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SZEMÉLYEK; 

SZELLEMFI JENŐ, ) test vétek. 
SZELLEMFI ENDRE, ) 
BÁTORI ÁKOS, gróf,múltai vitéz, rokonuk. 
SCHLECHTENKRON ACHILL, báró, dzsídáskapitány. 
LEDÉR GYŐZŐ, báró. 
GEWREWG TÓBIÁS, Jeno volt nevelője. 
URAK. KÉZMÜVESEK. PINCÉREK. 
UTCAFIÚK, HAJDÚK. KATONÁK, 
CIGÁNYHANGÁSZOK. 

KÉJTAVI IRMA, fiatal özvegy. 
HUMPENBURG IDA, gróruo. 
SZENDRŐI VILMA, bárónő. 
VINAIGRE ANGIOLINA, Ida volt ucvclójv. 
SZATÓCSASSZONY. 
CUKRÁSZLYÁNY. 
HÖLGYEK. 

Míndkétnemü sétálók s falusi násznép. 

Történik Budapesten s falun. Az. egyes {elvonások közt 
részint egy, két, részint több napi időköz. 



ELSŐ FELVONÁS 
izléssel huturzott szoba KÉJTAVl IRMA lakásán. 

ELSŐ JELENET. 

Ix'ÉJTAVI IRMA, SZENDRÖI VILMA bizalmasan ülnek 
egymás mellet pamlagon. 

IRMA. Bizonyosan sok főrangu hölgy irigyle 
ni fogja szerencsédet. Tegnapeste folyvást reád 
volt intézve Ledér báró szemcsője. 

VILMA. Való; de szerencsére nem igen lát 
haták azt társasköri úgynevezett barátné-ink. 

IRMA. Mikép érted ezt? 
VILMA. 'Feledéd, hogy tegnap magyar szín 

házban voltunk ? 

IRMA. Vagy úgy!Értelek; tökéletesen igazad 
van , s azon fölül tegnap elhunyt Kisfaludynk egyik 
jelesb vigjátékát adák szinészínk. 

VILMA. Mellyben egyetlen dalocska sem for 
dul elő. 



6 Az ÉLETUNTAK. 1. FELV. 

IRMA. Csöndesen, édesem, hogy valaki meg 
ne hallja e mondásodat, mert valamennyi fényes 
körben azonnal pálcát törnének izlésed fölött. 

VILMA. Nem igen fájlalnám, mert boldognak 
legfényesb körben sem érezhetem magamat, ha az 
ott uralkodó' elvek józansággal s nézetimmel ellen 
keznek. 

IRMA. Ej, ej, zenditő barátném, óvd nyel 
vecskédet. Illyesmit legfölebb én mondhatnék ve 
szély nélkül, ki világot, mindent, sőt magamat is 
meguntam; de te még ragaszkodol a világhozs 
kedvtelve szívod föl a virágok illatát,mig én csu 
pán arra tudok látásukkor emlékezni , hogy mulan 
dóság gyermekei s pillanatnyi diszlés után elher 
vadnak. 

VILMA. Ismét szomorú hangulatodba esel, 
édes Irmám. 

IRMA vidorul. Csalatkozni, résztvevő barát 
ném; előttem a világnak semmi érdeke, semmi 
becse, miért tudnék tehát miatta bánkodni? 

VILMA. A sors kemény volt irántad. 
IRMA. Ne bántsd a szegény sorsot, Vilmám , 

én nem tudok reá neheztelni, mert a mit az tőlem 
egy részben talán megtagadott. azt kipótolni más 
ban. Vagy ne tulajdonítsam neki azt érdemül, hogy 
engem minden fáradságom nélkül kincsekkel hal 
mozott el, mlg más érdemes és szorgalmas ember 



l. JEL. Az ÉLETUNTAK. 7 

majd halálra kénytelen magát dolgozni, csakhogy 
napról napra tengethesse nyomorú életét? 

VILMA. Ah, Irma, s illy igen ragaszkodol 
te kincsekhez? 

IRMA. Örömömet lelem bennök, mert alkal 
mam nyílik néha segithetni méltatlanul szenvedő 
embertársimon. 

VILMA. JÓ barátném! 

IRMA. S mi jóságot látsz abban, ha azt, mi 
kényelmeim födözése után megmarad, olly sze 
rencsétlenek közt osztom el, kiket egyesületek s 
intézetek nem találnak föl szemérmes elvonultsá 

gokban ? _ De hagyjuk e komoly tárgyat; mikép 
is térhettünk erre Ledér Gézáról, vagy a diadal 
mas Győzőrül, mikép magát nevezgetni szereti szin 
házi lovagod? 

VILMA. Kérlek, ne pazérold reá a lovagi 
szép nevezetet. Nem türhetem azon ember tolako 
dásit. 

IRMA. S miért nem, gyermekem? Nem ko 
ronája ő minden fényes társalgási teremnek? Van 
nélküle estély, tánc, házi hangverseny, vagy 
bár melly más mulatság ? 

VILMA. Épen az teszi őt előttem utálatossá, 
és egyébiránt hire sem ajánlja őt. Ledért kártyás 
nak mondják, sőt nevét is bitorlottnak állítják. 
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IRMA. Oh, édesem, milly falusiasan szólasz! 
Látszik, hogy nem rég jutál szabadságba a nevelő 
intézetből. A mi előtted utálttá teszi e szeszélyes 
kalandort, az érdekessé varázsolja őt a divathöl 
gyek előtt, kik rejtélyes regényessége miatt in 
kább imádják őt, mintha legragyogóbb érdemekkel 
birna 

VILMA. Szánom őket. 

IRMA. Én kacagom, s termeimet megnyi 
toma vidor kalandornak, mert a divat kivánja. 
Higyjed, kedvesem, csak az él boldogul, ki meg 
unta életét, s közönyösen tekint balságira. 

VILMA. Ezen ellenmondás - 

IRMA. Nem olly megfoghatlan, mint talán 
gondolod. Látod, édesem, én tökéletesen megun 
tam életemet, s ugyan láttál é valaha bánkodni 
engem? 

VILMA. Vlg kedélyed sokszor engem is magá 
val ragad. 

IRMA. S honnan van ez ? Röviden elmondom. 

Engem tizenötödik évem óta minden férfi szépnek 
mondott, mindegyik bókolt előttem, intésem vala 
mennyinek parancs volt s szemeimnek jobban en 
gedelmeskedtek, mint polgári kötelességiknek ;so 
kan ablakom alatt sóvárogtak, migmegyeházban 
fontos ügyet dönthettek volna el szavazatokkal a 
közönség javára, mások pedig jobbágyaikat zsa 
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rolák, hogy fényesb s drágább kocsiban s lova 
kon pompázhassanak előttem. Ez három egész 
hosszú évig tartott változatlanul, s ki csodálhatja, 
ha megvetni tanultam az egész csoportot? 

VILMA. Boldog házasság kigyógyított volna 
e bajból, mellybe csak szépséged miatt esél. 

IRMA. Boldog házasság? S mit nevezesz le 
annak? 

VILMA. Midőn két egymásért dobogó, egy-' 
mást értő - 

[RMA szavába vágva. Egymásért számoló sziv 
megleli egymást? Ezen utóbbi állítás legbi 
zonyosabb s egyedül csalhallan. A nevelőintéze 
tekben igen szorgalmasan tanítják s tanulják most 
a számolást, mellyet aztán leginkább házasságra 
lépéskor szokás gyakorlani. Úgy tett anyám is, 
midőn tizennyolcadik évembe léptem. 

VILMA. Mikép lehete arra szüksége, hiszen 
ő gazdag volt, s te egyetlen gyermeke -? 

IRMA. Én, egyetlen gyermeke, esztendőnként 
tízezer pengő forintnyi jövedelemmel birtam, s 
vén lyány maradni nem akartam, mert édes anyám 
legborzasztóbb színekkel festé nekem az agg ha 
jadonok sorsát. Férjhez kelle tehát mennem, még 
pedig gazdaghoz, mert nem volt kedvem kilenc 
hónapig falun zsugorgani, hogy három hónapot a 
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fővárosban tölthessek el. Ugyan mondd meg, Vil 
mám, láttál é már lovat árultatni? 

VILMA. Különös kérdés;-úgy hiszem, igen, 
midőn atyám - 

IRMA. Elég. Úgy tehát bizonyosan láttad, hogy 
az eladandó lovat először léptetve, azután porosz 
kálva, végre vágtatva mutogatják a vevőnek; to 
vábbá, megnézetik vele lábait, fogait, elmondják 
minden jó tulajdonságát, - hogy jó erős a tüde 
je, fáradhatlan futó és könnyen engedi magát pat 
koltatni, s jó ég tudja, még mit mindent. Látod, 
Vilmám, így történt velem is; jó édes anyám te 
tőtül talpig fölcifrázott, társaságokba vezetett, hol 
olaszul kelle énekelnem, franciául táncolnom és 
németül beszélnem. Végre gazdag férjet kaptam. 
s maig sem foghatom meg, mikép tudék neki igent 
mondani. 

VILMA, Talán öreg volt? 
IRMA. Őnem volt öreg , de nem is fiatal; nem 

volt ehnés, de nem is buta; nem volt jó , de rosz 
nak sem mondhatom; nem volt nagy, de nem is 
kicsiny; még szavának hangja is juste milieu volt, 
azaz bariton, pedig én épen azt leginkább nem 
szenvedhetem. Házasságom után két hónap mulva 
elragadá anyámat oldalam mellől a halál, s újabb 
két hónap mulva férjem követte őt. Anyámat meg 
siratám s szívemből bocsánatot rebegék neki sír 
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ja fölött, hogy nevelési bal irány miatt örökre sze 
rencsétlenné levék, férjemet pedig nem sajnáltam, 
de nem is örvendék halálának. Ez rövid története 

életemnek, s ne csodáld már most, ha mondom, 
hogy csak az valódi boldog,.ki megunta életét. 

VILMA. Szánlak, szerencsétlen barátném! 

IRMA. Örvendj inkább; előttem semmi becse 
az életnek, cgyformasága untató; minden férfi hi 
zelg körültem, s azért mind közönyös előttem. 
Kit nem örvendeztet semmi, az bánattól is meg 
óvhatja magát. 

VILMA. Merész elveket fejtegetsz, édesem; 
de higyjed, gyujtani fog még a szerelem istenkéje 
olly lángot, melly elolvasztandja szíved fölött a 
jéghártyát. 

IRMA. Bátran szembe szállok vele. 

MÁSODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA. Utána HUMPENBURG IDA. 

SZOLGA. Humpenburg Ida gróf kisasszony ő 
méltósága! El. 

IDA. Ah, édesim, még egyediül? 
IRMA. Barátink sokáig várakoztatnak ma 

gokra. 
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VILMA. Egyedül csak ön az, ki mindenkor 
meg szokta előzni a várakozásokat. 

IDA. Kis hizelgő! 
IRMA. Barátném csak őszinte szokott lenni. 

IDA. Szép erény s dicséretes. 
IRMA. Leginkább ritkasága miatt. 
IDA. Ej, ej, pajzán barátném, önnek ötletei 

mindenkor meglepők. 
VILMA. Irma kedveli az enyelgést. 
lDA. Oh, annak én is rendkivül hódolok; de 

mi is illenék inkább hozzánk lyánykákhoz ? Irma 
barátnénk özvegy ugyan; de évei és házassága 
rövid ideje még most is följogosítják őt e neve 
zetre. Azonban, hogy ne feledjem, kik leendnek 
ma jelen önnek theaasztala mellett? 

IRMA. Schlechtenkron - 

IDA. Al], azt tudom már; nálam tölté ma a 
délutánt, valóban kellemes mulattató. Tüstént itt 
lesz nevelőnémmel, kit divatárnsnőmhez kelle ki 
sérnie, némelly sürgető, igen igen sürgető meg 
rendelések miatts 

IRMA. Ah,'ön bizonyosan egészen homályba 
akarja borítani fényes megjelentével holnaputáni 
táncestélyemet? 

IDA. Oh, épen nem, hozzánk gyöngébb korn 
lyánykákhoz inkább csak szende egyszerüség il 
lik; nemde , nyájas barátném? 
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VILMA. Szívemből szólott ön. 
{DA Irmához. Tehát a kellemes Schlechten 

kron - 

IRMA. Ledér - 

IDA. A nélkülözhetlen, igen helyes , már két 
nap óta nem láttam őt; ennyi idő alatt sok történ 
hetett a két városban. 

IRMA. Jegyzékemnek már vége. Horányi tai 
bornagy idősb lyánya ma jegyeztetik el Mokány 
kamratanácsossal, s barátnéink mind oda sereg 
lettek, termeim tehát meglehetősen üresek mara 
dandnak. 

IDA. Én kerülöm Horányi házát, mióta meg 
tudám, hogy olly embernek adja lyányát nőül, ki 
csak tiz év előtt lett nemessé. 

VILMA. A fiatal pár, mint mondják, igen hö 
szel'elennnel ragaszkodik egymáshoz. 

_ IRMA. Annál nagyobb sajnálatra méltók. 
IDA. Hogyan? 
IRMA. Egyetlen nyugott pillanatuk sem lehet, 

ha egymás haláláról gondolkoznak. 
VILMA. Kiengesztel e gondolattal annak ln 

dása, hogy halál után örökre egyesülnek a rokon 
szellemek. 

IRMA. Csakhogy önző világunkban anyagibb 
dolgok után eseng a többség. 

IDA. Igaza van önnek, az anyagiság s önzés 
~ 
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minden nemesb emelkedést elfojt napjainkban. 'A 
tizenhat őssel biró gróf polgári lyányt képes nőül 
magához emelni, csakhogy adósságit kifizethesse. 

IRMA. Még ez üdvös dolog, ha tennék; de 
jobbadán a polgári pénzt is elköltik az olly ura 
esok és utóbb az anyai házba tér 'vissza a kop 
pasztott libácska. 

IDA. Úgy kell neki, mért akart magosra e 
melkedni, hol csak sasok tanyázhatnak; maradt 
volna nádas posványában. 

VILMA. Ön igen szigora. 
IDA. Csak méltányos és rendszerető vagyok. 

Vagy hallá ön, hogy házi macskával párosodik a 
királyi délceg szarvas? Az oktalan állatok szo 
rosan ragaszkodnak fajukhoz, s az isten arcára 
teremtett ember barmok mögött maradjon ? 

IRMA. Az istenért, ne szólj, Vilmám, szép 
barátnénk ellenében minden esetre vesztened kell. 

IDA. Térjünk tehát kellemesb tárgyra ;-ter 
meink új díszt nyerendnek. 

IRMA. Talán valami új szépség? 
IDA. Oh, nem. Egy igen derék iljn, ki mult 

évben végzé magosb tanulmányit, négy nap előtt 
Pestre érkezék. Nekem Bécsben volt alkalmam 
vele megismerkedni, s mondhatom, veszélyessé 
teendi magát köreinkben divaturacsinkra nézve. 
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ámbár csak nemes ember, és táblabiróságnál e 
gyéb címmel nem bir. 

VILMA. Szinte kiváncsivá tesz ön. 

IRMA. Hihetőleg az is hasonlítani fog a töb 
bihez. Hires irók munkáinak többszöri kiadásai és 

a férfiak igen hasonlitnak egymáshoz; valamint 
ott a tartalom mindenkor ugyanaz, úgy a férfia 
kat is csak zeke, frak, kabát és barkó különböz 
teti egymástól. A lelkület ugyanaz: pórias hizel 
gés , vagy elbizott dölyf, ez fő jellemvonásuk. 

VILMA. Kissé szigoru vagy, Irma. 

IDA. Mi tapasztalatlan lyánykák nem itélhet 
jük azt ugyan meg; de annyit mégis mondhatni 
vélek, hogy valamint nincs szabály, melly kivé 
telt ne szenvedne, úgy a férfiak közt is lehetnek 
ollyanok, kikre nem alkalmazhatni barátnénk kis 
sé komor színeit. Különösen pedig védencemben 
kedvező kivételre fognak önök találni. Ledér hi 
hetőleg még ma fogja őt bemutatni önöknél; utol 
só együttlétünkkor legalább igen erősen igéré azt 
kérelmemre. .. 

IRMA- S e szerencsés lovag neve? 
IDA. Szellemfi Endre. 

VILMA- Ki mult nyáron Graefenbergben mu 
latolt? 

IDA- Önök tehát ismerik őt? 
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IRMA. 'Graefenbergben többször volt alkal 
munk vele szólani, ha csakugyan ő az. 

IDA. Oh, minden bizonnyal ő. Bécsben hal 
lám tőle , hogy Grael'enbergben tölté a nyarat. S 
mit szólnak önök róla ? 

VILMA. Ismeretségünk csak néhány hétig tar 
tott, illy rövid idő alatt pedig, véleményem szerint, 
nem igen hozhatni valakiről biztos ítéletet. 

IRMA. Nem sorozhatom őt ugyan a roszab 
bak közé; de véleményemet valóban nem gondo 
lom érette megváltoztathatni. 

IDAaNeki egy testvérbátyja van, s az majd 
egészen olly hangon szokott szólani, mint ön. Len 
dértől hallám, ki iskolatársa volt Endrének, s 
minden családi viszonyát ismeri a két testvérnek. ' 

vILaLa. Emlékezem, hogy szólott bátyjáról. 
IRMA. Csak annyit monda, hogy jobbadán 

iskolákban töltvén idejét, alig volt alkalma vele 
közelebb megismerkedni. 
_ IDA. Oh, Ledér igen sokat monda mekem e 
bátya különcségiről. A tespedő szobanevelés, 
párosulva elhunyt atyja furcsa elveivel, valódi 
társasági szörnyet képeztek belőle. 

IRMA. Ledér néha szereti kissé nagyítani a 
történeteket. 

VILMA. Én legalább mindenkor azon tapasz; 
talást tevém, midőn velem szólott. 
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IDA. Bizonyosan szépségét magasztalá önnek, 
mit természetesen nagyításnak hirdet a lyányi szent 
szemérem. Oh, e tekintetben én is épen úgy ér 

.. zek. Különben mindeuről igen jól szokott értesül 
ve lenni'Ledér, és legfölebb is csak elmés virá 
gokkal diszeslti az egyszerü történeteket. 

HARMADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA. Utána LEDÉR. SZEL 
LEMFI ENDRE, 

SZOLGA. Ledér báró és Szellemi“: úr El. 
LEDÉR udvarias köszöntés után.Szerencsém van 

barátim legjobbikát bemutatni nagyságtoknak. 
IRMA. Szellemti úr csupán ismerősökre talál 

nálam. 

ENDRE. Szerencsém valóban rendkivüli, hogy 
Pestre érkeztem után azonnal egyszerre tisztel 
hetem azon három hölgyet, kiknek bájvonási első 
helyen állnak emlékezetem fénylapján. 

LEDÉR. Dicső, barátom, ezen elméncséget 
á la Daguerre irigylem tőled. " 

IDA. Reménylem, állandóan pesti lakos fog 
ön. maradni. 

ENDRE finom s alig észrevehető célzással Ir 

mára. Külföldre szándékozám ugya'n utazni; de 
2 
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olly vonzó erő; gyakorol reám Budapest, hogy ter 
vemről hihetőleg igen könnyü leend lemondanom. 

IRMA. Aférfiak általában könnyen szokták 
terveiket változtatni. 

VILMA. Valljuk meg őszintén, Irmám, hogy 
a némberek közt sem épen általános az állandóság. 

LEDÉR. Csak nem reménylem , hogy tapasz 
talásból szól ön? 

VILMA. Miért nem; két év előtt például a 
rózsát szeretém, most pedig a mosolygó emlényke 
lőn kendvenc virágommá. 

IDA. Mi lyánykák még a virágban is a szen 
deséget keressük. 

LEDÉR. Úgy én rendkivül szerencsétlen va 
gyok, mert szendeségnek egész valómon nyoma 
sincS. . ' 

IRMA. Ezen őszinteség kipótolja azt. 
IDA. Igen helyesen jegyzé meg ön. 
LEDÉR. Nagysád kegyessége írt helyez seb 

hedt keblemre, melly érc fegyver elébe is nyíltan 
tárul ki, nem rettegve vésztői s haláltól; de szép 
szemek egyetlen pillantása által sír szélire juttat, 
ha roszalás vagy harag villáma sugárzik belőlök. 

IRMA. Valóban sajnálom önt, mert az illy 
rendkivüli érzékenység könnyen boldogtalanná te 
heti életet. 

LEDÉR. Maga a boldogtalanság is boldogító 
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lehet, mihelyt tisztelt, vagy épen szeretett tárgy 
okozza azt. 

VILMA. E részben, úgy hiszem, megegyezik 
véleményünk. 

IDA. Én tökéletesen kezet fog önökkel s így 
hihetőleg leszavazandiule-szép Irmánkat. 

IRMA. Én sem ellenkezem, hanem csupán azt 
jegyzem meg , hogy inkább óhajtok közönyösségben 
maradni, mint érdemetleure pazérolni öröm vagy 
fájdalom könyűit. . 

ENDRE. A tulfeszltett regényességnek én sem 
vagyok ugyan barátja; de mégis bátorságot legyen 
szabad vennem megjegyezni, hogy az elszigetelt 

' hideg közönyösség rendkivül boldogtalanná tesz. 
Bátyám eleven példája ennek. 

IDA. Ah, a különc; hallék már róla némi 
furcsa történetkéket. 

LEDÉR. Nem neheztelsz barátom, hogy nagy 
ságát néhány percig mulattatám bátyád kalandos 
sajátságival ? 

ENDRE. Miért neheztelnék a valóért? Bá 

tyám semmi ollyast nem tőn, minek ismétlése be 
csületét sértené. 

VILMA. Ez minden különcségét eléggé menti. 
° IRMA. S miből áll az tulajdonkép, mit önök 

különcködésnek neveznek? 

IDA. Valóban kiváncsi vagyok hallani. 
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ENDRE. Nagyságtok részvéte hizelgő. Én tu 
lajdonkép csak egy pár nap óta ismerem bátyámat, 
mert eddig tanulmányim jobbadán távol tai-tának 
tőle, ki jószáginkon lakott, s csak mintegy öt hó 
nap előtt települt meg Pesten; de annyit még is 
alaposan vélek megjegyezhetni, hogy tévesztett 
nevelési irány tevé őt olly boldogtalanná. 

VILMA. Ez legveszélyesb mételye korunknak. 
LEDÉR. Annyira, hogy jobb inkább egészen 

nevelés nélkül maradni, mint ferde elvü ember ke 
zeibe jutni kipalléroztatás végett. Legjobb köszö 
rükő az élet, ennek tapasztalási eltávolítják tes 
tünkról a kiálló fattyunövényeket, mlg a célta 
lan nevelés csak egyik helyről másikra tologatja 
azokat. 

IRMA. Jól sikerült hasonlítáS. 

IDA. A bárónak különben minden sikerülni 

szokott; de e tárgyban nem állhatok mellette, mert 
ugyan mi lenne belőlünk gyönge lyánykákból, ha 
tapasztalás nélkül jutnánk a világ mindent elnyelő 
csábtengerébe ? _ 

ENDRE. E mondás igazságát világosan ta- ' 
nusitja bátyám szomoru példája. Boldogult atyám, 
korán vesztvén el anyánkat, nevelési próbát tőn 
velünk, engem iskolákba külde , bátyámat pedig , 
leggondosb fólvigyázat mellett, honn nevelteté, s 
tulajdon szerzeményü roppant vagyonát legkevésb 
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bé sem kímélte, hogy jövendő boldogságunkat tar 
tosan megalapítsa. Én vidor életfí levék, az isko 
lákon keresztül futottam, és a törvények tanulá 
sának leginkább csak a fényes jogászbál miatt ör 
vendék. Bátyám ellenben mogorva szobatudóssá 
lőn, s a minő jártas könyvekben és tudományok 
ban, olly tapasztalatlanúl kezde életbe lépni Pest-r 
re érkeztekor. A nagy város ezer szinü s nevü 
ravasz szerencsevadászai csakhamar megismerék 
a gazdag gyermekférfít , s bátyám kevés hónap 
alatt annyi csalásnak és sztvtelenségnek lett cél 
lapja, hogy végre elveszté bizalmát az emberek 
iránt, az élet örömei helyett csak keserü üröm 
poharát izlelé meg, s megunta életét, enmagát és 
az egész világot. _ 

IDA. S még fiatal? v 
ENDRE. Alig huszonnyolc éveS. 
VILMA. Mint szánom a szerencsétlent! 
IRMA. Valóban nekem is sajnálkoznom kell 

fölötte, ámbár meg nem foghatom, mikép unhatott 
életére csupán annak viszontagságai miatt, mikkel 
erőteljes férfinak inkább kedvvel s lélekéberség 
gel küzdeni kellene. Ezt annál inkább kell csodál 
nom, mivel én egészen ellenkező okokbul, az ugy 
nevezett boldogság s megelőző hizelgő bánásmód 
miatt vesztém életkedvemet. 

ENDRE. 8 nagysád komolyan mondja ezt? 
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VILMA. Barátném egész erővel hiszi és vitat 
ja , hogy megunta életét. 

IDA. S ezt önök férfiak okozák. 

LEDÉR. Hogyan? Tüstént golyót röpítek a 
gyamba. _ 

IRMA pajzánul. Ne tegye azt, báró, az orosz 
és egyptusi hadikészületek igen Kapóssá és szük 
ségessé tevék a lőport. Egyébiránt pedig barát 
ném csak általánosan érté s kivánja értetni sza 
vait. Én a hizelgő udvarlást gyülölém meg. 

ENDRE. Nagysád alegőszintébb hódolást is 
hizelgésnek bélyegzi. 

IRMA. Mindenben nehéz, de e tárgyban épen 
lehetlen megkülönböztetni tettetéstől a valót. 

ENDRE szenvedélyesen. Ha nagyságod az em 
beri érzelmek” fakadó forrásába tekintene, nem fog 
ná így gyötreni enmagát s (nyomatékosan) másokat. 

IDA némi féltékeny türhetlenséggel. A legfon 
tosb érdeket feledi ön; mikép érez bátyja nemünk 
iránt? ' 

ENDRE. Fájlalom, hogy e részben semmi hi 
zelgőt vagy méltányost nem mondhatok. Ő-gyü 
löli, vagy legalább nem kedveli a szépnemet. 

LEDÉR. Ez boszút érdemel. 

ID A. Valóságos fölségsértés! 
VILMA. Talán oka volt neheztelést táplálni 

nemünk ellen? 



m. JEL. ' AZ ÉLETUNTAK. 23 

ENDRE. Szobai elszigeteltsége mellett kevés 
alkalma volt ugyan szépeknek hódolhatni; de egy 
pesti tündér még is elszédité fejét. 

IRMA. Szerelme tehát nem régi? 
ENDRE. Sőt igen is az. Nevelőjétül tudom az 

egész történetet, ki még most is nagy befolyással 
van reá. Bátyám a pesti tudományos egyetem ta 
nitó kara előtt tevé le mindenkor tanulmányiból a 
próbatétet, s ezért minden évben egykét hetet 
kellett eltöltenie Pesten nevelőjével. Történetesen 
szállása ellenében az utóbbi években egy deli höl 
gyet pillanta meg s szíve legott szerelmet kezde 
iránta érzeni. 

IDA. S nyilatkozott ? 
ENDRE. Azt tenni nem meré. 

LEDÉR. Szegény ember! 
ENDRE. Nevelője is csak másik évben tudá 

meg szive érzelmét, sakkor is csak véletlenül. 
Épen szokott szállásukon ültek együtt s a nevelő 
példákban oktatá bátyámat, mikép kell a legegy 
szerübb pört törvényink használatával legalább is 
fél századig húzni, halasztani, midőn az átelleni 
ház előtt hintók állottak meg, s az egyikből egy 
koszoruzott fejü gyönyörü hölgy szálla ki. ,Ez bi 
zonyosan menyekző“, szóla a nevelő, látván, hogy 
bátyám, feledve az ügyvédi ármányokat s két nap 
mulva leteendő ügyvédi vizsgálatot, merően tekint 

I 
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ki az ablakon. Bátyám e kiáltással: „Minden re 
ményem oda van, ő másnak hitvese már!" - 

IDA. Talán elájult? 
ENDRE. Nem, hanem elrohant, s csak késő 

este'tért vissza. Azóta szenvedélyesen gyülölni 
látszik a szeretetre méltó szépnemet. 

VILMA. És valóban férjhez ment imádottja? 
ENDRE: Igen. / 
IRMA. Ime, ismét ai önző férfi! Szeretnivél 

egy hölgyet, nem nyilvánítja neki érzelmeit, nem 
is szólt talán vele, és még is hüséget merészle 
tőle követelni, s mivel azt természetesen nem 
nyerheté meg, tehát egész nemünket gyülöli. Ez 
a dölyfös férfinem fő jellemvonása. 

IDA. Ez valóban boszút érdemel. 

LEDÉR. Bár nagyságtok egyike párbajra szó. 
litná a vakmerőt. 

IDA. Mit gondol ön, mi gyönge lyánykáka 
Nincs fegyverünk, s nem is tudnók azt használni, 

LEDÉR. Sőt igen is hatalmas fegyverük van 
nagyságtoknak és mesterül tudják azt használni, 

IRMA. S mi azon fegyver? 
LEDÉR. Szép szemök. 
IDA. Hizelgő! 
ENDRE. Barátomnak igaza van, egy pár esil. 

logó szem villámerővel bir. 
LEDÉR. Ennél is nagyobbal, mert a szép 
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szemek villáma ellen még nincs mennykőfogónk. 
Egyetlen illy villám széllyel zuzza a szegény férfi 
szivet. 

IRMA. S darabjai aztán mind megannyi más 
tárgyért szinlenek érzést. 

ENDRE. Nagysádigen szigora. 
VILMA. De talán még sem igazságtalan. 
LEDÉR. Talán mégis kissé, mert véleményem 

szerint a szép szemek nemcsak gerjeszteni tud 
nak gyöngéd érzelmeket, hanem örökre is ma 
gokhoz képesek azokat bilincselni; ha tehát hüt 
lenekké leszünk, úgy csak szerelmünk királyné 
ját okozhatni, mivel nem tudá, vagy nem akará ha 
talmát használni. 

ENDRE. Megengedj, barátom, állításod igen 
üdvös ugyan reánk nézve; de még is meg kell 
vallanom, hogy nem birom azt helyesleni, mert 
például bátyámat, mennyire nevelője szavai után 
itélhetek,alig fognák hölgyszemek lángra gyujt 
hatni, bár milly kivánatos lenne is ez nekem né 
melly furcsa családi viszonyink miatt. ' 

IRMA. Valóban mindinkább fölingerli ön ki 
váncsiságomat. Szeretném látni önnek bátyját. 

ENDRE. Ő nem fogad el látogatást s nem is 
szokott azt tenni. .. 

IRMA. S ha holnaputáni estélyemre hinám őt? 
sarnari IÁTÉKSZÍN. x. s. 3 
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ENDRE. Bajosan hiszem,'hogy meg fogna je 
lenni. 

LEDÉR. Ugy párbajra hívom, mert illy meg 
bántást csak vérrel moshatni le. 

ENDRE. Fölszólitásodat nem fogadná el, mert 
törvények tilalmazzák a párviadalt,véleménye sze 
rint pedig azokat nem azért alkoták eleink, hogy 
csupán a hármaskönyvben olvashatók legyenek, 
hanem, hogy meg is tartsuk. 

VILMA. Isméretlenül is tisztelni kezdem őt. 
IDA. De még is , bármi módon, meg kellene 

rajta boszulni azon hanyagságot, mellyel nemünk 
iránt viseltetik. 

t LEDÉR. Nagysád szemeinek bűver'eje - 
IDA. Oh ,kérem, mi tapasztalatlan lyánykák 
ENDRE Vilmához. Tehát nagysád - 
VILMA. Bocsánat, valóban nem érzek ma 

gamban annyi erőt - 
ENDRE. Pedig életem üdve függ attól, hogy 

bátyám kigyogyuljon a hölgyek gyülöléséből. 
IDA megelőző részvéttel. Oh, már ngy csak 

ugyan mindent el kell követnünk megtérítésére; 
de nem mi lyánykák tehetjük azt, - legyen a di 
csőség a fiatal özvegyé. 

IRMA. Hogyan? Én? ~ 
ENDRE zavarodva. Nagysága ? 
IDA. Igen is ő, mert ő már tettleg bizonyitá 
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be szemeinek hódító erejét, midőn elhunyt férjét 
magához láncolá. 

LEDÉR. Helyes, dicső! Nagysád megtéríti az 
életunt szerencsétlent, s egyszersmind barátomat 
boldogítja. , 

IRMA. De gondolják meg önök,e játék gyön 
gédtele'n, s még azonfölül kétes kimenetü. 

VILMA. S ha az által két embert boldogíthat 
nál ? 

IDA. S bizonyosan azt tenné, mert a kigyó 
gyult némbergyülölő boldog lenne. 

1 

IRMA. Es mikép tehetném azt? 

NEGYEDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. GEWREWG TÓBIÁS a baloldali ajtón jó be. 

ENDRE. Bátyám nevelője itt? Kedvező vé 
letlenség; ettől legbiztosb utasítást kaphatunk. 

GEWREWG körül tekint. Ezer bocsánat; ezer 
bocsánat, még egyszer, alkalmasint eltévesztém a 
házat, vagy legalább lépcsőt. Magyar nyelvmester 
nek akartam ajánlkozni; de illy fényes körben ar 
ra hihetőleg nincs szükség. Hibámat távozással 
teszemjóvá. Alázatos szolgája nagyságtoknak! Ts 
vozni akar. ' 

ENDRE. Görög ur, kérem - 
3 0 
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IRMA. Ne távozzék ön, kérem. 
GEWREWG. Tehát még sem csalatkoztam? 

Hirlapban olvasám, hogy nyelvmester kerestetik e 
házban, és hogy körülményesb értesítést a hátul 
só lépcső melletti szobában kaphatni; abban nem 
lelék senkit, s a legközelebbi ajtót nyitám meg, 
melly belőle ide vezetett. 

IRMA. Komornámat Bécsben fogadám; de 
nem szeretek öltözés közben idegen nyelvet halla 
ni, azért szeretném őt megtanítatni nemzeti nyel 
vünkre; ön komornám szobájában volt, s véletle 
nűl épen nem találta honn. 

GEWREWG. Tehát a komorna fog tanulni? 
Igen szép, s bizonyosan hivebb is leend, mihelyt 
a nyelvegyenlőség hatalmas kapcsa által érzendi 
magát nagyságodhoz csatoltatva. 

LEDÉR lassan Endréhez. Nevelők félig meddig 
a tudós osztályhoz szeretik magokat számítani; 
hiuságát kell csiklandoztatnunk, hogy pártunkra 
édesgethessük őt. 

ENDRE szinte lassan. Igazad van; többször volt 
már alkalmam tapasztalni, hogy hiuságnak hizel 
géssel hódolás által a legépebb elmét is megza 
varhatni. 

LEDÉR Gewrewghez. Bocsánat bátorságomért, 
Görög Tóbiás urhoz van szerencsém .9 
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GEWREWG. A szerencse részemen van; igen 
is, én vagyok a nevezett. 

LEDÉR csodálkozva. Hogyan? Olly müvelt és 
tapasztalt nevelő nyelvtanításra szorulhatna nap 
jainkban, midőn mindinkább általánosb lesz azon 
eszme, hogy csak szellemi előjogok által emelked 
hetni a nemzeti közvéleményben? Ez hallatlan ! 

GEWREWG. És mégis úgy van; ámbár meg 
kell vallanom, hogy koránsem nyomasztó szükség 
kényszerit erre, hanem azon legbensőbb meggyő 
ződés, hogy több hasznot áraszthatok nemzetisé 
günk ügyére a magyar nyelv terjesztésével, mint 
olly roszul sikerült nevelésekkel, minőt Szellemfi 
Jenő uron teljesíteni szerencsétlen valék. 

ENDRE. Illy meggyőződés mellett nem lenne 
ön kész mindent elkövetni boldogtalan bátyám ki 
gyógyítására? 

GEWREWG. Több hónapja már, hogy meg 
nyíltak szemeim, s azóta mindent elkövetek kijó 
zanitására; de fájdalonuminden siker nélkül. Ma 
gam is egészen más emberré levék, de hasztalan. 
Iskolai pályámat olly intézetben végzém, hol a ta 
nitó szava csak feddve hangzott, hol okok helyett 
bot és korbács szülé a meggyőződést; hol a tán 
cot s finomabb társalgást börtönnel, bottal skop 
lalással jutalmazák és ez által rejtett zugolyban 
pokol gyanánt tátongó csapszékekbe kényszeriték 
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a mulatni akaró pezsgő vérü ifjúságot, melly ott 
lélekben s testben egyenlőn megromlott ; hol aszín 
ház látogatását az intézetbül kirekesztés követé , 
s honnan mint lelkileg eltörpült szögletes és fara 
gatlan tuskók térnek vissza számos év után szü-. 
léikhez az egykor szép reményü ifjak, és dőzsö 
lő kártyahősökké,' lókinzókká, agarászó pecé 
rekké; vagy legjobb esetben elvonult mogorva 
szobatudósakká lesznek, kik terméketlen eszmé 
ken törik fejöket és az élet mindennapi kérdései 
ről fogalommal sem birnak. ' 

IRMA. Komor színekkel föst ön. 

GEWREWG. De valókkal, nagyságos asszo 
nyom, mert tapasztalásom készíté vegyületöket. 
Mogorva szobahős levék, s e díszes tulajdonságért 
Szellemfi Ákos ur nevelőül fogadott meg idősb fia 
mellé, kiből valódi szörnyet képezék, ki enmagát 
boldogtalanná tevé s mások, előtt nevetségessé lőn. 

IRMA. Én épen nem tudom nevetségesnek ta 
lálni azok miatt, miket eddig róla hallék, sőt a 
többinél lelkesb férfinak tartom őt, ki utálja a vi 

_ lágot bal..ságai és ferdeségei miatt, s ki ujra ör 
vendni fogna életének, mihelyt rokonkebelre ta 
lálna, melly lelke magas röptét követné. 

GEWREWG. Bocsánat, nagyságos asszony; de 
én csakugyan nevetségesnek tartom az illy embert, 
ki az élet minden javának birása mellett életunt 
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nak nyilatkozik, némi nem valósítható ábrándok 
miatt. Ugy kell a világot tekintenünk, minőnek azt 
teremtőnk alkotá, vagy minővé lenni engedé, és 
bohó , ki üres buborék s légvárak után kapkod. 

IRMA. Kérem - 

VILMA- Sujtva érzed magadat, Irmácskám? 
IDA. Ha, ha! Most akaratlanul szép lecké 

ben részesült ön. 

ENDRE. Görög ur nem akarva sérté meg, 
nágysádat. 

GEWREWG. Ezerszer bocsánatot kérek, de 
valóban nem is gyanitám , hogy nagysád talán gyön 
gédebb részvéttel kegyeskedik volt tanítványom 
iránt viseltetni . 

LEDÉR. Ha, ha! Dicső , valóban dicső! 
IDA. Az uj botlás még az előbbinél is, mulat. 

ságosb. 
ENDRE. Csalatkozik ön, kedves Görög ur , 

bátyámnak nincs szerencséje nagysága által ismer. 
tetni, hanem a nagyságos asszony is bizonyos elé 
gületlenséggel viseltetik némelly életviszonyok, 
szokások és balságok iránt. , 

GEWILEWG. Ugy ismételve bocsánatot kell 
kérnem; szavaim jobbadán csak egykori tanitván 
nyomra s leginkább tulajdon személyemre célzá 
nak, mert épen én voltam kettőnk közől talán a 
legnevetségesb. 
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IRMA. S szabad tudnunk, mi változtatá önt 
meg ?~ 

GEWREWG. Homoeopathia. 
LEDÉR. Hogyan ? Azon gyógyrendszer, melly 

mindent semmivel orvosol? 

GEWREWG. Nem, hanem az, mellynek fő el 
ve e szavakon alapszik: ,Ha megégeted újadat és 
fáj, dugd hamar ujra tüzbe s nem fog fájni“; az az, 
melly hasonlósági elvből indul ki. Én ugyan is 
napról napra világosabban látám, milly ferde em 
bert nevelék, mert a szálkát rendesen könnyen 
szoktuk meglátni embertársunk szemeiben, mlg a 
gerenda saját szemünkben nem vonja magára fi 
gyelmünket , és lassankint szégyenleni kezdém ma 
gamat, főleg miután itt a fővarosban annyi éplel 
kü ifjat s férfit volt alkalmam látni, kik nem él 
nek ugyan vissza a földi örömekkel, de nem is 
utasítják azokat botorul vissza. Röviden, a pedant 
ságot bokáig érő Zrlnyi-dolmánommal együtt el 
vetém, Virgilius helyett Kisfaludyt és Kölcseyt 
kezdém olvasni, lesimitott léchajamat fashionable 
fürtökbe esigáztatám, súlyos pipa helyett könnyü 
cigarót füstölgetek, és Traján hidja helyett a bu 
dapesti lánchidról szólok, Venus és mennyei mú 
zák helyett pedig földi élőhölgyek előtt hajtom meg 
fejemet. 

LEDÉR. Valóban fölséges dolog; e változás 
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dicséretére válik önnek, annyival is inkább. mivel 
korában ritkán szokott illyesmi történni. 

IDA. Ön tehát kezet fog velünk tanítványa 
megtérítésére ? 

ENDRE lrmára mutatva. Nagysága szíves volt 
némileg megígérni , hogy kész kezet nyujtani ezen 
üdvös munkára. 

GEWREWG. Igen helyes; nagysága is bizo 
nyos mértékben egyenlőn érez Jenő url-al, vagy 
legalább érze-ményeinek különc - akarám monda 
ni eredetisége némileg szinte azon hatáshoz lát 
szik hajlani, és így homoeopathice fog megtörtén 
hetni a gyógyítáS. 

ENDRE. Ön legnagyobb mértékben birja bá 
tyám bizalmát, s azért igen hasznos szolgálatotte 
hetne , nemcsak nekem , hanem bátyámnak is. 

GEVVREWG. Legtisztább örömmel kész va 
gyok e célra mindent elkövetni, mi tőlem kitelhe 
tik; ngy hiszem mindazáltal, hogy a nagyságos 
asszony szép szemei egyedül minden segély nélkül 
is ki fogják vlni a győzelmet. 

LEDÉR. Azt én is mondám'. 

IRMA. Csalatkoznak önök, Szellemfi Jenő ur 
véleményem szerint nagyobb kedélymélységgel bir, 
hogy sem olly hamar tudná feledni azon llűtlen 
hölgyet, ki miatt nemünket gyülöli. 

GEWREWG. Nekem ugyan nem volt alkalmam 
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azon szépet láthatni, s így nem is ítélhetem meg, 
milly fokig terjedhet hatalma tanitványom érzelmei 
fölött; de mégis erősen hiszem. hogy nagysád 
zászlaja alatt mulhatlanul győzni fogunk. 

IRMA. Valóban nem örömest nyujtom kezemet 
illy játékra, ámbár kénytelen vagyok megvallani, 
hogy szánakozás, talán némi kíváncsiság - 

IDA félre. És hiuság szépséged hatalmát meg 
kisérthetni. Hangosan. Elég , elég, szép barátném; 
önnek minden esetre meg kell ezen üdvös tervben 
egyezni. 

VILMA. Mindnyájan segítségedre leendünk. 
ENDRE. Mindenek előtt tehát elmondom esa 

ládi viszonyink azon rendkivül súlyos pontját, melly 
miatt boldogtalanná kell lennem, ha bátyámat más 
útra nem térlthetjük. Boldogult atyám - 

ÖTÖDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. VINAIGRE ANGIOLINA. SCHLECHTER] 
KRON ACHILL. 

AGHILL- Rabja nagyságtoknak. 
ANGIOLINA. Kissé elkéstünk. 
AGHILL. A kisasszony sokáig válogatott adi 

vatárusnénál. 

ANGIOLINA. De mondhatom, olly esípkéket 
választék, hogy Anglia királynéja sem viselhete 
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szebbeket menyekzője napján;dicsérni fogja nagy 
sád izlésemet. 

IRMA. Arról előre is meg vagyunk győződve. 
VILMA. Estélyünkön mindent homályba bort 

tand grófi barátnénk. 
IDA. Lyánykákhoz csak egyszerüség illik, s 

látni fogják önök, hogy én nem vétek e szabály 
ellen. 

AGHILL. Nagysád maga a megtestesült tö 
kély. 

LEDÉR. Kapitány ur épen jókor érkezék, ha 
ditervet koholtunk. 

AGHILL. Ollyasmire napjainkban semmi gond 
ja a katonának, mert most vér helyett tenta foly, 
s ón golyók helyett arany halmazok döntik el a 
népharcok sorsát. Szelíd szellemü korunkban még 
a vad egyptusiak és törökök is tollal harcolnak; 
tehát csak szép hölgyekről, kártyáról és békes 
ségrül szóljunk , barátocskám, ezek a mostani ka 
tona elemei. 

ENDRE. Mégis, úgy hiszem, magasb rendel 
tetése van még ennél a katonának, például : rend 
föntartás - 

“HILL szavába vág. Oh, igen , minden nyil 
vános gyülekezetnél - 

ENDRE hirtelen. Hogy annál korlátlanabbul 
nyilatkozhassanak a különböző vélemények. 
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LEDÉR. Természetesen; de hagyjuk ezt most. 
Kapitány ur ismeri Endre barátomat? 

AGHILL. Milly kérdés? Én ne ismerném, 
miután már huszonnégy óránál hosszabb időt töl 
'tött el Pesten. Ha ön akarja, tehát azonnal egész 
családi történetével szolgálhatok. 

LEDÉR. Tehát bátyjáról is hallott már vala 
mit? 

AGHILL. Milly kétkedés, barátocskámi'vilma 
kisasszony néhány hónap előtt esti kilenc órakor 
érkezék e házhoz, s reggel nyolc órakor már tu 
dám , hogy falun lakó szüléi régi barátnéjához kül 
dék Öt feledtetni ezzel férje halálát, miután már 
Graefenbergbe is vele küldék. Mind ezt megtu 
dám, mielőtt még lábamat kitettem volna a ház 
ból; én mindent tudok s azért nekem rendesen 
minden sikerülni szokott. 

GEvmEWG. Tanitványomat csakugyan ismer 
heti, báró ur, mert tegnap a kávéházban, Priesz 
nitzre kerülvén a beszéd, alkalmam volt mondani L, 
milly tulzásig tisztelője annak Szellemfí Jenő ur. 

AGHILL. És én ezért halálos ellensége va-' 
gyok, mert ki nem állhatom azon embereket, kik 
egészséges korukban is beteget játszanak és min 
den divatgyógyszer után kapkodnak. S különösen 
ezen mértéken tuli vizivás! Milly fonák következ 
tetés az, hogy mivel kezünk tisztább lesz, ha sok 
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vizben mossuk, tehát gyomrunk és egészségünk is 
jobb lesz, ha elárasztjuk vizzel belső részeinket! 

IDA. Ugy tehát kezet fog ön velünk azon 
VÍZÍVÓ ellen? Beszélget vele s tudtára adja a feuforgó 
tervet, mire Angiolina is figyel. 

ENDRE Ledérhez. Nem jó lesz talán annyi 
emberrel tudatni szándékunkat? 

LEDÉR. Bizhatunk benne'; ő nem szokott jó 
tréfát megrontani, és igen használható ember. 

GEWBEWG. Valamennyi kávéházban ő az el 
só kolompos; szava mindenütt eldöntő erővel bir. 
Beszélgetnek. 

IRMA Vilmához. A dolog már csakugyan ki 
vitelre kerül, mint látom. Ám legyen, legalább 
furcsasága miatt megteszem. Némi érdeket ugy 
is kezd nálam gerjeszteni azon férfi szilárd jelle 
me; esak attól tartok , hogy nem fogadja el a meg 
hívást estélyemre. , 

VILMA. Bizzunk testvérében s nevelőjében; 
azok bizonyosan reá birandják. Azután pedig raj 
tad leend a sor munkálkodni szemeid hatalmával. 

IRMA. Bár inkább te vállaltad volna el ezen 

minden esetre igen sajátszerü szerepet. 
VILMA. Isméred viszonyimat, édes barátném, 

s tudod, hogy azok miatt lehetőségig keveset kell 
engednem magamról beszéltetni. Ne szánd igére 
tedet. A különc testvérének boldogsága függ a 
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szerencsés sikertől, mikép néhány pillanat előtt 
mondá, és bizonyos fontos családi viszonyok kény 
szerítik őt bátyja megváltoztatását annyira óhaj 
tani. 

ANGIOLINA hangosan. Ha, ha, ha, valóban 
szép! Tehát egész kis összeesküvés, valóságos re 
gény formában, egy különc ellen; már ezt szere 
tem. Gewrewghez. Nevelő ur, én nevelőné vagyok, 
még pedig Rajnán tuli születés, fogjunk kezet, 
nekünk ismernünk kell az emberi sziv minden re 

dőzetét, s azért sokat segíthetünk e dologban. 
GEWREWG. Köszönöm szíves bizalmát, tisz 

telt kisasszony ,s ajánlatát elfogadom, ámbár azon 
véleményt táplálom, hogy ön francia születés le 
vén nem ismerheti a magyar 'sziv mind azon 
rejtekét, hová csupán rokonérzetek juthatnak be. 

IDA. Oh, én nem vagyok francia születés, 
és mégis mindenkor legnagyobb rokonszenvet ér 
zék nevelőném iránt. 

GEWREWG. Mert az idegen születésü neve 
lőné már a gyönge gyermek szívébe oltá saját ér 
zeteit, mellyek csakhamar megfogamzottak abban 
és kiírták azon magnak csiráját, melly utóbb honi 
gyümölcsöket termett volna. 

LEDÉR- Az istenért, ne kezdjenek önök tani 
tási elveket fejtegetni most, midőn a nevelést ugy 
is jobbadán csak divatcikknek szokás tekinteni. 
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Endre, add elő viszonyidat, hogy jobban fontolhas 
suk meg a teendőket. 

ENDRE. Boldogult atyám végintézete - 

HATODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA. 

SZOLGA. A thea kész. El. 

AGHILL. Theaasztalnál kényelmesebben fogja 
ön folytathatui előadását. Indulnak, 

IRMA Gewrewghez. Görög ur, elveit annyira ' 
böcsülöm, hogy falusi iskoláim igazgatójává sze 
retném önt megnyerni. 

GEWREWG. Alázatosan köszönöm e megtisz 
telő ajánlatot; de mostani igen kedvező viszonyim 
mal annyira meg vagyok elégedve, hogy csak e 
gyért tudnék rólok lemondani. 

vxLmA. És miért, ha szabad tudnunk 3 
GEWREWG. Privilegiumért politikai ujsa'gra;J 
MIND. Ha, ha, ha, ha! 
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MÁSODIK FELVONÁS. 

Szoba SZELLEMFI JENŐ házában; az elószínen író 
asztal, rajta pohárban virágok, mellette halálfej. 

 

ELSŐ JELENET. 

SZELLEMFI JENŐ. GEWREWG TÓBIÁS. 

JENŐ kéziratcsomót tart kezében. Hallá ön vig 
játékomat, s már most őszinte szigora ítéletét ké 
rem. 

TÓBIÁS. Csiklandós kívánat ; a munkáikat föl 
olvasni szerető irók többnyire csak akkor hiszik 
őszintének az ítéletet, ha az lehetőségig füszerezve 
van hizelgésekkel. . 

JENŐ neheztelve. Ne sorozzon ön engem azon 
kislelküek közé, kik csupán tömjénfüst után kap 
kodnak, és mindenkiben halálos üldözőt vélnek 
látni, ki vak hizelgéssel nem bókol előttök, s kik 
a legszentebb ügy ellen zajongva kelnek ki, mi 
helyt annak valamellyik lelkesb képviselője müveik 
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ről roszaló hangu birálatot merészel mondanivagy 
irni. Ezen kivül pedig nem is dicsvágy adá kezem. 
be a tollat, hanem forró vágy nevetségessé tenni 
minden visszaélést s fonákságot, melly a társa 
ságot minden józan gondolkozása férfi előtt meg 
vetés tárgyává teszi. 

TÓBIÁS. De ugyan mikép fogja ön ezt mü 
veiben eszközölhetni, holott fogalma sincs a nyil 
vános társas életrül; mert azon néhány botlást, 
melly önt világba léptekor éré, s jószivüsége el 
len elkövetett némelly csínt, csak nem fogja ön 
élettapasztalásnak nevezni? 

JENŐ. S miért ne nevezhetném annak? Alig 
tekinték ugyan a világba; de még is csömörletig 
teltem el vele, és annyi fonákságot láttam, hogy 
száz gúnyjátékot irhatnék rólok. 

TÓBuíS. De ha az nem fonákság, mit ön an 
nak szeret nevezni? 

JENŐ. Ép elmémet akarja ön gyanusitani? 
TÓBIÁS. Épen nem, hanem csupán tulajdon 

tapasztalásim után szólok, mert vajmi sok dolgot 
tarték fonákságnak néhány hónap előtt, mit most 
egészen természetesnek vagyok kénytelen vallani. 

JENŐ. Olly ingatag nem vagyok. 
TÓBIÁS. Jobb meggyőződést nem nevezhetni 

ingatagságnak , és mindenkor nagyobb lélekszilárd 
ságot tanusit az, ki okok által meg engedi magát 

4 
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győzetni, mint az, ki makacsul ragaszkodik véle. 
ményt-hez. Egyébiránt pedig kérem , ugyan mikép 
reménylhet ön hatást vigjátékától, mintán a főbb 

, jelenések olly dolgokbul állnak, miket ön szemé 
lyesen soha nem tapasztalt? 

JENŐ. S mellyek azok? 
TÓBIÁS. A szerelmi vallomáS. 
JENŐ. Nem elég tüzes az ? 
TÓBIÁS. Legyen bár olly tüzes, mint a cser. 

faparázs, mit ér , ha nincs életből merítve. 
JENŐ. Nem tartom azt szükségesnek. 
TÓBIÁS. Pedig elkerülhetlen. 
JENŐ. Ki kivánna költő lenni, ha mind azt 

tapasztalnia kellene, miről gondolatit leírja? 
TÓBIÁS. Nem is kivánja azt senki; de a ki 

vígjátékban korának fonákságit kívánja ostorozni, 
az szükségkép tapasztalásokat tartozik magának 
gyüjteni a társaság minden körében. Önnek höl 
gyekkel kellene társalkodni , és szerelmi vallomást 
merészleni. 

JENŐ. Soha! 

TÓBIÁS. Nem komolyan , hanem csupán azért, 
hogy több elevenséget s valóságot önthetne szin 
müvébe. 

JENŐ. Ugy inkább legyen hatástalan vígjá 
tékom, nem bánom. 
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TÓBIÁS. És aztán milly hideg s elet nélküli 
még a kávéházi jelenet is! 

JENŐ. Ön valóban szigora biráló.v 
TÓBIÁS. A városligeti jelenésben kiállbatlan 

feszesség uralkodik. 
JENŐ. Van még több? 
TÓnIÁS. Szóval, az egész mű jeles ugyan, 

de olly hideg és szögletes, mintha élő emberek 
helyett csupán csontvázakat akart volna ön föllép 
tetni. Ez valóban nem fog szerencsét csinálhatni, 
mert a magyar szlnházi közönség izlését vajmi ne 
héz kielégíteni. A külföldi jeles müvek annyira el? 
kényezteték az izlést, hogy semmi középszerü nem 
képes már magát föntartani. Eredeti darabot alig 
mernek betanulni szinészink, mert attól kell tar 

taniok, hogy egyszeri előadatás után vége szakad 
többszöri eljátszatásának. 

JENŐ. Én minden esetre próbát fogok tenni 
darabommal. 

TÓBIÁS. Isten neki; de fogadni merek, hogy 
fiityölés közt temetendik azt el, ha nem fogja ön 
módosítani. 

JENŐ. Tanácsoljon tehát, kedves nevelő ur. 
TÓBIÁS. Ki az életet akarja fösteni, az csak 

magától az élettől kérhet tanácsot. 
JENŐ. De mittegyek, hogy az élet könyve 

megnyíljék előttem? 
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TÓBIÁS. Vesse ön magát az élet zajgó hullá 
miba, forduljon meg néhányszor müvelt hölgyek 
társas köreiben, kövesse a romlatlan ifjuságot ö 
römforrásihoz, és azután olvassa ön el még egy 
szer szinmüvét, és nevezzen engem esztelen ban 
gónak, hajónak találandja benne azt, mit most any 
nyira magasztal. 

JENŐ. -De életelveim - 
TÓBIÁS. Maradjanak a mostaniak ,ha már tel 

jességgel nem akar ön azokrul lemondani; keblé 
ben érezhet ön bármit, csak külsőleg mutassa, 
hogy nem idegenkedik attól , mit mindenki helyes 
nek tart. 

JENŐ. Nem,_-ismétlem nem, ennyire nem fe 
ledkezhetem meg magamról. Eromlott világba ves 
sem magamat, mellyben kétszinüség uralkodik és 
farkas őrzi a bárányokat?Nem, ezt nem tehetem. 

TÓBIÁs. Ugy csak lépjen ön le hamar az irói 
pályáról, mielőtt még nyilvánosan láttatta volna ma 
gát rajta. 

JENŐ habozva. 'Arra is kész vagyok. 
TÓBIÁS. Pedig mennyi jót eszközölhetett vól 

na ön az irói pályán! Ön független, senkire nem 
szorul, az igazságot mindenkor tartózkodás nél 
kiil kimondhatná, s ez által mennyi embert térit 
hetne igaz nti-a! - 

JENŐ pillanatnyi gondolkozás után. Szavai meg 
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győzőleg hangzanak, kedves tanító ur, s megval 
lom, igazságukat átlátom; de ha csakugyan szán 
dékoznám követni önnek tanácsát, ugyan mikép 
tehetném azt? Ön jól tudja, hogy elvonultságom 
miatt semmi társas összeköttetésben nem állok. 

TÓBIÁS. Arról mindjárt segítünk; Kéjtavi Ir 
ma táncestélyt fog ma adni, s meghivá Endre ur 
ral önt is. 

JENŐ. Nem ismerem anevezett hölgyet, End 
re pedig szót sem monda nekem róla. 

TÓBIÁS. Ismervén már önnek elvonult élet 
módját, hihetőleg nem is akart szólani a meghi- 
vásról. Félre. Az iról diesvágy ugyancsak hatal 
masul izgatja különcünk lelkét. 

JENŐ. Endre ismerős azon házban? 
TÓBIÁS. Ledér báró ur mutatá őt be tegnap 

előtt a szép özvegynél. 
JENŐ gunynyal. Ah, tehát szép özvegy. ki 

ifjak társaságában siratja elhunyt férjét? Valóban 
érdekes tárgy csipős vigjátékra. Szinte kedv kezd 
bennem támadni -. 

TÓBIÁS. A meghívás elfogadására? 
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MÁSODIK JELENET. 

ELÖBBXEK. BÁTOR! ÁKOS. 

ÁKOS. Jó napot, embergyiilöló. 
JENŐ. Sőt szeretem az embereket, s mivel 

nem javithatom őket, tehát - 
ÁKOS. Tehát megveted társaságukat? Ugyan 

gyönyörü életbölcseségl-Nevelő ur, valóban én 
talán soha nem fogok önnel kibékülhetni ezen fin 
elferditése miatt. 

TÓBIÁS. Eléggé vádol lelkem; de még is az 
zal vigasztalhatom mgamat némileg, hogy boldo 
gult édes atyja parancsit teljesítém. 

ÁKOS. Sovány mentség, mert inkábblélek 
ismeretét kellett volna önnek követni. 

'rÓBIÁS. Az akkor nyugott volt, most pedig 
hiában mardos, mert a gyönge ágacskából hajt 
hatlan tölgy lőn , melly a viharral is makacsul da 
col. 

JENŐ. Gróf ur, ön rokona családunknak, s 
azért tisztelem minden szavát; de mégis kérnem 
kell önt, ne szégyenitsen meg,s vegye gondolóra, 
hogy érett férfi nem változtathatja divatruha gya 
nánt elveit. 

ÁkOS. Ezen vigyorgó koponya is életelveid 
közé tartozik talán itt a virágpohár mellett? 
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JENŐ. Ez arra emlékeztet, hogy ma még vi 
ritunk , mint e pohárban a virágok, néhány nap 
mulva pedig talán halotti dalt fognak fölöttünk 
zengeni. 

ÁKOS. Ábrándozó öngyötrő!Lauan Tóbllshoz. 
Csakugyan látom, hogy sietnünk kell a gyógyítás 
sal , ha nem akarunk elkésni. Itt kezem , minden 
ármányban társ leszek , bár mennyire szeretem is 
különben az egyenes utat. Hangosan. Jenő, én End 
rétül jövök, ki tegnap honn nem létem alatt két 
szer volt nálam; sajnálom a szegény fiut. 

JENŐ ijedten. Talán beteg? Csodálom, hogy 
nem szóltak cselédim. Bocsánat, sietek hozzá. 

ÁKOS. Nem hallád, hogy tegnap kétszer volt 
nálam? Nem beteg ő testileg, hanem lelki álla 
potja valóban szánakozásra méltó. 

JENŐ. Semmi ollyast nem vevék észre rajta. 
ÁkOS. Te alkalmasint azt sem vennéd észre , 

ha valósággal örjöngni kezdene. Atyátok véginté 
zete igen megrendité őt. 

JENŐ. Sajnálom , én nem tudattam volna vele 
olly hamar tartalmát; de mivel bizalmasan nyilat 
kozék előttem, hogy szeret és házasodni akar, te. 
hát kénytelen valék vele a végintézetet közleni. 

TÓBIÁS. Az pedig csakugyan méltán fölhábo. 
ritá őt. 

JENŐ. Mert nem képes átlátni tulajdon javát, 
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ámbár elég világosan megmondék neki mindent, 
mit eddig még nem is gyanithatott. Tudatám vele 
ugyan is, hogy boldogult szüléink nem legjobb 
egyetértésben éltek egymással, mert anyám szeroo' 
té a világ örömeit, miktől atyám teljes joggal ide 
genkedék; megmondám neki, hogy kettőnk nevel 
tetése számos civakoda'st okoza közöttük, hogy 
azok megszüntetésére engem tulajdon , Endrét pe 
dig édes anyám elvei szerint nevelteté , s hogy vég 
intézetében rendelé, mikép Endre, öröksége el 
vesztése mellett, csupán utánam házasodhassék 
meg. 

ÁKOS. Szegény Endre! 
JENŐ. Atyám látta Endre öcsém könnyelmü 

ségét, s mivel maga sem legboldogabb házasság 
ban élt, tehát fiait óvni akará. 

TÓBIÁS. Csak Endrét korlátozá. 

JENŐ. Mert jól tudá, hogy engem belém csö 
pögtetett elvei eléggé ótalmazni fognak. 

ÁKOS. Tehát agglegény szándékozol maradni? 
JENŐ. Igen. _ 
TÓBIÁS. Ugy tehát Endre ur sem fog meghá 

zasodhatni, mert a reá várakozó roppant vagyon 
rúl botorság nélkül nem mondhat lc, és így majd 
kihal a család. .2 . 

JENŐ. És mi több aztán? Atyánk erről is igen 
bölcsen gondoskodék. Ha örökösek nélkül- halunk 
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meg, ugy közhaszna intézetek kapják vagyonun 
kat, és egy két ember helyett százan fognak álta 
la boldogulni. 

ÁKOS indulatosan. Bár őrültek házát alapított 
volna atyád, ott legalább magad lehetnél az első 
érdemes tan“. 

JENŐ. Gróf ur - 

ÁKOS. Vagyonom fele tied lesz, s azért csak 
eltürheted igazságos kifakadásimat. Én nem háza 
sodhatom meg, mert máltai rendjelt hagyék ma 
gamra beszéltetni, különben még ma megtenném, 
csak hogy boszuságot csinálhatnék neked. 

JENŐ. Csak sajnálni fognám önt. 
TÓBIÁS. Én pedig irigyleném méltósága sor 

sát. 

JENŐ csodálkozva. És ön szólhat így? Az én 
józan lelkületü nevelőm! 

TŐBIÁS. Igen is, én. Nem sokára menyek 
zómrc lesz szerencsém nagyságtokat mcghlni. 

JENŐ- Mit hallok?! 
ÁKOS. Mit utánzanod kellene. 

TÓBIÁS. Ugyvan, én meguntam a rideg agg 
lcgénységet és sima somfabot helyettpuha hölgy 
karokra támaszkodva akarok ezcntul ballagni..ai 
élet rögös pályáján. 

JENŐ. Oh, emberek! 
EREDETI JÁrÉKsziN. x. K. 5 
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ÁKOS. Kezét,nevelő ur, koszorut érdemel ön, 
hogy ennyire ki tudott józanulni mámorából. 

TÓBIÁS. Fogadom , fájni fog szigoru tanítvá 
nyom szíve, ha majd látni fogja, mikép mosolyg 
nak reám kedves nőm viritó ajkai, míg ó reá csak ' 
e koponya fog vigyorganí, mintegy gúnyt üzvc el 
hagyatottságából. 

ÁKOS. Jól beszél ön. 

JENŐ. Szinte kacagni tudnék, ha szánakoz 
nom nem kellene e példátlan vakságon. 

ÁKOS- És te még vigjátékiróvá akarsz lenni, 
holott minden emberi józan érzést vakságnak ne 
vezgetsz? Büntetésül minden darabod ki fog fü 
työltetní, bár mennyi pénzembe kerüljön is. 

JENŐ. Es ön tehetné azt? 
ÁKOS. Minden esetre , mert párodat mégnem 

láttam fonákságokban. 
TÓBIÁS. Talán mégis; vagy feledé már mél 

tóságod a tegnapi látogatást? Lassan Ákoshoz. Ta 
lán ellentéttel hathatunk reá. 

ÁKOS. Vagy úgy, Kéjlavinét érti ön? Való, 
az csakugyan majd olly ferde teremtmény, mint te, 
Jenő. 

j JENŐ. Kéjtaviné? .. _ 
TÓBIÁS. Kinek mai táncestélyét bizonyosan 

meg fogja ön látogatni; valóságos képmássára fog 
benne találni. 
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ÁKOS. Az is csak rosz világ ellen beszél, s 
megunta életét, mivel minden ember kellemessé 
törekszik azt neki tenni. Kezet foghattok. 

JENŐ növekedő részvéttel. Minden esetre lel 

keshölgynek kell lennie , hogy elzárja szívét a hi 
zelgők csábszavai előtt. 

ÁkOS. Látogasd meg őt ma. 
JENŐ. Föltett szándékom kerülni az ugyne 

vezett társas köröket. 

TÓBIÁs. Kéjtaviné sem lel azokban gyönyört; 
de még is követi e részben a divatot, csupán a 
zért,hogy kinevethesse az emberek ferde bohósá 
git, ugy mint a spártaiak, kik lerészegiték rab 
szolgáikat, hogy fiaik elundorodjanak az itasságtol. 

JENŐ habozva. E szempontbul még nem tekin 
tém a dolgot. , 

ÁKOS lassan Tóbiáshoz. Csak rajta most, mig 
meleg a vaS. ' 

TÓBIÁS- Mennyi metsző érdekü tárgyat sző 
hetnc ön szinmüveibe,ha figyelmes tekintettel ki 
sérné a világ balságait. 

ÁKOS. És milly eleven színezetet adhatnál mü-, 
veid némbereinek,ha olly nagy müveltségü hölgy 
től hallhatnál némelly sajátszerüasszonyi jellem 
vonásokat, kinek lelkülete annyira megegyezik a 
tieddel , minő például épen Kéjtaviné. 

TÓnIÁS. És etekintetben csakugyan a leg 
53} 
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tapasztaltabb férfinál is élesebben lát a müvelt 
hölgy. 

JENŐ. Kíváncsiságom pillanatról pillanatra 
növekszik. 

ÁKOs. Tehát kezet ide, hogy látni fogunk ma 
este Kéjtavinénál. 

JENŐ vonakodva. Attól tartok, hogy járatlan 
ságom miatt nevetségessé leendek , egyébiránt pe 
dig - 

TÓBIÁS. Mostani társas köreinkben nem ki 

vántatik semmi rendkívüli finomság vagy illedék; 
ifjaink merészen pamlagra heverednek, lábaikat 
messzire kinyujtják , s barkóikat fésülgetve beszél 
nekaz előttök álló hölgyekkel, s rendesen a leg 
bárdolatlanabb szokott legnagyobb figyelmet ger 
jeszteni. Divathölgyeink többnyire így ítélnek az 
illy ifjakról: ',Szemtelen ugyan, -- de igen sze 
retetre méltó“! E részben tehát nem félhet ön, 
mert minden illedék elleni hibáját érdem gyanánt 
fogják tekinteni. 

ÁKOS. Határozz gyorsan, mert még két vá 
lasztmányban kell elnöklenem az estély előtt. Igen, 
vagy nem? 

JENŐ. Még is szeretnék legalább néhány per 
»cig gondolkozni a dologi-ul ; azonban - 
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HARMADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA levéllel. 

SZOLGA Ákoshoz. E levelet Kéjtaviné ő nagy 
nága szolgája hozá; méltóságod palotájából igazi 
ták őt ide. ' 

ÁKOS elveszi a levelet és olvassa. Jenő, Ledér 
báró Kéjtaviné nevében kérdez, hogy reménylhe 
tik é megjelenésedet? 

JENŐ. E figyelem _ 
ÁKOS. Minden esetre hizelgő reád nézve, 

azért csak nyilatkozzál hamar. 

JENŐ. De miért épen én irántam ennyi ügye 
lem? 

ÁKOS. Női szeszély. Félre. Kíváncsiság. 
JENŐ. Ha már önök mindketten csakugyan 

gondolják, hogy szlnmüvem nagyobb hatásu leend, 
s következéskép több haszon fog belőle a közön 
ségre - 

ÁKOS szavába vág. Értjük. Félre. Oh, önhitt" 
ség, mikép tudod enmagadat ámítani! A szolgához. 
Tiszteletemet nagyságának, urad meg fog jelenni. 
Szolga el. 

TómAs félre. Szinte unni kezdém a fárasztó 
rábeszélést; de már most kelepcében akülönc, mert 
annyi ostromnak nem fog ellenszegülhetni. 
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ÁKOS. Jenő, esti nyolc órakor értted jövök 
kocsimmal. 

JENŐ. Isten neki! 

ÁKOS. Nevelő ur, leckézze addig kissé e hu 
szonkilenc esztendős gyermeket. Ajánlom maga 
mat. El, 

NEGYEDIK JELENET. 

SZELLEMFI JENŐ, GEWREWG TÓBIÁS. SZELLEM 
FI ENDRE a baloldali ujtóbul. “ 

ENDRE. Józseftől hallám a folyosón, hogy 
csakugyan együtt mulatunk ma este. 

JENŐ. Engednem kelle Ákos gróf makacs un 
szolásinak, és így csakugyan együtt leszünk, azon 
kis különbséggel, hogy te jo'l mulatandod maga 
dat, én pedig unatkozni és boszankodni fogok. 

ENDRE. Kéjtavi Irma egyetlen tekintete föl 
deritendi lelkedet. ' 

JENŐ. Mosolyganom kell az illy állításokat. 
TÓBIÁS csípősen. Pedig egykor ön is tapasz 

talá a némberi szép szemek hatalmát. 
JENŐ neheztelve. Nevelő ur - 

TÓBIÁS._Csak büntetni akarám önt kissé , ki 
méletlen kifejezése miatt. 

ENDRE. Ne ingerelje ön bátyámat, kedves 
Görög ur , bizonyosan' engedni fog ő még kivánsá 
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gomnak, s megházasodik, csak hogy engem bol 
dogithasson. ' 

' JENŐ. Boldogságodért mindenkor kész va 
gyok életemet föláldozni - 

ENDRE. Tehát megházasodni? 
JENŐ. Isten mentsen! Te nem vagy képes 

fölfogni a valódi boldogságot; házasság boldogta 
lanná tenne téged, s azért lehetőségig gátolnám 
azt, ha atyánk végintézete nem kötötte volna is 
meg e részben kezeidet. 

ENDRE. Oh, azon szerencsétlen végintézet 
még őrültté fog engem tenni. 

JENŐ; Atyád csak javadat akará. 
ENDRE. Boldogtalanságomat! 
JENŐ. Csak ábránd szól belőled. 

TÓBIÁS. Talán inkább szerelem. 
JENŐ. Annál roszabb. 

ENDRE. Mért nem tudattad velem legalább 
előbb azon szerencsétlen _végintézet tartalmát? 

JENŐ. Atyánk parancsánál fogva csak tanul 
mányid bevégzése után szólhaték veled arról. 

TÓBIÁS. És nem gondolá meg ön s édes aty 
ja , hogy tanuló korában is támadhat szerelem az 
ember szívében ? 

JENŐ. Én vakon valék követni kénytelen az 
atyai parancsot. 
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ENDRE. És ha már szavamat adtam volna va 
lamelly hölgynek? , 

JENŐ. Reménylem, hogy azt még nem tevéd? 
ENDRE. Csupán azért, mert még eddig nem 

volt alkalmam nyilatkozásra. 
JENŐ. Smost, miután már tudod atyánk ki 

.vánatát ? 

ENDRE. Nem tudom magamat elhatározni s 
csak annyit mondhatok , hogy örökségemről lemon 
dani nem szeretnék, imádottamat pedig elhagyni 
semmi esetre nem fogom. , 

JENŐ némi gúnyuyal. Smit neked a földi kincs, 
ha valódilag szereted őt ? Az igaz szerelem szalma 
födelü házikóval s kenyérrel is megelégszik. 

TÓBIÁS. Csalatkozik ön; az igaz szerelemnek 
napjainkban másra is van még szüksége, példaul 
szép lovakra, kocsira, a német színházban páholy 
ra, a magyarban pedig minden operamutatványon 
zárszékre, fürdőlátogatásra, estélyekre, s kilent» 
venkilenc több effélére. 

ENDRE. Imádottam gazdag; de épen' azért 
pirulok mint szegény kérő elébe lépni, ki az őva 
gyonát lenne kénytelen fogyasztani. Ha szegény 
lyányt szeretnék, akkor minden tétovázás nélkül 
lemondanék örökségemrül, s tanulmányim által sor 
sunkhoz képest kényelmes helyzetet fognék szer 
zeui fényhez nem szokott hitvesemnek. 
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JENŐ. Valóban sajnállak, öcsém, hogy illy ép 
gondolkozásmód mellett nem tudsz az emberi gyar 
lóságok legnagyobbikáról lemondani l ezer meg ezer 
cselszövényöknek leendsz szerencsétlen céllapja. 

ENDRE. Bizd azt reám, bátya, és segíts in 
kább hajómon. 

JENŐ. S mikép tehetném azt? 
ENDRE. Te nem találsz örömet azitjuság szo 

kott élvezeteiben. 

JENŐ. Mondd inkább botlásiban. 

ENDRE. Nem bánom. Neked kevés pénzre 
van szükséged. 

JENŐ. Pazar nem vagyok. 
ENDRE. Légy nagylelkü testvér. 
JENŐ. Mit kivánsz? 

TÓBIÁS. Ugyan hová céloz? 
ENDRE. Add nekem vagyonodat. 
JENŐ. Hogyan? 
TÓmÁS félre. Szerény kivánság! 
ENDRE Én megházasodom, s a végintézet 

szerint örökségem a tied, te pedig a magad részét 
nekem adod, és így nem vesztesz semmit, mert 
csak olly állapotban maradsz, mintha vénlegénység 
re határoznám magamat, vagy mintha magad is 
megházasodnál, tulajdonkép tehát csak birtokot 

_ cserélünk. 

TÓBIÁS. Valóban jól választott középut. 
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JENŐ rövid gondolkozás után. Öcsém, nem 
egyezhetem meg kivánatodban. 

ENDRE indulatosan. De én végre csakugyan 
ezer végintézet dacára is megházasodom. 

JENŐ. Azt teheted; de én sokkal jobban tisz 
telem boldogult atyánk emlékét, hogysem végpa 
raucsát illy csellel tudnám kijátszani. 

ENDRE boszusan. Szívtelen vagy! 
JENŐ. Te pedig olly indulatos, hogy taná 

csosbnak tartom a távozást. Néhány óra mulva ta 
nulhatsz tőlem hidegvérüséget Kéjtavinénál. El az 
oldalszobába. 

ENDRE pillanatnyi szünet után. Menj, önző hi 
deg bölcS. Görög ur, már most egészen nyugott 
lélekismérettel egyezem meg Ledér és Schlech 
tenkron tervében. 

TÓBIÁS. Tehát meglakoltatjuk a kemény bá 
tyát? _ 

ENDRE. Meg, elszégyenülését pedig kimé 
letlenül kacagni fogjuk. Menjünk. Mindketten el. 

Változás. 

Csinos társalgási terem Kéjtavi lrmánál, divatos bu 
torzattal; a fenékszini iivegajtókon pompás világítása 

táncterembe láthatni. 
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ÖTÖDI K JELENET. 

LEDÉR Gvózó. SCHLECHTENKRON ACHlLL 
a baloldali szobábal. 

AGHILL. Ha, ha, ha! Nemde mondám, hogy 
nekem minden sikerül. 

LEDÉR. Igen, de én tanácslám az egész el 
rendezést. 

AGHILL. De a módosítások érdeme engem 
illet. 

LEDÉR. Hagyjuk a versenygést,barátom, End 
re kettőnknek köszönheti a diadalt, ha csakugyan 
tökéletesen kivlhaljuk azt számára. 

AGHILL. Minden esetre győzünk, vagy nem 
látta ön, mikép tapadtak Jenő szemei a szép Ir 
máéiba? 

LEDÉR. S mikép pirult, midőn hozzá szólott, 
mint valamelly tizenöt éves lyányka, ha, ha, ha!, 

AGHILL. Legszebb azonban, hogy szegény 
Jenőnek magának kell megfizetni Endre győzelmét. 

LEDÉR. Mennyit nyert ön tőle? 
AGHILL. Mintegy kétszáz aranyat. 
LEDÉR. Én csak százat. 
AGHILL. Az csak onnan származik, Qkedves 

barátocskám, hogy ön nem ért azon ártatlan fo 
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gásokhoz, miket mi illy mély béke idején gyakor 
lani szoktunk. 

LEDÉR. Még is jó gondolat volt tőlem ugy 
intézni a dolgot, hogy Irmával szemközt üljön Je 
nő; a szép hölgy tekintete annyira magára vonta 
figyelmét, hogy gyermekek is elnyerhették volna 
tóle minden vagyonát. 

AGHILL. E jó gondolat csak az által lett még 
jobb, hogy az öreg máltai lovagot távol asztalhoz 
tudám nyomasztani Ida grófnő mellé; különben 
kevés hasznát vehettük volna a különc szórako 

dottságának. Ne feledje, barátocskám, hogy nekem 
minden sikerül. . 

LEDÉR. Ön se feledje, hogy a jó ötletek tó 
lem származnak, és ön csak bizonyos alakot ád 
elmeképeimnek. 

AGHILL. Helyes, egyikünk tüzkő, a másik 
pedig acél - _ 

LEDÉR szavába vág. Mindkettő külön is hasz 
nálható; de tüzet csak egyesülve adhatnak. Ezen 
eredeti hasonlítást tőlem hallá ön néhány nap 
előtt Wurm kávéházban. 

AGHILL csípősen. Kérem, két hét előtt egy né 
metbül magyarra fordltott angol alsóházi beszéd 
ben olvasám azt. Félre. Ha boszantasz, megmuta 
tom, hogy nekem nélküled is minden sikerül. 

LEDÉR. Vannak példák, hogy legnagyobb el 
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mék is egyenlő ötleteket szültek, ámbár egyik sem 
utánzá a másikat. Félre. Várj, szemtelen, nyíljék 
csak kedvező alkalom, majd megmutatom, mire 
mehetsz elmém nélkül. 

HATODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZELLÉMFl ENDRE, zavarodva jó balról. 
ENDRE. Barátim, ugy hiszem, minden vigyá 

zatunk dacára magunk ellen dolgozunk. 
LEDÉR. Magunk ellen? 
ENDRE. Vagy legalább ellenem. 
AGHILL. Hogyan ? 

1 ENDRE. Oh, asszonyi vizeszüség! 
AGHILL. Mi történt? 

LEDÉR. Rendkivül ingerült vagy, barátom. 
ENDRE nem flgyeive a beszélókre. Es bátyám is, 

a képmutató! 
LEDÉR. Szólj barátom, mi baj? 
ENDRE. Bátyám - 
AGHILL. Talán elhagyá a társaságot? 
ENDRE. Bárne is jött volna ide. 
LEDÉR. Ezt nem értem. 

AGHILL. Szóljon ön világosabban. . 
ENDRE. Irma kecsei rendkivüli hatást tettek 

bátyámnál. 
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LEDÉR. Azon örvendek. 

ENDRE. De én nem. 

AGHILL. Mi volt hát ennél egyéb célunk? 
ENDRE. Akarám ugyan vele megkedveltetni 

az életet; de nem illy áron. Irma szemei pillanat 
ról pillanatra nagyobb részvéttel függnek rajta. 

LEDÉR. Annál jobb. 
ACHILL. Igy legalább nagyobb természetes 

séggel játszandja elvállalt szerepét s reánk sugók 
ra sem lesz szüksége. 

ENDRE. De én nem akartam illy következ 
ményt. Mindjárt eleinte is megsugá nekem jó nem 
tóm e sikert, azért ohajtám inkább Szendrői Vil 
mára ruháztatni e szerepet; de . 

LEDÉR. Ah barátom, most értem már bajodat. 
AGHILL. Nekem is most nyilnak meg sze 

meim. 

LEDÉR. Miután levevém rólok a hályogot. 
AGHILL. Nélkülem semmi ügye nem fog ön 

nek sikerülni. ' 

ENDRE. Tanácsot, tanácsot nekem, mit csi 
náljunk ? 

LEDÉR. A kezdet olly jó, hogy botorság nél 
kül nem zavarhatjuk azt meg. 

AGHILL. Ugy van, különben majd annyira 
visszariadna a félénk különc. hogy többé téjjel 
mézzel sem csalogathatnók őt ki magányából. 



Vl. JEL. AZ ÉLETUNTAK. 63 

' ENDRE. De mit tegyek hát? 
LEDÉR. Hagyj mindent természetes utján ha 

iadni. 

ENDRE. S ha komoly indulat támadna szivé 
ben Irma iránt? 

LEDÉR. Akkor ki fogjuk azt belőle irtani. 
ENDRE. Nem ismered bátyámat, különben' 

nem szólanál róla illy könnyeden; ha ő szeret, 
ngy sírig fog szeretni. 

AGHILL. Nem hihetem, mert ugy nem fe 
ledhette volna olly könnyen első szerelmét. 

ENDRE eszmélve. E gondolat némileg nyug 
tató ugyan; de még is - 

LEDÉR. Szeret téged Irma? 
ENDRE pillanatnyi tétovázás után. Graefenberg 

ben ollyasmit véltem szemeiből olvasni; de most, 
mióta bátyámmal beszélget - 

AGHILL. Ugyan ne legyen ön olly gyermekes, 
hiszen tervünknél fogva kell neki kissé kacér 
kodnia. 

' ENDRE. Igen, de ő olly természetesen játsza 
a fölvállalt szerepet, hogy legroszabbtól kell tar 
tanom. 

LEDÉR. Ugyan mit gondolsz, barátom, hiszen 
nem tehet máskép. Mit szólnál példaul Egressy 
Gáborral, vagy más szinészrül, ha színpadon is 
csak mint Egressy Gábor szólna sjárna, és nem 
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törekednék természeti hüséggel rajzolni azon jel 
lemet, mellynek személyesitését magára vállalá? 

ENDRE. Ez mind igen helyes; de még is in 
kább szeretném, ha más hölgy vállalná el e sze 
repet. 

AGHILL. Talán Szendrői Vilma. 

LEDÉR hirtelen. Inkább Ida grófnő. 
AGHILL szinte hirtelen. Jobb lesz Vilma. 

ENDRE. Akár ki más, csak Irma maradjon 
ki a játékból. 

LEDÉR. Féltékenységed nevetségessé teend, 
szegény barátom. 

ENDRE. Nem féltékenység szól belőlem, mert, 
hála elveimnek és a korszellemnek, hölgy miatt 
soha nem esem kétségbe, ha már épen nem nyer 
hetem meg szerelmét; de attól félek leginkább, 
hogy gúny és kacaj tárgya leszek, ha a világ meg 
tudná , hogy bátyámat akarván megcsalni ,t magam 
kerültem hínárba, s kedvesembe szerelmessé te 
vém őt. Földbe kellene búnom szégyen miatt, ha 
illyesmi történnék rajtam. 

LEDÉB. Ne ijeszd magadat agyrémekkel, End 
re, ha Irma csakugyan szeret téged, úgy nincs Ini 
től tartanod. 

ENDRE- Sőt igen is van, mert bátyám örökre 
elvonul a világ zajos köreiből, ha kosarat kap, és 
én ismét ott leszek, a hol most vagyok. 
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AGHILL. Kellemetlen helyzet. 
LEDÉR rövid gondolkozás után. Még sem olly 

súlyos , hogy segíteni ne lehetne rajta. Titkon End 
réhez. Idára háritok mindent. 

AGHILL télre. Vajjon mit suttog? Hm! sejtek 
valamit. 

ENDRE. Minden bizalmamat benned helyezem, 
barátom. 

AGHLLL. Bennem is bátran bízhatik ön, mert 
nekem minden sikerülni szokott. Lassan Eudréhez. 
Elhárilom a veszélyt. ' ' 

ENDRE. Ujra éled reményem. Sietek megnéz 
ui bátyámat. Történjék bármi, csak nevetségessé 
ne legyek. Elslet. 

LEDÉR. Barátja ön a fogadásoknak? 
AGHILL. Igen is; kivevén a jámbor fogadá 

sokat. 

LEDÉR. Tehát fogadjunk, hogy ön szereti 
Ida grófnőt. 

AGHILL. Nem fogadok, barátocskám, mert 
épen úgy elveszteném a fogadást, valamint ön, 'ha 
arra fogadnánk, hogy ön Vilmát szereti. 

LEDÉR meglepetve. Nem akarom ugyan tagad 
ni, hogy némileg kitüntetem a szép bárónőt; de 
egyébiránt - 

AGHILL. 0h,ne védelmezze magát, barátocs 
kám, hiszen mi ismerjük egymást; ön megunta 

6 
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kalandos életét, fogai rövid idő mulva feketülni, 
hajszálai pedig deresülni fognak; sőt éveivel ta 
lán címét is elveszthetné Valamikép, azért tehát 
szeretne komolyabb viszonyba jutni valamelly gaz 
dag családdal. 

LEDÉR gúnynyal. Igen is, kapitány ur, mi is 
merjük egymást, az ön szerencséje a játékasztal 
nal annyira elhiresült már, hogy ön csupa tiszta 
szerénységbül szeretne egészen visszavonulni a 
játéktól, és sorsát Ida grófnő arany kockáján 
akai-ja tenni; a kocka kissé avult ugyan,de a régi 
arany is becses a zsidók előtt. 

AGHILL- Ha, ha, ha! barátocskám, ki nem 
fogunk egymáson; ne huzzunk újat, hanem szo 
rítsunk inkább kezet egymással. Kezét nyujtja, 

LEDÉR. Nem bánom. Kezet. ád. 
ACHILL. szemeiből látäun7 hogy barátocskám 

a grófnő hangját utánozva gyönge lyánykám ellen 
igért segélyt Endrének. 

LEDÉR. Nem tagadhatom, valamint ön sem ta 
gadhatja, hogy Vilma ellen hasonlag bizlala .Endrét. 

AGHILL. Barátocskám. 
LEDÉR. Kapitánykám! 
AGHILL- lda reám parancsolt, hogy minden 

kép lrmához törekedjem vonni Jenőt. 
LEDÉR. Én Vilmánal, fájdalom! nem juték 

még annyira, hogy parancsával tisztelt volna meg ; 
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de azért még sem engedhetem, hogy ön hozzá 
vonja Jenőt, mert különcsége kétszerte érdekessé 
teszi őt a rejtélyes szépnem előtt. 

AGHILL. Mikép engedhetném tehát én, hogy 
grófi szüzemhez vezettessék a fiatal hős? 

LEDÉR. Miért ígérte ön tehát Endrének, hogy 
Vilmához - ' 

AGmLL szavába vág. Eh barátocskám, hiszen 
csak ígértem, mert Endre jó flu, kit néha hasz 
nálhatni. 

.LEDÉR. Ah, értem. Félre. Gazjátékos! Han 
gosan. Itt kezem, kedves kapitánykám, husz lé 
pésre tartom Jenőt Idától. Félre Karjaiba vezetem, 
ha lehet, 

AGHILL megrázza kezét. A grófnőt meg tud 
nám ugyan csalni, de jó barátomat nem. Félre. Ba 
rátod ám a förgeteg, semmire kellő kalandor. Han 
gosan. Mindent önnek érdeke szerint fogok tenni. 
Félre. Míg előttem allasz. 

LEDÉR. Tehát barátság? 
AGHILL. Fogadd jeléül e csókot. 
LEDÉR megöleli. Szívemre , barátom! 
AGHILL. Igy egyesülve nekünk bizonyosan 

minden sikerülni fog. 
LEDÉR. Jer barátom , a társasághoz. Indulnak. 
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HnrEmK JELENET. 

ELŐBBIEK. GEWREWG TÓBlÁS, VINAIGRE ANGlO 
LINA karöltve jőnek azon oldalszobaból, hova 

Endre távozótt, 

TÓBIÁS. Báró uraim, kérem, méltóztassanak 
köztünk biráskodni. ., 

LEDÉR. Talán féltékenység miatt zördültek 
önök össze? 

ANGIOLINA. Oh, kérem báró ur, ne borítsa 
szemérempirral arcomat. 

AGHILL. Pedig én is ollyasmit gyaniték, s 
énmem igen szoktam csalatkozni. 

TÓBIÁS. Mentsen isten", én tisztelem ugyan 
szép eollegánémat - 

ANGIOLINA. Oh kérem, kérem -!~ 
TÓBIÁS- De ha a házasságban is annyira el 

lenkeznénk egymással, mint nevelési elvetnkben , 
ugy Európa első diplomatája sem tudna közöttünk 
békét töntartani. 

LEDÉR. De mi történt tehát 3' 

ANGIOLINA hirtelen. Görög ur -_ 
TÓmÁS szavába vag. A kisasszony 9 
ANGIOLINA félben sznkasztja. Azt mondá _ 
TÓBlÁS emeltebb hangon. Azt állttá - 
ACHILL. A szépnemé az elsőség. 
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LEDÉR. Ugy van. 
AGHILL. Tehát halljuk a kisasszonyt. 
ANGIOLINA. Görög ur mondá, hogy nevelé 

sem alatt minden gyermeki sziv elkorcsosul, mivel 
francia vagyok. 

TÓBIÁS. Vádló, mikép bizonyíthatja ön be 
vádját. 

TÓBIÁS. Példával. Mondja el a kisasszony 
röviden, mikép fogná magyar gyermek előtt ma 
gasztalni Napóleont? 

ANGIOLINA oktató hangon. Látod gyermekem, 
Napóleon a franciák legnagyobb császárja volt s 
régi nemes családból származott; udvaránál ra 
gyogó pompa uralkodott; ki neki legkisebb szol 
gálatot tön, azt ő igazán császárilag jutalmaz-á 
meg és hivatalokkal árasztá'el; a katonák iránt 
olly leereszkedő volt, hogy még a közlegénynek 
is megveregeté vállát, _ 

TÓBIÁS. Ugyhiszem, elég e 'próba; én így 
szólnék tanitványomhoz: Napóleon legnagyobb 
uralkodója volt Franciaországnak; ő szegény csa 
ládból származott ugyan, de'szorgalmas tanulás, 
föláldozás , bátorság és a nemzet bizalma, mellyet 
hasznos szolgálatokkal s vérével tudott magán-ak 
kiküzdeni, trónra emelék őt; ő hatalmával nem 
élt vissza alattvalóinak elnyomatására, haném tör 
vényeket alkota, mellyek a népét boldogtták,smik 
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előtt ó maga is tisztelettel hajtá meg fejét.- Mi 
kép akarnák önök gyermekeiket neveltetni? 

LEDÉR. Én önhez adnám fiamat. 
AcmLL Angiolinához, Én önhez. 
TÓBIÁS. A vélemények megoszlottak, és így 

most sem tudjuk, kinek van igaza. 
ANGIOLINA titkon Achillhoz. Hálaul, mivel 

nem hagyott báró ur engem szégyenben, fontos 
dolgot mondok önnek: Szellemfi Endre ur tetszik 
grófnőmnek. 

AGHILL lassan. Köszönöm az. intést, nem le 
szek hálátlan. Félre. Nem fogsz Idához közelíteni, 
jó Endre;ravasz diplomataharc mindnyájatok ellen! 

NYOLCADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. HUMPENBURG IDA. BÁTORI ÁKOS. 
KÉJTAVl IRMA. SZELLEMFI JENŐ. SZENDRŐIVIL 

MA. SZELLEMFI ENDRE, URAK. HÖLGYEK. 

IRMA. Vendégim megunták alélekölö játékot; 
beszélgetés, vagy tánc ismét fölvidltand bennün 
ket. 

ÁKOS. Nagysád közelében nem foglalhat he 
lyet az unalom. 

ENDRE félre. Még az öreg is hizelg körülötte. 
JENŐ. Én első ifjuságom óta mindenkor gyü 

löltem a kártyázást. ' 
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VILMA. És ma még is sokáig kártyázott ön. 
JENŐ. Nem akarám megtagadni a kapitány nr 

kivánságát. 
AGHILL. Ön valóban jól játszik. 
IRMA. De kissé szerencsétlenül. 
LEDÉR. Annál szerencsésebb a szerelemben. 
IDA. A közmondás legalább azt bizonyítja. 
AGHILL. Ha ez való, akkor örömest eltürhe 

ti mindenki a veszteséget. 
JENŐ hévvel. Jól mondja ön , ha valódilag sze 

rettetve tudja magát valaki, akkor reá nézve csak 
a kedvelt tárgy nem bit-hatását mondhatni veszte 
légnek. 

TÓmÁS Ákoshoz. Hallja ezt méltóságod ? 
ÁKOS. Hallom és bámulok. 

IRMA Jenóhez. Sajnálom, hogy udvariságból 
kellemetlenséget türt ön el körömben. 

JENŐ némi zavartsággal. Nagysád sajnálata di 
csó kárpótlás néhány óranegyednyi unatkozásért. 

IRMA félre. Szemembe mondja, hogy egyasz 
talnál ülvén velem még is unatkozott, - ez érde 
kes kezd lenni. 

IDA Endi-éhez. Ön szinte nem szerencsés a 
játékban. _, 

ENDRE. A szerelemben pedig még kevésb sze 
. rencsével dicsekhetem. 

IDA. Szerénység szól önbül. 
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VILMA. Vagy rosz kedv; Graefenbergben né 
hány víg kalandocskának szárnyalt hire köreink 
ben. ' 

ENDRE. Mind nagyítás - 
LEDÉR. Csupa rágalom, nemde barátom? 
JENŐ. Öcsém, nem véded magadat? 
ENDRE. Téged fogadlak ügyvédemmé. 
ÁKOS. Ne fáraszd bátyádat, Endre, szerelem 

nem vétek, hanem füszere az életnek. 
IRMA. Épen azért kell vele igen vigyázva él 

ni most, midőn olly általános divatban áll a ho 
moeopathía. ' 

AGHILL E füszert a homoeopathák sem tilt 
ják. 

JENŐ. Nagysága nem is szólott tilalomrul, 
hanem csupán vigyázva élésrül. 

IRMA. Köszönöm önnek szavaim nagyará 
zatát. 

ENDRE télre. Mit gondoljak ezen asszonyral? 
IDA Endréhez. Graefenberg említése ismétgon 

dolkozóbbá tevé önt; bizonyosan valami kedves 
tárgyat hagyott ön ott. 

ENDRE keserüen. Oh, ígen,'néhány igen ked 
ves ábrándot. 

VILMA. Talán épen légvárat? 
IDA. Ne legyen ön olly kegyetlen, szép ba 

rátném; ne hábon'tsa a boldogító visszaemlékezést. 
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ÁKOS. Ne vesződjenek vele nagyságtok, az 
én fiatalabb éveimben mi ifjoncok vigasztaltnk a 
szépeket, s most egészen ellenkező történik. 

LEDÉR. Az csak onnan származik, hogy ak 
kor még nem voltak vasutak. 

ÁKOS. Mi közük a vasutaknak ide? 
LEDÉR. Annyi, hogy akkor több volt még a 

férfi, mint most, mert az ifjak lassan éltek; de 
most vasuton vágtatnak keresztül az életen , és mi 
csoda, ha hamar célhoz érünk. Tánczene hallik. 

IRMA Jenóhöz.Ön először van ma nálam , lesz 
szerencsém önnel megnyithatni a táncot? 

JENŐ habozva magában. Mit csináljak? Mi 
lesz elveimből? Hangosan. Ha parancsolja nagysád. 

IRMA félre. Ha parancsolja? Már ez nem hi 
zelgés; ez tetszik nekem. Elténcolnak; utánok az 
egész társaság, kivévén Ákost és Tóbiást. 

TÓBIÁS egy két percig némán tekintvén a tánco 
lók után. Mit szól ehez méltóságod? 

ÁKOS. Bámulok. 
TÓBIÁS. Jenő táncol! 

ÁKOS. Hallatlan! De kimondhatlanul örven 
dek. A táncteremhez közelit. 

TÓBIÁS. Nem megmondám, hogy homoeo 
pathice kell őket gyógyítani? Mind a kettő meg 
unta életét, s most együtt táncolnak. 

EREDETI ui'nixszm. x. IC. 7 
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JENŐ a táncot bevégezvén Tóbiáshoz siet: és meg 
ragadja kezét. Nem birom keblembe rejteni szeren 
csémet; böcsületszavát, hogy hallgatni fog ön. 

TÓBIÁS. Mint a str. 

JENŐ elragadtatva. Azon hölgy , kivel most 
táncolék, - oh, gondolja csak ön - valóban ő 
az. Nyakába borul. 
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HARMADIK FELVONÁS. 

Í Kávéházi terem, játszó és olvasó asztalokkal. 
ä 

ELSŐ JELENET. 
SCHLECHTENKRON ACHlLL. LEDÉR GYŐZŐ asz 
talkánál ülnek, s előttök álló négy urral beszélgetnek, kik a függöny felgördültekor hangosan kacagnak. 

URAK. PINCÉREK. 

LEDÉR. Ugy van, uraim, tegnap már szin 
házban is volta különc életunt. 

AGHILL. Ki hitte volna ezt öt nap előtt, mí 
dön még annyi bajba került őt Kéjtavíné estélyére 
vinni. 

l-ső UR. Csodálom, hogy színházba ment 
tegnap, hiszen az estély után, mint hallám, két 
napig még volt nevelőjét sem bocsátá magához. 

ÁIIILL. Az csak utolsó kiizdése volt fonák 
iránya jellemének az életkedvvel; én pillanatig sem 
aggódtani,inerttudtanl, hagy a íníhez én fogok, 
az bizonyosan sikerül. 

7* 
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2-ik UR. Igaza van önnek,Szellemt“i Jenő ur 
önmaga előtt is szégyenlé, hogy táncolt Kéjtavi 
nénál. 

l-ső UR. Ugy van, és azért zárkózott el. 
LEDÉR. Mig végre csakugyan győzelmet vett 

rajta a józanság s Görög ur bátorító és, buzdító 
levele, mellyet tanácsomra hozzá irt. Í 

2-ik UR. De vajjon csakugyan szerelmes é 
Kéjtavinéba ? 

LEDÉR. Erre nem tudok bizonyost mondani; 
Görög mosolyg s vállat vonít; pedig ő legtöbbet 
tudhatna, és Ákos gróffal nem igen beszélhetni. 
Annyi bizonyos, hogy mindenütt szerelmesnek hir 
detjük őt az 'özvegybe, igy talán majd akaratlanul 
is teljesül kivánatunk, a mint már előbb mondám 
önöknek, midőn kérém, hogy segítsék előmozdí 
tani tervünket. Egy ur közelitvéu a beszélókhez. Csön 
desebben, uraim, nem ismerem e férfit. Lassan be. 
szélget az 1-56 és 2-ik nrral. 

3-ik Un lassan Achillhoz. Barátom, ez nem 
egyezik meg azzal, mit nekem mondál. 

4-ik UR ugyauugy. Azt mondád, hogy Szend 
rői Vilmaba hirleljük szerelmesnek Jenőt. 

' AGHILL szinte csöndesen. Igen, mert Endre 
Irmát szereti, Ida grófnő pedig némi ferde vonzal 
mat látszik táplálni Endre iránt, ha tehát más ut 
ra nem térítjük a könnyen vezethető tapasztalatlan 
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Jenőt, ugy a különc szeszélyü Irma végre Jenő 
hez fogna hajlani, a könnyelmü Endre lda horgá 
ra találna akadni, és - 

3-ik UR. A te adósságid üzetetlenül marad 
nának. 

AGHILL. Azért tehát nyilvánosan csak biz 
vást kövessük Ledér tervét, mellyben Görög és 
Ákos gróf is megegyeztek, titkon pedig - 

ili-ik Un. Achill és Ida lesz jelszónk! Suttog 
nak 

LEDÉR lassan az első és második urhoz. Látják, 
barátim, mikép suttog Achíll? Oh, de azért csak 
ugyan nem fog ki rajtam. Gyanítom ármányit; de 
szeget szeggel. Mondám már önöknek, mi bánt 
ja őt, azért csak mindenkép törekedjünk lrmához 
vonni Jenőt. 

l-ső Un csöndesen. De nem fog é majd Endre 
gyanakodni? 

LEDÉR ugyanugy. Gondoskodtunk már arról 
Görög-gei; a szerelmesek önhittek, Endre pedig 
annyira szereti Irmát, mennyire csak könnyelmü 
sége engedi, és így elhitettük vele, hogy Irma 
semmi hajlandóságot nem érez Jenő iránt, s eb 
ben alkalmasint nem is hazudtunk, mert minden 
kisértésem dacára egyetlen szóval sem árula el 
ollyasmit Irma, miből támadó vonzalmat lehetne 
jóslani. 
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F5? 2-ik UR. Hölgyek jobban tudják rejteni ér 
zelmeiket, mint mi. _ 

LEDÉR. Legyen bár mikép, nekünk elég az, 
hogy Endrét legalább píllanatnyira megnyugtattak, 
leginkább azon fenyegetéssel, hogy Jenő könnyen 
örökre visszariadhatna, ha kíméletlenül bánnánk 
vele, és eleinte nem hizelgnénk kissé érzetének. 
Félre. Ezenkül pedig talán még meg is boszulha 
tom magamat a dölyfös kapitányon, mert Endre 
végre, csak hogy szégyenben ne maradjon és ne 
vetségessé ne tegye magát, kész lesz inkább Ida 
grófnőnek .nyujtani kezét. Hangosan. Ah, nagyra 
mehet a játék azon távolasztalnál, mert mind oda 
csődülnek .a vendégek. 

AGHILL. Nem hinném, hogy valami rendkí 
vüli mennyiség van kockán, azt csak a “farm 
kávéházban láthatni. A játékasztal felé vonulnak, és 
ngy a körülötte csoportozók mögé állnak , hogy a helé 
pők nem láthatják könnyen meg őket. 

.. 

MÁSODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZELLEMFI JENŐ. GEWREWG TÓBlÁS 
beszélgetve jőnek. 

TÓBIÁS. Valahára tehát mégis sikerült önt 
kávéházba menetelre birliatnom. Körül tekintve, félre. 
Nem látom frígyesimet. 
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JENŐ. Bár honn maradtam volna; ki nem ál 
hatom e dohányfüstös barlangokat. 

TÓBIÁS. Oh , pedig itt fog ön legszebb tapasz 
talásokat tenni szinmüve számára. 

JENŐ. Kávéházban? 

TÓBIÁS. Ugy van, kávéházban, mert csak itt 
láthatni valódi alakjokban ifjainkat. Valamint gő 
zös-ink kerekeit gőz hozza mozgásba , ugy itt a do 
hánygőz az, melly megoldja és előre hajtja az ura 
csok nyelvét. Bámulni fogja ön azon életbölcsesé 
get, mellyet itt hallani alkalma leend. 

JENŐ. Isten neki, tehát nyeljük a füstöt, ta 
lán használhatom e jelenést gúnyjátékra s megté 
ritek vele néhány kávéházlakót. 

TÓBIÁS ismét körül néz, félre. Ah, Ledér,bi 
zonyosan közel lesz a többi is;észre vett, jól van. 
Hangosan. Üljünk ezen asztalhoz, itt minden szót 
hallhatunk. 

JENŐ félre. Bocsáss meg, Irma, te szellemi 
lény, hogy az élet közönséges posványába mártom 
magamat; csak azért teszem ezt, hogy vak em 
bertársim szemeiról levehessem a hályogot. Leül 
nek asztalhoz; melly mögött azonban néhány ember áll 

~“halt. 

TÓBIÁS. Jean! 
PINGÉR. Méltóztassék! 
TÓBIÁS. Allgemeinét! 
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PINGÉR. Kézben van mind a három példány. 
TÓBIÁS. Tehát a Jelenkort. 

PINGÉR. Bocsánat, arra már két ur várakozik. 
TÓBIÁs. Az Athenaeumot tehát már nem is 

kérem. 

PINGÉR. Valóban azzal sem szolgálhatok;va 
lami fölfordult világ van benne, a mint hallám, és 
azt most többen leírják, egy ur dictálja. 

TÓBIÁS. Tehát kávét. 

PINGÉR- Tüstént. Elslet. 

TÓBIÁS. Hogy legalább foglalatosság nélkül 
ne legyünk. 

JENŐ. Én majd csak vizet iszom, legalább le 
mossa boszuságomat, mellyben, tudom, elég ré 
szem leend. 

PINGÉR kávét tesz Gewrewg elébe és hírlapot 
nynjt. neki. Mégis leltem egyet. 

TÓBIÁS elveszi tőle. Ofner Zeitung. Jenóhez. 
Olvassa ön ezt; talán nem leend szüksége más 
vizzel megterhelni gyomrát. Kávézáshoz fog, Jenó pedig 
a hlrlapba tekint. 

HARMADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZATÓCSASSZONY áruszekrénykével. 

EGY UR a játékasztal mellől fölugrik. Vége mín 
dennek, ngy megkoppasztottatok, barátim, hogy 
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még csak egy bajuszfésüt sem vehetek ezen szép 
asszonykától. 

SZATÓGSNŐ. Oh, kérem , hítelezek én nagy 
ságodnak ; méltóztassék csak megtekinteni áruimat. 

MÁS UB. Talán épen most érkeztek Parisból? 
LEDÉR. Igen, a nagyváradi gyorskocsin. 
MIND. Ha, ha, ha! 
SZATÓCSNŐ. Áruim nem parísiak ugyan, de 

minden esetre olly jók - 
EGY UR- Ne fáraszsza magát hasonlítgatás 

sal,szép galambom, mutassa inkább meg egy 
másután mindenét. 

SZATÓGSNŐ. Először is méltóztassék megnéz 
ni különös jóságu hajkeféimet; ki ezekkel rendezi 
haját, annak türteíbe százanként tapadnak a lyány 
szemek. 

LEDÉR. Isten őrizz, hiszen meggyulna ha 
junk. 

AGHILL. Ha, ha, barátocskám, ez nekem 
sem sikerülhetett volna jobban. 

SZATÓGSNŐ- Jó szappanpor, rendkivül simá 
vá és gyöngéddé teszi az arcot. 

EGY UR. Arra nincs szükségünk; napjaink 
han nem igen boldogulhat, ki nem mondhatja el 
magáról, hogy bocskorbőr az arca. 

SZATÓGSNŐ. Igen jó mosdóviz, ki ezt hasz 
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nálja, az tetszése szerint pirulhat vagy halványul 
hat. 

l-ső UR. Ide két üveggel hugaim számára. 
LEDÉR. gy hivém, hogy két nénje van önnek. 
l-ső UR. Barátom, jegyezze meg magának, 

hogy nővéreink mind hugaink , mig - hajadonok. 
2-ik UR. Habár husz évvel idősebbek is? 

l-ső UR. Ugy van. 
SZATÓGSNŐ. Különös készületü beretválkozó 

tükör, a legvékonyabb hajszálacskát is tisztánmeg 
mutatja. 

LEDÉR. El vele, mi a gerendát sem akarjuk 
látni szemeinkben. 

SOKAN. A világért sem. 
_JENŐ Tóbiáshoz. Gyönyörü elvek! 
TÓBIÁS. Divatszerüek. Félre. Többel: is hal 

lasz még. 

JENŐ félre. És illy embereket bir maga körül 
eltürni az angyali Irma! 

SZATÓGSNŐ- Igen jó ollócskák. 
2-ik UR. Nem kell, iró vagyok s felek az 

irtó ollótul. 

szATÓGsNŐ. Tehát méltóztassék nagyságos 
uram e szemvizből venni; iroknak éles szemre 
van szükségök. .. 

2-ik UB. Igen, de nem igen használhatják 
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azt, mert nem tanácsos mindent közönség elébe 
tála!ni a mit lát és tud az ember. . 

-1-ső UR. Biráknak kinálja ön szemvizét. 
LEDÉR. Oh, azok nem igen veszik, mert ha 

még„olly jól látnak is, többnyire behunyják sze 
meíket. ' 

SZATÓGSNŐ. Igen jó tyukszemtapasz, ki ezt 
tyukszemén viseli, annak lábát a legszükebb csiz 
ma sem nyomja. 

3-ik UR. Elég más is nyom bennünket, a mi 
ellen nehezen van önnek tapasza, a tyukszemet 
csak eltürjük. 

4-ík UR. Ugy van, legalább nem mondhat 
bennünket senki szemteleneknek. J 

MIND. Ha, ha, ha! 
SZATÓGBNÖ. Röpülő zsir - 
3-ik UB. Hiszen nem vagyunk betegek. 
SZATÓGSNŐ. Kérem, méltoztassék csak meg 

hallgatni. Ezen zsir azon tulajdonsággal bir, hogy 
ki azt használja, az mintegy röpülve jut szeren 
esére. 

TÖBBEN hirtelen. Mikép kell használni? 
SZATÓGSNŐ. Csak hátokat és nyakokat mél 

tóztassanak nagyságtok vele gyakran kenni - 
SOKAN. És? - 
SZATÓGSNŐ. És tapasztalni fogják, hogy igen 

hajlékony leend nyakok s derekok. 
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l-ső UR. Hol készült e kenőcs? 

SZATÓGSNŐ. Londonban; épen tegnap érke 
zett ide az első szállítvány Bécsbül. 

i-ső Un. Ott nem igen van reá szükség, itt 
pedig kevés haszna leend, mert hátcsontjaink és 
nyakizmaink igen kemények. 

2-ík UR. Nincs önnek olly szere, mellyel 
egy makacs asszonygyülölőt meg lehetne téríteni? 

szATÓGsNŐ. Ha szépségem félig meddig el 
nem hagyot volna, ngy magamra merném vállalni 
kígyógyítását. 

'l-ső ÚR. Bajosan fogna az önnek sikerülni, 
mert azon férfi, kire céloztam, olly különc , hogy 
a legragyogóbb asszonyi szépség sem bir rajta dia~ 
dalmaskodni. 

SZATÓGSNŐ. Ugy alkalmasint nincs eszén. 
LEDÉR. Sőt igen is okos fértí; de azt hiszi, 

hogy az egész világ nem érdemes az ő becses sze 
mélyére, következéskép az asszonyok sem mél 
tók reá. 

SZATÓGSNÖ. És szabadon engedik járni az illy 
őrültet ? 

TÓmÁs félre. Aha, tanitványomra céloznak. 
JENŐ félre. Talán csak engem akarnak ne 

vetségessé tenni? 
AGmLL. Barátocskám, Szellemti Jenőt érti? 
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LEDÉR. Kit érthetnék mást? Félre. Vajjon 
mikép érzi most magát Jenőnk? 

i-ső ÚR. En azonban azt hallám, hogy ne 
hány nap előtt estélyen volt Kéjtavinénál. 

LEDÉR. Való, én is ott voltam. 
i-só ÚR. S még azt is mondák tegnap este a 

Casinoban, hogy a szép özvegy megzavaró. a kü 
lönc fejét. 

SzATÓGsNŐ. Ismerem ő nagyságát, valóban szép 
asszony. Első férjét, mint mondják, nem szereté. 

LEDÉR. Szellemti Jenőhez azonban szerelem 

mel látszik hajlani. 
AGHILL. Azt még sem merném bizonyosa 

állítani. 

SZATÓGSNŐ. De ugyan mikép is szerethetné 
olly szép asszony azon őrült embert. 

LEDÉR. Pedig én már azt is hallám suttogni , 
hogy Bátori Ákos gróf által megkéreté a szép öz 
vegy kezét Jenő. 

AGHILL. Jó dolgok lesz akkor majd aháziba 
rátoknak. 

LEDÉR lassan. Vigyázóbban, barátom! 
3-ik ÚR. Alkalmasint nyájasabban tekint majd 

reánk a szép büszke menyecske, ha megunja a 
mogorva férj súlyos láncait. 

JENŐ fölugrik az asztaltól és a beszélők közé 

toppan. E szemtelenségét verével tizetendi ön. 
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LEDÉR. Ah, bocsánat, nem láttuk önt. Félre. 
Szép zavarba hoz Achill vigyázatlansága, vagy 
inkább ármánya. 

JENŐ. Ezért elégtételt kívánok! 
3-ik ÚR. Nem akarám önt sérteni; de ha épen 

kivánja - 
TÓBIÁS. Uraim, Szellemfi ur meg fog elé 

gedni a mondottak ünnepélyes visszavonásával. 
JENŐ. Nem! ' 
TÓBIÁS félre. Átkozott kelepcébe hoz e vi 

gyázatlanság; sértegetést-Eil szó sem volt tervünk 
ben. Hangosan. Még is gondolnám - 

JENŐ indulatosan. Szót sem engesztelésról. 
A személyem ellen mondott sérelmet feledném; de 
ezen ur egy tiszta keblü hölgyet bánta meg, s e 
szenynyet csak vér moshatja le. - 

NEGYEDIK JELENET. 

ELÖBBIEK. SZELLEMFI ENDRE. 

Észrevétlenüllép be, s hallja bátyja szavait. 

ENDRE félre. Kedvezó pillanatban jövék, 
most kissé megszégyenithetem; lle egyszersmind 
lckötelezhetem bátyámat. Előléprén, hangosan. Men 
tsen isten illy gondolattól, bátyám, törvényink 
tiltják a párviadalt. Bizd reám e bajt, böcsületeil 
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szent előttem, s megbántódat ismerem; mindent 
lól intézek el. 

TÓmÁS Jenóhez. Egyébiránt pedig nem is olly 
igen nagy a sérelem, minőnek ön képzeli, mert 
ezen ur tulajdonkép csak véleményét mondá ki, 
az ön nézetei szerint pedig minden ember minde 
nütt szabadon mondhatja ki véleményét. - 

JENŐ indulatosan. Tulajdon fegyveremet hasz 
nálja ön ellenem; de igen jól van , miért engedém 
korlátot! kitörni indulatimat. Öcsém, intézd el e 
kellemetlen ügyet; de kimélettel, - ez legyen 
büntetésen. El. 

ENDRE. Bizzál bennem. 

TÓmÁS, Endi-ehez. E jelenet váratlanul jött; 
de vége olly jól biztat, hogy pillanatot sem veszit~ 
hetünk; sietek ütni a vasat, míg meleg. Jenő 
után el. 

ENDRE félre. Bátyám párviadalt akart küzde 
ni, még pedig hihetőleg lrmáért? Félek, félek. - 

LEDÉR. Vígan, barátom, jól megy ügyed. 
ENDRE. De _ 

LEDÉR. Eh mit, semmi kétkedő megjegyzést. 
Ne búsulj, gondolj Irma müvelt ízlésére, bizo 
nyossá teheted magadat, hogy hozzád fog inkább 
hajlani, mint bátyádhoz. De halld tetteinket, s 
tanácskozzunk ujabbakról. . 

ENDRE. Vonuljuk kissé félre, Hátravonulnak. ~ 
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AGHILL félre. Igen jól megy a dolog; akár 
mibe mernék fogadni, hogy sikerülni fog ármá 
nyunk. Indul a többi után. ,. ' 

szATÓGsNŐ ki eddig a többi nem beszélő urak 

nak mutatt árult. Kapitány urtól nem lesz szeren 
csém néhány forintocskát kaphatni? Itt van igen 
szép - _ 

AGHILL. N'ncs most semmire szükségem. 
szATÓGsNŐ. Annál többre van nekem szüksé 

gem ; a házbérfizetés ideje is ajtó előtt már _ 
AGHILL. Vegyen ön házat, s majd nem kell 

többé hazbért tizetnie. 

SZATÓGSNŐ. A kenyér is napról napra drá 
gább - 

AGHILL. Tehát egyék zsemlyét. Indul, 
SZATÓGSNŐ. De még is kérem, igen szép 

beretváim is vannak - 

AGHILL boszusau. Mások által beretváltatom 

magamat. Indul. 
szATÓGsNŐ. Kérem alázatosan, még másom 

is van, méltóztassék csak _ 
AGHLL. Hozza szallásomra, most nincs időm. 

Tolakodó asszony! El a fenékszinen tanácskozókhoz_'. 
SZATÓGSNŐ. Szállásodra? Tükörbe nézi magát. 

Nincs időm, ha tudnám is lakásodat. Sohajtvm 
Négy év előtt több időm volt. El. 
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i-ső FIU. Én sem, ha előre megfizetett vol 
na az öreg ur. 

HATODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZELLEMFI JENŐ. GEWREWG TÓBIÁS 

ellenkező oldalról lassan jőnek beszélgetve. 

JENŐ. Alkalmatlan ember, mennyi ideig tar 
tóztatott üres fecsegésivel a kávéház előtt', épen 
most , midőn annyi ellenkező indulat dúlja keblemet. 

TÓBIÁS. Valóban hosszasan beszélt, én ad 
dig cigarókkal is ellátám magamat a közel boltban, 
Megáll. Honnan ismeri önt? 

JENŐ. Színházban vigyázatlanságból kiüté 
szemcsőmet kezemből, és azonnal szóba eredt 
velem. 

TÓBIÁS. Nem vettem őt akkor észre. Félre. 

Soha nem jöhetett volna kedvezőbb pillanatban a 

fecsegő. Hangosan. Cigárotokot is Vevék egyuttal, 
tekintse csak meg ön e gyönyörü munkát. Atadja 
neki és int a fiuknak. 

JENŐ forgatja s nézegeti a tokot, a fiuk követ 
kező beszédje alatt. 

2-ik FIU. Hát te is ott fogsz lenni? 
3-ík FIU. Ott ám, apám bátyja-házmester 

azon házban. ' 
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i-ső FlU. Ejnye, engem meg keresztvizre 
tartott, én is elmegyek; bezzeg jól lakunk. 

3-ík rm. Legalább egy hétre. 
2-ik FIU. És mi a vőlegény neve ? 
3-ik FIU. Megállj csak, igen .furcsa neve 

van - aha, Szel - Szellemfi Jenő. 
TÓBlÁs félre. Jól van! ' 
2-ik FIU. Mikor lesz a lakodalom? 

3-ík FIU. Azt nem tudta apám megmondani. 
JENŐ. Mit beszéltek, semmirekellők? 
3-ik Flu dacosan. Hiszen nem sugdostunk, 

hát hallhatta a nagyságos ur. Kéjtaviné nagyságos 
asszony lakodalmáról szólottunk Szel -- Szel __. 

JENŐ boszusan. Hallgass! Tóbiáshoz. Pokol üzi 
velem játékat? Néhány napja csak, hogy láttam 
őt, és már is így kell neki szenvedni miattam. Ne 
vétmár az utcaporontyok is piszkolják.' Fejem ég! 
_..'A színfalak közé tekintvén. Hah, ott bérkocsik 
állnak. El a városligetbe Budára: a szabad termé 
szet talán lecsillapítja szívem zajgó tengerét. El, 

TÓBlÁs a falra ragasztott, jelentésekre mutatván. 
Tüstént önnél leszek, csak töljegyzem magamnak 
ejelentésrül a közelebbi utasítást; nyelvmestert ke 
1-es valaki, Rajzőnt vesz ki tárcájából és ir, luenj, 
szegény tanítványom, menj. Irma a városligetben 
van, valóban akarva sem tudtalak volna jobb ha 
tárzatra birni. Tudósitnom kell Ledért. 
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3-ik FIU. Nagyságos uram, nem jól tudtuk 
leckénket? 

TÓBIÁS. Igen jól. Pénzt ad neki. Osztozzatok. 
MIND. Köszönjük alázatosan. Menni akarnak. 
TÓBIÁS- Megálljatok! E levelkét vigye vala 

mellyik a színfalak közé mutat azon kávéházba, és 
adja Ledér báró urnak. 

3-ik FIU. Majd elviszem én. Átveszi alevelkét. 
TÓmÁs távoztában. Szegény Endre, sajnál 

lak; de tied csakugyan nem lehet Irma. El. 
1-56 FIU falra üt pénzével. Játszunk kissé. 
3-ik FIU. ltt ne, mert megver a házmester, 

haa falat rontjuk. Menjünk , majd ha átadtam ale 
velet, aztán játszhatunk amott az iskola falán, 
azért nem bánt senki. Elfutnak. 

Változás. 

Városliget Budán. 

HETEDIK JELENET. 

KÉJTAVI IRMA. SZENDRŐI VILMA. BÁTORI ÁKOS 
együtt sétálnak. CUKRÁSZLÁNY az elószinen fölállitott 
cukräszboltban. Mindkét nemü SÉTÁLÓK részint 

asztalok mellett, részint a fenékszinen föl s alá járnak. 

ÁKOS. Nagyságod igen kedvezőleg itél Je~ 
nőrül. 
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IRMA. Különben ellenkező miatt szoktak en 

gem vádolni. 
VILMA. Ha szigoruságod erdemli , valóban én 

magam is mindenkor a vádlók sorában állok. 
ÁKOS. Jenő szerencsésnek tarthatja magát, 

hogy őt nem éri nagysád szigorusága. 
IRMA. Önök szigornak nevezik méltányossá 

gomat. Jenó ur ellen nincs mit szólanom, mert 
igen kedvezőleg tünik ki a közönséges férfiak közöl. 

ÁKOS. Szögletessége - 
IRMA. Mit nevez ön szögletességnek? Talán 

hogy nem bókol ngy , mikép a divat hódoló után 
zói; hogy frakját nem azon szabó készíté , ki Le 
dérnek s más divaturacsoknak dolgozik; hogy nem 
tud minden szóra hizelgéssel válaszolni; hogy nem 
forgatja félőrjöngéssel szemeit , ha valamelly 
hölgy reá függeszti tekintetét, kit szépnek tart a 
férfivilág; ezekért tartják őt szögletesnek? 

VILMA- Ezek mind paranyisógók ugyan; ue 
még is - 

IRMA. Épen azért böcsülöm őt , mivel ki 
merészel térni azon ösvénybül, mellyen a tömeg 
rohan. 

ÁKOS- Bár itt állna Jenőm, hogy maga hall 
hatná szerencséjét. 

IRMA. Ő bizonyosan nem fogná azt szeren 
csének tartani, mert a valódi férü nem helyezheti 
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boldogságát asszony társaskörí itéletébe. 'sétálva a 
fenékszinbe vonulnak, . .. 

VILMA félre. Szinte fogadni mernék, hogy ba 
rátném már nem unja annyira életét, mint néhány 
nap előtt. ' 

NYOLCADIK JELENET. 

ELŐBBlEK. HUMPENBURG IDA. VlNAlGRE ANGIO 

LINA beszélgetve jőnek. 

IDA. Szép társaság. 
A-NGIOLINA. Ah, Kéjtaviné, barátnéja és az 

öreg vitéz. 
IDA. Megelőztek bennünket. 
ANGIOLINA. Az öreg lovag ugyancsak tüze 

sen forog az özvegy körül. 
IDA. Meg akarja szerezni Jenő számára. 
ANGIOLINA. Ki hitte volna, hogy 'azon mo 

gorva embergyülölő első látásra mindjárt szerel 
mes tudjon valakibe lenni. 

IDA. Valóban csodálatos, és épen Irmába, 
annyi közől épen özvegybel 

ANGIOLINA. Bámulatos, holott nagysád is ott 
volt. ~ - 

.. IDA. Oh, nem azért mondom, hiszen Irma 
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szép, igen szép, mert, hogy ajakit füsti, azt nem 
minden ember tudja. 

ANGIOLINA. Oh, ha mindent tudnának az em 
berek - 

IDA. Mentsen isten, talán csak nem kivánja 
ön ezt? 

.. ANGIOLINA. Ég őrizz! 
IDA. Mi lenne belőlünk , ha minden ártatlan 

piperefogás emberszájra kerülne? 
ANGIOLINA. Ugy van, pedig a férfiak okoz 

za'k, hogy kénytelenek vagyunk némelly ártatlan 
eszközzel kipótolni azt, mit a természet tőlünk 
megtagadott, mert mért néznek csupán anyagi tn 
lajdonságokra? 

_ IDA. Helyesen jegyzi meg ön: egy pár sima 
arc minden szellemi kincset feledtetni képes a fer 
fiukkal. 

ANGIOLINA. De ezen Kéjtaviné különös sze 
renesével bir. , 

IDA. Pedig különcködése valóban kiállhntlan. 
ANGIOLINA. És mind e mellett még Szellemfi 

Endre ur is diadalhintaja elébe t'ogá magát. 
IDA. Sajnálom a különben igen derék irju iz 

lését. Egyébiránt hihetőleg hamar ki fog ő gyó 
gyulni a lázbol, főkép ha látni fogja, mennyire 
viszonozza Irma már is bátyja vonzalmát. 

ANGIOLINA. S gondolja nagysád? 
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IDA. Kéjtaviné nem szól ugyan; de éles te 
kintetem nem szokott csalni. 

ANGIOLINA. Valóban különös lenne, ha Irma 
Valamikép csakugyan Jenővel összekelne; Endrét 
akkor igazán menyasszony nélküli vőlegénynek le 
hetne nevezni, mert engedelemmel_ birna házas 
ságra bátyja menyekzője után; de menyasszonya 
ángyává változnék. 

IDA. Mondom, kigyógyul Endre a lázból, ha 
bár nekem kellene is orvosává lennem. 

ANGIOLlNA. És nagysád csakugyan komolyan 
szándékoznék - ? 

IDA. S miért nem? 

ANGIOLINA. Nagysád grófnő, a német biro 
dalom egyik leghiresb családjának sarjadéka, és 
Endre - csak egyszerü nemes ember! 

IDA_. Igen , de - magyar nemes ember. 
ANGIOLINA. Még is ngy gondolnám, hogy 

Schlechtenkron - báró - 

IDA szavába vág. Igen jó mulattató, és min 
denkor barátja leend házamnak. - De észre vett 
Kéjtaviné, siessünk hozzá. Mindent elkövetek, 
hogy Jenőhez közelebb hozhassam őt, mert End 
re, a vidor világfi, bizonyosan mindjárt kijóza 
nul , mihelyt látja, hogy máshoz képes hajlani az, 
kit ő mindenek fölött kitüntetett; roszul ismerném 
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a férfiak határlalan hiuságát, ha e tekintetben csa 
latkoznám. El a fenékszlnen, 

ANGIOLINA félre. Achill vigasztalni fogjame 
gát legalább némileg, ha megtudja tőlem, hogy 
grófnőn: házibarátja maradhat. El Ida ut.'m. 

KILENCEDIK JELENET. 

ELÓBBIEK. SZELLEMFI JENŐ. GEWREWG TÓBIÁS 
baloldalról jőnek az első színfal mögül, és igy eleinte 

mindjárt nem vehetik észre ísmerősiket, 

TÓBIÁS- De ugyan mért nem akar ön előtte 
nyilatkozni? 

JENŐ. Hová gondol ön? Én mondjam meg 
azon szellemdús hölgynek, hogy egészen hozzá 
merém emelni szemeimet, midőn még könyvpor 
födé öltözelemet? 

TÓBIÁS. És miért nem? 
JENŐ. Haragja _ 
TÓBIÁS szavába vas. Eb , mit, hlgíje ön, min 

den asszonynak hizelkedik az, ha szerettetve tudja 
magát valaki által. 

JENŐ. Ön ismét a közönséges tömeghez szá 
mllja őt. 

TÓBIÁS. Azt nem teszem, mert tagadhatlan, 
hogy szép tulnjdunsági magasra emelik őt; de e 

EREDETI JÁTÉKSZÍN. x. x. 9 
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tekintetben mint! egyenlők a hölgyek. Hercegnő 
sem haragszik, ha megtudja, hogy teherhordozó 
bán g-ynlaszta szerelmet, csak az illedéket ne sér 
tse meg az imádó. 

JENŐ. Iga-za lehet önnek; de ugyan mi 'célból 
mondanám meg neki, hogy ._ egykor-imádtam őt - 

TÓBIÁS. Csak egykor? - 
JENŐ zavarodtam És hogy férjhez menetele 

első alapját veté meg bennem a mogorva embergyü 
lölésnek s életunottságnak ? 

TÓBIÁS. A szép özvegy önnek nyilatkozata 
után majd átlátuá, milly fonákságot követe el, 
hogy csupán azért uná meg életét, mivel jobbadán 

..minden kívánsága teljesült s mivel mindenki hó 
dolt neki, holott ön egészen ellenkező okokbul 
táplált hasonló érzelmeket. E hasonlatosságbol 
olly tökéletes gyógyítás származnék , hogy olly-an 
még soha nem történt, mióta a homoeopathiát föl 
találták. 

JENŐ. És mind ennek vége ? 
TÓBIÁS. 'l'ermészetesen'boldog házasság lenne. 
JENŐ. Jó Görög ur, ön legőszintébben ohajtja 

boldogságomat. 
TÓBIÁS. Lelkem mélyéből. 
JENŐ. Elhiszem, és épen azért határtalan bi 

zalommal viseltetem ..ön iránt. ' 
s 

u 
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TÓBIÁS. Mellyel csak az ön boldogságára tud 
nék visszaélni. 

JENŐ. Tudja meg tehát, hogy én Innát - 
még *most is szeretem; de azt neki megmondani 
soha nem fogom - 

TÓBIÁS örömmel. Tehát majd én, - bizza 
csak reám. ~ 

JENŐ. Nem. 
TŐBIÁS. De - 

JENŐ. Ismételve mondom, nem. 
TÓBIÁs. És miért? 
JENŐ. Mert elveimet változtatni nem akarom. 

TÓBIÁS. De ha jobb meggyőződés - 
JENŐ. Semmit erről; mi emberek, fájdalom, 

nagyon is hajlók vagyunk ezen ugynevezett jobb 
meggyőződés rovására vétkezni, midőn érzékeink, 
vagy érdekeink kivánják. Egyébiránt pedig érde 
metlennek is tartom magamat e lelkes hölgyre. 

TÓBIÁS. De ha épen az ő boldogságát esz 
közlené ön _ 

JENŐ. Azt nem tehetem, mert mit nekem n 
legtündöklőbb gyémánt birása, ha mindenütt csak 
nyomort, és ínséget kell látnom? Mikép élvezhet 
nék én valódi boldogságot, ha mindig csak 'em 
bertársim balgaságit és rosz irányát kellene si 
ratnom? '“' 
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TÓmÁS türhetlenül. De minek azt siratni, mit 
önkényt jó kedvökbül tesznek mások? 

IENŐ. Siralnom kell azt, ha látom, s hogy 
ne lássam, és visszanyerhessem előbbi közönyös} 
ségemet, tehát ismét szigora elvonultsághoz folya 
modom. 

TÓBIÁSQ. Igen is, azt teszi ön, jól van, és 
mi lesz aztán a dolog vége? 

JENŐ. Az, mi azon emberekéké, kiket egy 
óra előtt megvetni tanulék a kávéházban, - halál! 

TÓBIÁS. Huh! télni kezdek ön mellett. 

TIZEDIK JELENET. 
'R 

ELŐBBIEK. SZELLEMFI ENDRE. LEDÉR GYŐZŐ. 
SCHLECHTENKBON ACHILL balról sietve jőnek. 

ENDRE kezet nyujt..Jenónek. Kedves bátyálll, 
megbántód fölvilágositú azon kellemetlen történe 
tet - 

JENŐ. Szót sem róla, öcsém, már feledém ; 
Íölhevülésem tulragadott az illendőség korlátin. llly 
hölgyet olly ember nem sérthet meg. Említést sem 
érdemel az egész tárgy. 

LEDÉR. Különösen örvendek, hogy a vélet 
lenség ide hozott, mert ki nem mondhatom, meny 
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nyire égek kivánságtól szorosb viszonyba léphetni 
legjobb barátom érdemes bátyjával. 

JENŐ némi élességgel. Egy óra előtt a kávé 
házban kissé máskép nyilatkozott ön. 

LEDÉR kissé zavarodtam. Oh, kérem, az csu 
pán társalgási kénytelenség volt; köreinkben gyak 
ran máskép kell szólnunk, mint tulajdonkép - 
Körül tekint. Ah, de mit látok? Kéjtaviné ő nagy 
sága egész társasággal? Milly szerencse! 

ÁxOs ki az alatt a hölgyekkel közelite. Jó na 
pot uraim, vagy talán jó estét már inkább. Jenő, 
légy szíves helyemet elfoglalni nagysága mellet, 
Görög urral kell szólanom. 

JENŐ zavarodtan. Én? - 
IRMA- Talán alkalmatlan önnek e lovagi szol'- 

gálat ? 
JENŐ. Oh, nem, kész vagyok nagyságod 

szolgálatára, ha - parancsolja. 
IRMA. Mentsen isten, én nem parancsolhatok 

önnek semmit. Ákoshoz. Gróf ur zavarba hozá 
ezen urat. 

ÁkOs. Örömében zavarodott meg szegény; 
karodat nagyságának , tiu. 

JENŐ. Bátorkodhatom ? 

IRMA elfogadja karját. A gróf nem sokáig ha 
gyandja önt e terhes nyügben; jer Vilma. 
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JENŐ kissé akadozva. Nekem minden esetre 

hamar fog megjelenni. 
VILMA. Ej, lovag ur, ön is tud hizelgni? 

Sétálunk s beszélgetnek. 
AGHILL ki már eddig is Idával szólott, most. han 

gosan. Nagysád olly szórakozott. 
IDA. Nem annyira szórakozott, mint inkább 

kissé kedvetlen. 

ANGIOLINA. Egész nap fejfájás miatt panasz 
kodik nagysága. 

IDA Eudréhez , ki szemcsővel tekintget Irma 
és Jenő után. Szabad kissé kérnem szemcsőjét? 
Honn feledém az enyimet. 

ENDRE. Szerencsémnek tartom. Nyujtja a 
szemcsőt. 

IDA. Rég ohajték már önnel szólni, bátyjá 
nak sorsa igen érdekel engem. Nem történt még 
nyomosb változás rajta? Ah, ugyan ki azon hölgy 
ott hátul a fehér tollakkal? Menjünk közelebb. Te 
hát bátyja --? Karöltve Endrével hálravonnl. 

AGHILL Anglolinához. Nyomukban legyünk. 
Utánok. 

Töm/is eddig csöndesen beszélgete Ákossal és 
Ledérrel. A mint mondám ,' Jenő annyira visszaha 
nyatlik már, hogy legroszabbtól félek, 

LEDÉR. Oh, attól ne tartson; épen ezen bu 
songó elhatározottsága tanusitja, hogy rendkívüli 
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erővel szereti Kéjtavinét , a ki, pedig forrón 
szeret, az bizonyosan olöbb utóbb kijelenti ér 
zelmeit. 

ÁKOS. Igaz, mert szerelmet és köhögést, nem 
igen titkolhatni el. 

LEDÉR. Nagy tapasztalásomnál fogva bizto 
san vélem mondhatni, kogy Irma nem annyira éle 

otét, mint örömtelen özvegységét unta, meg; Jenő 
sajátszerü föllépése és a föllépést megelőzött 
hirek érdeket gerjesztének benne, és -.- fogas 
dom, hogy csak nyilatkozásra kell Jenőt birnunk, 
s minden rendén lesz. 

TóBIÁS. Én részemrül mindent elkövettél;m és, 
majd. meglátjuk, mi lesz azon szép meglepetés. sír. 
kere, menyben általam még ma, eate- részesültem 
hazában. . 

' ÁKOS. Jó gondolat volt öntiilp, 
LEDÉR. Talán még sem ártana, qlözmaegjyiil 

itt is valamit tenni? 

ÁkoS. Ennyi ember közt? 
TÓBIÁS. Hová gondol ön? (tt csak- nem; koe 

káatathatank két mocsoktalan nevet. 
LEDÉR. Azt nem is. szándékom; tenni; de igen 

dicső ötletem van. Azon eukrászlyánnyal ismerős. 
vagyok, szóljunk vele. 

ÁxOs., Csak az. illették hazámmal ne. lépjünk. 
LEDÉR. Semmi esetre. 
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ÁKOS- De mindenek előtt, hogy ne feledjem, 
Görög ur, egy kérdésem van önhez. 

TÓBIÁs. Méltóztassék. 
ÁkOS. Tud valamit Endre vonzalmárt'g Irma 

iránt Jenő? 

TÓBIÁS- Mentsen isten', nem is szabad arról 
semmit hallania, mert végre még képes lenne csu 
pa nagylelküségből s testvéri szeretetből lemonda 
nilrmáról és majd sem maga sem Endre nem bol 
dogulhatna. 

ÁKOS. Szegény Endre , sajnálom. 
LEDÉR. Oh, vigasztalni fogja ő magát; so 

ha többé nem mondanám barátomnak, ha egy 
hölgy miatt sokáig tudna bánkódni. Mennek a cuk 
rászboltba, fagylaltat: esznek és beszélgetnek a cuk 
rbszlyánnyal. 

TÓmÁs utánok menve félre. Nem kellene eny 
nyi baj és ármány, ha szavamat nem adtam volna 
Jenőnek, hogy nem szólok korábbi vonzalmáról 
Irmához. Mármost tüzzel vassal kell ostromlanunk 
Jenő makacsságát. 

[DA a fenékszint-öl előbbre jövén Endrével, kö 
vetve Achill és Angiolina által. Valóban, szinte ne 
heztelnem kellene öure, hogy olly csekély figye 
lemmel hallgatja szavaimat. 

ENDRE szemeivel mindig a távol sétáló Jenőre és 
Irmara tekintgetve, Megbocsáthatlan vétek minden 
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esetre részemről; de - olly zavarodott, - olly 
- szórakozott vagyok - 

mA kissé csípősen. Azon buzgó részvét miatt, 
mellyel bátyja minden léptét kíséri, - nemde? 

ENDRE félre. Szívembe lát. Hangosan. Kit ne 
érdekelne szeretett rokonának sorsa? 

IDA- Természetesen. Félre. Más oldalról kell 

megtámadnom, mert még elriasztja féltékenységé 
vel bátyját. Hangosan. Sajnálom kemény sorsát. 

ENDRE hí eddig folyvást Irmára függeszté sze 
m'eit, hirtelen. Nemde sajnálatra vagyok méltó? 

IDA kissé kedvetlenül. Bátyját értém. 
ENDRE. Ő boldogtalan? Irma karján! 
IDA. Ej, ön ma minden illedéket s udvarisá 

gót feled. 
ENDRE. Ezerszer bocsánatot kérek - 

IDA. Vigasztalja ön magát, nem neheztelek 
öure; bátyjának szerencsélen sorsa méltán b'ilin 
csezi le osztatlan figyelmét. Szegény Jenő, milly 
hévvel látszik szeretni Irmát - 

ENDRE indulatosan. Nemde, nem csalnak sze 
meim? 

IDA folytatólag. És nem reménylheti érzelmei 
viszonzását - 

ENDRE hirtelen lobbanó s roszul palástolt öröm 
mel. Nem reménylheti'tI 

IDA. Nem. 
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ENDRE. Nagysád bizonyosan tudja -? 
IDA. Barátnémnak nincs előttem titka; az ő 

szive már másért dobog - 
ENDRE. Másért? 

IDA. Igen is, másért. 
ENDRE. Nem titok neve azon -~ 
IDA hirtelen. Isten mentsen, hogy azt önnek 

megmondjam. Pajzán célzással. Még párbajra. szó! 
lltná ön azon boldog férfit, ki miatt bátyjan nem 
reménylheti érzelmei viszonzását. 

ENDRE félre. Bizonyosan én vagyok azon bol 
dog férfi; szegény bátyám! 

IDA félre. Oh, hin férfiak! Beszélgetve tovább 
haladnak. Endre mozdulataiban sokkal több nyugalom 
mutatkozik. 

ACHILL karöltve utánok Anglollnával , ezen utób 
bihoz. Házibarátok helyzete igen kétes szokott len 
ni, másról kell gondoskodnom. Keresztül látok Le 
dér ármányin és bizonyosan lakolni fog érettöks 
Elszakasztom Jenőt Irmátol„ ha bár éreláncok 
csatlanák is őket egymáshoz. 

ANGIOLINA. Én legjobb szerencsét kívánok; 
de ha Kéjtaviné csakugyan szerelmet találna érez 
ni Jenő iránt, ugy - Beszélgetve távoznak. 

LEDÉnacukrtszboltban. Szép Róza, ne legyen 
ön olly szigora - 
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TÓBIÁS. Ennyi cukor és csemege közt nem 
kellene önnek ellenkezni. 

ÁkOS. Hanem csupán édességeket mondani 
fanyar ellenkezés helyett. 

GUKRÁSZLYÁNY. De ha azon ur neheztelne, 
és valami kellemetlenség - 

Enák. Eh, mit kellemetlenség - 
ÁkOS. Hiszen közel leszünk, és mindjártn Ie 

csillapitjuk őt, ha talán épen kitörni találna ne 
heztelése. 

TÓBIÁS. Jobban ismerem őt; némber ellen 
világért sem tudna illetlenül heveskedni. 

GUKRÁSZLYÁNY. Még is félnem kell, hogy a 
cukrászat tulajdonosa elbocsát szolgálatából, ha 
megtudja - ' 

LEDÉR. Meg nem foghatom önnek példátlan 
hideg fontolgatását; valóban, nem is az ön már 
többé, ki a színházi cukrászatnál volt; akkor min 
den szava tüzet lehelt, s most e jéghideg fontol 
gatás - 

GUKRÁSZLYÁNY. Ne csodálja nagysád, ha 
ennyi fagylalt közt hidegebben érzek s gondol 
kozom. 

TÓmts félre. Elméncség? Jó , csak neki tehát 
amugy homoeopathice: szeget szeggel; a gyógy 
szert pedig tejcukor helyett majd hizelgésbe takar 
gatjuk, ez még. annál is édesebb. Hangosan. Én is 
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merős vagyok Halász urral, s csak egy szómba 
kerül és ön elveszti állomását e csinos boltocskában. 

GUKRÁSZLYÁNY. Nem gondolnám, hogy oly 
lyasmit követtem volna el, minél fogva - 

TÓBIÁs. Naponkint tetemes kárt okoz ön a 
derék vállalkozó Halász urnak - 

GUKRÁSZLYÁNY. Meg nem foghatom , miép; 
még nyalánkság által sem, mert nem szeretem az 
édességeket. 

LEDÉR. Szép lyány, és nem szereti az édes 
ségeket l? Ez csodák csodája! 

GUKRÁSZLYÁNY. Oh, én nem a férliak hizel 
gésit értém - 

LEDÉR hirtelen. Tehát azokat szereti ön? 
GUKRÁSZLYÁNY. Mennyire semmiségeket sze 

rethctni. 

ÁKOS. Ha, ha, ha! Ki van elégítve a paj 
zánkodni akaró. 

GUKRÁSZLYÁNY. A báró ur mindig olly pajkoS. 
TÓBIÁs. Szóhoz juthatok valahára? 
LEDÉR. Tehát nem tréfál ön vádjával? 
TÓBIÁS komolyan. Teljességgel nem, sőt olly 

komoly vagyok, mint - mint _ , 
LEDÉR hirtelen. Mint midőn _- komoly szo 

kott az ember lenni? 

TÓBIÁS hidegen. Én tehát bevádolom önt Ha 
lász urnál - 
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ÁKOS. De, Görög ur - 
Töm/ts folytatólag. Hogy ön neki naponként 

tetemes kárt okoz,.mert - 
GU'KRÁSZLYÁNY némi aggodalommal. Mert _'_e 
TÓBIÁS. Mert a fagylaltat - 
GUKILÁSZLYÁNY hirtelen. Oh, azt épen nem 

szeretem, még egész nyáron egyszer sem ettem - 
TÓBIÁs. Megengedem , de azért vállamat nem 

vonom vissza, mert ön a fagylaltat tüzes szép sze 
meivel elolvasztja. 

CUKRÁSZLYÁNY kellemes meglepetéssel. Oh, 
milly pajkos ön. 

LEDÉR. Helyes, Görög ur, helyes! 
ÁKOS. Éj, ugyan ki kereste volna önben ezen 

elmésséget? 
TÓBIÁS. Nem is bennem van az _ hanem. - 

frakomban. 

LEDÉR. Hogyan? 
TÓmAS. Azon szabótul , vagy tulajdonkép 

ruhamüvésztől és voltaképen öltözetmérnöktül ve 
vém Bécsben, ki Saphirnak dolgozik. 

LEDÉR. Nem rosz igazoláS. 
TÓBIÁS. De szép Hebe, már most kérem, 

szóljon, bevádoljam é önt, vagy kész lesz talán 
még is teljesitni kívánságunkat? 

GUKRÁSzLYÁNY mosolygva. Ne vádoljon ön be 
uramnál, mert ha elhinné a vádat, ngy - nejével 
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gyülne meg bajom, tehát. majd csak inkább telje 
sitem nagyságtok parancsát. 

ÁKOS. Csak kérelmünket. 

LEDÉR. De mikép hozzuk őt ide? 
ÁKOS. Gondom lesz reá. 

LEDÉR. Én pedig majd néhány ismeretlenebb 
ismerősömet gyüjtöm ide. 

TÓmÁs feh-e. Nem mondám, hogy csak amugy 
homoeopathice --? Éljen Hahnemann! Még kissé 
beszélnek és euyelgnek a cukrászlyánnyal, azután mind 
hárman elvonulnak; Ledér a sétáló tömeg közé, Ákos 
és Tóbiás pedig lrma felé. 

IRMA. Vilma és Jenő karján az előszinre jövén. 
Még is szigorunak találom valamennyire e nézetet. 

VILMA. Én pedig rendkívül szigorunak tartom 
azt, mert a valódi szerelem mindent megbocsát. 

JENŐ. Jól jegyzi meg. nagysád, avalódi sze 
relem! De bol lelhetni azt meg? 

IRMA. Ugy van, hol lelhetni azt meg? 
VILMA. Hol az érzelmek kölcsönösen roko 

nulnak egymáshoz. Egész nemünk nevében keztyüt 
vetek önnek , ha minden érzetmélységet meg akar 
tőlünk tagadni. 

JENŐ. Bocsánat, én csak azt akarám szavaim 
mal kifejezni, hogy nehéz találni hölgyet, ki fér 
jének ellenmondásokat, némelly megtagadásokat, 
sót talán épen komolyabb foglalatosság miatti el 
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vonultságot, vagy elmellőzést s t'nakacsnak látszó 
akaratosságot meg tudna bocsátani. 

IRMA. Sok hölgyre nézve,igaza lehet önnek, 
sigy már most én is pártolom e módosított néze 
tét; de egyébiránt növekedő bensőséggel vannak höl 
gyek, kik épen az olly férfit szeretik kitüntetni, 
ki nem csupán öltözet és szakáll által különbözik 
a gyöngébbnek nevezett nemtől, hanem bércszi 
lárd önálló jellemével biztos támaszulzszolgál az 
élet viharos pályáján , és az illy hölgyek utálattal 
s megvetéssel fordulnak el azon édelgő uracsok 
'tól, kiknek szájából csak hizelgés, vagy ugyne 
vezett divatos fecsegés szokott özönleni. .. 

VILMA. Igazad van ,Irmám; de ha minden 
lyány illy nagy követelésekkel lépne föl .a férfiak 
előtt, ugy rövid idő mulva aggszüzek lepnék el a 
világot. 

JENŐ sohajtva. Fájdalom, iugy van! Vizeszü 
szüség s ledér fölületesség fő bélyege korunknak. 

ÁKOS. Bocsánat, ha háborgatoä; Jenő, nagy 
szivességet tehetnél nekem 

JENŐ. Parancsoljon - 
ÁKOS. Csemegéztünk kissé nevelő urral a 

cukrászboltban , s midőn fizetnünk kellett volna - 
TÓBIÁS. Észre vettük, hogy'pénz'nélkül jöt 

tünk mulatni. ' "' 
ÁKOS; Ugy van; kérlek tehát 'Jenő * 
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mitŐ. Sietek, legnagyobb örömmel - 
VILMA. Nem lenne ön szíves, nekünk egy 

szersmind {agylatat rendelni? 
JENŐ. Ezennel. El a cukrászboltba. 
IRMA. Gróf nr, meg kell vallanom, valóban 

sajnálom már, hogy kezet nyujték e cselszö 
vényhez. 

ÁKoS. Sajnálja nagysád? 
IRMA. Igen, mert, - mert kacajra méltó kü 

löncöt gondolék magam előtt megjelenendni, és 
ime olly szellemdús mély érzetü férfi tünik előm 
be, kit tisztelnem kell, s kinek gúnyjáték tar 
gyavá aljasitásában már tovább nem egyezhe 
tem meg. 

SOKAN a cukrászbolt előtt. Én is hallot 
tam már. 

IRMA. Mi zaj ez? . 
JENŐ boszusan a cukrászlyányhoz. Kitől hallá 

ön ezt. 

GUKRÁSZLYÁNY. Ur isten, hiszen az egész 
város beszéli? hogy Szellemfl Jenő ur nőül veszi a 
szép özvegy Kejtavi Irmát; én tehát bátor valék 
nagysádat áruimmal kinálni a menyekzőre. 

.. IRMA fölugrik. Ki teheté ezt? 
ÁkOS. Kérem nagysádat. Csöndesiti öt. 
JENŐ. S ki mondá meg önnek nevemet? 
GUKRÁSZLYÁNY. Két ismeretlen ur sétált er 



x. JEL. Az ÉLETUNTAK. 113 

re, az egyik távulról mutatámagysádat a másik 
nak, és - - 

IRMA. Távozzuuk! ' 
ÁKOS. Legyen nyugott, nagysád, nem vevék 

önt észre a bámészok. Elvezeti Irmát és Vilmát, 
JENŐ. Elég, elég; - uraim és _ körül te 

kint, félre. Elment! Hangosan. Uraim, én - kocsis, 
előre! -- Meg kell tébolyodnom! Elrohan. 

TÓBIÁS félre. Meg kell házasodnod! De vaj 
jon nincs é valami homoeopathiai viszony e ket~ 
tő közt? 

ENDRE. Hallatlan vakmerőség! Bátyám! 
IDA szorosabban tartva karját. ltt kocsim, sza 

baditson meg ön e tolongásból. Félre. Enyim vagy! 
El Endrével balra, 

AGHILL. Átkozott Ledér, ez az ó munkája; 
hozzá kell csatlakoznom, talán még orvosolhatom 
a bajt, ha tettetem magamat és kitudom a további 
rendszabályokat. Bocsánat! Elereszti Angiolina kar 
ját és a távozó Ledér után siet. 

ANGIOLINA. Kérem, kapitány ur! Nem hall. 
Oh, én szerencsétlen! Egyedül vagyok itt, és már 
esteledik! 

TÓBIÁS. Nincs ön egyedül, szép kisasszony; 
nyujtsa karját, s megőrzöm erényét. 

ANGlOLINA. Oh , hála istennek, hogy ön mé 

s 

10 
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ittvan! Mit csináltatni volna egyedül ennyi pajzán 
férfi közt? _ 

TÓBIÁS. Mint bárány farkasok között, nem 
de? A fasorom tul több bérkocsi áll; nyitottba ül 
jünk, hogy semmi rágalom ne homályosithassa 
meg önt. 

ANGIOLINA. Pirulni látna ön, ha a növeke 
dő sötétség nem ellenzené. 

TÓBIÁS. Imperiali Júlia grófnő is így szola 
Fiescohoz!! De siessünk tovább. Karöltve indulnak. 

Mi az, midőn a jogszerüség karöltve jár a sza 
badsággal. 

ANGIOLINA. Juste milieu! 

TÓBIÁS. Tehát a középuton menjünk! Mind 
ketten el. 

változás. 

Szoba szellemü Jenő lakásán, 

TIZENEGYEDIK JELENET. 

SZOLGA. Utána KÉZMÜVES. 

SZOLGA gyertyákat tesz az asztalra. Ne is fá 
rassza magát utánam; hányszor mondám már, hogy 
nagyságos uram csak magyar mesteremberekkel 
szokott dolgoztatni. 
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KÉZMÜVES. En - én - 
L SZOLGA. Pesten vénültem meg és még sem 
tudok magyarul, - ezt akarja mondani? Elég szé 
gyen! Int kezével. Isten hirével! Kézmüves vállvo 
ultva el. 

TIZENKETTEDIK JELENET. 

SZOLGA. SZELLEMFI JENŐ mindjárt a kézmüves 
eltávozta után berohan. 

SZOLGA. Több kézmüves kereste nagyságo 
dat, egyet elutasítottam közőlök, mert tudtam, 
hogy nem méltóztatik ollyanokkal dolgoztatni, kik 
magyarul nem tudnak. A többi a szomszéd korcs 
mában várakozik; tudom, mindjárt itt lesznek, ha 
látták nagyságodat. 

JENŐ indulatosan jár t'ól s alá, nem ls figyelve a 
szolgára, 

TIZENHARMADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. ASZTALOS. 

ASZTALOS. Bocsánat, nagyságos m'am, hogy 
illy későn alkalmatlankodom; de hallván, hogy egy 
hét mulva lesz a nagyságos ur mennyekzője, te 
hát - 
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JENŐ föllobbanva. Mit akar ön -? 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. KÁRPITOS. 

KÁRPITOS. Alázatos szolgája ,. nagyságos 
uram; én Pamlag Ferenc vagyok, és bátorkodom 
raktáramat ajánlani nagyságod menyekzőjére , leg 
váloga - 

JENŐ indulatosan. Valamennyi gonosz lélek el 
lenem indult, vagy az őrültek háza nyllt meg kin 
zásonu'a? El szemeim elől, különben - A kézmü 
venek csodálkozva el. Látom már, hogy nincs mara 
dásom, pusztulnom kell e romlott városbul. Jan 

- csi, l'ogass be, megyek. 
SZOLGA. Most? 
JENŐ. Tüstént! Szolga el, 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 

SZELLEME! JENŐ. GEWREWG TÓBIÁS az utóbbi 
szavak mondáaakor lép be. x 

TÓBIÁS. Hová szándékozik ön? 
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JENŐ boszusan. Pokolba! Kirohan. 

TÓBIÁS. Vajjon utána menjek é? Nagyon ha 
ragszik. - Annál jobb. -_ Majd még jobban meg 
haragitjuk, és minden jól menend, mert hasonlók 
hasonlókkal gyógyltatnak ; - tehát ezentul is 
csak - homoeopathice. El. 
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NEGYEDIK FELVONÁS. 

Szoba Bátor-i Ákos lakásán. 

ELSŐ JELENET. 

BÁTORI ÁKOS reggeli pongyolában. GEWREWG rómÁs. 

ÁKOS. Ez váratlan kífejlés. 
TÓBIÁS. De annál jobb. 
ÁKOS. En ellenkezótül tartok. 
TÓBIÁS. Most bizonyosan célt érünk. 
ÁkOS. A dolog minden esetre kétes kimenetu. 
TÓBIÁS. A ki nem mer, az nem is nyer. 
ÁKOS. Ugy hiszem, nem volt jogunk annyira 

kockáztatni Kéjtavíné nevét s böcsületét. 
TÓBIÁS. De ha csak így tehettük őt boldoggá 'c? 
ÁKOS. Ez még nagy kérdés, mert szívébe nemv 

láthatunk. 

TÓBIÁS. Mi ugyan nem, de komornája igen is. 
ÁKOS. Ezt még nem tudám. 
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TÓBIÁS. Én iscsak mult éjjel juték e titok 
birtokába. 

ÁKOS. Ej, ej, Görög ur, ön éjjel vadássza 
szép hölgyek komornáinak titkait? 

TÓBlÁS. Miért nem,ha tilalomtábla nem riaszt 
előtte? De ezuttal egészen ártatlan vagyok. Amint 
Jenő mult éjjel, minden tartóztatásom dacára, el 
utazott, azonnal Ledér szállására sieték, tanács 
kozni vele szükséges intézkedések iránt, s megtu 
dám tőle, hogy ő Szendrői Vilmát szereti. 

ÁKOS. De hihetőleg remény nélkül? 
TÓBIÁS. Az olly kalandorok a legnagyobb le 

hetlenséget is bátran szokták reményleni. Ledér 
annyira meg van győződve ellenállhatlanságáről, 
hogy a lelkes Vilma szerelmét is olly könnyen gon 
dolja megnyerhetni, mint némelly elvirnlt divat. 
hősnék pillanatnyi lobbanásit. 

ÁKOS. És e mellett Irma komornájával is né 
mi viszonyban áll? 

TÓBIÁS. Oh, nem; de mivel tudja, hogy ügyes 
komornak nagy hatást gyakorlatnak asszonyaikra, 
tehát ajándékkal magához édesgelé a fecsegni sze 
rető lyányt, és többi közt azt is megtudá tőle ,hogy 
Irma nem igen gyülöli'Jenőnket. 

ÁKOS. Nem hihetem, hogy olly müvelt asz 
szony szíve viszonyiról tudna szólni komorna előtt. 
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TÓBIÁS. Oh, az ügyes komornának egyetlen 
szó is elég , melly öntudatlanul mondatik. 

ÁKOS. Ohajtom, hogy igaza legyen a komor 
nának, ngy legalább nem félhetünk a szép özvegy 
méltó szemrehányásitól; mert végre csakugyan 
menyekző seglt minden bajon. 

TÓBIÁS. Bizonyosan. 
ÁKOS. És miben állapodtak meg önök Ledér; 

rel? 

TÓBIÁS. Végkép még nem határoztunk sem 
mit, részint mivel nagyságoddal is szólni akarék 
előbb, részint pedig, mivel fontos ügyben nem 
tanácsos józan megfontolás nélkül határozni. 

ÁKOS; Nem lesz é Jenőre és egész tervünkre 
nézve veszélyes, ha sokáig magára hagyjuk őt? 

. TÓBIÁS. Oh, élete ellen hizonyosan nem fog 
semmit tenni, mert elutazása előtt még kezeimbe 
cda szlnmüvét, hogy a játékszini választmánynak 
adjam be; nincs tehát mit félnünk. Egyébiránt pe 
dig megigéré, hogy az első postaállomáson vára 
kozni fog reám. 

ÁKOS; Mikor utazik utána ön ? 

TÓBIÁS. Ma elvégzem dolgaimat, és holnap 
jókor reggel uton leszek. 

ÁKOS. Együt megyünk; ngy is Pozsonyba 
szólitnak dolgaim. 

TÓBIÁS. Igen örvendek. Nagyságod tekintete 
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minden esetre hasznos befolyásu leend Jenőnkre, 
főkép ha valami botorságot akarna elkövetni. 

MÁSODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA levéllel, 

SZOLGA. Kéjtavi házból. Átadja a levelet. Vá 
laszra nem akart várakozni a vadász. El. 

ÁKOS. Hihetőleg szemrehányások.Fölboulja a le. 
velet. és olvassa. „Gróf ur ! A tegnapi történet után bö 
csületérzésem azt sugalja, hogy távoznom kell Pest 
rül. Ön rokonán segitni akarván, városi fecsegés 
_tárgyává tőn engem; mit azonban örömmel bocsá 
tok meg, ha szerencsétlen állapotjából kigyógyul 
azon férfi , kit ismeretségünk rövid ideje mellett is 
tisztelni tanulék. Van szerencsém“ - 

TÓBIÁS. Az aláirás? 
ÁKOS. Irma. 

TÓBIÁs. Tehát ő is elment. 
ÁKOS. Bizonyosan, mert a tegnapi napsza'm 

áll a levélen. 

TÓBIÁs. Ez kissé váratlanul jött. 
ÁKOS. Mihez fogjunk most? 
TÓBIÁS rövid gondolkozás után. Mind a kettő 

elhagyá Pestet,'-- ez uj tanujele a köztök ural 
kodó lélekrokonságnak. 

EREDETI JÁTÉKszlN. x. K. ll 
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ÁKOS. De mi következik ebből? 

TÓBIÁS. Hogy lelkeik homoeopathiai nton 
járnak, következéskép bizonyosan föllelik egymást. 

ÁKOS. Csak tudnók, merre utazott Kéjtaviné. 
TÓBIÁS. Ledér minden esetre tudni fogja. 

.. Tüstént hozzá sietek. 

ÁKOS. Ma délben vendégeim önök,hogy min 
den szükségest elintézbessünk. 

TÓBIÁS. Hol találom nagyságodat, ha talán 
még hamarább kellene szólanunk? 

ÁKOS- Casinoban. 

TÓBIÁS. Ajánlom magamat! El. 

Változás. 

Keskeny utca Pesten. 

HARMADIK JELENET. 

SCHLECHTENKRON ACHILL sietve jó balról és az 
átelleni kávéházba távozik. SZELLEMFI ENDRE egy 

két perc mulva kijő az előbbivel. 

AGHILL, Bocsánat, de annyi ember előtt nem. 
szőlhaték ;már lakásán keresém önt. 

ENDRE. Igen korán szoktam reggelizni, s e 
kávéház még tanuló korombul kedves előttem , ám 
bár ördög kápolnájának szokták nevezni. 
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AGHILL. Csodálom, hogy olly nyugottnak látom 
önt. 

ENDRE. Semmi különös okot nem tudok nyug 
talanságra. J 

ACHILL. Tehát nem tudja ön, hogy bátyja 
ENDRE. Elutazott? Oh igen __ ' 
AGHILL. Nem elutazott, hanem megszökött 

Kéjtavi Irmával. 
ENDRE föllobbanva. Hogyan? 
AGHILL. Mondom, megszökött! 
ENDRE kissé nyugottabban. Talán csalatkozik 

ön, hiszen tulajdon szemeimmel látám őt kocsiba 
szállni. Őjószáginkra utazott, és az első posta 
állomáson Görögre várakozik. 

AGHILL. Alkalmasint, hogy tanu legyen a 
menyekzőn. 

ENDRE. Nem hihetem, - Irma - 
AGHILL. Most jövök házától, és megtudám, 

hogy hajnalban postalovakkal Bécs felé utazott. 
ENDRE fülindulva. Már most hinni kezdem az 

egész ocsmányságot; bátyám bizonyosan jószágink 
ra viszi Irmát - 

ACHILL. Ugy van, hiszen a bécsi uton fek 
szik urodalma; valóban sajnálom önt. 

ENDRE. Várj, képmutató szenteskedő bátya, 
ha nem gátolhatom is, legalább megkeseritem 

ll° 
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örömedet; de még koransem vagy nyertes, mín 
dent elkövetek - 

AGHILL szavába vág. Mindenek előtt siessen ön 
a postára , tudja meg, hogy mellyik állomásraren 
deltetett Irma lovakat, és azután - 

ENDRE. Azután röpülök utána. Elrohan, 
AGHILL utána néz. Ha, ha, hal fuss csak utá 

na, én pedig használni fogom az időt és az első 
íngerültségbcn bizonyosan győzök. El. 

Változás. 

Szoba Humpenburg Ida lakásán. 

NEGYEDIK JELENET. 

HUMPENBURG IDA kimenésre készülóleg öltözködik. 
VINAIGRE ANGIOLINA. 

IDA. Vajjon künn találjuk é Endrét a császár 
fürdóben? Tegnap legalább ígérte. 

ANGIOLINA kissé csípősen. Ha még is tudná, 
hogy Kéjtaviné ott lesz. 

IDA. Ugy hiszem, megnyíltak már szemei, 
hiszen láthatá, hogy le sem vette szemeit bátyjá 
ról tegnap a városligetben. 

ANGIOLINA. Véleményem szerint minden ne 
hézség vagy ellenzés még inkább növeli a férfiak 
szerelmét. 
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IDA. Az én koromban még nem birhatni illy 
tapasztalásokkal; de ön természetesen - 

ANGIOLINA. Oh, kérem alázatosan, még én 
is hajadon vagyok, és pillanatig sem feledém, hogy 
őseim egykor első hivatalait tölték be Franciaor 
szágnak - 

IDA. Oh, bocsánat, nem akarám önt sérteni; 
de megvallom, neheztelek kissé, mivel darab idő 
óta nem egyezik meg véleményünk; ön valóban 
nem hasonlít őseihez. 

ANGIOLINA. Kérem - 

IDA. Nem, nem, mert azok bizonyosan min 
denkor egy véleményben voltak urokkal. 

ANGIOLINA. Én csak _ 

IDA. Ön csak Achill buzgó, - de hagyjuk 
ezt, s csak azt jegyezze ön meg magának, hogy 
környezőimmel szeretek egy véleményben lenni, s 
hogy én nem fogom megelőzéssel keresni kedvöket. 

ANGIOLINA. Minden törekvésem oda menend, 
hogy elégületlenségre többé ne szolgáltassak al 
kalmat. Félre. Ugyan ki hitte volna, hogy végre 
még ellenem intézi nevelési elveimet! 
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ÖTÖDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA. Utána nyomban SCHLECH 
TENKRON ACHILL. 

SZOLGA. Schlechtenkron báró ur ó nagy 
Sága! 

lDA. Mondd, - hogy nem - 
AGHILL'hirtelen belép, a 'ezolga' távozik. BO 

csánat, nagyságocskám, hogy az engedelmet nem 
várván meg, illy illetlenül berohantam. 

IDA. Szinte neheztelnem kellene, - még öl 
tözetlen vagyok - 

AGHILL. Reménylem, menteni fogja vakmerő 
ségemet azon hir rendkivüli fontossága, melly vá 
gyaimon kivül jöttemet okozá. 

IDA. Fontos hir? . 

AGHILL. Fontos, és valóságos regénykaland 
egyszersmind. 

IDA. Kíváncsivá tesz öíl. 
AGHILL. Szellemü Endre - 
IDA. Endre -? 

AGHILL. Elutazott. 

IDA. Elutazott? Tegnap szót sem monda szán 
dékáról. 

AGHILL. Az olly utazásról nem is igen szo 
kás előleg szólani. 
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IDA ijedten. Ön megijeszt, talán -- meghalt?! 
AGmLL hidegen. Oh, nem, csak megszökött 

Kéjtavi Irmával. 
IDA magán kívül. Endre Irmával? 
AGHILL. Endre Irmával. 

ANGIOLINA. Hallatlan! 

IDA. Illy képmutatás! 
AGHILL. Valóban, ez nem mindennapi ese 

mény. 
IDA. És Jenő? 
AGHILL félre. Mit mondjak? Hangosan. Jenő ? 

- A megcsalatott Jenő? Utánok ment, karddal s 
pisztolyokkal. 

IDA. Szent isten, Endre élete veszélyben! 
AGHILL. Hiszen ótalmazhatja magát. 
IDA. Testvérgyilkolás! 
ANGIOLINA. Borzasztó regény! 
IDA. De nem, nem hihetem - 
AGHILL. Böcsületszavamat reá, hogy néhány 

Óramulvaa bécsi uton lelheti őket nagysád, ha 
talán némi gúnyos célzással gátlani akarná a történ 
hető testvérgyilkolást. 

IDA. De talán még is csalatkozik ön, - az 
emberek gyakran többet szoktak beszélni, minttu 
lajdonkép kellene _ 

AGHILL. De ha böcsületszavamra mondom, 
hogy - 
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IDA. Nem, nem, - nem hihetem, hogy Ir 
ma illy alávaló képmutatásra tudott volna aljasulni. 

HATODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZOLGA. 

SZOLGA. Búcsujegy Kéjtaviné ő nagyságától, 
ki ma hajnalban utazott elinnen; ajegyet házmes 
tere hozá. Átadja a jegyet1 és távozik. 

IDA. Tehát még is igaz ! Az asztal melletti szék 
re hanyatlik. 

AGmLL. Nagysád roszul érzi magát - 
ANGIOLINA, Elájult! Szagos üvegcsét tart orra alá. 
IDA fölugrik. El tőlem, ravasz kigyófaj. 
ANGIOLINA. Az istenért, - orvosért küldök. 

Indul. 

IDA. Maradni fog ön, parancsolom! 
AGI-IILL. De nagysád valóban roszul érzi ma 

gát - 
IDA. Ugyan mikép érezhetném magamat ro 

szul ennyi jó hír után? 
AGHILL hizelgve. Nyugodjék meg nagysád, a 

történt dolgokat nem valtoztathatni meg - 
IDA hirtelen. Ki mondja azttErős akarat min 

dent véghez vihet. Ha Irma illy képmutató, ngy 
kolostorba megyek, mert minden emberben leg 
alább fél ördögöt kellene látnom. 
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AGHILL {éh-e. Komolyabban veszi a dolgot, 
mint jellemétül vártam. Hangosan. A szenvedély 

IDA. Ez nem mentheti őt, mert Endre olly fér 
fi, kinek szerelmét nem szégyenelheté - 

AGHILL. Talán női szeszélybül tevé - 
IDA. Az sem terjedhet annyira. 
AGHLLL. Miért e makacs kétkedés, nagysá 

gos asszonyom, holott én - 
IDA hlrtelen. Épen az tesz kétkedővé, hogy 

Ön hozá e hirt, mert ismerem - 
AGHILL szavába vág. Forró szerelmemet ? Oh, 

bár ismerné azt nagysád, ngy bizonyosan szóval 
sem említené többé azon hálátlan iljoncot,ki nagy 
sad szívét meg tudá vetni egy olly _. 

IDA. Ne tovább, kapitány ur, ki veté meg 
szívemet , vagy ki nem, -- azt meghatározni nem 
bízom öure. 

AGHILL. E haragvó hang gyilok gyanánt seb 
zi szívemet. - 

IDA. Hagyjuk ezt, báró ur; kedves Angioli 
nám, menjünk, minden áron tisztába kell jönnöm. 

AGHILL némileg zavarodtam. Nagysád talán--? 
IDA. Nem talán, édes báró ur, hanem bizo 

nyosan; menjünk, Angiolina, kocsim kapu alatt 
áll, Császárfürdő helyett Bécs felé rándulunk, gú 
nyosan, meggátlani a történhető testvérgyilkolást. 
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AGHILL. Nem is tudja nagysád, melly uton 
mentek - 

IDA. Majd megtudom Irma, vagy Endre em 
bereitől. Ugy van, édes kapitány ur, én ármányt 
gyanítok az ön részér-ül , mert nagyon természe 
tesnek találom, hogy barátném a tegnapi jelenet 
után elhagyat. Budapestet, s vajion nem tehette é 
ugyan ezt Jenő is? Endre pedig talán bátyját'kö 
vette? Világosan kell tudnom mindent, mert az 
egész emberiség iránti bizalmamat Veszteném, ha 
Irma ezt tehette volna. Meg kell tehát minden áron 
győződnöm az igazságról. Ajánlom magamat, ka 
pitány ur. El Angíolinával, 

AGHILL pillanatnyi szünet után. Mi lesz ebből? 
Hm, én egészen mást vártam. Achill barátom, 
minden tapasztalásod dacára sem ismered még az 
embereket. S mi lesz ennek vége? Gondolkozik. 
Én nem tudom! Neki bátorodva. De mit ábrándos 
kodom itt, mig Ledér talán kacag, hogy cselszö 
vénye sikerült. Ledér? Ugy van, neki köszönhe 
tem ezt; da megállj, gaz kalandor, cselszövésben 
fölöttem állasz, jól van, határozzon tehát a kard. 
Második nagy Sándor gyanánt fogom keresztül 
vágni a csomót, mert hitelezőimet mind a gazdag 
Idával biztatám, és megmutatom, hogy leleményes 
elméd dacára is nekem csakugyan mindem sikerül. 

indulatosan el. 
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Változás. 

Pesti Dunapart; fenékszinen indulásra készülő gőzös. 

HETEDIK JELENET. 

LEDÉR GYŐZŐ. SZOLGA utí bördővel s felköntössel 
követi őt. 

LEDÉR. Hamar, hamar, mindjárt nyolcat üt 
az óra és itt hagy bennünket Árpád. 

SZOLGA. Még nem harangoztak. 
LEDÉR. Mikor harangoznak, akkor már a 

kerekek is mozgani készülnek; siessünk. 

NYOLCADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. GEWREWG TÓBIÁS sietve jó, és még 
a színfalak közöl kiált. 

TÓBIÁS. Barátom uram! Báró ur! 
LEDÉR visszatekint. Ah, Görög ur? 
TÓBIÁS. Szállásán keresém önt, s hallám, 

hogy gózösre siet. 
LEDÉR. Igen, gőzösre, s menyekzőre. 
TÓBIÁS csodálkozva. Hogyan? 
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LEDÉR. Menyekzőre bizony, vagy nevezzen 
ön engem butának. 

TÓBIÁS. Tudja ön már, hogy Inna - 
LEDÉR. Mindent tudok, sőt alkalmasint még 

önnél is többet; de a gőzös mindjárt indul, siet 
nem kell. 

TÓBIÁS. De kérem - 

LEDÉR. Levelet küldék önnek , mellyet szál 
lásán fog találni; abban mindent körülményesen 
fog olvashatni, most csak annyit mondok, hogy 
Irma komornájától kitudám az utazási tervet, ko 
csisát megvesztegetém, és - de a többit majd 
megmondja levelem, most sietnem kell, különben 
itt maradok , és a szépen kezdett munka végre csak 
ugyan dugába dőlhetne. A szolgával együtt a gőz 
hajóra siet; az óra azonnal ütni kezd, a hajón csöudit 
nek és a gőzös távozik. Távozta utbn három ágyulövés 
hallik színfal mögül. 

TÓBIÁS. Ledér! - Báró url _ Dehogy 
hallja. - Furcsa dolog! Hányan vagyunk e ka 
landba bonyolítva, majd mindnyájunkat más érdek 
izgat, és még is: tanítványom elutazott, Kéjta 
viné elutazott, Ledér most lépett hajóra, holnap 
én is elutazom Ákos gróffal, és ugyancsak ne 
vetnék, ha Valamikép Endre, a dzsidás kapitány 
és a huszonnyolc esztendős grófnő is elutazná 
nak; azonban illy gyönge lyányka talán nem is 
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merné illyesmire vetni fejét. Ennyi különböző jel 
lemü és érdekü ember mind ugyanazon tettet kö 
veti el, - már ez csakugyan egészen a homoeo 
pathia elvei szerint történik. De már most lássuk 
a levelet. El. 

Változás. 

Korcsmaterem falun, Pesttől két órányira; az elószinen 

asztal, négy oldall- és három fenékszini ajtóval; a 
közép ajtót kivevén a többi számmal van ellátva. 

KILENCEDIK JELENET. 

KORCSMÁROS az 1 szám alatti baloldali szobából 

jó ki és beszél. 

KOHGSMÁROS. Igen sajnálom; de a munka 
olly sok időt kíván, hogy holnap délutánnál előbb 

semmi esetre nem fognak nagyságtok tovább utaz 
hatni; én azonban mindent elkövetek, hogy pa 
naszuk ne legyen nagyságtoknak szegény házam 
ellen. Távozni akar. 

TIZEDIK JELENET. 

ELŐBBI. HUMPENBURG IDA. VINAIGRE ANGIO. 

LINA a középajtóu jőnek be. 

IDA. Kaphatunk szobát? 
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KORGSMÁROS. Van szerencsém szolgálhatni; 
méltóztassanak nagyságtok _ Nyitja a 2 szám alatti 
szobát baloldalon. 

IDA Angiolinához. Még jókor érkeztünk. 
ANGIOLINA. Már távulról megismerem a ka 

puban álló szolga öltözetét. 
IDA. Csak átöliözködöm és mindjárt - beszé 

det. folytatva el Anglolinával a szobába. 
KORGsMÁROS beteszi az ajtót. A mult éjjel óta 

olly sürün érkeznek hozzám előkelő vendégek, 
hogy legalább félévi haszonbérelhet csikarhatom 
ki tőlök; bárcsak ezeknek is tengelyök törölt vol 
na, hogy holnapig ne mozdulhatnának házamból. 
Talán megszerezhetem a kocsist egy pár itce borral, 
hogy hirtelen valami kárt tegyen a hintón. Indul a 
közép ajtó felé. 

TIZENEGYEDIK JELENET. 

ELŐBBI. SZELLEME“! ENDRE gyorsan lép be a kü 
zépajtón. 

ENDRE. Nem érkezett ma reggel két asszony 
ság Pestről. 

KORGSMÁROS. Sőt igen is, épen e pillanat 
ban .- 

ENDRE hirtelen. Hol vannak? 



Xn. JEL. Az ÉLETUNTAK. 135 

RORGsMAROS. Bejelentscm nagyságodat? 
ENDRE. Nem szükség, - ismerősök va 

gyunk - bizonyosan együtt érkeztünk volna; de 
az átkozott rosz postalovak -, csak hamar, 
hol szobájók ? 

RORGSMÁROS a 2 sztm alatti ajtóra mutat. Itt. 
ENDRE. Köszönöm. A szobába siet. 

KORGsMÁROS. Nem méltóztatik nagyságod 
szobát parancsolni? Dehogy hallja szavamat; - 
vajjon ki lehet? Bizonyosan eltaláltam, hogy mely 
lyik szobába kívánkozik , mert különben már visz 
szajött volna. Órát buz ki zsebébül. Mit látok? Már 
tizenegy óra elmult; már most csakugyan ideje, 
hogy lármát üssek a konyhában, különben éhesen 
maradnak uraságaim. Indul a középajtó felé. 

TIZENKETTEDIK JELENET. 

EÉŐBBI, SZELLEMFI JENŐ jobboldalról a 3 szám 
alatti szobából, háló öltönyben s papucsban, fején pon 

gyola sipka, kezében levél. 

JENŐ. Kocsmáros ur! 
KORCSMÁROS. Méltóztassék! 
JENŐ. E levelet Pestre szeretném küldeni. 
KORGSMÁROS. Gondom lesz reá. 
JENŐ. De igen sürgetős. 
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KORGSMÁROS. Épen most érkezett egy fiatal 
ur Pestről postalovakkal, a legény tüstént nye 
regben lesz és elviheti a levelet, ha parancsolni 
méltóztatik - 

JENŐ. Az alkalom igen kedvező; itt a levél, 
és itt pénz a postalegény számára, hogy jobban 
siessen és személyesen adja kézhez a levelet. 

KORGSMÁROS. Az utca - 

JENŐ. A ház számával együt világosan föl van 
jegyezve a elm alatt; könnyen, megtalálhatja a 
legény. Fogja ön. Átadja a levelet és pénzt. 

KORGSMÁROS- Reggelit nem méltóztatik paa 
rancsolni, nagyságos uram? 

JENŐ. Elmult már ideje, majd csak délben - 
KORGSMÁROS. Jó ebéddel lesz szerencsém 

szolgálni. 
JENŐ. Kérem, siessen ön a levéllel. 
KORGSMÁROS. Megyek tüstént. Indul és ismét 

visszajő. Ne küldjem be nagyságod szolgáját öl 
töztetni? 

JENŐ. Magam szoktam öltözködni, míg egész 
ségem engedi. 

KORGSMÁROS. A mint parancsolni méltóztatik. 
Bókolva el középen. 

JENŐ. Hála az égnek, hogy valahára meg 
szabadultam a fővárosi zajgástól, és hogy nem 
kell többé látnom azon embereket, kik üldöző ár 
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mányukkal végre még őrültté tettek volna. És lr 
ma? Ő bizonyosan észre sem veendi távozásomat, 
valamint a ragyogó nap sem homályosul el egy 
földi lény halála miatt. Irma! Milly - 

TIZENHARMADIK JELENET. 

SZELLEMFI JENŐ. SCHLECHTENKRON ACHlLL 

teljes diszöltözetben. 

AGHILL a fenékszinen félre. Itt van tehát azon 

utált őrjöngő, kinek kijózanitása miatt'végre még 
minden tervem s szerencsém füstbe mehetne. Le 

dér esze s nyelve éles; de megmutatom, hogy 
kardom még élesebb. Hangosan. Jó reggelt, uram! 

JENŐ visszatekint. Ki az? Hah! Félre. Pokol 

üzi velem játékát , hogy még itt sem lehet 
nyugtom? 

AGHILL hidegen. Jó reggelt mondék önnek“ 
uram; az udvariság viszonzását kivánja az illy üd 
vözletnek. 

JENŐ. Bocsánat, meg valék lepetve, egyéb. 
iránt pedig e nyerseskedés , ngy hiszem, föloldott 
az udvariság szabályi alól - 

AGHILL. Tehát meglepé önt csekélységem lá 
tása? 

12 
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JENŐ. Legalább váratlanul történt önnek meg 
jelenése. 

AGHILL. A mit nem óhajtunk, az mindenkor 
váratlanul szkott jőni. 

JENŐ- Nincs okom tagadni - 
AGHILL szavába vág. Hogy nem ohajtá ön 

megjelenésemet? Azt eskü nélkül is elhiszem; ha 
ha ha! 

JENŐ. Uram --! 

AGHILL. Uram?! S mi tovább? 
JENŐ. Ön szándékosan sértő kezd lenni - 
AGHILL. Valóban nem csalatkozik ön. 

JENŐ. Kapitány ur, gondolja meg, hogy a 
magyar béketürésnek is vannak határai - 

AGHILL. Kevés példáját tudom. 
JENŐ hevülve. Ne ingereljen ön tovább, kü 

lönben - 

nemu. kihivó tekintettel. Különben? 

JENŐ erőtetett hidegséggel. Szinte feledém, 
. hogy az önhez hasonlókat azzal büntethetjük leg 

{ájdalmasabban , ha egyedül hagyjuk saját csekély 
ségökkel, -- jó reggelt, kapitány ur! Szobája fe 
lé indul. - 

AGHILL fellobbanva. Hah, még gúny _! Nem 
szabadul ön olly könnyen. Elégtételt kívánok! 

JENŐ. Szót sem akarok önnel vesztegetni. 
Ismét szobájához közelit. 
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AGHILL. Ha ha ha! Mondhatom, eredeti re 
gényhős! Hölgyet merészel rabolni, és kardvillo 
gás elől búvik. 

JENŐ visszatér. Kapitány ur, mit akar ön e 
rágalommal ? 

AGHILL. Rágalommal? 
JENŐ. Igenis, mondom, rágalommal. 
AGHILL. Minek e tettetés, uracskám? 
JENŐ. Mérsékelje ön magát. 
AGHILL. Nincs okom reá. 

JENŐ. Szóljon világossabban. 
AGHILL. Világosabban? Tehát csakugyan ta 

gadás mellett akar ön maradni? 
JENŐ. Hazugság nem kenyerem. 
AGHLLL kardjára csap. Célzás akart ez reám 

lenni? 

JENŐ. Fölvilágitást kivánok most, azután fe 
lelni fogok kérdéseire. . 

AGHILL. Ám legyen tehát, ha épen ugy ki 
vánja ön. Én szeretem Humpenburg Ida grófnőt. 

JENŐ. Nem kivánok önnek biztosa lenni - 
AGHILL. Ez is a többiheztartozik. A grófnő 

hajlani látszék hozzám - 
JENŐ. De - 

AGHILL. Mondom, ezt is tudni kell önnek, 
hogy megértsen. . 

JENŐ. Tehát csak tovább. 
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AGHILL. Miután azonban önnek öcscsével 

megismérkedék Ida, azonnal hidegülni kezde irán 
tam - 

JENŐ. Nem gáncsolhatom a grófnő izlését. 
AGHILL. Uram, ez uj sértés! 
JENŐ. Szégyen, gyalázat; katona és illy hiú! 
AGHILL. Ember! -- De, hagyjuk csak; lesz 

időnk számolásra. Hallja ön a többit. Endre 
lrmát szereté - 

JENŐ. Irmát? 

AGHILL. Igen is, Irmát, kivel még Graefen 
bergben ismerkedék meg. 

JENŐ. És Irma? 
AGHILL. Viszonzá érzelmét. 

JENŐ. Nem hiszem. 

AGI-“LL. Endre legalább hitte. 
JENŐ. Csalatkozék. 

AGHILL- Ne vitatkozzunk. Önt meg akartuk 
gyógyítani életunt ,embergyülölésébül, és köszö 
netül mindnyájunk boldogságát földulta ön. 

JENŐ. Én? 
AGHILL. Igen is, ön, mert Irmát elrablá. 
JENŐ. Én Irmát? 
AGHILL. Egész Pest tudja már, s mindenki 

csodálkozik, hogy ön, 'a közkacaj tárgyául szol 
gált penészes szobahős, néhány nap alatt olly re 
mekül tudá elcsábltaniaszépûatal özvegyet, ki kii 
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lönben bizonyosan egészen Endréhez hajlott volna, 
és én talán már oltár elébe készülhetnék Idával, 
míg most szerencsétlenné tevé ön tulajdon öcs 
csét, ki végre csupa kétségbeesésbül Idának nyuj 
tandja kezét, és én -- növekedő lndulatossággal elég 
tételt, uram; még menyekző előtt ujra özvegygyé 
teszem a szép Irmát. 

JENŐ kit csak e név képes kiragadni határta 
lalan bámuláséból. Kapitány nr. 

AGHILL. Semmi habozást nem fogadok el, 
elégtételt! 

JENŐ. A pokol minden gonosz szelleme ár 
mánykodik é ellenem, vagy megtébolyodtam .?' 

AGHILL. Elégtételt! 
JENŐ. Legiszonyubb tévedés van a dologban; 

én mult éjjel hagyám el Pestet. 
AGHILL. Ugy van, és Irma sem látá ott fel 

' jőni a napot. 
JENŐ. Bizonyosan tudja ön? 
AGHILL kitörő boszusággal. Ne tagadja Ön 

még tovább is azt, mi utcaregévé lőn már Buda 
pesten. 

JENŐ emeltebb hangon. Böcsületemre eskü 
szöm, hogy nincs velem lrma. 
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TIZENNEGYEDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. KÉJTAVI IRMA az 1 szám alatti szo 
bábóL 

IRMA. Nevemet hallám - Megismeri Jenőt és 
Achíllt. Mit látok? 

AGHILL gúnykacajjal. Tehát csakugyan ha 
zugsággal párosult önnél a nyulszivüség? 

JENŐ indulattól elragadtatva. Itt sem kerülhe 

tém el tehát afölöttem uralkodó megfoghatlan 
cselszövény hatását? És mindenütt ezen tiszta 
hölgy böcsületét csonkítják azon gaz -_ 

AGHILL. Ne nagyobbitsa ön a bajt; kapok é 
már valahára elégtételt? 

JENŐ szobája ajtójára mutat. Itt szobám, uti 
pisztolyaim töltvék, néhány perc mulva önnél va 
gyok és elvégezzük bajunkat. . 

AGHILL. Elvárom önt. El jobbra a 3 szám alatti 
szobába. Q 

IRMA. Az istenért, mit kell hallanom? 
JENŐ fokonként növekedő hévvel. Azt, nagysá 

gos asszonyom, hogy én legboldogtalanabb ember 
vagyok az egész földtekén, s csupán önnek terhére 
és kinjára születtem. 

IRMA. Ön a tegnapi kellemetlen jelenést ér 
(l -? 
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JENŐ, Tegnap a szemtelenség tetőpontjának 
gondolám azt; de csalatkoztam - 

IRMA. Mi történt? 

JENŐ. Budapesten utcaregévé vált, hogy én - 
IRMA. Hogy ön -? 
JENŐ. Hogy én -- elszöktetetém nagysádat. 
IRMA ijedten. S e véletlen összeütközés? 
JENŐ. A kapitánnyal? 
IRMA. Igen. 
JENŐ. Azért történt, s mivel tagadám e tet 

'tet, mellyet gondolatban sem engedett volna ve-. 
lem elkövettetni azon forró tisztelet, mellyet nagy 
sád iránt keblemben táplálok. 

IRMA emelkedő bensőséggel. Barátink valóban. 
minden illedék határin tulhágtak. 

JENŐ. Mikép érti ezt nagysád? 
IRMA. En e találkozásunkat, főleg miután 

még a kapitány is ide érkezett, nem tarthatom pusz 
ta véletlenségnek. Uj kocsim tengelyének eltörés 
azonnal gyanusnak tetszék nekem; a tengelyszeg 
épen itt a korcsma közelében esett ki, és kocsi 
som a baj előtt néhány perccel sokáig motozott 
a kocsi alatt. 

JENŐ. Ezen ujabb botrány miatt örökre ne 
heztelni fog reám nagysád! 

IRMA. Mikép neheztelnék én önre, ki még 
inkább tárgya e méltatlan játéknak? 
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JENŐ. Miattam kell nagysádnak szenvedni, 
mint ártatlan áldozatnak , mikép azt épen Schlech 
tenkrontól hallám. 

IRMA. Fájdalom, én is használtatni engedém 
magamat ön ellen némileg eszközül; de legyen 
mentségem, hogy csak legtisztább szándék vezér 
lé tettemet. Én vissza akarám önt adni a világ 
nak, mellyből, mint hallám, egy méltatlan, vagy 
legalább ön által annak tartatott hölgy miatt vo 
nult el ön. 

JENŐ. Oh, ne nevezze őt nagysád méltatlan 
ria-k, azon angyali teremtményt, kinek egyetlen 
mosolyára sem vagyok érdemeS. Ágyulövés hallik. 

IRMA. Ne legyen ön olly igen tulzó; vala 
mint az önérdem tulböcsülése nem dicséretes, ugy 
a határtalan szerénység sem helyes jellemvonás 
az ép öntudata férfiban. 

JENŐ. Vigasztaló napsugár gyanánt hatnak 
nagysád édes szavai keblem éjelébe, mellynek föl 
viradtát nem merém reményleni 

IRMA. Ne engedje ön magát martalékul egy 
hölgy emlékének , s gondolja meg, hogy a világ 
tól és élettől egy férfinak sem szabad visszavonul 
ni, kitől hasznos szolgálatokat várhat és követelhet 
a haza. Azért feledje ön azon hölgyet és gondolja 
meg, hogy valódi férfi szívében első helyen min 
lenkor a hazának kell állani. 
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JENŐ. Én feledjem őt? Nem, - soha! 
IRMA. Tehát tanulja meg ön szentebb köte 

lességekkel összekötni emlékét. 
JENŐ. Követni fogom nagysád tanácsát és 

munkás polgárt nyerend bennem a haza. 
IRMA. Ez már férfias határozás. 
JENŐ. Keblem azonban örökre zárva marad 

minden életöröm előtt, mert - _ 
IRMA. Idővel bizonyosan meg fogja önt nyug 

tatni annak tudása, hogy az imádott hölgy másé _ 
JENŐ akadozva. Ő nem másé - 
IRMA. Hogyan? Én hallám - 
JENŐ. Ő szabad - 
IRMA. És mi gátolja önt tehát? 
JENő. Erdemetlen semmiségem - 
[RMA hévvel. Ne szóljon önigy; minden hölgy n 

szerencsésnek tarthatja magát, ki napjainkban illy 
férjjel áldatik meg. 

JENŐ. Minden hölgy? Nemde azt mondá ön: 
minden hölgy? 

IRMA. Véleményem szerint, igenis, minden 
hölgy, ki nem csupán fáradllatlan táncost és vi 
dor mulattatót kiván férjül nyerni.n 

JENŐ zabolátlan indulattal lábaihoz omlik. Min 

den hölgy? lme tehát - lábai előtt vagyok azon 
egyetlennek, kitől mennyemet várom. . 

[RMA nem kellemetlenül meglepetve. Én ? 
EREDETI zÁ'rliKszlN. x. K. 13 
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JENŐ. Már menyekzőie előtt imádtam nagysá 
dat, midőn még a R_ózsapiacon lakott édes any 
jánál. 

TIZENÖTÖDIK J ELENET. 

ELŐBBXEK. VILMA. SZELLEMFI ENDRE. IDA, AN 
GIOLINA. ACHILL azillető szobákból, LEDÉR a kö 
zépajtón. KORCSMÁROS nyomban követi ee. Mind 

gyorsan szólnak egymásután. 

VILMA. Hol késel, Irma? Meglepetve néz körül, 
ENDRE. Mit látok? 
IDA Endréhez. Nemde mondám? 
ANGIOLINA félre. Szegény kapitány! 
LEDÉR. Szerencsés ötletem dicsőn sikerült. 
AGHILL Eudréhez. Ön a grófnő szobájában 

volt? Kardjához kap. 
KORGSMÁROS. Méltóztalnak együtt ebédelni a 

teremben, vagy külön? 



M7 

ÖTÖDIK FELVONÁS. 

Az előbbi korcsmaterem, mint. a negyedik felvonás 
végén. 

ELSŐ JELENET. 

SZELLEMFI ENDRE. SCHLECHTENKRON ACHILL. 

ENDRE. Valamint már tegnap mondám önnek, 
ugy ma is ismétlem, hogy Ida előttem tökéletesen 
közönyös; legyen ön bizvást boldog férje, s birja 
legőszintébb szerencsekivánatomat szíve frigyéhez. 

AGHILL. Hiszek önnek, de reményem azért 
még sem igen növekszik, mert Ida grófnő sze 
szélye annyira önhez fordult , hogy - 

ENDRE. És ez aggasztja önt, a tapasztalt vi 
lágismerőt ? 

AGHILL. Legalább nem vigasztal. 
ENDRE. A szép grófnő olly hamar fogja l'e 

ledni ezen lobbanását, milly gyorsan kegyeskedék 
azt keblébe fogadni. 

13 * 
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AGHILL. Lehet, de lángjai ujra más tárgyba 
csaponghatnak. 

ENDRE körül tekint. Jó, hogy csak ketten 
hallottuk e szókat. 

AGHILL. Miért? 
ENDRE. Mert illy rendkivüli szerénység mel 

lett a csillogó egyeuruha dacára sem hinnék önt 
katonának - 

AGHILL neheztelve. Uram! - 

ENDRE. Csöndesedjék, kapitány ur, csak tré 
fa volt; azonban ismétlem, legyen ön tökéletesen 
nyugott, a szép grófnő boszuból is kezet nyujtand 
önnek. .. 

A..GHILL. Ez nem igen hizelgő lesz reám néz 
ve; - de végre fő célom még is csakugyan sike 
rül, s megnyerem Ida kezét, szerelemből vagy 
boszubol - 

ENDRE. Az mindegy. 
AGHILL. Igaza van önnek, ki is üzök már 

most fejemből minden aggályt és _ csak önt saj 
nálom. 

ENDRE.- Engem? 
AGHILL. Igenis, önt. 
ENDRE. És miért? 
AGHILL. Csodálnom kell e kérdést, - vagy 

nem szereti ön Irmát? ~ 
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ENDRE. Sőt igenis szeretem őt. 
AGHILL. És még a tegnapi jelenet után is 

reményt táplál keblében ? 
ENDRE. És miért nem? Mivel lábai előtt lá 

tám bátyámat térdelni? Kapitány ur, én soha nem 
fogok szeretni olly hölgyet, ki nem bir legalább 
száz férfiban szerelmi lángot gyujteni. 

AGHILL. És a féltékenység? 
ENDRE. Ah ,' e rút szenvedély csak azokat 

bántja, kik nem biznak magokban, az illy gyávák 
aztán nem is érdemlenek sajnálkozást. 

AGHILL. Igy tehát nyugottan nézi ön bátyja 
édelgésit Irma körül? 

ENDRE. Azt koránsem teszem. 

AGHILL. Mikép egyeztessem meg e szavakat? 
ENDRE. Igen könnyen. Életbölcseségem arra 

tanit engem, hogy azon hölgyet, ki engem más 
miatt megvet, tanuljam feledni, miután minden 
eszközt használék vetélytársam legyőzésére. _ 

AGHILL. Ön valóban szerencsés illy könnyen 
gondolkozhatni, már én sokkal szigoruabb vagyok 
e tekintetben; önnek bátyjával _ 

ENDRE szavába vág. Reménylem, hogy vissza 
lépend ön a párviadaltól? 

AGHILL. Nem. 

ENDRE. Nem? Most, miután tudja ön, hogy 
minden gát nélkül folytathatja udvarlását ldánál? 
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' AGHILL. Egyetlen katona sem szolgálna többé 
velem hadsergünkben, ha tudomásra jutna, hogy 
párviadali ügyben szavamat nem tar-tám. 

ENDRE. És akkor nem vonakodnának önnel 
szolgálni, ha megtudnák, hogy hitelezőinek adott 
szavát százszor is megszegi? 

AGHILL. Nem. 

ENDRE. És nem tartja ön ezt nagyobb böcs 
telenségnek? 

AGHILL. Épen nem; mi harctiak nem tartozunk 
pontosan fizetni adósságainkat, mert még a váltótör 
vények ereje alól is föl vagyunk mentve. 

ENDRE. Szánom azon ügyet, mellyértilly el-~ 
vü emberek őrködnek. 

AGHILL. Barátocskám, ne tulságoskodjunk; 
a katonát teljességgel nem szorithatni szigora vál 
tótörvények bilincseibe, mert ugyan mi történ 
nék, ha rögtön indulási parancs érkeznék vala 
melly ezredhez, midőn annak talán fél tisztkara 
épen börtönben ülne kötelezések nem teljesíthe 
tése miatt? 

ENDRE. Máskor talán kacagnám ezen őszinte 
nyilatkozatot; de most, mídőn testvérem élete ve 
szélyben forog, komolyan kell szólnom. Ön visz 
szalépend. 

AGHILL. Nem. 

menne. Jólvan, tehát verekedjék ön velem, 
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miattam jött bátyám e kellemetlen helyzetbe, kö 
telességem tehát a valódi veszélyt magamra vál 
lalni. 

AGHILL. Ebben sem egyezhetem meg; a pár 
víadalnak véghez kell menní, még pedig csupán 
köztem és Jenő között, kivevén , ha ő maga ten 
né az első lépést békülésre, melly esetben kész 
vagyok nagylelklileg lemondani a viadalról. 

ENDRE. Mikép tegye azt bátyám, holott ön 
volt a megsértő? 

AGHILL. Ha nem teheti, tehát verekedjék. 
Ajánlom magamat; megyek a csatahelyre. El kö 
zépen. 

ENDRE. Kapitány ur! - Nem hallja. Tör 
ténjék bár mikép, de e párviadalt minden esetre 
gátlanom kell. ' 

MÁSODIK JELENET. 

SZELLEMFI ENDRE. SZENDRŐI VILMA. 

VILMA kijő s körül tekint. Egyedül van ön? 
ENDRE. Egészen parancsára nagysádnak; 

Schlechtenkron most távozék tőlem. 
VILMA. Hallám önnek szavát,_- barátném 

kissé elszenderült, miután majd az egész éjt ál 
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matlanul tölté a tegnapi zavarok után. Tann nél 
kül kivántam önnel szólani. 

ENDRE félre. Mi lesz ebből? Hangosan, Nagy 
sád bizalmát igen nagy szerencsémnek tartom. 

VILMA. E cselszövény által, mellynek ön is 
részese - .. 

ENDRE. Oh, kérem, én - 
VILMA. Ne mentegesse ön magát, Irma ku 

mornája mindent kivallott, mert asszonyát szereti 
és sajnálni kezdé a messze vitt ármány miatt. 
Ledér mélyebben hagyáe lyányt kártyáiba tekinte 
ni, mint olly ügyes játékoshoz különben illenék, 
és igy habár talán nem is épen mindent, de min 
den esetre sokat tudunk ,' többi közt aztis, hogy 
Ledér vesztegeté meg kocsisunkat '--. 

ENDRE. És azért törött el a kocsi? 
VILMA. Ugy van. 
ENDRE. Ledér alkalmasint mindnyájunkkal 

játékát űzi. 
VILMA. Azt fejtegetni nincs idő most, midőn 

becses emberélet forog illy veszélyben. Az ön 
bátyja - 

ENDRE. Minden esetre veszélyben van, mert 
a kapitány nem akar engedni, s alkalmasint bá 
tyámat sem fogom visszalépésre birhatni ,-.. mert 
ingerültsége magas fokra emelkedék. 

VILMA. Pedig épen ezért jövék önt kérni; 
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kövessen ön el mindent, hogy már legalább véres 
kimenetü ne legyen a cselszövény. 

ENDRE. Reménységem nem nagy ugyan; de 
nagysád kivánata ékesszólásra erősitcndi nyel 
vemet. 

VILMA Én tulajdonkép nem vagyokitt annyira 
érdekelve, mint- barátném. Örökre boldogtalan 
lenne, ha miatta - 

ENDRE hírtelen. Tehát ő parancsolja, ő ki 
vánja? A lehetlent is teljesitni fogom; - de ne 
kem szinte kérésem, - igen vakmerő kérésem 
van nagysádhoz. 

VILMA. Nyolcadfél óra elmult már - talán 
tanácsosb lenne, ha ön most mindjárt bátyjá 
hoz -? 

ENDRE. Oh, még arra is lesz idő , de nagy 
ságtok még e reggel elutazandnak és ki tudja, 
mikor lelek ismét illy kedvező alkalmat _ 

VILMA kissé idegenkedve. Nem képzelhetem, 
mi lehetne most fontosb bátyja életénél. 

ENDRE. Azt szükség esetén saját életemmel 
is kész leszek ótalmazni; de most megragadom a 
kínálkozó alkalmat, melly után annyiszor epedtem 
már hasztalan. Nagysádat érzékeny szívvel áldá 
meg a természet - 

VILMA. Nem értem önt. 
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ENDRE lábaihoz borul s megragadja kezét, Én 
szeretek, s nagysádhoz, mint - 

HARMADIK J ELENET. 

ELŐBBIEK. LEDÉR GYŐZŐ, 

LEDÉR beléptekor bámulva hallja a fönebbl sza 
vaknt és gyorsan az elöszinre jó. Bocsánat háborga 
tásomért, de vendégfogadókban közös szokottlenni 
az előterem. Valóban sajnálom, hogy illy érdekes 
jelenetet zavartam meg . 

ENDRE fölugrik. Barátom -~! 
VILMA. Szellemfi ur, ne feledje ön ígéretét. 

Báró ur, reménylem, hogy engem minden ár 
mánykodástól meg fog kímélni. Hirtelen el az ol 
dnlszobába. 

LEDÉR boszusan. Mi ez, Endre? .I 
ENDRE. Részedről otrombaság. 

LEDÉR. Hogyan? 
ENDRE. Engem illy pillanatban háborgatni! 
LEDÉR. Talán csak épen szerényen hátra kel 

lett volna vonulnom? 

ENDRE. Természetesen. 
LEDÉR. Tréfálsz? 

ENDRE. Legünnepélyesb komolysággal szólok. 
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LEDÉR kitörő indulatossággal. Ugy szemtelen 
nek nyilatkoztatlak. V, 

ENDRE gúnynyal. Talán barátságod által le 
vék azzá? 

LEDÉR. Endre! - 

ENDRE. De miért ingereljük mi egymást? 
Háboritál , s ezt elég botorul tevéd. 

LEDÉR. Tehát hideg vérrel kellett volna el 
hallgatnom szerelmi vallomásodat ? 

ENDRE. Távoznod kellett volna, még pedig 
csöndesen sészrevétlenül, hogy illő érzékeny szi 
nekkel fösthettem volna szerelmemet Vilmának, 
mert látod, bátyám párviadali története bizonyosan 
némi megrendítő befolyást gyakorol a hölgyszivre, 
és hajlóbbá teszi szerelmi érzelmeket befogadninnint 
egészen nyugott állapotban. 

LEDÉR. Valóban? 

ENDRE. Meg nem bocsáthatom e háborítást. 
LEDÉR. Én pedig ravaszságodat nem fogom 

megbocsátani. 
ENDRE csodálkozva. Ravaszságomat? 
LEDÉR. Igen, ravaszságodat, mert kimélőbb 

szóval nem fejezhetem ki azon gyönyörü tettedet, 
mellyet most elkövettél. 

ENDRE. Nem értelek. .. 
_ LEDÉR növekedó indulattal. Annál inkább ér 

tém én ocsmány szavaidat; szerelmem tárgyát aka 
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rád elorzani, míg én boldogságodért fáradoztam. 
A kapitány bátyáddal fog néhány perc mulva küz 
deni , én veled, mert e gyalázatosság véres elég 
tételt kíván. 

ENDRE hidegen. Barátom, egy szót még előbb, ' 
mit reggeliztél ma ? 

LEDÉR bámulva. Mit reggeliztem? 
ENDRE. Igen. 
LEDÉR. Szokás szerint theát rhummal. 
ENDRE. Már ngy nem csodálom többé sza 

vaidat; alkalmasint több rhumot töltél poharadba, 
mint tulajdonkép kellett volna, mert különben nem 
beszélnél össze vissza illy furcsa dolgokat. 

LEDÉR kitörve. Még gúnyolsz? 

NEGYEDIK JELENET. 

ELŐBBlEK. SZELLEMFI JENŐ. 

Utána szolga , plsztolyszekrénykével. 

JENŐ a szolgához. Menj előre, tüstént kö 
vetlek. Szolga el. Öcsém, mi zaj ez itt a hölgyek 
közelében olly korán? 

ENDRE. Ledér - 
LEDÉR- Endre - 

ENDRE. Ne szólj, barátom, vitánk minden 
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esetre tévedésen alapszik, most villant csak eszem 
be, hogy te -! de hagyjuk ezt, később fölvilá 
gitok majd mindent, most segits bátyámat lebe 
szélni azon - .. 

JENŐ hirtelen. Ne fáraszd magadat, öcsém, 
böcsülettel többé már vissza nem léphetek. 

LEDÉR. Azt magam is ngy tartom. Félre. Föl 
kell őt tüzelnem, zavarban lehet jól halászni. 

ENDRE. De gondold meg, bátyám, hazai tör 
vényink - 

JENŐ. Tiltják ugyan a párviadalt s büntetik 
is, de azokat nem tudják fékezni, kik könnyelmü 
szeszélyből arra birják végre az elvszerü szilárd 
embert, hogy ököllel kénytelen magának elégtételt 
szerezni. 

LEDÉR. És gyáva banya az, ki bárányszelíd 
séggel tűr minden bántalmat. 

ENDRE. De kedves bátyám, a nagylelkü erős 
férfi csak megbocsátásban talál hozzá méltó boszut. 

JENŐ. Neked, öcsém, meg is bocsátok. 
ENDRE. Én _ 
JENŐ. Nemakarom hallani mentségidet; mon 

dom, megbocsátom mind azt, mit e cselszövény 
ben ellenem elkövettél. A dolog annyira jutott már, 
hogy tegnap'óta világosan kezdek látni. Célodat nem 
érted ugyan el; d'e boldogulni fogsz, ha a kapitány 
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golyója szívemet találja, mert minden korlát alól 
fölmenekszel. 

ENDRE. Bátyám, hibás vagyok; de q 
LEDÉR. Villám, mi lesz ebből; végre érzé 

keny halotti búcsuztató! Elhivatom a falusi kán 
tort, az majd érzékenyebb -,-. 

ENDRE. Barátom - 

LEDÉR. Eh, hallgas, velem gyúl meg bajod, 
ha bátyádat lebeszéled. Jenohez. Ön teljességgel 
nem léphet többé vissza; az egész városban elter 
jeszté a kapitány azon hirt, hogy ön Kéjtavi lr 
mával megszökött. E hölgy eddig szeplőtlen bö 
csülete - 

IENŐ hirtelen szavába vág, Boszut kiván! Iga 
za van önnek! El innen! Bár szívemet találná a. 

kapitány, mert csak halálom állíthatja vissza ko 
rábbi fényébe azon hölgy böcsületét, kinek nevét 
sem vagyok méltó kimondani. Élj boldogul, öcsém! 
Indul. Ekkor megnyílik az oldalajtó és hirtelen ki 
lép Irma. 

ÖTÖDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. KÉJTAVI IRMA. 

IRMA zavarodtam Jenóhez. Szellemfi ur, - bo 
csánat, hogy tartóztatom, - az' ön szolgáját a 
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liget felé látám sietni ablakombul , s mivel tegnap 
hallám, hogy ön és a kapitány - 

LEDÉR. Csak egy kis ugynevezett böcsület 
beli dolog, nagyságos asszonyom, mellytől csak 
gyáva nírfi vonhatja el magát. 

IRMA. Tehát csakugyan? Ijedten. Ön most - 
JENŐ. Én most halni sietek, hogy nagysád 

nyugottan élhessen. El. 
IRMA. Az istenért! Szellemü ur! Jenő! Je 

nó! Nem élhetek, ha ön - 
ENDRE. Áz egekéi't, nyugodjék meg nagy- 

sád, halálszin födi arcát. 
IRMA. Siessenek utána önök! Oh ég! Miért 

engedél engem eszközzé aljasulni illy veszes já 
tékban! 

HATODIK JELENET. 

ELŐBBIEK. SZENDRÖI VlLMA. 
HUMPENBURG IDA, VINAIGRE ANGIOLINA. 

WLMA. Kedves barátném , térj magadhoz. 
Ápolgatja. , 

IDA. Mi történt? 

LEDÉR. Achill és Jenő vini mentek. 

IRMA. Siessenek önök utána, és mondják 
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meg neki, hogy a párviadalnak nem szabad vég 
hez menni, hogy én legkomolyabban tiltom, hogy 
én magam -- hogy -- oh, csak menjenek! 

EDNRE. Mindent elkövetek. El. 
LEDÉR. Legalább tanuk lehetünk. El. 
[RMA szilárd határozottsággal. Jer, Vilmám, 

midőn emberélet áll kockán, akkor nem kéreget 
hetni társas illedéktől tanácsot. El Vilmával a bal 
oldali szobába. 

IDA. Hm! Talán csak a viadalhelyre akar 
menni, 

ANGIOLINA. Alkalmasint. 
IDA. Már bizonyosan szereti Jenőt. 
ANGIOLINA. Meg mernék reá eskünni. 
IDA. Én még fogadni is mernék reá, hogy 

ugy van. .. 
ANGIOLINA. Szegény kapitány! 
IDA. Nem lesz semmi baja. Vegyünk mi is 

valamit magunkra a csípős reggeli lég ellen és az 
tán - El az oldalszobába. 
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Változás. 

Országot. 

HETEDIK JELENET. 

FALUSI NÁSZNÉP. SZELLEMFI JENŐ. 

A függöny felgördültekor közelítő magyar zene hallik , 
Rákűcy indulója. A násznép előtt cigány hangászok, 
utánok vőfélek, stb. vőlegény és menyasszony Jenővel 
beszélgetve; midőn szinpad közepére érkezik az egész 

násznép: 

l-ső V Ő F E L. 

Viszket a legénység lába, 
Ég a lyánycsapat bokája, 
Vigat Fáró unokája , 
Mert bús Rákócy nótája. 

2-ik 'v Ő FÉ L. 

Huzzad vigan, Laci sógor , 
Kulacsomban itt a jó bor, 
'l'arisznyámban zsíros sódor , 
Mátkám arcán puha bibor. 

3-ik v Ő F É L. 
Mind tied az, barna komám, 
S meg is csókol szép Ilonám , 
De vigat fujj, Laci komám, 
Mert azt szereti a rózsám. 

14 
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4-ik v Ő F É L. 

Sarkantyu peng a csizmálnon 
Patyolatlebeg vállamon , 
Bokréta van kalapomon , 
selyemkendő a nyakamon ; 
Vigat tehát vigat nekem , 
Barna fiúk, mert szeretem , 
Ha bokám összeverhetem , 

S a világot nevethetem. 
GIGÁNYOK 

víg táncot: játszanak; mellynek azonban nem szabad so 
káig tartani. Tánc közhen Jenő folyvást beszélget a meny 
asszonnyal s vőlegénnyel. Tánc után kulacs kering hangá 
szok és násznép közha következő beszélgetés alatt. 

JENŐ. Mivel már egy uton kell haladnunk a 
ligetig, tehát csak békével hallgatom szavaitokat, 
ámbár dorgálásra vagytok méltók, hogy olly sze 
génységben, minőben vagytok, még házasságról 
mertetek gondolkozni. 

VŐLEGÉNY. Hiszen nagyságos uram, épen 
azért házasodtam meg , mivel szegény vagyok. 

JENŐ. S mikép fogtok már most ketten élni, 
holott eddig magatok levén is szükséget szenved 
tetek? 

MENYASSZONY. Több erőnk lesz dolgozni, 
mint eddig volt, mert tudjuk, hogy egymásért te 
szünk mindent. 
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JENŐ. És ha gyermekekkel áld meg az isten? 
VÖLEGÉNY,.. Akkor még könnyebben élünk, 

mert a szegény ember gyermeke dolgozni szokott 
apjáért és anyjáért, mig a gazdagok csak szüléik 
pénzét tudják költeni. 

JENŐ tárcájából pénzt: ad nekik. Vegyétek tő 
lem e kis segélyt , jó lesz megkezdeni vele a gaz 
daságot. 

MENYASSZONY. Oh, nagyságos uram - 
VŐLEGÉNY. Köszönöm nagyságos uram, nem 

kellene ugyan elfogadnom, mert nem érdemlettem 
meg semmi szolgálattal; de mivel olly igen szive 
sen adja, tehát csak elfogadom, mert isten áldása 
lesz rajta. 

MENYASSZONY. Minden vasárnap imádságom 
ba zárom a nagyságos urat. 

VŐLEGÉNY. Adja azisten, hogy nagyságos 
uram is olly jó feleséget kapjon, ha még nőtelen , 
mint én. Ott van falunk az erdő szélén , az én ne 
vem Cserép Bálint; parancsoljon nagyságos uram 
velem és mindenemmel. 

JENŐ. Jó emberek, milly boldogok vagytok, 
hogy illy csekélység miatt is örömet tudtok érezni. 
A cigányok indulót. huznak, a násznép megkerüli a szín 
padot és csöndesen távozik. Jenő beszélgetve megy a 
házaspár mellett, Midőn már szint'alhoz érkeznek, el 
lenkező oldalról sietve jőnek. Á" 
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V NYOLCADIK JELENET. 
ELŐBBIEK. SZELLEMFI ENDRE. LEDÉR GYŐZŐ. 

LEDÉR. Jószivüséged károdra szolgál, elle 
ned kell föllépnem, barátom, és a párviadalt nem 
engedem megsemmisülni. 

ENDRE. Most csak egy érdeket ismérek, az 
pedig bátyám élete. Jenő! Jenő! 

JENŐ. Hah! Endrei? 
LEDÉR- Hogy tanuk nélkül ne menjen vég 

hez a párviadal, tehát _ 
ENDRE. Kéjtavi Irma - 
LEDÉR hirtelen. Igen, Irma böcsülete kivánja, 

hogy tanuk előtt - 
JENŐ. Jolvan, siessünk! Oh, milly jótéko 

nyan hatott reám e csöndes egyszerü boldogság 
szemlélete! Milly vágyak - - de el, el innen a 
viadalhelyre. 

ENDRE. Bátyám, Irma . 
JENŐ Tudom, elég. A házaspárhoz, Isten ve 

letek, ti lassan mentek, nekem sietnem kell; le 
gyetek boldogok és - öcsém - báró ur - men 
jünk ! Elrohan. 

ENDRE. Mondom , bátyám, _hallgassmeg 
LEDÉR. Nem hall. 
ENDRE- Megkell engem hallgatnia. Utána siet. 
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LEDÉR. Menj csak, nyomodban leszek. Föl 
világosltasz engem? Én inkább szeretem ahomályt, 
mert sötétben könnyebben célhoz juthatni. Vere 
kedniök kell, már csak azért is, mivel Achill el 
lenem dolgozott. Történjék bár mi, én nem veszt 
hetek, s rosz esetben már ez is elég nyereség. 
Ismétlem, verekedniök kell, különben magam ka 
pok össze valamellyikkel , ha lesz - bátorságom. 

El gyorsan Jenő és Endre után. 

Változás. 

Llget. 

KILENCEDIK JELENET. 

SCHLECHTENKRON ACHILL. KÉT HAJDU. KÉT 
VASAS KATONA. 

AGmLL bejövén visszatekint. Ide is követnek; 
már meg kell őket szólítanom. Mi dolguk van itt 
kenteknek? 

l-ső HAJDU. Mi egy gyanus embert nyomo 
zunk. 

2-ilik HAJDU. Azon gyanus ember elfogatá 
sára küldött ki bennünket a tekintetes nemes vár 

megye, és az itteni kapitány ur az eskütt nr kéré 
sére még két vasas legényt adott mellénk. 
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ACI-IILL. Villám és háboru! gyanus embert 
nyomoznak kentek, és utánam ólálkodnak? Nem 
reménylem - 

l-ső HAJDU. Alázatosan bocsánatot kérünkp "1.“ 
mi csak tudakozódni akartunk a nagyságos urnát, .. 
hogy nem tud é valamit azon arról , ki itt tartóz 
kodik a faluban és valami asszonyt lopott el Pest 
ről? Társaink a liget tulsó részén keresik öt, mert 
a korcsmában azt mgndák,bogy onnan valamennyi 
vendég idejött sétálni. 

AGHILL félre. Ez váratlan,de igen helyes. Én 
vagdalkozni szerettem volna Jenővel; de ő pisztolyt 
választott. Ez kissé csiklandós dolog. Hm! Nem 
tanultam ugyan a magyar törvényt, s nem tudom, 
van é a megyének joga illy gyanura vagy mende 
mondára elfogatni Jenőt; - de még is mulatságos 
lesz, ha akaratlanul Pestre viszik őt. Hangosan. 
Barátim, jó helyre jöttek kentek , mindjárt itt lesz 
az, kit keresnek. Szini'alak közé tekint. Ah, ott jő 
sietve, 

TIZEDIK JELENET. 

ELŐBBIEK,SZELLEMFI JENŐ. Utána SZOLGA piszw 
tolyszekrénykével. ' 

JENŐ. Itt vagyok, kapitány ur! Siessünk. 
l-ső HAIDU. Kérem alázatosan - engedel 

met kérek - 
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JENŐ. Mit akarnak kentek? 

AGHILL gúnynyal. Dolguk van önnel. 
JENŐ. Velem? 
AGHILL. Ön Irmát elrablá, és a megye azért 

most hüvösre akarja önt vitetni. 
JENŐ indulatosan. E tréfa __. 

2-ik HAJDU. Nem tréfa, méltóztassék ben 
nünket követni a tekintetes eskütt urhoz. 

JENŐ. Bizonyosan csalatkoznak kentek sze 
mélyemben - . 

l-ső HAJDU Achillra mutatva. Ezen katonatiszt 
ur - 

AGHILL. Igenis, én mondám; nem csalat 
koznak kentek, csak teljesítsék kötelességüket. 

TIZENEGYEDIK JELENET. 

ELÖBBIEK. szELLniFI ENDRE. l. 

ENDRE megáll a fenékszlnen. Hála istennek {1 q; 
hatóság értesült a dologrul és gátoltatja a párvia 
dalt. 

l-ső HAJDÚ Jenóbez. Kérem, tessék bennün-p 
ket követni. 

JENŐ. E szemtelenség mindent meghalad - 
2r-ik HAJDU. Nem örömest fogunk erőszakkoz, 

de ha meg kell lenni - 
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l-ső HAIDU. Jobb lesz, ha önkényt tetszik 
bennünket követni az eskütt urhoz - 

JENŐ a azolgához. Ide pisztolyimat,majd mind 
járt: - 

ENDRE előlép. Bátyám, az istenért. , mit akarsz 
tenni, kövesd önkényt ezen _ 

JENŐ. Hah, tehát te is ellenem esküttél !? 

TIZENKETTEDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. LEDÉR GYŐZŐ. 

l-ső HAJDU. Uram, még egyszer mondom, 
kövessen az eskütt urhoz, különben - 

LEDÉR- Mit? Elfogják? Hah, ez még párvia 
dalnál is furcsább. 

AGHILL félre. Kissé talán megboszúlhatnáin 
magamat az Ida körüli sürgés forgás miatt. Han 
gosan a hajdukhoz. Ezen ur is Endrére mutat tudott 
a dologrul, ezt is fogják el '.kelmetek, Megpillautja 
Ledért. Itt a harmadik is, ezt is vigyék el. Félre. 
Egy kis büntetés nem árt, mivel ellenkezni merész 
lett velem. 

ENDRE. Én csak tartóztatni akarám - 
LEDÉR meglepetve. Én csak mint tanu akarék 

jelen lenni; de te, kapitány - 
ACIIILL. Eh mit, nem akarok semmi mente 
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getést hallani. A hajdukhoz. Hallják kentek, már 
is vallanak a bünösök. 

l-ső HAJDU pillanatnyi kétkedés után. Már mi 
csak egyet viszünk el, mert többre nem terjed pa 
rancsolatunk. Tekintetes vitézlő kapitány uram ezt 
Jenőre mutat mondotta, mi tehát csak mellette ma 

radunk, a többi aztán a tekintetes eskütt ur dolga. 
JENŐ. E gazságot tovább már nem tűröm - 
l-ső HAJDU. Már látom,erőszakot kell hasz 

nálnunk. Ide legények! Jenóhez közelitnek. 
JENŐ. Félre, gazemberek. Ide pisztolyimat. 

A szolgához rohan. - 
SZOLGA ki már az első felszólitáskor lrivevé a 

szekrénykéből a pisztolyokat, most, látván a veszélyt, 

mind a kettőt hirtelen elsüti. Bocsánat, nagyságos 
uram, de nem engedhettem, hogy haragjában a 
törvény ártatlan szolgáit megölje. 

TIZENHARMADIK JELENET. 

ELŐBBIEK. KÉJTAVI IRMA, SZENDRŐI VILMA. Utá. 
nok HUMPENBURG IDA. VINAIGRE ANGIOLINA. 

IRMA Jeuőhez rohan. Hála istennek!Ön éllMeg 
ragadja karját. és erőtlenül vállára hanyatlik, 

VILMA. Barátném! Ápolgatja Irmát. 
JENŐ. E részvét! Oh , istenem! Irma! 

amman záráxszin. x. x. 15 
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IDA Anglollnához. Enyim Endre! 
ANGIOLINA.' Szegény kapitány! 
ENDRE- Reményem elhagy! 
AGHILL. Enyém Ida! 
LEDÉR. Helyzetem kéteS. Postasíp és kocsizör 

gés hallik. Mi ez 3 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 

ELŐBBIEK. BÁTORI Ákos. GEWREWG TÓBIÁS, 
ntiasan öltözködve sietve jőnek, 

ÁKOS. Hála istennek, nem látok vért! 
'TÓBI'ÁS. Már azt gondoltuk, hogy későn jö 

vünk , midőn a két lövést hallottuk. 
ÁKOS. Irma Jenő karján nyugszik? Valóban 

szép. , 
JENŐ. Gróf ur, valóban örvendek, hogy lát 

.hatom önt, mert - 
ÁKOS. Mindent tudok - 

IRMA magához tervén. Gróf nr nem fogja en 
gedni, hogy - 

ÁKOS. Hogy nagysád tovább is' Jenő vállán 
nyugtnthassa szép fejét? 

IRMA. Gróf ur - 

ÁKOS. Bocsánat, - Jenő, most ugyan majd bör 
tönbe kerültél; máskor jobban vigyázz, midőn le 

 



xiv. JEL. AZ ÉLETUNTAK. 171 

velet irsz, és kerüld az értetlenséget, mert ennek 
köszönheted, hogy most kelepcébe jutottál. 

JENŐ. Nem értem - 

ÁKOS. Mindjárt világosabban szólok; de előbb 
el kell távolitnom ezen embereket- Ahajduknakírht 
ad. Itt a járásbeli főszolgabiró ur parancsa, hogy 
tüstént visszamenjenek kentek. 

l-ső HAJDU. Furcsa; de -- alázatos szolgá 
ja nagyságtoknak! El a másik hajduval és katonákkal. 

ÁKOS. Jenő, halld, milly levelet irtál Görög 
urunk. 

, TÓBIÁS olvas. „Tisztelt barátom! Szándéko 
mat megváltoztatám; Irma elraboltatását kicsiny 
lem a végcél illő elérésére, jobb lesz tőrt, vagy 
mérget használnom. Kérem önt tehát, ne tegyen 
semmi lépést ezen ügyben, hanem siessen minel 
előbb hozzám, hogy érett tanácskozás után azon 
nal teljesíthessem szándékomat.“ 

JENŐ. Ezt szlnmüvem iránt irtam .Görög úr 
nak. 

ÁKOS. Máskor nyugott elmével ird leveleidet. 
Ez alá nem irád nevedet, hanem helyette e hely 
ség nevét, a postakocsisnak pedig olly kemény 
borravalót adtál, hogy leitta magát és a levelet el 
veszté. 

TÓBIÁS. Valaki meglelé azt, kiváncsiságból 
15“ ' 
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fólbontá és ismét eldobá, miután pénzt nem lelt 
benne. 

ÁKOS. Legalább így magyarázhatni a dolgot. 
Végre egy megyetiszt lelé meg a homályos tartal 
mu levelet cím és boríték nélkül; eltünésed ugyan 
azon nap a nagyságos asszonnyal szemet szúrt, 
mindenki csak arról beszélt, s .ha véletlenül aCa 
sinóban nem értesülök a dologrul és nem járok 
gyorsan utána, ugy most: - 

JENŐ. Fogadja ön legforróbb hálámat - 
AGHILL. És párviadalunk? 
JENŐ pillanatnyi belharc után. Indulatimtól any 

nyira el engedém magamat ragadtatni, hogy né 
hány perc előtt majd ártatlan emberekre lövém ki 
fegyverimet; büntetésül fogadja ön el kezemet bé 
külésre - 

AGHILL. Szívesen engedek. 
JENŐ Irmához. Nagysád szeplőtlen nevére ho 

mály borult miattam, letérdel előtte és megragadja 
kezét, engedje azt tulajdon nevemmel fölcserélnem 

IRMA. Jenő! 
JENŐ. Reménylhetek? 
IRMA. Ön uj érdeket gerjeszte bennem az 

élet: iránt. 

JENŐ. Nagysád sírból ragadott ki engem; né 
hány pillanat előtt vidor falusi násznépet láték, s 
érzem, hogy ismét örvendni tudok az életnek. 
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ÁKOS hátulról közelitvén feléjök, kezeiket ösz 
szeteszi. Eh, minek a sok sző , legyetek boldogok 

IDA. Szivemből szerencsét kivánok. - 

ENDRE télreJtikacag az egész világ. - Hah, 
ez jó gondolat! Mai nyilatkozatom homályos volt 
Vilma előtt, - használom, hogy gúnytárgyúl ne 
szolgáljak barátimnak. Hangosan. Kedves bátyám, 
atyánk végintézete teljesítve van, most engedj szó 
lanom. Én Szcndrői Vilma ő nagyságát forrón sze 
retem, és mintán ma reggel négy szem közt nem 
nyilatkozhattam előtte, ime most nyilvánosan ké 
rem szép kezét - 

VILMA. Bocsánat, én már Derék Tihamér bá 
. ró hitvese vagyok. 

ENDRE. LEDÉR esyszerre- Hogyan? 
IRMA. Igenis, még Graefenbergben titkon 

megeskütt barátném, mivel szüléi ellenzék sztve 
vonzalmát; de tegnap levelet kapott édes anyjától, 
mellyben tudatja vele, hogy Derék szerencsés volt 
hajlandosgukat s megegyezésöket elnyerhetni, már 
most tehát nem titok többé a dolog. 

LEDÉR félre. Legalább azzal vigasztalhatom 
magamat, hogy sem övé, sem enyim. 

AGmLL félre. Most hamar Idához , különben 
még azt is megkéri. Idához vonul és kezcsok után 
suttog vele, 
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ENDRE. Franciaországba utazom. 
VILMA. Jól cselekszi ön, ott legalább hamar 

fogja feledni azon pillanatnyi lobbanást - 
JENŐ. Sajnállak öcsém, mert nem fogsz fe 

ledhetni, ha valóban szeretsz. 

ÁKOS. Aha, első szerelmedre célzasz? Nem 
épen legnagyobb udvariság mátkád előtt. 

JENŐ. Épen ő az, kiért először s utolszor 
hevült szívem. 

MIND. Valóban? 

TÓBIÁS. Ugy van. 
' ENDRE. Isten neki; - mátkát vcszték s he 

lyette szabadságot nyertem. 
ÁKOS. Szabadság pedig legnagyobb kincs e 

világon. 
LEDÉR. Végre mindnyájan szerencséseknek 

tarthatjuk magunkat. Én például örvendek, hogy 
jó ötleteim csakugyan kieszközlék azt, a mire ke 
zet fogtunk. 

ÁKOS. Csitt, semmi vallomást most. Eléged 
jünk meg most a jó sikerrel és hallgassunk. 

AGHILL. Én az iránt pillanatig sem voltam 
kétségben, mert nekem minden sikerült, nemde 
szép grófnő ? 

IDA kedvetlenül. Legalább többnyire. 
TÓBIÁS., Minden jól van, ha a közönség is 

elégültnek érzi magát; ezt pedig van okunk re 
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ményleni, mert unatkozásból jött vigjátékba, itt 
smét unatkozott, és így aztán a homoeopathák el 
ve szerint szükségkép kacagnia kell. Tehát csak 
mindent homoeopathice, és fogadom, hogy vala 
mennyi életuntak - megházasodnak. 





Tudnivalók. 

l. A, magyar tudós társaság ezen munkának csak 
kiadója lévén, nem kezeskedik a' benne követett nyelv 
szabályokról, sem irásmódról, sem végre akármi ne 
mü nyelvet 's irást illető elvekről: egyedül arra kívánt 
a' kéziratok' bírálatában ügyelni, hogy az elfogadott 
és sajtó alá bocsátandó munka , mint egész, egy vagy 
más tekintetből, ajánlható legyen, 's a' literatura' ál 
lapotjában kiadásra méltónak tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a” benyujtott kézirato 
kat a' társaság fejenként és egészben; ezt, n. m. 
Az életuntak cziműt, melly heted magával az 
l840diki dramai jutalomért versenyzett, a” Xl-d. nagy 
gyülés, az ezen pályamunkák” megbirálására választott 
küldöttség" ajánlására méltatta második jutalomra, és 
sajtó alá. 

3. A' társaság által kiadott kéziratok közül ez 
LXVI. száma. 

Pesten , november” 6. 1840. 

D-1 SGHEDEL FERENGZ , 
titoknok. 



A” magyar tudós társaság7 költségein a” 
következő szépliteraturai munkák jelentek 
meg, 's Eggenberger J. és fla megbízott 

középpOnti könyvárOsOktól meghOzat 
hatók : 

Kszmczr FERENCZ, eredeti munkái. Első kötet. 
Poetai munkák, XIX és 305 lap. Kötve 
postapap. l ft 36 kr. ; nyomt. pap. lft. 12. kr. 

- - Második kötet. Utazáok_, öszv. 
424 lap. postapap. 2 ft. 10 kr., nyomt. pap. 
i ft._.40 kr. cp. 

EREDETI JÁTÉKSZIN. Kiadja a” m. tud. társaság. 
l. VÉnNÁsz. (Első pályadijt nyert) szomorujáték 

5 felv. Vörösmarty Mí/zúltól. Második kiadás. 
48 kr. 

Il. TIRUS. (Második pályadíjt nyert) szomorujá 
ték 5 felv. Szerzője Horvát/z Cyrill. 40 kr. 

III. FALUSI LAKODALOM. (Másod karbeli jutalom-) 
vígjáték 3 felv. Írta Jakab István. 36 kr. 

IV. Árok. Dramai költemény. lrta Tóth Lőrincz. 
45 kr. 

V. ZSARNOK Ara. Drama 5 felv. lrta Jakab Ist 
va'n 32 kr. 

VI. EKEBONTÓ BORBÁLA. Szomorujáte'k 5 felv, 
Irta Tét}; Lőrincz, 36 kr. 



Vll, Az ATYÁTLAN. Szomorúját. To'th Lőrincz 
től. 36 kr, 

'VIII. NEGYEDIK LÁszLó. (Második pályadíjt 
nyert) szomorújáték. 5 felv. Írta Gyurma'n 
Adolf: Ára 4-0 kr. 

I'X. Rózsa. (Első pályadíjt nyert) vígjáték. 3 felv. 
Irta Szigligeti Edvárd. Ára 40 kr. 

Küzrönm JÁ'ráxszi'N. Kiadja a” m. t. t. 
I. IPHIGENIA. Drama Goethétől Ford. Kia János. 

30 kr. 

Il. Nők” lsxpnán. Vigjáték Moliéretől, ford. 
francz. Away Gergely. 30 kr. 

III. A” NőTELEN PHILOSOPHUS. Vigjáték Nótától. 
Ford. olaszb. Csa'szrír Ferencz. 30 kr. 

IV, A' JÁTr'tKos. Drama lfflandtól. Ford. Thal 
ler István. 30 kr. 

V. ALzin. Szomorûját. Voltairetől. Ford. francz. 
Jakab István. 24. kr. 

VI. TANCRED. Szomorúját. Voltniretől. Ford. 
francziáhól Arvay Gergely. 26 kr, 

VII. A” no'r-csiNÁL'i-A noc'roR. vígjáték Moliére 
től. Ford. francz. Kazinczy Ferencz. 24 kr. 

VIII. BARNHELMI MINNA. vígjáték Lessingtől. 
Ford. Kazinczy Ferencz. 36 kr. 

IX. TURANDOT, Trngicomoedia, Gozzi után Schil 
ler. Ford. Gát/ly János. 36 kr. 

X. A' VEGR'ENDEIET. Drama 5 felv. lli'landtól. 
Ford. Kül/my Henrik. 36 kr. 

XÍ. ORESTES. Szomorújáték 5 felv. Aliieritől. 
Fordította olaszb. Császár Ferencz. 26 kr. 
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XII. SOFONISBA. Szomorúját. 5 felv. Alíieritől. 
Fordította olaszb. Császár Ferencz. 26 kr. 

XI". MEsslNAI HÖLGY. Szomorûját. Schillertől. 
Ford. Szenvey József. 201 lap. 50 kr. 

' XIV. A' zÁszLó'rAn'ró. Vigj. Schrődertől, ford. 
Molnár Sándor. 24 kr. 

XV. 1. A' LEvELEzőK. 2. Ész És szív, vígjá 
tékok, Steigentesch ut. Kül/vay. 3. KÉNY 
TELEN HÁZASSÁG, vígj. Moliére ut. Kazin 
czy Ferencz. 30 kr. ep. 

XVI. RÁGALOM” XSKOLÁJA. Vigj. angolból She; 
ridan ut. To'llz Lőrincz. 36 kr. 

XVII. ROMEO És JULIA. Szomoruj. angolból Sha 
kespeare ut. Náray Antal. 48 kr. 

XVII. A” HAZUDSÁG, Vígj. Fcdericitől, olaszból 
Galvácsy László. 24 kr. 

MAGYAR JÁTÉKsziNi JUTALMAZOTT FELELETEK, n' 
m. tud. társaságnak ezen kérdésére: „Mi 

' képen lehetne a' magyar játékszint Buda 
pesten állandóan megállapítani? (Fáy, Kál 
lay és Jakab' feleleteik). Küzépsz. pap. 36 kr 
Postap. 48 kr. 

g. 



 - _

 

 



 



 



 . _.,' ....._

...... 
_ 

..'. .'. 
' 

 

..-, . .... ..... ,z. 
,.......-..._ 

...... 

. .. ,  .- .-...-.. p..-... 
.,..-z.., 
 , . ...,

,....... .... .G  ....p'., ... ., ..w...i_zu...}. z,z- ., 
......, 

... ,  . . vz _-.i.t,.-,h.... mu . .. , . ,}? 

.t... 
..,z.  ... _,.
 , ...., .. 

 ' .. .}.nzz.....i  z_i _z ....,........z. n.p, ........ .' 

........ 

, ...__'... '  .. .. b,, .5...I ....r_
.... 

"--.. 

 ,z,z ...,._ . , .-., . , .'..'...._,..«._..p... , 
..z.-...,....... ....,. . . .,,  .-.. . ,_



 



.;'' ..zzé.. ,._3 .  . .t. ,...'.'......., . . 1.. 1: .,,..-.o,,p.  . ,......-..,....;fw_-_ .,z? . .. ,.. z,., ,3,.- ....... .. 

 

......., ._'.. 

 ...z_ ... l , .,',,.. .  .... ... -z ,..,..

_..t.. 

 .... ......_p.. . ... ., . ._ .,.,.. . , .,. , ._g-._-..z- _. ,... . _ ......,. .., .', 1... .. 

'z.....z , . 
..CI 

.-..,... 

wi , L}} 
'' 
. 2....: . ..1..-...... , }:..:.. 

v't.  !,_É 5_ 1 . i, . ,h..'s... 



 

 



 . . .-.. -...,á..r..n._...-.'.-i

 

i.. . ....,..f.. '..zz-z .p ,.. ....-...,. 
 n nA .. . _,.hh.. 1 11. {..u ,  . ... ,

1 -.5: _,-z..f, .._,..,-- , . ,p.  . -;.,.. ..'_............,....  .,. . .. w
. ..z_. } ...., ... p,. .....  . ,...-. ., . . . . .,.. .w......- 1-. 

 z ,t.

. ' . . ...,_ , 
_ .. 

 , ' . .j..._. .. ..-. 

... ........ .. .-.x....._p.,~..z . .zt.t.. 

...-, .. .,......}.v 



j1 (N'g ",I.DO 
4-- , -1 41-n A 

Ü „0' ,w'“ ólt '. 

int! 'Íi' 1' ''.., 
'0 ..V,” , --..' 

vb'htln'th'p'ieu ' 'J 

 



 


