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Ha nem vin't is tulipán , 
Mégis ő lesz az alispán. 

Knrteatlal. 

. 
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‚А MAGYAR xm. EGYETEM BETŰIVEL. 
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SZEMÉLYEK. 

FARKAsFALVI sÁNDoR, alispán, 
топки! KARoLY, szulgabiró. 
LANGYOS .‚ fôorvos. 
HEvEs KALMAN, ügyvéd. 
шпон, aljegyzö. 
DARABOs ÀRPÁD, juratusa. 
ARANYOs MIHALY, 
vmÀGos GYÖRGY, 
sCHNAPs MózEs, vendégfogadós. 
DAMÀZsDI, Farkasfalvi huszárja. 
ARANKA, gazdag fìatal özvegy. 
KINGA, testvére, Langyos neje. 
NELLI, Aranka szobalyánya. 

Köznemesek, cselédek. 

è nemesek hadnagyai. 

Történik едy megyei nagyuhb városbau. 



nLsö rnLvoNAs. 
Keskeny ‘пса, jobbról emeletes ház erkélylyel. 

. 

ELSÖ JELENET. 

ToRNYAI balról jö s Iépteit az erkélyes ház felé iráuyozza. 
HAJLÓSI jobbról közelit, s a szinpad közepén Tornyaival 

találkozik. 

HAJLÓSI mély мкм, alázatos hangon. Aкиatos 
szolgája, tekintetes uram. 

ToRNYAI. Ah, jó reggelt jegyzö ur; hová 
olly sietve? 

HAILÓSL Épen a tekintetes urnál akarám alá 
zatos tiszteletemet tenni; de a véletlenség imé 
megfoszt'a azon szerencsétöl — 

ToRNYAI. Hiva_tal'os dologban? 
HAJLÓsI. Nem egészen -- hanem mégis fél 

hivatalòsban — 

ToRNYAI. Oh, иgy csak végezzük el hamar, 
mert én semmi halogatásnak nem vagyok b_arátja. 
Bajainknak fele szünnék meg, ha annak idejében 
mindjárt elejöket vennök. 

HAJLÓsI hizelgve. Igen, ha' minden tisztviselö 
a tekintetes ur páratlan buzgalmával birna -- 
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ToRNYAI. Hagyjuk ezt --- maja' ön, мы 
az efféléket nem szeretem hallani. 'l‘érjünk teти 
azon félhivatalos dologra, )nelly önt hozzám ve 
zérlé. 

HAJLÓSI habozva. Nenn tudom, hogy a hely, 
itt az utcán — 

ToRNYAI. Mindegy — kötelességünket min 
denütt teljesitni tartozunk. Тehá‘; kérem, csak 
minden bevezetés nélkül. 

HAILÓsI nitkolózva. Tasnádi Aranka ö nagysága 
özvegy — 

ToRNYAI. Ez nem таk. 
HAJLÓSL Gyászéve még nem telt ugyan el 
ToRNYAI. De holnap eltelik. 
HAJLÓSI. Épen ш akarám alázatosan meg 

jegyezni, 
l ToRNYAI. De mi köze lehet ennek azon fél 

hi'vatalos dologhoz? 
HAILÓSI. Igen sok, mikép azt mimljárt sze 

rencsém leend elöterjeszteni. 
ToRNYAI. Kivancsi „дok. _ 
HAJLÓSI. Ó nagyságának, még lyány korд 

bau, több limádoja volt — 
ToRNYAI. ВЦ minden szép lyányròl elmond 

haшi — . 

HAJLÓSI. Ezen imádók közöl egyet különösen 
kitüntetett - 
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тоRшш kissé felindulva. Uî‘am __ 
HAJLÓSI. Alázatosan bocsánatot kérek -'-, én 

— én nem ismerem az‘on boldog fértit — s csak 
köztudomásu ещot beszélek. 

ToRNYAI. Mellynek Штатos oldalát mind 
eddig még csak nem is sejtem. 

HAJLÓsI. Csodálom, mert különben a tekin 
tetes ur éles elméje - 

ToRNYAI. Haшиk azt _'ismételve kérem 
дм, csak a dologról sziveskedjék szólni. 

HAJLÓsI. A szép Aranka -- ónagysága örö 
mest nyujtotta volna kezét azon boldog férfinak; 
de szüléinek parancsából máshoz kelle nöül men 
nie — ' 

Tommu. A szülék gyakmn követnek'èl my 
botorságot. 

l-IAJLÓsI. Most ismét' szabad a szép hiïlgy , 
még pediа tökéletesen , mert szüléit a halál jobb 
életre szólitotta. 

ToRNYAI. Szabadságát hizonyosan használni _ 
fogja. 

HAJLÓsI közelebh lépve hozzá. Ёpen ez al, mit 
mondani akarék. Csodálatosan egyeznek :neg gon 
dolataink. i 

ToRNYAI turelmetlenm. 'Ei különben штуk 
nem igen szokott megtörténni. 

HAILÓSI шить. 0h, cz igen természetes, 
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mert az én együgjüségemés a tekintetesmr láng 
elméje -- . 

ToRNYAI. Ismét feledi ön a félhivatalos dol 

got --- 
HAJLÓSI. Pillanatig sem távozott elmémböl. 

Röviden --- a tekintetes alispán ur is — mikép fe 
jezzem ki csak magamat. —_szinte — szinte szép 
nek találja a ñatal özvegyet. 

ToRNYAI. Ez becsületére válik ízlésének. 
HAJLÓSI. Söt nöül is venné öt _ 

ToRNYAI. Erre nem igen nagy elszántság 
kivántatik. 

l HAJLÓSI. És azért — 
TORNYAI kil'akadva, Talán csak nem általam 

akarja megkéretni? 
l HAJLÓSI. Oh, nem -- hanem azt hiszi a te 

kintetes alispán ur, hogy azon bizonyos boldog 
férñ utjában áll, kihez a szép özvegy még, most 
is nagy hajlandósággal viseltetik — ‘ 

ToRNYAI. Talán csak nem akarja, hogy nya 
kát“ törjem azon boldog férlinak? 

HAJLÓsI. Oh, isten örizzen! De a tekintetes 
ui- nagy befolyással van azon boldog férlira, és 
egyetlen szóval rábirhatná öt, hogy lépjen vissza. 
A tekintetes alispán ur ellenben legörvendetesb 
kötelességének érzené, pártja által a tekintetes 
urat inásodalispánná választatni — 
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ToRNYAI nevenve. Önt pedig helyembe szol 
gabiróvá, nemde? ' l 

HAILÓsI zavarodásrmutawa. Oh — az én sze 
rénységem —- 

ToRNYAI шины щ. Olly nagy, hogy nem 
is fogadna el olly hivafalt, mellyre magát 531öil 
gének érzi. . 

HAJLÓsIfélx-e, Szemtelen! Ezt megbánod. --- 
Hangosan', alázaml. Szivemböl szólott a tekintetes 
ur; mikép is merészelhetnék illy nagy féríi utód 
jává lenni ? 

ToRNYAI. Köszönöm. Тehá‘: ennyiböl állott 
a félhivatalos dolog? 

HAJLÓSI. Igen --- egyébiránt még ш mëltóz 
tatott, mintegy oda vetve, megjegyezni a tekinf 
tetes alispán ur, hogy néhány nap mulva t1szt 
ujitásunk leend, s hogy hutalmas pártja által 
mindenkit tetszése szerint emelhet, és buktathat. 

ToRNYAI' haraggal. AlázaÍOS SzOlgája ! 
HAJLÓSI. Bocsáuat -- 

ToRNYAL Nincs miért. Jó щиты — jö 
vendö szolgabiró ur. 

HAJLÓSI ненте. Tréfálni méltóztatik. Aшхa 
tos szolgája. Maly hajlongások кат е1. 
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мАзошк JELENET. 

ToBNYAI egyedill. 

ToRNYAI rövid gondolkozás um. Антoн eset! 
Valóban igaza van ezen'sziszegö kigyónak ——- kü 
zöbéh állunk a t'isztujitásnak, s az alispán min 

dышaт, mert pénze, és ezer szinü ármányá hat 
megye köznemességét is megronthatná; az idö 
pedig olly rövid, мы terveinek kijátszása lehet 
lenséggel határos. 

HARMADIK JELENET. 

ToRNYAI. HEVEs KÁLMÁN sietve jobbról. 

HEvEs. Károly, barátom! 
TORNYAJ. Kálmán! Mi szél hoz téged ide? 
HEVES. A tisztujitás s‘zele. ' 
ToRNYAI tréfásan. Talán csak nem korlesked- 

ni jöttél? 
HEvEs. Kitaláltad. 

ToRNYAÍ. Mellettem ? 
HEvES. Miért nem, ha idöm s pénzem marad 

rá, de különben' igen természetesnek fogod találni, 
hogy mindenek elött csak magamròl fogok gon 
doskodni. 

ToRNYAI машот. Hogyan? Te! 
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HEVES. És ugyan mi bámulatos van ebben? 
Nincs é birtokom e megyében ? 

ToRNYAI. Van, még pedig igen szép. 
HEVES. Vagy szellemi tehetségem hiányzik 

a szlolgabiróságra'è` 
ToRNYAI. Épen nem. 
HEVES. Jól van, tehát szolgabiróvá akarok 

lenni, s azzal vége; most pedig, ide érkezésem 
után azonnal hozzád sieték, tanácskozni, hogy 
mikép érhetem, legkönnyebben célomat, s jó, 
hogy épen találkoztam veled, mert minden pilla 
natot használnom kell, ha pénz'einetlhiában nem 
akarom kiszórni. 

ToRNYAI. Ez mind igen szép, de nem gyözök 
csodálkozni, hogy te, ki örökre független ügyvéd 
akartál maradni, most megyei hivatal után esengesz. 

HEVEs. Valamint mindennek, иgy ennek is 
oka van, barátom. Figyelj csak, mindjárt fölvi 
Alágositlalk _- _ 

' ToRNYAI. Talán mennénk inkább] hozzám --- 
itt az utcán 

HEVES. Mit nekem utca vagy nem utca — 
vagy talán azért ne tanakodjunk az; utcán, mivel 
kis városban ez nem szokás? Már csak azért is itt 
maradok, mert én nem akarok a szokás gépszerű 
állatja lenni. Félre a szokással, s éljen az ujitás, 
és haladás! 'i 
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ToнNYAI. Ám legyen tetszésed szerint, ba 
rátom; ugy is látogatást akarok ten'ni azután az 
erkélyes ház felé “mutat elsarokházban. 

HEVES. ‚ТЫ van; halld tehát barátom. Én ki 
akarok tünni a világban , s nekem ki kell tűnnöm, 
bár mibe kerüljön is. Miotán pedigtapasztalám, 
hogy, mint egyszerü ügyvéd, nem igen érhetem 
el célomat a pörök poros irományai közt, tehát 
csak két ut maradt elöttem nyitva: a sаш) és me 
gyei tisztviselöség. A sajtóhoz nem akartam fo 
lyamodni, mivel a haladási párt zászlaja olly 
érdemes kezekben van, hogy még magamat sem 
tartom ügyesebbnek, kivévén, hogy talán kissé 
több fát szeretnék a tűzre rakni — azonban igy 
is jól van _- legalább nem égetjük meg körme 
inket — ' 

ToRNYAI. És en_nél fogva megyénket akarod 
boldogítani? ' 

HEVES. Иgy van. Orvostok akarok lenni, ba 
rátom, mert megyétek olly veszélyes beteg, hogy 
zuhanyozás sem igen segithetne már rajta, s azért 
mindenek elött néhány legkórosabb tagját vágom 
el, hogy azután sikerrel foghassak a hatályos or 
vosláshoz .___ ' ' 

_ToRNYAL Nagy fába vágod fejszédet. 
HEVES. "Éles fejszével, s erös karokkal a 

legnagyobbat is megdönthetni. De halld tovább; 
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Majd valamennyi megyében testté vált a haladás 
nagy igéje, csak itt, csak e szép nagy megyeben 
uralkodik tökéletesen megfordult világ. ‘Щ keve 
set is csak nyögve akarnak, mert kislelküek, mert 
nem akarják magokat a század szelleme által fel' 
hökbe karoltatni föl, mert nem tudják, hogy a 
felölünk nélkülünk fölött halotti dalt zengnek a 
köz jóllét vértanui keletröl éjszakig, s. déltöl nyu 
gatig. És mi ezen sajnos elmaradásnak fö oka?' 

ToRNYAI. Ezt magam is szeretném tudni. „ 
HEVES. Mindenek fölött elsö alispántok, kil 

még csak adóñzetés alá sem kivánja magát vetni! 
Másod alispántok méltó társa volt, s egész éle 
tében csak akkor mozditá elö a közjót, midön - 
meghalt. Te, barátom _ 

ToRNYAI. Én ? Ah , valóban kiváncsivagyok l 
arcrajzomra — . 

HEVES. Te azok közé tartozol, kik sem hi 
degek, sem melegek — 

ToRNYAI mosolygva. Köszönöm _ 
HEVES. Megállj csak,l barátom — épen nem 

akarok irántad igazságtalan, lenni. Te akarod 
ugyan a közjót, de csak hason's'zenvi apró adagok 
ban szeretnéd azt belénk csöpögtetni. Ez nagy hi 
ba, mert azon betegnek, kinek ajakán 'ül már a 
halál, itce számra kell torkába önteni a gyógy 
szert ì-- ' 
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ToRNYAI. Ne hidd, b‘arátom, hogy olly nagy 
életveszély környez lbennünket — 

REVES.l .Iól van, _tegyük föl tehát, hogy 
egé‘szségesèk vagyunk; lszólj, ugyan mit ér az , 
ha azl egészséges embernek naponként csak egy 
mogyorót adunk éhsége megenyhitésére? Utoljára 
kìaszik majd, lmint a szunyog, és idö elött meg 
hal., ..Rövide'n , mi, tudniillik én és naponkint nö 
vekèdß hatal'màsl pártom, mindjárt, rögtön boldo-' 
gokfaka'runklenni, ti pedig olly lassan, hogy 
‘(633011165l c‘sak jótékony'ságát sem birnátok él 
vèzni ..azïohajtoгt boldogságnak. ' ' 

ТоЁШУЫ. És ezen'szép beszéd végeredmé 
lu'ye i- ' 

HEVES, Röv'iden ebhöl Ыl. 'Azok , kiket a 
közvélemény s‘ népszerüség foŕrón dobo'gó keblére 
kaши, elhatároiák, hogy, e megye sorsánakmul-' 
шиnы .1ohbra‘1‹e11 fordulnia, és érdemenen @sz 
közül saм! c'sekélységemet jelölték ‘ki -- ' 

ToRNYAI névetve. ‘_Sók lszerencsét',l kedves ba 
ráют! Az én dicsóségem, és uralkodásom (ehát 

' leze‘n'tis‘zt'rljitásqn megszünik? 
REVES_. lÉpen 'imin'- söt magasbra fogsz 

emeltetni _' l ' ‘ 

' ToRNYAI. нoд, hogy? 
‚. ‘НЕТЕЗ. мы,- barátom', te шт akarsz 
ugyan haladni; de mégis csakugyan szilárdul 
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akarsz, s ez már sok —' de e mellett tetötöl talpig 
tiszta jellemü becsületes ember vagy, s ez még 
sokkal több — _ 

тенты. Köszönöm, köszönöm l—' ez igen 
szép - 

HEVES. Még nem tudsz mindent .- halld 
csak tovább. 

ToRNYAI. Kiváncsi vagyok. 
HEvES. Téged igazságszereteted miatt az 

egész megye kedvel — engem pedig még nem 
igen ismer," elhatároztuk tehát, hogy te mintegy 
átalakulási korszakot fogsz szülni, melly alatta 
megye majd arra is megérik, a mit mi kivinni 
szándékozunk. Vagyonod nem nagy ugyan , de 
annál' nagyobb az enyim _ te _ elsö'aliksplánná 
leszesz ._ 

ToRNYAI meglepetve. Hogyan ? 
HEVES. Azzá teszünk, saлal vége. Én mint 

középponti szolgabiró, Olly .tüzgesen..fogoi'na. me 
gyét izgatni, hogy ìÜ’Connell csaklhimpel1ér leend 
hozzám képest. Ez bizonyosan megtermi lgyümöl- 
cseit. Veledjnyilt. ellenzésben állok majd, s bö 
csületes jó lelked mind e mellettis jóval elöre 
fogja шуatы a megyét a haladás. rózsapályájűn. 
Az élénk ellenzés alkalmat szolgáland Мépтsыd 
kitüntetésére, a nemességpedìg szabaditó örsz'el-l 
lemét lätandjabennem. E moz'galmaklközt а hárem 
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è_v gondolatgyorsan röpül el, ìsmét tisztujitás kö 
vetkezik be, és — 

ToRNYAI. És? 
REVES. Én alispán leszek, s'rohanó lépések- ‘ ' 

kel vezérlem boldogságra a megyét _ te pedig 
kimaradsz — 

тoRшш. Igen szépen köszönöm barátságos 
buzgalmadat __ 

HEvEs. Lesz is okod rá, halld csak tovább. 
Kimaradván az иj tisztkarból, igen természetes, 
hogy szerzett érdemeidhez, és az ellenzés által 
kitüntetett szép elmetehetségedhez méltó magas 
hivatalt nyersz illö jutalmul, és mi egy csapás‘sal 
két le‘gyet sujtottunk, ' mert a megyét a haladás 
lobogója alá tereltük, s tégeü egyszersmind olly 
helyre juttattunk, hol hozzád hasonló talpig bö 
csületes, és jó magyar szivü férîìak roppant 1iasz 
nára тhatы; az édes magyar hazának _ 

ToRNYM komolyan. S ti a megvesztegetés un 
dok ösvényén akartok ezen hazaboldogitó célhoz 
eljumi?! l _ 

HEVES. Barátom, célunk szent, s azért az 
eszközök választásában nem igen lehetünk rend 
kivül lelkiismeretesek -- 

ToRNYAI. Véleményedben nem oszt'ozom, l 
ulert az illy eszközök .- csekély belátásom sze 

' rint —- щìndenkor élesen ellenkeznek a böcsület 
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szigoru szózgtával — és vag'jon miért buzogtok 
olly hevesen , midón az ellenkezö párt is hasonló 
nemtelen eszközökhez folyamodik? Vag‘y csupán 
nekték van jogotok a nép erkölcsiségét megrontani 
_- nektek, kik folyvást népnevelési ragyogó esz 
méket pöngettek? 

HEVES turelmenlenul. Hашиk ezt, barátom. 
Eléggé ismerem már'fonák elveidet — mi ezt ha 
tároztuk, s mi mindenkor végre is szoktuk határ 
zatainkat hajtani. Alispánná kell le'nned, s azzal 
vége; a többi пиши majd шумы jö.— A wbb 
ség rëszeden leend, és a közbizalom megtiszte 
lésének engedned kell. — Ez fszivünk parancsa, 
szivünk pedig jó, mert a haza boldogságát kivánja 
elömozditani, s мы a hideg ész fontolgató szó 
zatának mindenesetre el kell némulnia — 

NEGYEDIK JELENET. 

ToRNYAI. HEVES. ARANKA, ldNGÁjohbró1, karöltve 
jönek, s a szinpadon áunenvén, az erkélyes házba “познак 

HEVES szemiiveggelanézvén а hölgyeket, pillanatnyi 
szünet “т. Mi a patvar? Jól láttam‘é? Nem .a gaz-‘’ 
dag szép Aranka volt ez? 

' тоRшгм. Ismered öt? 

HEVES elbizonan. Hogy ismei‘em é? Több hó 
. . 2 



1S TIszTUJrrÄs. l. YELV. 

napig lakott Pesten s én ne ismerném! Udvarlóji 
közé tartoztam-és ha komolyan akartam volna? 

ToRNY'AI tréfásan. Вы vetélytársa lettél volna 
alispánunknak — 

HEVES. Hogyan? ‘ 
ToRN’YAI. Keze után eseng alispánunk _ 
HEVES. Abból ugyan mi sem lesz - mert ha 

még annak vagyonát is elnyelné, ugy a fél ország 
han adhatna irányt a tiszujitásoknak --- mondom, 

' inkább magam veszem el a szép özvegyet - 
ToRNYAI csípősen. Ha isten, és a szép özvegy 

vis úgy akarándja _ 
HEVES büszkén. Már most csak azért is enyim 

leend -- azzá kell lennie — mert az akadályok 
s nehézségek még élesebbre edzik a szilárd férli 
akarat acélát _ egyébiránt pedig ezen gazdag 
házasság által pártom, következéskép a haza ér 
dekét mozdithatom elö --- csak elszántan kell va 

lamit akarni, barátom, és' a legnehezebb dolog is 
szinte magától sikerül _ járatos vagy a házhoz ? 

TORNYAI hidegen. Föorvosunknál, sógoránál 
lakik —'annál fogva gyakran megfordulok a ház 
nál - most is épen oda indultam — ' 

HEVES. Annál jobb _.'veled megyek, s az 
ostromot azonnal megkezdem _ " 

ToÉNYAI. De az alispán igen féltékeny, és 
ezer örszemmel kíséri a hölgy minden lépését — 
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HEVES. Annál jobb ——- legalább kevésb ideje 
marad a tisztujwitási ármányókra, és én könnyeb 
ben kijátszhatom terveit. Menjünk, barátom _ egy 
két nap alatt enyim minden aranyával együtt aszép 
Aranka, te pedig násznagyom leendsz. 

ToRNYAI. Legyen tehát. Félre. Ez igeln jókor 
jött —-. reménylem, hogy a 'két legyet egy csa. 
pással már most én fogom lesújtani. Mindketten 'el 
a házba. ' 

Változás. 

Terem az orvos házában, közép- s oldalajtókknl; egyszerü 
de csinqs butorzat. 

ÖTÖDIK JELENET. 

NELLI ablaknál áll, és fodrot szegélyez; gyakran Akitekint; 
az ablakon. LANGYoS bottal s kalappal kezében a jobbol 

dali első ajtóból. 

NELLI az ablakon kitekintve. Sokáig oda marad 
asszonyom; ugyan hogy nem unja meg a jaты: 
ezen unalmas kis városban. . . ' ' 

LANGYos távolról s‘zemlélgetve Нет‘, félre. Mond 
hatom,' csinos szobalyány — csak egy paix:l nap 
óta van itt Arankával, az igaz - de mégis'furcsla, 
hogy nem birok látásával betelni. “ 
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' 'NELLl éázrèQ/evënïangydsr; мы. Мaj\1"e1nye1 
Szemeivel a vén farkas - pedig bizony nem va--l 
gyok bárány — mlán csak belém szeretett —nem 
bánhám, legalább nem штáт e1 magamat annyira 
--ha egy kissé orránál vezetgethetném az ölîeg 

‘UI‘RL _lï'ol‘y‘vást dolgozik, mintha nem is шва Langyoqt. 
LANGYoS ínajd k‘o'zeli‘t. majd ismét hátra ‘10n'r11- Félre. 

Pillanatról pill'anatya lsze'bbnek látom --- mondka 
tom,lhosszas gyakorlatom Мaй alig láttam ‘1ssz0 
nyi arcot , melly ann'yira érdekelt volna .- МС ha 
üterére tapinta‘nélç egy kissé? Sok roszat ballot 
fam már a nagyvárosi szobalyányokról _ nem 

_ártana emberismeretemet kissé böviteni, csupán 
a'zért; mert egyébiránt én feleségemet szeretem, 
.Kinga jó, derék, szép as'szony — de ezen szo 
balyány még is szebb --- nem, nem, illy szép 
lyç'myban bizonyos‘an szép erkölcs lakik, s már 
most _csak_ azért is meggyözödölin a valóságróf 
hogy a' szobalyányokról terрsтeгиì szokott rosz 
hireket megcá'folhassam. _— De ugyan mikép szó 
litsam (St'meg --- miröl beszéljek vele , hogy szán 
dékomat ne gyanitsa? l 

s NELLI félre. Hogy meg kerülget, mint amaca 
ka a forró kását ___ bizony vigyázzon i_s, mert 
könnyen megégetheti a száját. Csak tipeg 'tapog , 
és nem mer szólni , ' mintha épen most került volna. 
Pestrer a hetedik iskolába. Én bizony megszólitom. 
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Hátra fordulván, hangosan. JÓ reggelt, nagyságos 
uram! 

LANGYo's hirtelen közem. Eh, Nelli, шагyd a 
nagyságos cimet, az nem illet éngem --- 

NELLI. Bocsánat, nagyságos uram; de én 
mindig csak Budapesten szolgáltam, és o'tt a gaz 
dag szabómestert, és zsidó kereskedöt is nagysá 
gozzák -- 

LANGYos. Tégy tehát kedved szerint, nem 
bánom; de — de -- mintha beteg voшей 

NELLI. Én? 
вычетоs. Olly halovány Фaгy 
NELLI. Рedig iёenддг érzèm magamat — А 
LANGYoS. Oh, az те‘; nem jele az egész 

ségnek, mert gyakran épen akkor közelit legna 
gyobb veszély az emberhez, midön legjobban érzi 
magát. Közem Neuihez. ' 'A 

NELLI célzással. Már szintа magam is kezdem 
hinni. 

LANGYoS Юге. Ez jÓ a1ka10т. Fenn. Mlltîisd 
csak kezedet — megtapintom üteredet. 

NELLI kezét nyujtja. Valóbán érzeiln, hoд ve 
szedelem környékez. Feirе. Bizony reszket az öreg 
keze ! 

.LANGYos теги tapintva. Nemde mondottam? 
'Milly hevesen buzog a vér ezen kék erekben -- 
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NELLI. De mégis csak nem nagy a veszede 
lem? 

LANGYos. Az az, a mint veszszük—eleinte 
minden baj csak lcselliély, «le utóbb növekszik — 

NELLI. És mi bajom van tulajdonkép? 
LANGYoS zavarodran. 'I‘ulajdonkép — bizonyo 

san, alkalmasint — minthogy — Félre. Ugyan mit 
mondjak nekt? Fenu. Еgy kis meghútés -- vagy is 
tulajdonkép rendkivüli fölhevülés - 

lNELLI pajkosan. Magam is az utóbbit hiszem, 
mert a'nagyságos ur o11y hevesen szòritja keze 
met, hogy minden‘vérem a fejembe szökött — 

LANGYos Юге. Ugyancsak egyenesen beszél. 
Fenu. K‘ülönben nenì számlálhattam volna meg az 
ér ütéseìt. Egy kis csöndesitöt kell bevenned — 
itt'azon szobára штата , mellyböl kijött ‚ az aSztalOn egy 
barna üveget fogsz találni — abból adok majd 
néhány cseppet cukorra ---- ' 

NELLI. Mindjárt kihozom. Fé1re.Mindent meg 
mondok asszonyommslkl — mert jó, ha az ember 
tudja sógoráról‘az efféléket — hátha utánam jö ? 
-'--Eh, az öreg orvosok nem veszedelmesek, és 
én olly böcsületes maradok, mint eddig voltam. 
El а szobába. 
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l-lA'TODIK JELENET. 

LANGYoS egyedül. 

LANGYoS utána néz. Ez ugyan kitanulta a szo 
balyányi iskolát! - Most bizonyosan azt gondolja, 
hogy'majd utána megyek -- oh, nem! Annyira 
nem feledkezünk meg magunkról, mert nem jó, 
ha az uraság a cseléddel tréfál.- Megvárom itt, 
egy pár cseppet bevetetek vele, s aztán megyek 
betegeimhez — de mit késik olly sokáig? Talán 
nem leli az üveget? Már még is csak utána kell 
néznem. Körültekint s gyorsan a szobába távozik; épen 
beléptekor azonban a fenékszíni középajtó robajjal megnyílik; 
a zajra fejét kinyujtju az ajtón. s legnagyobb zavart és ije 
dést;l fejez ki. 

HETEDIK JELENET. 

ARANKA. Rögtön utána KINGA. LANGYoS az ajtó 
küszöbén. 

ARANKA hirtelen a terembe lépve. Csak látszik 
rajtad, hogy kis város lakója vagy , és nem szok 
tad meg a lépcsöket. Én már itt vagyok, s te csak 
¿lig lihegsz utánam. Az ajtót nyitva tartja, s ki felé for 
dulva áll. 
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LANGYos félre. Borzasztó eset! -- Нa ilöili 

mèglátja , 'hogy a szobalyánynyal jövök ki szobám 
ból -- oda vagyok, s még csa/1k meg sem inthe 
tem öt többé, ha ñatal férñakrq nyájasan tekint. 
Átkozòtt emberismére‘ti vágyam, .milly ocsmány 
hinárba vezettél! Mit'csináljak? 

KINGA belép. Mindenben szeretem a gyors ha 
ladást, de ale'pcsökön csakugyan jobb lassan járni, 
ha sokáig akarunk élni. 

ARANKAL Minden s'zavadból kitetszik, hogy 
orvo's hitvese vagy. Е1б1‘в jönek. 

LANGYos 110rr11011111; Íörölve, rélre. Származzék 
belöle bárlni -— meg kell lenni — egyebet nem 
tebefek. Lassan bezárja az ajtót, s a kulcsot zsebébe toszi. 

ARANKA megpillantván az orvost. Ah, jÓ hogy itt 
van, sógor; mondja meg hamar, hány évvel élek 
toYább, ha lassan járok a lépcsökön? 

LANGYoS folytonos zavar s rettegés шт. AzÈ iie 
héz meghatározni ——— de annyi bizonyos, hogy las 
san járj, tovább érs; -- 

K1NGA. Az nem'mindenben igaz —- kivált pe 
dìg a politikában .nem _ - 

ARANKA. Ugyan mondja meg sógor, miért 
szoktatta_nejét olly igen a politizálásra? Egész 
uton c‘sak innenröl, túlro'l, vöi‘ös és s'árga 10ilá1 
ról beszélgetett. L 
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LANGYos. En? шeи mentsen,. én nem шk 
tattam arra! 

KINGA. És mégis te,' тert betegeid és kávé 
házaid minden idödeik_ ugy eh'ablották, hogy egye 
dül voltam mindig a hirlapok és köuyvek közt -- 

LANGYos. De édeském — A 

KINGA. 0h , azért épen nem haragszom rаd‘, 
mert legalább nem unatkoztam,..s hazám"ügyeit 
és szükség'eit megismertem --.- " к 

LANGYos. De_- . 
ARANKA. Félreapèrpatvarral, ha. akarja só 

gor, hogy jó barátok. rlnau‘1'uîjunk.l Az illy Мzдs 
sági szépségeket csak négy szem közt mond'ogas 
шok el mpgatoknak. Kalapjm lemmi. Nelli! 

щитоs rémülten rélre. Ja; nekem! Am mba 
ajtaján, nìellyet bezárr, zörgé's hanik. Ne zörög‘ ‚' Hek 
tor -- légy csöndesen , nem szabadkijönöd. Félre. 
Ещё ugyan ü'gyesen ищeт; l-нl_ . 

ARANKA шарм: asztalra мы. H01 lehet sz01)! 
lyányom? 

LANGYos akadozva. Bizonyosan a kertben — a 
vârosi lyányok igen _szeretik a virágokat. 

l KINGA. De csak most пsдeт észre, férjemf, 
hogy olly, külön/ös zàvarbàn, îngerültségben vagy 

ъмчсYoS. 0h -..-' épen ‘ют ›- de veszélyes 
beteg vár rám, és illyenkor _ 1 r - 

визит: JA'TÈKsziN. xi. к. 3 
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ARANKA. Au. istenén, miért nem niet ön 
rehát ? l 

LANGYos félre. Atkozolt helyzet! Nem tеv0z 
hatom — mit mondjak? Ferm. Az' az, a veszély 
nem épen olly igen nagy — deLmégis --- némi 
gondot ad _ 

KINGA. Siess tehát, nehogy késeůellned mi 
m baj förlénjék. ` , 

ARANKA csipösen. Vannak esetek,mikben épen 
az szolgál üdvére a betegnek, ha orvosa elkésik. 

LANGYoS hirtelen. Ugy van, uggy van! 
ARANKA neven. Sógor nem igen hizelg öитa 

gának. 
_ KINGA. Nem magyarázhatommeg magamnak 

állapotodat; soha nem láttalak még illy ingerült 
ségben. ' 

LANqYos. Valóban csalatkozol , édeskëm. 
Félre. Soha életemben nem voltam még illy rút ke 
lepcében! 

NYOLCADIK JELENET. 

szoLGA. ЕLбввшк. 
\ 

BZOLGA Arankához. Levél nagyságodnak! ‚(ища 
a levelel; s el. 

LANGYos ninelen. Ah, levél! Az asszonyok 
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szeretnek levelkéikkel titkolózni. Most szobájukba 
(Мoнak, lnemde? 

ARANKA. ‘Гaма csak nem vagyunk utjában , 
SÓgOr .a Olvassa a levelet. 

LANGYos. Oh, épen nem! Faire. Nem oпas 
hatom ki (жet a szobából. ’ 

KINGA маныш. тaшn Peströl? 

ARANKAÄÉpen nem -- alispántok ir, és _ 
KINGA. És? 
ARANKA. Egész ünnepélyességgel kezemet 

kéri, s egyszersmind irja, hogy a válaszért fél 
òra щитa malga jö el. l l 

LANGYos. Kitetszik, hogy egykor katana 
volt, azért bánik olly gyorsan a dologg 

KINGA. Ne meи} hozzá. 
ARANKA. Elvei roszak,' 

LANGYoS. Miköze ávnek a házassághoz? Ó 
derék csinos, gazdag ember, és ez elég. ' 

KINGA. Épen nem. Célzással. Vannak házas Ie 
lek, kik csupán azért nemboldogok, mert шeи: 
nem egyeznek meg. 

LANGYos. 'l‘alán értelek, тert inief, te az 
egész világot szeretnéd fölfurgatni, én’pedig à 
világért sem mozdulok ki kerékvágàsomból, s 
mégis boldogok vagyunk. 

i KINGA‘sohajtva. Igal! _ 
ЬAЫ6У08.‘Мe5éГС]йk egymást hol egyik, 

3 
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hol a másik enged — titkaink egymás elótt nin 
csenek -- ‚ 

AМNКA rövid gondolkozás ntán. Kingám — ké 
röm megérkezése elött mégis szeretnék veled be 
szélni _.. jer szòbámba -- 

вычеYоS örömmel, félre. Hála istennek! Fenn. 
Az igen szükséges — csak Нamai‘ ---. hamar - 

KILENCEDIK JÉLENET. 

TòRNYAI KÁRoLY. HEvEs KÁLMÁN. ELÖBBIEK. 

LANGYoS féire. Átkozott csapás! Még sem 
szabadulhatok meg ! 

ToRNYAI. Heves Kálmán barátomat van sze 

reńcsém -- ' 

HEVES. мамаши ismeretségével már 
'szerencsés vagyok dics'ekhetni, és elbizonan meg 
vagyok _gyözödve , h'ogy beszédeiböl szeretetre 
inéltń testvére elött sam vagyok egészen ismeret 

' le'n -- orvos 1ir, ü1111öz1öi1i önt. 
LANGYos. Alázatos' szolgájal Fél're. Hordott 

'volna el a forgó szél! 
ARANKA. És minek köszönhetjük, hogy az 

élvezetdús Pesttöl meg birt ön válni? 
HEVES, Oh, kérem - 6il a világosság hö 

barátja vagyok, snèlnmaradhattam asötét Pesten, 
\ 
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mellynek egéröl célzással a legragyogóbb csillag le 
tünt. 

МЫШКA. Ön csak mindig a régi hizelgö — 
HEV’ES. De a legnagyobb mértékben ösшкe. 
KINGA. Mikép állnak a pártok Pesten ? 
HEVES. Еgy rész a zeke, a másik pedig a 

frakk mellett viaskodik. 

ToRNYAI. Nagysága à politikai pártokat érté. 
HEVEs. Ezerszei' bocsánatot kérek, azt gon 

dolám', hogy szép hölgyek leginkább csak a divat 
kérdései iránt kivńncsiak. 

LANGYos. Jobban is illik ez az asszonyok 
hoz. 

ARANKA. Sógor , mérsékelje magát! 
KINGA. Férjem csak akaratlan rabnökké sze 

.retné az asszonyokat aljasitani. 
HEVEs. Ez hallatlan vakmerény! A .hülgyek 

sziveinken uralkodnak, szivünk irányozza tettein 
ket, s igy a hölgyek Шkoла már is tényleg lkor 
mányozzák az országokat; nem hirom tehaít' даátы, 
miért ne engedhetnénk nekik nyiltan is i116 részt 
a közügyekben? a. 

KINGA так“. Gyakran vМzши ez iránt már 
férjemmel; de 6 rendesen elalszik,mihelyt politi. 
kára téritem a beszédet. 

ToRNYAI. Megvallom, én‘is рыжиi szeretem, 
ha csöndes háziasságban keresik fögyönyöreiket 
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а. hölgyek; Ar'ankához, s nagysád mikép vélekedik 
. e tárgyrol ? 

ARANKA. Én ön lvéleményében ,tökéletçsen 
osztozom, s azt hiszem, hogy nekünk asszonyok 
nak legfölebb is csak rendkivüli esetekbenfsza 
basl közügyekbe lavatkoznunk, midön befolyásunk 
àltal a jó ügynek használhatunk, mert van sok 
olly gyönge férñ , ki a legjo'zanabb okokkal is ma 
kacsnl ellenkezik, de egy pár jól intézett pillan 
tástòl mit sem bir megtagadni. 

HEVEs. Az illy befolyás tisztujitásoknál 15 
1i115zn0s eredményeket szülhet. 

мышц. Kétségkivül. 
LANGYos. Talán csak nem akar só50r4s2 

szonyka korteskedni? 
ARANKA pajzánnl. Ki tudja! 
KINGA élénken. És ugyan miért nem? Angliá 

ban egy hercegnö még meg is csókolta a szurtos 
választókat, midön egy követnek szaivazatolcat_ 
gyn-jimi. , 

HEvEs. Es ha 6il 1s hasonló szivességre bá 
torkodnám nagyságtokat megkérni? 

KINGA. Hogyan ? Ön tisztkarunlgba kiván 
1611il1? 

TORNYAI enyelgve. Barátom helyemet akarja 
elfoglalni , és a megyei közszellemet egyszersmind 
fenekestöl lszaindélkozik fòlforgatni. 
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KINGA. Valóban? 

HEVEs. Reménylem, hogy egy pár év alatt 
röpülö haladásra buzditom ezen tespedö megyét 

LANGYoS. Ha szárnyт nem туk — 
KINGA. Ránk minden esetre számolhat ön, 

mert elveit Aranka által ismerem , s ha “Лeт füg 
gene, egyenesen az alispáni székben szeretném 
önt látni -- s te is Aranka, nemde? 

ARANKA enyelgve. Én csak cselekedni szok 
tam,' s nem szeretek terveimröl eщeg husszasan 
beszélni. A ki mi-ndenkit kártyáibal enged pillan 
(ш, az könnyen elvesztheti a játékot, ha külön 
ben legkedvezöbbek is kártyái. 

тшвшк JELENET. 

szoLGA. ELбввпж. 

SzoLGA. Bokrosné asszonyság kéreti atekin 
tetes иrat, méltóztássék hozzá sietni. 

LANGYoS boszusan. Mi baja Vali isliiét? 
szoLGA. Neki semmi, keineml kisasszonyá 

nak görcsei vannak. 
LANGYos habozva. Jól van — jól van — 
KINGA. Ugyan mit beszélsz, férjem 

'LANGYos mim fönn. Az az, nem jól van — м 
nem -- 
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HEvEs. Az istenért, siessen orvos nдagт 
csök igen 'veszélyesekl lehetnek. 

LANGYos. lgáz — de egyébiránt magam is 
épen roszul érzem magamat, és --- a szolgáhov. -- 
mondd cselédjének, hogy fözzenek a kisasszony 
nak szekfütheát — majd tiszteletemet teszem мы. 
Félre. Nem _mehetek , mig a szobalyányt ki nem bo 
csátom. -— Átkozott helyzet! s_zolga el. 

ARAÑKA. Sógor, ez már még sem szép -- 
токъшы. A szegény betegen gyakran az 

urvosnak látá‘sa is könnyebbit. 
HEV‘ES élénkül. Urám, az emberiség nevében 

kényszerltem önt! l 
KINGA kеnn nynjwa neki. Köszönöm a szenvedů 

emberiség nevében e szép buzgalmat! 
LANGYos félre. Milly tüzes pillantás! _ Ta 

lán csak nem? — Àtkozott szobalyány, mind te 
okoztad ezt! Fenn. De ismerem én Bokros kisasz 

szonyt, és alkalmatlan görcseit --- bizonyosan a 
szoigálót verte meg, s fél óna щитa már ismét 
a szobalyánynak fog hajába kapni — az egész baj 
szót sem énlemel - 

KINGA. Megfoghatlan ‘ищy ma,'1férjeni; ed 
dig legalább orvosi hivatalodat teljesitéd néтi buz 
galommal, és most — 

штеYos. Újunk sem egyenlö, édeském. De 
mi jut eszembe—uri vendégünk még nem is látta 
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kertünket — pedig az egész poros Pesten nincs 
olly gyöny'örů kert -- az idö igen szép --- eдy kis 
séta bizonyosan nem этana, és feleségemnek igen 
szép virágai “итak. Félre. Megfúlok, ha még sem 
mennek. 

ToRNYAI. Nem roszul tanácsol , orvos ur, és 
Kingához ha nagysád megengedi, és karomat el 
fogadja - 

HEvEs Arankához. Пaуsád pedig az én vezér 
letemrewb'izza magát , nemde? 

LANGYos félre. J obb is, ha nem te mégysz nöm 
mel! ' 

KINGA. Igen szivesen -— ámbár szin‘te gyn» 
. nakodnom kellene férjem uramra, hogy ö maga 

nem akar távozni , és minket -- 
LANGYos актом. Söt inkább — magam is 

tüstént kövefem a diszes társaságot, és — aztán 
betegeimhez [мoжoт a kertajtón --- 

HEVES Arankánoz. A virágok közt igen vak 
merö leszek, szép nagyságocskám, s a legszebb 
nirágot fogomß öntöl kérni. 

мышц. A keit testvéremé — 
HEvES eélzassal. A legszebb virágról mégis 

csupán nagyságod rendclkezhetik. Kalapjáén тегу 
az еду": asztalhoz. 

TORNYAI ugyan ан teszi, és Агаты mellé érkezvén, 

halk hangon szól hozzá. Kéreiii nägys'ádat, legyen ba 
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rátom iránt engedékeny, s ha bár n_ú :iiagas re 
iuényeket nyilvánitna is, ne méltóztassék öt visz 
szariasztani _ 

ARANKA Мания]. De — 

ToRNYAI nаша}. Ismétlen kérésemet -~- test 
vénének a kertben mindent megfejtek. Kingához visz 
sza'tér. 

nEVEs Arankához. Parancsára vagyok nagy 
sádnak. 

ARANKA. Нa ugy tetszik, mehetünk. 
LANGYoS rélre. Hála istennek! 

ARANKA. De igaz _ napernyö nélkül nem 
„мы“. Nani! no1 anon goмaм“ lyány? A Ье 
zárt мы“ zörrenés hallik. 

LANGYoS félre. Már ismét! Fenn. Dégy csön 
desen Hekая, пem‘sаaъаd kijönöd.' Megyek, fu 
tok, sógorasszonykám, kihozom én a napernyöt; 
ne is boszankodjék szobalyánya miatt --- hiában, 
a cselédek mind roszak, s kùlönösen a szobalyá 
nyok -- ezer meg ezer bajt okoznak. 'l‘üstént itt 
lCSzek. Ela baloldali 'elsö szobába; távozta közben többször 

aggályosan tekint vissza a bezárt ajtóra. 
l'HEVES. Kedvelöje talán a vadászatnak az or 

vos ur? l 
KINGA. 0h nem, ö sennni irá"t nem viselte 

tik szenvedélylyel _ csupán divatból tart egy 
vizslát —' 
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LANGYoS sielve jö egy nap-, s egy esernyöval. 
Arankának adja a napernyöt. Itt van. _ Neked is hoZ 
tam, édeském. Kingának átadja az esernyôn. 

KINGA. Mit gondolsz ? Napfény ellen két sze 
mélyre való nagy esernyöt! l 

ARANKA. Hahaha! Sógor, sógor, talán bi 
zony szerelmes , mivel olly rendkivül meg van za 
varodva? 

ToRNYAI. Bizonyosan valami иj rendszeren 
töri fejét, melly még a vizgyógyászatot is meg 
fogja dönteni, nemde? 

LANGYoS homlokára ш. Bocsánat, édeském + 
magam sem tudom, mikép jutott kezembe -- tüs 
tént magjavitom hibámat. Az esernyövel a balold’ali elsö 
szobába siet 

HEVES Arankához, nii alatt tprnyai halkal beszélget 
Kingával. Nagysád államlóan itt szándékozik ezen 
tul lakni? 

ARANKA. Nem tudom még, mire fogom ma 
gamat határozni _ igen megszoktam már a nagy 
városi élénk иjt — 

HEvEs hizelgve. De forrón szeта férj oldalán, 
ki nagysádat imádná, s minden pillantását örömél 
vezetté varázsolná _ 

ARANKA. Olly helyzetben, igen természetes, 
hogy mindenütt boldognak érezheti magát az em 
ber _ 
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AKINGA mm1 Тогпуашог. S a terv, mellyért 
ezen eszközhez kellfolyamodnunk ? 

тонны: halkkal. A kertben el fogom тon 
dani _ 

LÁNGYoS sietve jö a napernyövel, és Kingának adja. 
AН; birtam rашишi. Szinte megizzadtam. Hanno 

' kát шгн . 

HEVES Arankával karültve indul. OI'VOS iir, neш 
УiezeЪЙk magunkkal vizsláját? .Én igen nagy ba 
ищa vagyok a vadászatnak, s annál fogva a va 
dászkutyákat is rendkivül kedvelem. -- Hektar! 
H_ektor! 

LANGYOS legnagyobb zavarban. .01i, kérem _ 
nem lehet _igen tudatlan _ csak szokásból tar 
tom— azonkivül harapós is— nem szereti az ide 
geneket _ 

ToRNYAI. Különben pedig a virágágyakat is 
eltiporhatná _ 

LANGYos. Ugy van _ иgy van ,_ helyesen 
mondja. uri barátom nram _ igen helyesen. Юге. 
Ezen mentséget isten sugaнa n_eki! _ 

HEvEs. Sajnálom _ de helyes oknak_ min 
di‘,r örömest _engedek _ 

ToRNYAI. Fůleg, ha kénytelen vagy vele, 
nemde barátom? 

LANGYos штат. Erröl igen érdekesen Щи’! 
majd a kertben vМат. 'rüsténi követem öаöket , 
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csak fölirom elöbb azon betegek nevét, kiket ma 
délelött meg kell látogatnom -—— 

HEVES. Azután adja hozzám vizsláját négy 
hêtre _ juratusom mindenre kitanitja _ ö igen 
ügyes az etl'élékben. 

LANGYos. Alázatos szolgája! Félre. Meghi 
szem, hogy kitanltaná! 

ARANKA. El ne fe‘ledje Bokros kisasszony 
görcseit, kedves szórakozott sógor uram. 

LANGYos. Isten mentsen! Félre, turhetlenul. 
Oszoljatok már valahára! 

KINGA. Нa Nellit meglátod véletlenül, tehát 
utasitsd utánunk a kertbe. 

ARANKA. Igen, igen; meg kell öt 110r5á1 
nom !' ' 

LANGYos. Helyesen, helyesen. Félre. Még 
sem pusztultok el? 

HEvEs. Тehá‘: menjünk! 
Langyoson kivul mind a fenékszlni középajtó felé távoznalç. 

LANGYOS 110sszu lélekzés után, félre. Hála ÍSÍGH- 
nek! Ш van szabadnlásom pillanatja! 

i 
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TIZENEGY EDIK JELENET. 

FARKASFALVI sÁNDoR :non pinanalban lép Ье , midön 
Heves az ajtót akarja megnyitni. ELÖBBIEK. 

FARKASFALVI. Alázatos szolgájok !l 
Néma tisztelgések. 

LANGYos rélre. Kárhozatos eset! El kell sü 

lyednem! Pokol, miért nem nyelted el ezen al 
kalmatlan hóhérát ohajŕott szabadulásonlnak! Fenn. 
Alázatos szolgája, lekintetes ur _ különösen ör 
vendek ezen véletlen szerencsének _ 

FARKAs'FALvI. Szolgája, orvos ur. Arankához. 
Nagysád megbocsát, hogy illy rögtön 1121t0i1“) 
110m megjelenni _ lde vágyaim, és -- a köriil 
mények _ Ah, Heves ur itt? lgen örvemlek, 
legalább éve mult, hogy nem volt szerencsém _ 

HEvEs hidegen. Valòban egy éve mаr, hogy 
nem tisztelhetém önt személyesen _ és' akkor is, 
ha nem снижoют, végrehajtást eszközlék ön 
nél egy özvegy részére, bizonyos örökségi pénz 
összeg>, Мatt, ,mit ön feledett annakidejében visz 
szaadni _ 

LANGYos hirfelen. Az alispân ur bokros fog 
lalatosságai _ 

мишенL“ fölindulását einyomni iparkodva. 'Az 
. ’ 
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igen sajnos, és kellemetlen ügy volt — feledjük 
el, és szóljunk másról. ' 

ToRNYAI halkkal Kingához, kivel folyvást surt03 
Barátom hamar, és igen élesen kezdi meg az el 
lenze'st. 

ARANKA Heveshez, nyájasan. Iiikább aZOn Vig 
estélyekröl emlékezzünk, miken ön az egész tár 
saságot mindig olly élénken, olly kellemesen mu 
lattatá — 

lImvlzs kézcsókkal. Oh, nagysád fölötte tu111ö 
0в1111t.4irsa1ga1s1йgyességemet. Buszkén. Egyébiránt 
nem vélem a szerénységet megsérteni, ha iil0il 
110iil, hogy minden társas körben szivesen láttak , 
és hogy jelenlétemben senki nem unatkozott_fö- 
leg, ha nagysád is jelen volt, mert elmésségének 
acéla még a fából is szikrát idézett volna létre — 

AЫЫКA nyájasan. Ön mindig a régi hizelgö 
ToRNYAI balkkai Kingához. Igen jól megy. 
LANGYos а2 ablakon kinézve. Gyönyörü az idö! 

Milly pompás sétálás esnék most kertem hüvös 
szölölugasában. Dicsö nap! 

KINKA. Nem tartóztatunk, kedves férjem _ 
LANGYos akadozva. Nem azért mondám. Félre. 

Inkább gözfürdöben , ivagy zuhany alatt, vagy 211 
porban шишék, iil1иt itt, és _ mégis maradnom 
ken — , l 

FARKASFALVI rélre. Ha szemeim nem csalnak, 
\ 
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ezen tüzes népbarát rendkivül megbarátkozott a 
szép özvegygyel _ hинтosai: kell hele vágnom. 
Hangosan, манит. Orvos barátunk igen jól jegyzé 
meg , hogy dicsö e nap _ nagysad egyetlen sинт 
legszebbikévé teheti aж egész életemnek _ 

мышц. Hogyan _ ön _ itt — most? 
FARKASFALVI. És miért nem? Az egész me 

gye tudja, hogy sыveт rég nagyságodé _ _s ime 
ezen tisztes tanú‘k jelenlétében szóval 'ujitom meg 
most kéi’elmemet, mit rövid idö e1ött' irásban te 
vék: „мы szép kezét naуsы, s mint szeretö 
és tisztelö férj vezetem öntez élet ‘Штzтos pá 
lyáján, 'hiven шт. meg örömét, és bánatát _ 

ARANKA. Én -- . 
HEvEs. Bocsánat‘, nagyságos asszonyom , 

engedjen nekem néhány szót, mielött- határozna. 
мы. Szemeiböl s néhány nyájas szavábòl, ha nem 
csalatkozom , mindent reinénylhetek; én pedig nem 
sz‘oktam csalatkozni. Fenn. Közönséges emberek 
gáncsolni fogják (мы: mostani nyilatkozatomat, 
rendkiviilisége miatt; de nagysád iuagas ’szellemét 
bizonyosan ugy álmelegité a kornak hatalmas sz0 
zata, hogy vakmeröségemèt menteni foдa _ 

ARANKA. Ezen bevezetés _ 
HEVEI. Hosszu, de (aщи szükséges volt --- 

röviden iparkodom szólni. Nagysád családi ‘11sz0 
nyixnat lismeri — kérkedés nem kenyerem, de a 
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szerénység megsértése nélkül monůhatom, hogy 
Magyarország évkönyveiben a Heves név gyak 
ran fordul elö -- 

LANGYos rene. Jól mondod _ minden jót a 
heveskedés rontott meg — még az ármányos szo 
balyány is hevességem miatt kei'ült ide. A bezárx 
szoblajtajára mutat. l 

HEVES. Egyébiránt, én, az egyenlöség ren 
dületlen ügyvéde ,. ezt nem magamért mondám, 
hanem, mivel ezen gyarló megfordult világban, 
fájdalom! a `vak többség az eiféle balgaságokat 
erönek erejével virágzásban akarja megtartani __ 
De még egyszer bocsánat kitérengésemért _ 

ARANKA. Még eddig nem értem öиt. 
FARKAsFALVI buszkén. Szabad határzatńt kér 

nem, nagyságos asszonyom _ az ügyvéd ur bi 
zonynsan szives lesz addig várakozni _ 

HEVES. Epen nem -- én nagysádat иsбит; 
pillantása тa, egész tüzével szeretem féríìas szi 
Мr‘! szivemnek -- a haza boldogsága ищи elsö 
gondolatom naуsы, s most kezéért könyörgök. 

AILANKA meglepetve. Ö!) is?! 
FARKASFALVI rulinduiva. Uram! 

LANGYoS rélre. Milly j()l izi'ien tudnám ezen 
tüzes két kéröt kacagni, ha lelkemet a zárt ajtóra 
mum ezen átkozott baleset nem terhelné! 

HEVES. Kegyes “Пaпát várom nagysádnak .__ 
4 
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FARKASFALVI indulаttal., mit elfojtaui töreksz‘ilt. 
Ugy vélem, hoд az, ki elöbb kérdezett, elöbb 
reménylheti a feleleiet _ 

HEVES élénken. Semmit az elsöségröl - e 
szqt gyiilölöm --- szabadon válaszoljon nagysád _ 
annak, a kihez szivét Мaрaт érzi _ 

ARANKA. De illy hirtelen -- alispán ur le 
“нé: csak fél óra elö“ Vevélii _ ügyvéd ur pe 
«И; csak épen e pillanatban nyilatkozott' — “16 
bain - 

HEVES. A körülmények sürgetösége щитat 
lanul igy kivánia _ ' 

KINGA közelebb lëpve. Bocsánat, uraim, a ke 
mény csmnót én vágom'ketté. Illy Гontos lépésre 
minden elöleges tanáeskozás nélkül nem határoz 
hatja el'magát testvérem. Más hölgyek alkaliua 
sint napokat, vagy heteket kivánnának meggon 
do'lásra _ de minek az ? 'l‘estvéreт ismeri önöket, 
s azért most, a nyilvánosság dicsö korszakában, 
épen nem lehet oka álszemérem ш rejtöznie. Jer 
velem szobámba, Aranka. Uraim, kevés pillanat 
nyi tamicskozás ищи hallenifogják önök‘iestvérem 
határzatát. .irankéwn а ьыошдн szobába тегу. 
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TIZENKETTEDIK JELENET. 

‘гoRшш. HEvEs KÁLMÁN. LANGYos а: аышы. 
FARKASFALVI sÁNDoR. 

LANGYos rélre. Kiváncsi vашok, kié lesz a 
kone? . 

FARKAsFALVI félre. Bizonybsan engem vá 
laszt, mert Torny'aival, a mint látom, ‘дышат, 
s nagyon csalatkozom, ha Tornyai nem akar fó 
orvosunk házi barátjává lenni. Langyoshoz тегу , ln 
vel az ablakon heszélgetve kinéz. 

ToRNYAI Heveshez тегу , ki a baloldali elöszínеn АН. 

Igen tüzesen „yмd meg az ostromot, barátom _ 
HEV'ES. El akarom én is mondani, hogy 1ö% 

tem, láttam, gyöztem _ 
ToRNYAI. Valòban szerencsés va; , hogy 

illy bátran hiszed terveid sikei'ülését _ 
HEv'Es. És miért ne tenném aж? szem», ña- 

_talabb, s gazdagabb vagyok az alispánnál; eщé!) 
iránt pedig tudd meg barátom, 'hogy az erös, .ш 
lárd akarat mindent lehetöve tesz _ (eщe föl' 
magában pélilául vaша szilńrd elhatárzottsággal, 
hogy пр„шsдший akar lenni, s elöbb utóbb 
minden esetre kiviszi akaratát. 

TORNYAI. Mindjárt meghalljuk határzatát _ 
HEvEs. Hanem, baráiom, mit ищeт észre'! ' 
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ToRNYAI. Ugyan mit? 
HEVEs. Dicsérem izlésedet, barátom _ 
ToRNYAI. Mit értesz eщel? 

HEVES csipösen. Ezen lágymeleg Langyos or 
vosnak igen csinos felesége van _ és _ 

ToRNYAI. És? ` 
HEVES. És a te lzlésed igen jó_ 
ToRNYAI. Mit gondolsz _ 
HEVÉs. Sennnit _ oh, a ищért sem gon 

dolom, hogy _ hanem szerencsés vagy, barátom, 
és valóban irigyleném sorsodat, ha Arankn keze 
á'ltal olly boldognak nem érzeném magamat _ 

ToRNYAI. De barátom, gondold meg, a nö 
b‘ecsülete _ 

HEVES. Természetesen_ _ titkotok keblem 
sще“ van. temetve _ 

ToRNYAI. Ne itélj balnl, én nem ugy értet 
tem _ ' 

REVES. Isten mentsen _ nem ВМФ'aт semmit, 
nem értettem, és nem hallottam semmit, söt leg 
kisebb gyanúm sincs _ ugy, ugy kedves hará 
ют. -- Ah, nyilik az 1ijtó_ -- 

ToRNYAI félre. Higyj a mit akarsz , a csapás 
sikerült, a két'legyet lesujtottam, s te az alis 
pánnal egyíitt fogva ‘ищy _' 
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'l‘lZENl-[ARMADIK JELENET. 

lSZoLGA a baloldali szohából , mellybe a nök Мина!‘ , |е— 
véllel jö. ELÖBBIEK. 

SzoLGA a Начат Langyosnak nyujtja. A iiagysá 
gos asszonytól, azon kéréssel , hogy méltóztassék 
fennhangon Мoтasы. El. 

HEvEs. Halljuk! Halljuk! 
LANGYoS от“. „Bocsánat, hogy nöi gyön 

gédség, vagy, ha ugy tetszik, gyöngeség, nem 
szбилl , hanem irásban parancsol felelnem tisztelt 
kéröim nagybecsü ajánlatára. _ Szerencsém van 
ezennel ünncpélyesen kijelenteni, hogy az elsö al 
ispán nejévé számlékozom lenni, azé t. i., kit a 
nemesség a harmadnapra bekövetkezö tisztujitáson 
azzá fog választani. Addig pedig arra kérem .igen 
tisztelt kéröimet, hogy minden további zaklatás 
sal legyenek szivesek fölhagyni, mert határzatát 
soда nem változtatja meg Aranka.“ ' Szép! 

FARKASFALVI rélre. Aranka' enyim! _ Penn. 
Uraim, ajánlom magamat. El. 

REVES relre. A föispán rokonom _ pártom 
hatalmas— tárcám igen jó állapotban van , Aranka 
enyim! Fenn. Sajnállak, barátom, de elsö alispán 
ságra már most nem számolhatsz,a másodikat pe 
dig el nem fogadnńd — 
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ToRNYAi. Semmi esetre! 
HEVEs. Élj boldogul! sok dolgom van. lsten 

önnel, orvos ‚иi‘! Е1. 
LANGYos. Alázatos szolgája! Kiséri az алые. 
'ToRNYAI félre. Minden jól megy. Fenn. Jó ét. ‘ 

Иgyи, orvos ur! El. 
LANGYoS. HHSOiilÓképeii! Utána néz, hosszulé- 

явная, umn. Hála istennek, megszabadultam! A ш: 
aj'tót sictve kinyitja. 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 
NELLI а szobáböl. LAN'GYos. 

NELLI. ПИk é ez, tekintetes mani 
штеYоs. Csitt! Az istenért, meghallják 

szavadat _ mondd, hogy a kertben voltál _ 
NELLI sirva. Én tehát i‘osz, tndatlan, és ha 

rapós vagyok _ 
LANGYos. Dehogy vаgy, tudom, hogy nem 

harapsz _ csak hallgass, kérlek _ 
NELLI sirva. Oda lett volna örökre becsületem, 

ártatlanságom és jó neveт, ha meglátták voтa, 
hogy n tekintetes ur мoщáм voltem zárva _ 

LANGYoS kalapját s botját megragadja , és 110111s26 

jára еду bankjegyet nyom. СЫН! FOgatld el' @Zen ra 
gasztó tapaszt, és hallgnss. Gyorsan el. 
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NELLI 'fölveszi a мамы leesett bankjegyet, és never. 
Hahaha! Tiz pengö forint! Ehhez ugyan könnyen 
jutottam- de kezemben vagy orvos ur, és foga 
dom, hogy a fél órai börtönt drágán iizetteteni 
meg veled! ai balm. 
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MÁSoDIK rnLVoNÁs. 

Az elsö felvonási гепат 

. 

nLsò JELENET. 

. ARANKA a jobboldali ablak elött himzö rámán dolgozik. 
NELLI elötte áll. 

ARANKA moeolygva. Szegény sógor, képzelem, 
milly zavarban lehetett _ 

NELLI. Szinte magam is sajnálni kezdém _ 
ámbár nem tehettem róla. 

ARANKA. Szólott ma veled? 

NELL! nevel. Isten mentsen! Ugy kerül teg 
nap óta, mintha cholerába estem volna. 

ARANKA komolyan. Még egyszer ismétlem , 
hogy ezen történetet senkinek nem szabad meg 
tudni _ 

NELLI. Megszegtem é valaha naуsы paran 
csát ? 
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ARANKA. Nem is lesz soт okod arra, hogy 
húségedet megbánd. 

MASODIK JELENET. 

KINGA a baloldali szobából. ELÖBBIEK. 

KINGA. Ismét a munka тeнett? 

ARANKA. Holnapra el kell készitenem. Nelli, 
menj щиты, és Nizögesd össze a zászlósza 
lagokat _ ‘ 

NELLI. Nekem is lesz шт egy'kis részem 
a szép munkában. El balm. 

‚ KINGA. M_erész játékot üzesz. 
ARANKA. Csak az nyeг, a'ki'mer. 
KINGA. De te föltétlenül az nj elsö 3115114и 

nak igérted kezedet , minden záradék, mimlen 
óvás nélkül _ 

ARANKA vidorul. Штатам meg is fogom tar 
tani _ mindern törvényes ügyvédi fogás, és ár 
lnány nélkül _ 

KINGA. Vigyázz, vigyázz, bizony 'meg fo 
god hamarkodásodat .banni ! 

ARANKA. lNe busulj , Kinga, mindent jól meg 
gondoltam _ a mint tegnap elmondád 'l‘oi‘nyai 
tanácsát, azonnal tisztába jövék tervemmel _ 

EnEnnTi JÁTÉKszíN. Xl. к. 5 
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11i11011. Szavadat tehát minden esetre meg 
akarod tartani? 

мышц. Igen. 
KINGA. És ha Farkasfalvi marad az alispán г 
ARANKA.l Az lehetetlen. 

KINGA. De ha mégis? 
ARANKA. Мondoт, lehetetlen _ a nemes 

ség nagyobb része nem szereti öt _ 
KINGA. Annál inkább szereti pénzét _ 
МЫШКA. М1 kétszer an'nyit költhetünk embe 

rünkért _ azonkivül pedig az egész nemesség 
iiszteli és szereti öt -~ mondam, szó sem lehet 
itt a félelemröl _ mindenesetre gyöznünk'kell. 

KINGA, Adje. isten! de én nem merném egész 
jövendömet illy kétes kockára tenni, s bizonyu 
san te sem tennéd aж, ha valódilag szeretnél _ 

ARANKA komolyаn. Megharagszom, ha szerel 
memetkétségbe vonod. Látod, én elsö házasságra 
csak „шéиn parancsának engedve léptem. Ézen 
eröszak mindig nyomia szivemet; de egyszers 
mind annyira megedzette, hogy most nemcsak a 
vak indulatra hallgat, hanem az ész józan su5a1 
mának is enged. A könnyelmü sziv szalmakunyhò 
ról szeret álmadozni; de az ész azt parancsolá 
nekem, hogy képzelt és elhárithatò vesze'lytöl ne 

lriadjak vissza, és _ 
KINGA. És ìnkább légy alispánné, mint _ 
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ARANKA. Ugy van _ én minden cim nélkül 
is örömest nyujtanám kezemet kedvesemnek; de 
mégis szivesebben látom öt olly rangban, melly 
tìszteletet s fényt áraszt rá, és általa rám is, és 
mellyet egyszersmind hasznára fordithat hazájának. 

KINGA. Ez mind igen szép, de én тégis csak 
félnék illy vakmerön játszani boldogságonnnal. 

HARMADIK JELENET. 

LANGYos a fenékszíni ajtón- ELбвшEK. 

LANGYos homloká: törli. Ah, iszonyu höség 
van -- ' 

ARANKA. Nyáron', dél tájban, ez épen nem 
ritkaság -- ha egyéb ujságot nem tud sógor _ 

mimi. Oh, kérlek, ne kérdezz «ne имёнl 
kat, mert valamennyi betegének állapotját mindjárt 
nagyhosszasan beszéli el -- 

LANGYos. Ismét ellenem ‘agy, édeském _ 
szinte kedved telik benne, halvalamit ellenenn‘e 
szólhatsz, pedig most csakugyan nincs igazad, 
mert igen nevezetes ujságot штат _‘ ' 

KINGA. Kiváncsi vagyok. 
ARANKA. Csak hamm', hamar, sógor. 
LANGYoS. Reggel, midön szokás szerint be' 

tegeim látogatására indulék, a nagy utca elején _ 
5* 
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de nem, csalatkozom _ a hosszu utcában volt, 
de talán mégi's -- 

ARANKA. Csak a dologra _ 
KINGA. Férjem mindent illy hosszasan szokott 

elöadni. 

LANGYos. Ismét ellenem vagy ? De semmi 
megszoktam már. 'I‘ehát a hosszu- vagy nagy ut 
cn'ban ma reggel Heves urral találkoztaт, ‘вeнeц, 
sfigorasszonyka, meggyül ám azzal baja! 

ARANKA kiváncsiаn. Hogy .hogy ? 
LANGYos. Mindjárt elmondom. _ Mindenek 

elött szive's üdvözletét jelenteti általam. 
ARANK'A. Köszönöm. l 
KINGA. Ez az egész nevezeles ujság? 
LANGYos. Oh nem, azt még csak most ilioil 

d0ili el. Heves ur a közel fekvö két nemes faluba 

kocsizott, kissé körül nézni, a mint mondá _ 
ARANKA. Ez igen terinészetesl, тert .emga 

biró akar lenni _ _ 
LANGYos. Szolgabiró г hell_ is anuak 5z01311 

hiróság! Elsö alispán akar lenni. 
ARANKA élénken. Hogyan? 
KINGA. Kitöl hallád ezt? 

LANGYos fonlossággаl. Saját tulajdon szájából 
_ minden нavára emlékezem, igy szòla hoz 
zam: ,Jó reggelt, orvos ur!‘ és hintajához intett. 
Én azonnal odamentem ‚ s iidvözlését a mint illik 
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-- igy viszonoztam: „Alázatos szolgája, jó reg 
gelt !“ 

ARANKA turhenenüi. Csak a dologra, sógor, 
csak a dologra! 

KINGA. Ne bocsásd ujságodat is cseppenként 
fiileinkbe, mint orvosságodat betegeid szájába. 

LANGYoS, Csak csöndeâen, édeském, azért 
is megmutatom, hogy röviden is tudok szólani. 
Heves ur tehát rövid kivonatban mintegy 11z1iil00 
dá.: ,Igen örvendek, orvos ur, hogy önnel talál 
kozám, mert kiilönben háza elött meg kellett volna 
állanom, pedig nincs elmulasztani való idöm. A 
szép Arankategnapi eélzását megértém, ö ismeri 
tehetségeimet, állásomat s vagyonomat, és keze 
által akar engem arra buzditani, hogy elsö 11szt 
viselöje legyek ezen megyének. Bizalmának min 
den esetre megfelelek, mert ha barátomat, Toi- 
nyait, alispánná birtam volna választatni, igen 
természetes, hogy magam érdekében nem cseké 
lyebb, hanem százszorozott buzgalommal fogok 
küzdeni, mert, Aranka kezének birhatásireménye 
által bátoritva, még magával a lehetlenséggel is 
szembe szállok. Ma este, vagy holnap reggel 1i11 
varolni leend szerencsém ö nagyságánálf Ezzel a 
hintó elvágtatott, és én szokott módom szerint be 
tegeimhez ballagtam. 
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мышц eienken. A helyett, hogy gyorsanide 
sietett volna ezen fontos ujsággal _ l 

LANGVos. Betegeim várakoztak rám, és kö.. 
telességem _ 

KiNGA. Kötelességed tegnap is sietést paran 
csolt _ 

мышц. Jól jegyezd meg, ищa; CélZáSSal 
és tegnap 'még sem sietett betegeihez az orvos ur. 

KINGA. Pedig hivatták is _ 
ARANKA eéizássai. Ugy látszoit, mintha òriznie 

kellett volna itt valamit _ 
LANGYos feine. Atkozott! talán csak nem fe 

csegett a szobalyány ? Fenu. Márlátom ,hogy men 
nem kell,mertkét szép asszonynyal nincs kedvem 
Vitáziii. Gyorsan aljobboldali szobába távozik. 

KINGA. Nemde mondám, hogy veszélyes já 
tékba. bocsátkoztál? . 

ARANKA. Valóban, megvallom, ezen fordii 
lat egy kissé váratlan _ 

KINGA könnyelmiileg. De Véleményem szerint 
nem épen kellemetlen. 

ARANKA. Mikép érted ezt'? 
' miei.. En inknbb _ezereinék нeт hiivese 

lenni, mint a te választottadé _ 
ARANKA. Ug'yan ne boszants, kérlek, mikép 

hasonlithatod is ezt hozzá! 

KINGA. És ugyan miért nem? Heves’ vala 
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micskével ñatalabb, jóval szebb, és sokkal gaz 
dagabb _ 

ARANKA. Nincs é nekem annyi vagyonom, 
hogy ezen utóbbi tekinteten egészen túl tehessem 
magamat ? 

KINGA. Megengedem; de az eleven, tüzvérli 
Heves, a haladási párt egyik nagybefolyású em- 
bere _ gondold meg csak Aranka, ö bizonyo 
san olly szellemben fogja megyénket vezérleni, 
hogy fáklyás éjizenével tiszteli öt meg az ifjuság, 
ha egy év mnlva Pestre útazol vele _ milly örö 
med leend akkor, ha büszke öntudattal igy fog 
lnajd hozzád szólani: jer az ablakhoz kedvesem, 
imé, ezen dicsöség engem illet! 

ARANKA. Es te csakugyan illyesmit teszesz 
föl felöle? 

KINGA. És miért nem? 

ARANKA. Látszik, hogy keveset forogtál a _ 
világban , és csak hirlapok után itéled meg a pár 
tokat. Valamennyi felekezetnek van több olly fér 
дa, kik elött minden véleménykülönbség dacára 
tisztelettel hajlunk meg, s igy annak is, melly 
alan apostolkodni kérkeaik Heves — de k111005 
séget kell az érdemesek és azok közt tenni, kik 
œupán torzk‘épei a szabadelmiiségnek, s Heves 
ezen torzképek egyike , ki pénze és szemtelensége 
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által olly körökbe birt tolakodni, miknek érdem 
fénye reá is áraszt néhány sugárocskát _ 

KINGA. Oh, te igen szivtelenül itélsz r111a 
ARANKA. Épen nem _ egyetlen szóval sem 

mondék róla többet, mint mennyit valóban il1eg6r 
demel _ ö szóval gyöiiyörü elveket kiirtöl, de 
adj csak olly liatalinat kezébe, melly diesvágyát 
kielégiti, s legkiállhatlanabb zsarnokká fog fa 
julni _ „ 
' KINGA. Nem hiheteiи vádjaidat—szava‘i olly 
édesek, és annyira szivhez szólnak _ 

ARANKA. Annyira, hogy Aelméd intése't elal 
tatják __ s mit mondasz kérkedéséhez? 

KINGA. Mit te kérkedésneknevezesz, én azt 
büszke öntudat sugalmából származtatom, melly 
legszebb disze a valódi férñnak. 

ARANKA. Elfogultságod határtalan _ 
KINGA. Véleményeiиet puszta vádeikkal még 

testvérem sem másithatja тe“. 
ARANKA rüvid gondoikozás ntán. Jól van— t11il3‘ 

iiyel bizonyitom be tehát állitásomat. 
KI‘N‘GA. Arra csakiigyan kiváncsi vagyok. 
ARANKA. Reménylem, hogy az, mit megki 

sérten'i szándékozom, fö'llegva'raidat lerontja, és 
fogékonyabbá teend a liázi boldogság élvezésére, 
inellyet egy kissé igen is higgadt kedélyü férjeil 
mellett eddig nem birtál föllelni _ 
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KINGA neliezlelve. Én nem пiдoнием" _ 
ARANKA. Eleget olvasok szemeidböl. _ De 

hagyjuk ezt _ te hiszell, hogy Heves engem 
Мeры? 

KINGA. Szavainak hangja olly öszinte vult, 
hogy nem k'étkedhetem _ ' _ 

ARzANKA. Képzelhetsz valódi szerelmet hl'iség 
nélkül? 

iuNGA. Nem _ 

ARANKA. És ha Heves szerelmi ajánlásokat 
fogadna el más hölgytöl, most, midön kezem után 
eseng? 

KINGA. Ад ö bizonyosan nem teszi. 
ARANKA. De ha mégis tenné? 
KINGA. Ugy becstelennek kellene öt итa 

nom. _ ' 

ARANKA. Jól vail _ ez nekem elég — re 
ménylem, ki verein fejedböl. azon vak ihletet, 
melly meggondolás nélkül мышtja veled mind 
azokat, kik ajkaikon mézet viselnek, mig sziveik 
epével vannak elárasztva, és _ ha tervem jól 
sikerül _ egyszersmind talán saját bajomon is 
segitnetek. ' 

KINGA. És ezen teтed? 
AШЩКA. Mindenek elött -- 

KINGA. Neiii veszélyeztet senkи? 
ARANKA. Reniénylem, nein. Нaш! tehát _ 
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N EGYEDIK JELÉNÉT. 

ToRNYAI KÁRoLY. ELÖBBIEK. 

TORNYAI a renékszíni ajión ¿ö , Kingáh‘oz. Nagysád 
szives engedelmével bátorkodom _ Arankához. Bo 
csánat, hogy hamarább neiиtevém tiszteletemet 
de néhány nappal а. tiszujitás elött mindig olly 
igen sok a. dolog _ mitisztviselök igen megszok 
tuk iиár, hogy körmünkre égjen a dolog _ 

KINGA. Ön bizonyosan nem tartozik azok 
közé _ . 

ARANKA. Oh , ne védd , Юнгa, minanynjunk 
han van némi kis gyarlóság _ 

ToRNYAI. Igeii köszönöm e szép öszintesé 
get. Barátom Heves is örömest megfelelt voша 
nagyságtok szives .meghivásának _ de faluzni 
kelle mennie. 

ARANKA. Vagy is inkább ön ellen koпes 
kedni _ 

ToRNYAI. Tehát tищa már nagysád? 
KINGA. Mindent tudunk. 

ARANKA. És öii nem tesz semmit? 
ToRNYAI szerény bilszkeséggel. HárOlii évig fet 

tem, a mi csekély erömböl kitelt _ mosÍ a vá 
lasztó nemességre bizom magamat _ 
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iiiNGA. De mégis szükséges, hogy öil is _ 
тонких. Hogy én is megvesztegessem a né 

pet, mellyet jóra vezetni kötelességem? 
ARANKA. Böcsülöm ugyan önt ezen széplelkü 

nyilatkozatért; de tegnapi határzatom után mégis 
várhatnám öntöl talán, hógy most egyszer kivé 
telkép _ 

ToRNYAI komolyan. Fájdalommal ugyan, de 
iiiégis kénytelen vagyok megvallani, hogy a bö 
osület utjáról kivételkép sem akarok eltériii. 

ARANKA meglepetvo. E hidegség _ 
ToRNYAI komolyan. Az észiiek hava a Vulkán 

forró tüze fölött _ 

KINGA boszusan. Ezen hideg fontolgatás még 
sem szép öntöl, miután épen ön tanácsára — 

ARANKA. Igen, igen, ön tanácsára irám a 
tegnapi nyilatkozatot _ 

KINGA. Ön igy szóla hozzám: válaszoljmi 
kétértelnn'ileg, hogy mindegyik megnyugodjék s 
inagát hiliesse választottnak. Én e szókat hiven 
közlém testvéremmel _ l 

Ammin. Ugy van _. 
ToRNYAI. Bocsánat, nagysád többet tett, mint 

kellett volna,A mert nem kettejöknek, hanem több 
férfinak nyujtott egyszersmind reményt, kik talán 
az alispánságra vágynak _ 
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ARANKA zavarodtan. Oh, é" kába, ei‘re nem iS 
gondoltam ! , . 

KINGA meglepeiveÉzt ugyan szörnyen elhir 
telenkedtiik ! 

ToRNYAI. Ne aggódjanak nagyeágtok olly 
igen _ ugyan lehetnék é illy nyugott, ha min 
den reméiiyröl le kellene mondanom, Arenkа kezéz 
ajkаihoz szornva, lmellyek ezen szép kéz birhatásá 
ban öszpontosulnak? 

ARANKA gyorsan. És öи reményének Мaшa? 
ToIiNYAi. Az alispán, és egyszersmind a fö 

ispán bölcs belátńsán nyugszik. 
KINGA. Nem értem önt. 

ToRNYAi. Нeves barátom túlzó elvei igen 
ismeretesek , azonkivül pedig alispánunk félelmes 
nek hiszi öt, mig tölem épen nem reiteg, jól 
tudván, hogy e nagyobbszeri'i korteskedés Vagyo 
nommal neт fér meg, ha elveimmel össze lehetne 
is ш egyeztetni _ 

ARANKA. És ennek eredvénye ? 
ToRNYAI. Az, hogy Hevest nem jelöli ki a 

föispán _ г _ 
KINGA. Rokonát nem jelölné ki? 
ARANKA. Kivel azonkivül még bizonyos péiiz 

viszoiiyokban is áll _ 
ToRNYAI. Ezeii utóbbi ok 'egy kissé gondol 

kozóvá tehetne ugyan _de nem, illy fontos ügy 
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ben, iilelly olly nagy felelöséggel párosul, még 
a pénzviszonynak is el kel'l némulnia _ 

KINGA. De tegyük fel még is, hogy Heves 
csakugyan kijelöltetik _ mi történik akkor, ha 
ôn teljességgel nem akar a köznemességhez fo 
lyamodni ? 

i ToRNYAI sohajtva. Akkor Heves lesz az alis 
pán, mert Farkasfalvi olly gyülöltté tette inagi'lt 
a telekszabályozás alkalmáva-l, hogy nem гoдa 
legyözhetni lleves pártját, ki igen jól szándéko 
zik Íizetni _ 

мышц róllnaulva. És én ? 
ToRNYAi. Nagysád rám nézve ismét elveszett, 

ha Heves önkényt vissza 'nem lép, vagy 6il adott 
szavát meg nem szegi — vagy knörö indulanal ha 
barátemat párbajban föbe nem lövöm _ 

KINGA ijedlen. Az istenért -- 
ARANKA lnrtelen. S bizonyosan véli öil mond 

liatni, hogy Farkasfalvi semmi esetre nem marad 
hivatalában ? 

тоRшгм. Bizonyosan mondhatom _ egy óra 
elött kaptam tudósitásokat járásomból, 'mellynek 
nagyszámn nemessége az egész megyeét haladja _ 
a többség részemre nyilatkozik— de Heves pén 
ze тindenliató, mert a neniesség tulajdonkép leg 
iiikább csak Farkasfalvitól kiván szabadulni --- és 
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bizonyosan örömestebb ,fog Heves mellett jó pénz 
éi‘t, mint mellettem ingyen szava'zni. 

ARANKA тosolygva kezet nyujt fl‘ornyainak. Vigan , 
kedves barátom, legyen bár Heves az alispán, 
niégis ömiek virlt a tulipán. 'Imé , az asszony ele 
inte, hirtelen, megijed ugyan a veszélytöl , de 
utóbb folyvást iiövekszik a bajjal bátorsága is. _ 
Igen, barátom, kész miíi` fejemben a terv, melly 
_ de szót sem iiiondok önnek róla, mert _ mert 
шаroм, hogy ezen tisztujitás dicsösége csupán 
eiigem illessen _ egyedül testvéremnek juttatok 
belöle valamicskét _ 

ToRNYAi csodáikozva. De mégis, kérem _ 
ARANKA'. Szót sein moiidok _ 

ToRNYAI keinolyan. Ha iiiegtudnáin, hogy nagy 
sád érettem tali'in pénzzel _ 

ARANKA vidorui. Az egész tisztujitás egyeileu 
iillérembe sem fog keriilni, és mégis hitvese le 
szek öimek _ ën pedig férjem és -- 

ÖTÖDIK JELENET. 

szoLGA. ЕLбввшK. 

sиoъсА a renekezíni kezepajióbói. Asztalon az 
ebéd! Ei. " ' 

ARANKA. Epen jókor, mert külöiiben (öылаt 
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találtam volna igérni, iiiint a menrlyit teljesithe 
tek. Ha ugy tetszik _ 

KINGA. Tornyai ur, kérem karját, mert a 
vendégnek a háziasszonyt kell vezetni. 

ARANKA pajzánul. `Íól van, jól, csak ili11i111: 
tek _ én addig m’ajd elszeretem férjedet _ 

. miek. Ertletek jövök, ha sokáig késrek. 
El Tornyaival a fenékszi'ni ajtón. 

HATODIK JELENET. 

AEANKA. щитоS. 

ARANKA benynja а jobboldali ajl6r. Sógorka! 
LANGYos kijö. Parancsoljon, sógorasszonyka. 
ARANKA. Karját . 
141101105. szivesen., karjál nyujtja. ¿ranks el 

fogadja. 

ARANKA. Korteskedett ön már valaha? 
LANGYos. Isten iiientsen! nekein semmi kö 

zöm a tisztujitási ármányokhoz, és az egész ün 
nepélyben csak annyi részt veszek, hogy az al 
kotmány ezen legszebb jogának gyakorlása alatt 
agyonverettekröl látleletet, vagy is visnm reper 
tnnlot készitek. . 

ARANKA. Most azenban korteskedni fog 6il. 



64 тшzтпптдв. ii. FzLv. 

LANGYQS. A világért sem! 
AВAКA nyájаean. De ha szepen kérem, e650r 

ka _ az én kedveinért _ 

LANGYOS. Nem lehet _ én seinmiféle po 
litikai mozgalmakba nem akarok иgyщиì 

ARANKA. De igen is fog ön, iиég pedig ma, 
és holnap, és én ezt mair most nem kérem, ha 
nem parniicsolom _ 

LANGYos megnökkenve. Micsoda? 

ARANKA büszkén. Igen is, sógor, parancso 
lom, és ön eiigedelmeskedni fog újam minden iii 
tésének, külöiiben renyegetve mint vesztegetöt ‘1a111 
10iii be önt testvéremnél, iiiìnthogy öii egy drága 
vizslát vásárlolt 10 pengö forinton, és szobájában 
zárva tartogatja azt, mig régi vizslája minden 
ápolgatás nélkül az udvaron futkos. Gúnyosan. Meg' 
nioiidjam ezt ? 

LANGYoS legnagyobb zavarodottságban, akadozva 
Kérem _ kérem _ alázatosun _ feleségem _ 
igen szi'ikmarku _ maj'd neheztelne _ inkább 
_ niindent megteszek __ 

ARANKA nyájneen. Jól van, menjiink tehát, 
mert a leves meghi'il _ délntáii szobamba jö, és 
kikapjn, iiiajd tölem a szükséges тaятt _' 

LANGYOS mint rönп. És feleségem? 
ARANKA~ Nem (ищa, hogy olly pazardi férje 

van, ki egy vizslával nem elégszik meg. 
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LANeros. Köszönöm! Félre. Átkozolt szoba 
lyány, bizonyosan fecsegett! Arankával а fenékszini 
ajtún elmegy. 

Változás. 

Terem az alispánnál, közép- s oldalajtókkal. A szi'npad $z11 
kebb, mint elöbb volt, hogy az ezt követö" diszitmény-vál 

toztatására elég hely maradjorl. 

HETEDIK JELENET. 

DAMÁzSDI a középajtón jö. Utána ScHNAPS MÓzES. 

DAMÁzSDI. Csak utánam jöjön kend, Mózes 
gazda, mindjárt bejelentem a tekintetes urnak. 

scHNAPs zsidós szóejtéssel. Mondom, Damázsdi 
nram , ha még egyszer kendnek szólit engem, bi 
zony én is kendezni fogom az urat, 

DAMÁzsDI nevet. Mi a manó, elтent ennek a 
zsidónak az eщe? Talán bizony még nagyságol 
jam is ? 

SGHNAPS. És ugyan miért nem, ha szabad 
kérdeznem? Haszonbérem igen jó, és neiii én le 
szek az elsö zsidó, a kit Damázsdi uramnál kä 
lönb emberek is nagyságolnak. 

6 
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DAMÁzSDI nevetve. N0 bizony,csak az kellene 
még! Szinte jól esik, hogy megnevettetett kend, 
Mózes gazda, hahaha! l 

SGHNAPS boszusan. Jelentsen be hamar a te 
kintetes urnak, mert nincs kedveiи idömet kendre 
Vesztegetni _ . 

DAMÁzSDI fasiiobbanva. Ézer kutyiit‘ejii' tatár -- 
zs1110, iil1il11j11rt porrá zúzlak! Igy mersz hozzám 
sz01il1 _ a tekintetes nemes vármegye kuriáján, 
Velem, a ki tizenöt esztendeig huszár voltam a 
Frimont ezredében, és a ki csak ollyan jó nemes 
emher vagyok, mint magaatekintetes alispáii ur ? 

SGHNAPS hidegen. Hát aztán? Az utolsó or 
szággyülés óta iiiár a zs1110 sem kutya, hanein 
ollyaii ember, mint akárki más. Isten áldja iiieg a 
derék férñakat, kik azon szeiit törvényt csináltдk! 

DAMÁzSDI hаrnggai, Bár inkább üztek volna 
az országból benneteket _ 

ScHNAPS indegen. Azt iigyan soha nem teszik, 
mert _ sokszor megszorulnának pénz dolgábaii, 
ha a szegény zs1110 nem iparkodnék niindig né 
híiny forintocskát megtakaritani. 

DAMÁzSDL Igen , mert csaljátok iiz embere 
ket _ 

SGHNAPS gnnyosan. Ugyaii kinek van több esze, 
annak é, a ki csal, vagy aiinak, a ki meg hagyja 
щaгát csalatni? 
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DAMÁzsDi. Fogd be szidalmazó szádat, ron 
da zsidó, ha nem akarod, hogy nyelvedet ki-„ 
tépjem _ 

SCIINAPS gunyosan. Azt bizonyosan nem teszi 
kend, Damázsdi gazda, mert az emancipatio óta 
lnég a zsidót sem szabad itélet nélkül megverni -‚ 

DAlllÁzsDi. 15iil6t1‹eil11ezil111ier65z1esz? Meg 
allj csak, fogadom, hogy még ma a deresen ke 
иem rád az emancipatiòt! Ugy is foga van rád a 
tekintetes uramnak. Majd megkendeztetlek én té- ' 
ged, te sehonnai! Én és kend! Engem kendezni, 
a ki tizenöt esztendeig etteт a császár kenyerét! 

sGHNAPs szippantva. Én pedig harminc esztendö 
óta tulajdon kenyeremet eszeiil. 

NYOLCADIK JELENÉT. 
FARKASFALVI sÁNDoR. ELбBniEK. 

FARKASFALVI. Micsoda lárma ez itt, elöter 
memben? 

DAlliÁzsDi. Jelentem alázatosan, tekintetes 
urain, hogy parancsolatjára elhoztam ezen zsidót. 

EARKASFALVI. `1ó1 Vaii, elmehet kend. 
DAMÁzsDL'De kérem alázatosan, tekintetes 

uram, ez a zsidó ileiilesi böesületemet sértette 
meg -- 
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FARKAsFALVi. Ugyan mikép? _ 
DAMÁZSDI. Kendnek nevezett _ 

sGHNAPs. Mert ö is ugy szólitott engem, és 
én azt hiszem, ha a tekintetes ur kegyesen meg 
eiigediii méltóztatik, hogy az eiiiaiicipatio óta _ 

FARKASFALVI. .11531 Van, Mezes, igaza van 
önnek, mindnyájan egy haza gyermekei, követ 
kezéskép testvérek vagyunk , és kötelesség egy 
szersmind rút viszálkodás helyett szeretettel öleliii 
egymást _ ' 

DAMÁzsDI. Igen , tekintetes uram, de ó még 
is csak zs1110 _ 

FARK/isFALvi komoiyan. ЕЩЁ, Daiiiázsdi, men 
jen kend, ha nem akarja, hogy megharagudjam. 

DAMÁzsDi iávoziában, féire. Ne állana csak 
ajtó elött a tisztujitás, tiidom, hogy deresre fü 
leltctte volna a tekintetes uram ezt a vén jebu 
zeust! Közepen ei. ’ 

ScHNAPS. Tekintetes uram, mikép hi'iláljam 
meg emberbaráti, szép bi’inásiiiódját ? 

ъ‘ARкАзмшч nyájesan. Haшиk ezt _ a kö 
telesség teljesitése nem vár hálára. 

soHNAPs. l-livatni méltóztatoit , iekintetes 
uram ? 

FARKASFALVI. Вы kis beszédem van önnél, 
édes Mezes. Ki lakik‘most veiidégfogadójában? 

scHNAPs. Tegnapelött egy gazdag föliles ur, 
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egyszersmind ügyvéd, érkezett hozzálr. jurátusá 
val Peströl, és az egész vendégfogadót kibérlette 
mától kezdve liárom napra _ igen drága finom 
ur, és шпиц“ is derék magyar ur, de ez mind 
járt tegnapelött este kiment a szomszéd nemes 
nraklioz, és ma reggel az ügyvéd ur is követte 
Ы: _ 

FARKASFALVI. Nem érkeztek még vendégek 
azok közöl, kiknek számára a vendégfogadót ki 
bérlette ? 

SGHNAPS. De igen, fél 'óra визы, épen négy 
óra tájban, й: szekéren negyven nenies ur ér 
kezett. 

FARKASFALVI. Mennyi bor van számokra ki 
rendelve? 

ScHNAPS. Amennyit iileg birnakinni, söt még 
több is, ha kivánják _ 

FARKAsEALVl. Mennyiért méri ön a bort? 
sciINAPs. A legjobbikból kell nekik adnom, 

húsz krajcárosból _ 
FARKASFALVI tréfásan. De csak megkeresz 

telteti ön? 

SCHNAPS komolyan. lstenmentsen! Inkább ma 
gamat, mint borolnat _ jó hiremet a ЧЕМ; min 
den kincseért sem koekáztatnám. 

FARKAsFALvi. Tud ön hallgatni? 
scHNAPs. Tekintetes uraln, a ls_zegény zsi 
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dónak iiiindent kell tudni _ azaz, a iil1 аz einan 
ci’patióval nem ellenkezik. 

FARKASFALVI . Ötszáz' pengö forintot adok, 
ha legroszabb borával itatja öket, és az ételöket 
mind megkozmásitja. 

scHNAPs. Kérem --- az lehetetlen. 

FARKASFALVI. Hogyan? 
soHNAi’s. Azon ur becsületesen fizeti boro 

iiiat és ételeimet, és azért kötelességeiи иekijóval 
szolgálni. 

FARKASFALVI. De ötszáz pengö forint _ 
SGHNAPS. Szép pénz ugyan és jól esnék a 

szegény zsidónak _ de azoii nemes urak bizo 
nyosan elpártolnának derék veiidégemtöl, ha rosz 
hort, és koziiiás ételt adnék nekik. 

FARKASFALVI. Nem azért kivánom _ más 

okaim vannak. 

SGHNAPS ravasziii. Oh , tekintetes uram , kileiic 
tisztujitás alatt iиértem én már bort, és értek az 
eí'lelékhez! ' 

FARKASFALVI. Háthe hatsza'izat adnék ? 

SGHNAPS. Igeii szép pénz _ köriil belöl, 
itallal s takarmánynyal egyiitt, mintegy sz1iz Vok 
lsot'lehetne rajta vásárolni _ s0t talán iöbbet is, 
mert a széna olcsó, és a bor sem igen drága, de 
a. szegény zsidó érdemes akar lenni az emancipa 
tióra, és nem adja el becsületét, mert ezenkiviil 
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semmije, még csak öröklött nemes levele sincs. 
Parancsol még valamit, tekintetes umm? 

FARKASFALVI fölindulva. Vendége veszedelmes 
ember _ 

scHNAPs. Méltóztassék ellenkezörölmeggyö- у 
zödni, tekintetes uram _ tegnap este mondá: 
,Mózes barátom, ha én es pártom gyözünk, aleg 
szegényebb zsidó is egyenlö jogu leend az egész 
nemességgel‘, ez nem veszedelmes ember, hanem 
drága, ñnom ur _ 

FARKASEALVI Ьоeшeап. Aján1afom „hát nem 
fogadtatik el? 

scHNAPs hizelgve. Én nem шok semmit, nem 
hallottam seinnli ajánlatot _ már szinte ш is 
elfeledtem, hogy itt voltam. Legalázatosabb szol 
gája, tekiiitetes uram! Félre. Inkább ingyen adom 
boromat _ ne félj, nem feledtem, hogy miiiden 
közgyl'ilésen ellenzetted az emancipatiót, ha más 
jÓ eiilberek szÓba hozták. El a középen, s maga után 
becsapja az ajlót. 

EAiiKAsEALvI indulawsan. Анюта zsidó! még 
te is ellcnem mersz szeдным Damázsdil 
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KILÉNCEDIK JÉLENE'I‘. М 

DAMÁzsDi. ELбiàBi. ' ‘ 

rARKAsFALvi. Jobban meggondoltam a dol 
got _ a zsidó csakugyan hibals _ 

DAiviÁzsDi urommei. [пáпa rugiessak? 
FARKASFALVI. Nem, nem _ majd tisztiiji 

tiís után emlékeztessen kend rá _ 

DAMÁzsiii. Nem feledem el, iiiertillyeii csú 
fot még senki nem Фeи rajtaiii. 

FARKASFALVI. Az ötven akó bort kivitetie 
kend már korcsmánkba? 

DAMÁzsDi. Meghiszem! Eddig мы i'iiár me; 
is kezdették az “бы a iieiиesek! 

FARKAsFALVi. Hát e húst? 
DAMÁzsDI. Azt is _ de sok beszédembe ke 

rült , mig a iiiészáros pénz iiélkül Мaшa. 
FARKAsFALVi megiepeive. Hogyan ? 
DAMÁzSDI. Szinte nem is merem megmonda 

ni, hogy mit szólott a mészáros _ 
FARKASFALVI. Parancsolom! 

DAMAzsDI vonekodva. На“ aizt mondta, hogy 
_ ш beszélik a városban, hogy _ más lesz 
majd az alispáiiunk, és aziitán _ 

FARKASFALVL Azután? 
DAMÁzsDi. Könnyen követhetné majd îekт 
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tetes uraт is a közönséges szokást , és elfeledné 
kilizetni a hús Мát. 

FARKASFALVI boszusan. Szemlelen gazember! 
Erre is emlékeztessen kend тaм tisztujitás та1n. 

DAMÁzsDi urümmel. Akkor aztán egyszerre 
csiphetjük meg a zsidóval. 

FARKASFALVI гаммы! pénzt vesz kl. Ш Vaii 
husz pengö forint _ járja kend el a korcsmákat! 
_ a többit tndja kend már. 

ВAШЕМ)! bajuszát egyengetve. HOgy ne tlldnálii, 
tekin‘etes uram, hiszen hányszor kóboroltaiii szer 
te a verbunkkal! 

FARkAsFALvi. A hány nj embert szerzesz, 
annyi eшьt tizest kapsz. 

DAMÁzsni. Köszönöm alázatosan! 'rávoztaban 
Én vagyok ám az olcsó kalmár, tizesével veszik 
“Лeт az embert. El a középajtón. ' 

'I‘IZEDIK JELENÉT. 

HAJLÓSI azon pillanatban lép be a középajtón, midön Da 
màzsdi távozik. FARKASFALVI az oldalszoba feló indul'. 

de Hajlósit látván bejöni, ismét visszafordul. 

FARkAsFALvi. Ah, jegyzö‘ur, jó hireket 
hoz? 

HAJLÓSI szomoruan. Fájdaloiii, пет lehetei( 
EnEDE'ri JÁ'rÈksziN. Xi. к. 7 
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szerencsés olly hirekkel udvarolni, mellyekkel ma 
gas kegyét nyerhetnem meg tekintetes alispán 
iiriiiik° ' . 

l‘FARKASFALVI kedveneniii. Hogyan? ön is rosz 
hirrel jö ? Valeban , inár Szinte féliii kezdek, hogy 
iiagy áldozatokkal sem adhatok ohajtott iráiiyt ezen 
tisztujitásnak, mellytöl olly sokat reméiiyltem! 

HAJLÓsI feividniisn en'nieive. 0h, ш} csak ez 
aggasztja tekintetes alispán urat, ugy mégis ör 
vendek, liogy hirem e tekintethen nem sebzi ke 
gyes pártfogem neiiies kebelét. ' 

FARKAsFALvi. S mi мeта az, mi engem e 
pìllanatbaii a tisztiijitás sikerén ШИН érdekellietiie ? 

iiAJLÓsI. És szép menyasszonya? 
P_.iiiKAsFALVI közönüsen. Ah, Araiika? Az 

igaz, ez мы iiiértékben érdekel, mert szereteiи 
Öt, s jószágaink határosak _ igen szép erdeje 
van _ legalább ezer sertést мм benne таkт! 
шт; legelöje ped}; olly gyönyörü fekvésü, hogy 
ню; soha nem szoriilt meg széna dolgában _ 

HAJLÓSI. És gyapja az egész országban rit 
kitja párját _ l 

FARKAsFALvi. Ugy van _ de mi rosz hiilt 
hoz ön róla? 'l‘alán beteg? 

HAJLÓSi inneien. Admi змeи _ ezerzer bo 

мамыt kérek, azoii ищy vonzalom esik'arta ki 
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belölem ezen istentelen kivánságot, mellyel a te 
вiшeм nr lioldogsága. iránt viseltetem.' 

FARKASFALVI mosolygva. Különös vonzalom, 
melly roszat штаntat önnel menyasszonyomnak_ 

HAJLÓsI mélyen meghajolva. Ismételve ezerszer 
bocsánatot kérek vétkes gondatlanságomért _ de 
annak meggondolása, hogy Aranka ö nagysága 
nehezen leend kegyes pártfogóm menyasszonya _ 

FARKASFALVI szavába мг. 'Hogyani Mi jut ön 
eszébe ? Aranka neт játszik szavával, s bizonyo 
san vonzalommal viseltetik irántam, mert külön 
ben nem fogadta ‘чиna, hogy az иj alispán nejévé 
fog lenni. Egyébiránt pedig Tornyaival bizonyo 
san ininden viszonya megszünt , mert tegnap, 
lnidön ott valék, nem is igen tekiilte rá, Tornyai 
pedig olly epedve тишott a föorvos nejével, 
hogy bizonyosan vadászeimert akar homlokára il 
leszteni. 

HAJLÓSI. Nem is a szolgabiró ur részéröl fe 
nyeget a veszély, hailem Heves ur az, a ki a 
штt gyümölcs után nyujtja kezét. 

FARKASFALVI meglepetve. Hog-yan? Tehát az 
ért kapaszkodik olly nagyon az _alispánság ищи ? l 

HAILÓSI. Kéts’ég ШИН _ oh, de ö bizonyo 
san nem fogja ш elnyerni, mert a tekintetes ur 
bekros érdemei _ 

EARKAsFALvI boszusan. Тekт: is roтыf naр 
7‘! 
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jainkban érdemekre a vak tömeg! Most csak azé 
a dicsöség, a ki hangosan tud kiáltozni, és min 
den közgyülésen ujabb meg ujabb furfangosságok 
kal lép fel. Azonban e tekintetben még sem igen 
tartok Hevestöl, mert áтм!‘ birtokainak nagy ré 
sze megyénkben fekszik, nem igen ismerik öt itt 
.még közelebbröl _ egyébiránt pedig semmit nem 
kimélek mégis_, mert az elövigyázat soha iieiii 
árt. A veszély tehát nem igen nagy, és pedig 
annál kevésbbé, mert Aranka nyilatkozata világo 
san mutatja, hogy hajlandósággal viseltetik irán 
(aт _ 

HAJLÓsI akadozva. Épeii'ez az, mit egész alá-' 
zatossággal bátorkodom egy kissé _ kétségbe 
vonni _ ' 

FARKASFALVI rnnndniva. Hogyan? 
HAILÓSi meiyen megnаjoivа, Alázatosan bocsá 

natot kérek; de kimondott нavaтat legszivesb 
készségü akarattal sem vonhatoiи vissza. 'l‘eljes 
meggyözödés után mondhatoiii, hogy _ 

FARKASFALVI. Hog-y? 
HAiLÓSi habozva. Aranka ö iiagysága Heves 

иrat szereti. 

FARKASFALVI keieikedve. Nem hiшет: Olly 
józan s higgadt kedélyü asszonyl nem szeretheti 
azon тas indu1äiu szeles embert _ bizoiiyosan 
csalatkozik ön _ 
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HAJLÓSI. Fájdalom, nem csalatkozom! Rö 
viden elmondom az egész szomoru történetet, 
melly által Aranka ö nagyságának valódi indula 
táról meggyözödtem _ 

FARKASFALVI. Csak hamar, haniar! 
HAJLÓsI. Tudni fogja a tekintetes ur, hogy 

a föorvos ur kertjének hátulsó ajtaja a patakra 
nyilik. 

FARKAsEALvi wrhenemn. Igen, igen, csak 
mvább! ' 

нмъбы. A korcsmából , hol embereinket buz 
ditgattam, visszajöttemkor , azon hátulsó ajtnt 
nyitva lelvén, a kertbe menék, mikép azt máskor 
is tenni szoktam. A szobák nagy részének ablakai 
a kertre nyilnak , mellyek elött megas vadgeszte 
nyefák emelkednek. 

FAnxAsEALvi mlm funn. Mind ezt igen jól tu 
dom _ 

HAILÓSI. Én tehát , senkit nem látván a kert 
ben, az egyik gesztenyefára fölmásztam, mikép 
ш maskor is és más helyeken is (eдeт már,h0gy 
a tekintetes urat a tisztviselök valódi érzelmeiröl 

tudósithassam, miknek tudása nélkül bajosan le 
hetne illy nagy kiterjedésü megyét kormányozni. 

FARKAsFALVI. Hagyjuk ezt , csak adologra! 
HAJLÓsI. A fának sl'irü lonibozata tökéletesen 

elrejte minden szem e1ö1, és én szokás szerint 
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kényelmesen hallgatóztam. Az ablak melletti asz 
talkanál Aranka 6 nagysága levelet irt, a föoтos 
ur hitvese pedig mellette ült. ,Olvasd!‘ mondá 
Aranka, és átadá a levelet.testvérének, ki abból 
hangosan körül belöl ezt olvasá _ 

TIZENEGYEDIK JELENET. 

DAMÁzsDi. ELÖBBIEK. 

FARKAsFALVi boeznean. Ne háborgasson kend. 
DAMÁzsDI. Engedelmet kérek , de a tari, és 

szunyogi nemesek hadnagyai akarnak szólni te 
kintetes urammal _ 

FABKASFALVI boezuean. Ördög, és pokol, 
milly alkalmatlan idöben jönek _ de mégis el kell 
öket fogadnom, mert azon két falut sok nemesség 
lakjä. Az ajtóhoz тегу, kinyitja és nyájasan inti be a ki 
vül állókae. Kérem, uraim, csak méltóztassanak 
Damázsdi, már mondám kendnek, hogy érdemes 
nemes társaimat mindenkor jelentés nélkül bo 
osássa be. 

DAMÁzsDI boezem, feine. Еé! napig is ‘1á11iat 
nátok bizony a bebocsáttatást, ha a tisztujitás 
nem furná fejünket. А nyiive marini alien ei. 
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'rizENkE’r'rEDiK JELENET.' 

мы“ GYöRGY. ‘шипоs MHIÁLY. 
ELбBEiEk. 

FARKASFALVI meglepetve. csak liiOSt látolii _ 
iiincs szerencsém _ önök nem _ 

VIRÁGos. Neiii vagyunk mi tnlajdonkép a 
iieiiiesek hadnagyai, hanem csak тost választottak 
iileg a tari nemes uraimék, hogy a пышным 
egy kis rendet tartsunk. 

ARANYoS. Engem pedig a sznnyogiak tettek 
kolompossá. 

EARKAsFALvi. Ugy? Igen örülök _ hogy 
szegény házamnál tisztelhetem azl urakat,_miben 
lehetek szolgálatjokra barátimnak? 

“швоs. Egy kissé értekezni szeretnénkte 
kintetes urammal _ 

ARANYos. Az alispánságra nézve. 
FARKASEALVI. szivesen _ üljünk le. 
'ARANYoS. Köszönjük szépen _ nem farml 

tunk el. 

VIRÁGos. Kocsin jöttl'ink _ 
FARKASFALVJ. A mint tetszik, kedves ba 

rátim. A tari, és szunyogi urak mindig mellettem 
voltak, reménylem teты, hogy тos‘: sem f0111u1 
nak ellenein _ 
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VIRÁGos. Az az, megkövetem машeт аra 
iiiat _ de egy kis bökkenöje mégis van a dolog 
nak , és _ 

ARANYoS. Nekem is ezt kell iиondanom a 

szunyogiak nevében, 

FARKASFALVI. Hogyan ? 
'HAJLÓSL Épen ezen két közbirtokosságot mél 

tóztatott a tekiiiŕetes ur leginkább kiii'iélni iiiindeii 
nemesi teher l‘ölosztásában _ 

VIRÁGos. Az igaz, de mégis me5 kell val 
lanunk _ „ 

FABKASFALVI. Bizonyosan bujtogatók jái-tak 
az uraknál? 

HAJLÓsI. Azon pesti ur? 
ARANYos. Nem tagadjuk _ 
FARKASFALVI. És тit határoztak? 
ARANYoS. Hogy elöbb szivére tapiiitunk a 

tekintetes urnak _ 

VIRÁGos. És majd csak azután határozunk. 
ARANYoS. Mi Heves uramat nem ismerjiik, 

de követje olly sok jót igért nevében, hogy sziiite 
meghökkentünk bele. 

VIRÁGos. Azt igérte, hogy a megyébeii va 
lamennyi utat megcsiiialtatja _ 

ARANYos. Нoгy valamennyi közgyiilésre ma 
iiiaga költségén vпeй be az egész nemességet; 

ViRÁGos. Hogy mindiiyájaii egyenlök lesziink. 
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ARANYoS. Hogy még a grófnak sem lesz több 
joga, mint az utolsó bocskoros nemes embernek. 

VIRÁGos. Ézt mind kiviszi Heves ur_ 
ARANYes. És hatalmas pártja _ 
VIRÁGos. Mellynek jelszava: éljen az egyen 

löség! ' 
щитоs. Ёцeм 
ViRÁGos. Azért tehát azt gondoltuk _ 
ARANYos. Hogy a dolog illyetén állásában 
FARKASFALVI. Heves mellett fognak sze 

vazni? ' 

ARANYQS. Nem tagadhatj uk. 
VIR‘ÁGos. Mert nekünk is jobban esnék négy 

lovas hintón járni _ 
ARANYos. Mint két ökrös szekéren. 
VIRÁGos. Mi is csak ollyan emberek va 

gyunk, mint a grófok _ 
AEANYos. És hercegek _ ' 
FARKAsFALvi. Igy tehát nekem meg kell 

buknom ? l 

ARANYos. Mi иt világosan nem mondjuk — 
VIRÁGoS. Haneiil csak azt kiáltjuk: éljen az 

egyenlöség! 
щитоS. Éljen! 
FARKASFALVI félre. Atkozott korszelleimhová 

ragadod az embereket? Hangosan, akadozva. Meg 
vallom, kedves atyámtiai _ ezen váratlan ujság 
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igen .meglepett _ mert épen a tari és szunyogi 
atyañak iránt viseltetteiii mindig legnagyobb biza 
lomiiial _ egyébiránt ismernek engem az nrak_ 
én nem szoktam fnkarkodni _ ha talán valami ál 

dozattal isinét iiiegnyerhetném barátságukat, én 
örömest kész vagyok _ 

ARANYos. Neküiik nem kell pénz , csak 
e'gyenlöség! 

l VIRÁGos, Akkor aztán ngyis annyi pénzünk 
lesz, mint akármellyik nagyurnak _ 

FARKAsFALvi feiindniva. De goiidolják meg _ 
HAJLÓSi. Engedelmével, tekintetes uram._ 

A hadnagyoknoz. Uraiin, ri’itiil jégre vezették önö 
ket _ 

ARANYos. Minket _ 

VIRÁGos. De kérem alázatosan, beiiött 1nár 
a fejünk lágya _ 

HAJLÓsI. Рedд; тégis ugy van, engedjenek 
csak szólnom. 'l‘udják é mi az egyenlöség? 

ViiiÁGos. Meghiszeiи bizony, hogy tudjiik _ 
HAJLÓSi. Bajosan hiszem, hogyvoltaképen 

tiidnák _ ligyeljenek esak ráiii. Nagy ur kevés 
van az országban, ugy é? 

ViIiÁGos. Számra nem sokan vannak ugyan , 
az igaz, de gyakran mégis ugy érzi öket az em 
ber, iиintha a csillagokkal is vetekednék száinиk. 

HAJLÓSI. Közönséges nemes ember több van. 
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VmÁGos. Sokkal több van _ 
HAJLÓSI. De pан-asz1 még több van. 
ARANYos. Azoknak talán csak az isteil tndja 

számát _ 

HAJLÓsI ravaszul. Figyeljenek tehát, uraim. 
Az ujitó emberek igen veszedelmesek; ök nem 
csak a nemeseket akarják legyenlökké tenni , ha 
neiii a parasztokat is hozzájok akarják emelni. 

ARANYos röllnflulva. Micsmla? 

ViRÁGos. Csak az kellene még! 
HAJLÓsI. Pedig ugy van. Akkor aztán termé 

szetes, hogy a nemeseknek is adót kell Íizetniök. 
щиYоs. М1 nem ñzetünk! 

VIRÁGes. Ugy segéljen , egy ñllért sem. 
ARANYos. Azért vagyunk nemes emberek, 

hogy ne iizessünk. 

HAJLÓSi mosolygva. Pedig máx' 'iizettek is _ 
ARANYoS. Ё" nei“ --- 
VIRÁGos. Én sem _ 
AiiANYos. Adósságomat sem ñzetem meg so 

ha, mert én'nemes eiilber vagy0k. 
VIRÁGos. Én pedig megvertem a zsidót, mi 

116n hozzám jött pénzét kérni, mert kuriámon kis 
király vagyok. 

HAILÓSI gunyosan. Hogyan, uraim, hát az 
országgyülési költségeket nem tizették? 
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ARANYos. Igazblzony _azt csakugyan meg 
vették rajtiiiik, ' . 

HAJLÓSi. Pedig az и] törvények által legin 
kább csak a parasztok iiyertek. 

VIRÁGoS. Erre nem is gondoltunk, 
HAJLÓsI. Látják, uraim, már most, hogy a 

inézes szájn ujitek csak ámitják a nemességet, és 
tulajdonkép a parasztokat akarják magosra emel 

,ni_ 

FARKAsFALvi. Mert azok nagyobb száimnal 
vannak, és következéskép nagyobb jiitaliиat »is ad 
liatnak. ,l 

HAJLÓsI. Épen ezt akarám mondani. 
ARANYos virágosnoz. tiynri! 
VIRÁGoS Aranyoshoz. luisa _ 
щитos. Ezer szerencse, hogy még volta 

képen nem határoztnk el magnnkat. 
t VIILÁGoS. De most iiiár tudjuk, mit kell ten 

nünk. 

l ARANYos. Mi ugyan nem fizetünk _ 
ViRÁGos. És nem iilünk sort a paraszttal. 
FARKASFALVI örömmei. Tehát bizliatom azl 

urakban ? 

ARANYoS. Mint saját uri személyében. 
FARKASFALVI. A réiutcai vendégfogadóban 

minden el van már készitve az urak számára. 

ARANYos. Oda megyiink _ 



xii. JEL. Tlsz'rvJiTÁ‘s. 85 

viPtÁGos. Nemestársaink a város elött va1r11 

koznak követségünk sikerére, mindjárt helyre ve 
zetjük öket. 

FARKASFALVI. Az uti költségeket neiil fogom 
elfeledni. 

VIRÁGoS. Éljen a volt alispán, 
Kit megyénk ujra kiván! 

Éljen Farkasfalvi Sándo'r, 
Megyénkben ö Dem lesz váildor; 

Dobjnk ki hat a Hevest, 
Mert elsózza a levest, 

S ha virit is a tnlipán: 
Ö soha neiii lesz alispáii. 

ARANYoS. Éljen a volt alispán! 
VIRÁGos. Ézt fogjuk énekelni, tekiiitetcs 

llram, és liiost al1'izatosan ajánljuk iiiagunkat, 
ARANYos. Isten tartsa m@ sokáig a t010ilt0 

les urat. 

FARKASFALVI. Ajánlom iiiagamat szives ba 
rátságukba, nraim _ 

HAJLósI hlzelgve. Uraim, nevem 1111j10s1 
ARANYoS. Neiii hajlik ki eszünkböl sohn, 

iilert a tekintetes ur nyitotta föl szemeinket. 
Mindkelten el а fenékszíni ajtón. 
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TIZENHARMADIK JELENÉ'I‘. 

FAiiKAsFALvi. 11./111651. 

FARKASFALVI. Ön leleményes esze iiagy ve 
szélytöl szabadita meg _ ha e két közbirtokosság 
eilenem szavaz, ugy el vagyok veszve _közép 
ponti eskiiité választatom ont. 

HAJLÓSI аlázaiosan. Oh, kéreiii _ illy iiagy 
kitüiitetésre nem vagyok érdemes. 

FARKASFALVI. Mégnagyobh jutalomra is 52á 
molhat ön , ha Hevest egészen kizárhatjuk az uj 
tisztkarból. _ 

HAJLÓSI. Élsö alispán bizonyosan nem leend. 
FARKASFALVI. Az iránt iiiost már iiiagaiи is 

egészen iiyugott vagyok. A ma'sodalispánságot 
senki nem veszi el az üreg Berkestöl, inert az 
egész megy'e imáilja öt. 

HAJLÓSI. Szolgabirósa'igot pedig liizoiiyosan' 
nem vállal Heves _ 

FARKASFALVL Bizoiiyosan nem, mert ha1(11r 
talan dicsvágya és biiszkesége sem engedné azt 
tennie , iiiìután az alispán választásánál megbukott. 
Hogy azoiibaii i‘észünkröl seiiiiиit ne inulasszunk 
el, tehát iiie'g egy réndszabályt ajánlok öiinek. Ma 
éjjel és holnap egész nap ugy kell a'korteskedést 
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intézni, hogy a kit ezámomra nem kenyerezhetl'ink 
le , azt ameglehetös népszerüségl'i Tornyai részére 
iparkodjunk iilegnyeriii, hogy Heves erejét e2a11 
tal is megoszlassuk. 

HAJLÓSI. Dicsöséges taktika. 
FARKASFALVI. De szinte feledteiii _ a sok 

baj egészen megzavarta fejeiilet _ mit irt meny 
asszoilyonl Hevesnek? 

HAJLÓSL Épen'most akarám a tekintetes urat 
isiiiét _emlékeztetni azon kelleiiietleii esetre _ 

PARRAslë‘ALVI.` Csak hamar tehát, hogy iiiiii 
den veszélynek elejét vellessük. 

HAJLósl. A levél körülbelöl igy hangzott: 
,Szereteiii öiit _ magam seiii tu110iil, iii1t irjak 
öiinek, hogy iiiegvetését ne vonjam magamra _ 
de a szereleiii megfojtja az ész szavát _ tollaiii 
elakad _ éjfélkor vároiil önt qteremben— a cse 
lédség aludni fog _ iiiinden ajtó nyitva leend _ 
teliát holnap éjfélkor várja öilt _ Arankaf 

FARKASFALVI lndulalosan. Hallatlan elfajult 
sag! A magas miveltségü Arankától illy alaeson 
ságot ileiii vártam. Ugy látszik, hogy‘szerelmesé 
nek akal'ja fölfogadni Hevest, mig engem kezé 
vel szándékozik boldogitani. _ Oh, nagyságos 
asszonyka -- ugy neiii fogadtunk! De azért iiiég 
koránsem mondek le kezéröl _ vannak eszközök. 
llövid gondolkozás mim. igen _ ezen keletkezö tervet 
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tovább fejtegetem, és azután ищу] megiáijuk. _ 
Egyebet nem hallott ön? 

HAJLÓSI. Arendkivüli bámulás sимe megza 
varta elmémet, s'mire ismét iiiaganihoz tértein, 
már iires volt a szoha—én tehátl azonnal ide sie 
ték _ 

FARKASFALVI. Jól van _ folytassa ön ezen 
bnzgó munkásságot, és bizonyosan magosra jutta 
tom _ 

HAJLÓSi. Alázatosan köszönöm. 
Kivillrôl zene közeli't e's zajgás hangzik. 

FARKASFALVI. Mi ez? 

HAJLÓSI. Bizonyosan a tari, és szunyogi 
kortesek. 

FARKASFALVI. Üdvözleneiи kell (жet az ab 
lakból. 

llIAJLÓSI. Igen‘jól méltóztatott inegjegyezni , 
az illy leereszkedés igen hasziios a maga idejében. 
A zene mindinkább Кбит, és a kiállozások jobban hallhatók. 

FAiiKAsFALVI. Nyissa meg ön az ablakot. 
HAJLÓSI mognyitja az ahlakot és helyet csinál Far 

kasfalvinak. MéltÓztaSSék — 
ÉNEK шиlrы. 

Kisiltött a nap sugára 
Heves urnak ablakára; 

Inkiíbb legyen Angyal Bandi 
Alispán, mint Fai‘kasfalvi! zene. 
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FARKASFALVI visszalép az ablaktól. Ürdög és 
pokol! Talán ismét elpártoltak. 

HAJLÓSI pillanatra kitekintvén az abÍakon.'NelIl, 
nem _ a kecskésiek ezek_ Heves шrátиsa ve-, 
zeti öket. _ 

ÉNEK kivüliöl, épen az ablak „мы. 
Egy istenünk, egy királyunk, 
Heves ur az alispánunk; 
A farkas olly ravasz (Шaг, 
Hogy a neve is ‘мы. Zеne. 

пишешL“ boszusan. Goroinba csorda! 

HAJLÓSI hiztatólag. Az illy durva kifakadások 
csak megvetést érdeiiilenek! 

ÉNEK folyvást az ablak alatt. 
Neiii kell neküilk иj banknóta, 
Jobb a régi magyar nót'a: 
Kivirttoit a tnlipán; 
Heves ur lesz az alispán! 

zajoszene. Kiánozások; ,Éljen Heves! Nem kell 
Farkas!‘ Kаша: ablakolbetürik, mellyelnajlósiismél 
betett, miután rajta kitekintett. A zeno és kiáltozások 

mindinkább távolabbról hangzanak. 

_ FARKAsFALvi lndulawsan. Антoн vakmerö 
ség! Fejem inellett röpl'ilt el a k6! 

HAJLÓsI mély bókolanal. Szerencsét kivánok 
nagyságodnakt 

FARKASEALVI. Hogyan? 
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lHAJLÓsI. Magas kegyeibe ajánlom magamat 
méltóságodnak ! 

FARKASFALVI. Ön igen bökezüleg osztogatja 
a cimeket, mintha _ _ 

HAJLÓsI. Kérem alázatosan _ nem én, 'ha 
iieiii _ jelentös аrckifejezéssel a Вещио“. ablakra mutat. 

FARKASFALVI mosoiygva. Értem—rám minden 
helyzetben szamolhat ön. 

HAiLÓSi. E ищy kegyességet megérdemleni 
Шуöы) kötelességem _ 

FARKASFALVI. Jól van _ most pedig 60105 
ra. Ellenségeim makacsok és hataliiiasak; de an 
мы ezebb leez a gyözelem. in belra. Hаjióei а fenek 
színi ajtón távozik 
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HAEMADIK rELveNAs. 

Stoba 'a vendégfogadóban, asztal, közép~ és oldalnjtókkai. 

. 

EL‘só JELENE'r. 

ilEvEs KALMÁN miаnen ul, és шеюt pecsétel. 
scHNAPs выше ан. 

HEvES. Mózes barátom, ezen leveleket Шs 
lém klildözze el. Félre. Ajánlanolii kell magamat 
jövendö tiszttársaiтnak. . ' 

ScHNAPS. Mást nem iiiéltóztatik parancsolni? 
HEvEs. Nem _ de mégis, kérein önt, vi 

gyázzon jól ezen éjjel, mert Farkasfalvi bizonyo 
san liiindent el fog követni pártja szaporitásáifa, 
embereink pedig annyira elliztak már, hogy még 
Mózes urатat is kikiáltják allspánnak, ha vaши 
hal-sognali kezdi nevét _ ' 

selINAPs. ‘Рeшитes uram maga az oka, mert 
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parancsolni méltòztatott, hogy legjobb boromat 
itassam velök. 

HEVEs. Mostantól kezdire vizezze ön egy 
kissé, holnap reggel pedig fekete kávéval ipar 
kodjék (Жet félig meddig kijózanitani, 

sCHNAPs. Méltóztassék bennem bizni, tekin 
tetes uram, iiiindent jól fogok intézni, és mindenre 
vigyázok. Ha Farkasfalvi ur csábitókat küld ide, 
magam dobatom ki (жe: cselédeiin által, mert most 
már a szegény zsidó is szabad ur az ö négy Мaй 
közi, és ezt a tekintetes ш‘ nemes barátainuk kö 
szöiilieti Izrael elnyomatott népe; de számolhatnak 
is ráiik ininden je, és balesetekbeii, mert a sze 
gény zsidó nem hálátlan _ és ha a tekintetes ur 
talán kissé megszornlna _ csak méltóztassék pa 
rancsolni, l 

HEVEs. Klöszönöm, barátom _ el vagyok 
iiiindennel látva, a mi célom kivitelére szükséges, 
fáradozásit pedig illön fogom inegjutalmazni, és 
nem feledem el, hogy tegnap olly becsiiletesen 
utasitotta vissza Farkasfalvi kisértéseit, 

sclmmia. Olly kemény мужa; is taмими 
neki iиondani , hogy bizonyosan becsnkat , ha meg 
marad az alispánságban, és azlért мыt saját ér 
dekem is Мишa, hogy teljes erömböl a шаnte 
tes ur meнett buzogjak _ 
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мАзошк JELE NET. 

ToRNYAi. ЕLбввшK. 

liEvEs elébe mеgy. Ah, isten hozott, barátom! 
ToRNYAI. Jó estét, Kálmán. 
HEVES. Már azt hivém, hogy haragszol _ 

egész nap nem láttalak, s most már nyolera jár 
az óra _ Mózes barátom, ne feledje a leveleket, 
és legyen gondja mindenre _ 

scHNAPs. Sietek, tekintetes uram, sietek! 
relre. Szegény Tornyai, sajnálom, igen jó ember, 
sok jót akar _ de Heves ur mégis jobb, mert 
mindent akar. A шарами ы. 

тоRшш. Neiii volt idöm, barátom _ a kö 
Zépponti szolgabirónak illyenkoi mindig sok dolga 
vail, a föispánnál is sokáig mnlattam _ 

HEvEs u-éfásan. És a föorvos иrлál, nemde? 
ToRNYAI mosolygva. Ott iS ._ 

HEvEs. Diesérem izlésedet, b'arátom, mert 
Kinga csakugyan méltó testvére a szép Arankának, 
és jól teszed, hogy azon faból “тoк orvosx kissé 
ljegre viszed. 

тонкиI. Hagyjuk ezt _ tuilod, nem sze 
inetem a hölgyek erényét gyanusittatni. 

HEVEs. Legyen kivánatod szei‘int, szi‘goru 
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erkölcsbiró, ki csak tЩит szereted az ‘Нet örö 
meit élvezni. Szóljunk tehát másról _ én is vol 
tam a föispánnál _ ó engem csakugyan ki fog 
jelölni az elsö alispánságra. 

TORNYAI hidegen. Engem is _ 
HEVEs. És Farkasfalvit? 
ToliNYAi. Ugy van. 
HEVES. Barátom, ne nelieztelj, de гyбы! 

mein теr csakugyan liizonyos. 
тонкиI. Minden eszközt használtál. 
HEVEs. Valóban inindeiit, és Farkasfalvi min 

den esetre megbukik. . 
ToRNYAi. Én is. 
HEVEs. Sajnállak, barátom, de Aranka oka 

az egész zavarnak _ nekein eszeiiibe sem jutott ' 
voшa különben az alispánság, és valóban nem isl 
reménylém, hogy illy könnyen vihassam kia gyö 
zelmet. 

ToRNYAi. Ezt csak azon népszeri'itlenségnek 
köszönheted, mellybe büszkesége helyzé Farkas 
Тaй/11: _ a többséget illy köriilmények közt pénz 
zel akárki isA megnyerhette volna, söt тeg vagyok 
most már arról is gyözödve , hogy a megyének 
igen túlnyomó többsége részemre nyilatkozik, ha 
pénzeddel nem lépsz körünkbe _ 

HEVEs. Meglehet _ de ez most már nem 
változtathatja meg a dolgot. 
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ToRNYAl. 'l‘alán iiiégis _ én megvesztege 
téshez solla nein fogok folyamodni—de eddig telt 
költségeidet megtéritném, ha visszalépnél _ 

HEvEs csodálkozva. Neiii értelek! ’ 
ToRNYAI. Világosabban szólok, ámbár iiieg 

vallom, igen nehezemre esik, mert mindenko.' és 
minden ügyben egyeiies uton szoktaiii járni, s 
most könnyelmüségböl eltérvén arról, imé lakol 
nom kell éщe. 

HEVES csodill‘kozva. Igen kiváncsivá teнeзz 
тоRшгм. 'l‘e azért jövél ide, hogy helyem 

he lépj _ 
HEVES. Igen, és hogy téged alispánságra 

emel‘jelek _ 
ToRNYAI. Akkor ajánlatodat el kellett volna 

mellöznöm, de én azt nem (evéт, s стeпи elle 
nére akaratllanul olly játékba keveredtem, melly 
ben mindeiit elvesztek, holott általa mindent meg 
nyerni véltein. 

HEVEs. Hiában, barátom, már az ugy szo 
kott történni _ a ki játékhoz ül, az mindig a 
legnagyobb veszteségre is el legyen készülve. 

ToRNYAi akadozva. Aranka különös „yпаko 
zása f6 oka ezen zavarnak _ ' 

HEvES. Igazat mondasz, mert különben csak 
ngyan eszembe sein jutott volna az alispánságért 
már ezen tisztujitáson föllépni. 
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ToiiNYAi. Тehát a szereleiii birt téged ezen 
határozatra ? _ ' _ 

HEvns. Igen, szerelem_vagy_de hад 
juk ezt, barátom, te sem szeretsz sаты] viszo 
nyairól beszélni, ha (ehát engem e tekintetben 
faggatsz , én visszatorlásul lazonnal Iiingáról kez 
dek „мы és szegény férjéröl _ 

ToRNYAI kedvenenin. Majd fölvilágositlak er 
'röl is, és bizonyosan megbánod könnyelmii ‘166 
jaidat _ 

HEVEs. Kiváncsiságom folyvást növekszik _ 
ToRNYAi. Aranka olly „iммиаkа hölgy, 

hogy пavеt bizonyosan me; fogja tartaiii, ha al 
ispánná leszesz. 

HEVES biiszkén. Ugy hiszem, hogy nem is lesz 
oka adott szavát megbánnia! 

ToRNYAI. На“ ne mégis _ én ma reggel 
szólék vele, és _ ugy шsыtt, mintha rettegne 
штаммы. 

HEVES moeolygva. Nagyon csalatkozol, ked 
ves barátom _ egyébiránt igen szivesen köszö 
nöin, hogy olly buzgó részvéttel viseltetél irán 
taт — l 

ToliNYAi nireimenenui. Mondom, nem сsaиt 
kozom _ és, ha boldogtalanná nem akarod tenni 
Arankát, гehát lépj vissza, és _ 

IIEVEs neveive. És téged választanak alispánná, 
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s nagylelküségböl azntán ilöül kelleiie vemied 
Arankát! _ Ugyaii hová gondolsz, barátom? 
Mostani viszonyod Kingával , és _ szégyeld maga 
dat! _ l 

ToRNYAI rülmdulva. Ne ismételd többé ezen 

izetlenséget _ vagy _ 
'HEVES barátságosan. Ne indulj föl, barátom. 

bocsáss ineg, most jut csak eszeiiibe _ te csak 
azért akarsz alisp1'imiá lenni, hogy Aranka töleiii 
megszabadulván, “Лed azután nagylelküségböl 
kaшa vissza elhainarkodva adаtt szavát _ ugy 
van, ugy, most már értelek, igen jól kigondolt 
cselszövény, csakhogy _ fájdalom! nincs rá 
szükség. 

ToRNYAi mini remi. Ne szólj cselszövényröl, 
.101 tudod, hoё-y én semmi aljas eszközökkel nem 
szennyezeni be magamat _ örökké bánni fogom 
azt is, mellybe véletlen jelenésed által vegyiilteт, 
és már most lakolni is akarok érette,_és mindent 
kivallok elötted. 'l‘udd meg teти _ 

l-IARMADIK JELENE'I‘. 

DAnABos hirieien a мерамn jö be. ELбBBiEK. 

DABABoS. Tekiiitetes uram i Észrevevén Tornyait. 
Éngedelmet kérek _ 

EiiEnETi JÁTEKsziN. Xi. к. 9 
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HEVEs. Csak raрa, uram öcsém _ ezen jo 
barátom eюtt nincs tЩит _ mi ujság? 

DARABoS. A fekete medvében иj tanyát nyi 
tottak. 

HEVES. Ki részére? 
DARABoS Tornyaira mutatva. A Íekiiitetes Sz01 

gabiró ur nevét hangoziaiják. 
ToRNYAI meglepetve. Hogyan? 
REVES mosolygva. Örvendek, barátom, hogy 

te is gyakorlati oldalát kezded szemügyre venni 
az életiiek _ teháе te is korteskedel _ te, a 

szigorii erkölcsbiró! Igen'örvendek _ 
ToRNYAI komolyan- Böcsületemre mondoin, 

hogy én erröl egyetlen szót sem tudok, és hogy 
senkit nem hatalmaztam föl _ 

DAnABos. Élöször is a föorvos ur vezetett 
oda mintegy harminc honoratiort innen a városból. 

HEVES. Hahaha! Mar ez osakugyan dicsö! 
Tehát a föorvos korteskedikmelletted _ ez igen 
mulatságos! Halimi. Erre hizonyosan felesége birta 
6i: _ szegény együgyi'i Бérj! 

ToRNYAI boszueen. Ошl nyelvedet, vaзy min 
denröl meg kell feledkezneiii _ 

DARABos. Azonkivül Farkasfalvi meghittjei 
is a tekintetes szolgabiró ur részére dolgoznak. 

HEvEs esodiikozva. Micsoda ? 
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'reRNYAl gúnyosan. Mesének igen szép ezen 
hir, inert bizonyosan senki nem hiheti. 

DARABos. Pedig ugy van, külsö tanyánkról 
Farkasfalvi részére akarták az eiiibereket 0sá111 

tani, mivel pedig ez nem sikerült nekik, tehát a ' 
tekintetes szolgabiró ur nevét emlegették, és arra 
tizennégy emher csakngyan velök ment. 

ToRNYAI csodáikozva. Meg nem foghatom . 

HEVES. Én pedig tökéleteseii értem már a 
dolgot. A‘farkasban a róka természetéböl is lap 
pang egy részecske _ Farkasfalvi jól tudja, hogy ' 
csak köztem és közötte fog a vita folyni _ azéri; 
tehát szakadást akar táboromban okozni, és erre 
nép‘szerüségedet használja. De ha ö ravasz , meg 
nlutatom neki, hogy én sem bárányok közt neve. 
kedtem. _ Siessen, öcsém nram, járja be Fai' 
kasfalvi tanyáit, és használjon mindent, érti? _ 
mindent _ a hol az én nevemre neiii hajlanak, 
ott Tornyai barátomét harsogtassa _ 

ToRNYAI'. De _ 

HEVES. Sei'nmi ellenvetést nem fogadok el _ 
szabad иra vagyok tetteimnek, és. azok “15rehaj 
tásában legjobb barátom szeszélye i'iltal sem ha 
gyom magamat korlátoztatni _ siessen, barátom, 
Darabos, siessen _ egészen önre bizom magamat. 

DARABos. Nyugott lehet tekintetes urani, 
9# 
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mert én sok legmakacsabb fekete tollast is fehérré 
шtoтным inár. мы. 

HEVES utine kiáit. Uram öcsém! 
DAILABoS visszajö. NléltÓztaSSék _ 
HEVEs. Mit csinálnak a tari, és szunyogi 

l közbirtokosak ? 
DARABoS. Azokkal igen sok hajom van, mert 

ollyan akaratosak, iiiint a szép lyányok, mikor 
bövében vannak az imádóknak _ тég csak szóba 
sem akarnak velem állani. 

HEVEs. Pedig eleinte részemre állottak_ 
DARABoS. Épen ez a baj, tekintetes uram_ 

hosszas tapasztalásból tudom én , hogy a magyar 
köznemes mindig annak nyilatkozik részére, ki 
elöször intéz hozzá jó zeebében pénzt швы szót. Egy 
szer azután könnyen liagyja magát máshoz csábit 
tatiii, meri azt moiidhatja iiieiitségül, hogy nyo 
liiOSabb zsehéhöl Щит tárcájára mutatva, 0k0k által 
gyözetett 1e; de bezzeg neh‘ezen engedi magát is 
mét visszacsábittatni, mert a világért sem akarna 
ingatagnak gúnyoltatiii. 

HEVEs aggodаiomnnni. Pedig megvallom— nem 
birok egészen иyugott lenni, mig azok mindnyá 
jan Farkasfalvi részén állaiiak. 

DARABos. Oh, ne aggódjék,tekintetes uram ' 
_ én тé; koránsem esem kétségbe _ eddig oкol: 
kai ostromlottam öket, és nem engedtek—jólvan; 
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a magyar szeret ugyan makacskodnì, de aniiyi 
sok gyönge oldala van e mellett, hogy egyetlen 
ravasz fogással gyakran a legszilárdabbat is el 
lehet tántoritni. _ Én telia't a tari, és szniiyogi 
neines urak leggyöngébb oldalát fogom most meg 
támadni, és ki tiidja, mi történìk holnap reggelig. 

HEvES m'egnyugodva. Jól van _ egészen öii 
iigyességére bizom magamat, és ismétlem, a'hol 
az én nevem nem kell, ott Toriiyai barátoméval 
álljon ön elö _ 

ToRNYAI. És ha véletlenül többség alakulna 
az által részemre? 

HEvES rövid gondolkozás után elhatál‘ozottan. Inkább 
te légy alispán, mint Farkasfalvi, mert halkai te 
olly viszonyban vagy Kingával, hogy testvére nein 
lehetne nöd _ Aranka keze tehát mindenesetrel 
enyinl, most pedig csak ez a f6 dolog, és Far 
kasfalvi megbuktatása, és e két kivánatom min 
den esetre teljesül: akár ki lesz is kettönk közöl 
az alispáii _ l 

ToRNYAI indlilatosan. Вe kérlek _ 

HEVES. Terveilnben nem hagy0m magamat 
akadályoztatni _ iilinden ellenvetésed hasztalan. 
Darabnshoz, Munkára tehát , öcsém uram _ ezen 
éjszakát még virasszuk át, azután majd alhatunk. 

DARABoS vidámon. Nem árt a magyarnak a 
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virrasztás, ugy is elég sokáig aliidt. _ Ajánloln 
magamat. A' камерамn el 

NEGYEDIK JÉLÉNET. 

ToRNYAI. HEV'ES. 

HEVES kezeii. (штат. Vigan, barátom, min 
den olly jól iiiegy , hogy jobban már nem is me 
hetne _ 

ToRNYAI. De, barátom, nyiltan ki kell mon 
danom, te iszonyu tévedésben vagy _ ki kell 
vallaiioiи _ 

HEVES. Ah, igaz bizony, Szinte feledtein, 
hogy Darabos véletlen megjelenése valami nagy 
szerii vallomást nyoiiiott vissza kebled fenekére _ 
ki vele tehát, hogy oldalodon ne fиrjon magának 
utat 

TORNYAI komoiyan. Sajnálom, szegény Kál 
mánom, hogy v'ig kedvedet meg kell rontanom; 
de kénytelen vagyok szólani, inert puszta hallga 

' tás által sem akarok ollyasmiben megegyezni, mi 
miat't utóbb szemrehányásokat kellene eltúrnöm 
becsületérzésemtöl. Pillanatnyira ingadozóvá te 
hete ugyan a meggondolatlanság , de most tovább 
nem hallgathatok. 

HEVES türeinnenenüi. Az ,istenérg мамы , fa 
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lnsi kántorrá lettél, hogy olly siralmasan bucsuz 
tatsz, vagy azt hiszed , hogy a hazatìság siralom 
liázában ülök, lmivel alispán akaroklenni , és azért 
énekelsz fölöttem olly nevetségig búsan? Hahaha! 

тoвшш komolyan. Тe azt hiszed , hogy Aran 
ka téged férjének Мaй 

HEVES büszkén. Teljes jogom van ezen biede 
lemre, és erdélyi négy szürkéinet teszem fogadásul 
legsilányabb pipádra, hogy nem csalatkozom _ 

ToRNYAI. Halld (eщё: Aranka téged nem 
szeret _ 

H_EVES gúnyosan. Vtllóbëml? 
ToRNYAi. Ó _ ö mast szeret _ 
HEVEs mim; шип. Ó _ ö _ мы szeret _ 

igazán? ' 
тонких. Igen. zavarodlan. És az, a kit ö 

szeret _ 

HEVES из“. Hagyjuk ezt, barátom, nincs 
most kedvem meséket hallgatni _ sokkiil kelle 
шes!) тulatság várakozik rám, hogysem illy bal 
gaságokra vesztegethetném az idöt _ 

TORNYAI. De mikor тondoт 

HEVES lurelmelleuül. Ugyan kérlek, hagyj föl 
szószaporitásoddal _ nyugodjál meg _ kат 
nöm baráti érzelmeidet _ és imé, hálám jeléül 
minden kétségeidet eloszlatom. 'rárcáját zsehéböl kive 
vén, шеюt von ki bеlaie. Nem szeretek ngyan sze 
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relini diadalokkal kérkedni _ de ezen esetben, a 
szerénység és illedék megsértése nélkiil, bátran 
szólliatok, mert szilárd böcsületességedet isiiier 
vén, tndom, hogy boldog titkoiи tudását nem fo 
god visszaélésre liasználni; egyébiránt pedig ugy 
is menyasszonyom forog csak tulajdonkép szóban , 
és mátkák közt az eiféle történetkék semmi bot 

rányt nem szüllietnek. Tehát Aranka engem nem 
szeret? 

ToRNYAI sznirani. Nem! 

I.IEVEs. 'I‘ehát Aranka iiiást szeret? 
ToIiNYAI mint fon. Igen! 
H_EVES. Ismered Aranka irását? 
ToRNYAI. Ismereiii. 

HEVEs indegen. Jól van , olvasd tehát ezenle 
velkét, mellyet ma reggel falnzásoiiiról visszaér 
keztemkor, asztalomon leltem, és aztán kétkedjél 
bátran, ha arra iiiagadban kedvet fogsz találni. - 
Ãtаdja a levelet. 

ToRNYAI ai levél ci'mii-atát nézvén , meglepetve. V8 
100ail, eZ Aranka irása! Hirtelen átolvassa a levelet. 

HEvES. Most is azon véleményben vagy,hogy 
Aranka engem nem szeret ? 

ToRNYAI a levelet nagy megindulással visszadván 

Ézeи levél olly világosan szól, hogy ezentul iiiár 
a lehetlenségben sem kétkedem. 

HEVEs. Azon igen örvendek _ 
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ToRNYAI zavarodian. És te el fogsz menniè 
HEVES. Milly kérdés! Нol azon férli, ki illy 

gyönyörü alkaliiiat használatlanul hagyna elsik 
lani _ 

ToRNYAI. Éjfélkor? 
HEVES. 'l‘ermészeteseiil iinnepélyes hangon. A 

rémek borzasztó órájában! még pedig iilajd olly 
nesztelenül, mint a rémek, mert valamennyi ajtót 
nyitva fogom találni. De minek is beszélem ezt 
neked, ki magad is alkalmasint megfordultál ott 
már hasonlò járásban _ teriilészetesen csupa po 
litikai vitatkozásért az orvos szép nejével _ 

ToRNYAI indulatosan. ISmét? Eröt vevén magán 
'De miért is lobbanok Юl? Ha Aranka illy levelet 
irhatott neked, a'kkor a legnagyobb képtelenség 
ne]: elhivése is puszta gyermekjáték, s végre azt 
sem tudhatonl, hogy magamról tnlajdonkép mit 
kelljen hinnem. 

HEvEs csodálkozva. Meg nem fóghatom rendki 
vüli fölindulásodat illy mindennapi esemény'miatt. 

ToRNYAI harmattan. Ne is törd rajta fejedet 
_ örvendj szerencsédnek, és tégy tetszésed sze 
rint _ nincs többé iiiit szólanom _ esalatkoztam 
_ feledd üres szavaimat _ élj boldognl! 

HEVES. Furcsa szeszélyeid “итak, Károly! 
Fеlrе. Bizonyosan azért zavarodott meg annyira, 
mivel ищa, hogy már semmi reménye nem lehet' 
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az alispánsághoz. Hangosan. A gyülésteremben 
liolnap _ 

ToRNYAI mint fönn. Nehezen látjuk egymást 
_ mert _ roszul érzem magamat _ igen 111111 
gyadt vagyok _ 

HEVES szánakozva. Szegény barátom! mért nein 
mondád annak idejében, hogy annyira ragaszko 
dol az alispánsághoz _ bizony képes lettem vol 
iia kedvedért lemondani _ mert Aranka azéri 
mégis csak enyim _ _ 

ToRNYAI hilszlién szavába vágva. JÓ éjszakát! 
A középajtón gyorsan el. 

HEV'ES utána nézve. JÓ éjszakát! -JÓ fiii, éii 
bizony nagyon sajnállak _ de ha. felkötöttem a 
harangot, tehát i116, hogy huzzam is, és inost 
már csakugyan mindenesetre alispánná kell len 
nem, mert végre az egész világ kiиevetiie, ha 
hiában szórtam volna ki pénzemet. 

A fenékszínl ajtón el. 

Változás. 

Nagy korcsmaszobii. Hosszu és apróbb asztalok, körlilöiiök 

padok és székek, miken köznemesek lilnek és isznak. 
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ÖTÖDIK JELENET. 

vmÁGos GYöRGY, ARANYos MIHÃLY egy kis an. 
tal mellett illnek, a szín elején mellettök a földön , az asz 

l'allioz támaszkodva egy köznemes ill, keze'ben nagy knlaes, 
mellyböl gyakran так. KözNEMEsEK. 

VIRÁGoS fölkel, és a nagy asztal elébe megy, kissé 
lántorogva , de gyöngeségén mindenkép eröt venni iparkodva. 

Mondom, atyañak, ne hagyjuk magunkat eltánto 
rittatni, és mntassuk meg, hogy atari, és szn 
nyogi nemesség erös lábon áll. 

ARANYoS szinte föláll; rajta az ittasságot nagyobb 
mél'tékben vehetni észre. Ugy van, Gyuri, ilii erös 
lábon állunk, mint a Sion hegye , és a ki azt meri 
mondani, hogy atari, és szunyogi neтesség föl 
tételében tántorog , azt ugy meghányom, hogy 
kilenc vármegyében szedi össze oldalbordáit. 

flSÖ KÖZNEMES föláll, és szinte kíssé ‘Ищем: Ara 
nyoshoz lép. Ollyan okosan beszél kigyelnled, mintha 
csak a щиты vette volna ki a szót _ Misa bá 

esi, békéljünk meg, hiszen ngy is szomszédok 
vagyunk. 

ARANYos. Isten neki, Péter szomszéd, nem 
Миши, békéljünk me; _ ez a világ ugy is mn 
lande, es nincs benne semmi Штdб. Összeölelkez 
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nek. De Péter szomszéd , ugyan miért is vesztiink 
mi össze tulajdonkép ? Nem akkor é, midön a ki 
gyelmed lovai a biizámbnmentek? 

lsö KözN‘EiiiEs. A ищért sem, hiszen mi 
ketten mindig a iiémet szomszéd földjére szoktuk 
lovainkat hajtani _ 

ABANYoS. Igaz bizony, lám, а. minap is ket 
ten oldalaztuk meg, mikor panaszra ment elle. 
niink _ 

lsö KözNEivLEs. gy áт _ ollyan jól emlé 
kezeiи rá, mintha csak épen ma történtvolna -- 

ARANYoS. De ugyan miért is kaptunk össze 
hát tulajdonkép ? 

1sö KözNEiviEs. Ugy segéljen! nem tudoiii 
én, Misa bácsi _ de'_ békéljünk meg! isméten 
ölelkezés. Aranyost elbocsátván, töhb közneinessel ölelkezik. 

2ik KÖzNEMES Aranyoshoz közelitve. Megtiszte 
lem böcsülöm Virágos uramat _ . 

ARANYos iölgerjedve. Nem lát kigyelmed? 
2ik KözNEiiiEs nneröen rátekintve. Megkövetem 

uri személyét, és böcsületét nemzetes hadnagy 
uramnak, bizony kápráznak a szeiiieim _ a gyer 
tyavilágtól _ , 

ARANYoS [еще közelitve, ingatag lépésekkel. Igeii 
' ám a bortól _ 

‘Шk KözNEMEs fuiiobbanva. Én _ én megkö 
vetem ugyan nemzetes uram iiri személyét _ de 
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a ki nekem azt mondja, hogy—én részeg vagyok, 
mikor még csak it‘tas sem vagyok _ annak én _ 

ARANYos. Нát aztán ? 

2ik KÖZNEMES. Annak én azt mondom,hogy 
_ hogy egész életében az apja lián kivül még egy 
részeg embert sem Мott. 

ARANYos lecsöndesülve. Nem értem' ugyan, 
hogy mit akart kigyelmed ezzel tulajdonképen 
mondani; de még is bizonyosan igaza van kigyel 
mednek, mert az apám mindig azt szokta inon 
dani: ,Fiam, a mit nem értesz, azt csak higyjed ‘ 
vaktában , mert kinevetnek, ha kivallod, hogy iieiil 
érted.‘ 

VIRÁGoS a második köznemeshez. Mit kiván ki 
gyelmed tölem ? 

2ik KözNEMEs. Nemes atyámiiaim, és tar-_ 
saim kértek meg, hogy szószólójuk legyek _ 

VIRÁGes. Csak ki a zsákból a macskával, 
hamar, inert sok a dolgunk. так. Egy tisztujitás 
sem viselt engem ugy iiieg, mint a mostani _ 

2ik KözNEinEs. Könnyebben is meиt akkor 
minden, mikor még csak restellátiót tartottnnk, 
és vicespánt “нaшими; de iiiio'ta a kolegrával 
a tisztujitás, és alispán köszöntött be hozzánk, 
azóta minden fenekestöl felfordult. 

3ik KözNEMEs. Igaz bizony, vége aзоta a jó 
életnek! Uraiii ña! пaнad nemes emb'erek va 
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gyunk, vagy volnánk legalább, és még csak gör 
csös bottal sem szabad a gyülésbe mennünk 

VIRÁGoS. De hát mit is akart kigyelmed tu 
lajdonképen mondani? 

2ik KÖzNEMES. Hát mi bizony elfeledtük , a 
hosszas álmatlanság miatt, hogy mi jár csak ne 
künk tekintetes Farkasfalvi uramtól — 

{lik KÖZNEMES hangosan énekelve. 
Mióta posztehan járok, 
Szeretnek engem a lyányok - 

VIRÁGoS. Csitt! — Hányszor mondottam már, 
hogy semmi haszontalan köténynótát nem szenve 
dek eladdig, lmigiszik alkotmányos jogainkat gya 
koroljuk. Második köznemesbez. Bizony még pipája 
этánы is kurtább a kigyelmed esze, ha már is 
elfeledte. - Takarmányon kivül két ezüst huszas 
jár egy egy embernek napjára 

2ik KözNEMEs. Vagy ngy! Tudtuk mi ezt, 
hanem csak azon nem tudott jól elmenni az eszünk, 
hogy tulajdonképen két huszas jár é egy ember 
nek, vagy pedig két embernek egy huszas - ez 
nagyon megakasztotta gondolatunkat. 

A 3ik KözNEMEs. De még eddig a takarmányon 
kilvül csak egy hиsкаt kaptunk egy egy napra. 

VIRÁGoS. Munka után egyszerre kapjuk a 
többit — 

3ík KÖZNEMES. Mégis csak zsíros falat le 
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het az alispáilság, mert különben neт vennék olly 
me'reg drágán. ' 

НA TODIK JELENE'I‘. 

LANGYos. ELбввшK. 

LANGYoS félre. lAtkozott korteskedés! A vá 
rosi honoratiorokkal csak boldogulok, mert re 
ménylik, hogy ingyen gyógyitom majd öket, ha 
engednek, de ezen neines urak olly makacsok, 
mint a negyednapos láz. Fenn. Aфon isten sok jó 
estét, uraim! 

3ik KözNEiviEs elébe lépve. Ki a тát ? 
LANGYos. Tornyai! 
TöBB KÖZNEMES. Neiii kell 'I‘ornyai! Dob 

jiik ki! 
LANGYos nеdien, faire. Ezer ördög! Csak ez 

kellene még! Fenn. Ézerszer bocsánatot kérek, 
nraim _ csak nyelvem botlott meg _ 

' 3ik KözNEMEs közenive iwzzá. Hát ki a тáк 
LANGYos alladozva. Éljen Heves ur! 
VIRÁGos indulalosan. A ki azt akarja, hogy a. 

neines ember is adót iizesseii? 

щиYоS. És azt, hogy a zsidót se legyen 
szabad megveriii? 

3ik KözNEMEs. Vessl‘ik ki az ispiónt! 
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LANGYoS ijedten. Uraim, kérem, hallgassa 
nak meg --- tévedés van a dologban --- de be fo 
gom bizonyítani, hogy e 

VIRÁGoS mint fönn. Nekünk nem kell semmi 

bizonyítás, mert mi nemes emberek vagyunk -- 
ki az árulóval! ' 

LANGYos. De uraim, én a tekintetes várme 
gye rendszerinti föorvosa vagyok — gondolják 
meg — 

3ik KÖZNEMES. Mi nem gondolunk semmit, 
mert minket azért ñzetnek, hogy restelláljunk, és 
nem azért, hogy gondolkozzunk. 

ARANYoS. A föorvos nem jár éjszakának ide 
jén tivornyázni, hanem tanul, vagy 'pedig bete 
geit vigasztalja. 

VIRÁGos. Ugy van -- ki az árulóval! 
LANGYoS az asztal mellett а földön ülő köznemesre 

mutat. Kérem, ezen ur bizonyosan ismer engem 
két hét elött forró 121z1001 gyógyitottam ki. 

KÖZNEMES mintán darab ideig merően rátekinte. Én 
nem ismerek ma, senkit — nem akarok ismerni 

senkit, és majd meglátom én, hogy ki akarja ne 
kem parancsolni, hogy valakit ismerjek w- mikor 
nem akarok ismerni senkit --- nekem ugyan ne 
parancsoljon senki — mert iszik a kulacsból éljen! 

LANGYoS hirtelen rштат magát. Éljen! Ugy 
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van, éljen az, a kit nemes uraimék akarnak! 
Éljen! 

VIRÁGos. Mégis csak az orvos nr lesz ez, 
mert tudja, hogyan kell a bajt orvoslaiii. 

ARANYoS. Ne bántsuk hát _ hallgassuk ki, 
3ik KözNEMEs. Mi hozta ide nagy jó uramat? 
LANGYos reiга. Mit mondjak, hogy ujra för 

geteg ile támadjoii ellenem? Fenn. Uraim, én _ 
én _ 

ARANYoS. Halljuk már, mert nincs veszte 
getni való idönk, közeledik már az éjfél, és reg 
gel аt órakor e1 kell foglalnunk a vármegyeházat, 
hogy a fehér tollasok be ne férhessenek. 

LANGYos. Тehát tekintetes Farkasfalvi ur 
eiiiberei nemes uraimék ? ‘ 

Sik KözNEMEs. 

Egy életünk, egy halálunk, 
Farkasfalvi alispánnnk! 
Еда elött, éды után, 
Ó lesz az ur túl a Dunán. 

мшв. Éljen! Éljen! 
LANGYes fëlre. Ш mindenesetre hiában járok, 

Penn. Csak hivatalomnál foдa jöttem ide, köriil 
tekinteni, hogy nincsenek é betegek nemes ura 
imék között? 

vIRÁGos. Ollyan egészségesek ‘тупиk, 
10 
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hogy akár röptében is el'fogjuk a ‘мы , м ked 
vünk kerekedik rá. sze‘kre nanyanlik és шт. 

ЬANОУоВ. Itt Фей“ nimes rám szükség. Jó 
éjszakát uraim. швы. 

VIRÁGOS. Boldog felvia‘rad'ast a ho‘lna/pi napra. 

HETEDIK .IELENET. 

DARABos а középajtón jö. ELÖBBIEK. 

DÀRABoS. Alázatos szolgája, orvos ur!Milly 
váratlan meglepetés _ 

LANGYos. Alázatos szolgája! Fеlrа. Bz He 
ves embere, kiváncsi vagyok, mire megy ezen 
vasfejükkel. Bevárom a dolog kimenetelé't—taláu 
hasznát vehetem egykor tudom‘ányának, ha ismét 
bajba keveredem “мы ármányos szobalyány "пaи 
Azon asztal mögé vonulva megáll, melly Мат; az шаги küz 

nemes a földön folyvâst emelgeti a 1u121cs0t 

DARABDS aszinpad elejére érkezvén, kürliltekint' 

félre. A mint látom, jól eтыk már a nemes urak 
_.- az utolsó kisérletet viszem (вы‘: véghez , és ha 
az sem sikerül, akkor jövö terminus'alatt leteszem 
a censurát, és örökre lemondok a korteskedésröl , 
melly ugy is минan kényér kezd lenni, mióta a 
íeîvilágosodâst annyira terjesztik; ‘hogy utoljárù 
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теr lámpás nélkül sem botlik meg az аnтeнны]. 
Beldog jó estét, uraim. 

щиYоs gúnyosan. Talán csak дdм szedni fá 
lredt ide , jó nram ? 

DARABоs. Isten тentsen! Csak egy ital bor 
ért {oi-дuют be, mert jártamban keltemben igeii 
megszomjaztam _ 

ARANYos [Невы ad kezébe. Ш van, igyék jó 
ui'am, azután pedig isten hirével! 

DARABoS. Köszönöm _ neiiies uraimék egész 
Ségökre! lszik, de azonnal lekapja szájáról az теги, és 
undort kifejezve adja vlssza. Már ez csakugyan még 
sem szép _ 

vmÁGos. Mi baje 
DAEABos. Böcsületes nemes emberektöl ezt 

nem штaт _ 

AlLANYos. Mit? 

DABABoS вощь“. nov-.i letta hires magyar 
vendégszeretet ! 

LANGYoS félre. Ugyaii mi lesz ebböl? 
ARANYos. Nem értjük a jó nrainat _ 
DARABos. Ez é a magyar jósziviiség! 
VIRÁGоs. Ugy „gыры, többet öiitött iieiii 

zetes uram a garatra, mint kellett volna _ 
ABANYoS. Csak anilyit értünk szavaibel , 

mintha törökül , vagy németül beszélne. 
DARABos. Hiában tettetik ‚мука, velem 
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идёr‘: csakugyan nem hitetik el, мы nem akar 
tak megölni. 

ABANYos. Мйсsoda? 
VIRÁGos. Mi nemes emberek vagyunk nдaв, 

de azéri: még sem ölünk meg senkit — 
DARABoS а visszaadott iivegre титан/а. Ezeii IÖ 

rével akartak engem megölni. _ 
' VTRÁGos. Löre é? 
DARABoS. Мéд; an'mu is roszabb, mertahet 

ven esztendös kigyói: is megrikatná — hogy mé 
rik itcéjét? 

ARANYoS. Nyolc krajcárjával. 
DARABoS csodálkozva. Nyolc krajcáros bor, és 

szabad nemes ember! Ez a kettö épen ugy illik 
бssze, mint нamёл‘ hátával a bársony nyerçg. 

,3ik KözNEMEs. Szó a mi szó, de borunk 
csakugyan roszacska — 

2ik KözNEMEs. Igen erötlen, mert fejébe 
' száll az embernek, és lábai mégis elgyöngülnek 

töle. 

lsö KözNElvEEs. Szinte rágja az ember bel 
sejét. 

DARABos. Uraim, egyet mondok, kettö lesz 
belòle. ' 

MIND. Haujuk! Haujuk! 
LANGYos faire. Magam is kiváncsi vagyok, 
DARABos. Egy pint valóságos husz krajcáros 
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bizonyosan meggyógyitaná. uraimék belsö részét. 
_ Égy szó mint sще: _ jöjenek velem _ szi 
vesen látom mindnyájokat egy pint husz krajcá 
rosra, vagy akár többre is _ a mi tanyánkoil 
annyi a bndai 'ó bor, hogy vörösre lehetne vele 

' fösteni a Виши. 

ARANYes habozva. Igen _ de _ 
ViRÁGos. Jó ajó _ az igaz _ de _ 
DAIlABos. Hiszen ismét visszajöhetnek ura 

imék, mihelyt kedvök tartja—iiiégis ingadoznak? 
Mi a patvar, hát nem szabad тáк‘ a neтes ember, 
és nem tehet azt, a mi't akт‘? 

ARANYos elhalilrzonan. Ugy segéljen! mi azt 
tehetünk a mit akarunk _ 

же“. Nekünk nem parancsol senki! 
3ik KözNEMEs. Ugy van, azéri: vagynnk ne 

mes emberek. 

ARANYes. Aztán ismét visszajöhetünk, a mi 
kor akarunk. ‘ 

ViRÁGos. Ugy van _ aтn i116 is, hogy 
a szives meghivást ne vessük meg _ menjünk, 
atyatiak! 

ARANYoS_ karöltve мы! Virágossal, és Darabossal, 
azegész töineg követi вы, ezt énekelve: 

Száz szónak is egy a vége, 
Jó bornak örül a gége, 
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‘Ш! a Dunán, túl a 'l‘iszán, 
Nincs nyolc krajcáros alispán! 

LANGYos а távozók után nézve... Különös ‘aтikа! 

5ik KÖzNEMES az asztalhoz 'kapaszkodva , ШИН. En 
is megyek! ' 

вычеYоS. Ennek ugyan szúk lesz az utca. 
âikxözN-EMIES táncorogva man1. Én is megyek 

- éljen Farkasfalvi! Ism. Éljen Heves! xszlk. 
вычетoS. Hogyan, atyafi, Мг kegyelmed 

kétszinü? 

.iik KözNEMEs. Micsoda? Én böcsületes ne 
mes ember vagyok ._ engem mind a kettö meg 
ñzetett — illendö tehát, hogy mind a kettônek 
szolgáljak. _ Éljen Farkasfalvi! Tánmrogva e1. 

вычетos. Hahaha! Furcsa politika! Deleg 
aláb'b öszinte, тert nyiltan kivallja иt, mit igen 
sokan Шok fátyola alatt szoktak a mai világban 
gyakorlani! El в küzépagtón. 

Változás. 

Terem Langyos ‘допоsит, mint az elsö és másndik felvo 

násban volt- A baloldali „мы két gyertya. 
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NYOLCADIK J ÉLENÉT. 

ARANKA a haloldali szobából. Utána nyomban KINGA. 

ARANKA. Ne boszants ellenvetésiddel _ csak 

ki ki, utánam _ 
KINGA. De gomlold meg _ 
ARANKA kezén fоша elöi-e таит. Én e1öï‘e szok 

tam liiindent iiieggondolni, és azért most mar 
semmi mentegetözést nem l‘ogadok el. 

KINGA. Minél inkább köит az idö, annál 
nagyobb féle1met érzek. ' 

ARANKA. Szégyeld 'magadat _ ugyan mitöl 
félhetsz, midón hairs штат ш én, jobbra mumva 
о“ pedig férjed örködik fölötted. 

KINGA. Épen ez az, a mitöl tartok— ha fér 
jem véletlenül fôlébi'edne , és kitekintene _ 

мышц nevenve. 0h, férjedet én eдешь 
magamra vállalom _ vele könnyen elint'ézek inin- ' 
den bajt _ egyébiránt ö bizonyosan ugy шáraм 
a korteskedésben, hogy most шёл‘ jó iztien _a'lszik. 

KINGA. Még nem is Штaт тa este _ ' 
ARANKA. Alkalmasint azéri; feküd't le csöи 

ůesen, mivel félf, hogy ujra korteskedni küldöm 
М, he elöttünk megjelenik _ l 

KINGA. Valóban, meg nem foghatoin, miké 
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pen birhattad ezen izgatásra, öt, ki soha semmi 
féle politikai mozgalomba nem akart vegyülni —__ 

ARANKA pajzánul. Szépségem hatalmának kö 
szönöm ezen kitünö diadalt _. 

KINGA. Még tréfálhatsz , én peйд; fejtöl 
tallpig reszketek, mintha ‘legnagyobb bünösnek 
érezném magamat. 

ARANKA. Gyermekség ._ 
KINGA. Ha azon méltó megvetésre gondolok , 

mellyel Heves -- 
ARANKA. Egés'zen ellenkezöt fogsz' tapasz 

talni, ‘és legalább kijózanulsz esalóka ábrándaid 
ból, mellyek minden fényes, és ragyogó tárgy 
nak belsö becset is tulajdonitnak, a nélkül , hogy 
elöbb szorosabb vizsgálatukbalbocsátkoznának 

KINGA. Meglátod, hogy csalatkozol, és ne 
kem lesz igazam -- 

ARANKA. Attól ugyan nem félek, mert sok 
kal jobban ismerem a világot .-- 

KINGA. De — 

ARANKA komolyan. Megharagszom, ha ellen 
vetéseidet még sem szünteted meg. _ Tudod, 
hogy boldogságom Тorog fönn, mellyet kissé na 
gyon is vakmeröen kockáztattam --- ' 

KINGA. Jobb lett “Шna mlán nyiltan szólanod 
'l‘ornyaivaL . 

ARANKA. Makacs böcsületszei‘etete mindent 
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elrontana. Csnpán ezen egy mód altal szabadulha 
tok a hinárból. 

K1NGA. De ha mégis meghiusulna várako 
тsod ? 

ARANKA. Annyira ismerem Hevest, és a 
hozzá hasonlókat, hogy e tekintetben tökéletesen 
nyugott vagyok. 

KINGA. Am legyen tehát; de elöre is tudoiii, 
hogy igen roszul lfogom szerepemet játszani. 

ARANKA enyelgve. Még az sem baj ._ vannak 
szerepek, mikkel а. legjobb szinésznö seni eszkö 
zölhet haшst, mig más szerepek ugy szólván ma 
goktól játsz'aiiak. Ezen utóbbiak közé tartozik azon 
szerep is, mellyet te a most következö jelenetben 
játszani fogsz. 

KINGA. Kedvedért mindent megteszek. 
f 

‘ь 

KILENCEDIK _.IÉLENI‘IT.l 

NELLI а fenékszlni ajlón je. ELбBBiE-K. 

ABANKA. Rendben van minden ? 

NELLI. Igenis, nagyságos asszonyom. 
ARANKA. A cselédség? ' 
NELLI. Мёд’ alszik _ az ajtókat mind meg 

nyitottam, és a lovag minden akadály nélkül jöhet. 
xiNGA. тaм" e1 sem jö _ 

EiiEDETi JÁTEKsziN. XI. к. 11 
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ARANKA. Иgyт mit beszélsz i? Hol azon férlì, 
ki elmaradna, midön én általam hivatik meg? 

NELLI. Bizonyosaii eljö, ha csákányok h11119. 
nának is az égböl. 

ARANKA az еду“: gyertyát eloltja. Igy .— Söfétes 
szoba mindjárt règényesbbé шт az illy kaшпot. 

KINGA. Az istenért—inkább még több gyer- e 
гyдt kellene gyujtani --- 

ARANKA nevetve. Igen _ és do'bost álllt‘tntni 
az щитa, hogy az egész város összecsödüljön à 
mulatságos látványra — nemde? 

KINGA. Még gúnyolsz? 
мыши. Kingán megölelve. Nem, kerlves test 

vérem, nem gúnyollak, csak nevet‘em gyermekes 
megjegyzéseidet. Jer szobámba, Nelli, az illy je 
leneteknél, nincs tanúkra szükség. l 

KINGA. De sokáig ne késsél— ' 
ARANKA. Csak épen addig, meddig a körül 

mények parancsolni fogják. вátт, Kinga, Мt 
ran, testvéredboldogsága forogkoekáii. нынче! а 
baloldali szobaba итак; 

.T1zED'1K JELENFÁ“,l f "f' 
KINGA egyedül. 

KINGA nehány lépésnyíre sietve követi. Атаka ~-- 
megállj -- kérlek ! --- Elment —egyedül vagyok — 

` 
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istenem_mit fog rólam itélni Heves? Alig lélek 
zem- olly' nyommasztó itt alevegö. .i jobboldsn ab 
iaknoz mеgy és kinynja. Kivülröl is rekedt~höség öm 
lik be. Kilekinrvén, felsikon. Hah! mintha mozgani 
láttam volna valamit _ de neiii _ a gesztenyefa 
leveleit mozga'tja az éji szellö _ csak annak tu 
dása nyugtalanit, hogy nem helyesen cselekszeiii. 
Az ablaktól eltávozik. Szobámba megyek _ de nem 
_ Aranka _ testvérem boldogsága forog sz'óban, 
és az mégis megérdemli, hogy gyöngeségemet le 
gyözzem. A'baioidan amai mené ül. Már most isten 
дeki! jöjön a minek jönie kell! .iz «malra könyököl. 

TizENEGYEDiK JELENET. 

EAEKASEALVI sÁNDoR а nynon abiaknál megjeienik, 
s az egész jelenet alatt esiikl kevés pillanatra vonni visssa. 

ELÖBBI. 

PABKASEALVI nanlkal. Jól mondá нaрды , 
hogy innen miiident lát_hatok és hallliatok, a fáról 
.szerencsésen "az ablak parkányára jutottam. Könn 
iekint. A szoba homályos _ természetesen _ en 
nek igy kell leniii _ hah ! ‘ a hölgy már vетkий: 
_ lovag uram, gullyosan., ez nem szép, hogy olly 
sokáig hagyja ön epedni a szei'elmes galambet _ 
Aranka, Aranka, ki gondolta volna ezt rólad! _ 

l1* 



'124 'TIszTUn'rÁs- ш. FlaLv.. 

De ugyan miért nem? His‘zen öis asszony! Arcát 
l tenyerébe rejti, talán 'önmaga elött szégyenli tet 

tét. сsт -—- mozdul — félre haanar, hogy észre 
пe vegyen. Elvonul , és csak Haves megjelenése után mu 
tatja magát ismét. 

KINGA. Sokáig késik -- talán el sem jö. A 
toronyóra tizenkettöt llt. EgY — keltö --- hál‘Om --‚— éj 
fél. Reszketel'r.l 

TIZENKETTEDIK JELENETT 
HEvEs KÁLMÁN а fenékszíni ajmn, lábujhegyen jö, az 

njtót csöndesen behuzza maga шён, vigyázva körllltekint és 
eröre leg. ЕLбввщк. 

' liEVEs Пашка]. Az éjfélt elütötte már az óra .— 
szándékosan késtem e pillanatig, mert az éjféli 
òŕa ünnepélyesen rémes kongása rendkivüli hatást 
gyakorol a nöi gyönge idegzetre -- illyenkor min 
dig fogékonyabbak a hölgyek a szerelem gyöngéd 
érzelmei мы. Meglátván Kанат. Ah ,mаг itt van _ 
annál ..j0bb -- a várakozás nagyobb élénkségre 
gerjeszti a vńgyakat. Kingához lép, kezéb megfogja és 
ajkaihoz szomja. Nagysád pазnымa 

xlNGA плащи. Hah! 
HÈVES ráismervén , meglepetve. Bocsánat г én _.. 
KINGA‘zavarodtan. Uram -- 
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FARKAsFALvi а: аЬШ: párkányán Mikal. Mit lá 
tok? Ez az orvos felesége! Talán véletlenül me; 

_ betegült Aranka. 
REVES relre. Különös helyzet! reim. Bocsánat, 

iiagyságos asszonyom _ én _ ' 
KINGA mint ‘вnи. Ön мы vélt itt találni _ 
HEvEs zavarodtan. Az az , igen _ én azt gon 

dolám _ hogy- Мlrе. Igy még soha nem akadtam el. 
KINGA. Testvérem nevében Мaт önnek _ 
HEVES csedálkozva. Нo;yan —--- iiagysád iria a 

levelet? Én _ Aranka irásának vélteiil _ 
KINGA meglepelve. Ön isiiieri Aranka irását? 
HEVÈES zavarodtan. Aza: _ igen l_ Vélefle‘niil 

láttam töle egy két sort Pesten. Fен-е! Nem mond 
hatom, hogy 'I‘oriiyainak megmutattam a levelet. 

FARKAsFALvl. Nem. тdoт, mit gondoljak ezen 
jelenetröl. 

KINGA. lSaját nevem alatt 'nem akartamlirili, 
inert tndtam,' hogy _ hogy akkor iieiii jött volna 
ön el _ és nagyobb штаны; kedveért _ le- 
hetöségig utánoztam Aranka пásы _ 

HEVÍES csodálkozva. Ьehefsé;'es é? 
KINGA szemeit. elfödve. Oh, uram, mit fog öii 

ezen jeleii‘etbôl rólain itélni _ 
FARKAsFALVI. Most már értem az egész tör 

ténetet _ szegény orvos ! -. 
HEVES örömrelobbanva. Mit fogok önröl itéliii 
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Azt, hogy nagysád engem a férñak legboldogab 
bikává varázsol. Kezén megragaáva. l-lógy 'életemnek 
ez legszebb pillanata. —-— Hogy — oli -- áz érzés 
forró keblembe fojtja _szavaimat.' Félre. 'Kihitte 
volna ezt? Milly könnyü5 és milly édes di‘adal. 

KINGA. Oh, 'nem tudok szóhoz jutni — д 
HßvEs мы; mzesen csókoiva. Öntse ki nagysád 

érzelnieit szivembe, hol minden gondolatai' 'legza 
josh'viszhangra találnak. O1l, miért nem szabad 
ön, lhogy szivemmel egyszersmind kezemet tehet 
ném lábaihoz. . 

KINGA növekedö zavarodonsággal. Reszketek, ha 
csak meggondolom is ezen pillanat gyászos követ 
kez'ményeit --- küzdöttem --- teljes erömmel k11z 
döttem-de haszt'alan! 01i, uram, arcomon sze 
inérem tüze lángol, 'hogy igy kell önhez szòlanom 
— de meg kell lenni — szólanom kell»- a kö 
rülmények 'parancsoljäk —- és érzeт, hogy szi 
vem 'szòzatát az ész fagylaló intésével nem némи 
hamm el -- könyörüljön gyöngesé‘gemen-l-bünö's 
gyöngeségemen — és ne foi‘duljon' el méltó meg 
vetéssel tölem, ki leglszentebb lkötelessségeimet 
:ildoztam föl azòn шт ińdulatnak, melly önnek 
elsö megpillantásakor egész valómat megrendité. 
Arcát kendöjével elfödi. п y ‚ — 

HEvEs mzesen. Ne ‘ещe e1 nagysád ekzen ra 
gyogó csillagokat, mi‘kböl a шennуnе1с 1e$édes1э 
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üdve int felém.l Fена. Üssük a vaдai:, mig meleg. 
Penn. Тehá‘: igaz, a mit eddig soha nem akartam 
hinni _ rokon szivek az elsö pillanatban megis 
merik egymást, s az elsö tekintet hö szerelemmel 
csatol ahhoz, kinek szivében irántunk rokonszenv 
édeni húrjai pengnek! Igen, nagyságos .asszo 
nyom, midön önt elöször 'megpillantám, azonnal 
e mennyei szókat hallám füleimben viszliangzani_ 
_ ez az, kiért élni, kiért halni akarok! 

KINGA angimózmhslva штампы. És tсsеvé 
reni_? 

HEvEs. 0h, szép hölgY. ne szóljunk .most 
arról _ ne idézzl'ink kigyót boldogságunk éde 
nébe _ 

KINGA. Ön tehá‘; nem szereti testvéremet? 
HEV'ES lágy ömlengéssel. SzBI'BÍhef é az má'St, 

ki önt látta, és мышtja é önt valaki. a nélkül, 
hogy szive egész hevével azonnal imádná? 

KINGA шить örömmel. Ön tehát nem veszi öt 
nóin ? _ _ 

HEVES meglepetve, reiге. HOhÓ , hátrább az aga 
rakkal! Fenn. És miért' nem? .' ' 

RINGE. És ön ezt még kérdezheti! 
i ..H'EVEE Oh, nagyságos asszonyom, árthat 
nak é valódi szerelemnek a gyшам bilincsek, mi 
ket polgári állás, és életviszonyok az emberre 
tolnak? Öiinek férje van, s nem szerает é azért 
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nagysádat, nem imádom é.plly hévyel', mintha a 
teremtö kezeiböl röpülne dobegó keblemre ? 

' KINGA. De Arankaftestvérem -- és én ké- 
szebb vagyok véremmel elfojtani vétkes szenve 
délyemet, mint ---- 

HEvEs. Ne tovább, kérem, ne tovább erém 
kepek kifestésében! A ki valódilag szeret, az min 
dent, érti вaдs-16, mindent 'örömmel áldoz föl 
szerelme tárgyának — A " 

KINGA. Valóban, ugy van, mindent! -- És 
ön még sem akтa testvérem kezét érettem 161111 
dozni? 

HEVES zavarodtan. Minden ha11tё1е1ei:, iiágy 
lsaigos asszonyom, de nem olly érdekeket, miket 
nem mellözhet e1 az ember, ha legynzersiiiind éle 
téröl' nem akar lemondani. мы, Még “1130sa11 
han szólok. Fenm Nagysád testvért emlit-_nekem 
pedig egy he11$6 barátom van »-« ki nagysádat 
szinte imádja — és — és én pillanatig sem késem 
öt szerelmi üdvétöl megfosztani — 

KINGA meglepetve. Nem értem önt. 
HEvEs faire. Most, vagy soha! Fenn. Ha Sza 

vaimat nem érti nagysád — olvasson tehát sze 
nleimben — lelkem tükrét pillantja meg nagysád 
azokbaii. Meröen ránéz ós ismételve ajakihoz sz'oritja Кемп 
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TIZENHARMADIK JELENET. 
LANGYoS a középajtón jö ‚ s бреи ezen rb‘vid szîlnet alatt 

iél» be. ELÖBBIEK. 
lt 

LANGYos az ajtóban. Szörnyii gondatlanság, 
minden то nyitva! Atkozott korteskedés! E $z6 
m klfeié fordulva mondi, miden az ajlói nissan behuzl. 
Elöre fordulván, megpillantja nejét és Hevest. Néhány регби; 
mozdulallan áll. ' 

HEVEs roiylalólag. Olvassa nagysád szemeim 
böl szerelmem óriási kinait, i'izze tova a hideg 
‘мoщaмt , és ne vesse meg üres elöitéletek 
iiiiatt azon foт) szereliiiet, melly keblemet emész 
tö lángokra gyujtja. " 

LANGYos папы. Ördög és pokol! ' 
KINGA mind inkább hidegülö hangon. Uram_va~ 

lóbaii nem indom _ l 

HEvEs növekedö hévvei. Ne tudjon nagysád sem 
mit _ ne aggódjék semmivel _ én sem tudok 
semmit—csak hogy nagysádat szeretem-_imá 
dom! Elébe térdel. Imé, térdeimen erösitem, eski'i-' 

.szöm, hogy csupán önt szeretem _ angyal _ 
mindenein _ ima'idlak!' 

LANGYoS elö akar rohanni, de e pillanatban meg 

nyilik a baloldali ajtó, mire ismét a fenékszl'ni ареnе: simul, 
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едут „шум kin'ynjа, és а küszöbre iep, balm. Ez jó 
kor érkezett! #- Magamon kivül vagyok --- 

TIZENNEGYEDIK JELENET. 

ARANKA kezében еда gyertyával. 11:11161 jö. ELбввшK. 

ARANKA hidegen. E szerint igen természetes, 
liogy engem nem vehet nöül. Közelökhen, a gyenyán 
folyvást kezében tartva, темп. Heves annyira le van ve 

retve, hogy nem bir szóhoz jutni. 

LANGYos féire. Hah! тég csak nem is 1111hö5 
ködhetem most, mert Aranka a szobalyányt lob 
bantja szememre, és végem van! 

FARKASFALVI. Mit jelent ez? 
ARANKA hidegen. Hogyan , uram, ön elnémnlt? 

'l‘alán roszul érzi magát? Nelli! egy pohár vizet 
ezen uljnak — a höség igen eltikkasztotta öt — 

TIZENÖTÖDIK JELENET. 

‘ты vrzzei а baloldali siobából. 1ELбввшK. 

NELLI Heveshez, мéньшиk parancsplni __ 
HEVES ki mindeddig térdelt, hirtelen fölugrik, és 

limiulawsan Araukához fordul. Nagyságos asszonyom, 
meg kell vallanom — 
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'ARANKA gúnyosan. Niiies szükségem valloiná 
' saira _ testvéremiiek eleget vallott ön. _ Leg 

jobb llesz öilnek (Мишa, mielött дым пшъта se 
'gorom fölébredne, és__ Nelli, világits a tekintetes ' 
urnak a lépesön , hogy valamikép me; ne sértse 
щей. ' " 

LANGYos папы. Derék asszony! _ ‘Мr; 
csak csábitó, körmeimet nem kerülöd el! El. 

FARKASFALVI. Nyugodtan lélekzem! 
HEvES lnаншот. Jól vail , nagyságos asszo 

nyom, iiiegyek _ de hármimk közöl nem én fo 
gom e jelenést megbánni _ 

ARANKA. Még eдet, 'mle1öii távozliék., _ 
Ne vélje en, hogy testvéremet kötelességéról 
megfeledkezésig bájolta el ritka fériiiii kelleinei- . 
vel. A meghivó levelet én irám _ 

HEvEs mint anni. Hogyan? .l l 
ARAкKA. Meg akarám kisérteni ön шsеgы, 

és nevetve mondhatom, remekül kiállotta a Ни 
próbát _ I 

HEVES kifakadva. Hah, ez gyalázatos! . ..l 
AEANKA hinlegen. Igen jól keres'zteli öntettét. 

_ Egyébiránt, azt mer most maga is мышtja 
0n, hogy szavamat nem tarthatom meg, és nem' 
is fogom megtartaiii, ha ön holnap alispánná vЁ 
lasztatik. Azonban, a világ elött jobb lesz, ha 
titok marad e kalandocska, reménylem , hallgatni _ 
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fog ön, mert azon szerep, mit most itt játszott, 
nem igen fogja nagyobbitani ön érdemeit a höl- ' 
gyeknél, és a politikai világban --- 

HEV’ES míntegy váratlan sejditéstöl megragadtatva.' 
lszonyu világosság kezd elöttem fejleni. --- Oh, 
én vak, hogy e kelepcét nem láttam. — Nagysád 
tehát maga irá a levelet? 

ARANKA. Igen — 
HEVEs. És nem tartja meg „мt, ha alis 

pánná leszek? ' 
' ARANKA gúnyosan. A világért sein! Penészes 

romok ищy Sziruiasadékok Шeйk a иgyт, és 
nem illy deli férîi forró keble! _ 

HEVEs. Csak rajta, esak gúnyoljon nagysád 
— mert megénlemlem - 

KINGA. Jer, Aranka, menjünk — 
НЕУЕs.lКéi‘eт; csak egy szóm van még — 

ß ' Aran'kánóz. Gúnyát megér'demlem, mert gyáva gon 
datlansággal hagyám magamat hálóba'kerittetni -- 
de tudja meg nagysád --- hogy terveit átlátom, 
és meg fogom rontani -- l 

ARANKAAhidegen. Csak rajta! 
HEVES. Nagysád félt, hogy alispánná Válasz 

штn, adott sпалa következtében kezét fogom 
kérni, éslazért játszott ki engem olly csufosan 

мышц. Nenn tartozom tetteimröl önnek szá 

niolni. ' 
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HEVEs. Mind ezt pedig azért tette nagysád, 
mert _ mert mást szeret _ 

ARANKA gúnyosan. Öl) elött, mint látSZik, 
semmi nem maradhat tìtokban. 

REVES. пaуsы Farkasfalvit szereti , és 
miatta vont engem ezen hinárba, 

ARANKA komolyan. Uram _ sem a hely, sem 
az idö nem jogosithatja önt illy kifakadásokra _ 
jó éjszakát _ 

FARKAsFALVI nalkal. Akár választanak a1is-_ 
pánná, akт‘ nem _ Aranka szeret _ Aranka 
enyim! Most gyorsan el, hogy valamikép Heves 
sel ne találkozzain. Ellllnik. 'l 

HEV‘LES gúnyosan; Jó ездит, iiagyságos asz 
szonyom _ jó éjszakát _ de elöbb tudjameg, 
hogy terve fiistbe megy _én nem leszek alispán. 

ARANKA. Boldog megye! 
HEVEs. És nagysád az иj alispán nejévé leeild 3 
ARANKA kissé habozva. Szavamat megtartom_l 
REVES. Hahaha! Tndja meg teliát naуsы,' 

hogy Farkasfalvi sem lesz alispán, ha bár utolse 
iillérembe kerülne is megbuktatása _ 

ARANKA. Ön sem, Farkasfalvi sem _ (ehát 
ki ? -- ‘ 

HEVES gúnyosan. Sem én, sem Вaшими _ 
A jánlom magamat! A камерами‘ el. 

ARANEA ins ‘siüner man. Szerencsesiitat! _ 
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Nelli! elöre' a gyertyákkal. --- Gyözelem ntán 
édes a nyugalom. l _ ' '\- l 

. Mind а hárman halra el. ‘ 

'Vâltozás. 
Keskeny '‘пса, jobbról emeletes ház erkélylyel. 

TIZENHATODIK JELENET. 
LANGYoS egyedîll. 

.\ 

lépéseket hallok ! 

LшсYоs rы s ani jar. Рамs elégtételc kell' 
adnia, és feleségemmel is majd számolok7 mihelyt 
eltávozilg sógorasszonyom, mertl elötte nem szól 
hatok azon ármányos szobalyányi történet miatt. 
_ De majd kipótolom azután, inert nöln bizonyo 
san , akarva vagy nem akarva, alkalmat adott neki 
ezen vakmeröségre, és azért lakolnia kell l-Hah !l 

l 1‚l. 

TIZENHETEIK JELENET. 

вычеYоS. нв‘шз KÁLMÁÑ а мщшп ja k1. 

LANGYos ulját ánja. Uram _ a. meggyalázta 
totbférj elött áll ön --- 

' REVES матом". Bocsásson `--.. 
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LANGYoS linnepélyesen. Mindeiit láttam,és hal 
lottam _ holnap reggel 9 órakor meg fog ön szo 
bámban jelenni, _kl'ilönben nyilvánosan gyalázem 
önt meg. Karját megragadja. 

HEvEs. Éljövök _ 
LANGYos. Kilenc órakor? 

HiivEs. Kilenc órakor! Bosman. De шár most 
bOCSáSSOIi el. Kirántja karját és gyorsan távozik. Langyos 
a házba тегу. 
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NneYnniK rnLvoNAs. 

Az elöbbi terem Langyosnál. 

___i 

ELsó JELENET. 

ARANKA. KINGA. A baloldali asztalnál ülnek в himeznek 

ARANKA. Mindjárt kilencet üt az óra -- fel 
ora mulva tudni fogjuk az alispán nevét. 

KINGA. Én mindig félek — 
ARANKA‘. Ugyan mitöl félhetnénk még? Nem 

maga mondotta é Heves, hogy sem ö, sem Far 
kasfalvi nem lesz alispán? Csak igaz marad az, 
liogy a merészeket maga a szerencse is pái‘tolja, 
Utolsó kétségem is eloszlott, in111öil azon hiedel 
mét ‚ nyilvánitá Heves, hog'y Farkasfalvi miatt 
kivántaiи öt nyakamról lerázni - jobb gondolatra 
soha nem jöhetett volna - 

KINGA. Es gondolod, hogy? 
ARANKA szavába vág. Nem csak gondoloni, ha 
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nem bizonyosan tndom, hogy Farkasfalvit boszu 
ból megbnktatja, és 'egészen részemre dolgozik, 
ámbár azon véleményben van, hogy legérzéke 
nyebben bosznlja meg живёát rajtam. 

KINGA. Igazad lehet, és én szivemböl ör 
vendek, hogy ezen jó fordulatot valaiiiicskével 
elömozdithattam, azon kellemetlenséget pedig leg 
nagyobb örömmel feledem el, mellyet a mult éjjel 
ki kelle állanom ._-l _ l 

мышц. Legalebb титaнál egyszersmind 
valamit, s reménylem, hogy ezentul nem külsö 
ragyogó szin ищи fogod az embereket megitélni. 

KINGA'sohajtva. Legszebb ábrándimattépte el 
a tegnapi szomoru_ tapasztalás; de azon hasznom 
van belöle mégis,hogy sorsombaiiezentul nagyobb 
elégültséggel fogok megnyugodni. 

ARANKA. Van is oked rá, mert szólj öszin 
tén: nem beesülheted inkábbakötelessége teljesi~ 
tésének élö' szilárd jellemi'i férjet, habár azl élet 
mindennapi terhei kissé nehézkes ti'irsalgásnvá 
változtatják is, mint az_olly csapodár dicsekvöt, 
ki vágyai pillanatnyi fölhevülésének mindent föl 
áldoz, és az egész világot csak kedves énje körl'il 

5 

. szeretné forogtatni? 
KINGA. Igazad van, Aranka, ,s nagy hálával 

tartozom neked e leckeei‘t, mert ezentul bizonyo 
san hpldogabbnak fogom magamat érezиi. 

12 
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ARANKA. 'És politikai szenvedélyedröl lemon 
dasz? _ ' 

KINGA mosolygva. Csak a belsö politikára'leend 
gondom _ l i l 

ARANKA. Kertedre, 65 házad takarékos kor 
mányzásáraï' _ ' 

KINGA. Igen. 
ARAN'KA. Ezt igen jól cselekszed, mert jaj 

azon háznakt mellyben az asszony neni hir, vagy 
nem akar a 11111s6 világi ó1 megfeleûkezni! Há 
ziasságaz asszony legszebb erénye, és ha ezen 
erényt lélekismeretesen teljesiti, ugy bizonyosan 
soha nem fo‘gja magát megunni, és nem kapkosl 
òlly'tíirgyakvagy eszmék utáii, mellyek rendel 
ìtetése körén túlcsapongnak. Én nyiltan kimondom, 
mert most egy férñ sem hallja szavunkat, hogy 
én, ha férñ volnék, soha nem vennék ilö111 olly 
lyányt, ki a ház'igazdaság helyett a megyei köz 
gyüléseken a politikai véleményeket tanulja. 

KiNGA.._Talán még‘rs szigoru vagy egy kissé 
"- fölvilágosult napjainkban az asszonyoktól is 
megkivántatik , hogy anapi kérdésekröl szólni 
tndjanak, különben müveletleneknek tartatnak.' 

ARANKA. Annyit, a mennyit a társnlgási 
szükség mulhailanul megkiváii, üres lóráikban - 
hirlapokból is megtudhatnak — v ‘ 

KiNG'A. Nem akar'oklvele'd vitázni ,f mert teg- 
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napi tapasztalásom óta minden szavadat örömestl 
hiszem. _ De férjemet nem láttam ma_ez igen 
különös, mert még eddig mindig egyi'itt reggeliz 
tünk. 

ARANKA. Talán jókor reggel akarta betegeit 
meglátogatni, hogy a tisztujitáson jelen leh'essen. 

' KINGA aggályosan. Vagy talán megtudta teg 
napi kalandoinat _ igen félek _ 

ARANKA. Ugyan mitöl félhetnél 3 
KINGA. E tekintetben nem igen lehet férjem- _ 

mel tréfálni, és sok bajunkba kerül, mig elhitet 
jük vele, hogy (Я: e dologban épen senilni veszély 
nem fenyegette. ' 

ARANKA mosolygva. Légy nyugott -— fél'jed 
megnyugtatását egészen inagamra vállalom _ vele 
könnyen végezünk. _ 

KINGA. Az igaz, vetteni észre már, hogy 
igen nagy tiszteletben állasz elötte, mindeil in 
tésedet gyorsan teljesiti, és minden ohajtásidat 
megelözni törekszik _ pedig ez különben neт 
igen volt пokása. 

ARANKA тете. Asszonyi szépségnek méga 
vadállatokra is szeliditö befolyása van. 

KiNGA ветви/е. Utoljara még féltenem kell tö 
led “тemet. ' ` ‘ 

ARANKA. Csak rajta!l ' i. 
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MiisonlK JELENET. 

NELLI а középajtón души ELÖBBIEK. ‚ 

' NELLI ‚папками. Nagyságos asszonyom --- az 
ablakból kinézvén, Tornyai иrat Iátám közeliteni 
--- egyenesen a kapu felé tart, mindj'árt itt kell 
lennie. _ ' ' _ ' 

ALANKA. тaит csak megválaszták már az 
alispánt, és annak hirét hozza. 
' lNELLI. Oli nem,l Jáiios hajdu most jött a me 

gyeházból , és ш mondá, hogy'épen e pillanatban 
indult csak a küldöttség a föispán 'száll1'tsa'u‘a. 

l ARANKA. Ugyan mi hozhatjaöt (eмt ide most, 
midön a meg‘yeházban kellene lennie?' 

KINGA. Nem láttad férjemet? 
NELLI. De igen , már egy óra от nagy lépé 

_sekkel sétál föl s ala'. az udvarban, a kertész és 
kocsis pedig minden lépését követik. 

ÄK'INGA rnegiepetve. Különös! Sejtnie kell va 
lamit '— . y l , ' 

ARANKA. Mondom, ÍégyNnyugott —' férjed 
del könnyen bánunk -Ne1li, hagyj magunkra -- 

NELLI. Az elöteremben les'zek, ha valamit 
parancsolni méltóztatik nagyságod. ' 

-f 
A fenékszini ajtón el. . 



lil. JEL. TISzTUJITÁs. 141 

HARMADIK JÉIJÉNE'I‘.’ 

ARANKA. KINGA. 

ARANKA. 'l‘orilyai látogatása nyiigtalanit. 
KINGA. De ugyan miért@` 
ARANKA. Мég mindent elronthatna, ha vala 

iiiikép megtudta volna, hogy milly eszközökhez 
kelle folyainodiioiii meggondolatlanságom helyife 
hozása végett. 

KINGA. Mikép tudhatta volna meg? 
ARANKA. Heves barátja, és _ 
KINGA hlrtelen. Nem hihetem ,l hogy _kerkedett ' 

volna leveleddel elötte. 

ARANKA. Pedig az igen könnyen megtörtén 
hetett, mert a iiiostani fértiak iilég akkor is dia 
dallal szeretnek dicsekedni, midön kosarat kapnak; 
hátha' még valóban olly levelkéket kapnak, minöt 
például én irtam Hevesnek! _ Valóban félek, 
hogy sok bajom lesz Tornyaival. 
' ‘ KINKA. Ha igazán 'szeret, ugyi'bizeiiyosan 
könnyen meg fogod öt nyugtathatni. ‘ ' ‹ 

ARANKA. Szerelmében nincs okoin ketelkedni, 
‘ de böcsi'iletét még inkább szereti, és 'megvallom, 

olly ''feriit nein is ohajtanék férjemül , ki böcsl‘ile-l 
. tet. erettem föl tudiiá áldozni ,mert mihelyt böcsül 
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ni nem birjuk férjünket, szerelmünk is azonnal 
megszünik iránta, vagy legalább igen meghül. 

KINGA. Igazad van — a. férj a. М: födele, 
és ha az hibás, иgy a háziboldogság egész épü 
lete mulhatlanul összeroskad. 

мышц az аль feié rorduiva. Lépteket haпok, 
Tornyai jö _ kérlek, utasitsd szobámba — leg 
alább штzтoм a meddig lehet, мы tervemet 
meg ne ronthassa -- ha csakugyan nyomába jött 
már. El balm. 

KINGA unina „мы. Legroszabb esetben tar 
tóztassuk öt eröszakkal a tisztujitás végéi‘f. 

NEGYEDIÍ( JELENET. ' 

ToRNYAI KÁRoLY а középajwn ja. mGA. 

KINGA. Ah, isten hozta önt -- 
тoRшш komolyan. Alázatos szolgája , пaгу 

sádnak. — Nem lehetne szerencsém nagysád test 
vérének udvarolhatni? 

„KINGA az egyenes választ elmellözve. Тaй" CSßk 
az иj alispán nevét hozta ön? mw. Kissé tai-t0z 
tatnom kell öt. 

l ToRNYAI mint fönn. Nem — még nem is vol 
tam a megyeházban _ és hihetöleg nem is me 
gyek el, mert nem legjobban érzem magamat --- 
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KINGA aggódva. Beteg ön г ' 
ToRNYAi. Testre nézve nem, de lelkemet 

olly teher nyomjal tegnap óta, 'hogy tovább már 
nem viselheteiii egyedül. 

KINGA rélre. Mindent tud! Fenn. Mi baj érte 
önt ? Talán a tisztujitás eredményétöl fél ön? 

ToRNYAI. Arra nem is gondolok, és ugy 
hiszem, attól nincs is mit tartanom, 'mert minden 
ármány csak az alispánság megnyerése körül fo 
rog, minél fogva mostani helyzeteiiiben bizonyó 
san megmaradek, e szep hatáskörömmel pedig 
annyira ineg vagyok elégedve, hogyL magosabb 
polcra épen nem kivánkozom _ 

KINGA. Valóban, ugy látom, hogy ön test 
véremröl egészen megfeledkezett. l 

TORNYAI. Ha megfeledkeztem volna róla, 
ugy most nem állanék itt _ lehet szerencsém 6 
nagyságához ? ' _ 

KINGA mini fönn. Mind e ili0110tt 1s meg kell 
elöbbi vádamat iijitanem _ nem tudja ön, hogy 
Aranka az nj elsö alispánnak igérte kezét? 

ToRNYAi indegen. Tudom _ 
KINGA. És iiiég sem iparkedott azzá lenni i? 
ToRNYAi anlegen. Nem, mert nein tartozoili 

шт álhazaiiak közé, kik csak' fö1ü1röl 3011111ie;- i 
'vesztegetés ellen bnzganak, mig magok legna' 
gyobb kiterjedésben gyakorolják ezen gyalázatos 
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mesterséget -- én 'nemcsak fölülröl, hanem 'alul 
ról'is gyülölöm a megvesztegetést — egyébiránt 
pedig Aranka ö nagysága'inak igen kellemes sz01 
gálatot tettem egyszersmind 'ezen lvissslzavonulás 
sal — _ 

KINGA. Hogyan? _ 
ToRNYAi. Mert könnyebben _tarthatja meg 

sин/1it, most, midön más lesz az alispán, mintha 
engem valasztottak volna meg _, 

KINGA. Nem értem önt — ‘ 
ToRNYAL Talán mégis— vagy növérek kат 

lis 1étezik mok? ' l 
Kшах. Ön talányekban beszél -^. 

' тoRшмъЁs csakugyan nem tudja ön ? 
KINGA. Én csak azt tudoni, hogy millön Far 

_kasf_alvfi megkérte Aranka kezét, ön tanácslá, 
hogy kimélöen válaszolj‘on , és Heves udvarlását 
tůrje 4- _ i 

..,ToRNYAx. Ezt csak azériA tevéin., mivel 1e 
csöndesithetni‘véltem ezzel E_"arkasfalvi' haragját , 
inelly különben bizpnyosan megfosztott volna mos 
tani hivatalomt'ól. E pai‘ányi cselt, ha c_sakngyan 

A aiinak nevezhetni, nem gondolám véteknek, s 
l hogy nagysád teswére igen messze túlment ezen 

általainl tanácslott ösv'ény hatarain, annak nein éii 
vagyok oka. l-f ‘вы 

'_ 
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KINGA. Mégis, mert ön monda'i nekem ugyan 
akkor, hogy Heves alispánná akarja öiit'vi’ilaszh 
шт _ 

ToRNYAI. Kérkedö szнит nem igen nagy 
iigyelemre méltattam; iilost azonban Iûtoin, hogy 
az egész gyönyörü terv, még Pesten koмнат, 
s mondhatom,' remek ügyesseggel, mert bizAonyo 
san siш-ü1i11 fog. . ' 

KiiJGA csodánnnva. Micsoda ter"? 
ToRNYAI szinlngy. .És valóban nem („аja ön? 
KINGA. Nem. 

TоRNYAi. Világosabban kell tehát szólanoni , 
és talán jobb is, ha nagysáddal végzem azt el, a 
niiért tulajdonképen testvéréhez sietteiи _ mer 
jobb nem is Ищoт öt többé. 

KINGA zavarodian. Meg nem [сушoт _' ' 
ToRNYAi. Mindjárt lvilágosan fog nagysád 

látiii _ Aranka Hevest _ szereti _ forrónl sze 
reti _ ‘ 

KJNGA mint funn. Honnan дaте}: en ezt? 
тoнкиI. Gyaiinsitás iiem keii'yerem , és 

puszta gyann мы egyetlen lépésre seiil engedem 
magamat határoztatni. _ Igen, én nem gyaiiitom 
ezt, hailem tudom _ bizonyosan indom _ es a 
boldolg vetélytársnak utjaban шти' nem fogok, 
lianein inkább önkényt visszalépek. :n - 

KINGA.' De _ 
Eniinii'ri JÁTEKsziN. xi. к. 13 
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ToRNYAI. Kérem,csak néhány szóm van még 
--- Heves lesz az nj alispán—ez semmi kétséget 
nem szenved, mert a nemességnek legalább két 
harmada az ö részén van — Aranka ezt bizonyo 
зan elöre tndta, és azért nyilatkozott olly merész 
elhatárzottsággal — 

KINGA. De én biztosan mondhatomÉönnek -- 
тоRнты. lgen szép, hogy védni törekszik 

testvérét nagysád, de ismétlem, én nein puszta 
gyanuból, hanemteljes_ meggyözödésböl szólok, 
és azért bncsúzni jöttem ö nagyságából --. 

KINGA balra mutatva, hirtelen. SziVeSkedjék te 
hát ide besétálni — 

ToRNYAi. Köszönöm— nem akarom 6 naзy 
ságát zavarba hozni — valóban örvendek, hogy 
önnel találkozám, mert azon jelenet, mellyre el 
valék- készülve, mind rám, mind nagysád testvé 
rére nézve kellemetlen lett volna. -- Méltóztas 

_ sék tehát esak azt mondani szép testvérének,_ hogy 
ha szerelmet nein , le‘falább nyilt öszinteséget vél 
tem töle várhatni, hogy emléke szivemben örökké 
élni fog —- hogy nj frigyéhez legjobb szerencsét 
kivánok neki— és _,hogy ezen életben egymást 
látni -— többé nem fogjuk. Udvözli Kingát s el. 

_ KING/i r1111n'11 sierva. Kérem _ mit gondol ön 
l- csak egy szóra — elment — szóhoz sem ha 

’.. 
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gyott jntnom _ mit fog Aranka mondani? Bаloldаli 
szeba felé indul. 

ы o'rönik JELENET. 

LANGYos а középajlón js. KINGA. 

LANGYos. Meg sem jö _ én megyek (eм! 
hozzá _ csak ellátom elöbb magamat a szüksé 
gesekkel _ 

KINGA észrevev'én öl. Ah férjeiii! még ma nem 
is láttalak. 

LANGYos шеи: nom. Pedig olly rendkiin'ill 
ehajtottál látni, nemde, édeském? Günyosan. De 
minö halovány vagy — шёл nem jól aludtál? 

KINGA. Csak szokás szerint _ 

LANGYos rölindulva. Ez (eщёt mar szokásod? 
KINGA. Micsoda? 

LANGYos. Hiszen most monded, hogy ugy 
szoktad az фsны‘ eltölteni, mint tegnap _ 

KINGA. Nem értelek. Félre. Talán sejt vala 
mit _ _ ' 

LANGYoSA Oh, az ass'zonyok gyakran nem 
ertik férjeiket, de annál jobban megértenek bizo-. 
nyos más feriiakat. 'Hahaha! ez aztán vig mulat 
ság a férjekre nézve, mondhatom, igen vig _ 
hahaha ! 

13* 



148 'riszrmrrÁs. iv. FELV. 

KINGA relre. Mindent tud! Fenn. Ülj le, ked 
ves férjem. 

LANGYos induiatosan. Nem akarok. 
KINGA. Szólnom kell veled. 
LANGYos rr11r1r fönn, Kell?Ugyan ugy é? Kell? _ 

Még parancsolgatni akar velem az asszony? An 
nak ugyan vége már _ volt idö‘— bár soha ne 
lett volna! _ midön nz engedékeny férj minden 
ben hajlott felesége kivánatára — és ugyancsak 
gyönyörü hálában részesült jóságaért. _ De ngy 
kell neki! miért nem gondolta meg elöre, hogy 
legveszedelmesebb kigyó az asszony , mellyet keb 
lünkön melengetünk7 és mégis szivünkbe mártja 
mérges fulánkját — oli, asszonyok, as'szonyok! 

v'BLING'.A. Kérlek, engedj szóhoz jutnom — 
LANGYOS növekedö indulatosság'gal. SzÓÈ Sem aka 

rok hallani _ bár solia ne hallottam volna $211 
vaid csábitó hangját! Hangosahban. Mondoin,'némulj 
el! -- М1il11eilt ti11101: — válópört inditok »- azon 
pesti cimborát pedig majd megtanitom _ 

HATODIK JELENE'I‘. 

NELLI e szavaknái: ,Мoil110ili‚ néiиulj elf, iép be. 
ELÖBBIEK. 

NELLi ulre. Enyhitnem kell'‘a veszélyt. nm ‚ 
Langyoshoz. 'l‘ekintetes uram — 
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LANGYoS boszusan. Mi baj? ‚‘ . ' _ 
NELLI kan". nangon. Igen nagy hevülésein van 

_ fejem szédül _ ' ‚г 
LANGYos. Mi gendom rá _ 
NELLJ. Kérem aтaмаn, tekintetes uram, 

méltóztassék azon csöppekböl adni, mellyek _ 
LANGYoS felre. ÁtkóZoit! Zavarodtan. Mindjál’î 

_ mindjárt. _ kingánoz. Szavamat nein veszeiii 
vissza, asszoiiyom _ délelött még szólunk egy 
mással. мы. 

NELLI. Tekintetes uram, én isbemenjek? 
LANGYos nerаggаl. Neiii szükséges. Eelr... At 

kozott botlás, hányszor kell még értted lakolnom! 
El a jobboldali szehiiba. 

KINGA. Jókor имéн 
NELLI. Hallam a zajt, é's _ 
KJNGA. Igen föl vail indulva férjem_ Aran 

ЮЗ"! kell szólanom. 

iiETEDiK JELENET. 
ARANKA. LANGYоs. ELÖBEJEK. 

ARANKA innynja а balolaeli ainsi. Tornyai! 
KINGA zavarodlan. Élment _ minden oda. van, 

[щeли duhösködik _ 'segits! El Arankához. 
LANGYoS jobbról .je , egyik kezében gyógyszei‘es tive 
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get, a másikban összehajtott irást tartva; Юге. Elmeiit 
feleségem -~ jól tette, mert most ezen szobalyá 
nyi kaland miatt egészen kiestein a megsértett férj 
szerepéböl. Neiiihez, hinlegen.l Itt az orvossáv. 

NEIzLi. Mennyit vegyek be ё‘ 
LANGYos. Hnsz csöppet _ 
N'ELLI. 'l‘iz is elég lesz? 
LANGYos. A mint tetszik. maui. 

NELLI. Kérem, tekintetes uram, azon oтos 
ság inkább meggyógyltna engem, mellyböl mái‘ 
egyszer tiz csöppet méltóztatott adni _ az cukor 
iiélkül is édes. 

LANGYoS liosznsan. M0s12 iiiiiCS idöm. Félre. G0d 
nosz lélek! 'számodra nem terem iiálam több tizfo 

rintOS — A fenékszíni ajtón el. 
NELLI neveive. Nem sült el szándékom—fa 

iiyar csöppjeidet csak tartsd meg magadnak, orvos 
uram — életre való szobalyány baján ezek nem 
Segithetnek. Az liveggel jobbra el 

Változás. 

Szoba a vendégfogadóban, asztal , közép- és oldalajtókkal. 
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NYOLCADIK JÉLENÉT. 

HEVES a haloldali szebából. Azután SGH'NAPS MÓZES 

_ a камерамn je. ‘д ‘ 1 l 
HEVES. Schnaps uram! . 
scHNAPs bejö. Méltóztassék _ 

' " REVES pénzcsomói ad neki, Щ van tartozásom! 
sGHNAPs. Alázatosan köszönöm _ nein volt 

olly sietös _ nem is bátorkodtam voliia alkal-' 
matlankodni, de mivel parancsolni inéltóztatott, 
hogy számadásomat beadjam _ мыt bátorkod 
tam _ . ' ' 

HEVEs kenyui inn rei. Jól van, jól! 
scHNAPs. Már el' mélteztatik utazni? Még a 

lovak sem érkeztek ide _ ' 

HEvEs. A hová nekem kell most' elntaznom, 
oda a legnagyobb urak is gyalog jutnak el. ' 

sGHNAPs. Tehát nem ineszsze iiiéltóztatik 
utazni? 

HEVES. Olly iiiesszire, hogy talán soha nem 
térhetek többé vissza. kаiapjái föneszi. 

sGHNAPs félre. Ézt nem értem _ мы: csak 
megháborodott elméje _ szólnom kell, hogy káп 
ne szenvedjek. Penn. Még egy alázatos kéréseт 
van. ' “ 

',HEVES. Csak hamar teмt _ sietnem kell _ 
már is sokáig késtem. ‘ ‘ _’ i 
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scHNAPs шпона- Miután sza'imeda'isiomat- be 
iiyujtottam, és innen visszamenteiii kamarámba, 
мы réiiiülésemre vettem észre — 

HEVES. Mit?_ Kifeledett тaмt a száma 
dásból? _ _ 

sGHNAPs актом. Nem, hanem aй vettem 
észre, hogy a nemes иrak valamikép kamarámba 
férköztek, és negyven pár kolbászkát és hai‘minc 
üveg шkaл bort feledékenységböl влaдыкa! vittek 
— engedelmet kérek — _ 

REVES. Nincs miért—ezt 'is el kell tiirnünk, 
ha célt akarunk érni. — Mennyire megy a káп 

sсшчм’S. Csak hetvenöt váltóforintra. 

HEVES pénzi. ad neki. Ш van. Нa valami kü 
lönös hirt hall ön — példánl милыrt vagy más 
ell'élét -- és ha legfölebb két era шт nem jö 
vök vissza _ tehát ezen levelet küldje vagy vi 
gye ‘tekiiitetes Tornyai urhoz. Levelet ad века, és д 
középajtón el. 

iuLENcnniK JELE‘NET. ' 

soHmrs 'egyedun 

scHNAPs námulva. H'alálhir, югy más eiféle? 
Ugyan..mit akart eще! mondani? Kiilönös! Sze 
gény jó nr _ фaш- csak iiiegtébolyodott _ _e1 
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bizony .valesziiil’i, mert éjfel után egészen magáli-` 
kivül jött haza , és ellenkezö utasitást adott a ne 
mességnek _ szegeiiy koìrtesek! ntoljára azt seni 
tndják тaj\1,„h05у kire sziiviizziinakJf--' Nevelve. 
Ugyan megjárnáт, ha, tévedésböl engem tennének 
alispánná! Jöjön csak meg az emancipatio, hát 
az is megtörténhetik. _ De ugyan nierlre megy 
az en derék vendégem ?Abiаlilioz mеgy, és при. Egye 
nesen a föorvos ur Мz’. felé siet, még pedig 'a 
rövidebb uion a kertek mögött _ már bizonyosan 
heteg _ talán eret akar magan vágatni, es то! 
fél, hogy hele hal._ Нe mit Шоk? Hiában megy 
oda szegény, mert a föorvos a másik uton erre je 
_ ngyancsak siet ám _ bizonyosan tudja már, 
hogy beteg a vendégem. _ Hát ez mit jelent? 
Нáнт elött a szolgabiró lirral találkozik, ki a 
nlegyeliáz felé lakart fordulni _ kaти: megra 
gadja, és belép vele kapumon. A szlnpad közepérejö. 
Bizony fnrêsa! nem tndom, mit gondoljak a do 
1031131? ' 

TIZEDIK JÉLENET. 
‚. 

LANGYQS. ToRNYAI a fenékszíni ajtón jönek. SQHNAPS. 

i LANGYos. Meg egyszer isinéllem, igen ör 
.vendek, hogy találkoztam ulri barátom urammal, 
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mert illy tisztes tanu jelenléte nagy szerencse ré 
szemre - 

ToRNYAi. Mi ügyben? 
LANGYoS. Mindjárt megtudja ön — 
scHNAPs hajiongva. Mivel lehetek тщáт 

jokra, tekintetes uraim? 
LANGYos. Hol van Heves nr? 

SGHNAPs. Kevés pillanat elött a tekintetes 
fóorvos urhoz sietett. ' 

LANGYos. Hozzám? 

Sанные. Igen. 
LANGYos. Siessünk (выt unina, hoлёт! 

ToRNYAi актом. Megvalloiii —lorvos tir 
nem szeretnék most oda memii _ 

LANGYoS. Hah, sejtek valamit! Nagy meg 
indulásban láttam nri barátom uraтat elöszobámon 

átsietni— bizonyosan Arankával volt valami baja. 
Ne is szóljon --- tudom, hogy ugy van. -- Hah, 
asszonyok, asszonyok! —- De amiál jobb, ked 
ves uri balrátom uram — legalább rokonok vagyunk 
a szenvedésben -- igen, rokonok! mert bennem 
gyászos áldozatát lútja ön az asszonyi kigyótermé 
шашek. - Hah, megfojt a szégyen iszoiiyu érzése ! 

ToRNYAI cgodálkozva. _Nem értein öiit -- 
LANGYos. мiшут meg fog érteni. 
scHNAPs томпам'катит. Tekintetes uram 
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_ bocsánatot kérek _ de szólanom kell, mert 
tekintetes Heves nr levelet bizott ram _ 

LANGYos maеien. Kinek szól ? 

scHNAPs. A tekintetes szolgabiró urnak _ 
én nagy veszedelemtöl rettegek, mert tekintetes 
Heves ur azt parancsolá, liogy csak akkor adjam 
at e levelet a tekintetes szolgabiró urnak, ha ö 
két óra mulva sem jöiie vissza, és ha valami ha 
lálhirt, vagy eifélét шáшék hallani. [Ц a levél! 
А‘ akarja adni Tornyainak. l 

штетоs. Csak tartsa meg a levelet , és tel 
jesitse pontosan a parancsot _ hahaha! hová 
gondol a Íinom uracska! Schnaps uram, hagyjon 
magunkra _ 

seHNAPs hаnozva. De kérem минosan, igen 
félek _ 

LANGYоs ниша“. Hagyjoii magunkra! 
SGHNAPS alázalosan. _A mint parancsolni mél 

tóztatik, tekintetes uram. Féirn. Jöjön csak meg az 
emancipatio, fogadom, nein rivalgsz igy rám sa 
ját háышь“: El а kezépajinn. ‘ " 

` 

TIZENEGYEDIK JEIÀENET. 

'ronNiiAL LANGYes. 

LANGYos. Tudja meg (eщёt , uri baratom nram, 
hogy én iszonyiian meg vagyok тaщzт“ _ bö 
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csületem megvan ‘видитe—háы boldogságom 
meggyilkoltatott ! 

ToRNYAI csodáikozva. És ki tette mind ezt? 
_ _iLANGYOS “Матовая. HeVeS! 

ToRNYAi mint man. пoдanа 
‘г.. LANGYoS._ Igen, Heves _. kitl.al dog-vés: 
forgó szele щи ide, hogy мeнтat halálra mér 
gezze. De kereszti'il “rok az eszén,_fogadom, és 
niegmntatoin neki., hogy a békeszeretö bárány is 
tigrissé tud változni, ha szerl‘ölött ingerlik. — 
_Menjünk -- _sìessl‘ink _ nишa — liozzám _ 
¿ai такты. Meg kell “Лanша, még minded 
dig sem értem öы _ l 

LANGYos. Jól van _ hallja (выt egész töi‘o 
ténetét meggyaláztatásomnak. -- Éjfél után lakom 
ba térvén, csöndesen a terembe léptem ,hogy alvó 
nömet ne háborgaseam—hahaha! De ö nem aluilt 
ám, himem _ 

' ToRNYAL Hanem? _ . . , l 
штетos. Heves “тaк szerelmiömlengései 

által mulattatá magát ь- hahaha! д- Kacagjon ön 
is — kacagjon! _ 

ToRNYAI'meglepetve. Ul‘ßm, 8-z leheteîlell. 
LANGYos „машет; Lehetetien? 

. тошпмь'Оn штаты: — 
вычетoS. Én? 
тошы. Igen! 
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LANGYos. Én tehát vak vagyok? 
ToRNYAI. Azt nem mondom, de _ 
LANGYOS szаvábа vág. Szarvaim nem nöttek 

még annyira szemeimre, hogy a fehéret tisztán 
ne tndnánl inegkülönböztetni a feketétöl. Ugy van, 
én ezen élö szemeinlmel Нsших, és világosan lát 
tam nöm elött térdelni Hevest' 

ToRNYAI. Mondom csalatkozott ön _ nem 

en hitvese volt az, hanem Aranka! 
LANGYos. Aranka? 

'roRNYAL Igen. 
LANGYos. Hahaha! Hiszen Aranka gyertya 

val jött ki szobájából , és eliizte a gyalázatos n6 
csábitót _ ‚мыt jóságu sógorasszonyoinnak kö 
azönhetem, hogy inég többet nem lattam. l 

ToRNYAI. És inégis csalatkozik ön. Csak n 
szenvedély homályosltotta el szemeit, mert az, a 
ki gyertyával jött ki a szobaból, az nem Aranka, 
hanem ön hitvese volt. i 

' LANGYoS. Nem tndom,boszankodjam é vagy 
nevessek? _ 

ToRNYAJ. Én saját szemeimmel Шtaт a le 
velkét, mellyben ejféli шахмáт hitta Heves! 
Aranka. 

_ LANGYos bosznsan. 'De én saját szemeimmel 
Мыши, hogy Heves nein Aranka, hanem felesá~ 
geиl elött térdelt! ‘ .l .. . 
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ToRNYAI félre. Hátha mégis мышцам gya 
nakodtam volna Arankára _ tisztába kell jönöm. 

Hirtelen a középajtón távozik. 

LANGYoS meglepetve utána néz. Mi el? Uri Ьa 
rátom uram _ elti’iiit! _ Oh én esztelen! Hiszen 

ez meghitt barátja Hevesnek! _ Azért akart en 
gem olly ármányosan elusztatni -- bizonyosan egy 
kézre játszanak— de hátrább az agarakkal, édes 
uracskáim, azért is bebizonyitom elöttetek, és az 
egész vitrmegye elött, hogy megcsalatott férj va 
gyok, és hogy böcsületes fejemre gyalázatos szar 
vakat raktatok. El. 

Változás. 

Terem Langyos fôorvosnál, mint az elöbbi felvonásban volt. 

TIZENKETTEDIK JELENET. 

NELLI balról jö , és rakosgat az asztalon. 

NELLI. Még sem hozott hirt a hajdu a $1вz: 
ujitásró1, pedig magam is nagyon kiváncsi vagyok 
iiiár, lhogy végre kié lesz a konc _ szegény or 
vosné ugyan esak retteg férjétöl, pedig mi egyet 
len szóval elnémitjuk az öreg иrat. 
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TIZENHARMADIK J ELENÉT. 

HEVES a fenékszi'ni ajtón jö. NELLI. 

HEVEs. A föoтos urat keresem! 

NELLI. Élment hazulról _ 

HEvES. Mikor jö vissza? 
NELLI. Azzal nem szolgálhatok. 
HEVEs léire. Sokáig nem tölthetem itt az мы, 

mert az asszonyokkal neiii akarok találkezni. Fenn. 
Neiii irhatok egy par sort az orvos urnak ? 

NELLI a jobboldall ‘фóта mntatva. MélfÓZtaSSék. 
HEVES. Iróasztalán fogoiii a levelet hagyni. 

Félre. Én megjelentem, s nem lelém honn, már 
most tehát járjon uiáiiäm Ö. Maga ntán beteszi az атм. 

NELLI. Az istenért, шёл csak párviadal van 
készülöben ? Oh neт _ az orvos urnak bizonyo 
san nincs annyi bátorsága_de különben is köny 
nyen fölvilágosithatja elötte az egész történetet 
Heves ur. ' 

TJZENNEGYEDIK JELENET. 
ToRNYAi а fenékszi'ni ‚от new@ je. NELLJ. 

ToRNYAi. A nagyságos asszony? 
NELLI. lit! Balra‘imitatva. ' 
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токшш. Köszönöm. l haioidaii szobába mеgy. 
NELLI. Csakhogy bementél! Ideje már, hogy 

tisztába jöjön a dolog _ de ugyan hol késik a 
hajdи? 'l‘alán me; is érkezett шár, és elöbb a ese 
lédeknek fecsegi el az ujságot _ ki kell néznem. 

A fenékszíni аjtón el. 

HEVES a szobából jö , smidön a szinpad közepére ér: 

'rizENö'ròniK JELENET. 

LANGYos а гепекшм ajtón ш. HEvEs. 

вычеYoS az ajtón иeюм. ltt maradjatok! _ 
Blôre jö s nieglátja Hevest. Ah, még jÓkOI- jövök - 
szállásán'kerestem öы. l 

HEVES. B_ocsánat _ dolgaim iiiiatt egy kissé 
elkéstem _ _ 

LANGYos. Dolgunk nem kiván sok idöt _ 
m_ég lçöiinyen elvégezhetjük._ 

HEVES. Talán inkább szállásomon _ 
LANGYos. Oh nem -- itt ment véghez a meg 

bántás, illö шт“, hogy az elégtételt is itt kap 
jain me”. 

ниEе. A iiiinttetszik _ ámbár megvallom, 
hogy alkalmatlan a hely, mert a зaj összecsöditi 
majd az asszonyokat, és megzavartatunk — 

LANGYos. Micsoda щ] ? 
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HEVES zsebeböl két pisztolyt von ki s _asztali'a мы. 
A lövés _ оn hitt ki engem _ а. fegyverválasz 
tás tehát engem illet_mindegyik meg van töltve 
_ méltóztassék valasztaiii, és имёn határozzuk ' 
liieg a тамágы és _ 

LANGYoS az asztalhoz megy, a két. pisztolyt a fiókba 
aárjа,la' шт: zsebehe taut; gúnyosan.'Ugyan ugy é? 

HEVES meglepetve. Mit jelent ez? 
„ LANGYos. нaшим Aztiniie ön,liogy elöbb 

meggyalitztatom, lazntán pedig agyonlövetem ma 
gamat? Nem ugy, nrain _ én józanabb elégté 
telröl gondoskodtam, és éltemet soha nem fogom 
olly asszonyért kockáztatni, ki engem illy gyalá 
zatosan megcsalt _ _ 

HEvEs. Mit kiván tвы: tölem, orvos ur? 
LANGYоs niet чел НпеЬёЬбЪ igen keveset! 
HEVES félre. Inkább életemet is kockáztatom , 

hogysem gyalázatos elntasittatásomat kivalljam, és 
magamat nevetségessé tegyem _ '. 

LANGYOS átnyujtja az iromanyt. CSalártl iiömtöl 
el akarok мы _ ön tehát alá foда. irnil ezen ok 
levelet, mellyben nyiltan iiiegvallja, hogy felesé 
gemet elcsábitotta. ,l ‚‚ , 

HEVES kis gondolkozás után, félre. Taláii g -- Вe 
nem _ Aranka könnyen bebizonyithatná az ellen 
kezöt. Elnаlárzoltan. Uram, ezt nem tehetem _ 

LANGYes inaniаtosan. Meg kell lenni! 
14 
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ниша. Nem. 

LANGYos. Kényszeritni fogom 15ntа 
HEVES. Uram, mérsékelje magát _ 
LANGYos. Önnek kellett volna magát mérsé' 

kelnie annak idejében _ irja alá. 
HEvEs. Soha! 

LANGYos kifakadva. Uram, тondoт, ii'ja alá, 
mert én a legvégsöre is el vagyok készülve. 

HEvEs. Fértiakhoz illö elégtételre minden pil 
lanatban kész vagyok; de ön különös kivánatát 
soha nem teljesiteiи -- iiiost pedig távozom,hogy 
önt minden további sértö kifakadástól m’egkimél-l 
jeiii. indul. 

LANGYoS èyorsan elébe siet és аz ajtót mcgnyitja, 
molly elött két cseléd All, bòttal fegyverkezve- Urßm, lát 
liatja ön, hogy neni távozhatik, ha kivánatomat 
nei!! teljesiti. Az ajtót beteszi, в vlsszajö. 

HEVES геlrа. Ördög és pokol! 
LANGYos. Ne kivánjon öii bövebb magyará 

zatot, mert csak azt válaszolhatnám, hogy nem 
ôrömest folyamodom ugyan illy nem igen illedel 
mes eszközhez, de — a szükség igy parancsolja. 

HEvEs шага indulasossággal. Uram, ez eröszak 
_ és erre teljességgel nincs önnekjoga, .mert 

LANGYos hidegen. Ne eröködjék magát men 
tegetni, mert minden törekvése füstbe megy. _ 
Eddig a megcsalatott férjeket szokták kinevetni, 
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de fogadom, hogy én csakugyan nem hagyom ma 
gamat nevetség шумá tetetni. 

HEVES. De kérem _ 

'LANG'iros. М0ш1om, ne mentegesse magát 
_’l‘ornyai mindent megkisértett mаr ugy is, de 
még senl érhette célját _ nein hagyoin én maga 
mat olly könnyen elámittatni. 

HEvEs megiepewe. Hoтan? Tornyai? 

штетоs. Igen, igen _ derék barátja, hahaha! 
még azt akarta velem elhitetni , hogy Aranka hitta 
ent meg, és hogy оn nenl feleségem, lianenl 
Aranka elött térdelt! Hahaha! illy kopott mesék 
nem csapnak ki engein soroiiiból. 

HEVES félre. Hah, ez talán kiliienthet a hi 
nárból! Fenn. Toriiyai igazat inondott _ itt vaii' 
Aranka levele. Aladiа. 

LANGYoS átfntván a levelet, legnagyobb meglepetés 
...1. Csodá1atos! Умом", Aranka nása! —- És 
önhez cimczve! 

HEvEs félre. Dicsö шdмaн Fenn. Мár most 

Штaт ön, milly méltatlanul gyanakodott. 
LANGYoS шагом. Pedig meg mertem volna 

esküdni, hogy feleségem elött láttam önt térdelni! 

HEvEs. A szoba sötétes, ön pedig álmos volt, 
és nem jól látott _ 

LANGYos mint Юпи- Az igaz _ nem szok 



1 64 'riaz'rim'i-As. im FnLv. 

taiи olly sokáìg virrasztani, és azonkivül kedilet-' 
len is "Шtaт --- uram _ bocsánatot kérek _ 

HEVES. Neheztelnem kellene ugyan — 
LANG-Yoo. De kérem _ méltóztassék meg 

gondolni _ hogy mindnyájan gyarló emberek va 
gyunk --- és hogy _ 

HEvEs. Mindent iiiegbocsátok! 
LANGYOS öeszetépl az irományt, és alevelet. Nagy 

lelküségét soha neiil feledem. 
HEvEs. Levelemet is eltépte on? 
LANGYos. Ezerszer bocsáiiatot kérek, a meg 

lepetés _ zavar _ nem is tndoiи már, hogy 11i11 
csinálok --- 

HEVES. Nem baj _ ne gondoljon vele, 01’ 
vos ur; ugy is megszl'int Arankával minden vi 
szonyom, iiielly különben sem volt olly komolyl 
hogy csak szót is érdemlene. 

LANGYoS kissé gyanakodva. ÉS öii mégis )neg 
akart miatta vlvni? l 

HEvEs klssé zavamdian. Igen _ mert _ meri 
nem akarám kibeszélni gyöngeségét, a hölgyek 
böcsl'iletét szentül szoktam megörzeni _ és most 
sem szólottam voliia, de ön hitveséiiek böcsületét 
meg kelle mentenein. Most pedig egyre kérein önt 
még: ezen e'seményröl‘ne' szóljon senkliiiek, mert 
nem akaroinAranka hirét _ ‘ 

LANGYos metalen. Értem, érteni... néinn le» 
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szek, mint a slr _ 'és тost már'még МНЕ!) bö 
csülöm, tisztelein önt _ és ismételve 'kéi‘em, 
bocsássa meg это hirtelenkedésemet. 

riEvEs ininél nynjiva. Legszivesb _örömmel! _ 
Most pedig engedjen távoznom. Féire. Szerencsé 
sen megszabadultam! 

LANGYоs аz аjlón каната. Elmehettek, nincs 
szükségem тoк! visszаiö. 

HEVEs. Ajánlom iiiagainat. indui. 

LANGYos. Alázatos szolgája _ de kérem, a 
plsztolyokat тaр] itt feledtl'ik. Az aszialhoz fut, kive 
azi a pisztolyokat és шар: Hevesnek. 

TIZENHA'I‘ODIK JELENÉ'I‘. 

темпы кАRoLY a bаioldаn аjión is. unina EINGA. 
ARANKA. ELöBBiEK. 

TORNYAI. Nem, ezt nem engedhetem-sze- 
rencsémet, legalább igy világosan, és elöre tud 
va, nem akarom ármáiiynak köszömii—bocsásson 
meg szeretett Arankám _ de szólnoiи kell He 
vessel. 

HEVEs félre. Mit hallok? маrиeй Arankám! 

ToRNYAI meglátván_ Начав‘. All, bill‘áîem, jó, 
hogy itt vagy _ mindent tndnod kell _ mert nem 
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akarok részese lenni ezen cselszövénynek- én 
Arankát szeretem _ és ö is szeret engem! 

HEVES csodálkozva. Mit hallok? 

LANGYos rélre. Szegény 'l‘ornyai! 
ToRNYAI. Ugy van, ö is szeret engem_és 

azért tudtom nélkül mindent elkövetett, hogy al 
ispánná válasszon engem a nemesség, és erre té 
ged is eszközül használt _ még az éjjel is — 

HEVES. És én ezt még csak távolról sem 
gyanitám! ' 

LANGYos rélre. Szegény Heves! 'I‘ehát csak 
ugyan neiii a feleségem elött térdelt! 

ToRNYAI elhatárzottan. Siess a iiiegyeházba _ 
talán helyre hozhatod iiiég a bajt. 

ARANKA nehezielve. Tornyai! 
HEVES! Sietek _ mert illy rútnl kijátszatni 

nem 'hagyom magainat. lndul. 

'I‘IZENHE'I‘EIK JELENET. 

HAJLÓSI a középajtón levéllel gyorsan jö. ELÖBBIEK. 

HAJLÓSI. 'l‘ekintetes 'l‘orilyai Károly ur, me 
gyénk érdemkoszorús иj elsö alispánja sokáig éljen! 

ARANKA örümmel. Éljen! 
‚. HEVES. Hah! tehát vége mindennek. 

'roliNYAi wire. Mit tegyek most? 
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HAILÓsI Arlinkának levelet ad. Tekintetes FEI? 
kasfalvi шт _ sietve irta a gyülésbeii. 

мышц oivas, „'l‘ornyai elsö alispánnii. lett, 
olly tiilnyomó szótöbbséggel , hogy teljességgel 
neт tudoin, mit kelljen ezen eredvényröl gondol 
noт _ Heves emberei тind mellette szavaztak.“ 

HEVEs bosznsan. Igen _ én parancsolám azt 
nekik, inert azt hivélii, hogy nagysád Farkasfal-~ 
vit szereti, és azért zavarba akarám önt hozni 
'l‘ornyai megválasztása által. _ Oh, iigyan mi 
kép is lehettem olly kатa! ' 

ARANKA az elvasást шумит; „Én kimllrat1tam 
ugyan, de okom van hinni, hogy ezentul magasb 
helyzetben leend szerencsém hazámnak 320151i1 
hatni, és reménylem, hogy nagysád nem fog szi 
gorral ragaszkodni azon nyilatkozatahoz , melly _ 
_ “ neт is szükség a többit olvasnom _ пaром I 
ur --- 

HAILÓSI. Méltóztassék _ 

ARANKA. Legyen szives meginondani Farkas 
falvi urnak, hogy szavamhoz szilárdul ragaszko 
dom , és az elsó alispánt választom fe'rjemül, кем 
n.vujtja 'Tornyainak. 

TeRNYAi kеnn «шаnс: szoritja. Az eszközöket 
nem helyeselhetem ngyan , iiiiknek boldogságomat 
köszönhetem; de lám vesse rám az elsö követ az, 
a ki hasonló esetben illy szerencsét el birna uta 
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1ránt pedig te is vigasztalhatod magadat btirát'om , 
тert helyettem szolgabiróvá vála'sztathatod ina. 
gadat — а 

Hßvris rifiutava. Annak is vége'már — inge 
rültségemben elfeledtem a föispánt tudósitani _ u 
sok zavar _ a párviadal — 

KINGA ljedten. Párviadal? 

LANGYos. Ne rettegj, édeskéni, minden el 
van már intézve _ mert tökéletesen meg vagyok 
gyözödve, hogy1 sugva Aranka elött térdelt Heves 
— de ezt Tornyainak. meg ne mondjuk ám! Fenn. 
Bocsásd meg мыt méltatlan gyannmat, édeském! 

KING». meglepetve. Szivesen _ ‘ 
ARANKA. Helyes; helyes! Heveshez. Menyek 

zônkön szivesen látjuk öы --- 
ARANKA. ‘Щaтыt a jövö tisztujitáson is. 
HEVES boszusan. Ajánlom magaiiiat. El. 
HAJLÓSI. Lehet szerencsém a tekintetes al 

ispán urat a gyülésbe kisérnemß 
ToRNYAI mega-len манит. Isten veled , kedves 

nóm! _ Menjünk! Hajióslval el. 
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l: А magyar tudes társas'ág ezen inunkának csak ki 
adója lévén, nem kezeskedik a’ benne követett nyelv 
szabályоkról, sein irásmódról , seт végre akármi nemü 
nyelve't ’s irást illetö elvekröl: egyedül arl-a kivánt a’ 
kéziratok’ birálatában ügyelni, hogy az elfogadott es 
sajtó ala bocsátandó inunka, mint egész, egy vagy más 
tekintetböl , ajánlható legyen, ’s a’ literatura’ шарм 
jában kiadásra. méltónak tartatliassék. 

2. Nein vizsgálhatván meg a’ benyujtott kézira 
тона‘ а’ társaság fejenkent és egészben; ezt, u. m. 
Tisztujitást, melly tized magával az l842diki 
ill-amai jutaloinért versenyzett,la’ Xllld. nagy gyülés, 
az ezen pályainnnkák’ тegbirálására választott küldött 
seg’ ajánlásái-a meltatta elsô jutalomra, es „но alá. 

3. A’ Нивa“; által kiadott kéziratok каши ez 
LXXVIII. sайти. 

Pesten, тajus’ 2án 1843. 

D. SGHEDEL FERENCz, 
titoknok. 
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