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Fontos Péter, táblabiró.
Neje.
Irma, leányuk.
Zordon István, nyugalmazott huszárkapitány.
Derö Miklós, ifjú nemes.
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Gádor Antal J
Gubró Ló'rincz, iródiák Gádornál.
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Zengő András, köznemes.
Erzsi, leánya.
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KangyarJ
Vihar Mihály, kortesvezér.
Nyalka Pali, ifjú köznemes.
Klapli, inas Cselfynél.
Vállai 1
,„ , > zászlótartó kortesek.
Markos )
Inas, Gádornál.
Fehér és fekete tollas nép , — czigány zenészek.
Idő : 1844. Eseinényhely : Tiszavidék.

Első felvonás.
(Egyszerű virágos kert. Háttérben a falu tornya. — Balfeló'l csinos lakház.)
Első jelenés :
Terepélyes fa alatti padon ZENGŐ ERZSI bokrétát kötöz.
ERZSI. Készen van. így la! Kedves kis bokrétám,
megvagyok veled elégedve. Eszemadta, mily
gyönyörű. Mindig szerettem a virágot, de ugy
mint mostanában soha sem. Máskor egy ily fiizérke mily kevés időmbe került, és ezt mily sokáig kötöttem. Istenem váljon mi leitengem?
(gondolkozva) Sejtem a valót. Annyi igaz, hogy
veled te kis bokréta tovább is óhajtottam volna
késni, mert a mig e virágokat válogattam, mindig az én kedves Palim volt eszemben. Rég tűnődöm már azon, hogy szegény Palimmal miért
bánik oly hidegen apám uram? Nem értein. Hisz
ö senkit sem bánt . . . ha csak öt valaki meg
nem sérti. (A bokrétát nézdelve) Rózsa . . . Örök1*
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zöld . . . Vájjon megfogja-e a czélzást érteni?
Istenem, mily hangosan dobog a szivem! (danol)
1. ,,Hej ha én kis szárnyas madár lehetnék,
Hajnalonként a rózsámhoz repülnék,
Azt danolnám neki, hogy a míg élek :
Mindig téged és csak téged szeretlek.
2. Tul a mezőn, tul az erdőn messzire,
Repül repül a madárka fészkire,
Szép kis madár ha majd elfogsz pihenni ,
Add át nekem a szárnyadat repülni !

Második jelenés :
(a dal végén) NYALKA PALI (a kert ajtón bejő) kalapja mellett fekete toll. Erzsihez közelit.
PALI. Ejnye beh jó kedve van valakinek. Azt mondják, hogy mikor a madár énekel, párját várja. —
Igaz-e az rózsám?
ERZSI. Ugy van biz az galambom. Én is vártalak
még pedig valamire.
PALI. Mi az a valami lelkemadta ? (Erzsi mutatja a
bokrétát) Köszönöm rólam való megemlókezése. dut kedves angyalom; és minthogy e bokrétát
szivedből adtad : én is keblemre tűzöm azt. P l

1. Jel.
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ERZSI. Na édes Palim, én most elmondhatom, hogy
e bokrétával nyertem is, vesztettem is.
PALI. Hogy-hogy rózsám ?
ERZSI. Hát a biz ugy volt kedves , hogy azt álmodtam, mintha egy szép estén te és én a házunk
előtt üldögéltünk volna. Két szelid galamb szemecskélt az udvaron, egy fehér és egy fekete.
— Azt kérdeztem tőled, mit gondolsz kedves
Palim, melyik galamb jön hamarább feléin? A
fekete mondád. Én azt hiszem, hogy a fehér. —
Fogadjunk.
PALI. Vájjon én mibe fogadhattam ?
ERZSI. Neked volt igazad. A fekete galamb szállott
közel hozzám, de a fehér azonnal elverte ám öt
előlem.
PALI. Furcsa álom.
ERZSI. Az ám. így történt az lelkem , hogy a fogadást ugyan elvesztettem, de a bokrétánál mégis
én vagyok a nyertes, mert azt neked adhattam.
PALI. Isten áldjon meg szívességedért. Tudva, érezve, hogy szeretsz : boldog, kimondhatlan boldog
vagyok. (Danol)
Jaj babáin beh szeretlek ,

Ki nem mondhatom :
:

Sem éjjelem, se nappalom,
i

Nincs nyugodalmam.

•
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Szivemet által járja,
Nincs nyugodalmain.
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PALI. Na rózsáin most már mennem kell . . . Isten
veled!
ERZSI. Ily hamar, hová ?
PALI. Nem távoznám tőled , hiszen tudod galambom
hogy mily boldog- vagyok, ha csak láthatlak is ;
de most nagy utam van.
ERZSI. Ne maradj el sokáig kedvesem.
PALI. Magam is igyekszem hozzád mieléhb ; azonban a restauratio, nemesi kötelesség; tőlem is
részvétet kivan. Csóva bátyáin sok mindent bizott rám. — Rövid idő alatt sokat kellene végeznem.
. .-.. r r fhERZSI. Hát ha én is segítenék neked ?
PALI. Köszönöm rózsám; nem neked való csemege
az. Igaz hogy Csóva bátyámmal nem vagyok
megelégedve. 0 fűt-fát verbuvál a maga pártjához , és tőlem is ezt kívánja. Nem szeretem én
ezt a sok szegyenkedesl.
ERZSI. Jól teszed lelkem; nem ia hozzád illő dolog az.
PALI. Nem tudom magamat voltaképen kimagyarázni, hanem érzem, hogy a Csóva bátyámék magukviselete nem helyes. Nem is fogadnék szót

8

Ki a Vivát ?

1. Fehr.

PALI. Vájjon hol tanulta maga ezt a furcsa beszédmódot, mi ?
ERZSI. No ezt már én is szeretném tudni.
KLAPLI. Hol tanultam ? az uramtól, meg az uraktól.
Sz'ja ecsém mi nagy világban élünk ám . . .
(Pali nevet) Csitt! . . .
PALI. Lassabban azzal a csittel liberiás sógor.
KLAPLI. Nem méltó feleselni.
PALI. Tanácslom is.
KLAPLI. Igaz . . . majd el is feledem, hogy voltaképen mért jöttem. Nem csuda ha ily szép angyal
még a magamféle pontos embert is confundálja.
(Erzsihez) Itlhon van-é az öreg ?
ERZSI. Nem szeretem a hizelgö férfit.
PALI. Jól teszed galambom. „A hizelgö hamis pénzzel fizet" azt mondja a példaszó.
KLAPLI (hangosan). Azt kérdem hogy itthon van-e
András gazda? . . .

Negyedik jelenés.
Előbbiek. ZENGŐ ANDRÁS a kert ajtón érkezik. Tisztes
aggférfiu — kalapja mellett fehér toll.
ERZSI (apja elé szaladva). Isten hozta édes apámat.
PALI. Jó napot bátyám uram.
ANDRÁS (hidegen). Adjon Isten.

4. Jel.
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KLAPLI. Kelméd az András gazda ? — Beszédem
voina, még pedig1 sürgetös, és négy szem közt.
ANDEÁS. No csak ki azzal a titokkal egyma's után,
és több szem közt, mert dolgom van.
KLAPLI. Az uram, tekintetes Cselfy ur, ki jelenleg
épen a Fontos udvarban van . . . (András fülébe
sugdos.)
ANDRÁS (fülét elrántva). Értem a többit . . . Semmi
se lesz belőle.
KLAPLI. Hát ily üres válasszal menjek?
PALI. Üres válasz, üres kosár. E már sok.
KLAPLI (lenézi Palit).
ANDRÁS. A mit mondtam, megmondtam.
KLAPLI. E szerint távozhatom.
ANDRÁS. Miattam lehet.
KLAPLI (Andráshoz). Isten velünk ! (Erzsihez) Szivem
szárnya pá . . . pa . . .
PALI. Mind a vizig szárazon.
KLAPLI (menetközben). Ismerem a világot, máskor
jövök (el).
ANDRÁS. Kedves kis lányom, elkészitetted-é az utravalómat ?
ERZSI (ötöl hatol). Még nem, de . . .
ANDRÁS. Siess lelkem, mert aligha még ma indulnom nem kell. A restellatio sok ügygyel bajjal
jár, (gúnyosan Palihoz) ugy-e Pál öcsém ?
PALI. De mennyivel. Magam is ott akarok lenni a hol
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és a mikor kell; hanem ily nagy útra nem mehetek, nem megyek addig, mig bátyámurammal
nem közlök valamit, a mi már rég fúrja az oldalamat.
..;
ANDRÁS Címmel ámmal). Tudom mit akarsz mondani;
kár értté szót váltani.
PALI. Már én pedig beszélek.
ANDRÁS. No szólj hát öcsém, de röviden ám. '
PALI (ünnepélyesen). Hogy a bátyám urain egyetlen
leányát, az én kedves Erzsimot szivemből szeretem és általa viszont szerettetem (Erzsi szemérmesen „igent" integet), azt hiszem hogy bátyám uram előtt sem titok.
_.
ANDRÁS. Sejtem hogy ugy van; n o s . . .
PALI. Röviden és magyarán szólva, magam kérem
meg Erzsimet bátyám uramtól . . . Így aztán
bátrabban restaurálnék (Erzsit átkarolja).
ANDRÁS. Ismerhetsz öcsém, hogy zsákban macskát
nem árulok ; a mi szivemen , az a számon , és
•gy • • •
•,
ERZSI-PALI. És igy ?
ANDRÁS. Erzsimet neked nem adom, nem adhatom.
ERZSI. Édes jó apám én . . .
ANDRÁS. Hallgass.
PALI. Mindent vártam inkább, mint e megtagadó választ. András bátyám ugyan mondja meg kelméd
igaz szívvel, hogy mi kifogása van ellenem?

4. Jel.
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ERZSI (könnyezve) Én csak Palimat szerelhetem. Övé
leszek, v a g y . . . .
ANDRÁS. Csitt.
PALI. Jó Isten vájjon mit véthetlem ennél a háznál?
ANDRÁS. Pali öcsém hallgass meg. Mint munkás becsületes fiatal embert szeretlek, becsüllek; familiád se derogál az enyimnek; de egyetlen leányom kezét mégis megkell tőled tagadnom.
PALI. De hát miért ?
ANDRÁS. Miért ? Azért mert Csóva és Kangyár uraimékkal nem eszem egy sót, egy kenyeret.
PALI. Nem értem. —
ANDRÁS. Nem éried ? Nézz ide (kalapját leveszi és a
melléje tűzött fehér tollra mutat) és tekints a magadéra.
ERZSI. Hisz édes apám ha csak ez a baj, szedek én
a vénkakasból Palimnak akárhány fehér tollat.
ANDRÁS. Igen de fehér lelket nem adhatsz ám.
PALI. Bátyám uram ezt nem érdemeltem (fekete tollat nézegetve). Ez hát az a nagy baj ? (kalapját
határozottan fejére nyomja). András bátyám Isten
áldja meg kelmédet! Erzsim —Isten veled (danol)
„Szomorú fűz ága, Hajlik a virágra.
Fáj a szivem érted, Falu szép leánya.
PALI-ERZSI. Fáj a szivem érted, De most elkeli válnom,
Szeress engem híven, Gyönyörű virágom."
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ERZSI. Hová mégysz ? Mit akarsz tenni ?
PALI. Fogadom Istenemre hogy méltó leszek reád,
méltó leszek apádra (el).
ERZSI. Apám! — Palimat most forróbban szeretem
mint valaha. Övé leszek vagy senkié.
ANDRÁS. Bohó kis leány majd ki gyógyulsz te is
mint mások.
ERZSI. Palim nélkül soha sem.

VÁLTOZÁS.
(Terem Fontosaknál.)
Ötödik j e l e n é s :
FONTOS, FONTOSNÉ, IRMA.
FONTOSNÉ. Nem értem hogy a Gselfy szándékát
mért ellenezheted ?
FONTOS. Okaim vannak.
•. • . _
FONTOSNÉ. Irma végezd a mit rád biztam.
FONTOS. Mi bajod kedves jó leányom, hogy oly halvány és bágyadt vagy ? . .
IRMA. Semmi kedves atyám — semmi (el).
FONTOSNÉ. Miért kényezteted ezt a különben is
ábrándos gyermeket?
FONTOS. Szeretem, szánom és védem öt.
FONTOSNÉ. Vájjon ki és mi ellen ?
FONTOS. Oly viszony ellen, mely nem hozzá illő.

5. Jel.
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FONTOSNÉ. Boldog Isten! mily fonák nézetüek nöi
ügyekben ezek a roppant eszü férfiak.
PONTOS. Balul ítélsz kedvesem. Vedd szemügyre
Cselfyt, tekintsd gyermekedet. Egymáshoz illő
pár-é ez ?
PONTOSNÉ. Mi ellenvetésed lehet, ily finom udvarias
gavallér ellen?
FONTOS. Nem szeretem öt. Lányod pedig ki nem
állhatja — punctum. Kell-e több ok ?
FONTOSNÉ. Mint férfiúhoz illik, végezd te a magad
dolgát, majd elintézem én a magamét. Lányomasszony felett én itélek; én rendelkezem. A
leánygyermek feletti őrködés kizárólag az anya
tiszte, kötelessége.
FONTOS. Ezt elismerem és méltánylorn, — de most
másról van szó.
PONTOSNÉ. Halld tovább. Cselfyt illetőleg Irma hideg
— mondhatnám gtínyos magaviseletén nem csodálkozom. Éretlen gyermek. Ábrándok közt él.
Saját javát nem tudja, nem akarja. Idővel kijózanul, de akkor már késő lesz. Helyette,érette nekem kell látnom, intézkednem, Cselfy szereti,
bálványozza e gyermeket. — Én ép szemekkel
látok. Cselfy lovagias, érett eszü . . . szóval férjnek való ember. — Nejét becsülni, s eltartani
képes. Egymáshoz fognak törődni, — épen mint
mi. Azért hát én mint anya —
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Hatodik jelenés.
: •'••"^:vrx».

Előbbiek. C S E L F Y .

'

' ••''- >-'••'- ^

C8ELPY (szelesen a terembe le'p, megbotlik) (kiberetvált áll — tarka öltöny — fülig e'rö krágli). Üdvözlöm önt Spectabilis ! Küsse die Hand Gnadige
(kezet csókol).
FONTOSNÉ. Isten hozta önt.. Hogy aludt édes Cselfym? Nem haborgatá nyugalmát valami ? Sajnálnám ha nálam —
CSELFY. Ezer köszönet e linóm gyöngédségért! (kezet csókol). Angyali álmaim voltak. — Angyalok
hónában miként is lehettek volna földi álmaim?!
FONTOS (félre). A ki hizelg, csalni akar. — ,
FONTOSNÉ (félre). Mily charmant ifjú! —
CSFLFY. De tán korán is alkalmatlankodom ? Ezer
bocsánat!
FONTOS (félre). Nagy Isten, miféle férfi e z ? — a tíz
órát is kora reggelül tartja.
FONTOSNÉ. Ilyen a müveit ember — minden csekélységre ügyel.
CSELFY. Apropos! még ma nem volt szerencsém
láthatni a gyönyörű házi kisasszonyt.
FONTOS. Gazdasszonykodik.
CSELFY. Múlt esteli szerény kérelmem érdekében,
szabad-e nagysád becses válaszáért esedeznem ?

7. Jel.
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FONTOSNÉ. Képzelheti édes Cselfym, hogy önre
nézve az csak kedvező lehet.
CSELFY. És a táblabiró ur megegyezését lehet-e
szerencsém részemre megnyerni ?
FONTOSNÉ. Kétségkívül.
FONTOS. Uram, én egyszerű, őszinte magyar ember
vagyok.
CSELFY. Minden fényes jellem előtt meghajtok.
FONTOS. Egyetlen leányomat lelkemböl szeretem —
CSELFY. Oh édes atyák non plusultrája!
FONTOS. Szót kérek.
.
CSELFY. Hallgatok.
FONTOS. Bocsásson meg ön, ha saját házamban netalán sértve érzendené magát általam.
FONTOSNÉ. Férjem uram, nem reménylem hogy —
CSELFY. Nyugodtan várom ítéletemet.
FONTOS. Én Irma leányomat önnek

Hetedik jelenés.
Előbbiek. ZORDON kapitány és DERŐ MIKLÓS.
ZORDON (a házi úrhoz). .Tó napot Peti! (Fontosné"hoz)
kezét csókolom kedves hugomasszony.
FONTOS. Hozott Isten Pista barátom! hozott Isten
kedves öcséin!
-} ;•-,,. .^
FONTOSNÉ (hidegen bólingatja fejét).
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CSELFY Cfitymálva szemüvegezi őket).
DERO (csinos magyar ifjú). Váratlannl érkeztünk meg
nemde kedves urambátyám?
FONTOS. Ily őszinte becsületes emberek házamhoz
és szivembe soh'sem érkeznek váratlanul.
DERÓ. E becses véleményt igyekezni fogok meg is
érdemelni.
IRMA (jön, köszön a társaságnak. Derőt látva örvend
e's remeg is.)
ZORDON (Irmához). Kedves szép húgom, jó reggelt
kívánok magácskának.
IRMA. Hozta Isten nálunk kapitány urat.
DERÓ. Irma kisasszony üdvözlöm kegyedet.
IRMA. Köszönöm, — — viszont (Inna himző asztalához tér Derö vele beszélget).
ZORDON. Péter barátom, ide vagy oda, én bizony
kimondom nyíltan, hogy ha Derö öcsém szavamon nem fog. jelenleg nem jöttem volna hozzád.
Kortes világ van. — Ezt a csemegét szeretem
is nem is.
FONTOS. Szja barátom, a fény árnynyal jár.
ZORDON. Ily elvű embernek mint én vagyok, a te
szíves házadat kedves Péterem, bajos is ám
ezekben a kritikus napokban megkeresni!
FONTOS. Hogy érted ezt vitéz barátom ?
ZORDON. Egyszerűen pajtás. Mint igazságszerető
férfiú, mint tősgyökeres magyar, mindig a nép

7. Jel.
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kedvencze valál, a köznemesség pedig jelenleg,
pláne tenyerén hordoz. —
DEEŐ. Mint egy szívvel szájjal elválasztandó alispánját.
FONTOS. Tehát azt hitted barátom, hogy nálam korteseket találsz? (mosolyg) Vendégemül szívesen
látok minden becsületes embert: hanem ily
czélra, ily eszközt és ily módot semmi esetben
se használnék. Bizalmat, szerelmet nem lehet,
nem kell erőltetni.
ZORDON. Igazad van. A népet erkölcsileg is emelnünk kell. Járjon ö saját lábán. Válasszon meggyőződése szerint. —
CSELFY (Fontosnéval beszélgetve, félig a társasághoz
fordul). Valóban boszantó is, ha az efféle nyers
popule velünk bizalmasan bátorkodik conversálni.
FONTOSNÉ (helyesli Cselfy véleményét).
ZORDON. De már azt nem mondhatnám. Sőt önöknek uram, kiket a sors, születés és vagyonnal
áldott meg, kötelességükben áll a népet magukhoz emelni, — s nemes példával jó útra
vezetni.
DERO. Hagyja el bátyám, falra úgyis borsót hány.
CSELFY. Hogyan, és kire érti ezt uram ? (Fontosné
fejét csóválja).
DERŐ (Cselfyt végig mérve). Arra ki azt megérdemli.
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Több az annál kedves bátyám, hogy rövid időn
váratlan vendégei lesznek.
ZORDON. Tán csak nem azon zászlós és tollas atyafiak ? . . .
DERÓ. Kiket utunkban találtunk. Vagy igen. A székvárosba tartó fehér tollasok, aligha kikerüíendik
kedvenczök lakházát.
PONTOS. Vendégeimül szívesen látóra őket (nejéhez)
Annám! e szerint minden perczben érkezhető
nemes atyánkfiait ajánlom háziasszonyi figyelmedbe.
"'0<-V
FONTOSNÉ (ímmel ámmal távozik).
IRMA (szabadulni óhajtva Cselfytől, azonban Derő miatt
maradni is szeretvén, távozni készül). Anyámat én
is követem.
FONTOS. Jól teszed leányom; tanuld meg korán a
háziasságot, vendégszeretést; mert ily erényekkel ajóravalo magyar leány minden, nélkülök semmi. —
.,.?>-.',;,
IRMA (el).
ZORDON. Igazad van Peti barátom „Szives háziaszszony, jó anya, hü feleség" — e szent háromság
a nő hivatása. Gyermekeink nevelésénél, e három legyen a vezér-elv.
CSELFY. És a zene, táncz, nyelvismeret mit vétett?
ZORDON. A ki sokat markol, keveset fog. —
FONTOS. Helyesen szólsz vitéz barátom. A deák

7. Jel.
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példabeszéd azt tartja, hogy: „non multa, sed
multum! nem sokfélét, de sokat."
ZORDON. Boldog Isten! ha elgondolja az ember, hogy
a figyermekek elé mi minden zagyvalékot tálalnak tudomány fejében ? lehetetlen, hogy é l n e
szomorodjék. — Ily idétlen módon oktatott férfitól aztán hogy is várhatna, kívánhatna a világ
ép ítéletet, tiszta felfogást ?
FONTOS. Figyermekeinkre nézve is helyesen itélsz
Pista barátom, azonban én leánynöveldeink szerkezetével, eljárásával sem vagyok megelégedve.
ZORDON. Véleményem szerint: figyermeknek köziskolában, — leánynak annyja mellett van legméltóbb helye.
DERŐ. Mondja ki Fontos bátyám nyíltan, hogy ifjú hölgyeink többnyire elkényeztetve s fényüzési hajlammal térnek a nevelőintézetből a szülei házhoz.
FONTOS. Tisztelet a kivételeknek.
ZORDON. És igazság.
CSELFY. Ferde nézetben vannak az urak. A nagy
világ s társadalom is megkívánja a magáét. Mi
lenne abból, ha egy jó házból való leány örökké
speis és konyhában időzne — mi?
FONTOS. E tekintetben a hölgynöveldék és az ön
véleményére nézve közép-utat ajánlok.
CSELFY. A szellem uraim — a szellem!...
DERŐ. És a hazai ipar pártolása . . .
2*
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ZOKDON. Jól mondod öcsém ! védjük azt a mi hazai,
magyar lány, párisi luxus! mily nevetséges —
mily boszantó!
CSELFY. Ne legyenek önök uraim, oly szükkeblüek.
A világipar szétözönlése, ép oly bájos és szükséges, mint a napsugáré.
DERŐ. Becsületes embernek mindenekfelctt hazafinak kell lennie — aztán lehet világpolgár is.
CSELFY (Deröt végig nézve). Uram !
FONTOS. Figyelmeztetem önöket, hogy köztünk ezúttal a nőkről volt szó,
CSELFY. Kellem, grácia! ah, mi bájos női hozományok.
DEKŐ. Dejsz azzal a felhők közt repkedő gráciával,
mit ön oly égig magasztal, nem sokra megy ám
a nős halandó ezen a sivatag földön. —
CSELFY (Deröt tetőtől talpig végig mérve). Müveit női
rcquisitekröl fogalmat kellene elébb szereznünk.
(Fontos előtt hajlong).
DERŐ. Test és lélekben magam is öszhangot óhajtok — mint azt Fontos bátyáin bölcsen megjegyzi;; de ha e kettő együtt nem lehet: akkor
én inkább a gazdasszonyt választanám.
ZORDON. Semmint a zongora kalapáló! ugy-c szép
öcsém ?

—

CSELFY (fitymálva). ízlés dolga.

*

%
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DERŐ (Cselfyre ezélozva). Sok úgynevezett finom emberrel nem cserélnék ízlést.
CSELFY. Uram, ez sértés.
uaíiu
DERŐ. Ha ön ugy veszi — tessék!
CSELFY. Tudja-e azt fiatal barátom, hogy én haragomban rettentő vagyok.
DERŐ. Állok elébe.
CSELFY. Ne volnék csak e szives ház iránt oly benső
hódolattal lekötelezve . . .
FONTOS. Alászolgája ! —
ZORDON (félre). A majom hizelg és harap. —
DERŐ És akkor?
CSELFY. Majd megmutatnám én akkor a nyers ficzkóknak, hogy ki és mi vagyok ?
DERŐ. Szeretném látni.
FONTOS (Cselfyhez). Uram! mérsékelje ön magát,
hisz ily csekélységből kár oly nagy lármát ütni.
CSELFY (a társasághoz). Sajnálom; de nem engedhetek (Derő mosolyg). Elég a szóból. Ugy látszik
hogy ön meglehetősen gyakorlott vitéz az aszszonyias fegyverforgatásban.
DERŐ. Férfias fegyverrel is szolgálhatok.
>CSELFY. Minővel?
DERŐ. A milyen"tetszik.
FONTOS. Uraim, kérem önöket, kíméljék házamat.
ZORDON (Derőhöz). Ne tágits öcsém. —
CSELFY (Fontoshoz). Sajnálom, de nem hátrálhatok.
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Becsület mindenek felett. Hallatlanul ingerült
vagyok. (Deröhöz súgva). Kövessen ön.
DEEŐ. Amint tetszik, — j e r ü n k .

f

CSELFY. Jerünk! (mindketten el) — (menet közben)
majd ráijesztek a ficzkóra.
FONTOS. Tréfából csakugyan való lön. (Zordonhoz).
Bocsásd meg édes Pistám távozásomat — e párbajt meg kell akadályoznom.
ZOEDON. Egy lépést se menj biz azért Peti barátom.
FONTOS. Saját házamnál engedjek ily botrányt ?
ZOEDON. Maradj nyugodtan — Cselfyt nem kell duellumtól félteni.
FONTOS. Ép azért kell sietnem. Mondják hogy Cselfy
gyakorlott vivó, pisztolyozó és
ZORDON. És Deröt legalább is agyonpuíFantja —
ugye ? ha-ha-ha!
FONTOS. Könnyelmüleg veszed a dolgot. Derö öcsémet sajnálnám, ha ily semmiségért baj érné.
Szeretem őt, mert tetőtől talpig derék magyar
ifjú; rokonom és —
ZORDON. És ha Isten is ugy akarja mint é n : „vöm"
akarád mondani.
FONTOS. Eltaláltad.
"
J
ZORDON. Helyesen választál barátom. Egyetlen leányod sorsát, jövőjét, alig bizhatnád becsületesb
szívre, munkásabb kézre, mint Derő öcsémé. —

8. Jel.
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FONTOS. Ép azért kell öt féltenem s óvnom (távozni
akar).
ZORDON. Maradj, se baj se lesz. Jól ismerem Cselfy
uramat. Igazad van, hogy nem rokonszenvezel
vele. Nőd protectióján azonban csodálkozom.
FONTOS. Szja vitéz barátom, a nők más szempontból ítélik meg a férfiakat mint mi.
ZORDON. Apró cseprö gyengeségekkel magam se
törődöm. Embernek gyarlóság a neve. Igen
ámde ennél a fráternél characterbe vágó hibák
vannak. Pazarló — kártyás — aztán meg hazudik
de hogy —
FONTOS. Vitéz pajtás figyelmeztetlek, hogy távollevőről beszélsz.
ZORDON. Dejsz oda mondom én szembe is a mit akarok. Nem a te házadhoz való vendég. — Szájhős: punctum. Adataim vannak, minap is —

Nyolcadik jelenés.
Előbbiek. FONTOSNÉ — IRMA.
FONTOSNÉ (mérgesen a szobába toppan). Mi dolog ez ?
Mi történik itt?
FONTOS. Kedves Annám, nagyon ingerült vagy
mi bajod ?

-
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FONTOSNÉ. Még- te kérdezed ? — Hololt tán te vagy
oka mindennek.
FONTOS. Miféle mindennek?
FONTOSNÉ. Uramfia! Magyarházi gazda létére, oly
jeles vendéget megsérteni!
FONTOS. Szeretlek galambom, de nem értelek.
IRMA. Cselfy
FONTOSNÉ. Csitt! —
:
ZORDON. Tán valaki rósz fát tett a tűzre ?
FONTOSNÉ. Ellenkezőleg. Oly finom, mivelt férfiú,
mint Cselfy, mindenhol illedelmesen szokta magát viselni.
FONTOS "1 XT „.., ,
Í Vettük észre.
ZORDON )
FONTOS. Mi hát az a nagy baj kedves Annám ?
FONTOSNÉ. Az, hogy Cselfy távozni készül,
FONTOS. Ez az a nagy baj ? — sőt örvendj angyalom,
ha ily olcsó vendég kilép inkább, sem mint belép
küszöbödön.
ZORDON. Nem megmondtam, hogy az ily hetvenkedő
fráternek nyelve a fegyvere.
FONTOSNÉ. Pista bácsi is méltatlankodik. — Ez
már sok.
ZORDON. Kedves hugoraasszony, azt mondja a példaszó : ,,igaz mondás, nem emberszólás." -<FONTOS. Oly derék magyar menyecske mint te vagy
édes Annám, miként is láthatna házánál szívesen

8. Jel.
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oly embert, ki magyar létére oly idegen viselesmódot tanusit ?
ZOKDON. S ki tán saját árnyától is megszaladna.

T

DERŐ (e szóra belép). De már mégis szaladt.
IRMA (félre fordul s örömében tapsol).
FONTOSNÉ. Magyarázatot kérek és várok.
ZORDON. Szólj öcsém, — mond ki magyarán hogy
megijedt.
DERŐ. Az általa sürgetett elégtételnek, a kertben
kellett volna megtörténnie.— — Látva hogy én
helyt állok — forró hevéből azonnal lecsillapult.
ZORDON. Persze hogy nem számított bátorságodra.
FONTOS. Nos ? —
DERŐ. Mikor már kenyértörésre került volna a sor,
— akkor: ötölt-hatolt.
......
ZORDON. Lám.
DERŐ. A tisztelt háziasszony iránti kíméletét emlegeti —
FONTOSNÉ. Ugye hogy igazam van.
DERŐ. Szokásos párbaj tanuk hiányára utalt, szóval
azzal fenyegetett, hogy nem sokára megtaláljuk
egymást.
ZORDON. Meg ám . . . de miként és mikor ? (nevet).
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Kilencedik jelenés.
Előbbiek. Néhány fehér tollas kortes. Az udvaron kurjongatás és zene hallatszik.
KOKTES- VEZÉR (Pontoshoz). Bocsánatot kérünk a tekintetes úrtól — — nem illik biz ez, a mit cselekszünk; sőt Vihar bátya mégis parancsolá,
hogy: ez uriházba be ne merjünk jönni, — hanem hát — (Egy harsány hang bekiált az ablakon)
Éljen az uj vicespány! ( T ö b b e n u t á n n a k iá l t n a k ) Éljen Vivát! (Kortes-vezér az ablakhoz
Megy)- — (Czigányok tust húznak). Ácsi czigány !
(beszédét folytatja). Bejöttünk bizony mi tekintetes uram. A nemes atyafiaknak nem állhaték ellent. Szinröl szinre akarják látni a tekintetes
urat. Tudni, látni akarják, hogy: Ki hát a vivát?
FONTOS. Szép, igen szép az uraktól nemes barátim,
hogy rólam megemlékeztek. Pihenjék ki magukat nálam.
KORTES-VEZÉR. Köszönjük szépen; de bizony sietünk.
ZORDON. A sietés is meglehet édes atyámfiai, hanem
a tekintetes háziasszony szivesen akarja vendégeit fogadni. —
FONTOSNE (nem épen vidám arczot ölt, Irma örvend).
KÍVÜL. Téns Fontos urat látni kivánnók.

9. Jel.
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ZORDON. Péter barátom! itt nincs menekvés. Prezentáld magad az ablaknál.
PONTOS. Vitéz pajtás ezt nem teszem.
ZORDON (Fontost az ablakhoz viszi, ki a nyitott ablakon kitekint).
KORTESEK. Éljen! vivát!!
TÖBBEN. Halljuk Borkövi uramat, halljuk !
BORKÖVY (tisztes kortes) (kivül). Megyénknek Isten
segedelmével holnap elválasztandó alispánja —
tekintetes Fontos Péter ur, sokáig éljen!
TÖBBEN. Éljen!!
FONTOSNÉ (Zordonhoz). Meddig fog még e borzasztó lárma tartani? Fejem zug bele.
ZORDON. Kedves hugomasszony, erről nem tehetünk.
Közbizalom, közszeretet. Vajha több háznál napivendég' volna e szép jutalom, Azonban a zivatar kárt is okoz; de a levegőt is tisztítja.
TÖBBEN (kivül). Emeljék fel keetek Borkövy bátyót!
hadd fújja el a restellans nótát.
(Zaj és lármából ki hallatszó hang) :
,,Oly magyarral fogjunk kezet,
Ki leginkább magyart'szeret,
Kinek magyar lelke teste,
Szive, háza, becsülete." •

• ••
• ';'
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(Egy rikácsoló hang közbe szól) :
Nem kell Gádor!
TÖBBEN. Halljuk!
ELŐBBI KOETES (folytatja) :
•-.'...:.--... "

Egy életem, egy halálom,
Fontos az én viczespányom,
Benne bízom öt választom, —
Választom, mert válaszhatom.

ZOEDON. (Deró'höz). öcsém szedd rendbe egy kissé
a nemes atyafiakat. Elég volt ebből ennyi

—

majd vérszemet kapnak. —
DEEO. Magam is helyén találom megregulázni őket
(távozik).
(A kortesek zeneszó, dalolás és kurjongatás közt távoznak ; a dalolás és zene távolabb-távolabb hangzik, végre
egészen elenyészik.)
FONTOS. Leányom, kedves Irmám! nem lesz-e panasz oda kint? szívesen akarom fogadni vendégimet.
ZOEDON. Ilyen a tősgyökeres magyar, házánál nem
válogat, csak szeret (bajuszán hosszú nagyot csavarintva, Fontosnéra huny őrit).
IEMA. Minden el van rendezve kedves atyus. Ugye
mamán ?

•J%s-

FONTOSNÉ (kedvetlen arcot mutat).

s.
.-k<S
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Tizedik jelenés.
Előbbiek. — DERO.
DERO (Fontosnéhoz). Ezerszer bocsánatot kérek
nagysádtól, ha tán a nemes atyafiak alkalmatlanok lettek volna.
ZORDON. Hogy gondolsz ilyesmit öcsém? Magyar
háziasszony, és alkalmatlan vendég! Hisz a kettő
nem egyezik egymással.
PONTOSNE (ajkába harap — bosszúsan Zordonra tekint—
mosolyt erőtetve). Oh, épen nem voltak alkalmatlanok.
PONTOS (Irmához). Na te kis gazdasszony! megvannak-e veled odakint elégedve ?
DERŐ. Hát még idebent (szivére mutat).
IRMA. Azt nem tudom kedves atyus; de annyit mondhatok, hogy : vendégink iránt a lehetségig figyelmes akarok lenni.
ZORDON. Jól teszed húgom. Magyar lány vagy —
szokjál mindenhez. — Légy szives ven'dég szerető. — Ha Isten ö felsége tégedet becsületes
derék ember nejévé parancsol; légy akkor is
házias — mindenek felett pedig magyar asszony.
PONTOSNE (félre). Cselfy, s ez ? (Derőt értve). Istenem mily különbség.
•"<
FONTOS (Derőre tekintve). Jeles egyszerű magyar
ifjú. Ö és Cselfy! mily ellentét.
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ZORDON. No most már tekintse az ember Miklós
öcsémet, és azt a barázdabillegetőt, a ki előle
megszökött. Boldog Isten ! mily óriási hézagok
vannak ember és ember között.

Tizenegyedik jelenés.
Előbbiek. CSEVEGINÉ.
CSEVEGINÉ. Jó napot drága asszonynénéin (Fontosnét két felöl összecsókolja).
FONTOS. Hozta Isten hugocskám, hozta Isten!
CSEVEGINÉ. Magam is igyekeztem. — Sok beszélni
valóm van. — Aztán meg az a gyönyörű zene,
daliás — minden,de minden ugy elbájolt, hogy —
ZORDON. Rég nem volt szerencsém, kedves tensaszszony . . . alig ismerek kegyedre, ugy megszépült.
FONTOS. Annyi való , hogy hugocskám naponként
fiatalodik.
IRMA. Hát nekem nem is köszön az én jó nénikém?
CSEVEGINÉ. Dehogy nem, dehogy nem. Jer hadd
öleljelek meg galambocskám. Sok beszélni valóm
van veled. —
ZORDON (félre). Na, hisz legény legyen a talpán, ki
ezen bús özvegyet végig halgatja.
CSEVEGINÉ. Hol is kezdjem csak? (azét néz). Még

11. Jel.
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nem volt szerencsém. — (Dereire czéloz ki Irmával
beszélget).
FONTOS. Bocsánat, hogy be nem mutattam őt hugocskámnak! Derö Miklós.
CSEVEGINÉ. Derö? - T á n a Bihari Derűk közül? —
DERŐ. Igen is.
CSEVEGINÉ. Hisz ugy mi rokonok vagyunk!
DERŐ. Örvendek.
CSEVEGINÉ. Lássa öcsém, hogy elszármaznak a familiák. Boldogult szép apám nagynénje, az öreg
Zarandinéröl maradt az unokába tyám harmadik
feleségére egy antik karperecz. Oh be gyönyörű
teremtés volt.
ZORDON. Melyik volt gyönyörű? a karperecz , vagy
a harmadik feleség?
CSEVEGINÉ. Persze hogy a harmadik. No még oly
drága szép szövetet nem láttam, mint a sógoromnéra maradt a nagyannyjáról. Elbeszélem,
nevezetes hagyomány. — Tehát —
FONTOS. Nagy Isten! mikor fogja végezni!?
ZORDON. Ilyenkor be nagy áldás a süketség! —
CSEVEGINÉ. Hol is hagytam el beszédem fonalát ?
ZORDON. Ki tudna már arra emlékezni?
CSEVEGINÉ. Fogadok, hogy Fontos sógor
kezni fog.
FONTOS. Bocsánat, de

emlé-

32

Ki a Vivát?

1. Felv.

CSEVEGINÉ. Szólni akarsz a dologhoz, ugye kedves
Irmám ? (Fontosnéhoz). Nem megmondtam hogy
ebből a gyermekből valaha —
FONTOSNÉ. Hagyja el a többit öcsémasszony.
ZORDON. De csak ki vele bátran, mondja ki a tensasszony, hogy Irma húgomból derék, szives maJ
gyar menyecske válik.
•CSEVEGÉSÉ. Épen olyan lesz , mint az édes annyja.
— — Csak valami jó szerencsével áldaná meg
öt az Isten . . .
ZORDON. Persze hogy a szent házasságra czéloz a
tensasszony nemde ?
CSEVEGINÉ. Oh — igen, — de a szerencse ritka
madár. —
ZORDON. Azon leány ki szive sugallatát követi, megérdemli a szerencsét, ug-ye szép húgom?
IRMA. Igaza van bácsikámnak.
CSEVEGINÉ. Nincs baja kedves Deröm ? .. (közelről
nézdeli). Hál Istennek , én nagyon érzülékeny
vagyok. Aggódtam érette, valóban aggódtam.
DERÓ. Köszönöm e becses figyelmet, de nem értem.
IRMA (Szereleinféltö mozdulatokat tesz).
CSEVEGINÉ. A Cselfy-duellumra czélzottam. Mindent
tudok. Nincs is érdekesebb földi jelenet, mintha
egy bátor férfiú —
Igaz, hol is szakasztám meg az iménti beszédet? Bácsi — Irma —
kérem — —
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CSEVEGINÉ. Sok érdekes dolgot hallottam már, —
de ollyat nem, mint tegnap este Tolongiéknál.
Alig hogy G á d o r . . .
FONTOS (szavába vág). Kedves húgom, legközelebb
a Famíliáknál méltóztatott maradni.
CSEVEGINÉ. Igaza van bátyámurámnak — — Tehát
— — (Cseveginétől a jelenlévők távoznak, —azonban ö felkeresi őket a háttérben) (Zordonhoz) Hol
is hagytam el ?
ZORDON. Ugy tetszik, mintha Gádor úrról akart
volna valamit regélni kegyed,
CSEVEGINÉ. Igaz. Boldog Isten! mily feledékeny,
söt szórakozott vagyok.
FONTOS. Szja nem csoda! ilyenek az epedő szerelmesek.
CSEVEGINÉ. Ne pirítson meg bátyámuram; most is
majd ki nem csattan az arczom. —
ZORDON. A kinek annyi kérője van mint tens hugomasszonynak, az nem csoda, ha mindig tűzben,
lángban van.
CSEVEGINÉ. Akad biz én körülem hálaistennek, —
hanem olyan udvarlót még sem kívánnék mint
Gádor.
FONTOSNÉ. Miért n e ? hisz Gádor csinos, elmés
gavallér.
Ki a Vivát?
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DEEÖ. Hajlongó kedves ember (gúnynyal).
...--..
ZORDON. És viczispányi jelölt.
CSEVEGINÉ. Vágyik is ám a viczispányságra. Bezzeg
nem ugy viseli ö magát mint Fontos bácsi. Hisz
itt azt is alig sejti az ember, hogy maholnap
restauratio lesz. —
ZORDON. Bocsásson meg kedves hugocskám, ha szaván fogom
hát a nemes atyafiak odakint?
CSEVEGINÉ, Igaz hogy itt vannak, hanem őket nem
a bácsi fogadta, fizette és invitálta, ugye Fontos
bácsi ?
FONTOS. Ugy van kedves húgom. Helyesen beszél.
Kunt vigadó nemes atyánkfiai ép oly keresetlen,
bár szívesen látott vendégim, mint önök ide benn.
CSEVEGINÉ. No de van ám vásár Gádor uramnál.
Öcsém beszéli — Tudod lelkem (Irmához) Repkei
öcsém, a ki oly híres szolotánczos. Hetek óta
sürög-forog a Gádor házánál, kortes, hajhász,
házibarát, s több efféle.
ZORDON. Viczispány fabrika. Jól teszi. Valahány ház,
annyi szokás.
CSEVEGINÉ. Mégis sok a mi sok. Nagyon is a világ elé viszi a sógor szándékait (szomszédjához)
azért mondom hogy sógorom, mert a Gádor szépanyja mostohájának kissebbik unokája. — —
DERŐ. Elhiszem.

12. Jel.
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CSEVEGINÉ. Mire való azt dobra ütni, hogy Csimboknét csak vagyonáért akarja feleségül venni?
ZORDON. Dejsz az a czifra menyecske korántsem
Gádorhoz akar nőül menni.
FONTOSNÉ. Hát kihez?
ZORDON. A viczispányhoz.
CSEVEGINÉ. Persze, épen mint Cselfy. Gádor sógor
szakasztott párja Cselfynek.
TÖBBEN. Hogy hogyan ? (rontosne izeg-mozog).
CSEVEGINÉ. E szép uracs ugyanis úton, útfélen azt
beszéli, hogy nekie mindegy akár mely háztól
való mátka, csak gazdag legyen. Most is egyszerre háromnak udvarol (ujját ajkára illeszti).
Ejnye el is feledtem hogy ez titok !
FONTOSNÉ. Az egész dolgot pletykának tartom. —
CSEVEGINÉ. Én se hiszem.

T i z e n k e t t e d i k jelene's.
Előbbiek. (Néhány válogatott kortes a terembe lép —
élükön egy őszbe csavarodott tisztes nemes. — Egyik kortesnél fehér szinü zászló, ily fölirattal: ,,Ki a Vivát?
Fontos.")
VEZÉR. Ujolag is engedelmet kérünk a tekintetes
háziur és asszonytól, nem különben uri vendégeitől , ha tán alkalmatlanok lettünk volna.
3*
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Tiszteletből léptük át ez uriház küszöbét. Mi
előtt választási helyünkre indulnánk, köszönni
és búcsúzni jöttünk. — Köszönni az irántunk
kitüntetett vendégszeretetet, és elbúcsúzni azon
köztiszteletü férfiutói, kit teljes szivünkből, és
minden erőnkből, megyénk alispánjául óhajtunk
választani. —
FONTOS. Nemes barátimnak irántam kifejezett bizodalmas ragaszkodását, szeretettel fogadom, és
köszönöm. A mindnyájunkat érdeklő közügy nevében. Isten vezérelje becsületes szándékukat.
VEZÉR. Atyafiak ! Ki a Vivát?
KORTESEK. Fontos Péter! Éljen-éljen, éljen (a kortesek éljenzések közt eltávoznak).
ZOKDON. Isten veletek véreim ! Ily épeszű , természetes faj láttára újra élek.
CSEVEGINÉ. Gyönyörű nép. (Fontoshoz) Kedves
bátyám fogadja szerencsekivánatomat. (Fontosnéhoz) Üdvözlöm önt szép viczispányném.
FONTOS. Hugocskámnak ezen kora gralulatioját köszönöm (mosolyg).
ZORDON (Cseveginéhez). Reménylem hogy hallotta
tens hugomasszony a megnem lőtt medvebőrről szólló regét ?
CSEVEGINÉ. Oh igen ! egyszer a mint
INAS. Ebédhez méltóztassanak.
FONTOS. Ha ugy tetszik.
_ .
•• ...
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(Zordon Fontosnét elöl vezeti — Fontos Cseveginét
utánna, Derő Irmát végül).
CSEVEGINÉ. Tehát midőn Cselfy
FONTOS. Majd az ebédnél
DERŐ (Irmának kezet csókol). Irmám! e kézcsók tolmácsolja hű szerelmemet.
IRMA. Hiszek és reménylek.
•
' 01 s ; !i:íí«

Második felvonás
(Köznemesi lak. Egyszerű bútorzat, boglya-kemencze ,
teritett asztal körül néhány fekete tollas kortes ül. Előttük boros kancsók.)
. . . . ; ,
Első jelenés.
C S Ó V A .

•••' :•• .

CSÓVA. Na legények, megvagytok-e elégedve? kinek mi panasza van? szóljon.
KORTES. Ide azt a fülest, Éljen Gádor!
MÁSIK. Nem kell Fontos.
CSÓVA. így fiaim igy. Csakhogy aztán holnap is ezen
az úton járjunk ám. Mutassuk meg ott a hol kell,
hogy nincs párja a kormosdi nemességnek.
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KORTES. Hol van az én fényes tallérom? ide vele!
CSÓVA. Megkapod fiam. Holnap annyi lesz a pénz
mint a polyva.
MÁSIK KORTES. Csóva bátyám, hát az én kaszállóm
mit vétett?
CSÓVA. Ne búsulj öcsém, restellatio után olyan gyepet kapsz az uj viczespánytól mint a bársony. —
KORTESEK. Éljen Gádor Antal.
CSÓVA. Aztán Iánczlobogós, szószegés ne legyen,
mert (a fokosát emelgeti).

Második jelenés.
Előbbiek. NYALKA PÁL.
CSÓVA. Épen jókor jösz öcsém, szóm van veled.
PALI. Nekem is kelméddel.
CSÓVA. Bejártad-e a Fütykösdi atyafiakat ? (lassan)
tudod a kiket közülök téritgetni kell.
PALI. Egy lépést sem tettem biz én.
CSÓVA. Értem. Fontosabb dologban jártál. A felliösdi jára'sban. Értem. Derék értelmes fiu vagy.
Ősszel majd ki is házasitlak. Potyka Maris
hiszen tudod már hogy szavamat állani szoktam.
PALI. Nekem nem kell kendnek se szava, se vagyona,
se Potykája.
CSÓVA. Fiú mi ez ? (a kortesek felugrálnak).
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P A L I (kalapja mellől a fekete tollat Csóva elébe csapja).
Az, h o g y maradjon k e n d m a g á n a k , v a g y o n á v a l ,
hitével, és fekete pereputtyával együtt. Szegény
maradok, inkább lemondok a kend vagyonáról
sem mint lelkemet áruba bocsássam. Eléggé
herczehurczált engem idáig kelméd. Hála Istennek hogy kijózanodtam (távozik).
CSÓVA. Ha meg nem örült e ficzkó, akkor aligha
Fontos uram — az is lehet hogy a vén Zengő —
ej gombház, ha leszakad lesz más (a kortesek
közt kancsót ragad). Nemes barátim! Holnap nagy
napra viradunk. Lesz bor, lesz pénz, lesz pecsenye. Éljen Gádor Antal!
KORTESEK. Éljen, vivát!

VÁLTOZÁS.
,

(Divat szerint bútorozott terem).

<jQ

Harmadik jelenés.
GÁDOE ANTAL), mint egy 50 éves agglegény, magamagát tükörben nézdelve). Telik az idő ! minden1
nap egy-egy nap múlik (széttekint ha váljon nem
látja-e valaki). Ezek az átkozott arczredök naponta szaporodnak. Igazán mondja valamelyik'
régi bölcs, hogy „nincs rettentőbb uzsorás az'
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időnél." Tóni barátom! (maga magához beszél).
Ha valaha, most talpon légy. Házasság, viczispányság! Hm! hm! váljon melyik hozza meg a
ma'sikat ? (az ajtón kopogtatnak — sétál, tükörbe
pillogat, termetén végig sandalit). Ugy hiszem,
hogy ez a statura vólegényinek még megjárja
(ismét sétál gondolkodik — tekintélyes állást vesz,
fontos arczot vágva leül. — Hangosabb kopogtatás).
Praesesnek se roszszul vehetem ki magamat. E
megyét reformálni kell. Aztán egy kis köpenyforditás. — Tovább a jutalom. Tóni komám, az
ördög nem alszik! hátha még? (erős kopogtatás).
Szabad. Ki az?

Negyedik j e l e n é s .
GÁDOR — GUBRÓ.
GUBRO (cinikus öltönyben bedugja borzas fejét az ajtón).
Szabad?
GÁDOR. Lehet.
GUBRÓ. Azt hittem többed magával van a tekintetes ur.
GÁDOR. Honnan, s miért gondolta ezen vakmerő
plurálist domine Gubró, mi ?
GUBRÓ. Hangos discursust hallottam, és —
GÁDOR. Azt hitte hogy nálam társaság van.

vt*>
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GUBRÓ. Csak nem effélét valék bátor hinni. —
GÁDOR. Hát maga amice nem szokott fenhangon
gondolkodni?
,.
, , . rp
?: r :
GÜBRÓ. Álmomban talán.
, ,
, ,
GÁDOR. És ha verset componál?
GÜBRÓ. De már akkor declamálni szoktam.
'•*•"'•'*
GÁDOR. Lássa amice, ez a fenhangon való gondolkozás.
GÜBRÓ. Tehát poemát méltóztatott concipiálni?
GÁDOR. Azt ép nem mondhatnám. —
GÜBRÓ. Dictiót tán ?
GÁDOR. Azt sem.
GUBRÓ. Aha, értem. Áldomási themákat, — szép
functio.
wr;
GÁDOR. Jöjjön közelebb domine Gubró.
GUBRÓ. Alássan köszönöm, itt is jó nekem.
(^ . v
GÁDOR.

Kérem.

.*,:..-. :-i::,&í.»»:

HA ; • .t:

.'.:.••'],<

GUBRÓ. Nagy gratia volna részemre, ha —
GÁDOR- Az ördögbe ! mit szerénykedik olyan kiáll—
hatlan módon? — Parancsolom.
GUBRÓ. Engedelmeskedem (ügyetlenül nagyon is közel jő).
GÁDOR. Domine Gubró, maga jó ember!
GUBRÓ. Kérem.
GÁDOR. Hü character.
GUBRÓ. Instálom. —
GÁDOR. Szó- és titoktartó.

•

D

.'J.'it'.'J*
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•::Vií''- •-•

'

GÁDOR. Amice, egyet kérdek magától.
GUBRÓ. Méltassék akárhányat.
GÁDOR. Fog-e felelni ? de igazán ám ?

!,
: -; ' ,

GUBRÓ. Hazugság nem kenyerem.
GÁDOR. Némi ártatlan kitérés, nem mindig hazugság,
söt gyakran szükség. —
GUBRÓ. Csak azt akarom poetice kifejezni, hogy:
i;
egyenes úton járok.
'
GÁDOR. Szép! na hát a dologra !
'
GUBRÓ (izeg-mozog — köhög s. a. t.)
GÁDOR. Domine Gubró, volt-e már szerelmes?!
GUBRÓ (kezét szeme elé tartva). Megpirít a tekintetes ur.
GÁDOR. Én csak nyilt választ kérek és várok. —
GUBRÓ. Miért méltóztatik hozzám e furcsa kérdést
intézni?
GÁDOR. Választ várok.
arsaJ i>
GUBRÓ (körül tekint).
GÁDOR. Kit, és mit keres amice ?
GrUBRÓ. Halálra szegyelném magamat, ha —
GÁDOR. Ha valaki meglátná ?
GUBRÓ. Vagy kihallgatna.
GÁDOR. Igaz, hogy néha a falnak is fülei vannak,
azonban ez egyszer csak kettecskén vagyunk.
GUBRÓ. ügy hát bátran felelhetek.
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GÁDOR. Csak rajta domine, ugrassa ki a nyulat a b o korból.
GUBRÓ (köhög, fészkelödik).
i -:.; '
. ...x.>
GÁDOR. Atnice, maga olyan torturát szenved, mintha
examenen censiálnák.
GUBRÓ (félre). Inkább is állanék ott, mint itt.
GÁDOR. Reménylem, hogy nem kell sokáig várakoznom.
GUBRÓ. Alássan engedelmet kérek.
GÁDOR. Nehezen megy ugye amice? — N a süsse
ki már?
GUBRÓ (nagyot lélegzik). Igen is, voltam szerelmes,
GÁDOR. É s ?
GUBRÓ. És vagyok.
•
• •• •-,•:•
GÁDOR. Hisz maga valóságos Don Jüan.
;.->-. '
GÜBRÓ. Ugy-e vétek szerelmesnek lenni? — Tudtam hogy igy járok.
GÁDOR. Sőt inkább, a szívnek mindig becsületére
válik, ha valaki szeretni, s valamiért hevülni,
lángolni képes.
GUBRÓ. Hál Istennek! e biztató szavak megnyugtainak.
GÁDOR. Amice Gubró, maga nagy kópé — —
GUBRÓ (hiúsága érzetiben fejét magasra emelgeti, sóhajt és köhinget}.
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GÁDOR. Hát a viszontszerelemmel hogy, s mint állunk? mi?
GUBRÓ. Még eddig csendesen. —
•
'•
GÁDOR. Addig kell ütni a vasat, poéta barátom mig
meleg. — Mintha látnám hogy szerelme tárgyával szemközt magának, legalább is két teljes
holdvilág, és 300 darab sóhaj kelletik.
, r, ,
GUBRÓ. Ugy van.
GÁDOR. Ép az a baj hogy ugy van. —
•;.,-..,
GUBRÓ. Hát máskép kellene ?
GÁDOR. Persze hogy máskép.
GUBRÓ. Ha czélszerübb instructióért mernék esedezni ?
GÁDOR. Tanulja meg amice, hogy csatatéren és hölgyeknél többnyire bátorsággal győzhetünk.
GUBRÓ. Távolról én se vagyok gyáva, hanem
GÁDOR. Hanem nők közelében fél ugy-e ?
GUBRÓ. Sőt reszketek, ilyenkor valóságos hideglelésem van.
GÁDOR. Igyekezzék domine fráter bátrabb lenni,
mert sóhajtozó gyáva férfit valamire való hölgy
nem szerethet.
GUBRÓ (kezével hadonázva). Szót fogadok.
GÁDOR. Én magának javát akarom.
GUBRÓ. Köszönöm.
GÁDOR. Sőt én tovább is megyek. — Én magát kifogom házasítani. —
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GUBRÓ (hajlong). Ily magas gratiát nem érdemlek.
GÁDOR. Akarja-e megérdemelni ?
GUBRÓ. Oh tekintetes uram, ily szegény tehetetlen
ördög — mint én vagyok.
GÁDOR. Mit sem tehet ugy-e ? Hát ha még is lehetn e ? szhaj ! az ördög nem alszik. Keveset kérek,
csak három diák szót akarok magával lefordittatni. —•
GUBRÓ. Méltóztassék, akárhárom ezerét.
GÁDOR. Csak maradjunk a háromnál. Tudja-e amice,
hogy mit tesz magyarul ez : ,,do ut des."
GUBRÓ. Hogy ne tudnám? „Adok, hogy adj."
GÁDOR. Helyes ! minthogy azonban a szó tett nélkül
•:„ olyan, mint az erszény pénz nélkül, — életrevaló forditást, azaz cselekvényeket kívánok.
GUBRÓ. Hova menjek? mikor menjek? mire menjek?
GÁDOR. Ne oly hebehurgyán amice. ,,Lassan járj,
tovább érsz," — azt mondja a példaszó. — Domine Gubró , volt-e már valaha restauration ?
amolyan tősgyökeres restauratiot értek, mint
például a Tiszamellékiek.
GUBRÓ. Ha voltam-e ? (feje búbjára mutat). Itt a felelet. Tessék! —
GÁDOR. Értem. Nemzeti ügyért szenvedett, szép
érdem.
GUBRÓ (köhög, fejét emelgeti).
GÁDOR. Próbált talentumát én is igénybe veszem.
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Az ellentábort fogja ön szemtigygyel tartani.
Érti domine, a Fontosak táborát. Arról a mit lát,
hall, nekem gyakran és pontosan referáland Sapienti pauca.
GUBRÓ (fejét és fülét vakarva). Kurucz comissio.
GÁDOR. Ha kedve nincs, nem erőtetem. — Oh nem!
-í;'-n akad elég ember, — a ki —
GÚBRÓ. Nem azt akarám mondani, mintha retirálnék,
hanem azt, hogy — izé —
GÁDOR. Hogy fél a Fokosfalvi nemes uraktól, ugy-e?
szégyelje magát. Különb vitéznek hittem volna
magát domine Gubró. —
GUBRÓ. Ne higyje spectabilis hogy gyáva vagyok.
— Megyek, indulok, repülök; spionkodom, hall—
gatódzom, aztán híven referálok; egy két piffpaff nem a világ. Annyit még tán én is elbírok.—
GÁDOR. Többet is, ha kell domine Gubró! Ily fontos vállalatnál férfiú kell a gátra (Gubróhoz közeledik és vállát veregeti).
GUBRÓ. Mikor méltóztatik visszaérkezésemet parancsolni?
GÁDOR. Mi elébb annál jobb domine Gubró. — Na
tehát Isten hírével. Több ész mint erö. Jegyezze
7
ezt meg magának amice. Aztán titok, mélységes
titok!
GUBRÓ. Instructiomhoz fogom magam tartani.
GÁDOR. És olykor-olykor saját belátásához.
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GUBRO (nagyot prüsszent).
GÁDOR. Prosit domine.
:
GUBRO (hajlongva távozik). c " . •
f
GÁDOR. El ne feledje a jelszót. — ..,.,
*
GUBRÓ (vissza fordul).
GÁDOR. Szép és gazdag feleség! pompás jutalom.
GUBRÓ (el).
GÁDOR. Minden áron győzni akarok, győznöm kell.
Hiába törtök ellenem liberális atyafiak —• magamat egy könnyen ugyan meg nem adom. Mende
monda, rágalom, lélekvásár alatt nem hajlok meg.
Szeget szeggel. Ellenfelem gazdag, szeretett
népszerű férfiú. — Tusára vele. Annál dicsőbb
lesz a győzelem. Igaz hogy sokat, nagyon sokat
kell áldoznom. Áldozni is fogok. Nem is értem,
miért üldöz engem annyira ez a rohanva nyargaló párt? holott — — —
INAS (belép). Tekintetes uram !
GÁDOR. No — mi az ? ki az ?
INAS. Én vagyok, oda kint amolyan pörés urak
rakoznak. Bebocsássam őket.
GÁDOR. Miféle pörés urak? beszélj érthetöleg.
kete tollasok tán?
INAS. Ühiim!
GÁDOR. Bocsásd be őket azonnal.
::
INAS (hátra nézdegélve elsiet). *<rWA••- tc.-v

váFe'.•?
-'•' •-•--
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Ötödik j e l e n é s .
GÁDOR — KANGYÁR — CSÓVA — KORTESEK (lobogós ing, panyóka dolmány, fokos, fekete tollas kalap).
GÁDOR (tárt karokkal elébök megy). Hozta Isten az
"
urakat nemes barátim. Szép, igen szép hogy felkeresték szegény házamat. Foglaljanak helyet.
Nem oda, közelebb kérem, közelebb hozzám,
hisz egyenlők vagyunk (csenget).
INAS. Tessék parancsolni.
GÁDOR. Bort kell hozni, de a javából ám.
INAS. Ertem tekintetes uram (menet közben visszatekint fejét esóválva). :
. :,
GÁDOR. Kedves nemes barátim! mennyire örvendek,
hogy az urakat láthatom. Minek köszönhetem e
váratlan látogatást ?
CSÓVA. Egy kis mondókánk volna.
KANGYÁR. Sürgős dolgot akarnánk közölni a tekintetes úrral.
GÁDOR. Szívesen meghallgatom az urakat. Szóljanak
nyíltan.

.M^*^AX.

INAS (bele'p a megrendelt borokkal).
GÁDOR (maga töltve a poharakat). Tessék barátim,
édes barátim, tessék ! —
;••- :«; .í OÍ ..
CSÓVA (egy nagyot kortyantva). E már aztán bor a
talpán.

•!•>,
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KANGYÁR (forgatva a poharat). Mily gyönyörű szine
van. Azt hinné az ember, hogy merő tiszta szin
-•.:.. arany.
GÁDOR. Tűrhető bakar. Egyébiránt, ily aranyszáju
egy pár magyart, aranyszínű ital is illet. (Akortesek összenéznek, mindketten egyszerre köhintenek.^
CSÓVA. Megkövetem alásan a tekintetes urat, ha tán
alkalmatlan volnék
KANGYÁR. Szerettük volna ezt a sikamlós utat kikerülni, de nem lehet
GÁDOR. Bátran barátim , szóljanak egész bátorsággal. Magyar embernek nem szabad, nem illik
egymást elhagynia. Testvérek vagyunk, nekünk
forróbban kell egymást szeretnünk, mint a széles világ bármely népségének. Egy Istenünk és
egy hazánk van. Ennélfogva bizalmukat kérem
és várom, szívesen szolgálok nemes barátimnak,
akár szóval, akár
CSÓVA (társára tekintve). Alássan meg is köszönjük,
hanem — — —
GÁDOR. Peres ügyben óhajtanák tán véleményemet,
n
tanácsomat ? —
^
CSÓVA. De
KANGYÁR. Másféle állapot volna ez a mienk. —
GÁDOR (oly képet vág mintha nem is sejtené, hogy a
kortesatyafiak miért jöttek hozzája). Armális leveleikre szolgálhatok valami útbaigazítással?
Ki a Vivát?
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Nemesi jogaikban vannak nagy jó uraiméit háborgatva ug-y-e ? Dejsz ezt nem engedjük ám
egy könnyen háborgatni (kortesefc vállát bizalmasan veregeti).
CSÓVA (büszkén s nyugodtan). A magunk nemesi jussával rendén volnánk, a ugy hogy, hanem az a
másik nemesség — — —
J
KANGYÁR. Igenis, a másik, emitt a szomszédban, az
a libertalis
CSÓVA. Érthetőbben mondja ki sógorom a mit akar:
,,a fehér tollasok" — igy n i !
c. —
GÁDOR. Nos ?
CSÓVA. Hát a bizony nagy erő !
KANGYÁR. Erősebb, — mint hittem volna.
CSÓVA. Nem mérkőzhetünk velük.
KANGYÁR. Naponta nőnek, szaporodnak.
%
CSÓVA. Mintha csak az égből hullongnának.
KANGYÁR. Pedig mi a tekintetes urat óhajtanok viczispányunkul.
CSÓVA. A kormosdi járás, egy szívvel szájjal. —
KANGYÁR. Osztég meg a Fütykösdi atyafiak is.
GÁDOR. Magam és az ügy nevében köszönöm nemes
társaimnak bennem helyzeti bizalmát. —• Ebből
a Diószegiből kérem — lássanak hozzá barátim.
Ne kinállassák magokat — csak ugy mint otthon
(nagyot isznak).
CSÓVA. A mit tehetünk; jó szívvel cselekesszük, ha-
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nem egy szó mint száz; kimondom, hogy mi
bizony gyöngék vagyunk. —
KANGYÁR. Az ellenféllel ujjat akarnánk húzni.
GÁDOR. Isten segítse szent szándékukban nemes barátimat. Gyozelmöket nem magamért óhajtom •—
Oh nem ! Előttem mindig közügy, és nem magánérdek lebeg. Ugyan kérem ebből az érmellékiböl.
Tán a pirosfélét inkább kedvelnék?
He ! Pista !
CSÓVA (mindketten poharaikhoz nyúlva). Majd csak a
fehér szin mellett maradunk most egyszer.
GÁDOR. A mint tetszik, Parancsoljanak nyíltan, beszéljenek magyarán. Nálam a vendég az ur. Mi
volna tehát kívánságuk?
KANGYÁR (mindketten kb'hintve s hunyorgatva). Nem
ártana verbuválni.
CSÓVA. Most még nincsenek mind elkapkodva a jóravaló legények. —
GÁDOR. Nemes barátimnak szint oly szíves, mint üdvös közreműködését, megyénk fényes jövője, s
a közügy érdekében ezennel én is megköszönöm. Áldás az ily lelkes honfiakra. Sok ily nemes
érzésű gyermeket adjon Isten közanyánknak.—
Nemes barátim merész és fáradalmas vállalatához sok szerencsét kívánok. —
(A kortesek hangosan köhe'cselnek, izegnek, mozognak).
KANGYÁR. Mi ugyan mindent elkövetünk —
4*

*.'

•

•
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CSÓVA (pohárhoz nyúlva). Engedelméböl. — — Sőt
bőrünket se kimélnök bizony mi, ha ugy hozná
a sor. —
KANGYÁR, Hanem egy kis bökkenő van a dologban,
CSÓVA. Sora van ennek a restelláló históriának.
KANGYÁR (vérszemet kapva a sürü poharazástól). A
mint a tekintetes ur bölcsen tudhatja. —
GÁDOR. Én ?
KANGYÁR. Persze, hisz a vármegye dolga, mióta a
világ áll, mindig effélékkel szokott járni.
.i
GÁDOR. Nem értem; - mifélékkel ?
CSÓVA (pajtására hunyoritva). Tudhatja a tekintetes
ur , hogy a restellatiók, nemcsak szép szóval,
csók, bor és ütlok—fölükkel járnak, hanem —
KANGYAR. Nyögd ki sógor a javát — pénzzel uram
— leginkább pénzmaggal.
;•.-•«
CSÓVA. Übüm!
' 7
GÁDOR. Sajnos barátim, hogy ugy vau — (sóhajt),
ó i Azonban a közügy érdeke, megyénk java, s a
szegény adófizető nép sorsa azt kívánja, hogy
a pénzáldozatot is meghozzuk. E szent áldozat;
hoz csekély erőmmel magam is járulandok. (Birka
-"..pofát vág). Látogassanak meg nemes barátim
~ V i este felé, és akkor teljesitni fogom kötelességemet.
KANGYÁR. Azaz, hogy : pénzzel is el fog bennünket
látni a tekintetes ur —
» .
I .;„.•.. ti,.z.A
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GÁDOR. Igenis nemes barátim, pénzzel — — Isten
és hazánk nevében, az ügyhöz megkivántató
földi eszközzel.
,;
CSÓVA. A többi osztég a mi gondunk.
KANGYÁR. Nem első próbánk az ily lélekva'sdr.
GÁDOR. Lelkiismeretes ügyességökröl
megvagyok
-'•'• győződve. — Fényes tisztujitások , győzelmes
1!"' polgári csaták beszélnek, nemes barátim buz")•'• galma, vitézsége mellett. —
CSÓVA. Osztég meg búbomon ez a hépe-lnipás valami ne ! (fejére mutat).
KANGYÁR. Meg ez az egyik oldalbordáin, melynek
csak a hűlt helye van.
GÁDOR. Se baj édes atyámfiai — — Nemzetért, ha:• záért küzdeni, szenvedni, áldozni, polgári kö!!',' telesség. Isten segélje az urakat mostani szándékukban is. Jó egészséget! (kezet szőrit a kor-Ti' tespárral, — kik távoznak} No még egy kis utravalót (poharat tölt).
MINDKETTEN. Éljen a mi tekintetes viczespányunk !
nt»i Éljen !
'^
GÁDOR. Köszönöm, tehát ma este.
A KORTESEK. Igen is, este felé (elmennek).
GÁDOR. Átkozott furfangos nép. Nehéz velők ingyen
boldogulni. Szép szóval, csók és simogatás fé-- lével pedig pláne hálátlan dolog. Kenefenéshez
Vv vannak szoktatva. Örömest áldoznám én ily al-
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•
. •••
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kálómmal pénzt is; (széttekint) persze hogy saját
magamért, ha volna. — — Do ha nincs, ha nem
lehet (gondolkozik). Hát valóban oly erős volna
a Fontos pártja, hogy a tehelösb osztály befolyásához saját erszényem is toldásul szükségeltetnék? Hm — hm! hamis tréfa! — Csak ne
volnék — legalább jelenleg ne volnék annyira kimerítve. Bárhova s merre tekintsek, falummal kell
találkoznom. Erszényem üres. Hitelem nincs. Gróf
Állay, ügyünk legerősebb védencze, megbukott.
Barátim nagyobb része vagy szegény, vagy népszerűtlen. Báró Tespedi, külföldön barangol. Sok
akadály egyszerre. Azonban nem csüggedek.
Pénzt kell teremtenem minden áron. — Rövid az
idő bár, de azért kisértsünk meg minden lehetőt
(sétál gondolkodik). Halálos bajhoz, hősi kúra kell
Ccsenget, — Inas belép).

"•• , '<•

GÁDOE. Be kell rendelni Falschmünzert, de azonnal ám.
INAS. Értem Cel).
GÁDOR. Bár mi történjék, el kell követnem minden
lehetőt. Hallatlan gyalázat; erkölcsi szégyen;
anyagi végpusztulás lenne rám nézve az alispáni
<<:- bukás. Fájdalom, hogy én már csak nyerhetek
(széttekint). Őszintén szólva, örvény szélén állok.
Se vagyon, se kredit, se népszerűség — —
-!r. Ej ! mirevaló ez a lamentatio? Hát a remény?
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Hát a szerencse ?
és egy kis cselszövény,
mire valók? — Jövel tehát Izrael, segédemül!
És te egyetlen vigaszom, nemtöm, fekete tollas
népség ! jövel hü embered beteg ágyához- ígérjünk mindent, — — mézes-mázos szót, csókot nem kiméivé. Eröködjünk végletekig, s ha
aztán győznénk (kopogás). Lehet!

Hatodik j e l e n é s .
Előbbiek. GUBRÓ (összekuszált testi lelki állapotban
betántorog — — öltönye megszaggatva — félcsizmá*
ban — félbajusszal — haja, szemöldöke félig lenyirva,
arcza bemázolva).
GÁDOR (e sajátságos látványtól hátra lép és megdöbben).
Ki vagy ? mit akarsz ?
GUBRÓ. Hát nem ismer rám spectabilis, hisz én
vagyok.
GÁDOR (közeledik). Maga az amice Gubró ! ? Biz azt
hittem, hogy valami szökött garabonczás.
GUBRÓ. Az nem vagyok; hanem vagyok a régi poéta
uj bőrben. —
GÁDOR. Hiszem hogy nincs kicserélve; de világosítson fel amice, hogy miféle farsangi öltönyt
vett magára — s mi okból? Hisz az ily tréfa
ideje már lejárt. —
>.'>u/.a
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GUBRÓ. Böjti köntös ez inkább, semmint farsangi.
GÁDOR. Vagy tán valamelyik madárijesztö társulat
elnökéül választatott — mi ? —
GUBRÓ. Örömest clválaltam volna e rémhivatalt
mintsem •—
GÁDOR. Üljön le domine! hisz ugy remeg mint a
nyárfalevél. Pihenje ki magát és szóljon, hogy :
hol, miért aquirálta ezt a rettentő pikturát és
frizurát ?
GUBRÓ (nagyot sóhajt). A tekintetes ur utasítása és
szivem sugallata szerint a fehér tollasok tábo~
rába lépve, alig1 értem arra, — hogy hallgatód*
zam, még egy árva szót se szóltam, és már egy
csoport szilaj legény által körül fogatám. Gyilkos fegyverek — mérges szitkok villogtak fölöttem. — — ,,Spion — spion — ispion" ! orditá
a vadtörneg. — „Megkell ülni" — ,,nytízd meg
f
Bárdos sógor, te ugy is mészáros v a g y " —'l
,,kűt gémre vele, mint az agárral" — rivallá
:
körülem a vérengző csapat. A halál elöfélelmé't
már kiáltottam. Vérben forgó szemek villámlá:
nak felém. Majd mindenki másféle halálnemmel
akart kivégezni. Az ellenem elhatárzott gyilkos
szándék hallattára eszméletemet veszitém. Brr!
.'
még most is ráz a halálos hideg. Ekkor megharsan felettem egy óriási hang.
GÁDOR (félre). E hang aligha Viharé nem volt, ki
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legdühösb ellenem. (Fenn). Tovább amice, tovább. —
-ífl' :'::;-- • ''-:• ;;%3 :
GUBEÓ. „Ki mer itt nélkülem határozni? Ide a fogolylyal! hadd lássam ö t ! " harsogd az óriás.
A zúgolódó tömeg által az óriáshoz lökettem.
„Hát ezt az idétlen filkót akarták nemes pajtásim
kivégezni? Hisz ez a Gádor diákja. Kár volna rá
becsületes halált vesztegetni. H é ! Kula-Vércse,
jesrybe kell venni ezt a semmirekellőt,s ekkor"—
INAS. Tekintetes uram ! a zsidó itt van. Bejöhet ?
GÁDOR. Pihenje és szapultassa ki magát domine
Gubró. — A többiről majd máskor. (Gubró távozik). Jöhet a zsidó. —
,. T

Hetedik jelenés.
•«' ? 1

f

v

« -

Előbbi. FALSCHMÜNZER. " •H'oaJA'i

FALSCHMÜNZER (kancsal szemek, vörös szakái, hajlongva széttekingetve bele'p). Méltóztatott a thens
ur velem parancsolni ?
GÁDOR. Jó napot Iczik, jó napot! — sürgős közlen. döm van önnel. —
••»T"5
FALSCHMÜNZER. Mi lehetne az ?
GÁDOR. Pénzre van szükségein, még pedig sokra,
és hirtelen.
;"
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FALSCHMÜNZER. Azt hittem hogy valami kedves újságot thetszik mondani.
GÁDOR. Sok pénz után sok kamat, kell-e ennél kedvesebb újság ?
FALSCHMÜNZER. Sok phéns, szép dolog
a fheles khamat még szebb; rá is férne a szhegény zsidóra, hanem —
GÁDOR. Értem a többit. Valamivel több kamatot
óhajt ugy-e mint eddig? Ez egyszer szívesen
adok édes szomszéd. Igaza van hogy többet kivan. Jelenleg szűk a pénz.
FALSCHMÜNZER. A csalás, bukás pedig nagyon is
bő. —
GÁDOR. Valót beszél szomszéd, szomorú valót,
— hanem szóljunk a tárgyhoz. Hányas kamatot
kivan? Előrebocsátom, hogy rövid időre kérek,
s pontosan fogok fizetni.
FALSCHMÜNZER. Egy fillérnyi khamatot se kívánok — !
GÁDOR (félre). Sejti a viczispányságot — (fenn) szép
barátság! Hallatlan csoda ez érdek hajhászó
pénzvilágban, gyönyörű ajánlat. Azonban ily föltétlen föltét alatt nem fogadhatom el.
FALSCHMÜNZER. Mit nem fogadhat el a tekintetes
ur?
GÁDOR. A kölcsönt Iczik szomszéd, a kölcsönt.
FALSCHMÜNZER. Sol ach lében! miféle kölcsönt?
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GÁDOR. Mióta hall nagyot? ismétlem, miszerint én
az ön kamatnélküli kölcsönétéi nem fogadhatom.
FALSCHMÜNZER. Az én kölcsönömet? Én nem adhatok a théns urnák se khamatra, se khamat
nélkül.
GÁDOR. És miért nem, ha merem kérdezni ?
FALSCHMÜNZER. Először: mert nincs; másodszor,
mivel a régi khontót se tudom bekhapni — harmadszor —
GÁDOR. Lassan szomszéd, lassan (simogatva) ne oly
ingerülten. Rövid időn mind a régi, mind az uj
tartozást gazdag járulékkal lerovandom.
FALSCHMÜNZER. Szép a szó, igen szép, de nem
lehet vele se a gyomrot, se a tárczát megtölteni.
GÁDOR. Becsületszavam adom.
FALSCHMÜNZER. Szép szóban nem khételkedem, de
phénzzel nem szolgáihalok.
GÁDOR. Gondoljon a hypothékára Iczik szomszéd.—
FALSCHMÜNZER. Miféle hypothetékára ?
GÁDOR. A viczispányság szomszéd, a viczispányság!
FALSCHMÜNZER. Medvebhör az még théns uram;
meg nem lőtt medvebhör! —
GÁDOR. Szomszéd maga nagyon is vastag húrt penget.
«••=>
FALSCHMÜNZER. A thens ur adta ujjaim alá. —
GÁDOR. Birlokzálogot akar ? Ám legyen. Pityefalvi
erdő részem.
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FALSCHMÜNZER. Vaj mir! ha rá fizet a thens u r s e
kell.
GÁDOR A Rongyodi csárda? — ? r ; : í ''"*J"'1 ^'-'•'-'*
FALSCHMÜNZER. Haramja fészek. Ingyen se accepthálnám.
GÁDOR. Pattogi regáléimat is leköthetem. •r'l>'T-t'®
FALSCHMÜNZER. Mhentsen Isten, nem akarnám ma"*•" guru egy khünnyen agyonüttetni. — A pathogi
idianpossesoratus közzé, ellenségemet se kiv
' viínom. Más zálogot khérek.
GÁDOR. Kell-e jótálló kezes, acceptans ?
FALSCHMÜNZER. Atthul függ, hogy khicsoda ?

Nyolczadik jelenés.
Előbbiek. CSELFY.

.

Eí
'

;

iL%

^

CSELFY (szelesen, lármával berohan). Jó napot Tóni!
— Hogy vagy? (szét néz). Ah maga az Iczik?
' ••"' Jó napot.
FALSCHMÜNZER (hajlong).
.,'£ .P:~J.?rJUl'lJ :Ard
GÁDOR. Hozott Isten barátom! ép legjobbkor é r keze!.
. .
,r3
CSELFY. Hogy-hogy?
«—•
GÁDOR. Képzeld csak pajtás. — No de gyújts rá
,Í.Í
előbb.— Csetneki, kocspalagi ? — parancsolj —
— a mi tetszik. Egyik árendásom elszökött, a
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szívesen teszem. Elismert gavallér ember vagy,
miért ne tenném ?
GÁDOR. Köszönöm pajtás, más esetben el nem fogadnám, hanem szükség törvényt ront —
CSELFY. Elég a szóból. — Térjünk dologra. írószert,
papírt frissen, mert sietnem kell. Szomszéd meg
kell oldani azt a tömött pugillarist.
FALSCHMÜNZER. Se thömött, se thömetlen pugillárissal nem szolgálhatok.
CSELPY. Was? micsoda? jótállásomra sem?
FALSCHMUNZER. Engedelmet instállok, majd máskor
jövök (távozni akar).
GÁDOR. Iczik szomszéd még egy szót.
FALSCHMUNZER. Semmikép sem szolgálhatok. Nincs,
nem lehet.
GÁDOR. Értjük, — mivel speculál jelenleg Iczik
szomszéd.
FALSCHMUNZER. Miért khérdi a thekinteles ur ?
GÁDOR (Falschmünzer fülébe sug).
CSELFY. Nos szomszéd, meddig kéreti még magát?
Furcsa — mintha csak ö egyedül volna a világon ! — Akad még uzsorás másutt is (távozni
akar).
GÁDOR. Maradj barátom — a szomszéd jobban meggondolta a dolgot. Belátta, hogy szótartó, vagyonos gavallérral van ügye, és —
FALSCHMÜNZER. Magamnak is nagy szükségem van
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ugyan jelenleg- a phénzre, — azonban a thens
Cselfy ur jótállására szolgálhatok.
GÁDOR. Tebát három hónap és a szokott kamat! —
(Cselfy és Gádor a szerződést aláírják. — Falsehmünzer pénzt számlál).
FALSCHMÜNZER. Alázatos szolgája, magamat ajánlom (el).
CSELFY. Hála Istennek csak hogy elment. Jerünk
fris levegőre — Apropos, miként állsz a viczispánysátn plánummal ? Lengedez-e már részedre
sok fekete toll — mi ?
GÁDOR. Köziünk mondva —• a mint jó embereim naponta referálnak, még eddig nem igen dicsekhetem kortes szerencsével.
CSELFY. Pedig gyönyörűen viseled magadat. Politikai életed a régi. Soh se nyargaltál; most se
sietsz. Előkelő hölgyek kegyeiben állsz. Hizelgni
ott, hol kell, tudsz is, akarsz is. Restaurationalis csókokkal nem fösvénykedel. Szja nincs szerencséd. Punctum !
GÁDOR. Lenne nekem barátom kortes szerencsémis,
ha —
CSELFY. Nos — mi az a ha ?
GÁDOR. Ha zsidót előbb foghattam volna.
CSELFY. Ez annyit tesz magyarul és Magyarorsza'gban, hogy ha pénzed lett volna, no de most se
késő.
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GÁDOR. Ugy van a pénz soha sem érkezik későn.
Apropos. Falschiíiünzer inam pénzét te is használd a hogy lehet. Időnk rövid. Practikus ember
vagy. Hisz tudod már a többit (csenget). •
INAS. Tessék parancsolni.
GÁDOR. Csóva uraimék érkezését azonnal jelentsd be,
szivesen kell látni őket.
CSELFY. És a hozzájuk hasonlókat.

-

^v

GÁDOR. A kertben leszünk. Hát ha est előtt még
eljönnek ?
CSELFY. Tóni pajtás

Egy fokkal közelebb vagy a

czélhoz.

••..-..'

GÁDOR. Magam is azt hiszem (karonfogva távoznak).

i

VÁLTOZÁS.

; '••';•'..""

Kilencedik jelenés.
(Virágos kertecske. — Háttérben a falu tornya — Terepélyes fa alatt padon ZENGŐ ÖRZSI látható).
ERZSI (ölébe a szerelmesek szokott zöld levelét tépegeti). Szeret, nem szeret, nem szeret, szeret, nem
szeret — — Szeret. Istenem mily boldog vagyok. De hát lia ? (gondolkozik). Nem, az nem
^
lehet, én hiszek nekie. Ugye kedves Palim hogy

lm
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nem csalsz meg engem ? Nem, nem. De váljon
hol késhet oly sokáig? Tán valami baja van?
Istenem óvd meg öt a veszélytől.

Tizedik jelenés.
ZENGŐ ANDRÁS (lakházából haraggal jön).
,
'

'*:

r

:

ANDRÁS. Dejsz abból ugyan semmi se lesz (háza felé
fordulva). Elmehettek jó madarak. Engem kísérteni, engem! — majd ha fagy. —
ERZSI. Mi baja van édes apám? Azért haragszik
ugy-e hogy a Tófalvi nemesek nem érkeznek ?
(az öreget czirógatja).
ANDRÁS. Az is baj lelkem hogy a Tófalviak késnek,
mert már útban kellene lennünk a székváros felé;
hanem más az ami engem felbosszantott. Ördög
a lelke,
ERZSI. De hát mi történt?
ANDRÁS. Nem is méltó elbeszélni. Képzeld csak
gyermekem, minden áron a Gádorék pártjához
akarnak téríteni. Engem csábitni a fekete tollhoz,
engem! ki a jó ügy mellett és becsülettel öszültem meg. Dejsz! (akert kerítésen egy borzas zsidó
ri
bedugja fejét).
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Tizenegyedik jelenés.
Előbbiek. ZSIDÓ.

;

ZSIDÓ. András gazda!
ANDEÁS (felé fordulva). Na mit akarsz ?
ZSIDÓ. Hát csak azt, hogy az imént a borjas tehenet
kifelejtettem az Ígéretek közül.
ANDRÁS (a kerítés felé sietve). Hord el az irhát innen
Judás azt mondom, mert — (a zsidó elszalad).
ANDRÁS. E már nagy szemtelenség. Ily alacsonyságra vetemedni. Lelkeket akarni vásárolni. Istenem, be nagy áldás az erős lélek és becsületes
szegénység.

Tizenkettedik jelenés.
KLAPLI (kényesen és csinos civil-öltönyben érkezik).
KLAPLI. Jó napot András gazda, szép Erzsi pá magának (Erzsit ölelni akarva).
ANDRÁS (hidegen). Fogadj Isten !

h

'

ERZSI (menekülni vágyik a Klapli ölelése elöl, és nyugtalanul a kert ajtó felé tekinget).
KLAPLI. No András gazda tudja-e mi az újság?
nem vagyok többé Cselfy uramnál.
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ANDRÁS. Bánom is én akár hol van. • - - . • • ' KLAPLI (Erzsihez). Most már azt hiszem hogy r e mélhetek, ugy-e kedves cziczuskám (Erzsi körül
sarkon forog) jelenleg mint báró Prüszkey ispánja
mutatom be magam, és azt hiszem hogy

Tizenharmadik jelenés.
NYALKA PÁL (a kert ajtón sietve jön, kalapja mellett
fehér toll.)
PALI. Jónapot András bátyám. Erzsim, galambom itt
vagyok, én vagyok.
ANDEÁS (hidegen). Adjon Isten.
ERZSI (örömmel hozzá sietve). Isten hozott kedves P a lim (ártatlanul fenyegetve). De tán haragudnom
is kellene rád. Miért késtél oly sokáig rósz fiu?
na vald meg ?
PALI. Hol voltam, miért késtem? csatában voltam
kedvesem.Nyertem is, vesztettem is. — Vagyont,
örökséget vesztettem, — hanem mi ez ahhoz
képest, hogy e lemondásom által szivet, lelket
nyertem ?
ERZSI. Beszélj galambom.
PALI. Saját lelkemet és a te kezedet (kalapját leemelve). András bátyám nézzen ide. Ugy-e most
már megbocsát nekem kigyelmed?
5*
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ANDRÁS (a Pali fehér tollára tekintve). Öcsém ! fiam!
bocsánatomnál most már többre is számolhatsz.
(Erzsi kezét a Paliéba téve). Legyetek boldogok.
A ki ily ártatlan szin alatt él, hal, cselekszik: arra
bátran bizhatom egyetlen gyermekem sorsát.
PALI. Köszönöm édes öregbátyám. Érdemes

fogok

lenni reátok (Klaplihoz). Hát maga kire mire vár ?
KLAPLI (sokáig magába áll, bámul). Vagy ugy
én — — jónapot kívánok (menet közben). Nem
ismerem a világot, máskor jövök.
ERZSI (Palihoz). Hiszek szavaidnak, bizom benned.
PALI. Apám, kedvesem! most már elmondhatom,
hogy szegény árva létemre is gazdag vagyok.
(Párdal Pali és Erzsi közt.)
„Nem az ám a rózsa, '>»'"
Mely a kertben nyilik,
;

•''•'•"•'

Hanem az a rózsa :

.
.

' "

•'
• -.n*w<

•.'...

' '

/ 1,

Kik egymást szeretik.
Mi vagyunk a rózsák,
Kik szeretjük egymást.
Én vagyok a rózsa,

-

-sí• J&jga^*';

Te vagy a viola,
Ennek a falunak

••

.-.!,,)

Ragyogó csillaga."

•'- - _ c "

.a-jr^.j

"íJíi

SÍÍJT';'":"

""" . i •
'••.
•'•'-1LZ
- n
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PALI. Bátyám ! Erzsim, Isten veletek. E szép nap örömét, áldását nektek köszönhetem, és ezt mint
jóravaló magyar nemes is megakarom érdemelni.
••; •-.:•-•
• ."•' ."";
ANDRÁS. Tehát este a fehértollasok tanyáján találkozunk.
PALI. Igen, igen, találkozunk a Tisza partján. Isten
velünk (távozik).
"wi
ANDRÁS. Isten veled öcsém.
ERZSI. Isten veled kedvesem.

VÁLTOZÁS.
.:';íí5l-í"*

(Terem Fontosaknál.)

Tizennegyedik jelenés. -~ 7 ,.': ?"
FONTOSNÉ — IRMA.

^- • —

FONTOSNÉ. Akarom, hogy Cselfy neje légy. — Deró'röl szó se legyen. A nyers embereket tudod,
hogy nem sziveihetem.
IRMA. Édes jó anyám hallgasson meg —
FONTOSNÉ. Szót se, pararancsolom.
IRMA. Bármily forrón szeretem, tisztelem is az én jó
.-; anyámat — —
FONTOSNÉ. Mézes-mázos szavak és dacz, czukorba
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takart méreg. Ismerlek már. Engedelmességet
kívánok, parancsolok.
IRMA. Nem lehet — nem tehetem.
,-,--•
FONTOSNÉ. Leányom-asszony, mi ez ? ,'•'. -^
IRMA. Szent kötelesség. — —
FONTOSNÉ. Tenjavadat nem tudni, nem akarni; anyád
:
ellen szegülni; egy finom, müveit férfiút megsérteni; — ezt nevezed te kötelességnek?
IRMA. Oh nem, a világért sem (kezet csókol).
FONTOSNÉ. Mi hát az a szenl kötelesség, ha szabad
kérdeznem ?
IRMA. A jellem és szivlartozása.
FONTOSNÉ. Regényes ábrándok. Ez a beszéd nem
járó pénz. Érthctöleg szólj.
IRMA. Szavamat adám, hogy Cselfyé nem leszek,
FONTOSNÉ. Mit kell hallanom ? kinek ?
IRMA. Enmagamnak.
FONTOSNÉ (félre). Vagy ugy ! mitsem jelentő érzelgés. Anyádra kell, anyádra illik hallgatnod, ki
téged szeret; — ki javadat, boldogságodat óhajtja, akarja. —
IRMA (sirva annyja keble're borul). Szívem vérzik bár,
de nem engedelmeskedhetem.
FONTOSNÉ. Makacs rósz gyermek , — ez-e a hála,
melylyel nekem tartozol?
IRMA (zokogva). Édes jó anyám, hallgasson meg.
FONTOSNÉ. Semmit sem akarok hallani. Gyermekem-

15. Jel.
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töl föltétlen engedelmességet követelek. El tőlem hálátlan leány. A mely gyermek szüleit
megbántja, az iránt se Isten se ember nem lehet
irgalmas. Távozzál.
IEMA (szemeit könnyektől törölgetve). Szivekbe látó
Isten, kihoz hitem és reményemet emelem, benned bizom, hozzád könyorgök. Oh ne hagyj el
e kínos perczekben. Te tudod, te látod nagy
Isten, hogy mivel tartozom szivem és jellememnek.
FONTOSNÉ. Még e g y s z e r , utoljára kérlek, intelek,
engedelmeskedjél.
IRMA. Nem tehetem anyám, nem tehetem, vagy azé
leszek, kinek szivemet, szavamat adám , vagy
senkié. —

Tizenötödik jelenés.
PONTOS — ZORDON (karonfogva).
FONTOS. Ily ügyes, ily furfangos leánykéröt, mint
te vagy édes Pistám, lehetetlen kikosarazni.
ZORDON. Nem szeretném, ha a süker egyedül é r tem történnék.
FONTOS. No no, — hisz jut abból másnak is.
ZORDON. Az a más valaki mégis érdemli ám. (Fon-

7S
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-•"••' tosnéhoz) Üdvözlöm hugomasszonyt. (Irmához)
Jó napot édes szép Irmám.
PONTOSNE (zavartan és hidegen). Hozla Isten kapitány urr.t.
ZORDON. Ha ugy vinne ki Isten e házból mint beléje
léptein : szerencsésnek erezném magamat.
FONTOS. Ha kiléphetési szerencséd némileg tán töT.' lünk is függ : igyekezni s örülni fogunk annak
eszközlésén — ugy-e kedves Annám ?
FONTOSNÉ. Mitsem értek e czélzatos beszédből —
világos szavakat kérek.
ZORDON (félre). 0 nagysága ismét rósz launéban
van. Makim ómen.
PONTOS. Vitéz pajtás, e szerint nincs más teendőd,
' mint —
ZORDON. Mint huszárosán bevágni : Cselekszem i s ;
(bajuszán hosszú nagyot húzva). Tens hugomaszszony! mint vén kalona, ki annyi tüzpróbán
ment keresztül, mézes-mázos szavakat se nem
ismerek, se nem használok. Magyar növel van
dolgom. Röviden szólok és magyarán. Leánykérö
vagyok. Derő öcsém részére kérném hugomasszony anyai jóváhagyását.
FONTOS. Kedves Annám. — Zordon barátom velem
már e tárgyban értekezelt. Kérői tiszte nálam
viszhangra talált. Oly jeles ifjút, mint Derő Mik-ÍKT lós, örömemül ismerem vömnek választhatni.

16. Jel.
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Ujolag- kérem, és pedig tiszta meggyőződésemből kérem e szent frigyhez való anyai áldásodat.
ZOEDON (Irmához enyelgve). Ha csak az én szép hugocskám valami kifogást nem tesz.
IKMA (félre). Oh nem.
"\ .'w:\l\-. \.(/i-fOS.'
FONTOSNÉ, Majd átgondolom a dolgot.
ZORDON. Egyenes választ kérek. Hosszas tűnődésre
mi szükség sincs. Derő öcsém több év óta tisztelő látogatója hugomasszony szives házának.
Miklós öcsém jelleme, vagyona : nyilt könyv ;
kérelme szerény; akarata erős; szerelme nemes.
Mi kell több arra, hogy boldogan boldogítsunk?
FONTOSNÉ (félre). Sok — igen sok. —
FONTOS. Tarts velünk édes Annám.
ZOEDON. Drága húgom, ide azzal a becses parolával,
hadd csókoljam reá a násznagyi pecsétet.
FONTOSNÉ (haboz, nyugtalankodik, távozni szeretne.
— Inna magaviseletéből áldozni kész szerelem , e's
annyjához való néma esedeze's tűnik ki).
Tizenhatodik jelenés.
Előbbiek. CSEVEGINÉ.
CSEVEGINÉ. Bocsánatot kérek, ha tán valami családias jelenetet háborgatok. Nem alkalmatlankodnám, oh épen nem, most főkép — hisz annyi
dolgom, — hogy — először —
-s'";.-;'
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FONTOS. Szívesen látjuk kedves hugomasszonyt,
akár van nálunk dolga, akár nincs.
FONTOSNÉ (körül csókolva). Hozta Isten kedves
ángyom.
"'
ZORDON (félre). Hogy ezt a szélmalmot is ilyenkor
hozza ide a manó.
CSEVEGINÉ. Irma húgom jer, hadd öleljelek meg.
-:•
Istenem, heh szép, beh drága dolog az az atyafiszeretet. Emlékszem, oh igen jól emlékszem,
:
pedig kicsi-piczi gyermek voltam — hogy boldogult szép anyám — mostoha unokáját —
ZORDON (félre). No hiszen jaj annak mind e világon,
mind a másikon, ki ezt az eleven kerekes rokkát
végig hallgatja.
CSEVEGINÉ. Tudom már Marefalvi Rebekának hivták. Soh'se láttam oly vendégszerető asszonyt.
Egyszer a többi közt —
FONTOS. Kedves Tercsa húgom, bocsásson meg hogy
figyelmeztetem, azt monda kegyed, hogy valami
nevezetes dolgot akarna velünk közleni. — —
FONTOSNÉ. Óhajtom hallani. —
ZORDON (Irmához). Bizonyosan famíliái titok — szép
húgom, ez nem nekünk való csemege. Karját
J
kérem. — Távozzunk.
,| urívu-•'-'•.••'•
CSEVEGINÉ. Igaza van urambátyámnak. — Érdekes
közlendőm van. — Majd hogy el nem feledém.

16. Jel.
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jár a ki keveset beszél. Maradjon kapitány
ur ; kérem, te se távozzál Irma húgom. Mindnyájunkat közösen érdekel az ügy, melyben járok.
— Be sajnálom pedig, hogy Rebeka nagynéném egykori históriáját el nem regélhetem.
De tán volna idő —• midőn —
FONTOS. Máskor hallanék tán ezt a szép regét ?
FONTOSNÉ. Ugy van máskor.
,' 0
ZORDON. Főleg én, igen szépen kikérem máskor ezt
a vén regét. Nagyon szeretem annak idején az
antik jószágot, hanem jelenleg uj dolgot szeretnék hallani.
CSEVEGINÉ. E tárgyról tehát máskor. Most pedig
tudják-e mi járatban vagyok? ki találja el? —
Bátyó, ángyom, kapitány ur, Irmám mit gondolnak ? miért, kiért járok s kelek?
MIND. Nos?
CSEVEGÍNÉ. Ritka eset. Ilyen példa nem is fordult
elő azóta, midőn a török hadjárat alatt anyai
ősöm egyik óbester atyafiának nász-estéjén , a
mint — —
ZORDON. Nagyon fent jár teris hugomasszony, pedig jelenleg alant kellene sétálnia. —
FONTOS. Persze alant, az uj hirnél. —
CSEVEGÍNÉ. Bocsánat, ezer bocsánat. Szja könnyen
elhagyom magam ragadtatni a régi jó idők emléke által. Nem csoda! oh ezek az uj idők! ez
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a rósz világ! — Na de száz szónak is egy a
vége. — Hallottak-e valaha ilyesmit? — kérő
vagyok, leánykérő!
ZORDON. Hallatlan ritkaság.
••-' " - " —
FONTOS. Minket ártatlan férfiakat megrabolni?
FONTOSNÉ. Nagy kegyetlenség az igaz, — — de
tovább-tovább — —
CSEVEGINÉ. Nem örömest válaltam. Nincs az ilyennél kényesb comissio, — nem is nekem való \
—• sok beszéddel járó dolog ez. Én pedig keveset beszélek, tudja ezt az egész világ. Azonban
a jószivü asszony-ember mindenre rá vehető.—
Fájdalom én se vagyok kivétel. — Tehát harmad
éve, a mint a hetedik bálból készültünk volna
r:
haza felé, azt súgja nekem a mazur tánczosom.
Na — még ily gyönyörű lengyel hadnagyot nem
láttam, sugár termet, ibolya szem —
FONTOSNÉ. Maradjunk a lánykerői hivatalnál
CSEVEGINÉ. Mit volt mit tennem, engedek a szépszónak; igaz, hogy finom nevelt ember, beszél
angolul, franciául — spa — — —
ZOKDON. Maradjunk ez egyszer a magyar nyelvnél, mely egyszerű s rövid és hazai.
CSEVEGINÉ. Szép fiatal ember, főrangú, aztán még
atyámfia is. —
MIND. Kicsoda?
..:>.;f;
:'
CSEVEGINÉ. A bizony édes lelkeirn nem más mint —

16. Jel.
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CSEVEGINÉ. Mint Cselfy.
FONTOS. És ki lenne a s z e r e n c s é s v á l a s z t o t t ?
ZORDON. Kuriosus vagyok a dráma v é g é r e .
CSEVEGINÉ. Nem dobog

egy

kissé

élénkebben a

szivecskóje kedves Irma húgom ?
ZORDON. Tán csak nem Irmakisasszony
tűzött b o l d o g ?

volna a k i -

•

CSEVEGINÉ. V a g y igen Irma, a mi kedves Irmánk.
Szenvedélyesen s z e r e t i öt Cselfy öcsém.
ZORDON. Mint egy hány leányba s z e r e l m e s jelenleg
a nemes l o v a g ?

CTi

CSEVEGINÉ. E g y é r t él hal (Irmára tekinf). Általam
bocsánatot

k é r e t — asszonynénémtöl főleg

h o g y : t e g n a p távozni k é n y s z e r ü l t .

—

Tiszteletből

teve a mit tett. Oh k o r á n t sem félelem, a mint
nekem monda. 0 bátor férfiú, tudja ezt az egész
világ.
ZORDON. Ismerjük az ily olcsó b a r á t s á g o t .
FONTOSNÉ (Csevegméhez). Nos ? —
CSEVEGINÉ. Közbenjáróul e n g e m

kért meg.

Tudja

ö azt, h o g y e kedves háznál, mindennapos v e n dég vagyok. Én bizom b e n n e . Nem hiszem mit
a világ róla beszél. Ö lányágon
P e r s z e mert a Cselfy
és —

'.-..:r-r:.-.-

közel atyámfia.

generális nagyanyja,

—

?#•
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FONTOSNÉ. E b b e a famíliái labyrinthusba tanácsos
lenne tán be nem lepni.
/"" T 2)57 -, j
CSEVEGINÉ. Hagyjuk hát a famíliát. Elég az ahoz,
hogy Cselfy öcsém, gyönyörű fiatal ember, finom
nevelése van , aztán meg a bécsi cancellariánál
•
"~ ' ' '

Tizenhetedik j e l e n é s .
.
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INAS. Tensuram, az építőmester megérkezett. 7 " ~
PONTOS. Jer velem kedves Pistám. Te az építmények
körül is practicus ember vagy.
FONTOSNÉ. Mi pedig kedves ángyó, sétáljunk egy
kissé a kertben. Irma, te bent maradsz, végezd
mit rád bíztam.
CSEVEGINÉ (menetközben). Istenem! mily lélekemelő
látvány, annyi hírneves ősök arczképeit látni.
Minap midőn nagyatyai öcsém . . . .
~
-Iv^
FONTOSNÉ. Tehát Cselfy?
CSEVEGINÉ. Még sokat kell róla beszélnem. Asszonynénémbe nagyon, de nagyon bizik — — Tehát
— — — (karon fogva távoznak), crr..
IRMA (bánatosan). Eltávozának. Egyedül vagyok. Máskor mennyire kerültem, jelenleg mily epedöleg
óhajtom a magányt. Beteg vagyok, lelki beteg.

18. Jel.
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Gyermeki hálám és szerelmem közt kell választanom. Istenem mit vétettem, hogy oly sok felől,
annyi ármány, balitélet sújtja szegény fejemet?
— Azonban szilárdnak kell lennem. Érzem hogy
az is leszek. Érted örömmel szenvedek kedves
lovagom, Ah de félre a könnyekkel. Foglalkozni
akarok. — Munka és remény a bánat enyhítője
(távozik).

VÁLTOZÁS.
(Róna tér. Háttérben a Tisza látható — partján halászkunylió — est s holdvilág.)
Tizennyolcadik jelenés.
-

ZENGŐ, VIHAR és NYALKA.

' ;

;

(A háttérben kortesosoportozatok különféle foglalkozásban — esznek ^isznak — hevernek.)
ZENGŐ Ca néphez). Vigan atyafiak. Tetszése szerint
mulassa magát mindenki. Pihenjen a fáradt,
igyék. a szomjas, de ne a Tiszából ám. CNyalka
Palit meglátva a kortesek suttognak és fejőket csóválják).
ZENGŐ (folytatva). Nyalka Pál öcsémet pedig ezen'-•'•' nel bevezetem nemes atyánkfiai közzé. Megtérni
soha se késő. Annyit mondhatok hogy Pali öcsém
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becsületünkre fog válni. Jót állok érte. Én állok
jót érte Zengő András. (Nyalka a kortesekkel kezet szőrit).
VIHAR. Aztán talpon legyünk annak idején. A mint
ÍSV sejtem tiszta holdvilágos éj lesz. Éjfélkor meg•
:.' ••
. . indulunk, hogy mire pitymallik, elfoglalhassuk a
vármegyeház udvarát. Értik-e nemes barátim ?
NÉP. Értjük!
ZENGŐ (Viharhoz). Van-e reménysége öcsémuramnak a holnapi fehértollas győzelemhez?
VIHAR. Meglehetős lábon állunk ; de azért talpon
leszek ám. A Gádor-párt mindent elkövet, hogy
czélt érjen. Persze, hatalmas nagypénzü emberek. Ébren kell lennem , nehogy embereink javát magukhoz csábítsák.
ZENGŐ. Hallom hogy az ellenpártnak kilünö kémjei
vannak.
VIHAR. Annyi mint a fűszál. Irtogatjuk ugyan a jó
madarakat, de hiába; — nőnek azok mint a
gomba. Igaz hogy nekünk is volt e fajból, nem'
is mondom, hogy hasznát ne éreztük volna; de
módjával ám. —
ZENGŐ. Hát holmi kétkulacsos atyafiságot vett-e
köztünk szemügyre Miska öcsém?
VIHAR. Ebben a tiszai táborban nem igen vettem:
észre ; hanem a Fütykösdiek közt feles számmal
akad.

•~.;<'-;w.?;;;iti*iio.m-íi'»'.3ni;. ,';•;. ' r\

-•.'.'z
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ZENGŐ., Vájjon nem pártolnak-e el tőlünk a Fütykösdiek ?
VIHAR. Útban vannak felénk. Éjfélkor a Süllő korcsmánál kellene lenniük. Furfangos n é p , annyi
való; — hanem Dorongi komám vezeti őket- —
Nem magyarázom, hogy miféle kópé ez az én
komám — hisz eléggé ismeri őt bátyámuram.
ZENGŐ. Becsületes derék hazafi. — Mindig a jó ügy
mellett küzdött; — szeretjük is öt e párton mindnyájan; aztán Isten áldása is van ám rajta, mit
oly méltán megérdemel minden becsületes hazafi. —
VIHAR. Mostanában ugy hallom, hogy a Gádori párt
körül valami fö-fö nemes lábatlankodik.
ZENGŐ. Hogy hívják ?
VIHAR. Bizony nem tudom. — Csal — Csel —
ZENGŐ. Tán Cselfy ?
VIHAR. Eltalálta bátyámuram. Ezt az uri embert,
mézes-mázos embernek mondják ám. Keveset
fizet, de sokat, és szépen beszél. — Néhányat
már közülünk is, Gádorhoz sipolt. —
ZENGŐ Csak holnap ne dudoljon 1
VIHAR. Befogjuk a száját. — —
ZENGŐ. Sok és hatalmas ellenünk van az igaz, mert
a fekete tollasok mellett,pénz alakban ott vigyorg
a földi ördög, s minket szegény szinetlen fehéreket csak is ártatlan angyalok védelmeznek.
Ki a Vivát?
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VIHAR. Már én csak a valló vagyok kedves bátyámuram, hogy inkább e részen bukjam, mint a másikon győzzek. A jók javáért éltem, küzdöttem,
és a jó ügy mellett is akarok meghalni. — Azért
hát jöjjön a minek jönnie kell.
EGY KORTES (szaladva jő Vihar felé). Bátyámuram,
Pohánka felöl muzsikaszót hallok; osztég meg a
holdfénynél, mintha valami ragyogó fehérséget
láttam volna lengedezni.
VIHAR. Bizonyosan a Fütykösdiek. Nem vártam őket
-?•• ily korán. Annál jobb. Dejsz az atyafiakat magam is megpillogatom a távolból (el).
ZENGŐ (a tömeghez fordul). Keszegi, vén Keszegi,
hol van kend; sietni kell avval a halászos lével,
mert azonnal itt toppannak a Futykösdi atyafiak
(a nép közé vegyül).
(Kortesek kurjongatnak, danolnak).
;r ,

Egy életem egy halálom,
Pontos az én viczispányom. —

~

EGYIK KORTES. Az is szép nóta, de a másik még
szebb. Hogy is van csak Nyalka sógor ? fúdd el.
NYALKA (dalol).
-•'ife

Soha soha meg nem bántam,
Hogy fehérszint választottam.
Hófehér toll, piros rózsa,
Illik az én kalapomra.

1 Í»;•;."-
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A fehér toll lengésére,
Szülőföldein jut eszembe,
Ha a piros rózsát nézem,
Kedvesemre emlékezem.
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Istenem mily elégedett, mily boldog vagyok e
tanyán.
(Szilaj lárma kezdődik).
-'--EGY KORTES. Pénz ide, pénz oda, én már csak Fontos mellett maradok.
2. KOETES (félrészegen). Azé vagyok, a kinek a borát iszom.
3. KORTES. Én mind a kettőét iszom. — Ki hát a
vivát?
TÖBBEN. A ki több pénzt fizet, jobb italt ád.
MÁS. Nem ugy van. — Éljen az igazság! éljen a
becsület! — Üssed sógor azt a két kulacsost.
VIHAR (a lármára előkerül). Mi lárma ez ? Csend legyen azt mondom, különben botba fut a ki garázdálkodik. Ki itt a két kulacsos ? mi?
TÖBBEN. Ott van ni, Karvaj Ferkó Gádor uram r é szére csábit. — Hol a fokosom hadd csapjam
le! —
VIHAR. Csitt, szót se, magam akarok látni és itélni.
.. — Hol az a jó madár? (arészeg deliquens a vezér
elé vitetik). Egyenesen á l l j ! J — Te vagy az a két
kulacsos csábító? mi?
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KARVAJ. Micsoda? Ki meri ezt, nekem mondani?
Hol a baltáin? Igen! én Gádor Antalt választom.
Nekem emberül megfizetett. Éljen Gádor!
VIHAR (eltaszitja magától). El innen kétszinü gazember! Nemes barátim egy perczig se tűrjük
közöttünk ezt a hitvány korcs magyart.
NÉP (Karvajt kilökdösi köréből).
VIHAR (kancsót emel). Nemes barátim; — aki közöttünk az igazság és becsület barátja, az velem
tart, velem iszik, és azt kiáltja, hogy : holnap
választandó alispányunkat tekintetes Fontos Péter urat, az ur Isten éltesse! — Éljen! Nemes
barátim ! Ki a vivát ?
MIND. Fontos! — Éljen!
3

:

. .

TÖBBEN (dalolnak).
Egy életem egy halálom,
Fontos az én viczespányom,
Ót szeretem, őt akarom,
Választom, mert választhatom.

'- msíl

Z^lii
^

VIHAR. Akarja-e még valaki Gádort ? szóljon nyíltan, áperté!
MIND. Nem kell (danolva).
VIHAR. Vigan nemes barátim. Nem szeretném, ha
panaszuk volna. Hogy van csak az a Tisza melléki nóta, hogy? (többen dalolnak).

19. Jel.

(1

Ki a Vivát ?
,,Szabad vagyok mint a madár,
Mely bokorról bokorra száll.
Szivem szavam annak adom
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Á kinek adni akarom."
(A Pütykösdiek lármája, zenéje közel hallatszik).

; ,3f:

Tizenkilenczedik jelenés.

Előbbiek. Fütykösdiek — czigány bandával.
ZENGŐ. Hozta Isten közzénk nemes barátimat! —
Szép hogy meg nem felejtkeztek rólunk — mindig1 hittem és mondtam, hogy a Fütykösdiek de.. rék szavat tartó férfiak (kancsót ragadnak). Éljenek a derék Fütykösdiek!
Néhányan a Fütykösdiek közül. Éljen Fontos P é t e r !
éljen a mi szeretelt viczespányunk (cigányok
tust húznak]).
VIHAR. Nemes atyámfiai telepedjünk le. Emitt párolg
már a fels égés izü bográcsos hal. Lássanak hozzá.
Bort ide a javából. Tessék csak ugy mint otthon.
— Rajta móré! — hadd sirjon a hegedű. Ácsi!
gyantázd meg előbb a gégédet. Aztán sorra
járjon ám a kancsó. Szóljon a kinek hiányzik valamije (a kortesek egyik re'sze eszik iszik, mások
dalolnak, néhányan alföldi kortes csárdást húznak,
tánczolnak).
VIHAR. Nemes barátim! egy szavam volna az urakhoz.
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TÖBBEN. Halljuk a szép szót.
VIHAR. Kászolódjunk barátim. Nagy utat kell még
hajnalig tennünk. — A mint látom, szép holdvilágos éj van. Hé — révészek, elő a hidassal; ti
halászok a kompokat rendezitek. Lovakra, szekerekre vigyázni kell. Készüljünk atyafiak (a
nemesség sorba áll — a kompok a Tiszán láthatók).
ZENGŐ. Nemes barátim!
TÖBBEN. Halljuk a szépszót! — Halljuk!
VIHAK. Csend legyen. Ácsi czigány —
ZENGŐ (folytatja). Nagy Magyarország legszebb, és
legháladatosb folyója partján állunk. — Azért
tisztelem meg igy a Tiszát, mert a Tisza azon
egyetlen folyó barátim, mely Magyarországban
születik, él és hal. —
Egy harsogó kortes. Éljen Fontos! vivát! Húzd rá
czigány. —
TÖBBEN. Halljuk Zengő bácsit, halljuk !
ZENGŐ (folytatja). Alkotmányos szabadságunk holnapi gyakorlása végett, mielőtt e csendes hullámokon áteveznénk, figyelmeztetem nemes atyámfiait. —
TÖBBEN. Nem kell Gádor !
f
Si
MÁSOK. Halljuk végig!
-r-ZENGŐ (folytatja). Figyelmeztetem az urakat, hogy
ha díszes soraikban akadnának netán oly lelkiismeretes atyafiak, kik éreznék magokban, hogy

19. Jel.
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a tisztválasztási helyen, a rend és törvényes
szokásnak nem volnának képesek megfelelni;
azokat igen szépen kérem, hogy szíveskednének inkább Tiszán innen maradni Ce szónoklat után
elfordulva a kortesektö'l Viharral beszélget. A Tiszára
szállt tömeg közül hárman a parton maradnak).
VIHAE (Tisza felé ballagva). Pontyi hé ! öreg Ponlyi!
Ugy látom hogy kend nagyon is el van ázva.
Másnak kell átengedni a hidas kormányzást.
ZENGŐ. A komp és csónakokkal többször kell inkább
fordulni. Túl a rendén megne terheljék ketek
:
népséggel a ladikokat.
VIHAR (Zengó'höz). Bátyámuram jelentem alássan,
hogy felszólítására három atyánkfia kiállt a glédából.
Három kortes közül egyik. Mi tehát majd csak innen
a Tiszán maradunk ugye atyafiak ? —
A többi kettő. Persze hogy innen a Tiszán : Jobb világ
van erre. Gulya, ménes, osztég meg az a györ
nyörü róna
hát még a csárda, a csárda,
— — e lesz ám a gyönyörű élet. Jerünk vissza
a pusztába (zeneszó — daliás — éljenezés mellett
a kortesek áteveznek a Tiszán — a három kortes
más irányban távozik).
' í

j*i

-i

Harmadik felvonás.
(Terem Gádornál.)
:

•••• •
•
••''

Első jelenés.

S Si

-

:

'-"''

'<•:---'-''•••

GÁDOR (Íróasztalnál ül, leveleket olvas).
GÁDOR. Ügyeim nem rósz lábon állnak. E napiglan
legalább, a mint leveleim mutatják, szénám rendén van. — Ha meghitt embereim szavának hinnem
lehet, annyi való, hogy Fontos uram az alispánysághoz se kellő lépéseket nem tesz, sem egyetlen
fillért nem költ. — Hallatlan elbizöttság. Elve ellen
nr< van a korteskedés. Népszerűségében bizik. —
Ő nem költ, pedig lehetne; én áldozom, pedig
•-/• nem telik. A világ egyébiránt mindig felfordult
állapotban volt és lesz. — Az emberiség nagyobb része ész, vagyon és helyzet cseréből
áll. Miért volnék én kivétel? Czélomhoz most
1
í is minden lehetőt megkísértek. Angyalt ördöwi göt segélyemül kértem. Nekem semmi se sikerül, helyettem mások áldoznak, éreznek, cselekszenek. Mi vagyok én ? Eszköze tán a hatalmasoknak ? vagy bábjáték? — mindegy — —
akármi vagyok, csak ez egyszer czélt érjek. Mi

2. Jel.
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dicső volna bosszút állanom politikai ellenemen!
Lássuk e leveleket. ,,Hajlai" levele szerint néhány nagy ur lelkesen érdekli magát érettem.
És „Csavardiné" ángyom? Lássuk! — Dejsz
ezen az íráson az ördög se tud eligazodni (sorok
közt mosolyg) „Kényesinére a szép gazdag özvegyre viczispányságod által hathatnál leginkább." — Magam is azon vagyok. Hát ez itt
miféle ákom-bákom? pedig alá van húzva. Oh
asszonyok — asszonyok ! (folyvást motyog).
Második jelenés.
Előbbi. CSELFY.
CSELFY. Szerelmes levelek, vagy tán pénz-számolás ?
Bravó Tóni barátom bravó ! Épen jókor.
GÁDOE (leveleit rejteni akarja). Ah te vagy édes barátom ? Hozott Isten, mi jó hirrel jösz ?
CSELFY. Minden jól megy barátom, sietve jövök a
. székvárosból. Beh szerencse, hogy ily közel lakol. Hisz alig egy negyed órája, hogy jövök.
Igaz, hogy sárkányokon jöttem.
GÁDOR. Persze hogy az ötös fogaton.
CSELFY. A Villámhoz barátom nem hiszem, hogy széles Magyarországon volna hasonlítható gyeplös.
GÁDOR. El ne add pajtás.
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CSELFY. Világért se (félre) ha csak el nem veszik.
No de a dologra. Tóni pajtás, tudod-e hogy te
szerencsefia vagy. Pártod óránként, perczenként növekszik. Aligha valami titkos pártfogód
nincs. — No no — tudod abban a rang és pénz-$? béli magaslatban.
GÁDOR. Szép ha igaz.
-•/.(
CSELFY. Több az, hogy éretted ugyancsak érdekli
ám magát a nemes és vitézlö status.
GÁDOR (álbuzgón). E kitüntetést nem érdemiem.
CSELFY. Már e biz ugy van. Ha látnád hogy Kangyár és Csóva uraimék minő harczot vínak a
Fontos párttal? Hajnalban már betörték a megyeház kapuját. —
.; ' . •
GÁDOR. Violentia barátom — — politikai erőszak . .
Ily úton nem akarok czélt érni. —
CSELFY. Idegen előtt igazad lehet Tóni pajtás —
azonban előttem ne nevettesd ki magadat az ily
hypochrita fecsegessél.
GÁDOR. E szerint remélhetek.
CSELFY. Mintha csak markodban volna a viczispányság. — Embereink-azóta a teremben vannak. —
Ilyenkor aztán — szökdösik a kortesség
a mint az efféle csínyt magad is bölcsen tudod.
GÁDOR. Természetes, hogy az erő és ügyességhez
pártolnak.
CSELFY. Persze, no de sietek. Magamnak is részt
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kell vennem a conferencziában. Te csak ülj csendesen itthon. Várj és remélj. Futárim által gyakran foglak tudósítani. Isten veled !
GÁDOR. Köszönöm pajtás. Azonban bocsáss meg, de
nem értem ezt a túlságos buzgalmat, hisz alig
pár napja még — —
CSELFY. „Fontos uram mellett harczoltál" akarád
mondani. — — Szja barátom változik a világ.
GÁDOR. Igazad van barátom. Azonban nem magamért szólok, oh nem !
CSELFY. Tudom. — Lásd pajtás, minthogy a liberális házassághoz nem nagy reményem van; illő
hogy másutt is szerencsét próbáljak.
GÁDOR. Talpraesett diplomaticus fogás.
CSELFY. Na, de sietek! adieu! (el).
GÁDOR. Isten Yeled. (Egyedül). Ha sok ily hü emberem volna mint Cselfy, lehetnél akkor népszerű,
okszerű, édes kedves Fontos atyámfia, és én
megmérkőzném veled. — (Sétál). Hát e dús mérsékelt szellemű megyét, a felforgató pártnak
engednök martalékul? Hát annyi ész, erő, józan
haladási elvek dugába dőlnének? — Nem, az
nem lehet. — Hatalmas erők örködnek megyein
jóléte és csekélységem felett. Ennél fogva hiszek, reményiek. (Leül). Fejem ég, izgatott vagyok. — Jelenlegi helyzetem valóságos siralomházi scenára emlékeztet. — Szórakozásra van
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szükségem. (Csenget. — Inas jő). Gubró urat
kéretem egy szóra.
INAS. Ériem (el).
••> •• ':
GÁDOR. Ily olcsó villámhárítóra, mint Gubró, jelenleg
mulhatlanul szükségem van.
•

Harmadik j e l e n é s .

-.-..'

*

GÁDOK. GUBRÓ.
GUBRÓ (belép, nyakig kiberetválva kissá szomorún).
Méltóztatik velem parancsolni ? —
GÁDOR. Ne féljen amice, bátran előre. Remélem,
hallotta már azon régi megjegyzést, hogy „egy
kutyavásár volt Budán."
GUBRÓ. Igenis haliám, de az aplicatióval nem vagyok tisztában.
GÁDOR. A múlt napi kortes comissiót akartam e
budai köpeny alatt érteni. Bocsásson meg amice
azon tragicus eseményért. Meggyőzödhetik, hogy
nem szándékosan tevém.
GUBRÓ. Sőt inkább javamat méltóztatott akarni.
GÁDOR. Ugy van amice. — Na de majd bosszút állunk.
GUBRÓ (begyeskedik).
GÁDOR. Hiszen-e amice a szerencsében? H o g y n e
hinne! hisz ön vallásos férfiú és költő.
GUBRÓ (hajlong).
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INAS (bejő). Tekintetes uram, ezt a czédulát egy
lovas ember hozta.
GÁDOR (olvassa a papirdarabkára irt pár szót — arczán
vidorság mutatkozik). Beszélni akarok a postával
— hívd ide.
INAS. Kötve hiszem, hogy szólhasson vele a tekintetes ur.
GÁDOR. Miért?
INAS. Azért alásan instálom, mert már elnyargalt.
GÁDOR. Elmehetsz, (fölkel Gubróhoz közéig és vállát
veregeti). Miféle statiót szeretne választani amice?
GUBRÓ. Ki részére méltóztatik e szerény választást
érteni ?
GÁDOR. Maga magának amice.
GUBRÓ. Csak ezt a becses állomást tarthassam meg,
a hol vagyok, a mi vagyok.
GÁDOR. Maga amice túl szerény ember, szép a szerénység, de módjával. Ön jutalmat érdemel, mert
először hü ember, másodszor —
INAS. Tens uram, megint hozok egy kis izét. Itt van
n i ! Egy ordas bajuszu vármegyehuszár hozta,
dejsz ö várakozik ám.
GÁDOR (mohón elragadja az összegyűrt ócska papirt).
Bort kell adni annak a becsületes embernek, silvoriumot, vagy a mit akar.
INAS. Értem (távozása alatt vissza-vissza tekint).
GÁDOR (a levélkét ismét előveszi s olvassa). „Ügyed
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perczenként jobban áll. Embereink szaporodnak.
A megyei termet elfoglaltuk. Remélj. Ő r e i " Bravó kedves Őreim — b r a v ó ! derék gyerek vagy.
Ezóta a Cselfy tudósítása is útban van.
GUBRÓ. Ha netán alkalmatlan volnék, távozom.
GÁDOR. Maradjon amiee, hisz még mit sem beszéltünk. Mit mond a megyei hivatalhoz domine Gubró ? szép pálya ugy-e ? Ha cancellistasággal
szolgálhatnék ? De tán kedve sincs az ily hivatalos irka-firkához? — Oh, akkor — ± •
•
GUBRÓ Oyakoncsipve a s z 5 t ) . Sőt inkább nagyon szeretem az efféle rangot. Majd hogy meg nem halok egy kicsi-piczi állapotárt a megyénél,
GÁDOR. A többi az én gondom.
INAS (jő). Ismét markomba nyomintá ezt a papirost
egy ur féle; hanem az nyargalt ám vissza amúgy
lóhalálában.
GÁDOR (átveszi a levelet, olvas, sáppad, újra olvas,
azonban jó kedvet eró'ltett) (Gubróhoz). Magának
amice, szép folyékon, könnyen olvasható irása
van (félre). Átkozott rósz hir (olvas) „Fordul a
koczka, a Fontos párt emelkedni k e z d " — (Gubróhoz). Azt hiszem, hogy ön a concipiálásba is
bele tudni jönni, és pedig rövid idő alatt, mi?
3UBRÓ. Már benne is vagyok.
GÁDOR (nyugtalanul jár s kel — Gubróhoz). Ugy hát
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nem leend nehéz a gradatio. írnok — Esküdt
— — hisz amice, maga kész szolgabiró.
GUBRÓ (büszkén tipeg-topog).
GÁDOR. Mintha látnám magát nagy kényesen czifra
hintóban ülni, persze a bakon forgós hajdú begyeskednék (ablakhoz megy) — (félre). Melegem
van! Vájjon mit hoz a jövő perez? — szivein
oly hangosan dobog, mintha szerelmes volnék,
csakugynn mérges kín a várakozás ! ! (Gubróhoz )
Mit gondol amice, a házasodást tán akkorra halasztanók? Az egykori szolgabiró még valami
gazdag Kisasszonyi partiét is remélhetne.
GUBEÓ. Én ugyan a mai verebet nem adom a holnapi túzükért; azonban —
GÁDOR. Az idő a gazda, ügyé amice? (félre). Türhetlen ez a kétes helyzet.
GUBRÓ. Bölcsen méltatik magát kifejezni.
GÁDOR (félre). A várakozás miatt rosszul vagyok;
azonban a kortes élet nap és hold felé egy iránt
forog. — Nyugalom és remény! (Gubróhoz). Ha
a mai verebet pártolja az én leendő szolgabiróm,
úgy a csinos özvegyet — —
GUBRO. Kazalfi ispánnéra méltóztatik kegyesen ezélozni ? (az inashoz kényesen). Na mit ögyeleg
kend annyiszor — Dolgunk van —
INAS (jön). Járok mint az Orbán lelke. — Már alásan engedelmet kérek, hanem egy borzas expres-
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sus azt hadarta, hogy adnám át ezen izét a tekintetes urnák — de rögtön ám (a verítéktől törölközik)-

'Ó'ÍUIJ _'

GADOE (betűzgeti a hirtelen irt és össze-vissza rángatott sorokat). „Felkiáltás utján ugy vettem észre,
hogy megbuktál; a főispán azonban vérünk vére,
és — — mi ez ? nem értem (Gubróhoz). Jó
szeme van amice ?
GUBRÓ. Látokámra nézve ölyvnek is beilleném.
GÁDOB. Olvassa hát el ezt az egy szót.
GUBRÓ (silabizál — tűnődik — találgat). Megvan.
„Votum" —
GÁDOR. Bravó amice. (Gubrótól távozik olvas). „És
votumra bocsátá az ügyet" — még egy reménysugár. — „Felesszámu parasztunk van, Talpon
vagyok. Cselfy". — Kevés idő alatt mily nagy
változás. Azonban ne csüggedjünk. — Szerfölött izgatott vagyok — szabadba kell mennem
(csenget — inas bejő). Ha valaki keres a kertben
' ' leszek (Gubróhoz). Amice kövessen (el).
GUBRÓ (magában). Nem szeretem ezt a temérdek
hivatlan postát — — mindig azt hallottam, hogy
sok varjú zivatart érez (szét néz). Annyi igaz,
:
s • hogy principálisom csak nyerhet. Annyi is igaz,
hogy az általa ajándékozott ideális hintóból, magam is aligha gyalog állapotra nem fogok cseppenni — — (menet közt kalkulál és motyog).
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VÁLTOZÁS.
(Terem Fontosaknál}.

Negyedik jelenés.
FONTOSNÉ — IRMA.
FONTOSNÉ. Vég szavamai, anyai parancsomat kell
meghallgatnod, teljesítened. Az idö rövid, Csell'ynek válaszolnunk illik, mielőbb.

Ötödik jelenés.
Előbbiek. CSEVEGINÉ.
CSEVEGrINÉ (sietve jő). Jó napot kedves asszonynéném! pá neked is szép hugocskám! Ugye gyakori vendég vagyok? nem tehetek róla —
FONTOSNÉ (szavába vág). Hozta Isten kedves öcsémasszony ! Mi jó hirrel j á r ? mert azt meg kell az
én életre való hugocskámról vallani, hogy mindig tud és beszél valami érdekest, az is szép
dolog hogy kedves öcsémasszony szóráltasban
is, oly gyönyörűen tudja magát moderálni.
CSEVEGrINÉ. Nem szenvedhetem a fecsegöket, unalmas és hazug faj. Most azonban szokásom ellen
szószátyár vagyok. Isten bocsásd bűnömet.
FONTOSNÉ. Sőt inkább keveset szól, és okosan.
CSEVEGINÉ. Most ugyan hallgatnom kellene, sőt ta:
nácsosb lett volna ide se jönnöm; hanem — —
KiaVlrál?

7
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IRMA. Tán megbántottuk valamivel a mi jó nénikénket?
.
CSEVEGINÉ. Dehogy bántottatok kedvesem!
FONTOSNÉ. Köszönöm mindig szívesen fogadom, sőt
kikérem öcséinasszony bizodalmát.
CSEVEGINÉ. Mit tehet arról az ember, hog-y egyik
idő ellensége a másiknak. Rövid idő alatt mily
nagy változás. Nem rég lánykérö voltain, és
most — —
FONTOSNÉ. És most ?
CSEVEGINÉ. Halálra szégyenlem magamat; Istenem,
ki hitte volna ! — ?
FONTOSNÉ. Mit?
.
.
- ' '-. '•-[CSEVEGINÉ. Azt, hogy Cselfy mindnyájunkat megcsalt.
FONTOSNÉ (zavarba jön — Irma tapsol örömében).
Cselfy? ugyanazon Cselfy a ki —
CSEVEGINÉ. Ugyanaz a jó madár, a kinek Irmáin
kezel megkértem. Hisz még te nem is nyilatkoztál — ugye galambom ?
FONTOSNÉ (ingerülten). Ez nem lehet. Ily botrány
nem történhetik — — e mende-mondát Cselfyre
ismét valami ellensége költhette.
CSEVEGINÉ. Többet mondok galambom asszonyné- •_.
ném. Cselfy csak mostanában, alig néhány nap j
alatt, h á r o m , — mond: három leányt kéretett

5. Jel.
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meg. „Három közül egyet tán csak kapok" —
monda barátihoz nevetve. •—
IRMA. Ugye mama jól tevém, hogy — —
FONTOSNÉ. Hallgass. (Csevegiaéhez). Tovább tovább
öcsémasszony.
CSEVEGINE. Pár levelét magam is olvasám. Ép azon
• a napon midőn innen mint kérője távozám. Oh a
szörnyeteg ! az egyik levelet Hadari tanácsosné
.^Í közié velem. Persze hogy Adélt kérte meg.
Egyetlen leány! a melleit szép és gazdag. A
levélben asFZonynénémröl is van szó.
FONTOSNÉ. Rólam?
CSEVEGINE. Itt a levél tessék.
FONTOSNÉ (olvassa a levelet).
CSEVEGINE. Majd elájultam amint olvasám. írja,
hogy : Irma húgom eszeágában se volt. A Fontos házat akarta csak compromitálni. „A volna
még hátra, hogy ö liberális háztól nősülne"? —
ezt irá szorul, szóra.
FONTOSNÉ. Ugy van, azt irja a semmirekellő. —
CSEVEGINE. No de milyen ? — képzelje néni. Fontos
... ellen korteskedik. Hadarékná! több kilátása van
(súgva). Lássa néném Hadari consiliárus és Gádor ott a másik részén. Ez ugyan nem tartozik
a dologra. Elég az ahhoz, hogy bocsánatot kérek. Ki hitte volna ?
IEMA. Én.

7*
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FONTOSNÉ. Ki mint vet ugy arat (félre) nem tudom,
ha vájjon szég-yen-e vagy bosszúvágy, a mit
jelenleg érzek? —
AHÍJ-U
CSEVEGINÉ. Dejszen majd megmosom én Cselfy r o kont. Engem igy rá szedni — — engem. —
Ujolag bocsánatot kérek! ajánlom magamat (Ir, mához). Pá galambom, pá ! urambátyámat pedig
tisztelem — — (menet közben) két nap alatt
három lányt kérni meg, oh férfiak ! férfiak! (el).
IRMA. Hálát adok neked Istenem, hogy megvédelmezél (el).
..
.......

'-

_

VÁLTOZÁS.
(Kert Gádornál).

*

l

:
»

Hatodik j e l e n é s .
GÁDOR (az eló'teremi kerti ülőkén ül — GUBRÓ a háttérben botanizál).
GÁDOR (magában). E kietlen perczek siralomházi
jelenethez hasonlitn: k. Vájjon mit fog hozni a
közelgő perez; mit fog eredményezni a kortes
;
,:, ultimátum? — most látom át, mit ekkorig csak
- _• másról és mástól tudok és hallottam: hogy a
,; várakozás büntetését alig képes illő jutalom kárpótolhatni.
INAS (sietve jő s urának egy kis papírdarabot kézbesít).
GÁDOR (olvas). „Végkép megbuktunk" Cselfy

6. Jel.
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(gyorsan jár s kel). Sok csapás egyszerre — se
hivatal, se credit, — se feleség, Gubró, domine
Gubró! elég lesz már abból a meddő botanizálásból (Gubró eló'siet).
GÁDOR (Gubrónak mutatja a legközelebbi levélkét). Quid
ad hoc domine Gubró ?
GUBRÓ. Nagy szavak, fontos események. Azonban van
szerencsém egy hathatós gyógyszert ajánlani.—
GÁDOR. És az ? —
GUBRÓ. Sapientia.
'
A ^ ^
GÁDOR. Sovány koszt; azonban ha más nincs, ez is
megjárja.
GUBRÓ. E szerint a szolgabirói vesszőparipáról magam is leszállhatok ?
GÁDOR. Alkalmasint.
GUBRÓ. Ajánlom magam (menet közben). Én nem nagyot buktam. Beállók becsületes munkás embernek. Tán még nem késő — (el).
GÁDOR (magában). Vége, vége minden vérmes kilátásnak! Se credit, se házasság, se viczispányság.
Néhány óra alatt ily derűs reménynek buknia
kellé. Ha győztem, kimerithetlen hitel, gazdag
és szép feleség. — így pedig, nulla, zérus. —
Keményen bűnhődöm (jár kel). Tóni, Tóni! hát
életphilosophia ez? szegyeid magad. — Ha az
alvilágban buktál, magasb régiók felé illik szárnyalnod.
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Hetedik jelenés.
Előbbiek. CSELFY (szakadozott magyar öltönyben, szétzilált hajjal, szóval restauratio utáni test e's lélek állapot• '
ban a kertbe lép).
CSELFY. Servus Tóni pajtás ! Ejnye hogy a manó
vigye el a szerencsédet; csak egy parányi hijja
hogy alispán nem lettél. —
GÁDOR. Minő óriás most e parányiság.
CSELFY. Mit ember érted elkövethet, elkövettünk.
GÁDOR. Köszönöm, tudok mindent.
CSELFY. Mond inkább : hogy tudhatok sokat, de nem
mindent.
GÁDOR. No's ? —
CSELFY (sze'ttekint ha vájjon nem hallja-e valaki). A
votizálásnál parasztokat csúsztattunk a nemes
atyafiak sorába.
GÁDOR. E divatos fortélyra számitottam.
CSELFY. Mikor már észrevetlük, hogy haboz, pártol,
szökdösik tőlünk a nemesség(sugva)akkor a lélek
diurnumot duplán Ígértük, sőt osztogattuk is.
GÁDOR. Ezt tudva, kár volt.
CSELFY. Hát azt tudod-e, hogy a Lápi fehértollasok
egy része tán még most is részegen heverész a
czompó csárdában ?
GÁDOR. A nélkül hogy ellenünk procedált volna a
székvárosban ? Cfeje't csóválja.)

, #
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CSELFY. Persze. Na de halld tovább. Most jön a java
pajtás. Valami furfangos Gádoriánus Vihar Miskát ma hajnalban a meg-yeház padlására zárta.
GÁDOE. Reménylem hogy ezen veszedelmes szájhös
most is olt csücsül még a szellös hűvösön.
CSELFY. Bár ugy volna ; — — de másként akará a
fátum. Hogy, hogy nem, mulatságos ketreczéböl
kiszabadult az óriás, és pedig a legcrilikusahb
•_.- perczekben. Vihar szónoklala sujtá reád a végcsapást. Nevetek, pedig sirnom kellene. Az a r e kedt dictio a mit Vihar a háztetőről a kortcsekhez ellened tartott — az valami — —
GÁDOR. Elég, hadd el a többit.
CSELFY. Szó, a mi szó pajtás, de furcsa valami ez n
kortes élet. Te mindent elkövettél mégis buktit
fogtál; Fontos pedig meg se mozdult : és viczispán lön. Ugye furcsa ?
GÁDOR. Sz'ja barátom maga kárán tanul a magyar.
CSELFY. És most quid consilii ?
GÁDOR. Én apellálok.
CSELFY. Persze felfelé ? — Értem.
GÁDOR. És te ?
CSELFY. Nem hittem hogy ily hirtelen ily nagyot
bukjam. Te tán nem is tudod, hogy mostanában
három felöl akartam házasodni.
GÁDOR. Hiszen te valóságos basa és Don Juán vagy.
CSELFY. Holdvilágos szerelemmel mindig keveset
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törődtem. Nem nekem való csemege ez. Pénz
barátom, pénz! ez az én bálványoin. Fökép most
— — mert magamat is nagyon zavarnak a hitelezők. —
GÁDOR Detto mint engem — Bárcsak Falschmünzer
egy garast se adott volna. Nincs szerencsém,
Punctum.
.
•
CSELFY. És én pénzes házasságon uj hitelt akartam
vásárolni. Politikai hálót szőttem fontam a nö'""* világ- felé. Haladó, maradó és conservátiv pártbelieket vettem igénybe. Liberális apától mérsékelt hilü mamához szegődtem.
.,
GÁDOR. A mint a szél fújt.
CSELFY. És a merről. Persze a restauratio szele.
Hinnéd-e pajtás, ha nem mondanám, hogy mind
a három oldalon megbuktam (leveleket vesz elő).
Tessék! mindenik levél egy-egy kosár. A Fonlosné asszonyomé azonban mázsákat nyom. Alig
birtam elolvasni, pedig tudod, hogy pirulni egy
könnyen nem szoktam.
...
GÁDOR. E szerint te a három pad közt — —
CSELFY. Földon maradtam Tóni pajtás, és pedig csupasz földön.
GÁDOR. És most ?
CSELFY. E vidéken barátom nem maradhatok. No,
nekem ugyan kijutott. — Igazán mondják, hogy
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..legjobb az egyenes ú t . " — 111 a berek nád a
kert. El innen másféle csillag alá. —
GÁDOR. Én pedig fölfelé törekszem (karon fogva távoznak).
; ? : : , . • ;;.
-•-;•••••
''

VÁLTOZÁS.
(Tágas terem Fontosoknál).
?;.

•

Nyolczndik j e l e n é s .
FONTOS — FONTOSNÉ.

;

'

•

. ••
'

•

• ;•,
,,-/.

FONTOSNÉ. Megbocsáthatsz-e nekem kedves jó
férjem ?
FONTOS. Miért angyalom ?
FONTOSNÉ. És te nem találod magadat általam
sértve ?
,
...._.«..*
FONTOS. Nem.
FONTOSNÉ. Gondolj vissza a tör!étitekre.
FONTOS. Vissza gondoltam.
'
•
FONTOSNÉ. És még most se ? FONTOS. Nem.
FONTOSNÉ. Áldott férj (megöleli). Hát Irma ? Cselfy ?
FONTOS. V a g y u g y ! (mosolyg). Hogy az emberismeretben más irányt követél, mint én; hogy leányod boldogságához saját meggyőződésed szerint választád az ösvényt; hogy velem s gyermekeddel e tekintetben nem valál hasonló véleményben : ezért neheztelnék? Oh nem! Ha e
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földön valaki, én ismerem, becsülöm nemes szivedet. A mit gondoltál, tevéi, anyai szereteted
s önállósod sugallatára gondoltad és cselekvéd. — Felejtsük ezt kedvesem, ha ugyan van
rajta feledni való. A véletlen megorvoshí e bajt.
. A vihar elzúgott. A kérdéses álarcz lerántva.
Tévedésedet magad belátod. — — Mi kell több
a r r a , hogy tentnagaddal, velem és családias
számításiddal kibékülj.
PONTOSNE (könnyezve). E nemes szivjóságot, e szelid bánást nem érdemlem. Köszönöm, ezerszer
köszönöm. Hál' Istennek hogy ily korán s áldozat nélkül ébredek. — Hibámat helyre hozandom. Be kell mutatnom, hogy mivel tartozom
neked s enmagamnak.
FONTOS. Öngyözelmed engem is boldoggá s nyugodtá tesz. Meghajlok az előtt, ki indulatin uralkodni képes. Szivemnek és házamnak oly nö és
anya, mint te vagy édes Annám, valódi disze és
büszkesége.

Kilencedik jelenés.
Előbbiek. CSEVEGINÉ — IRMA.
CSEVEGUNÉ (jövet Irmához). Ki hitte, ki álmodta
volna, hogy az az álnokCselfy ? De hiszen megkapta a magáét.
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IRMA. Ne szóljon felöle édes nénikém —
CSEVEGINE. Hanem egy más valakiről lehet beszélni,
ugye kis csintalan ?
IEMA (mamájához siet, kézcsókjaival elhalmozza őt).
FONTOSNÉ (homlokon csókolva Irmát). Kedves jó leányom, most még inkább szeretlek mint valaha.
IRMA. Köszönöm édes anyácskám, hogy nekem is
megbocsát, — p e d i g engedetlen voltam ugye ?
FONTOS. Természetes ösztön vezérié ellenszenvedet.
CSEVEGINÉ. Isten oltalmazott kedves hugocskám!
Oh férfiak ! férfiak !
FONTOSNÉ. Mentve vagy gyermekem te is, mint mi
mindnyájan.
CSEVEGTNÉ. Ha nem volnék terhére urambátyámnak — valahára kikérhetném becses tanácsát,
azon famíliái tárgy iránt, mely köztem és — —
FONTOS. Tudom az egész dolgot. Régi és komplikált ügy. Ha csekély szavammal kedves hugornasszony javára munkálhatnék, szerencsémnek
tartanám. —
CSEVEGINÉ. Köszönöm, alásan köszönöm. Tehát midőn a gróf Nyargalai nemzetségnek utolsó sarjadéka — — az volt ám a remek hős asszony.
Kedves néném — s Irrna lelkem hallgassák meg
ezt a történetet.
FONTOSNÉ \
IRMA
J

Beszéljen galambom, szívesen
gátjuk.

hall—
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CSEVEGINÉ. A tatárok folyvást pusztiták még- szegény hazánkat —
*

*

#

,

.

<••-"

Tizedik jelenés.

Előbbiek. ZORDON — DERŐ (magyar öltönyben, mely
a tiszt-választási sürgés forgás miatt nincs egész rendes
állapotban).
ZORDON (Fontoshoz). Alispán barátom gratulálok —
(Fontosnéhoz). Kedves viczíspányném, fogadja
üdvözletemet. Irma húgom magácskát is köszöntöm. (Cseveginéhez). A mi jó házibarátnénk se
maradhat ki a sorból. —
DERŐ (karja fel van kötve). Fogadják nagyságtok az
én üdvözletemet is.
FONTOS. Köszönöm édes barátim.
FONTOSNÉ Celözékeny nyájassággal). Hozta Isten nálunk önöket mindnyájukat.
ZORDON. Péter barátom, hallgass meg, mint vén huszárnak sok szóbeszéd nem kenyerem „sok
cselekvés, kevés szó" — jelszavam. Fogadd e
••" kézszoritást annakjeiéül, hogy tégedet, kit mint
barátomat, polgártársamat szerettelek, alispányomul is tisztelni, becsülni foglak.
FONTOS. Köszönöm öreg pajtás. Hozzám intézett
szavaidat, érzem hogy sziveden szüréd át, — s
kézszoritásodban a magyar őszinteség és tiszta

*

«

•
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becsület jelét, zálogát fogadom. — Tarts meg
barátságodban
ZORDON. Maradok a ki voltam.

' .

*

FONTOS. Derö öcsém, bádgyadt, halvány vagy
tán a karod ? — —
ZORDON. Katona dolog Peti barátom az egész. Egy
kis kortes plezur — —
FONTOS (Derőhöz). Az Istenért ön szenved. Sebe
aligha nem veszélyes — orvosért. . .
ZORDON (félre). Dejsz itt van az ö orvosa.
FONTOS. Derö öcsém, sajnálnám, ha érettem szenvednél.
DERŐ. Oh nem ! mit jelenleg érzek, öröm az inkább
sem mint fájdalom.
ZORDON (Fontosnéhoz). Kedves hugomasszony, a jó
katona nem tagit. — Öcsém nevében szabad-e
reménylenem ?
FONTOSNÉ (Irma kezét a Derőébe téve). Tévedésemet
ig-y akarom helyre hozni. —
IRMA (annyja kezét csókolva). Kedves jó anyám. —
DERŐ. Nagysád engem a halandók legboldogabbikává tön. —
FONTOS. Valódi érdem, önzetlen hazafiság ; férfias,
szilárd akarat, nem minden bokorban terem. —
Ugy látom öcsém, hogy a közügyért küzdöttél,
szenvedtél. Elismerésein jeléül fogadd jobbo-

110

Ki a Vivát ?

3. Felv.

rnat, mint polgártársam, mint vöm pedig atyai
áldásomat.
DERŐ. Azon igaz és szent ügyért, melyhez esküvém :
küzdeni, szenvedni honfi kötelességemül ismertem. Ily széplelkü atyát, ily derék hazafit, atyám
és pártfogómul nyerhetnem áldásos öröm, I r mám szive s keze pedig, polgári küldelmeim legédesebb jutalma.
FONTOS ~)
FONTOSNÉ( (a párhoz). Legyetek boldogok!
ZORDON .)
CSEVEGINÉ. Én jelenleg nem szólok, csak érzek,
pedig sok beszélni valóm volna. — —
(Zene, kurjongatás hallatszik).
*

Tizenegyedik jelenés.

Előbbiek. VIHAR, ZENGŐ — (Fehértollas kortesekkel
érkezik a terembe zeneszó mellett, köztük Nyalka Pál.
Bal és jobb oldalra — zászlókkal kezükben ke't ifjú áll)-.
"VIHAR (rekedt hangon). Ácsi czigány —
KORTESEK. Halljuk Vihar bácsit.
VIHAR. Isten jóvoltából és a magunk emberségéből,
miután czélt értünk volna, ezennel azt kívánom,
hogy megyénknek e mai napon elválasztott —
ZENGŐ. Egy szívvel, szájjal választott —

11. Jel.
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TÖBBEN. Halljuk!
VIHAR. Igen is, megyénknek egy szívvel, szájjal
választott első alispánját, tekintetes Fontos P é ter urat, a magyarok Istene éltesse !
|KOfiTESEK. Éljen! — Vivát! (a czigányok tust húznak).
FONTOS. JVemes barátim! köszönöm, hogy becses
bizalmukkal megtiszteltek. Ez elválasztatásra
büszke vagyok. A hivatalt nem keresem, de örömmel fogadom el. E diszes megye alispánjául s ily
szabad polgárok állal választatni: fényes megtiszteltetés. És én ezt ugy törekszem megérdemelni, ha az emberiség javát, honom, nemzetem
dicső fényét, — és megyém boldogságát elömozditandom. Ajánlom magamat további szives
emiékezetökbe.
Az összes kortesek. Éljen az uj viczispány ?
ZORDON. Nemes barátim !
VIHAK. Halljuk Zordon kapitány urat — — halljuk!
ZORDON. Vén katona vagyok, ki hazám, nemzetem
hü szolgálatában őszültem meg. Hizelgés nem
kenyerem, mi szivemen: az a számon. Én a férfiul csak ugy becsülhetem, ha férfias cselekvényekért él és hal. E mai nap tisztválasztási eredménye , férfias dolog. Pénz és cselszövények
felett: a szellem és becsület győzedelmeskedett. — Nemes barátim! — azt mondja a példa-
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s z ó : ,,jó bornak nem kell czégér" — Isten
tartsa meg nemes barátimat erőben egésségben,
hogy nemzetünk javára, díszére, független és
meg nem vesztegethető lélekkel működhessenek.
VIHAR. Köszönjük alásan. Vitéz kapitány ur bölcs
szavaihoz fogjuk magunkat alkalmazni (az egyik
zászlótartóhoz). Markos öcsém. mi van irva a
zászlódra?
MARKOS. Éljen az igazság !
ZENGŐ. Hát a te lobogódon Vállai sógor minő felirat
van? —
VÁLLAI. Éljen a becsület?! —
VIHAR. Nemes atyánkfiai! itt, otthon és mindenütt
ugy erezzünk, a szerint cselekedjünk, a mint az
igazság és becsület kivánja.
Átalános felkiáltás. Éljen az igazság! — éljen a becsület!
ZORDON. Nemes barátim! Ki hát a vivát?
A népség. Fontos Péter — éljen — vivát ?
(A jelenet szelleméhez alkalmazott öreg magyar nóta
mellett a függöny legördül).

(Vége).
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