. Kedves papám! 
nÁnó штаммы.) 
zÁszLóTmTó. Báró ür! szégyennel isme 

rem meg, hogy шvбы) voltam adósa — mint 
sem akartam. Engedje meg, kérem, hogy 
legalázatosabb köszönettel — (Kihuzza erszénye'z 
's pénzt olvas a' bäró’ elibe.) 

BÁnó. Minö adósság? 
zÁszLóTAnTó. A’ lakbér szobámért. (Magd. 

han.) Lássuk, nem árulja-e el magát. 



58 

BÁnó. Aha! -— igen helyesen. Rend és 
pontosság dicséretre-méltó tulajdonságok ña 
tal emberben. 

zÁszLóTAnTó. Nagyon fájlalám, ba’ró úr, 
hogy elötte e’ tulajdonságokat ki nem 11111 
tethctém .— ’s ha egy igen ritka szerencse 
nem ér, kénytelem'tettem volna jóságára 's 
kiméletére hívatkozni. - 

BÁnó. Hogyhogy? 
zÁszLóTAnTó. На“ nem beszélte el а’ 

nagyságos kisasszony’l — 
BÁnó. Нeт; semmit. 

zÁszLóTAnTó. Hogy egy nevezetlen ba 
rátom ‘100 Lajos-aranyról szóló váltót aján» 
дают“. 

BÁnó. Hm! hát vannak még a’ világon 
illy bolondok? 

zÁszLóTmTó. Oh, ne nevezze, kérem, 
a’ legfôbb emheri erényt Ъo1oш15г1gnа1‹!‹шш; 
keserrel.) .Taj azon embernek , kiben nincs jó 
tevöség’ érzelme!` 

BÁnó. De még inkább jaj пon embernek , 
ki ama’ ritka tapasztalást teszi, hogy а‘ jól 
tevöség ’s emberiség nem mese, ’s még 1s 
ugyanakkor alacsonságru vetemedik! 
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SOPHIE (halknn Lenien‘hez.) Istenem! _ 
itt Игр, mit cselekedett. (Elmeg.) 

HETEDIK JELENÉS. 

nÁnó. zÁszLóTAnTó. LENTEN. 

zÁszLóTAnTó. Ezt lehetlennek tartom. 

BÁnó. Lehetlennek? .-- Egy esetet be 
szélek, molly velem iíjlíkoromban tò'rtént. 
Mintegy ‘18 év elött egу ñatal emberrel is 
merkedtem meg, ki — ki ügyvéd volt. $0 
kat csevegett а‘ feddhetlenségröl — szegény 
vala ---- röviden: megkedvelém ’s мы egy 
drága gyürú't ajándékozék. -- ’S az nap - 
midön nálam ebédelt, ellopott tölem ogy 6:5t 
— Mit mond erre? 

zÁszLó'x‘AnTó. Itt az a’ kérdés, ba'ró ür, 
vetemedhetik-e alacsonyságra az, kinek szî 
vében emberiség’ ’s jóltevöség’ érzeleme van? 
— Ez egу alacsony gazember’ képe volt. — 

nÁnó. De, az ördögbe! hisz annyit 
csevegett becsületröl ’s nemesszivüségröl. --. 
(Е' beszéd közben zsehkendöie ulzín дум. ‘s az afsztal- 
kendôt a' kana’llal едут‘ hlîzza ki zsebe'bô'l, megne'zi azo 
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kat ’s asztalra veti, megcsókolja n' zászlólariât, szemeit 
törli ’s a' mellékszobába megy.) 

NYOLCZADIK JELENÉS. 

ZÁSZLóTARTÓ. LENTÉN. 

LENTEN (veszi az asztalkendőt 'a kanalat, bámul 
va veszteg áll.) 

ZÁSZLóTAnTó (a' báró után nézve.) ez? 
- Menjen csak utána, Lenten asszony! — 

LENTEN (sír, megcsókolja "a' záazlótartó' kezét 
'e elmegy.) 

KILENCZEDIK JELENÉS. 

ZÃSZLÓTART ó (вдаль) 

(csudálkozva áll helyében.) Már ez, Istenemre 
mondom! különös jelenés! — А’ báró” vál 
tozásai talán csak nem hatnak az öreg asz 
szonyra is. — Különös! — ezen beszéd - 
a’ hirtelen átmenés — ’s az asszony egyedül 
hagyja! - (Aggódva.) Hátha a’ báró -- meg 
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keu IléZllem. (A) mellékszoba’ ajtaja fele' megy.) Гe 
jével kezére támaszkodik 's nyugottnak lát 
szik. '—' De én még is inkább --- (Az дм 
hoz тегу.) 

TIzEDIK JELENÉS. 

zÁszLóTAnTó. SOPHIE. LENTEN. 

zÁszLóTAnTó. NagysIígos kisasszony! 
SOPHIE. Oh kedves, kedves zászlótartó! 

-- vajha szabad volna — vajha tehetném — 
atyámhoz kell mennem. (Мене! közbenLenlenlxez.) 
0h te istentelen! látod-e most? (Elmegy.) 

zÁszLóTAnTó. Kérem, Lenten asszony! 
mondja meg, — mire ищeт a’ bárónak ‘s. 
Önnek iménti változásait? 

LENTEN медным" és zavarodva) — ZáSZ 
lótartó 'ür! azon .történet — mellyet Önnek 
a’ báró beszélt.- illeti meg öt; mert —- a’ 
háladatlanság --' ’s én olly nagy részt ve 
szek beìime, mert'é- mert azt hiszem,` hogy 
betegségét embergyůlölete okozza. (наша, a' 
mellékszob‘ba тегу.) ` 
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zÁszLóTAnTó. Egy emberröl valamennyi- 
re húzni következést!_ -- Ah! --.- ez nem cse 
kély gyöngesége az emberi természetnek. 

v 

TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

KAPlTÁNY. zÁszLóTAnTó. 

XAPITÁNY. Nem Sophie kisasszony jött 
a’ szobába@ 

zÁszLó'mnTó. Atyjánál van. 
xAPlTÁNY. Beszélt Ön vele? 
zÁszLóTAnTó. Nem; csak keresztülment 

a’ szobán; lígy tattom, a’ ba’ró ismét roвна! 
van. — Megengedi Ón, lIogy eду pár szót 
mondhassak? 

xAPlTÁNY. Igen szivesen. 
zÁszLóTAnTó. Kapîtány úr! engem mi- 

nap egy nagy zavarból kimenteni sziveske 
dett- felettébb örvendek, hogy szavamat 
tarthatom. 

KAPrrÁNY. Kérdezhetem, mit akar ezzel 
mondani? 

zÁszLóTAnTó. Nekem becsületes liépem 
re 200 tallért kölcsönözött, mellyekct most 
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legforróbb köszönettel fìzethetek le. (к pénal 
Ieolvusa.) 

KAPITÁNY (mgibm.) Mi ördög! most ugyan 
magakadtam. Bárcsak befogtam volna számat! 
--- (Fenuóum Ha illetlen nem volna, 1311101’ 
kodnám kérdezni — 

zÃszLóTAnTó. Mikép jutottam pénzhez, 
úgy-e! 0h kedves kapitány úr , ~igen s2179 
sen! Kész vagyok azt baraítimnak és ellen 
ségimnek --- ismerösnek ’s idegennek elbe 
szélni. Végre jóltévömnek meg kell tudnia 
forró hálámat '—- végre egу illy szép teн’ 
szerzöjének ki kell nyilványúlni ’s minden 
nemes lélek' hódulatát elfogadni. 

KAPITÁNY. Olly kiváncsivá tesz -- 11:61‘ 
dezhetem -. 

zÁszLóTAn'Tó. Ma reggel, midön itt a’ 
kîsasszonynál valék -- 

XAPITÁNY. Egyedül volt vele@ 
zÁszLóTAnTó. Nom; Lenten is jelen volt. 

--- Ma, а‘ hónap' elején .— midön hitelezöim 
zaklattak -_ ‘s pén; nélkül -- hitel nélkül 
valék --- ma, midön pénzre ’s hitell‘e olly 
nagy szükségem volt, egу nevezetlen 100 
Lajos-aranyat ajándékoz. 

KAPITÁNY (mgábm.) Bizonyosan a’doktor. 
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zÁszLóTAn'ró. Oh ha azon nemes férñ 

tnды‘, :nelly idöben , melly szükségben паи: 
jót velem! ` 

KAPITÁNY. гГаЫn nem is olly igen nagy 
jótétemény az, mint gondolja! 

zÁszLóTAnTó. Ez épen a’ báró’ beszéde! 
— Oh ti kemény lelkek! kik a’ becsùletes 
emberben kételkedtek. '—- Vegye-föl pénzét, 
kedœs kapitány lír, köszönetemmel együtt. 

KAPITÁNY. Úgyde -- hát eljött már a’ 
Íìzetés' Шeф? — 

zÁszLóTmTó. Igen, mivel ñzethetek. 
KAPITÁNY. Ninos többé szüksége a’ 

pénzre'! 
zÁszLóTAnTó. Nîncs, kedves kapitány 

úr, adóssa'gaim mind ki vannak Ищeтe. — 
Vegye- föl -- 

KAPITÁNY. Uraságod’ kötelezvénye nincs 
nálam. 

zÃszLóTAnTó. Semmit sem tesz, nekem 
(БЫ) bátorságom van Önben, mint Önnek 
bennem. 

‘ KAPITÁNY. Nenn vehetem föl. 
zÁszLó'mnTó (nyájasan.) Kapitány úr! — 

én tiszt vagyok, mint Ön, alamisnát el nem 
fogadhatok. 



TIZENKETTÖDIK JELENÉS. 

VOLTAK. LENTEN ASSZONY. 

LENTI-1N. Kérem, kissé .lassan beszélje 
nek, uraim! mert a’ báró úr alszik. 

KAPITÁNY. МПа Vall a’ Ыsаssиoпу? .-- 
LENTEN. Igenis. 
KAPITÁNY. Nem jö hamar ki. 
LENTEN. Nem; mivel a’ báró nem ma 

radhat egyedül, nekem pedig dolgom van. 
(Kimegy az ajtón.) 

TIZENHARMADIK JELENE’S. 

KAPITÁNY. zÁszLóT/mTó. 

zÁszLóTAnTó. Még egyszer kérem , ka 
pitány úr'! ` 

KAPITÁNY. Én!- de a’ patvarba! ha jól 
megfontolom, kötelességem, Önnek a’ dolgról 
fölvilágosítást adni. Nemde, kivánja azon 
barátot ismerni, ki а’ 100 Lajos-aranyat 
ajándékozta? 

xüm‘. ‚пишу xIv. 6 
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zÁszLó'rAn’ró. Mitiy ha't Инна‘! - 
KAPn‘ÁNY. Csak lassan! — Ма reggel 

ide jövén, a’ bárónak elbeszéltem uraságod’ 
tegnapi esetét, ’s igazat szólván, kárhoztat 
tam, hogy a' generálnak olly röviden vá 
laszolt, ’s imígy magának elöléptetése‘ litját 
clzárta. 

zÁszLóTmTó. Ám maradjon az inkább 
teljes éltemben шёi'га, mintsem alacsonyság 
által nyissam meg. 

KAPITÁNY. Hát alacsonyság az? --- 
zÁszLóTAnTó. Térjünk a’ födologra, ked 

ves kapitány úr! 
KAPITÁNY. Én egy szót szökteték ki a’ 

200 tallérról 

zÁszLóTAnTó. Az nem volt szép, kapi 
tány úr! 

KAPITÃNY. Becsületemre! nem rosz sайц 
dékból. -- Mint mondám, ‘a’ tegnapi eset 
végett boszankodtam Ónre. --~ Röviden: a’ 
doktor a’ 200 tallért erövel tolta rám, ’s azt 
mondotta, hogy Önnek egу rokonától olly 
таeт“ vett, miszerint’ adósságit titkon 
ñzesse meg. 

zÁszLóTAnTó~. Rokontól 3’ 
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KAPITÁNY. Most már Ön is eltalálhatja, 
honnan jön ama’ 100 Lajos-arany. 

zÁszLóTAnTó. Nem; Istenemre mondom! 
nem! olly kevéssé, mint azt tudom, hogy 
nincs e’ "На1gен több egу rokonomnál , ki нe? 
rencsétlenebb ’s nyomorúbb nálam. 

KAP1TÁNY.Miként teнeй magát! Hát sem 
mit sem tudna rokonáról Svécziában! 

zÁszLóTAnTó. Svécziában? 

KAPlTÁNY. Csakugyan nem? .-- Tehát 
igen szeretem, hogy a’ dolgot fölfedezém. 

zÁszLóTAnTó. Svécziában! 

KAmTÁNY. Most már bocsássa meg, ké 
x'em, hirtclenkedésemet a’ 200 tallér végett. 

zÁszLóTAnTó. Szivesen! — váratlan Тe! 

világosoda's! — 

TIZENNEGYEDIK ‚JELENÉs 

VOLTAK. вOKTOn. LENTEN ASSZONY. 

вoKTon. Reménylem, e’ példa tanuságul 
fog szolgálni, Lenten asszony! 

LEN'rEN. Valóban fog is, doktor úr! 
(A' lnellékszobiba magy.) 
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KAPITÁNY (ki azalatt az «5r¿ra nëzett.) A' Pat“ 
varba! már 4 óra! а’ generálhoz kell men 
nem, — On van itt, doktor úr? Magatokra 
hagylak uraim! Sok beszédetek van egymással. 
(Elmegy.) 

TIzENöTöDIK JELENÉS. 

zÁszLóTAnTó. вoKTon. 

вoKTon (magában.) Elárult volna’ê 
zÁszLóTAnTó. Nem kecsegtetém magam’, 

Могу részem van barátságában, doktor úr! 
вoKTdn.~Én barátja vagyok az egész vi 

ln'gnak; de kivált egу illy nemes ñatal em 
bernek. 

zÁszLóTAm‘ó. Szégyenlem, hogy nem tu 
dom, mi által viszonozhatom azt. 

вoKTon. Barátságomat? -- önmagáé ál 
tal. —-‹ De elöbb alkalmat kivánok, azt meg 
érdemelni. 

zÁszLóTmTó. Köszönettöl акт megki 
mélni, nagylelkl'í férfìli! 

вoKTon. Hogy hogy? — Ön nekem kö 
задаeте! tartoznék? — ’s miért? 
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zÁszLóTAnTó. Ha nem, úgy elöttem 
olly dolgot akar eltitkolni, mellytöl rám néz- 
ve minden fíigg. 

вoK'ron. Nem éI'tem. 

zÁszLóTAETó. Tehát világosabban kell be 
szélnem. — On Alsing kapitánynak érettem 
200 tallért ñzetett. 

вoKTon (magában.) Ãtkozott! 
zÁszLóTAnTó. Kérem, kimélje‘ meg ma- 

gát mînden mentegetödzéstöl. En аzt magától 
a’ kapitánytól tudom. 

вoKTon. Annál disztelenebb a' kapitány 
ra nézve! 

zÁszLóTAnTó. Kérem az egekre! ne tit 
kolja clöttem. --- En On ’s minden ismerö 
söm elött rejtély vagyok. 

вoKTon. Valóban az. 

zÁszLóTAnTó. On megfejtheti. 
вoKTon. Hogyhogy'? 
zÁszLóTAnTó Ki bizta meg Önt, hogy a' 

200 tallért érettem kiñzesse? 

вoKTon. Zászlótartó lír _. 

zÁszLó'rAnTó. Ön a’ kapitánynak azt mon 
(Ы, hogy egy rokonom Svécziában -- 
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вoKTon- Egy rokona Lapponiában -- 
mondtam volna inkzíbb, csakhogy kérdései 
e1ö1 kitc'rhessek. 

zÁszLóTnTó. Szintígy az enyéim e1ö1 is@ 
вoKTon (mgábm.) Teljességgel nem fedez 

hetem föl neki az igazat. 
zÁszLóTAnTó. Doktor úr! kiñzette Ön, 

érettenl a’ 200 (днért? 
вoKTon. Ezt nem tagadhatom. 
zÁszLóTAnTó. Igy tehát a’ 100 Lajos 

aranyat is Ön által Каpпат. 
вoKTon. Száz Баржа-‘паnу? - er1‘öl sem 

mit semtudok. 
zÁszLóTAnTó. Lehetlen! Illy két e.mber 

«- ’s ugyanazon idöben --- lehetlen! 
вoKTon. Ugyan nem tenné-e ki uraságod’ 

jóltevöje magát azon veszélynek, hogy Иш 
dódik, ha kettös úton уйма. 

zÁszLóTAnTó. Meglehet. _ De mit Ön 
a’ kapitánynak monda, mondja azt'nekem 
még egyszer. — Vannak nekem rokonim 
Svécziában? 

рoKTon. Е’ kérdésre nem felelhetek ’s 
nem is szabad felelnem. 

zÁszLóTAnTó (névvel.) Kérem az egekre, 
doktor úr, feleljen. Еду Személynek, ki é} 
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. jel nappal fohászt sajtol ki Istenhez belc'îlem,. 
' ßzerencséje fiígg ettöl. 

вoKTon (áhnélkodva.) Zászlótartó úr! vi 
lágossabban szóljon -- ’s én majd beszéllek. 

zÁszLóTAnTó. Azt nem tehetem — nem 

szabad tennem. Egy eskü köti le nyelvem. 
.-- Oh ha szabad volna szólanom. On velem 
együtt könnyezne! Csak az _ ha vannak 
rokonim, úgy könnyíthetek egy, nekem 
örökké kedves személy’ sorsán, ki most --- 
Oh Istenem! — 

вoKTon. Most már szólnom.kell.---~Nem, 
ZIíszlótartó úr, a’ baráti segély azen város 
nak egy becsülétes lakosától jö. — Svécziaì 
rokonzít csak ázért nevezém, hogy a’ kapi 
tányt a’ gyam'tásnak minden nyomától meg 
fosszam. 

zászLóTAnTó (fgjdalmäi щей“) Helyesen! 
— A’ nyomorultra legkisebb remény se su 
gározzék, különben nem nyomorult. 

вoKToп (magn'ban.) А’ bárónak, fájdalom! 
igaza van. Valamelly titkos szerelmi kaland 
buktatja e’ fìatdl embert veszélybe. 

zÁszLóTAnTó. Most már csakugyan mond 
hatom: én az vagyok. 

вoкTon. Önnek nevezetlen barátja _.` 
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zÁszLóTAnTó. Oh én esztelen! -Bocsáss 
.Мeg, Isten! hogy zúgolódtam; .hisz te né 
hány óra elött nekem megmutatád, hogy csu 
dálatosan segíthetsz. De ezen barát --- nem 
szabad öt _megneveznie? 

вoKTon. Nem. 
ZÁSZLóTABTó. Tehát Isten' áldása legyen 

jutalma! Nem akar köszönetet — jól van! 
Valahány nyájas „ищeм embert látok, mind 
annyiszor gondolom: ez az! — 's hálámat 
Istenhez küldöm. 

вOKTOn. Talán nem sokára felfedezi ma 

gát uraságod elött! - Most már Ön is en 
gedje meg , hogy valamit kérdhessek. 

ZÄSZLóTAnTó. Mit? 
вOKTOn. Tudja, nemde, hogy orvos va 

gyek? _ 
ZÁSZLóTAnTó. Igen. 
вOKTOn. ’S boldogsága szívemen fekszik 

-— Beteg — vagy azon orvosságok, 
mellyeket az udvari gyógyszertárból hord, 
nem számára valók! 

zÁszLóTAnTó. Nem. {(Magában.) 0h Is 
tenem! 

вOKTOn' Elég. - Bocsásson meg kandi 
ságomnak. .--. Ez javára volt. 



73 

z.ílszLóTAnTó. Аzt tudom. Hallgasson, ké 
rem az egekre! hallgasson, doktor úr! — 
Tarlozásom meg van Íizetve. 

вoKTon. На a’ gyógyszerekhez orvosra 
is van szüksége, kész vagyok szolgálni. 

zÁszLóTAnTó (rendkival тупыми.) Ta 
lán nem sokára uraságodhoz leszek kényte 
len folyamodni. 

TIzENHAToDIK JELENÉS. 

voLTAlc. BÁnó. SOPHIE. LENTEN. 

BÁnó. Hah! hîsz itt vannak. — Isten 
hozta, kedves zászlótartó! — Doktor! én 
igen igen édesen alutam, ’s ma'rl rég nem 
érzém magamat illy jól. 

вoKTon. Ez a’ kijn'rn's’ következése. Csak 
minden nap igy cselekedjék. 

zÁszLóTAnTó (magában.) Hlítha ö az! -«‘ 
A’ doktor neki barátja. 

BÁnó. Miért мы, zászlótartó úr! 
ZÁSZLóTAnTó (merôen a' báróra ne'zve.) 821111 

telen ismeretlen jóltevömröl gondolkozom. 
кйьг. JÁ'rÉKszíN. xiv. 7 
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BÁnó (magában.) Ki akarja venni belölem. 
(Fenszóval.) Az egy isméretlen bolond, én csak 
а’ mellett maradok —— azonban bolondsága 
Dnnek javára szolgált. 

zÁszLóTAnTó. Báró úr, kérem -- 
BÁnó. Mit akar ö alakoskodásával'ë — 

На Önnek szivét, gondolkozását igazán is 
merí .-- miért fosztja meg magát egу kelle 
mes pillanattól? ‘аgу, mivel nem elég gaz 
dag, ’s akkor inkább шпoна vulna meg. pén- 
zét; Г-- ha peйg vagyonos, úgy csekélység, 
mit Ónért teн , ’s nyilványos jele, lIogy töb 
bet tenni nem akar. 

zÁszLóTAnTó. Szerencse rám nézve, hogy 
eñ'éle magyarázatokhoz nem értek. 

nÁnó...Ha peйg ninos tökéletesen meg 
gyözödve Onnek jó szivéröl, - ’s hogy О" 
nem saját vétke miatt szl'íkölködik -- [loзу 
nem kicsapongása'l juttaták arra, hogy má 
sok’ segedelmére szoruljon, úgy nem egyéb 
örültnél, ki péuzét eldobja, ’s mind rossz, 
mind jó embert egyaránt gyámolít. 

zÁszLóTAnTó (magában.) 'S ezen emberre 
gyanakodhatám ! 

пoKTon (halkan a' lm'rólm.)` Ugyan szép di- 
csérôbeszédet tart magának. 
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soPmE (ih-.umn Lemenhez.) Atyját Еду halla 
ni beszélni! -- ez fáj! 

zÁszLóTAnTó (naman а‘ аошогьог.) Miért nem 
orvosa On a’ léleknek is? _ Е’ férfìba em 
beri érzelmeket önleni, _ ez mesterségének 
remeke volna. 

BÁnó. Most beszéljünk más valamiröl! — 
(ЗорЫе- és Lenten asszonylloz.) Hagyjatok 1118. 
gunkra. 

TIZENHETEDIK JELENÉS. 

BÁnó. zÁszLóTAnTó. вoKTon. 

nÁnó. Lássa, kedves „(штаны én 
nem tartozoní ugyan azon érzékeny lelkek 
közé, kik csupa jótékonysn'gból а’ magokét 
nblakon vetik ki; de _ ugyan mit is akarék 
mondani! (Hamm. a’ dokforlm.) A’ partvarba! ta 
lán illetlen is lesz, hogy шагаю kímíljam 
meg a' leánynyal. 

вoKTon (naman.) Hagyja ezt még ab 
ba - 

7 ‘l 
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BÁnó (hmmm) А’ patvarba! hisz én ne 
Щ nyomorú gyanumért elégtétellel tartozoт, 
’s peйg tüstént. 

вoKTon (naman). De nekem .-- 
BÁnó. Csitt! — zászlótartó úr! --. ugyan 

mit is akarék mondani! ._ 

вoKTon (magában.) Igy is jó. — Annál ha- 
marébb világosságra jö. 

BÁnó (magában.) Átkozott dolog! magam 
nак kínálni — 

zÁszLóTAnTó. Báró úr olly nyugtalannak 
итак. 

BÁnó. igen; mert -- ugyan mit is aka- 
rék mondani. — Igen! zászlótartó úr! miért 
nem igyekszik szerencséjét jó hIízasság Юtа! 
elömozdítani ? ` 

zÁszLó'mnTó. Házasság által’!l _ Én, ki 
magamat is alig vagyok ke'pes eltartani? 

BÁnó. En jé házasságot mondék; — nöt,, 
Швek pénze van. 

zÁszLóTAn'ró. ’S hozzám jöne az? én 
hozzám? 

BÁnó. No’s, miért nem? sok bolond van 
a’ világon. 

zÁszLóTAnTó. Báró úr --- 
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BÁnó. Lássa, már is találkozott egу bo 
loud, ki Önnek harmadik kéz által реnы 
ad, ’s kös‘zönetet sem kiván _ milly köny 
nyen találkozhatik egу másik bolond , ki sa 
ját, vagy testvére’ leányát jó kelengygyel 
kai'jai közé ‘гeй! _ (Magában.) No ha még 
most sem уesд észre _ 

zÁsznóTAnTó. Báró úr! 

BÁnó. Aztán bucsút venne a’ katona 

ságtól, ’s keveset gondolna a’ generál‘ ellen 
kedésével. 

zÁszLóTAnTó (mgábm) Nem tudom, mit 
gondoljak. 

nÁnó<ha1kan а.’ doktorlioz.) Világosabban már 
csakugyan nem szólhatok. 

вoKToR (magában.) Пgуап mi lesz ebböl! 
BÁnó. No’s, zászlótártó úr, nem felel? 
zÁszLóTAnTó. Mit felelhetek illy szép 

álomra? — Föltévén, hogy csakugyan (z11z11 
koznék illy nagylelkü férñú, bátorkodnám-e 
nz elsö ajánlást tenni, a’ nélkiil, hogy ala 
csony haszonkeresés’ gyanujába essem? 

BÁnó. ’gyde azt is sok volna kivánni, 
hogy az maga kínálja meg leányával. 
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вoKTon. Az atya e’ tartózkodásból azt 
következtethetné , hogy баneй szivè már nem . 
szabad. 

zÁszLóTAnTó. Milly hamis következtetés 
fogna ez lenni! 

BÁnó. Tehát szive még egészen szabad@ 
zÁszLóTAnTó (mogfogja „Lbáró' kezéf.) Nem, 

blíró úr, szivem а’ legnemesebb férñú’ leá 
nyát szereti. ’ 

BÁnó. Talán csak nem gondolja, llogy 
én "agyok azon férñúî 

zÁszLóTAwró (elmmi а‘ ba’ró kaza.) Ha nem 
Оn uz, úgy szlvem többé nem szabad. 

BÁnó. Én vagyok kedves ifjú, én vagyok' 
Leányom tiéd. (Az что; мы.) Hallod-e , S0 
phie, Sophie! 

zÁszLóTAnTó. Ébrèn vagyok - e, vagy 
álmodom !‚ 

вoKTon (magában.) Az ördög igazodhatik 
el ezen! 

zÁSZÍ-ÓTÀnTó (a’ báró kezét megcsókolja.) Вe 
kem adja Sophiet? nакeт? nekem? 

BÁRó. Neked — neked, ñam! 
ZÁSZLóTAnTó (уезде; :íll ürvendeleñ Кант!! 

ságban.) 
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TIZENNYOLCZADIK JELENES. 

VOLTAK. SOPHIE. LENTEN ASSZONY. 

BÁnó. Leány! menyasszony vagy. 
SOPHIE (örvendveg Menyasszony? 
nÁnó. A’ völegény lmindjárt itt lesz. 
soPIlII'z (mw-Iman.) Mindjárt itt lesz! 
BÁnó. Igen, a’ kapitány. 
soPIIIE (sikonva.) А’ kapitány'! 
BÁnó. Igen; _ mi bajod! 
SOPHIE (Inegi'ogia а‘ báró Кий.) papa ! hát 

halálra. akar kérdeztetni@ 

IxÁnó. Úgyde hátha a’ zászlótartó volna? 
soPIIIE (szemérmesen.) А’ zászlótartó! 
BÁnó. Ot talán te kérdeznéd halálra. 

Akarod öt? 
SOPHIE. Atyám’ akaratja az én tò'rvé 

nyem. 
BÁnó. Ihol van hát. (összeadja 5km.) 

ZÁSZLóTAnTó (öröm mialilmaga’n kivül.) Iîr! _ kisasszony! -. álom-e ez’.l Oh én 
legboldogabb ember! Nekem, koldusnak Ön’ 
leányát? -- Nagy isten! mit fog ö erre тon‘ 
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dani? Turlnom kell '-- atyám! kedves So- 
phiem! -- nem .sokára viszont itt leszek. 
(Elszalad.) 

’rIzENKILENCzEDIK JELENÉS. 

nÁnó. DoKTon. SOPHIE. LENTBN. 

BÁnó. Az ôrdögbe! micsoda ostobaságo) 
fecseg ez itt? 

SOPHIE. Elszalad a' nélkül , hogy hozzám 
csak egу okos szót is szólna. 

LENTEN. Еgу 'más nöszemélyröl beszélt 
valamit. 

BÁaé. Hm! az öröm megbódítá. 
вoKTon (halkan а' ba’rólxoz.) Ma‘gaviselete 

ugyan minden esetre megfejthetlen elöttem; 
de még is valamit fölfedeztem -- 

ßÁnó (naman.) No’s? ugyan mit? 
вoKTon (halkan.) Ezt leánya‘ jelenlété- 

ben nem mondom meg, menjünk irószobájába. 
BÁnó. Nem bánom. 

DOKTOn éS BÃnó (az x'rószobába mennek.) 



HUSZADIK JELENÉS. 

SOPHIE. LENTEN ASSZONY 

SOPHIE. Megfoghatod - e ezt , kedves 
Lenten? 

LEN'I‘EN. Némileg. 
SOPHIE. ’S hogyan? 
LENTEN. Nem akarom édes szendergé 

séböl fölébreszteni. 

SOPHIE (szomorúan) Tehát azt véled, hogy 
engem nem szeret? 

LENTEN. Bizonyosan szereti. 
SOPHIE. No's? hisz ez mindeI'1, a’ mit ki 

vánhatok. 

LEN'I‘EN. De egyedül Önt szereti-e! 
SOPHIE. Úgyde kettöt szeretni egy 

szerre! 

LENTEN. Oh, illy ñatal ember‘ szïvében 
háromnak is van helye! 

SOPHIE. Ha még mást is szeret, úgy ne 
kem nem kell. 

LENTEN. Megosztott sziv nem is irigy 
lendö birtok. 
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soPmE. Pedig, úgy el volt ragadtatva - 
LENTEN. Mivel szereti Önt, ismét csak 

hamar nyugtalan lön, midön meggondold, 
hogy régibb szövetség tartja lekötve. - 
Ugyan mit is jelenthetett mást e’ fölkìáltás: 
„Nagy isten! mit fog ö erre mondani l“ — 

soPmE. Bárcsak atyám a’ becsületes pa 
rasztok közt hagyott volna! - 

LENTEN. Ott is járhatott volna így. Pa 
rasztok közt is vannak leányok, kik koráb 
ban szeretnek, mintsem kellene; ott is van 
nak könnyelmü ifjak, kik egynél több leányt 
tartanak szépnek. 

' O semm: (bosszúsan) En nem 1s megyek 
férjhez. 

LENTEN. Ezt atyja nem fogja megen 
gedni. 

SOPHIE. Ha ö parancsolja, kénytelen 
vagyok. 

LENTEN. Elöbb szeretnie sem kellett 
volna. 

SOPHIE. Te igen együgyűen beszélsz. 
Hát akartam én? hát nem voltam kénytelen? 
-- Ez iránt szívemet kérdezd 's attól kérj 
magadnak feleletet. 
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LENTEN. Kisasszony! 
soPнш. Megyek n’ kertbe. -- Az ‘Шт 

zott rejtek! (Elmegy.) 
LENTEN. Jó leányka! -- illy fölfedezést 

tehetni -- jobb a’ menyekzö elótt, mint utá 
“В. (Elmegy.) 



нАвмАшк rELvoNAs. 

(Szoba, mint az elsö felvonásban.) 
 

ELsó JELENÉS. 

в Á n ó (nálóksnwsben.) в o K T o n. 

BÁnó. ’S a’ legrosszabbat tevén föl -- ha 
van is egy dulcineája, ki parányi ñzetését 
elkölteni segílé -nem hagyná-e ат e1 köny 
nyen Sophieért — ’s nem hagyhatná-e el be 
.csülettel’l 

вoKTon. Ёn igen j ól emlékezem mînden 
szavára. „На vannak rokonim, úgy könnyít- 
hetek egy, nekem örökké kedves személy 
sorsán.“ _ Igy nem szokott ember beszélni 
leányról, kit azonnal elhagyhat. 

nÁnó. Hm, hm, hm! 
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вOKTOn. Megmondjam, mi az én véle 
menyem? 

BÁnó. No's? 

вOKTOn. Attól tartok, hogy a’ szegény 
bohó, titkos és szerencsét!en házasságra lépett. 

BÁnó. Házasságra! ’s engem egészen az 
odaajánlásig vitt _’s az ajánlást megköszön 
te, de nem fogadta el? Istenemre mondom! 
ezért‚_vérével kell lakolnia. 

вOKTOn. Azonnal így felpattanni! Ké 
rem, vegye gondolóra egészségét! 

BÁnó. De mit is fecseg elöttem efféle 
dolgokról? - ekkor mindjárt eszembe jut, 
hogy katona voltam. 

MÁSODIK .JELENÉS. 

VOLTAK. SOPHIE 

SOPHIE. Kedves papa! épen most hozá 
egy inas e’ levelkét a’ zászlótartónak. 

BÁnó. Mi közöm hozzá! 
soPmE (magában.) Gondolám. meg fogja 

engedni, hogy felbontsam. 
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nÃnó. Szereted a’ zászlótartót, Sophie? 
SOPHIE. Kedves papa! 
BÁnó. Szólj! 
SOPHIE. Atyánl nekem rendelé öt: 'gy 

kedvesebb is nekem, mint minden más. 
BÁnó. De hátha semmi sem lenne az ösz 

szekelésböl ‘ë 
SOPHIE. Miért ne lenne semmi belöle? 

— E’ lcvelkét — 
BÁRó. Szeretne'd elolvasni? 

SOPHIE. Sokat felvilágosíthatna elöttünk 
nÁnó. Alávaló pórleány! 
SOPHIE (elfordu'l és sir.) 

BÁnó. Miért sírsz te? 

SOPHIE. Atyám! hát mn'r тindig kelle’ 
szót hallanom? Miért taszított el magńtól; 
miért‘neveltetett kilenc'l. évìg tsívol magától 
póremberek kбzt? 

BÁnó (magábamflgy van а’ dOlog legtöbb 
emberi cselekedettel -- mindig balm magya 
rzíztatnak. 

SOPHIE. Anyát sem ismer‘ve, ki szivem’ 
’s elmém’ képezte volna, naponként töыт! 
vesztek atyám’ szeretetéböl. 

nÁnó. Ki mondja ezt' naked? 
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SOPHIE. Azon nevezet, mellyet atyám 
ad. — 

BÁnó. Felejtsd el! nem történik többé. 
SOPHIE (megcsókolja keze't.) 
вoKTon. Nem ismerték meg az inast ru 

luíjzíról ’È ‚ 
SOPHIE. Nem; már tudakozódtam. 
вoкTon. Tudja-e, 'báró úr, a’ zászlótar 

tó’ származását? Ã- Ez iránt már ma délben 
akarám kérdezni. 

BÁnó. Igen. Ö nemes szárnmzású; de 
szegény szüléit olly gyönge korában veszté 
el, hogy alîg emlékezik качаk. Egy távol ro 
kona vevé magához, 's már tizedik éve'ben 
szolgálatunkbu hoza’. Rokona meghalt, ’s а’ 
jó ifjú 12 évi szolgálat után, az utóbbi bzi 
borúban kimutatott vitézsége :íltal annyiru 
ment, ‘хogу most zászlótartó. ‚ 

SOPHIE (ki azalatt а’ levelke't ffolyvást minden o1 
dahól „„'zde1é.) Ah ‚ pnpám! Engedelmet, az is 
ten’ szerelméért, engedelmet ! 

nÁnó. Mi bajod l 
зoPнш. А’ levelke — 
BÁnó. No’s’! 

soPmE. Felnyílt, а’ nélkül hogy lud 
nám , miképen. 
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BÁnó. Átkozott! 
SOPHIE. En valóban oka nem vagyok — 

nem is olvasom. - Ihol van, doktor úr! 
(A' levelke't a' doktornak adja ’e elszalad.) 

HARMADIK JELENÉS. 

BÁnó. вoKTon. 

BÁnó. Átkozott leány! 
вOKTOn. Báró úr! szilárd meggyözödés 

ből , hogy engem becsületes embernek tart, 
tanácslom: olvassa el e’ levelkét. 

BÁnó. Nem , doktor! ez gaz tett volna. 
вoKTon. Én nem tartom annak. Sem én , 

sem Ön nem nyitottuk fel; azonban megle" 
het, hogy felvila'gosíthat bennünket — 

BÁnó. Nem, doktor! én nem olvasom. 
вOKTOn. Úgyde, ba'ró úr - 
BÁnó. Ha kandiságát el nem nyomhat 

ja, ám olvassa; én pedig hallgatni fogok ró 
la; -- ez több, mintsem becsületes ember 
nek cselekedni kellene. - Szót sem akarok 
hallani. 

DOKTOn (olvassa magában.) 



89 

gyek ? 

BÁnó (fel ‘в вы jár.) 
пoкTon. Engedje meg, kérem, hogy бn 

nek elolvassam. 

BÁnó. Teljességgel nem. 
вoKTon. Olly dolgot tárgyaz, molly -- 
BÁnó. Nem- hallok. 

вoKTon. Enöl függ мы" gyermekének 
szerencséje. 

nÁnó. Teha’t teljességgel rossz ember le 

вoKTon. Én magamra` vállalok minden 
szemrehányást .- minden következést. Hall 
gassa, kérem! (olvas.) „Talán beteg, kedves 
„zászlótartó úr, hogy már 8 nаp óta nem lá 
„tom? Gyermekeim sohajtoznak Ön után. — 
„Lottikát alig vígasztalhatni. Ka'roly рeйд 
„teljességgel egy szót sem akar francziául 
„beszélni, mig Önt viszont nem látja. Min 
„den esetre tudósítsa, kérem, alázatos пo! 
„gálóját B-t.“ .-- No’s, mit mond erre? 

nÁnó. Lottikát alig vígasztalhatní! ._ 
Ördög, pokal! 

KñLr. JÁ'n'zKszís. xIv 3 



NEGYEDIK JELENES. 

VOLTAK. SOPHIE. 

BÁnó. Mit акты? 

somma (sohaíway A’ zászlótartó épen most 
jött haza. Ollyan volt, mint egу örült -- meg 
foga' kezem’, ’s dühös hangon kiáltá: „Ап 
gyal! Téged én ne birjalak! '-- Átok! — 
álok!“ — ’s ezzel szobájába rohant. 

BÁnó (a' levelkét elveszî a' «Inktoriól ¿s Sophiennk 
naja.) Ihol; olvasd — olvasd! 

SOPHIE (magában olvassn.) 

вoKTon. Elmenjek hozza', "s beszéljek 
vele? 

nÁnó. Нeт; azt én teszem. 
вoKToR. Úgyde, báró úr ` 
BÁnó. Hiszi-e , hogy én ember va 

gyok? 
вoKTon. Igen.  
BÁnó. Hogy tudok‘emberekkel bánni? 
вoKTon. E’ helyzetben - 
BÁnó. Hagyjon magamra. 
пoктoк. Azt nem tehetem. 
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nÁnó. Hagyjon, uram! ha nem akarja, 
hogy mindent elrontsak. 

вoKTon. Akarna 1 
nÁnó. A’ zászlótartóval egyedül lenni , 

egyedül! На tîtkai vannak, ezeket könnyeb 
bcn ki fogja nyilatkoztatni egynek, mint 
kettönek, ’s engem érdekel a’ dolog. A’ 
Init én Incg nem tudok , azt senki sem fogjn 
kivenni belöle. 

DoKTon. Báró lír! 
l ’ I l l " п mino. En nem azert Фанат fel 0n elott 

szivemet, hogy útamban álljon. 
вoK'x‘on (érzékenyen.) Mint tetszik (mmcgy.) 
BÄnó (csönget.) 

ò’ròDIK JELENÉS. 

BÁnó. soPIIIE.1.ENTEN. 

BÁnó. Mondja meg a’ zászlótartónak, 
hogy kissé jöne le. 

LENTEN (elmegy.) 
SOPHIE (visszaadja а‘ levelkét.) KedVeS Pa.“ 

Pám! --- minden kedvem elment а’ férjhez 
menéstöl. 
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BÁnó. Eredj! 
.. soPmE. A’ doktor világosan megtiltotta, 
Ont egyedül hagynom. \ 

BÁnó. Most nem vagyok szórakozott. — 
МОИ], mondom. 

SOPHIE (гид'югу.) 

I HATODIK IELENES. 

l' Í 

B A n О. 

_(Fel 's alá )'ár; dôrmůg, aztsín egysxene ‘атм, 
lninlha valami jutna eszébe , _ kezébe мы vesz, székeî 
Qt‘sz asztalhoz, mintha imi akama, aztán asztalhoz ül; 
kihuzza zsebébô'l óríiát ‘в több ízben rá tekint, azta’n а‘ 
székre Ш ’s xígy tesz, mintlxa le akama vetkezni 'e a' L 
E' ne'ma-szerep kôzben jö a' zászlótartó.) 

нвтвшк JELENÉS. 

BÁnó. zÃszLó'rARTó. 

zÁszLóTAnTó (ы ьы‘ lábaihoz bonn.) 
nÁnó. Mi ez? mit aken".l 
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zÁszLóTAnTó. Önnek térden köszönni 
meg azon drága ajándékot, mellyet nакeт 
akart adni. 

BÁnó. Keljen föl! Szégyen, gyalázat! 
Katonának nem illik térdelni. 

zÁszLóTAnTó. Mint ember teszek köszò‘ 

netet embertársaim’ legnemesbikének. 
BÁnó. Hát elveszi leányomat? 
zÁszLóTAnTó (ш díilxösen.) Nagy isten! 

van olly szerencsétlenség, melly az enyém 
hez hasonlítna? 

BÁnó. No’s".l 

zÁszLóTAnTó. Ha Önnel az országúton 
egy nyomorú találkozîk, ki csonkult tagok 
kal koldúl Машинки“, ezt boldogabbnak tart 
за, mint engemet. 

BÁaó. Egyenes “Нашt várok. — Akar 
ja Sophiet? 

zÁszLóTAnTó. Nem lehet, nem szabad 
tennem! 

BÁnó. Ördög, pokol! — ’s még is elfo 
gadta ajánlásomat? 

zÁszLóTAnTó. Hát hihetém! — gyam’t 
hatám én eм? —- На meg van sértve - 
nyomorúságom elégtételül szolgáland Önnek. 
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BÁnó. Ihol egy feltört levelke '—— de át 
kozott legyen Ön ’s mindern, ki engem ar 
l'a képesnek tart .-- Sophie tette szórako 
zásában. 

ZÁSZLóTAnTó (megnézì a' .levelke't ¿a {zsebébe 
dusja.) 

BÁnó. Olly hidegen vesд e’ dolgot? 
zÁszLóTAnTó. Miért ne? a’ világon leg 

csekélyebb érdekl'í dolgot. ' 
BÁnó. Rám nézve nem az; istenemre 

mondom, nem! Ашa’ nyomorú teremtmény 
oka gyala'ztatásomnak. 

zÁszLóTAnTó. Micsoda teremtmény'? 
BÁnó. Lottikája, kit alig vigasztalhatni. 
zÁszLóTAnTó. No, egek! még csak illy 

gyanu’ híával valék,`mint ez. .--- Nem volt-e 
Ön elégszer Brenner tanácsnok’ háza'nál? 

BÁnó. Igen. 
zÁszLóTAnTó. ’S elfeledte, hogy e' 11z12 

nál két gyermek van: Károly és Lottika? 
BÁßó. Nem; tudom. 
zÁszLóTABTó. No’s (eыt — (hévvd) 'ihogy 

ulncsony lelkl'í ne legyek, senkit meg ne esal 
jak, becsületesen éljek, ezen gyermekeknek 
tanítást adok` (иным) pénzért. ' 

BÁnó (álmélkodik.) 
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zÁszLóTAnTó. Azon föltétel alatt, hogy 
titokban tartsák. Mert nem vagyok-e nemes 
ember és katonatiszt? nem vagyok-e meg 
gyalázva, ha kitudódik? — a’ gyermektaní 
tás csak polgári ember’ foglalkozása. _ Ám 
de bajtársimtól pénzt költsönözni, ’s Ы: 6k 
изt тissяаkérйцуeшk vívni-mindenki’ ja' 
tékában társ lenni ‚ ——' ezért kevésbbé fognak 
engem kárhozt`atni. ' 

BÁnó. Térjünk a’ dologra. Sophîet nem 
veheti el’.l _ 

zÁszLóTAnTó. Bár tehetném! - Angya 
lok irigylenék szerencsémet. 

BÁnó. E’ szerînt házas. 
zÁszLóTAnTó. Én? 
BÁnó. ’S рeйд alávaló házasságban él 

-- különben azt nem fogná titkolni. 
zÁszLóTAnTó. Báró úr, hova gondol? --— 

Én házas, ’s még is leánya’ kezét elfogarl- 
tam volna? 

BÁnó. Mivel tвыn reménylé, hogy amat 
tól egy darab kenyér által megválhatik. 

zÁszLómnTó (feu'nauw) Báró úr! (Mf‘gáf 
ménékelve.) Mi által bizonyítsam be, hogy 
gyanuja alaptalan? Kétkedik becsületemben 
-- Шлek becsülete nincs, épen olly kevés 
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valla'sa lvan; más bizonyítäsok ped.ig nem lé- 
teznek. 

BÁnó. Minek a’ bizonyítások? Mostani 
vonakodásának alapos okeit kivánom, külön 
ben meg vagyok gyalázva. 

zÁszLóTAnTó. Hát tudom én azokat? -~ 
Istenelnre mondom! nem tudom. Csak né 
hány napig várakozzék — fel kell ‘1111305o6 
ni, a’ szörnyü titoknak fel kell vilzígosodni, 
vagy súlya alatt le roskadok. 

nÁnó. Ha csak egy hajszálnyival birnék 
kevesebb elnberislnérettel, átkozott legyek, 
ha e' ñczkó meg nem gyözne a’ felöl, hogy 
becsületes ember. 

zÁszLóTAnTó. F iczkó 1 — mérsékelje ma 
gát, vagy --- 

nÁnó. Mérsékelni? illy megbántás utánî 
-- Lea'nyom iránti szerelme vila’gos volt - 
jószivl'í döreségem vele megkínálá — Ön a' 
legnagyobb öröln’ jeleivel fogadá_el, ’s тoм 

zÁszLóTAnTó. Szánni fogna, ha okait 
tudná — 

BÁnó. Égen ’s földön nincs ok, melly 
által illyesmit szépíthetne. 

zÁszLóTAnTó. Tudja-e mi az eskü’! 
mnó. Szappanbuborék illy szájban. 



97 

zÁszLóTAnTó (magában.) Adj nekem mér 
séklést, én istenem! 

BÁnó. Most már nyilván látom, hngy 
néha örült vagynk! -- `Azo‚n embernek aka 
rzím lea'nyom’ adni — azon emhernek, ki 
nem szégyenel a’ legutólsó kézmüvescknek 
adósukká lenni, ’s aztán point ‘d’ honneur 
böl vonakszik generáljänak egy jó szót adni, 
hogy becsületesen élhessen a’ világon. 

zÁszLóTAnTó (тем; aku; а’ báró uijáf áuja.) 
BÁnó. Ki egу agg katonát meggyalázni 

mer, egу agg katonát, ki elöbb szagolt lö 
port, mint neki fogai nöttek volna — 

zÁszLóTAnTó. Utólszor kérem az egek- 
re, ne felejtkezzék meg, hogy tisit vagyok. 

BÁnó. Gazember `vagy, nem ,tiszt. 
zÁszLóTAnTó (daumen kamm ránf.) Menny 

beli isten! Elégtételt nyomorult, vagy ._ 
nÁnó. Ördög, pokol! magkapod, meg 

kßpûd. (I rószoba'jába fut.) 

Ki'm‘. JÁTÉKszíx xn'. 9 



NYoLCzADIK JELENÉS. 

zÁszLó'x‘AnTó. 

(A’ kal'dot elliajílja , magát реки; egy папе veli.) 
Nagy Змen! mit. “мы -- Nyomorult! _. 
hát elfelejthetted, ki’ számára kell élted’ meg 
tartanod? — Legal'fíbb azt tehetném — igen, 
ezt tehetem. — Halálom jótét lesz. (Amann): 
Щ és fr, aztán kardját kezébe тем“ 

KILENCZEDIK JELENE'S. 

zÁszLóTAnTó. BÁnó 

(formaruhában , mezieleii kal'dnl tnrtva kezëben.) 

BÁnó. Иt vagyok! -. lstenemre mon 
dom; ez életben többé soha sem fogsz eду 
agg katonától elégtételt kivánni. 

zÁszLóTAnTó. Tartózkodjék minden sér 
tegetéstöl. Engem olly lépésre kényszerített, 
mellyet vissza nem huzhatok. 

BÁnó. Semmi késedelem többé! 
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zÁszLóTAnTó. Ámde ha lelke bármelly 
parányi emberi érzésre képes, {eинтe egy 
kérésemet. 

BÁnó. АН] ki! vagy — 
zÁszLóTAnTó. Olly igazán, mint lmgy 

kegyelmct reménylek istentöl .- liés'l. "a 
gyok megvívni — (шым ieszî Imrajái.) de nem 
clöbb, mintsem kérésem’ teljesílette. 

BÁnó. No’s'! Halljam hát az ördögbe‘! 
‚ zÁszLóTAnTó. Irja alá nevét e’ kötelez 
vénynek -- ha elesem , adja által, а’ kihez 
intézve van. 

BÁnó (dumm.) Te engem bolond.dá akarsz 
tenni'? -r— А’ te teremtményednek adjak én 
pénzt? — 

zÁszLóTAnTó. А’ kötelezvény Ön kezei 
ben marad. Ha ama’ szemc'lyt legbensöbb 
szánakozászíra, tiszteletére méltónak nem tn 
lálja, tépje-szét. 

' nÁnó. Гogа a’ kal‘dot _ 
zÁszLóTAnTó. Nem elöbb, mfg alá .nem 

irja. — Szúrjon --- öljön. -- Akkor is fel 
fog ama’ személy Önnek mindent vila’gosítani. 

nÁnó. Te meg akarod hlitni veren/iet; de 
nem éI‘ed. czc'lodat -- alá imm. De lnielött 

ñz etnék, meg {oдет nézn'ì. mm3.. д’ъамемпуы 
9 i# 
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zÁszLóTAnTó. Ihol a’ lakczím “adressen 
-- tegye el. . 

BÁnó (01H5.) „Hellbein asszony, vörös 
utszában, 4-dik emeletben.“ 

zÁszLóTAnTó. Igérje meg nekem, hogy 
пап“ tartandja, ha elesem! 

BÁnó (gondolkozva ne'zi а‘ lakczímet.) Igel) 
zÁszLóTAnTó. ñIsten legyen tanubizony 

ság, ’s itélje meg Ont, ha szavät megszegi. 
BÁnó (a' lakczx'lnel tekintve.) HiS'L eZ épeп a’ 

szomszédságban van. 
l l l ч l ‚ zAszLoTmTo (veszi `kamm.) Most mar las 

sunk a’ dolnghoz. 
BÁnó. ’S ezen asszony'fog nekem min 

дам felvilágosi’tni? 
zÁszLóTAnTó. Rajta! fogd kardodat most 

agg katana! ’s tam'ts meg elégtételt kivánni. 
BÁnó. Egy szót elöbb. 
zÁszLóTAnTó. Egy betůt se --- 
BÁnó. Miért nem világosíthatja most fel 

azon asszony’è — 
zÁszLóTAnTó. Semmirekellö! гoда kar 

йoда‘. 
BÁnó (damsen.) Semmirekellö! Ordög po 

kol! (A' „дышит rohen, szúr; a' zászlôtartó a'ba’ró 
kardjába lzalad, ki lehetô' liixielenséggel visuavonńl.) 
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BÁnó. Egek! mi ez? Te kardomba sza 
ladsz ? 

zÁszLóTAnTó @wat elöa’u.) No’s, agg ka- 
tona! _ már elfáradtál? Döfj! 

BÁnó (elven karajái.) Ifiú ember! te enge 
тet orgyilkossá akarsz tennî? 

zÁszLóTAnTó. гogа kardodat, vén луч! 
szivl'í! 

BÁnó. Irántadi szeretetemért akarsz en 
датet orgyilkossá tennî? 

zÁszLóTAnTó. Nem hallod? én téged nyul 
szivl'ínek nevezélek. 

BÁnó. Nevezz, а’ minek akarsz! ПЫ 
Ьаn ingerelsz. Órültségemnek vége, а’ tiéd 
is elmuland. _ Légy ñam, fedezd föl elöt- 
tem bánatodat, hadd tegyem én is maga 
mévá аж. 

zÁszLóTAnTó (elven пища.) 
BÁnó. Sophie nélkül is Íìam lészesz. 

Megteszem érted, mit hajdan egу idegen ér 
tem tön. Bocsásd meg hevemet, hisz tullod, 
hogy’ vagyok némellykor, ’s mondd meg bá- 
natodat. 

zÁszLóTAnTó. Nem tehetem; eskü köti 
nyelvemet. 
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BÁnó, Azt már megszegted: hisz én meg 
tudom találni azon személyt, ki mindent fel 
világosíthat. 

zÁszLóTAnTó. Az istenért! adja ide azon 
irományt. 

BÁnó. Lelkemre mondoт! nem adem; 
én téged egészen boldognak akarlak látni. 

zÁszLóTAnTó. Boldognak? 
nÁnó. Olly holdognak, mint tehetsé 

gemben áll. Tudasd velem titkodat. Nevezz 
atyádnak -édesl'tsd meg éltemnek azon szen 
vede’seit, mellyeket nekem egyetlen gondat 
lanság okozott. 

zÁszLóTAnTó (а' ьага kezét медным Igen, 
atyám! tudjon meg mindent --. elfogadom 
nagylelkú'ségét, szeretetét. Hálásan teljesí 
tendek On il‘ánt minden gyermeki kötelessé 
get. -- На egyedül magam volnék; ha egye 
dül magamnak volna szùkse’gem segélyére , 
lemondnnék nzokról. Rám nézve a’ halál 

egyetleu boldogság; тert Sophie nélkiil — 
BÁnó. Halljam csak titkodat. --- Talán 

még tiéd lehet. 
zÁszLóTARTó. Soha sem; a’ legirtózatosb 

‘(Шk szakaszt el töle örökre. 
BÁnó. Kinek átka? 
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zÁszLóTAnTó. Azon személy, kiért sze 
relmi kalandról vádolt; az, kiért adósságo 
kat csináltam; ат‘, kiért gyógyszereket köl 
csönöztem; kinek ápoltatása végett pénzért 

:r kelle tanítnom _ az én an ám _ ’s az o y 

. átka “Панt e1 Sophietól. ' 
BÁnó ‘танца zsebéb'o'l а‘ lakczx'meì.) Hellbein 

asszony? 
zÁszLóTAnTó. Álnév. 
BÁnó. ’S te meg akarál halni, hogy ёt 

lloldoggá tehesd! _ engem pedig _ gonosz 
vad ember! engem gyilkossá akarál tenui? -- 
a’ sir’ szélén vétkem’ tetézni és szenvedési 
met neveй)” 

zÁszLóTAnTó. Atyám! 
BÁnó. Isten bocsásson meg neked, mi 

ként én, Наш! _ Ez a’ ti úgynevezett point 
d’ honneurtök’ következése. Ma’r régóta osz 
мышцам]: volna vagyonomban -.- vagy _ 
lehetlen? _ Hisz talán csak nem szégyenled 
anyádat! ‚ 

zÁszLóTAnTó. Hallja éltem’ történetét! 
_ Atyám születésem elött halt meg. Mióta 
csak emlékezem, anyám kezeinek munkája 
által nyomorúan tápla’lta mind magát, mind 
engem. Egy szegény öreg katonatiszt, kivel 
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eду házban laktunk, vala egyetlen barátunk.' 
Neki köszönhetem, hogy olly ifjontan jövék 
szolgálatba. Csnkhamar holta után, ezrediink 
egу helyröl másikra téteték által. Anyám, 
látvIín , hogy magät ’s engem születésiinkhöz 
illöleg el nem tarthat, esküvel kivánta t6 
lem, hogy а’ vil-:ig elött anyámnak többé ne 
híjam. Hellbeîn nevet vön fel, ’s engem egyik 
örhelyröl másikra követe. Igy éltünk nус 
morúan, mígnem az utólsó háború kiütvén, 
követnem kellett ezredünket. Betegen ha 
gyám el; betegen találám ismét. Azon kevés 
zsákmány’ segedelmével, mellyet a’ harcz 
mezön becsülcttcl szerzék, két év elött ide 
hozám. Azóta a’ síránkozó szerencsétlen asz 

szony ritkán hagyá el ágyát. Itt kezdém Önt 
ismerni Brenner tana’csnoknál, ’s végre egy 
szerencsés véletlen által Önnek zsellére le 
vék. — Szeretém Sophiet, mihelyt meglát 
tam; de soha sem volt reményem Ön’ meg 
egyezéséhez. Ön meglepett ma vele - látá 
örömemet, elragadtatásomat! -- én sietek 
anyámhoz — tudósítom szerencsémröl — ö 
elájul, ’s midön felüdült, a’ legborzasztóbb 
átkok közt tiltá meg: ne merészelnék Sophie 
val házasságról gondolkozni. Én kétségbe 
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esém; lábaihoz borulék, kérém: mondaná 
meg okát. „Holtom után fogod mfgtudni ’s 
azéri: engem áldani;“ _ volt mind az , mit 
hallék. Kìrohanék a’ házból ’s ide -- és — 

BÁnó (fel fs an jár.) Анны а’ nélkül, hogy 
okzít megmondaná! Alkalmasint irántami gyl'í 
lölet _ véit keményszivůségem miatt. 

zÁszLóTAnTó. Istenem! milly nyomorú 
vagyok én! _ amott egy anya halál’ révén 
_ itt egy lea’ny, kit kimondhatlanul szere 
tek _ ott egy anyának átka, melly töle örök 
re elszakaszt _ itt (а’ bárö’ мы megfogja) egу 
nemes férfìlí,ki a’ bánat’ könyeit kész arczom 
ról letörleni, és nem teheti. 

BÁnó. Jer! látni akarom anyádat. 
zÁszLóTAnTó. Nem, ntyám! idegen fe'rñ’ 

látása szörnyen megrendx'thetné öt, ’s az es- 
küm _ 

BÁnó. Tehát menj ’s fedezd föl neki, 
hogy nemesen szegéd meg eskiidet _ tu 
dakozd ki: miért ellenzi házasságodat; mondd 
neki, hogy e’ nélkül is Наш vagy; mondd 
neki: ha vélt keményszivůségem tett engem 
gyl’ílöletessé elötte _ amott (égre muh'n) elég 
ember fogja értem megmutatni, hogy sok év 
óta egyedüli foglalkozásom jótét vala. 



106 

'LÁSZLÓTAnTŐ. Megyek 's kész vagyok 
mindent elkövetni, hogy ez iszonyú titkot 
kitanulhassam. Te, ki a’ gyermeki szerete 
tet msgjutalmazod! - ígéreted” rám nézve 
is teljesítsd. E’ világon csak egy jutalom 
van számomra _. Sophie. (Elme-gy.) 

TIZEDIK JELENÉS. 

BÁRó. 

(Sötéten даме‘ 's alá.) Utált! gyülölt! mivel 
nem hagyom magamat tovább meglopatni. — 
No jó! tehát elvetem álarczomat —.ollyan- 
nak mutatkozom, а’ millyen vagyok, ’s is 
mét koldussá leszek. Nemes ifjú! -- pél 
dánya a’ gyermeki szeretetnek! - Hálás gyer 
mek isten' legnemesb ajándéka e' földön. — 
Én is képes volnék talán —- én gonosztevö! 
én”! — de hisz vannak gyermek'ím, kik en 
gem szeretni és tisztelni fognak; — hisz én 
boldogabb vagyok, mint érdemlem. 
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TIZENEGYEDIK JELENÉS. 

BÁnó. LENTEN AsszoNY. 

LEM‘EN.` Már egyedül, nagysa'gos uram! 
_ (Meghökken , а‘ mint a' bárói formaruhábfm läîÍaÖ 

BÁnó. Jöjön ide Lenten! 'S vallja meg 
öszintén: mit beszélnek rólam a’ városban. 

LENTEN. 'Csupa szépet és jót. 
nÁnó. Nem igaz; hazudik. 
ьшчTшч.` Nagyságos uram! 
BÁnó. Szóljon igazat, ha az asszonynak 

barátságom kedves. 
LENTEN. Valakinek az igazat megmon 

dani, valóban nagy merészség. 
nÁnó. Nálam nem. _ Nem mondják, 

hogy keményszivu", zsémbes öreg vagyok’! 
LENTES. Ha igazságot parancsol _ ligy 

van, nagyságos uram! 
nÁnó. Nem igaz; csak tettetem ma 

gamat. 

LENTEN. De nyolcz évig illy szerepet 
játszani! 
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BÃnó, Mivel nyolcz év elött igen Бун 
lázatosan csalattam meg. --- Keményszi 
vú' embert ritkán csalnak meg. — Én jó 
vagyok. 

LENTEN. Ámen. 
BÁпó. Nemde, engem fösvénynek is tar 

tanak? ` 

LENTEN. Úgy van , nagyságos uram! 
BÁnó. [Чeт igaz; könyvem bizonyít 

hatja. 
` LENTEN („дамы Ember ugyan nem. 

BÁnó. Igazságtalannak is? 
LENTI'zN. Annak nem, nagyságos uram! 
BÁnó. Hála istennek! -- Azt mondják, 

hogy senki sem kap tölem alamizsnát — 
hogy legkisebb szánakozásra sem vagyok 
képes! 

LENTEN. Úgy van, nagyságos uram! 
BÁnó. Ez sem îgaz; ezt is „gыму“ 

hatja könyvem. 
LENTEN („дамы Melly ugyan soha sem 

jöfki nyomtatásban. 
BÁnó. Azt is mondják, hogy o-llykor 

azórakozott vagyok, és csodálatos dolgokat 
teнek ’G 
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LENTEN. Úgy van, nagyságos uram! 
BÁnó. Ez igaz lehet; de soha sem aze'l‘t, 

hogy valakinek ártsak. 
LENTEN. Nagyságoé uram! ha nekem из‘; 

bad volna~_ 

nÁnó. Micsoda? 

LENTEN. Nagyságodat' épen egy szóra 
kozásra emlékeztetném. _ E’ formaruhája -~ 

BÁnó. Az asszonynak igaza van -- leve 
tem. Igen, én azt szórakozásból öllém fel. 

LENT'EN. НМ а’ mcztelen kard _ 
BÁnó. Szórakozásból liever itt. 

LENTEN. Elöhozzam hálóköntösét? 

nÁnó. Nem; az asszony maga is szórn 
kozottIí lehetne 's nem találná meg. (Elmeg.) 

TIzENKETTóoIK JELENÉS. 

LENTEN ASSZONY. 

De nyolcz évig tettetni mngát! Valóban 
illy derültnek ez idö alatt sohn se' láttam. 
Isten áraszsza rá kegyelmét! 
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TIZENHARMADIK JELENÉS. 

SOPHIE. DOXTOB. LENTEN. 

SOPHIE. Hol atyám? 
soPmE. Irószobn’jábun. Szórakoz'físa köи 

ben régi katonasa'ga jutott eszébe, ’s forma 
ruhát днём. 

пoKToгь' Formaruhát? 

ънхTEх. Egy meztelen kап! is bevel‘t a’ 
földön. -- Bizonyosan a' zzíszlótartó elött hn 
di fordúlutokat te“. 

вoKTon. Micsoda? --- (Az irúmmm am 
„mmm Istenelu! tala'n csak nem fog -- 

ьвхTвх. Ihol jö! ' 

TIZENNEGYEDIK JELENÉS.. 

v o L T A K. в Á n ó (nálókönmben.) 

BÁnó. Ah! Doktor úr van itt. 

вoкTоп. Mint' szolgál egészsége? 
BÁnó. Jól ! jobban , mint régóta. 
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вoKTon (naman.) Mit szólott a’ малыш 
tóval? 

BÁnó. Majd elmondom. (Fel ‘i al.; jámak ‘я 
belzélnek halkan.) 

soPIIIE (Lemenhu.) Rég ment cl a’ 22132 
lótartó? 

LENTES. Mintegy óranegyed elött. 
SOPHIE. N em tudtad meg? 
LENTE'N. Mit? 

soPIIIE. Ё] no? _ mint vélckedik atyám 
felöle 1 ` 

LENTI'xx. Gondolom, igen jól. 
SOPHIE (örvendve.) Miért? 

LENTI-1I'. Mivel a’ bárót régóta nem lát 
tam illy derültnek.. 

SOPHIE. Ignzzín, kedves Lenten? 
LENTEN. Ama’ lîtok talán nem olly ve 

szélyes, mint hivök. 
SOPHIE. Én is ‘Еgу gnndolom. 
LENTEN. Kétségkivl’il mondottafa’ Шаш 

lótartó, hogy soha sem lehet а’ kisasz 
szonye. 
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SOPHIE. Lenten asszony! Ön igen go 
nosz. ' 

LENTEN. Hogyhogy? 
SOPHIE. Majd reménynyel kecsegtet --- 

mujd ismét mindent elront. — Mindjárt 
megtudom én , miben van a’ dOlog. --- Кeд 
ves papám! 

nÁIxó. Mit akursz? 

SOPHIE. Nenn megyünk rövid idö alatt 
‘Мата? 

BÁnó. Hogyhogy? 
SOPHIE. Nekem a' városban többé scm 

mi kedvem. 

BÁnó. Leány! leány! neked ugyan 
megesett. 

SOPHIE. Nem értem, kedves papám! 
IIÁnó. Helyesen! — én értem, hogy te 

engem igen jól értesz. 
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TlzENöTòDIK JELENÉS. 

voLTAK. zÁszLóTAnTó. 

ZÁSZLóTAnTó (a‘ báró’ kai'jai közê rohan.) _ 
Atyám! 

BÁnó. Nds, gyermekem? 
zÁszLó'I‘AnTó. Gyermeke? _ Nem vonja 

Ineg soha többé tölem e’ kedves neчeй 
BÁnó. Soha. 

zÁszLóTAnTó. Szent jogom van hozza'. 
Bímó. Meg is tartsd azt. Csak térj Ina-` 

gadhoz! .- Tudod-e tehát már most? 
zÁszLóTAnTó. Mindent. _ De hogyan 

fedezzem föl! _ — Hátha ismét megtagad 
na . . . 

nÁnó. Olly ignz, valamint nyugottan 
kivánok meghalni: nem tagadlak meg, 

zÁszLóTAnTó. Kegyetlen atya! ’s anyä 
mat képes volt megvetni? 

BÃnó (Inerô'en лёд.) Anya’dat ç 
zÁszLóTAn'I‘ó. бt a’ szükségnek, nyomor 

nak, gyalázatnak kitenni -- engem pedig 
fattylíva' _ 

xi'm‘ JÁ'ri'êxszís. xIv. ` 10 
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BÁRó (gznmon'lnn, каждые; hangen.) Nagy is- 
ten! élne még Karolinа! 

zÃszLóTAnTó. Él. Önnél általam, ña й] 
tal, ígazsńgért esedezik --- bocsülete’ pótlá 
sáért — 22 év'I szenvedés’ pótlásáért --- 

BÁnó мыши.) Karolìna él. 
вoKTon (fámogarja a' báról.) Zászlótartó ńr! 
zÁszLó'I‘AnTó (hévvcl.) En nem lehetek On 

nek fla, ha anyám nem hitvese. — Adjn 
meg nekíink, a’ mivel tartozik. 

вoKTon. Mérsékelje magát. 
BÁnó. Doktor! (Пoт-e cz, vagy - 
zÁszLóTAnTó. Hall kegyetlen! meg scm 

hutározta el magát? Наша fehát nnyzímat be 
szélni, ’s ha szive a’ természet’ gerjedelmi 
nek тég akkor is ellent áll -- 

вoKTOn. Zászlótartó Iîr! ‹_ъ‘ kot`01h15 ьыы 
llatt a’ báróî ápolja; vele esöppeket ладони ‘s а. t.) 

zÁszLó'I'AnTó („мы „Hogy eду szörnyl'î 
„háznsság megga’toltassék; hogy ñamat a’ 
„kétségbeeséstöl megójam, külrlöm ez irást. 
„mellyet csak holtom után kell valu át 
„ndnin.“ — 

(А' za'rszlótarló еду ma'iik lovclei ven. :l5 's olvas.) 
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„Ki neked e’ levelet átadja, kegyetlen! 
„az ñad , Karolinád’ fia; te tudod: nöd “а 
„gyok! _ Inentsd meg holtom után azon jo' 
„nevet, mellyet a’ vila'g elött Inegbecstelem' 
„tél, ’s fogadd el ñadat törvényes örökösöd 
„neй. _ Isten hozzád örökre! _ ’s lia vi 
„gasztalásodra szolgálhat, tudd meg, hogy 

я „utólsó pillanatimb'an éretted imádkozom , s 
~„hogy azon szerelem’ emléke, mellyel egy 
„koI' irántad viseltetém, minrlen egyéb ér 
„zelmet clfojt. Isten hozzád örökre! _ ' 

HAnEwITz KAnoLIxA.“ 

BÁRó (.'I' zászlótartó’ nyakáha Loníl.) Fllllll! 
kedves Наш! _ Adjatok ruhát I‘eám! _ 

zÁszLóTAnTó. Elfogad bennünket? 
B`Ãnó. Adjatok ruliát ide! _ Jer anyád 

hoz, Karolinámhoz! hadd tndja meg, Init 
szenvedtem ama’ szerencsétlen órától fogva! 
.--Hadd gyözödjék meg ’s bocsásson meg! 

zÁszLóTAnTó. Elfogad bennünkef? _ Oh 
atyám! 

BÁnó. Adjatok ruhát! — látnom kell öt! 
zÁszLó'rAnTó. Most? -- Anyám’ beteg 

sóge _ ’ 
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_ ságát. 

вокTon. Nem, báró úr! — ha beteg, 
látása megölhetì. — Holnap — 

BÁnó. Beteg? — Szegény szerencsétlen 
asszony! (Leal.) 

вOKTOn (halkan a' zászlótartólxoz.) Zászlótartó 
úr! heveskedése a’ bárónak halált Okozhatott 
volna. nem volt határozatlan, csak kábult, 
magán kivůl --- 

zÁszLóTAnTó. 0h, én мы! 
SOPHIE (szomorúan közelít a' zászló‘îarlól'loz, a» 

nélkiìl, lxogy jóformán ráine'zne.) Öll tehát test 
vérem? 

zÁszLó'I‘AlzTó (épen ůgy.) Igen , kedves 
húgom! 

nÁnó. Karolinа él! — Doktor! doktor! 
fejem egészen elkábult! 

вOKTOn. Ãldassék isten! hogy rosszab 
bIîl ninos. 

вoгшв (а‘ zzíszlótartóhoz.) Kérem barát 

ZÁSZLóTAnTó (a' nëlkül, lmgy Soplxïera nézne.) 
A' legbensöbb testvérszeretet legyen Ónnek 
szentelve. 
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BÁnó. Ennyi öröm egyszerre! _ Most 
már hihetöleg nem e'lek sokáig. 

вoKTon. Még sokáig, családja’nak vi 
gaszlalására! vagy annyi szegénynek ki 
wïánata ’s Iíldása nem juthatott volna oda? 
(Egre mutat.) 

SOPHIE (a'zn'szlótartólxoz.) АИt valóban él* 
zette szivem, hogy én Onnel rokon va 
gyok. 

zÁszLóTAnTó (mint е1бЬЬ.) А2 én szivem 
is érzette _ 

BÁnó. Hogy Sophie felesége leend? _ 
Ennek meg kell történni, gyerlnekeim! _ 
Egy hét Innlva тenyekzö lesz. 

soPIIIE. Bátyámmal? 
zÁszLó'I‘AnTó. Húgommal? 
BÁnó. Te nem voltál leányom , Sophie; 

most már azzá leszesz. 

soPIIIE (дышат) Nem voltam leánya? 
zÁszLóTAnTó. На“ nem házasodott mcg 

atyám Francziaországban? 
BÁnó. Nem, flam! 
zÁszLóT/inTó. Anyám azt hitte. 
BÁnó. Én anyádat Inindig törvényes -nöm 

nek изменяют-0116ö11 egész Németországot 
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bekalandozám, hogy Karolinámat feltalálhas 
sam, egy falun menék keresztül, ’s egу pór 
kunyhót lángokban találtam. Kiugrám a’ 1:o 
csiból, segíték menteni- kimenték egy gyer 
щeкet a’ tüzböl, ’s e’ gyermek te vagy. — 
Midön téged Жgу karjaim között tartálak, gon 
dolám: e’ gyermeket neked isten adta; benne 
jówí feheted azon igazsägtalansa'got, mellyet 
Karolinán követtél el, — Szegény szüléill 
nek, kik; már meghaltak, аzt kelle neked 
mondaniok, hogy atyád én vagyok, ’s téged 

. csak általok neveltetlek. Hálát adok istennek 

ez ötletért, mert ez ‘Щи! szivem szerint ne 
veltem magamnak menyenlet. 

SOPIIIE. Igenis, hzlla istennek! .--Vilmos! 
zÁszLóTAn'ró. Sophie! (Knef {авт'11‘, egy 

Izt‘rsmind n' béró' lálmilxoz borulnak.) 

SOPHIE ‚ 
‚‚ „11"` 't t" ЪАЗЪЬОТАВТО} А (Moda ’ a yam ' 



TUDNIVALÓL 

1. A' In. t. társaság ezen xnunkának Csak kindója 
leve'n , nem kezcskcdik а‘ benne köveieit nyelvszabályok 
löl, sein irásinfdról, sem végrc akánni neIníî nyclvet 's 
irást illetò' elvckrô'l; egycdiil atta kivánt a' kéziralok' b1' 
rálatában iigyclni , lmgy az ell'ogadoit, és sajtó alá bocsá 
4Капаб »nunka , mint egész ogy ‘югу más tckintetbô'l ajánl 
lmló lcgyen, 's a’ literatura’ jelen állapoljábnn kindásra 
xnéltónak tarlalllassék. 

2. Nom vizsgállxatván meg а‘ benyújtott këziratokat 
a' ia'rsnság feienke'nt es egészhen: ez, u. ш. A’ 2ás216 
t n т tó , Schröder “tán Mnlnzír Sándortól, Csaló Pál és .Tn 
knb Islván lev. lagok', mint с‘ végrc hívalalosan Ineghi 
zoltak' írásbeli nja'nlńeól‘n nclatott sajló nin'. 

3. Е‘ szi'njáték ¿zon 71 közül valo ‚ mellyek‘ ford1' 
hísa’rn n' lárenság 18M-bcn `inninsbnn laginit, és 1832-ben 
xnariiunban n' magyar I'rákal állalában l'vlszóli'lä. 

4. А‘ kírsasa'g .íltal kiadott këziralok мы‘ cz 
XLVlII-dik szálnu. 

D. S с ln e d cl Fon‘nez , 
titoknok. 
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