
ELSÔ RÉSZ

Elsô kép

Tér Langyos fôorvos háza elôtt, délelôtt, kánikula.
Tornyai szolgabíró érkezik, épp nyitná a kaput, mikor észreveszi az utá-
na jövô Hajlósit

HAJLÓSI Alázatos szolgája a tekintetes szolgabíró úrnak.
TORNYAI Jó napot. Hová, hová, aljegyzô úr?
HAJLÓSI Én, kérem, csupántly az alázatos tiszteletemet akartam

tenni a tekintetes szolgabíró úrnál… de nem volt szerencsém a
tekintetes hivatalában találhatni, ugye… S most tessék, a vélet-
len megadá nékem, hogy pont itt…

TORNYAI Véletlenül pont utánam jött. Értem. Hivatalos ügy?
HAJLÓSI Ahogy vesszük, kérem alássan. Félhivatalos.
TORNYAI Hallgatom.
HAJLÓSI Itt? Mégis, ugye, az utcán, tisztelettel…
TORNYAI Ahol ránk jön, barátom. Ha egyszer hivatalos.
HAJLÓSI Félig, kérném alázattal. Félig.
TORNYAI Közférfiú mindenhonn közférfiú. Hat, alkot, gyarapít,

nem halogat.
HAJLÓSI Igenis, kérem alássan, ha minden tisztviselô ily buz-

galommal állana a vártán, mint a szolgabíró úr… hát a restség
nyögdelô fellegei honunk egérôl…

TORNYAI …Üljön le és kezdje. In medias res.
HAJLÓSI Pontosan, szolgálatjára a tekintetes úrnak. Bizalmas ter-

mészetû ügyrôl van szó. Dr. Langyos fôorvos vendége Tasnádi
Aranka ônagysága.

TORNYAI Tudom. Mi ebben a bizalmas?
HAJLÓSI Özvegy.
TORNYAI Tudom.
HAJLÓSI A gyászév még csak most fogand letelni, és…
TORNYAI …ma a déli harangszókor.
HAJLÓSI Nevezett ônagyságának még leánykorában számos

imádója volt, tisztelettel…
TORNYAI …Ez minden szép leánnyal így van…
HAJLÓSI Igen, de ônagysága egyet, mint hírlik, hogy úgy mond-

jam, a legmesszebbmenôkig kitüntetett.
TORNYAI De aljegyzô úr!
HAJLÓSI Mea culpám, kérem alássan, mea culpám. Én az illetôt…

nem ösmerem, de a köztudomás szerint ônagysága boldogan
nyújtotta volna kezét ezen érdemdús férfiúnak, ha a szülôk más-
hoz nem parancsolják…

TORNYAI Tesznek ilyet botor szülôk valóban.
HAJLÓSI De most nevezett hölgy újfent szabad, annyival inkább,

hogy szüléit dettó jobb életre szólítá a halál…
TORNYAI Ônagysága nyilván élni fog e szabadsággal…

X X X I X .  é v f o l y a m  5 .  s z á m D R Á M A M E L L É K L E T  ■  2 0 0 6 .  M Á J U S ■ 11

A  M A G Y A R  S Z Í N H Á Z I  T Á R S A S Á G  F O L Y Ó I R A T A

D R Á M A M E L L É K L E T  2 0 0 6 .  M Á J U S

TISZTÚJÍTÁS
NAGY IGNÁC SZÍNMÛVE MENTÉN ÍRTA PARTI NAGY LAJOS

S Z E R E P L Ô K

Tornyai, szolgabíró
Dr. Heves, ügyvéd

Farkasfalvy, alispán
Dr. Langyos, fôorvos 
Aranka, a sógornôje

Kinga, a felesége
Hajlósi, aljegyzô 
Nelly, szobalány
Darabos, jurátus

Schnaps, fogadós
Damázsdi, köznemes

Virágos Mihály, köznemes
Aranyos György, köznemes

Zabfalussy, köznemes
Ölsey, köznemes

Sámodi, köznemes
Karmady, köznemes

Filkovits, inas Langyoséknál



HAJLÓSI Punktli errôl van szó, kérném tisztelettel. A tekintetes
Farkasfalvy alispán úr, hogy kifejezzem magamat, szintén szép-
nek találja a fiatal özvegyet.

TORNYAI Hogy Farkasfalvy? …Nos, csakugyan? Ez becsületére vá-
lik az alispán úr ízlésének.

HAJLÓSI Horribile, nôül is venné.
TORNYAI Nôül!? 
HAJLÓSI Nôül, tisztelettel. 
TORNYAI Na és? Ha nôül, hát nôül. De remélem, nem általam

óhajtja megkéretni ônagysága kezét az alispán úr?!
HAJLÓSI Nem hinném, kérem alássan. Hanem olly ideája tá-

madott, hogy a leánykori férfiúhoz a szép özvegy mindmáig haj-
landósággal viseltetvén, ezen illetô ônéki, már tudniillik Far-
kasfalvynak, ööö… útjában tetszik állani.

TORNYAI S tán én szegjem nyakát e bizonyos boldog férfiúnak?
HAJLÓSI Isten ôrizzen, kérem, isten ôrizzen. Hanem a tekintetes

szolgabíró úr tetemes befolyással bírván az illetô egyénre, egy
szavával reábírhatná, hogy mondjon le ama kézrôl. Ennek fejé-
ben a tekintetes alispán úr a tekintetes szolgabíró urat pártvo-
nalice másodalispánná megválasztatná. Úri becsületszavilag,
kérem.

TORNYAI Vagy úgy! S persze ha én másodalispán lennék, ön lépne
a helyembe. 

HAJLÓSI Félre tetszik érteni a szolgabíró úrnak. Hiszen ismer
engem az én legmesszemenô szerénységemmel, hát hogy is to-
landanám fel magamat egy oly hivatalba…

TORNYAI …melyhez a szerény képességei roppant gyöngék, ha
nem tévedek…

HAJLÓSI A számból vette ki a tekintetes úr. Hogy is avanzsíroz-
hatnám egy ily feddhetetlen férfiú utódjának lenni…

TORNYAI …Nagyon kedves az aljegyzô úr. Ez volt volna tehát ama
félhivatalos dolog. 

HAJLÓSI Pontosan, kérem alássan.
TORNYAI Akkor hát…
HAJLÓSI Volna itt még valami, amit Farkasfalvy alispán úr, szigo-

rúan mellesleg, kérem, elpöttyente, ha szabad magam így kife-
jeznem… Hogy ugye az ô legnagyobb pártja jutalmazhat is, de
büntethet is. Summárum a tisztújításon bukni is lehet…

TORNYAI Vagy úgy… ígérget is, meg fenyeget is.
HAJLÓSI Mea culpa, kérem, ha egyszerû szavaimmal megbántani,

netán megijeszteni sikerültem volna a tekintetes urat…
TORNYAI Szó se róla. Alászolgája, jövendô szolgabíró uram.
HAJLÓSI Ó, ó! Tréfálni méltóztatik!? Alázatos szolgája. (Elmegy)
TORNYAI Micsoda féreg! De igaza lehet, az idô sürget, nyakunkon

a választások, márpedig amit az alispán kitervel, azt keresztül is
viszi. 

Jön Heves Kálmán

HEVES Károly! A lakásodon kerestelek, s az utcán talállak meg.
TORNYAI Mi szél hozott?
HEVES Ohó, a tisztújítás szele, kérlek.
TORNYAI Tán csak nem korteskedni jövél?
HEVES De bizony.
TORNYAI Aztán ki mellett?
HEVES Magam mellett, kérlek.
TORNYAI Hogyan? Indulsz hát te is?
HEVES Miért ne? Csak van tán annyi eszem, hogy szolgabíró le-

hessek?!
TORNYAI No, az attól függ, mire taksáljuk e stallumot. Szolgabíró

akarsz lenni? 
HEVES Az leszek.
TORNYAI De hisz a szolgabíró én vagyok! Aztán minek neked pes-

ti ügyvéd létedre a megyei hivatal?
HEVES Oka van annak. Mindjárt elmagyarázom.
TORNYAI De ne itt az utcán, jer, menjünk a lakásomra.
HEVES Mit nekem utca vagy nem utca! Igenis, az utcán is lehet

fontos dolgokról beszélni. Én, kérlek, nem vagyok az elôítéletek

gépszerû állatja, hogy nem utca. Igenis, a jövô az utcáé. Félre a
megcsontosodott konvenciókkal. Mindent meg fogandunk vál-
toztatni. Éljen az újítás. A haladás. Ami nincs az utcán, az…

TORNYAI Jól van már, halljuk! 
HEVES Vess meg, de én minden elôtt becsre vágyom. Igenis, ki

akarok tûnni. Erre két út leend, a sajtó, valamég a politika or-
szágútja, hogy úgy mondjam. A sajtó kiesik, ez a Kossuth, kérlek,
ez jobb énnálam, marad tehát a megyei tisztségviselet.

TORNYAI S épp a mi vármegyénket óhajtod boldogítani.
HEVES Gyógyítani, kérlek. Megyétek ugyanis veszélyesen, abnor-

málice beteg.
TORNYAI Nocsak.
HEVES Igenis, míg máshonn a haladás szent igéje lábra kapott, ti-

nálatok a setét tespedés kislelkûsége magát az új idôk szelle-
mének orvossága által felhôkbe karoltatni nem hagyja, punnyadt
füleivel a közjólét vértanúinak kiáltását meg nem hallja, amint
halotti dalt zengenek a múlt betegei fölött északtól délig, kelettôl
nyugatig. És vajjon ki a fô tespedet nálatok?

TORNYAI Kíváncsivá teszel, kérlek.
HEVES Farkasfalvy. Elsô alispántok, kérlek. S a második továbbá,

ki a közért minap tevé az elsô jót, amidôn elhalálozott. Ami pe-
dig, már megbocsássál, téged illet mint szolgabírót, hát te…

TORNYAI No, kíváncsi vagyok. Hát én?
HEVES Te pedig langy vagy, kérlek. Úrkiköpésileg. Se hideg, se

meleg. Amint kicsit haladol, azonmód visszatorpansz. Mert lá-
tod te, hogy beteg a közjó, de csak csupán csöpögteted a beteg
szájába az orvosságot. 

TORNYAI Hát, nem is icceszámra…
HEVES Pedig, barátom, icce homo, ahogy a latin mondja. Pártom

és én hatalomra jutván, rögtön bevezetjük a közboldogságot.
Törvénnyel. Nem várhatunk, idônk méhe trambulin minékünk,
kiket zajló lángkebelére ölelend a jövô, ezért elhatározánk, hogy
e vármegyének orvosra és ôrangyalra van szüksége.

TORNYAI Vagyis tereád. 
HEVES Konkrétice énreám. Közbölcsességünk engem választa ki a

közakarat érdemtelen, ám elhivatott szolgájának…
TORNYAI Vivát, vivát… Sok szerencsét, barátom. Ezek szerint te

leszel a szolgabíró, én pedig a választás után megszûnök hivatal-
ban maradni.

HEVES Ohó, nem úgy van az. Hanem emelkedni fogsz. Mert fon-
tolva ugyan, de mégiscsak a haladás barátja vagy. Egy szimpati-
zánt. Hozzá van egy tiszta jellemed, kérlek, s egy igazságszerete-
ted megyei lebontásban. Nékünk szükségünk van rád. Legalábbis
egy darabig. Értesz? Csinálunk belôled elsô alispánt. Na? 

TORNYAI Belôlem alispánt?
HEVES Azt hát. A tisztújításon te fogod kibuktatni a székébôl Far-

kasfalvyt. Na? Ez, mondjuk, határozat, le van disputálva. Én per-
sze mint szolgabíró a haladás lángpallosaként opponálni foglak
szakadatlan, minek a reformok látják hasznát. A következô vá-
lasztásig elrepül az idô, ne féljél…

TORNYAI És?
HEVES Mit és? Akkor én leszek az alispán, s a haladás forgószele

immár rohamléptekkel fogja…
TORNYAI Na de velem mi lesz?
HEVES Te kimaradsz, barátom.
TORNYAI Én, aki szimpatizáltam veletek…
HEVES Ne félj, kapsz oly magas hivatalt, hogy nem gyôzöd zseb-

bel. Érted!? A haza minden elôtt. A hazaboldogítás szent ügy…
TORNYAI …és ti az én megvesztegetésemmel akarjátok boldogítni

a hazát.
HEVES Azzal, amire szükség van, barátom. Amivel a haza boldog.

Az eszközök megválogatásában nem lehetünk finnyásak.
TORNYAI De ha ellenfeletek teszi ugyanezt, háborgástok nem

ismer határt. (Leül) Ezek szerint csak nektek van jogotok a nép
erkölcsiségét megrontani.

HEVES Ohó. Ösmerem ezen undok ellenvetést. Annyira, hogy nem
is válaszolok reá. Nem alacsonyodom le. Hanem úgy lesz, ahogy
elhatároztuk.

X X X I X .  é v f o l y a m  5 .  s z á m22 ■ 2 0 0 6 .  M Á J U S  ■  D R Á M A M E L L É K L E T



TORNYAI És hogyha én… 
HEVES Nincs hogyha. Nincs én. Mi vagyunk van. Alispánná kell

lenned. Beléd helyezendjük a köz bizalmát. A többi megyen ma-
gától.

Aranka és Kinga lépnek ki a fôorvos házának kapuján, kezükben nap-
ernyô. A két férfi köszönését fôhajtással fogadják, majd el

Alázatos tiszteletem a hölgyeknek.
TORNYAI Kezeiket tisztelettel csókolom.
HEVES Mi a patvar! Hát ez a szép Tasnádi Aranka volt!
TORNYAI Csak tán nem ismered?
HEVES Hajaj, midôn Pesten lakott, udvarlói közé tartozék. Nagy

madám, mondhatom. Egyébként csak akarnom kéne… egy sza-
vamba kerülne, barátom…

TORNYAI No, akkor alispánunknak lennél vetélytársa.
HEVES Farkasfalvynak?
TORNYAI Úgy ám! Keze után eseng a szép özvegynek.
HEVES Hogyan? Azt már nem! Mert ez már politikai kérdés, bará-

tom. Hazaüdvei kérdés. Ha ez a baktokány hozzájut Aranka va-
gyonához, a fél országban azt választat meg, akit akar. Ezt én és
legnagyobb pártom a leghatározottabban meg fogom akadá-
lyozni. 

TORNYAI Te? Aztán miképpen?
HEVES Megvannak az eszközeink. Kutyaharapást szôrivel, mint a

népajk mondja. Magam veszem el a szép özvegyet.
TORNYAI Ha isten és a szép özvegy úgy akarja.
HEVES Hát csak méltóztassék úgy akarni! Majd teszünk róla, hogy

akarja. A férfiakarat acélja az akadályok és nehézségek szirtkövén
szikrázand föl igazán. Pfhû, micsoda vagyon, barátom. Tudod-e,
hogy e friggyel legnagyobb pártom, következésképp a honüdv ér-
dekeit mozdítom elôre?

TORNYAI No hát politikából vagy szerelembôl akarod elvenni?
HEVES Mindkettôbôl. Egyik kezemben pártom kebele, a másik-

ban… de hát érted. Államférfiúk vagyunk. Közérdek és önhaszon
ily szentül sohsem fonódtanak még össze, mint az én tiszta
szándékomban. De jut eszembe, hogy kerül ide a madám?

TORNYAI Sógoránál, Langyos fôorvosnál van látogatóban.
HEVES Járatos vagy a házhoz?
TORNYAI Járatos.
HEVES Helyes. Bé fogsz vezetni hozzájuk, még ma. Nincs veszte-

getni való idônk.
TORNYAI Figyelmeztetlek, az alispán igen féltékeny, és figyelteti a

hölgy minden lépését.
HEVES Antul jobb, addig sem ér rá a pártom, hazám s haladásom

alá áskálódni. Két nap nem sok, a szép Aranka enyém lesz.
TORNYAI Vagyonostul…
HEVES Úgy van, kérlek. Ne féljél, majd aztán a te ügyedet is leren-

dezzük a pártommal. A legfôbb, hogy déli harangszókor itt talál-
kozunk.

TORNYAI Legyen. 
HEVES Ajánlom magamat.

Második kép

Langyos fôorvos kertje, verandája, délelôtt. A kertben kisebb épület, a
rendelô.
Langyos a rendelôbôl jön, hosszan nézi Nellyt

NELLY Kezét csókolom. A nagyságos úrnak be tetszett fejezni a
rendelést?

LANGYOS Be tetszett. Hát asszonyod és a feleségem hol vannak?
NELLY Ki vannak sétálva. Jó sokáig odamaradnak.
LANGYOS Aztán miben iparkodsz, lelkem?
NELLY Zászlószalagot szegélyezem. De hát tetszik látni a nagysá-

gos úrnak, nem, ha ilyen nagyon kukéroz?

LANGYOS Nelly, ne nagyságosozzál éngemet. Nem illet az meg.
NELLY Bocsánat, nagyságos uram, de Pesten még a legutolsó sza-

bót, de még a zsidó kereskedôt is nagyságolják.
LANGYOS Hol van az asszonyod?
NELLY Hát mondom, ki van sétálva.
LANGYOS Vagy úgy, persze. Akkor mink most egyedül vagyunk… 
NELLY Én nem! Én ketten vagyok a nagyságos úrral.
LANGYOS Aztán mondsza, Pesten minden szobalány ilyen taka-

ros?
NELLY Hízelkedni tetszik …
LANGYOS Én nem.
NELLY Hanem?
LANGYOS Hanem mintha nem volna túl jó a színed…
NELLY Nekem-e?
LANGYOS Halavány vagy. Ha akarod, meginspektiózlak...
NELLY Nincs énnekem semmi bajom, kezicsókolom. Jól érzem

magamat.
LANGYOS Azt te csak úgy gondolod. Az a legveszélyesebb. Jól ér-

zed magad, aztán egyszer csak…
NELLY Egyszer csak?
LANGYOS Egyszer csak szimptóma.
NELLY Jaj, mindenható istenem, pócsi könnyes kismárjám!
LANGYOS Add ide a kezed! Hadd tapintom a kis üteredet! Hû, mi-

csoda hevesen lüköng a véred… 
NELLY Nekem-e?
LANGYOS Nézzenek oda, most meg beh’ elpirultál…
NELLY Mer úgy tetszik szorítni a kezem, hogy minden vér a fejem-

be tolulkozik…
LANGYOS Nyújtsd csak ki a nyelved!
NELLY Nem nyújtom.
LANGYOS Aztán mér nem? Én orvos vagyok, hadd látom, milyen

színû a kis nyelved.
NELLY És ha milyen színû?
LANGYOS Akkor beteg vagy. Odabenn megmutatod, a ren-

delôben?
NELLY Hát hogy mehetnék én oda be kettesbe egy… a nagyságos

úrral.
LANGYOS Nincs ott mit félni. Uccu, ellenôrizzed csak. Eridj be

elébb magad. 
NELLY Aztán magam minek menjek be?
LANGYOS Találsz az asztalon két üveget, a barnát hozzad ki. Egy

kis nyúg-keverék. Az majd jót tesz.
NELLY Aztán kinek tesz jót? A nagyságos úrnak vagy nekem?
LANGYOS Hát neked, te tûzipattanás. Ne félj, a barna nem lesz

keserû. Finom cukros. Na eridj!
NELLY Hát, ha parancsolja a nagyságos úr, bemegyek. 
LANGYOS Hô, de nagyon kitanultad a szobalányi iskolát azon a

Pesten…

Aranka és Kinga érkezik. Langyos rázárja Nellyre a rendelôt, a kulcsot
zsebre vágja

ARANKA Látszik, Kinga, hogy kisvárosi asszony lettél. Oly kényel-
mesen jársz, alig tudsz vélem lépést tartani.

KINGA Mert te meg rohansz nyakadtöriglen. Az pedig egészségtelen.
ARANKA Hja, mi odafenn, a fôvárosban ehhez szoktunk, drágám.
KINGA Lassan járj, tovább… várj, hogy is fakad ez a népajkon?

Mindegy, várj. Kivéve a politikát. Mert abban magam is a gyors
haladás híve vagyok.

ARANKA Sógor, sógor, mire kapatod te a feleségedet? Másról se
kegyeskedik beszélni, mint a pártok és a pártok, hát a fejem bele-
sajdul a sok haladizásba meg maradizásba.

LANGYOS Isten ments, hogy én szoktatnám rá.
KINGA De igenis hogy te. Mert néked csak a kávéházad van, meg

a kuncsaftáló betegeid, kik tôlem idôdet elrabolják. Nekem is csak
kell valami élv! Hogyne kapnôk rá a hírlapokra meg a röpira-
tokra.
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LANGYOS Fölötte túlozol, édeském. Meg kell hogy értsél engemet.
Ezerszer megmondtam…

ARANKA Elég, elég, nem érdekel a családi perpatvar. Nem baj, ha
a férj nem foglalkozik a feleségével. A fôdolog, hogy más nôvel ne
foglalkozzék. Nelly, Nelly… hol ez a lány?

LANGYOS Bizonyára künn idôz a kertben. Egy ilyen városi szoba-
leány odavan a virágokért.

ARANKA Nelly, Nelly!

A rendelôbôl zaj hallatszik

KINGA Ki van a rendelôben?
LANGYOS Senki… A Hektor. Hektor, maradj szépen! Most nem

jöhetsz ki.
KINGA Rudolf, mért vagy ilyen zavart?
LANGYOS Én zavart? Mért? Ugyan mért! Súlyos beteghez me-

gyért… Igen. S mint tudod, ilyenkor egy orvos… zaklatissimus…
ARANKA Akkor csak siess, nem tartóztatunk.
LANGYOS Ó, nem úgy sietek, hogy mennem kell…
KINGA Mit mondasz? Hát mért váratod szegényt?
LANGYOS Ezt te nem érted, édeském… a dolog súlyos, de nem

sürgôs.
ARANKA Csak nem azt mondod, sógor, hogy némelykor jobb, ha

az orvos elkésik?
LANGYOS Dehogyis, kérem! Illetve… dehogyisnem.
KINGA Mi lelt, Rudolf? Még sohse láttalak ily izgatottnak.
LANGYOS Csalatkozol, édeském, hidd el, ebben csalatkozol.
INAS (kilép a házból, Arankának) Levél érkezett nagyságodnak. (A két

napernyôt beviszi az asztalról a szobába)
KINGA Pestrôl jött?
ARANKA Dehogy, innen helybôl. Alispántok írt.
KINGA Farkasfalvy? Mi dolga veled?
ARANKA Hogy mi? (Kibontja, olvassa) No hiszen… Még ilyet! Egész

ünnepélyességgel megkéri a kezemet, s közli, a válaszért maga
jön el félóra múlva.

KINGA Aranka, az istenért, hozzá ne menj Farkasfalvyhoz! Az egy
maradi! Egyenesen tesz a haladásra. A felvilágosodásra. Az egy
setétlajos. Egy uhu. Valósággal.

LANGYOS Uhu, uhu, uhuhu. Hát ez jó, édeském.
ARANKA Ugye nem veszed rossz néven, sógor, ha mi most elvonu-

lunk Kingával…
LANGYOS Én-e? Sôt! Vonuljatok csak. Nyugodtan.

Jön Tornyai és Heves

TORNYAI Hölgyeim, engedjék meg, hogy úri körükbe Heves Kál-
mán pesti ügyvéd barátomat bevezessem.

KINGA Nagyon örvendünk.
ARANKA Isten hozta, ügyvéd úr! Isten hozta, szolgabíró úr.
HEVES Ônagysága ismeretségével már büszkélkedhetem, s tán sza-

bad remélnem, hogy nagyságos testvérének is kegyeskedett ró-
lam nehány szót ejteni. Fôorvos úr, örvendek a szerencsémnek.

LANGYOS De talán tessünk az elfogadó szobába parancsolni.
HEVES Ugyan kérem, jobb idekünn, a természet lágy ölén, minek

én nagy barátja vagyok. Szabad embernek szabad természet, ké-
rem. Horribile mi ád szebb foglalatot az ékes úri dámáknak, mint
e pompás kert s a gyönyörû fák.

KINGA Úgy méltóztassanak helyet foglalni.
ARANKA Minek köszönhetjük, hogy az élvdús Pestet ön odahagyá?
HEVES Ah, kérem, én világosságpárti vagyok, s midôn Pest egérôl

a legragyogóbb csillag letûnt, annak sötétségét tovább nem szen-
vedhettem.

ARANKA Ön mindig csak a régi hízelgô.
KINGA Mi a helyzet Pesten a pártokkal?
HEVES Oh, hát igen, a párták… Hogy a párták? Hát megvallom…
TORNYAI Ônagysága a politikai pártokat gondolja.
HEVES Mármint a politikai… Vagy úgy! Ezer mea culpa! Azt gon-

doltam, a hölgyek inkább a divatra kíváncsiak.

LANGYOS Jobban is illik hozzájuk.
KINGA Az én férjem a párton van, ha az asszony csak rabnôje urának.
HEVES Ohó, fôorvos úr, ez nem szép. Sôt. A hölgyek uralkodnak a

szíveinken, a szív irányítja a tetteket, ergo ergorum a nôk kormá-
nyozzák e hont. Miért ne kaphatnának megilletô részt a köz-
ügyekben is?

KINGA Beh szépen mondja! A férjemmel gyakran vitáztam már ez-
iránt. De valahányszor politikára kerül a szó, azon helyütt elalszik.

TORNYAI Fôorvos úr, csak nem? Igaz ez? Mellesleg magam is job-
ban szeretem, ha a hölgyek a csendes háziasság terepén vitéz-
kednek. (Arankához) Nagysád miképp méltóztatik vélekedni?

ARANKA Én osztozom önnel. Mi, asszonyok, csak rendkívül rit-
kán avatkozzunk a köz ügyeibe. Akkor is legelébb a pillantásunk-
kal, mi a gyenge férfit tán jó ügyekre képes kommandírozni.

LANGYOS Csak nem akarsz te meg pillantással korteskedni?
ARANKA Ki tudja?
KINGA Ugyan miért ne?
HEVES Oh, bár lenne szerencsém ily kortespillantásoktól emeltetni!
KINGA Csak nem ön is jelölteti magát a tisztújításon?
HEVES Nagysád a vesémbe lát, ha szabad magam kifejeznem.
KINGA És melyik állásra pályázik?
TORNYAI Heves barátom a helyemet akarja elfoglalni.
ARANKA Az ön helyét? Szolgabíró akar lenni?
TORNYAI És fenekestül kívánja felforgatni megyénk közszellemét.
KINGA Ah, valóban? 
HEVES Azt remélem, asszonyom, hogy pár év, és a sári bivalyból,

ami e vármegye, eget hasgató sasmadár leend buzgóságom nyo-
mán.

KINGA Oh, sasmadár! Hogy úgy van! Mi’ nemes szándék! Reám
ön számíthat. S reménylem, Arankára is.

INAS Bokrosné asszonyság kéreti a tekintetes urat, méltóztassék
hozzá sietni.

LANGYOS Mi baja megint?
INAS A kisasszonynak vannak görcsei.
LANGYOS Na jól van, jól.
KINGA Már hogy volna jól?
LANGYOS Hát akkor nincs jól. Nem kell annyira kétségbeesni.
HEVES Siessen, fôorvos úr, mai napság a görcsök igen veszélyesek

lehetnek.
LANGYOS Eh, fôzzenek neki szegfûteát. Eridj, mondd meg. Majd

meglátogatom.
ARANKA Na de sógor, ez már mégse szép!
HEVES Csatlakozom az elôttem szóló ajakhoz, és mint a hazaha-

ladás letéteményese, sôt annak pártja nevében felszólítom önt…
LANGYOS Ugyan! Megpofozta a cselédet, aztán görcsbe rándult a

keze. Majd meg a szobalánynak fog a hajába kapni. Szót se érde-
mel, higgyék el.

KINGA Nem értelek. Eddig legalább a hivatalod iránt volt benned
némi buzgonária…

LANGYOS Most is van, édeském, ne félj! Inkább vendégünkkel tö-
rôdj! Még nem is látta a kertet, pedig megyeszerte híres, kérem
alássan, megyeszerte. Egy kis séta tán nem ártana.

TORNYAI A fôorvos úrnak igaza van. Nézzük meg a kertet! (Aran-
kához halkan) Kérem nagyságodat, legyen Heves barátom iránt
engedékeny, s ha kegyed kezére pályázna, ne méltóztassék visz-
szariasztani!

ARANKA A kezemre? Ne riasszam vissza? És ezt ön, épp ön taná-
csolja? 

TORNYAI Okom van rá, asszonyom. Testvérének a kertben min-
dent megmagyarázok. (Kingához) Ha nagysád megengedi, és ka-
romat elfogadja…

HEVES (Arankához) Nekem pedig szabad a nagysád karját…
ARANKA Oh, de napernyôink nélkül ki nem mehetünk. Nelly!

Nelly! Hol bujkál e haszontalan leány?

A rendelôbôl zaj hallatszik

HEVES Hah, mi volt e nyöszörgés?
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LANGYOS Légy csendes, Hektor. Értsd meg, most nem szabad ki-
jönnöd… Megyek, édes Arankám, utánanézek én napernyôitek-
nek. (Bemegy a házba)

HEVES A fôorvos úr tán a vadászat barátja?
KINGA Dehogy. Csak divatból tart puskát meg vizslát.
LANGYOS (egy nap- és egy esernyôt hoz) Itt vannak. Neked is hoz-

tam egyet, édeském. 
KINGA De hát az istenért, ez egy esernyô.
ARANKA Sógor, tán csak nem a szerelem bánt, hogy így meg vagy

zavarodva?
TORNYAI A fôorvos úr nyilván valami orvosi feladványon töri a

fejét. Tán valami új gyógymód…
LANGYOS Ah valóban, igazad van. Hozok, édeském, napernyôt,

ha azt kívánod. (Visszaviszi az esernyôt a házba)
HEVES Nagysád ezentúl állandóan itt szándékozik lakni?
ARANKA Még nem tudom. Igen megszoktam már a nagyvárosi

élénkséget.
HEVES De egy szeretô férj oldalán, ki önt imádná, ki minden perc-

bôl az örömélvezet nektárját facsarná elô…
ARANKA Oh igen, ilyen helyzetben mindenhol boldognak érezhe-

ti magát az ember.
KINGA (halkan Tornyaihoz) S mi volna a terv, mi ilyen eszközt kí-

ván?
TORNYAI A kertben elmondom.
LANGYOS (jön a napernyôvel) Itt van, édeském, alig leltem.
HEVES Fôorvos úr, nem visszük magunkkal a vizsláját? Én nagy

barátja vagyok a szabad magyar vadászatnak, s a kutyákat kivált
kedvelem… Hektor, Hektor!

LANGYOS Ó, kérem, az nagyon harapós… nincsen még kitanítva
ugyanis…

HEVES Adja hozzám négy hétre, jurátusom majd kitanítja, nagyon
ért hozzá. Oly kezes lesz, már bocsánat, mint egy szobaleány.

LANGYOS Hogy? 
HEVES Pardon, csak egy élc volt…
ARANKA Aztán a Bokros kisasszony görcseit ne feledd, sógor!
LANGYOS Dehogy. Csak tessenek nyugodtan sétálni.

Jön Farkasfalvy

FARKASFALVY Szolgája a fôorvos úrnak. Alázatos tiszteletem a
hölgyeknek. (Arankához) Nagysád megbocsát, hogy kérô levelem
nyomában máris személyesen attakérozni bátorkodtam, de
huszár létemre, ugye a vágyaim… valamint a fennforgó körülmé-
nyek…

HEVES Kérô levél? Micsoda kérô levél?
FARKASFALVY Á, Heves úr is itt van! Istennek hála, legalább egy éve

múlt, hogy nem volt szerencsém.
HEVES Valóban. Ha nem csalódom, végrehajtást eszközlöttem

bizonyos örökségi pénzösszegek miatt…
FARKASFALVY Oh, az igen sajnos volt, feledjük el, beszéljünk

másról.
HEVES Talán a kérô levélrôl, ha szíveskedne…
LANGYOS De uraim, ne feledjék, önök sétára indultak. Bizonyára

az alispán úr is szívesen önökkel tart. A kert elragadó egy ilyen
szép napon… 

FARKASFALVY Úgy van, kérem, s e szép napot a nagysád egyetlen
kicsiny szava életem legszebb napjává teheti.

ARANKA De hát alispán úr, itt és most?
FARKASFALVY Mért ne, kérem alázattal. Egy huszárnál ez így megy.

Én szeretem a gyors lerendezést, aztán vágta, mint a viheder, ha
szabad így magam kifejeznem. Az egész vármegye tudja, hogy a
szívem rég nagyságodért dobog. Ím hát e tisztes tanúk elôtt
élôszóval újítom meg kérelmemet. Adja nékem a kezét nagysád,
s én ígérem, hogy mint tisztelô és szeretô férj vezetem önt csú-
csain és völgyein örömben és bánatban élete változatos pá-
lyáján…

ARANKA Alispán úr, én…

HEVES Bocsánat, nagyságos asszonyom, ezer pardon, de nem
hallgathatok, ha tán e felszólamlásomat rendkívülisége és gyor-
sasága miatt gáncs is éri. Én nem vagyok az elôítéletek gépszerû
állatja, miként, remélem, nagyságod magvas szellemét is átmele-
gítette haladó korszakunk forró lehe, s vakmerôségemnek helyet
kegyeskedik adni…

ARANKA Na de ügyvéd úr, ez a bevezetés…
HEVES Hosszú volt, tudom, de most már rövid leszek. Nagysád is-

mer, s tudja, hogy nem kenyerem a kétkedés, de a legkötelezôbb
szerénységgel is mondhatom, hogy Magyarország évkönyveiben
a Heves név gyakran és magos ázsióban cseng, ezért ôseim min-
den nyíltságával vagyok bátor…

FARKASFALVY Nagyságos asszonyom, szabad kérdenem, miképp
határozott? Addig az ügyvéd úr bizonyosan szíves lesz várakozni…

HEVES Nem és nem leszek szíves. Én a nagysádot elsô megpillan-
tása óta férfiszívem egész dobogó tüzével szeretem, hajszálra
azon tûzzel, mely hazám boldogságáért fakadand, kérem alás-
san, miáltal most nagyságod kezéért esedezem.

FARKASFALVY Uram?!!!
ARANKA De uraim!
HEVES Kegyes válaszát várom nagyságodnak.
FARKASFALVY Azért mégiscsak van, kérem, ebben a honban egy…

egy érkezési sorrend…
ARANKA Az alispán úr levelét félórája kaptam kézhez, az ügyvéd úr

pedig ebben a pillanatban nyilatkozott… hát megérthetik, hogy
egy gyönge nônek… idôre van szüksége…

HEVES Oh, mennyi báj és elmekellem! Épp az idô, mely nékünk
dolgozik, nagysád, épp az kényszerít esedeznem térdemiglen…
Tekintettel a körülmények rendkívüliségére… s a hon üdvére,
melynek nehéz üterét vállamon hordozhatom, nos, minderre
kérem, igenis…

KINGA Bocsánat, uraim, testvérem belátja, hogy e nagy idôk gyors
válaszokat igényelnek, s ami más hölgyeknek hetek, sôt hónapok
tépelôdése, az néki pár perc lesz, megígérhetem. Most vissza-
vonul vélem szobámba. Addig tessenek türtôz. Jer, Aranka! (Be-
mennek a házba)

FARKASFALVY (Langyoshoz) Engem választ, nem lehet kétséges.
Jöjjön, tapintsa meg az üterem, fôorvos úr, vajh szét ne szakítsa
azt a szívem izgalma. 

HEVES Engem választ, nem vitás… (Tornyaihoz) Hanem, Károly,
te Károly! Hát mit vettem észre?

TORNYAI Ugyan mit?
HEVES Laudérozom az ízlésedet… Mondhatom, ennek a Langyos-

nak igen csinos kis felesége van…
TORNYAI És? Hogy jön ez…
HEVES Látom, miképp suttogtál véle. S hogy mikor karodat néki

fölajánlottad, mily mohó készséggel fogadta.
TORNYAI Állj meg… te egy férjes asszony becsületével játszol…
HEVES Hogy én? Vagy úgy, értelek. Számíthatsz reám. Nem láttam

semmit, nem hallottam semmit.
INAS (levéllel jön ki, odaadja Langyosnak) A nagyságos asszony

küldi, azzal, hogy tessék fennhangon elolvasni. 
HEVES Halljuk!
FARKASFALVY Halljuk!
LANGYOS (olvas) „Bocsánat, hogy a nôi gyöngédség avagy gyön-

geség írásban parancsolja megfelelnem tisztelt kérôim nagybe-
csû ajánlatát. Én, aki ma délben leteendem a gyászt, vagyok sze-
rencsés ünnepélyesen kinyilvánítani, hogy az elsô alispán nejévé
szándékozom lenni…

FARKASFALVY Mondom, hogy enyém!
LANGYOS …azé tudniillik, aki a tisztújításon alispánná megvá-

lasztatik. Addig pedig kérem igen tisztelt kérôimet, hogy min-
dennemû zaklatásommal fölhagyni szíveskedjenek. Özvegy Kép-
szeghy Armandné Tasnádi Aranka.” No, ez cifra, mondhatom.

FARKASFALVY Akkor is az enyém. Az apparátust birtokolom, pár-
tom a legnagyobb. Uraim, ajánlom magamat. (Elmegy)

HEVES (Tornyaihoz) Ládd, megmondtam, hogy az enyém.

X X X I X .  é v f o l y a m  5 .  s z á m D R Á M A M E L L É K L E T  ■  2 0 0 6 .  M Á J U S ■ 55



TORNYAI Csak nem most már alispánságra törsz?
HEVES Mért ne? Pártom és a haza üdve egyazon fogalmak, s nincs

az a punnyadt múlt és jövô, mely szövetségünk megállíthatná.
Azonkívül pénzem van, és a fôispán rokonom. Aranka enyém.

TORNYAI Hát én?
HEVES Te, barátom? Nos igen. Elsô alispánságra ezek után ugye

nem számíthatsz. A másodikat meg föl se ajánlom néked, büszke
természeted nem fogadná el.

TORNYAI Azt semmi esetre se.
HEVES Majd valamit kitalálunk. Vannak bizonyos érdemeid.

Velem jössz? Isten önnel, fôorvos úr. 

Heves és Tornyai elmegy

LANGYOS Isten önökkel. (Kizárja a rendelô ajtaját)
NELLY Hát való ez, tekintetes uram, egy ártatlan szobaleánnyal…
LANGYOS Hallgass! Még jó, hogy nem kezdesz sikitérozni. Remé-

lem, nem ittál az üvegbôl.
NELLY Inkább a halotti könnyûmet ittam volna meg, mint azt a

bájitalt.
LANGYOS Bájitalt? Ricinus volt az, úgyhogy jó, ha nem torkos-

kodtál bele.
NELLY Ricinus, és akkor még az összes kis hímporom is oda van,

ha meglátják, hogy a tekintetes úr rendelô szobájába vagyok be-
zárva…

LANGYOS Nem látta meg senki, ne csipárogjál már!
NELLY …és mi az, hogy én tudatlan meg harapós vagyok…
LANGYOS Hát nem az vagy, te? Na, légy már csöndesen. Ez a kis

tapasz tán segít… (Bankjegyet nyom a szájára) Ha hallgatsz, kapol
még. (Elmegy)

NELLY Nézd csak a vén bakurátusát. Haha! Tíz pengô forint. Ehhez
ugyan könnyen jutottam. A markomban van a fôorvos úr. Sokba
fog kerülni e fertályórás bezárka a nyálzó farkasának.

Harmadik kép

Szoba Langyos fôorvos házában

NELLY …Na, erre föl azt mondta, hogy mutassam nékije a kis nyel-
vemet… aztán meg beküldött a rendelôbe, és egyszer csak rám
zárta az ajtót. Kuksolhattam ottan.

ARANKA Szegény sógor… nagy zavarban lehetett… Beszéltél azóta
vele?

NELLY A süly inkább a szájam kiverje!
ARANKA Errôl egy szót se, senkinek. Érted, Nelly? Egy szót se.
NELLY Még mit nem! Hát akarom én a szûzi ártatlanságomat hír-

be keverni? Nem!
KINGA (belép) Ti nyugodtan varrogattok? Ilyen idôkben?

Nelly kimegy

ARANKA Milyen idôkben? 
KINGA Ilyenekben. Midôn a választás élethalálharca dübörget

minden honkebelt. Aranka, engem nyugtalanít a te merész játé-
kod a kérôkkel. 

ARANKA Miért? Aki mer, az nyer.
KINGA Nem értelek. Minden feltétel nélkül odaígérkezel a jövendô

elsô alispánnak. A legszentebb, hogy is mondjam, ideádat ki-
szolgáltatod a választás kénye-kedvének.

ARANKA És meg is tartom a szavam. 
KINGA Akkor is, ha ez a huszárzsír Farkasfalvy marad az alispán?
ARANKA Az lehetetlen. Gyôznünk kell, és gyôzni fogunk.
KINGA Látom, te föltétlenül alispánné akarsz lenni.
ARANKA Mért ne akarnék? Én szívesen hozzámegyek Tornyaihoz

akkor is, ha nincs rangja semmi, de ha még rangja is van, fényes
és tiszteletre méltó hivatala, hol a haza üdvéért buzgólkodik vé-
lem az oldalán, hozzá egy vármegye megbecsülésétôl övezve…

LANGYOS Á, itt vagytok!
ARANKA Na, sógor, hogy van a Bokrosné leánya? Elmúltak a gör-

csei?
LANGYOS Mire odaértem, kutyabaja se volt. Állt egy széken, s tép-

te a cselédlány haját.
ARANKA Korábban kellett volna érkezned. Mi lesz, ha elterjed,

hogy a betegeid nélküled is meggyógyulnak?
LANGYOS Most gúnyolódol? Pedig nagy újságot hoztam… Hüüü,

iszonyú hôség van.
KINGA Hát ez aztán nagy újság nyáron…
LANGYOS Te is gúnyolódol, édeském. De majd ha meghallod…
ARANKA Ki vele, sógorka, megöl a kíváncsiság, aztán hozhatod az

üvegcséidet…
LANGYOS Mikor a Bokrosnétól visszatérôben a Bûnbeesés patika

elôtt… az ugye azért „bûnbeesés” minálunk, mert a paradicsomi
almafa van rajta, méghozzá a kígyóval…

KINGA Térj már a dologra, ne magyarázgass…
LANGYOS Én csak a sógorasszonykának akartam volna elmon-

dani…
ARANKA Szóval a Bûnbeesés patika elôtt…
LANGYOS Igen… várjatok csak! Nem. Rosszul mondom. Még hogy

Bûnbeesés!? Bocsánatot kérek. A Szürke Csacsi elôtt. Naná.
Szóval…

ARANKA Szóval a Szürke Csacsi patika elôtt…
LANGYOS Nem, Arankám, ebben tévedsz. A Szürke Csacsi nem

patika. A Bûnbeesés a patika. A Szürke Csacsi az…
KINGA …Vendégfogadó. Halljuk már, mi történt!
LANGYOS Az, hogy találkoztam ezzel a Heves ügyvéddel. 
KINGA És?
LANGYOS Hódolatteljes kézcsókját küldi…
KINGA Nagyon köszönöm.
ARANKA Na, ez nem újság. Köszönöm.
LANGYOS Csak ne köszöngesd olyan nagyon, sógorasszonyka!
ARANKA Hogyhogy?
KINGA Hát fogóval kell minden szót kihúzni belôled?
LANGYOS Mert összezavarsz, édeském. És én már azt se tudom,

hol történt, mi történt. Hogy Bûnbeesés vagy Szürke Csacsi…
ARANKA Ej, hát mindegy az, sógorka…
LANGYOS Nem mindegy, mer az egyik a Nagy utcán van, a másik

ellenben…
KINGA A tárgyra, Rudolf, a tárgyra!
LANGYOS Heves úr épp indult, hogy kikocsizzon a vidékre az ô

kedves választóihoz…
ARANKA Naná, ha egyszer szolgabíró akar lenni.
LANGYOS Szolgabíró? Elsô alispán!!!
ARANKA Elsô alispán???
LANGYOS Az.
KINGA Látod, Aranka!? (Langyoshoz) És ezt ô maga mondta?
LANGYOS A tulajdon szájával. Szó szerint azt mondta, hogy… de

elbeszélem az elejétôl. Jó napot, fôorvos úr, így köszöntött. Il-
letve várjatok csak… fôorvos úr, jó napot. Igen. Erre én: Jó napot,
ügyvéd úr. Erre ô, hogy igen örvend a találkozásnak, mert álta-
lam szeretné üzentetni a szép Aranka nagysádnak, hogy meg-
értette a célzást. Azt mondotta a bakon állva, hogy a szép Aranka
meglátta bennem a tehetséget, és a keze által akar engem reábuz-
dítani vagy serkenteni… most bocsássatok meg, ezt nem tudom,
hogy melyik… tán buzdítani, hogy ennek a vármegyének én
legyek az elsô tisztviselôje. Már úgy értem, a Heves. „És én pedig,
fôorvos uram, meg fogok e kacsói bizalomnak felelhetni, hisz ha
Tornyai barátomat alispánná választathattam volna pártvonali-
ce, mennyivel inkább meg bírom tenni magammal, kit Aranka
szép kezének reménye a lehetetlennel szembeszállani is fölbá-
torít.” …Aranyszája van, nemhiába fiskális. És hogy tessek a szép
Arankával közleni, miszerint holnap újfent itt lesz, legalázato-
sabb udvarlása céljából. Na, ezzel a lovak közé csapott, én meg
jöttem hazafelé.

KINGA Jöttél! Ahelyett hogy vágtattál volna.
LANGYOS Betegem volt, édeském, nem jöhettem elébb.
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KINGA Egy órája még nem érdekelt a beteged.
ARANKA Nem érdekelte, mert nagyon mocorgott odabent a rende-

lôjében egy bizonyos…
LANGYOS Haha, de vicces a sógorasszonyka, de vicces.. Hát per-

sze, a Hektor… 
ARANKA Már ha úgy hívták egyáltalán…
LANGYOS No, látom már, én itt két asszony nyelvével el nem bí-

rok. Jobb, ha betávozom a rendelômbe. (Elmegy)
KINGA Na ugye, milyen veszélyes játékba bocsátkoztál?
ARANKA Hát erre nem számítottam…
KINGA Bár ami engem illet, inkább akarnék Heves felesége lenni,

mint Tornyaié.
ARANKA Hogy is említheted ôket egy lapon!?!?
KINGA Heves fiatalabb, elegánsabb, és sokkal gazdagabb.
ARANKA Ez nékem nem szempont. Van elég vagyonom.
KINGA De tüzesebb is. Nagy a befolyása a haladók pártjában,

akárki lehet még belôle… Ki tudja, ha egy esztendô múlva Pestre
utazol véle, az ifjúság fáklyás zenével ünnepel az ablakotok alatt.
S majd e büszke férfi átkarol, kimutat a hömpölygô tömegre,
hogy nézd, kedvesem, e dicsôség mind engem illet…

ARANKA Ez büszke férfi? Ez egy ugrondász. Hidd el, csak torzképe
a szabadelvûségnek. Adj a kezébe hatalmat, s a legundokabb zsar-
nokká fajul.

KINGA Ugyan! 
ARANKA Te tán azt hiszed, ôszintén szeret engem?
KINGA Bizonyos vagyok benne. Oly szépen beszélt. Lelkesen, szen-

vedélyesen.
ARANKA És ha szerelmi ajánlatot fogadna el más nôtôl most,

midôn a kezemet kérte meg?
KINGA Olyat ô sosem tenne.
ARANKA És ha mégis?
KINGA Akkor én becstelen… kurafinak tartanám.
ARANKA Helyes. Bizonyítani fogom néked, kicsoda is ez a te He-

vesed. Ha azt teszed, amit mondok, hamarosan…
TORNYAI (belép) Bocsánat, hogy ismét alkalmatlankodom, de tán

a hírek, miket hozok, mentségemül szolgálnak.
ARANKA A legfontosabbat már tudjuk. Heves faluzni ment, vagyis

ön ellen korteskedni.
TORNYAI Szóval már méltóztattak értesülni nagysádtok…
ARANKA És ön? Ön nem tesz semmit?
TORNYAI Háromévi szolgabíróságom alatt megtettem, ami csekély

erômbôl telt. Rábízom magam a választóimra.
ARANKA Rábízza? Hát nem akar küzdeni az én… az alispánságért?
TORNYAI Küzdeni? Tán inkább megvesztegetni, nagysád, ajándék-

kal bolondítni a népet, kit vezetni lenne kötelességem.
ARANKA Minden nagyrabecsülésem az öné, de ez egyszer talán, a

mai nyilatkozatom után… elvárhatnám, hogy kivételképpen…
TORNYAI Fájdalom, a becsület útjáról kivételképpen sem akarok

letérni…
ARANKA Az ön tanácsára írtam azt a szerencsétlen nyilatkozatot.
KINGA Tanúsíthatom. Míg a kérôk a kertben a szegény testvére-

met ostromolták, ön azt mondta nekem, Aranka válaszoljon két-
értelmûleg, hogy mindegyik magát higgye választottnak.

TORNYAI Igen, válaszoljon kétértelmûleg, hogy a választásig reám
ne támadjanak praktikáikkal. De azt nem tanácsoltam, hogy
nagysád egyenesen a kezét ígérje annak, ki alispánná leend, mert
nem kettô, hanem három férfiúnak nyújtott reményt.

ARANKA No, erre nem is gondoltam.
KINGA Ezt elhirtelenkedtük.
TORNYAI De azért ne aggódjanak oly igen nagyságtok.
ARANKA Ne aggódjunk, ezek után?
TORNYAI Bízzanak a fôispán bölcs belátásában. Ismerve Heves

túlzó elveit, aligha fogja jelölni.
KINGA Aligha? Ha egyszer rokona?! Ez hiú reménykedés, szol-

gabíró uram. Heves jelöltetni fog. Ön pedig, mint tudjuk, se ösz-
szeesküdni, se vesztegetni nem hajlandó a kényes ízlésével.

ARANKA És akkor mi lesz?

TORNYAI Akkor Heves lesz az alispán. 
ARANKA Na de velem mi lesz?
TORNYAI Nagysád reám nézvést újból elveszett, hacsak Heves

önként vissza nem lép. Avagy ha ön adott szavát meg nem szegi.
Vagy ha a barátomat párbajban fôbe nem lövöm.

KINGA Az istenért, ne!
ARANKA Abban ön bizonyos, hogy Farkasfalvy hivatalát meg nem

tarthatja?
TORNYAI Bizonyos vagyok. A választók ôtôle mindenáron szaba-

dulni akarnak. De inkább szavaznak Heves mellett jó pénzért,
mint mellettem ingyen…

ARANKA Én…
TORNYAI Esedezem, ha nagysád érettem akár csak egyetlen fillér-

rel közbelép, hát én…
ARANKA Mit nem gondol! 
NELLY Az ebéd a kertben tálaltatik…
KINGA Tornyai úr, szabad a karját? A vendégnek a háziasszonyt

illik vezetni.
ARANKA Jól van, csak menjetek, én addig elszeretem a férjedet.
KINGA Csak ne késsetek, mert kihûl a leves.
ARANKA (beszól a rendelôbe) Sógor! Rudolfka!
LANGYOS (kilép) Mit parancsolsz, Arankám?
ARANKA Az attól függ. Korteskedett már valaha az én sógorkám?
LANGYOS Soha, kérlek szépen. Egy választáson nekem annyi a

tisztem, hogy látleletet készítek. Bevert fejek, kivert szemek, tö-
rött bordák. Meg persze az exitig menô agyonverés.

ARANKA Na, akkor… (Teli bugyellárist vesz elô) …most korteskedni
fogsz. 

LANGYOS Én soha. A világért sem.
ARANKA Ha nagyon szépen kérlek, akkor sem?
LANGYOS Nem. Én semmiféle politikába nem keveredek. Én nem

vagyok tagja semmilyen pártnak. Úgyhogy bocsánatodat kérem,
de nem.

ARANKA Ha bemegyek véled a rendelôdbe, akkor sem?
LANGYOS Mi? Micsoda? Márhogy te, velem?
ARANKA Na ne ijedj meg. Akkor bemegy valaki más… a kis nyel-

vecskéjével… a Hektor, mondjuk…
LANGYOS Nem értelek, sógorasszonyka…
ARANKA Dehogynem. Úgyhogy még ez órában elkezded a kortes-

kedést.
LANGYOS De hát hogyan, és megbocsáss, mibôl? Ha Kinga ezt

megtudja…
ARANKA De buta vagy sógorka! Természetesen az én kontómra.

Persze ez nem derülhet ki. Ha kiderül, letagadom…
LANGYOS Ezt nem kérheted tôlem.
ARANKA Nem is kérem. Követelem. Vagy azt akarod, megtudja a

feleséged, hogy tíz forintot adtál egy csinos kis vizslának, akit be-
zártál a rendelôdbe?

LANGYOS Csak a tíz forintot ne, kérlek… tudod, hogy milyen…
ööö… beosztó, ebbe az összegbe belebetegszik.

ARANKA Az összegbe? És Nellybe nem?
LANGYOS Pszt! Ne olyan hangosan… Hát abba is. Ugye nem tu-

dott meg semmit?
ARANKA Még nem, és nem is fog tudni, ha azt teszed, amit mon-

dok. Tessék, itt egy kortesjelvény. Tûzd szépen föl.

Negyedik kép

Szoba az alispán hivatalában

DAMÁZSDI Csak gyöjjön utánam, Mózes gazda. Mindjár bejelen-
tem a tekintetes alispán úrhó. Addig itt várjon kend.

SCHNAPS (Damázsdi után belép) Ha még egyszer kendnek szólít,
Damázsdi uram, hát bizony isten, én is kendezni fogom az urat.

DAMÁZSDI Há’ nézzenek oda! Mi a manó! Hát elment a kend zsi-
dó esze? Hát majd még nagyságoljam is kendet?
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SCHNAPS Miért ne, ha szabad kérdeznem. Nem én leszek az elsô
zsidó, akit Damázsdi uramnál különb emberek megnagyságol-
nak. De ne vitázzunk ezen. Jelentsen be hamar az alispán úrnak.
Nem fogom az idômet kendre vesztegetni.

DAMÁZSDI Ezt nékem mondod, te? Há’ porrá zúzlak, te pajesz-
magyar! Hát én tizenöt évig voltam Frigyes huszár. Én nemes-
ember vagyok, éppúgy mint maga a tekintetes alispán úr.

SCHNAPS Az már nem úgy van, barátom, mint régen. A legutolsó
országgyûlés óta a zsidó is ember. Kimondatott. Mint bárki más,
olyan. Isten áldja meg a derék férfiakat, kik a törvényt csinálták.

DAMÁZSDI Bár inkább kergettek vón ki tikteket.
SCHNAPS Azt ugyan soha nem teszik, mert sokszor megszorulná-

nak, ha a zsidó pár forintocskát meg nem iparkodna takarítani.
DAMÁZSDI Csalásbúl.
SCHNAPS Kinek van több esze, annak-e, aki csal, vagy aki nem

hagyja magát csalni?
DAMÁZSDI Szád béfogjad, mer a nyelved kiszakajtom.
SCHNAPS Azt rosszul tenné kend, ha reám ítélet nélkül kezet emel-

ne. Az emancipáció óta nem úgy megy az.
DAMÁZSDI Megen kendezel, te!? Ne félj, adnék én néked olyan

emancipácát, hogy a deres is beleszakadna. Egy szavamba kerül,
hogy bémondjalak a tekintetes úrnak.

SCHNAPS Na, akkor mondja be kend, hogy itt vagyok.
DAMÁZSDI Há’ nem mondom, hogy ne kendezzé’, büdös!?
FARKASFALVY (belép) Micsoda lárma ez itt?
DAMÁZSDI Parancsára, jelentem alássan, béhoztam a zsidót.
FARKASFALVY Jól van, elmehet kend.
DAMÁZSDI Ez engem, tekintetes uram, a nemzeti becsületemben

sértett meg.
FARKASFALVY Na aztán hogyan sértette meg kendet?
DAMÁZSDI Lekendezett, instállom.
SCHNAPS Mert ô is engem. S ugye, ha a tekintetes úrnak megen-

gedni méltóztatik, ezt az emancipáció szellemében manapság,
szóval… tetszik érteni?

FARKASFALVY Igaza van, Mózes. Mindnyájan egy haza gyermekei,
vagyis testvérek vagyunk. Felebaráti kötelességünk, hogy ne vi-
szálykodjunk, hanem szeretettel öleljük át egymást.

DAMÁZSDI De tekintetes uram, egy zsidót, mégiscsak…
FARKASFALVY (halkan) Hallgasson kend. Most ez nem aktuális.

Majd ha túl vagyunk a tisztújításon… ne féljen, kihúzzuk a derest a
napra. Érti kegyelmed? Na, menjen, ha nem akarja, hogy megha-
ragudjam!

Damázsdi elmegy

SCHNAPS Hálás köszönetem, tekintetes uram.
FARKASFALVY Csak a kötelességemet teljesítém. Nem illet érte hála.
SCHNAPS Hívatni méltóztatott a tekintetes alispán úrnak.
FARKASFALVY Egy kis beszédem van magával, Mózes. Ki lakik most

a fogadójában?
SCHNAPS Egy pesti ügyvéd, tekintetes uram. Bizonyos Heves. Ki-

bérelte volt az egész Szürke Csacsit, három napra. Igen drága, fi-
nom úr. A jurátusa szintén. 

FARKASFALVY Heves úr a fogadót ki számára bérelte ki?
SCHNAPS Félórája tíz szekéren negyven nemesúr érkezett.
FARKASFALVY Mennyi bor van nékik rendelve?
SCHNAPS Ami beléjük fér, tisztelettel. Sôt, még annál is több. A leg-

jobb borból. Húsz krajcár literje.
FARKASFALVY De egy kicsit csak megkereszteli ön…
SCHNAPS Inkább magamat, kérem, mint a boromat. Az én jó hí-

rem többet ér.
FARKASFALVY Mennyit?
SCHNAPS Semennyit, tekintetes uram.
FARKASFALVY Na jó, ötszáz pengô forintot adok, ha a legrosszabb

borával itatja ôket. Meg ha a legrosszabb ételt adja nekik. Kicsit
megkozmásítja, érti…

SCHNAPS Kérem, az lehetetlen.

FARKASFALVY Olyan nincs, hogy lehetetlen. Legföljebb kevés az
ötszáz.

SCHNAPS Lehetetlen, kérem, az az úr becsülettel, továbbá kész-
pénzzel fizet.

FARKASFALVY Az az úr egy veszedelmes felforgató.
SCHNAPS Ó, nem hiszem én azt. Tegnap egyenesen azt mondta

nekem, hogy ha az ô legnagyobb pártja diadalmaskodik, akkor a
legszegényebb zsidó is egyenrangú lesz az egész nemességgel.

FARKASFALVY Hát mondom én, hogy felforgató! Na szóval nem
fogadja el az ajánlatomat?

SCHNAPS Nem áll módomban, tekintetes uram.
FARKASFALVY Aztán meg majd kikürtöli, hogy én mit mondtam…

ööö… önnek.
SCHNAPS Hát mit? Hát mondott valamit a tekintetes úr? Mert én,

kérem, nem hallottam semmit, egy árva ajánlatot se. Én úgyszól-
ván itt se voltam. Legalázatosabb szolgája a tekintetes alispán
úrnak. (Kimegy)

Damázsdi bejön

FARKASFALVY Jobban meggondolva a dolgot, ez a zsidó mégis egy
gazember. 

DAMÁZSDI Utána rúgtatok, tekintetes uram. A taknyán hozom
vissza, ha teccik akarni…

FARKASFALVY Nem, nem. Hanem majd emlékeztessen rá a vá-
lasztás után.

DAMÁZSDI Nem fogom elfeledni, tekintetes uram.
FARKASFALVY Kivitte már a korcsmánkba az ötven akó bort?
DAMÁZSDI Azt már isszák is a tisztelt választók, tekintetes uram.
FARKASFALVY Hát a hús?
DAMÁZSDI Abbiza beletelt kis idôbe, míg a mészáros píz nélkül

kiadta.
FARKASFALVY Hát hogyhogy! Hát hisz énnékem lesz!
DAMÁZSDI Pont ez az, tekintetes uram. Meg se merészelem mon-

dani, mit szólott.
FARKASFALVY Na mit? Ki vele! Parancsolom!
DAMÁZSDI Hát hogy úgy beszélik a városban, hogy más lesz majd

az alispán, és azután…
FARKASFALVY Azután?
DAMÁZSDI Azután a tekintetes úr elfelejti kifüzetni a hús árát.
FARKASFALVY El-e? Na majd figyelmeztessen erre a mészárosra a

választás után.
DAMÁZSDI Majd eccerre csíptyük meg a zsidóval.
FARKASFALVY Itt van pénz… jobban mondva… itt lesz. Járja el kend

a korcsmákat. Ahány új embert szerez, annyi ezüsttízest fog kap-
ni tôlem.

DAMÁZSDI Köszönöm alássan. (Elmegy)

Bejön Hajlósi

FARKASFALVY Á, a jegyzô úr! Nos, jó híreket hoz?
HAJLÓSI Mea culpa, tekintetes uram, de nem vagyok szerencsés

oly hírekkel udvarolhatni, mik által az alispán úr magas kegyét
megnyerni reményleném.

FARKASFALVY Aha. Baj van a tisztújítás körül.
HAJLÓSI Nem errôl vagyon szó, alássan, csupántly a szép meny-

asszonya, Aranka nagysád…
FARKASFALVY Csak nem lebetegedett tán!?
HAJLÓSI Adná isten, hogy így volna – már esedezést kívánok, de

ezt a rút ohajtást semmi más, mint a tekintetes uram boldogsá-
ga iránti vágyam csalta ki belôlem.

FARKASFALVY Na jól van már, mirôl van szó? 
HAJLÓSI Aranka ônagysága, ha bátorkodhatom magamat kifejez-

ni, kevéssé lesz a kegyes pártfogóm menyasszonya.
FARKASFALVY Nem értem.
HAJLÓSI Alázatosan mea culpát kívánok, de argumentálva va-

gyok, hogy… 
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FARKASFALVY Ki vele!
HAJLÓSI …hogy Aranka ônagysága a Heves urat szereti.
FARKASFALVY Lehetetlen. Bizonyosan csalatkozik ön.
HAJLÓSI Bárcsak, tekintetes uram, bárcsak, de a szemem és a fü-

lem nem csalatkozhatik. 
FARKASFALVY Beszéljen!
HAJLÓSI Bizonnyal tetszik tudni, hogy Langyos fôorvos kertjében

mindjárt a tûzfal mellett egy szép nagy gesztenyefa díszeleg.
FARKASFALVY Na és? Mi köze van ennek…
HAJLÓSI Mindjárt, kérem türelemmel, mindjárt. Én tegnap este-

felé erre a fára fölmásztam.
FARKASFALVY Fölmászott?
HAJLÓSI Föl, alázattal. Nem volt nehéz. A tekintetes úr is meg

tudná tenni huszár létére.
FARKASFALVY Én nem mászok mindenféle gesztenyefákra, hallja.
HAJLÓSI Ne is, szolgálatjára, majd mászok én, kérem, ha kell.

Ahogy eddig. Mert, ugye, enélkül, ha nincs, aki mászik, hát bajos
volna egy ekkora megyét kormányozni. Egy országot…

FARKASFALVY Na jól van, most már szorítkozzék!
HAJLÓSI E tekintélyes lombkorona takarásában kileshetém, hogy

Aranka ônagysága a verandán minô levelet írt. A fôorvosné ott
ült mellette. Olvasd, mondotta Aranka nagysád, és átadta az iro-
mányt a Kinga nagysádnak…

Damázsdi bejön

FARKASFALVY Mit háborgat kend ilyenkor?
DAMÁZSDI Engedelmet, de a tari és a szunyogi nemesek küldöt-

tei akarnak szólani a tekintetes úrral.
FARKASFALVY Most? Jöjjenek vissza késôbb! Az ördögbe is…

Azaz jöjjenek be. (Hajlósihoz) Majd aztán folytatja a jegyzô úr a
históriáját. Sok hívem van e falvakban. Nem tehetem, hogy ne
fogadjam ôket. A közférfiú az közférfiú. (Ajtót nyit) Kérem, ura-
im, méltóztassanak! Damázsdi, Damázsdi! Hát nem mondtam
kendnek, hogy az én érdemdús híveimet mindenkor jelentés nél-
kül bocsássa bé? 

Damázsdi el, Virágos és Aranyos belépnek

FARKASFALVY Igen örvendek az urakat házamnál tisztelhetni.
Miben lehetek szolgálatjukra nemes barátaimnak?

VIRÁGOS Értekeznônk kicsinyég tekintetes urammal.
ARANYOS Az alispánság tekintetibe…
FARKASFALVY Állok rendelkezésükre. Parancsoljanak leülni az

atyámfiai.
ARANYOS Köszöngyük. Nem fáradtunk el.
VIRÁGOS Lévén szekeren gyüttünk.
FARKASFALVY Ahogy tetszik, kérem. Ahogy tetszik. Hajlósi jegy-

zô urat ismerik, ugye. Nos, Tar és Szúnyog mindig mellettem volt,
remélhetem tehát, hogy most se lesz másképpen.

ARANYOS Megkövetem a tekintetes urat, egy kis bökkenôje mégis
van Tarban a dolognak.

FARKASFALVY Bökkenôje?
VIRÁGOS Amiképpen Szúnyogon is.
FARKASFALVY Ott is bökkenô…
VIRÁGOS Az.
FARKASFALVY Na, látom már, bujtogatók jártak az uraknál.
HAJLÓSI Az a pesti úr…
ARANYOS Hát járni járt…
VIRÁGOS Mi tagadás…
FARKASFALVY No és mire jutottak az urak?
ARANYOS Heves úr annyi szépet és jót ígért…
VIRÁGOS Hogy semmi se úgy lesz eztán…
ARANYOS Hanem minden másképp.
VIRÁGOS Ha gróf, ha bocskoros nemes az ember, egy jussa lesz.

Négylovas hintónál nem jár alább senki.
ARANYOS Aki magyar, fizetést kap.
FARKASFALVY Naná. Ha szúnyogi…

VIRÁGOS Vagy tari.
ARANYOS Mer ezt az ô legnagyobb pártja körösztül is viszi.
VIRÁGOS Éljen az egyenlôség. Ez a lózung.
ARANYOS Mink ezér azt gondoltuk…
HAJLÓSI Hogy Heves mellett fognak szavazni.
VIRÁGOS Szórul szóra.
ARANYOS Ki járna, ugye, ökrös szekéren…
VIRÁGOS …Ha járhat hintón is.
FARKASFALVY És akkor nékem buknom kelletik?
ARANYOS Mink azt nem mondtuk.
VIRÁGOS Csak a natúr egyenlôséget mondtuk.
ARANYOS Vagyis kiáltjuk. Éljen az egyenlôség.
FARKASFALVY Meg vagyok lepve az atyámfiaitól. Pedig én nem

szoktam fukarkodni, és ha valami áldozattal ismét az én egyen-
lôségem oldalára kormányozhatnám méltóságtokat…

HAJLÓSI Már méltóztassanak, de az urakat rútul a jégre vitték,
ahogy mondani szokás.

ARANYOS Minket-e? Nemesembereket?
VIRÁGOS Azt én nem hinném, már engedelmet…
HAJLÓSI De bizony, mer ha egyenlôség van, akkor az utolsó pa-

raszt is egyenlô. Ha, ugye, mindenki ember. És az ilyen Heves-
félék épp erre spekulíroznak. A parasztot akarják fölemelni. Vi-
szontag nem parasztból van a legtöbb?

VIRÁGOS De, a zsírgyuk folyjon a csizmájukba.
FARKASFALVY Nahát akkor. A Rét utcai fogadó már várja az ura-

kat, ha mégis úgy gondolnák… minden elô van készítve.
ARANYOS Hát, ugye, mink csak érdeklôdtünk, ami azt illeti, még

nem határoztuk el magunkat…
VIRÁGOS Éppeg a Rét utcába is vezethessük a nemestársainkat…
ARANYOS Úgy van. Ezt tessék meghallgatni a tekintetes úrnak

(Énekel)
Éljen-éljen az alispán,
Akit megyénk újra kíván, 
Itten nem lesz többet vándor,
Éljen Farkasfalvy Sándor. 
Dobjuk ki hát azt a Hevest,
Mer elsózza még a levest.

Mit méltóztatik szólni? Úgye jól rámegy?
FARKASFALVY Pompásan.
VIRÁGOS Ezt fogjuk danolni, ha gyövünk a tekintetes alispán úr

ablaka alá. Útközben megtanuljuk az egész versit neki.
ARANYOS Isten tartsa meg a tekintetes urat!
FARKASFALVY Ajánlom magam a szíves barátságukba, uraim.
HAJLÓSI Uraim, nevem Hajlósi.

Aranyos és Virágos elmegy

FARKASFALVY Köszönöm, jegyzô úr. Az ön leleménye nagy vesze-
delemtôl szabadított meg. Még hogy egyenlôség! Hanem szinte
elfeledtük, mit írt a menyasszonyom Hevesnek.

HAJLÓSI Félek, tekintetes uram, hogy ha erre az izgalomra még
egy másikat tetejezni méltóztatik…

FARKASFALVY Szót se többet! Hallani akarom!
HAJLÓSI Nos, a levél körülbelül így hangzott: „Szeretem önt, s

forró vágyam, vonjam bár megvetését magamra, elnyomja az ész
szavát. Éjfélkor várom önt a verandán, szép holdvilág lesz, a cse-
lédség, miképp testvérem és sógorom, aludni fognak. Vessen
meg, de jöjjön, jöjjön, jöjjön! Az ön Arankája.”

FARKASFALVY Hû, a szukacemendéje! Ez már nem tréfadolog!
HAJLÓSI Hallatlan elvetemültség egy ilyen tiszta férfiúval szem-

ben, mint a tekintetes úr.
FARKASFALVY Hát ez lapul a magos mûveltség rokolyája alatt! Az

alacsonyság! 
HAJLÓSI Így kijátszani az alispán urat!
FARKASFALVY De bizony a kéréskor nem errôl volt szó!
HAJLÓSI Nem ám, kérem! A nôi hölgy méltatlan rá, hogy feleségül

kegyeskedjék venni. Itt a szakítás az egyetlen méltó válasz.
FARKASFALVY Szakítás!? Meg van kelmed bolondulva? Jószága-
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ink határosak. Akkora erdeje van, hogy ezer sertést lehet benne
makkoltatni. Ezret! Legelôjén a fû kövér. Olyan a gyapja, hogy
párja nincs Magyarországban. Csak nem mondok le a kezérôl?!

HAJLÓSI Igenis, kérem. Én csak az effektív hûtlenség végett gon-
doltam volt…

FARKASFALVY Vannak arra eszközök… hogy az ember vigyázzon
a madárkájára… Ne féljen, egy makula se fog a hírnevemen esni.
Önnek mindenesetre köszönöm a buzgó munkásságot… Csak
így tovább. Gesztenyefa ne maradjon megmászatlan, Hajlósi!
Meglesz a jutalma. 

Kívülrôl ének és zene hallatszik

Hát ez mi?
HAJLÓSI A tari és a szúnyogi választók. Közelednek.
FARKASFALVY Na látja, ez a józan, egyszerû nép nem ül fel a nép-

bolondító, szívidegende alakoknak. Beszédet kell nékik monda-
nom az erkélyrôl.

HAJLÓSI Remek idea, kérem, remek, nyitom is az erkélyajtót.
FARKASFALVY Most aztán meghalljuk, hogy „Dobjuk hát ki azt a

Hevest”.
HAJLÓSI „Mer elsózza még a levest.” (Kimegy az erkélyre)
DAMÁZSDI (berohan) Tekintetes alispán úr!

Kívülrôl lárma majd éneklés: 
Kisütött a nap sugára,
Heves urunk ablakára.
Inkább legyen Angyal Bandi
Alispán, mint Farkasfalvy.

FARKASFALVY Az ördögbe, hát mi ez?

Kintrôl:
A farkas egy olyan állat,
Hogy a neve is utálat,
Nem fungiroz többet nálunk,
Heves lesz az alispánunk.

Micsoda mob! Söpredék! Hát emberek ezek? Nem! Csordák!
Suttyontôk! Parasztok! 

Kintrôl bedobnak kôvel egy ablakot

Kôvel jönnek rám! De én nem adom meg könnyen magamat. Ide
figyeljen! Akit nem tud lekenyerezni, azt mind megnyeri a Tor-
nyai részére.

HAJLÓSI Hogy odaszavazzanak a Tornyaira?
FARKASFALVY Úgy van. Hogy ezzel a Heves pártját megosszuk.

Ért engem? Na, akkor eszerint cselekedjék.
HAJLÓSI Bámulatos. Egy rendkívüli agy, tekintetes uram. Egy fé-

nyes elme. Bizony. Oszd meg és Farkasfalvy. Rohanok, alázatos
tisztelettel a zseni oltára elôtt. (Elmegy)

Kint lárma, gajdolás

Vége az elsô résznek

MÁSODIK RÉSZ

Elsô kép

Szoba Schnaps Mózes fogadójában. Estefelé

HEVES Na, Mózes barátom, itt ez a paksaméta levél, küldesse széj-
jel szaporán.

SCHNAPS Igenis. Mást méltóztatik parancsolni?

HEVES Nem. Illetve meg akarom magának köszönni, hogy elutasí-
totta Farkasfalvy ajánlatát.

SCHNAPS Ó, kérem, hálából tevém. Mert azt a tekintetes úr legna-
gyobb pártjának köszönhetjük, hogy a zsidó is szabad immár. Ha
meg tetszene szorulni, csak méltóztassék parancsolni.

HEVES Köszönöm. Mit csinálnak az én kedves választóim? 
SCHNAPS Isznak, tekintetes uram. A legjobb boromat adám föl

nékik.

Tornyai belép

HEVES Na jól van, Schnaps uram, siessen!
SCHNAPS Rohanok, szolgálatjára.
TORNYAI Jó estét, Kálmán. 
HEVES Isten hozott, Károly. Már azt hittem, haragszol. Tegnap óta

nem láttalak.
TORNYAI Nem volt idôm, egy szolgabírónak sok a dolga ilyenkor.

A fôispánnál idôztem hosszan.
HEVES Én hasonlóképpen. Kijelölt az alispánságra.
TORNYAI Engem is.
HEVES És Farkasfalvyt harmadikként… Hanem beszéljünk más-

ról. Hogy van a szép Kinga? Elôttem nem kell titkolóznod, na! 
TORNYAI De kérlek…
HEVES Váltig dicsérem a remek ízlésedet. Királyi bôr, méltó test-

vére az én Arankámnak, jól is teszed, ha ezt a fababa fôorvost
jégre viszed.

TORNYAI Kérlek, fékezd magad. Nem tûröm, ha a jelenlétemben
hölgyeket gyanúsítanak.

HEVES Jól van, szót se szólék, te szigorú erkölcsbíró. Ha titok, hát
legyen titok. 

DARABOS (belép) Tekintetes uram! (Tornyainak) Engedelmet, Da-
rabos Árpád vagyok, a Heves úr jurátusa.

TORNYAI Örvendek a szerencsének.
DARABOS A Fekete Medvében új tanyát nyitottak.
HEVES Na, aztán kinek?
DARABOS Hát… a tekintetes szolgabíró úr neve van hangoztatva…
TORNYAI Az enyém?
HEVES Ej, mi a kô! Nézzenek csak oda! Vivát! Mi ki nem derül

itten! A szigorú erkölcsbíró is korteskedik. Tanyát nyit. Bort mér
a választóknak korrumpálice. Bravó! Igazán örülök, hogy meg-
jött a józan eszed.

TORNYAI Kálmán, becsületemre mondom, én errôl nem tudok, és
én senkit arra fel nem hatalmaztam, hogy…

DARABOS A tanyát Langyos fôorvos nyitá meg, és az elsô kortese-
ket is ô vezette oda.

HEVES Ezt nevezem! Langyos fôorvos! …Darabos, maga nézze át
odalent a pesti újságot, aztán referáljon. 

DARABOS Igenis (Elmegy)
HEVES Hát ez fenomenális. Hogy a felesége erre is rábírta… A sze-

gény langyelméjû doktort. Hát én elvetem magam, amice! Tanyát
nyittat a férjjel… Én mondom, fenomenális.

TORNYAI Megállj! Most már tényleg fékezd a nyelved, mert olyat
teszek...

HEVES Tegyél csak, legalább jó sajtóm lesz… Megírják a firkális-
ták, hogy riválisa pofon teremté a legnagyobb párt esélyes jelölt-
jét… már látom is lelki szemeimmel: „Szolgabírópof a szabadság
orczáján.” Csak tessék.

TORNYAI Ha nem lennél a barátom, vedd tudomásul, cynikus frá-
ternek kéne nevezzelek. Megígérhetem, hogy e rágalomnak ezen
percben utána járatok…

HEVES Annak már járathatsz, barátom. Ha egy szóbeszéd lábra kap,
nincs mit teendô. Ami azt illeti, ha nem lennél a barátom, most
nehány hírlapírót összecsôdítenék, és mesélnék nekik ezt-azt.

TORNYAI Gondolj inkább a magad ügyével. Vedd tudomásul,
Aranka téged nem szeret.

HEVES Bizonyos vagy-e ebben?
TORNYAI Rendületlenül. Midôn ma szólék vele, láttam, mint ret-
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teg a gyôzelmedtôl. Ha ôt boldogtalanná tenni nem kívánod, lépj
vissza.

HEVES Visszalépni? Mondhatom, jól adod a naivat. Mintha fogal-
mad se lenne a politikáról… szeret vagy nem, kit érdekel…

SCHNAPS (levéllel a kezében bejön) Levél a tekintetes úrnak. Az a
szobalány hozta a fôorvos úréktól, aki a vendég nagyságával
érkezett Pestrôl. (Kimegy)

TORNYAI Nelly. Meg fogod látni, hogy igazam volt. Visszaveszi az
ígéretét.

Heves olvassa a levelet

No, ugye!? Mást szeret.
HEVES Még hogy mást? Még hogy visszavonja? Olvasd csak. Úgy

vélem, megmutathatom, elvégre a menyasszonyom, s nincs ab-
ban semmi, ha nem bírván forró szerelmével éjféli találkára in-
vitál…

TORNYAI Találkára?
HEVES Olvasd csak. Ismered az írását, nem?
TORNYAI Ismerem. (Olvassa)
HEVES Nos? Nem szeret?
TORNYAI Feledd el, amit az elôbb mondtam. Örülj a szerencséd-

nek. Jó éjszakát.
HEVES Akkor holnap a gyûlésteremben…
TORNYAI Alig hiszem, hogy még egyszer látjuk egymást. (Elmegy)

Bejön Darabos

HEVES Nos, öcsémuram, mi újság? 
DARABOS Valami Aranyos meg Virágos nevû böhönc azzal inger-

li a bocskoros nemességet, hogy eztán egy sorba kell üljön a pa-
raszttal.

HEVES Ügyes. Ez Farkasfalvy keze játéka.
DARABOS Így igaz. De meg kell mondjam, tekintetes uram, sok az

ingadozó, s azok most kezdenek odafele ingani. 
HEVES No és rólam mit beszélnek?
DARABOS Hogy a tekintetes Heves úr és pártja… túl heves, kérem.

Hogy mindent egyszerre ohajt.
HEVES Egyszerre? Írja össze, aki ezt mondja. Látni akarom mindet.

Gondom lesz rájuk. Most pedig ide figyeljen, uramöcsém.
Bejárja Farkasfalvy tanyáit, s ahol a Heves névre nem hajlanak,
ottan a legnagyobb erôvel proponérozza az én Tornyai baráto-
mat.

DARABOS Tornyait? Nem értem.
HEVES Nem érti? Hát hogy lesz kelmedbôl államférfi? Farkasfalvy

táborát meg kell osztani. Mit árt az, ha Tornyai kap pár száz vok-
sot? Farkasfalvy gyengül, én meg erôsödöm. No, indulás. Még ezt
az éjszakát virrasszuk át a haladás punnyadt ellenszélben csap-
dosó fáklyalángja mellett, aztán bô jutalmunkképpen majd
alhatunk a hon pihegô kebelén. Ezt lejegyezheti a késôbbiekre.

DARABOS Igenis. Tökéletesen értem a tekintetes urat. Akár ezer
éjszakát is átvirrasztunk. Aki magyar, velünk virraszt. Úgyis aludt a
magyar ezer évig. 

HEVES Na jól van. És küldje be a zsidót.

Darabos el, Heves elôveszi a levelet, olvassa

… „Forró vágyam elnyomja az ész szavát”… ez igen. Hû, a cemen-
dáriját neki!

SCHNAPS (belép) Hívatni tetszett a tekintetes úrnak.
HEVES Nagyon eláztak már az emberek?
SCHNAPS Miképp a lúgos csiperke, tekintetes uram.
HEVES Az baj. Mert esetleg összezavarják a jelölt nevét… Ha egé-

szen lerészegednek, még majd a Mózes uramat kiáltják ki alis-
pánnak.

SCHNAPS Midôn eljô az emancipáció, amit az ön pártja szent-
séges zászlaján hordoz, még az is megtörténhetik.

HEVES Mi a kô! Tekintetes felsô- és alsópajeszi Schnaps Mózes
alispán?! Haha. Hát ez jó! Hát ez nagyon jó. Csuda egy pofa ma-
ga, Schnaps uram…

Második kép

Nagy kocsmaszoba, részeg választók kulaccsal

ZABFALUSSY Éljen a haza!
ÖLSEY Éljen a haza!
SÁMODI Mellik?
ZABFALUSSY A mienké!
ÖLSEY Ki a mienk?
ARANYOS Farkasfalvy! 
TÖBBEN Éljen Farkasfalvy!
VIRÁGOS Nem és nem hagyjuk magunkat eltán… eltántorítani…
ZABFALUSSY Úgy van. Akit el lehet tántorítani… az nem érdemli

meg, hogy… el… el… eltán… torocsente. 
ARANYOS Ha Tar és Szúnyog mellettünk, há’ ki az úristen lóding-

ja lehet ellenünk?
ZABFALUSSY Azt majd jól elrendezzük, aki ellenünk. 
KARMADY Hogy kilenc vármegyébûl szedi össze az agyabugyáját.

Forradalom lesz. Én, uraim, egy olyat mondok, hogy rögveste
forradalom lesz.

ZABFALUSSY Úgy van. Erre föl danoljunk. (Énekel)
Mióta posztóban járok, 
szeretnek engem a jányok,
elhányják a rokolyájok,
ha hamiskán nézek rájok…

VIRÁGOS Ácsi! Nem tûröm az ilyen köténynótát, míg itten az al-
kotmányos jogaink gyakorlását... eszközöljük.

ÖLSEY Azt mondja meg inkább, Virágos uram, mit kapunk mink
ezen a fitty ozsonnán meg italnemûn kívül.

VIRÁGOS Hát mán a pipája száránál is kurtább a kigyelmed esze?
Hát elfeledte az ezüsthúszast?

ZABFALUSSY Nem éppen, csak azon nem bír átalmenni az el-
ménk, hogy két ezüsthúszas jár-e egy embernek napjára, vagy egy
ezüsthúszas két embernek…

ARANYOS Majd megtudják, ha megkapták. Munka után. Elébb az
alkotmányos munka, utána az ezüsthúszas.

ÖLSEY Na de az mégse járja, hozomra választani!
ZABFALUSSY Úgy van! Magyar nemes hozomra nem választ.
TÖBBEN Igaza van, jól beszél.
LANGYOS (bejön, maga elé) Átkozott korteskedés! Elébb meggyó-

gyítom a negyednapos lázat, mint ezeket ráveszem valamire is…
Adjon isten sok jó estét, uraim!

KARMADY (elébe lép) Ki a vivát, te filkó?
LANGYOS Tornyai.
TÖBBEN Nem kell Tornyai! Dobjuk ki! Dobjuk ki!
LANGYOS Illetve… bocsánat, csak a nyelvem botlott meg.
KARMADY Halljuk, ki a vivát?
LANGYOS Heves. Vivát Heves!
ZABFALUSSY Vivát Heves!
VIRÁGOS Hallgasson kegyelmed. Még hogy Heves! Aki a paraszt-

tal egy sorba ültetné a nemesembert?
ZABFALUSSY Nem, nem, soha egy sorba!
ARANYOS És aki azt akarja, hogy még a zsidót se lehessen szaba-

don eltángálni?
ZABFALUSSY Abcug, aki nem tángál!
KARMADY Dobjuk ki az ispionját!
LANGYOS Uraim, hallgassanak meg, be fogom bizonyítani…
SÁMODI Nemesembernek nem köll bizonyítani…
LANGYOS Én a tekintetes vármegye tiszti fôorvosa vagyok. Gon-

dolják csak meg…
ZABFALUSSY Minket itt a választásér füzetnek, nem a gondol-

kodásér… Éljen!
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LANGYOS (feltalálva magát) Éljen! Úgy van. Éljen… akit nemes-
uraimék akarnak. De ki légyen az?

ARANYOS Még hogy ki! Hát ki? Mink a szócséplésre nem érünk
rá, minékünk hajnali ötkor el köll foglalnunk a vármegyeházát. 

SÁMODI Úgy ám! Hogy a fehértollasok mán be ne férhessenek.
LANGYOS Vagyis az urak Farkasfalvy emberei. 
SÁMODI (énekel)

Egy életünk, egy halálunk,
Farkasfalvy alispánunk.
Mer a farkas hasznos állat,
Má’ a neve is csodálat.

LANGYOS Na, itt énrám nincsen szükség… 

Menni készül, belép Darabos, Langyos megáll, figyel

DARABOS Alázatos szolgája, fôorvos úr. Amint látom, alaposan
felvirradt már a nemesurak kedve. Mint az énekes malac. Haza-
üdvi boldog jó estét kívánok mindenkinek.

ARANYOS Hékám! Tán csak nem igenyesen az adóért fáradt be a
jurátus úr?

VIRÁGOS Jól mondja! Hajintsuk ki!
DARABOS De uraim! Hogy képzelik? Nemesember mér fizetne

adót? Azt a kutyateringette abszurdumát! Én csak megszomjaz-
tam. Gondoltam, betérek a barátomuramékhoz egy ital borra…

ARANYOS Na, igyék az úr, aztán mehet isten hírivel. 
DARABOS (iszik egy kortyot a felkínált üvegbôl) Hát ez mán csak sok…

Hogy meg akarnak engemet ölni ezzel a pocsadékkal…
ZABFALUSSY Má’ hogy akarnánk megölni az urat?
ARANYOS Ippeg megölhetnénk, mer’ nemesemberek vagyunk, de

nem tesszük…
DARABOS Hát ez a híres magyaros vendégszeretet? Mást adni a

vendégnek, mint amit maguk isznak?!
ARANYOS Miket beszél az úr? Mink is ezt isszuk. Nézze csak meg.

(Meghúzza az üveget)
DARABOS Ne tegye, barátomuram, mer olyan beteg lesz tôle, hogy

még a fôorvos úr se tudja kikúrálni. Aztán mennyibe mérik ezt a
kígyóríkatót?

VIRÁGOS Nyolc krajcárjával.
DARABOS Nyolckarajcáros bor a tisztelt választók okos gyülekeze-

tinek? Hát így le van fikatérozva a magyar bárzsing? Oh tempo-
ra, oh mores! 

KARMADY A számbúl vette ki. Móresre köll húzatni, aki ilyen bort
mér.

SÁMODI Jól mondja az úr. Kígyóríkató. 
DARABOS Ettôl csak megpunnyadnak a nemesuraimék! Hanem

volna egy ajánlatom.
TÖBBEN Halljuk, halljuk!
DARABOS Egy pint valóságos húszkrajcáros tán meggyógyítaná

kegyelmetek nemes belsejét. Jöjjenek velem, szívesen látom
mindnyájukat egy pintre, két pintre vagy akárhányra a tanyán-
kon. Van ott annyi budai óbor, hogy a Dunát is pirosra föstené…

ARANYOS Na várjunk csak, de hát ottan…
VIRÁGOS Az ellenpárt viperányi fészkin?!
DARABOS Ugyan, bármikor visszajöhetnek, ha kedvök tartja. Dej-

szen nem minden a politika, kérem! Mi a patvar, hát nem szabad
már a nemesember? Nem tehet, amit csak akar?

VIRÁGOS De igen. Mink azt tehessük, amit csak akarunk.
ARANYOS Úgy illik, hogy ne vessük meg az ilyen szíves meghívást.

Ruccanjunk át, uraim!

A tömeg énekelve elindul: 
Száz szónak is egy a vége,
Jó bornak örül a gége
Túl a Dunán, túl a Tiszán
Nyóckrajcárost meg nem iszán.

LANGYOS Ez aztán ügyes.
ZABFALUSSY Hé! Én is megyek! Éljen Farkasfalvy! Éljen Heves!
LANGYOS Nemesúr létére kétszínûsködik itten…
ZABFALUSSY Mér? Én böcsületes választó vagyok. Annyi színû

vagyok, ahány a fizetség. Ketten fizettek meg, kettônek szógálok.
LANGYOS Igen ám, de becsületes magyar ember nem annak adja

a voksát, aki fizet érte.
ZABFALUSSY De szépen mondja az úr! Igaz is. Nem annak! Vivát!

Aki fizet, nem annak.
LANGYOS Nahát. Éljen Tornyai.
ZABFALUSSY Úgy is van. Éljen Tornyai.

Harmadik kép

Langyosék kertje és verandája, holdvilágos éjszaka

KINGA (Arankával kijön a szobából) Nem merem, nem merem. Mit
fog rólam gondolni, szentséges istenem!

ARANKA Meg kell tenned. Nem tûrök semmi tétovázást.
KINGA Nagyon félek, Aranka!
ARANKA Ugyan mitôl félsz? Én itt vagyok a szobában, férjed a ren-

delôben horkol, úgy kifáradott a korteskedésben.
KINGA De mi lesz, ha fölébred? Ha napközben felizgatja magát,

mindig rosszul alszik. Föl nem foghatom, mi késztette erre a kor-
teskedésre.

ARANKA A szépségem. Rávettem és engedelmeskedett.
KINGA Még van kedved tréfálkozni itten!? Minden tagom reszket.

Ha Heves reám emeli a megvetô tekintetét, én, bizony mondom,
elalélok.

ARANKA Megvetô tekintet? Ismerem én Pestrôl az efféléket. Na-
gyon fogsz csodálkozni. Inkább a szerelmes tekintetétôl féljél.
Bár az tán nem is volna ellenedre…

KINGA Hogy mondhatsz ilyent? Egészen összezavarsz. Ô egy úri-
ember, egy talpig nemes jellem…

ARANKA Ki fogsz belôle ábrándulni, hidd el.
KINGA Aranka, én visszakozom. Ne haragudj, de nem.
ARANKA Csitt most már. A testvéred boldogsága forog kockán.
KINGA Oh, mibe keveredék! Megbocsáss, de jobb lett volna nyíl-

tan szólanod Tornyaival.
ARANKA Ugyan. A megátalkodott becsületességével mindent el-

rontott volna. Nincs más módom, hogy e hínárból szabaduljak.

Nelly kijön a házból

Rendben van minden?
NELLY Igenis, nagyságos asszonyom.
ARANKA A cselédek?
NELLY Alszanak.
ARANKA Hektor?
NELLY Az istállóba zártam. Tetszik tudni, harapós. Nincs még ki-

tanítva.
ARANKA A kiskapu? 
NELLY Nyitva. Jöhet a lovag, kérem.
KINGA Lovag? Hogyhogy lovag? Talán el se jön…
ARANKA Ugyan! Ha én hívom, jön. Nincs lovag, aki nem jön.
NELLY Még muzsika is van, csókolom… kortescsapatok járják az

utcákat. Jó, ha össze nem verekednek.
KINGA Istenem, mindjárt éjfél. Minden ízemben reszketek.
ARANKA Mondom, hogy itt leszek a közelben. Ülj le háttal a ve-

randán. Felhô közelg a holdhoz, ha szerencsénk van, az elsô per-
cekben nem ismer föl… Gyere, Nelly!

KINGA Föl se ismer? Aranka, megállj, kérlek. És ha fölismer? Ho-
gyan fog rólam ítélni, istenem…

HEVES (jön, nem ismeri fel Kingát, mert a hold elborul) Itt vagyok –
édes drága menyasszonyom…
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KINGA Ah…
HEVES Minô bátor, minô emelkedett gondolatú hölgy ön, asz-

szonyom. Ön aztán törhetetlen híve a haladásnak… szinte lá-
tom, ahogy az elôítéletek minden egyes bilincsét ledobja magá-
ról… (Kezet csókol, kisüt a hold)

KINGA Uram, ön téved…
HEVES Ah, oh, ezer bocsánat… én azt gondoltam, kérem… hát, ez

csakugyan roppantul meglep… itt valami fatális…
KINGA Testvérem nevében írtam önnek…
HEVES Vagy úgy… vagy úgy… Nagysám szerzé azt a levélkét…
KINGA Nem mertem a magam nevében írni… hiszen akkor nyil-

ván nem jött volna el.
HEVES Nagysád találkozni akart velem? Mindent értek…
KINGA Ó, kérem, egész valómat forró jég önti el a gondolatra, hogy

miként fog ön felôlem ítélni…
HEVES Miként fogok ítélni? Akként, hogy nagysád egy angyal. Egy

emelkedett haladó jellem, egy lángkebel, egy rózsaorca, egy vé-
nuszalkat… egy édes, egy szabadelvû, aki engem a férfiak legbol-
dogabbikává teend. Életem legszebb pillanatát kapám e perccel…

KINGA Ó, uram, elfúl a szavam… bocsássa meg…
HEVES Nagysád, édes nagysád! Bátran öntse ki forró habdagályát

szívem medrébe, hol a legdübörgôbb viszonzásra talál. Óh, bár
ne bírna férjjel ön, hogy szívemmel egyszersmind kezemet tehes-
sem lábaihoz…

KINGA Uram, arcomat a szemérem lángpallosa égeti, hogy így kell
önhöz szólanom, de nem tehetek mást, a szívem szózatát az ész
fagylaló intésével nem némíthatom el. Könyörüljön bûnös gyön-
geségemen, s ne forduljon megvetéssel tôlem el, ki a legszenteb-
bet áldoztam fel a vétkes indulatnak, mely az ön legelsô meg-
pillantásakor egész valómat megrendíté. 

HEVES Édes, édes! …El ne födje nagysád a ragyogó csillagokat,
mikbôl a mennyek üdve int felém. Sohse hívém ez idáig, hogy
rokon szívek elsô dobbanásukkor megösmerik egymást… de mi-
dôn önt meglátván, nagyságos asszonyom, a rokonszenv édeni
húrjai egész valómban bongni kezdettek, mennyei szókat hallék
fülemben visszahangozni: ez az, kiért élned s halnod kell, doktor
Heves Kálmán.

KINGA És szegény testvérem?
HEVES Ugyan, szóra sem érdemes. Ne idézzünk kígyót boldogsá-

gunk forró édenébe…
KINGA Ön tehát nem szereti testvéremet? 
HEVES Szeretni, ugyan! Hát lehet más lényt szeretni annak, ki önt

egyszer is megpillantá, forró kezét kezében tartá, pillantásának
tüzét…

KINGA Tehát nem veszi Arankát nôül?
HEVES Nem mindegy az? Mért ne venném? Édes, édes…
KINGA Még kérdezi ön, mért ne?
HEVES Mért lennénk az elôítéletek gépszerû állatja, asszonyom?

Az életviszonyok bilincsei mit árthatnak a valódi szerelemnek. Lám,
ön is bír egy férjjel, mégis megvallotta nekem valódi érzelmeit…

KINGA De ha ön szeret engem, mért nem akarja testvérem kezét
érettem feláldozni?

HEVES Mért, ön feláldozná férjét, hajlékát, jó hírét?
KINGA Igen.
HEVES Igen, igen… Igen. Micsoda mennyei zene ez füleimnek,

nagysám. Ön a haladók közt is leghaladóbb, ön ne értené, hogy
minden balítélet, minden tespedt kislelkûség ellen nékünk össze
kell fognunk, legnagyobb pártomnak, nékem és önnek, igen, ön-
nek, s mit számít nekünk egy üres frigy a haladási pártjövô érde-
kében, kik az új idôk szelleme által a felhôkbe karoltatunk, és
halotti dalt zengünk a múlt punnyadt fülei… 

KINGA …Ön tehát ezek után nôül venné Arankát?

Kintrôl éneklés, kortesvonulás. „Vivát Heves!” „Vivát Farkasfalvy!” „Ne-
künk Heves kell!” „Nesztek Heves, nesztek!”

HEVES Hív a haza! Hallja ön? Az utca minden. Az utca a köz. És az
utcán engem éljeneznek. Az istenadta nép! A felséges közvéle-

mény mellettem nyilatkozik. Alispán leszek… És a legszebb te-
remtés szívének titkos birtokosa.

Langyos kinéz a rendelôbôl, észreveszi Hevest és Kingát, majd visszahúz-
za a fejét

Mit aránylik ehhez egy Aranka, egy bárki, nézd, én elébed hullok,
és térdemiglen esküszöm, hogy téged, csak téged szeretlek, te
angyal, te, te – imádlak…

KINGA Óh, Kálmán…

Aranka és Nelly kilép a házból

ARANKA Eszerint egészen természetes, hogy engem nem vehet
nôül a Heves úr.

KINGA Óh, Aranka! (Elájul)
ARANKA Nelly, egy pohár vizet testvéremnek!
HEVES Ez… nagysád… ez tévedés…
ARANKA Tévedés?
HEVES Fatális… én mindent megmagyarázok. Esküszöm, a látszat…

megengedem, ellenem szól, és ön felindulásában a szemének
hisz, nem nekem, de biztos vagyok benne, hogy a nagysád, mint
emelkedett szelleme e honnak, ki… 

ARANKA Hagyja el, ügyvéd úr, nem a gyûldében van, hanem a sla-
masztikában…

HEVES Kérem, ez kapitális… 
ARANKA Nelly, még egy pohár vizet! Az ügyvéd úr is rosszul van.
HEVES Asszonyom, én mindent megmagyarázok…
ARANKA Nem szükséges. Inkább én magyarázok meg valamit. Egy

pillanatig se higgye, hogy szegény jámbor testvérem az ön férfiúi
kellemei folytán valóban elfeledkezett házastársi kötelezettségé-
rôl… A levelet én írtam.

HEVES Ön?
ARANKA Meg akartam kísérteni az ügyvéd úr hûségét, és amint

látám, remekül kiállotta a próbát.
HEVES Tiltakozom. A leghatározottabban. Ön engem kelepcébe

csalt…
ARANKA Úgy van.
HEVES És nem tartja meg a szavát, ha alispán leszek!?
ARANKA Ezek után csak nem kívánhatja…
HEVES Nos, akkor vegye tudomásul, tervein átlátok, s azokat meg

fogom minden erômmel rontani.
ARANKA Lássuk, ügyvéd úr, lássuk!
HEVES Félt a nagysád, hogy alispánná választván kezét fogom kérni.
ARANKA Igen, féltem.
HEVES S mindezt azért, mert Farkasfalvyt szereti. Bizony! Egy le-

tûnt, maradi kor huszármúmiáját.
ARANKA De ügyvéd úr! Micsoda lovagiatlanság!
HEVES A nagysád engem nem kötelez. Ez nem lovagiasság. Ez po-

litika. Vegye tudomásul, legnagyobb pártom minden erejével,
melyet a magyarság, a magyar jövô legbensôbb hajtányának se
túlzás nevezhetni, vagyis minden erômmel megbuktatom az ön
Farkasfalvyját. Kerüljön bár az én személyes sorsom is kockára,
odadobom az alispánságot is, ha kell, mindent, egy közférfiú
tudjon odadobni a haza oltárán, igen! Jó kis eset lesz, nagyságos
asszonyom. És ön bízvást paffírozva leend, ezt mondhatom.

ARANKA Kíváncsivá tesz…
HEVES Csak jól fogózkodjék meg a nagysád és a kaméliás testvére

is. A harmadik lesz az alispán. Nos, ehhez mit szól?
ARANKA Uram teremtôm, elájulok. 
HEVES Kegyed Tornyai Károlyhoz lesz kénytelen feleségül menni!

És most jó éjszakát, hölgyeim! 

Heves megy kifelé, mikor eléje toppan Langyos a vadászpuskájával

LANGYOS Uram, egy megcsúfolt férj áll ön elôtt.
HEVES Félreértés volt, bocsásson utamra a fôorvos úr. És ajánlom,

ne avatkozzék bele a nagypolitikába…
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LANGYOS Mindent láttam és hallottam. Ha holnap reggel nálam
meg nem jelenik, önt nyilvános botrányba keverem, megszé-
gyenítem…

HEVES Itt leszek. (Elmegy)

Kint kortesek énekelnek mozsárrészegen: „Inkább legyen Angyal Bandi /
Alispán, mint Farkasfalvy, / Utána kidobjuk Hevest, / Ne sózza el itt a
levest.” A gesztenyefáról lemászik Hajlósi, megvárja, míg kinn elhalkul a
zaj, aztán elmegy

HAJLÓSI …Szép, mondhatom, delnô létére ezt az agyalágyi
Farkasfalvyt szeretni... No mindegy, de gustibus non est vita. 

Negyedik kép

Tér Langyos fôorvos háza elôtt, nyári reggel.
Tornyai érkezik, Langyos, kezében vadászpuskával jár föl-alá

LANGYOS Jó, hogy jön a szolgabíró úr. Kénytelen vagyok kiönteni
a szívem keservét valaki… egy fiatalember elôtt. Igen. Mert én vá-
lópört indítok. Megmondom a feleségemnek, hogy mindent tu-
dok, s hogy elválok.

TORNYAI Ugyan, hát mi történt? 
LANGYOS Becsületem oda. Házi boldogságom meggyilkoltatott.
TORNYAI Lehetetlen. 
LANGYOS Ellenkezôleg! 
TORNYAI Oh, de hát ki tevé mindezt?
LANGYOS Az ön pesti barátja, Heves.
TORNYAI Heves? Az ön… Hát önnel is?
LANGYOS Idehíttam ma reggelre, s ha nem kapok úri elégtételt,

hát a nyílt utcán lövöm le, mint egy vadkant. Hahh! Választhat a
szabadelvû úr a legnagyobb pártjával egyetemben.

TORNYAI Nem értem.
LANGYOS Nem? Mindjárt megérti. Hol is kezdjem? Elalszom este.

Fáradtan, elzúzandva, mert miképp tetszik tudni, oly tevékeny-
séget voltam kénytelen végezni, mit, már megbocsásson a szol-
gabíró úr, se testem, se lelkem… de ez nem tartozik ide. Hanem
arra ébredek, nôm Heves úrnak a szerelmi ömlendezése által
múlattatja magát.

TORNYAI Az lehetetlen. Ön csalatkozott.
LANGYOS Tán azt kegyeskedik mondani a szolgabíró úr, hogy a

szarvaimtól nem látám, amit pediglen láttam, tisztán és világo-
san: hogy az ön barátja ott térdelt volt nôm elôtt, nevét nem épp
meghazudtolva, ha tetszik érteni?

TORNYAI Ön, fôorvos úr, nem a feleségét látta, hanem Aranka
nagysádot.

LANGYOS Sógornômet?
TORNYAI Nékem bizonyítékaim vannak reá, hogy ô volt.
LANGYOS Az úr roppant nemes lélek, de hiába mentegeti a ba-

rátját. Ha Aranka gyertyával a kezében ki nem jön, s el nem ûzi a
vérnôsz csábítót, hát meg nem mondhatom, mi történik a tulaj-
don verandámon. A szemem láttára.

TORNYAI Mégis állítom, hogy csalatkozott ön. Bizonnyal a vak-
düh homályítá el a szemét. Higgyen nekem, aki gyertyával kijött,
nem Aranka, hanem Kinga nagysád volt.

LANGYOS Már megbocsásson, de tán ott vala a szolgabíró úr,
hogy ily ténybéli állításra ragadtatja magát?

TORNYAI Nem valék ott, de saját szememmel láttam a levelet, mely-
ben az én… az én reménybeli mátkám éjféli találkára hítta Heves
barátomat.

LANGYOS Szóval ön azt merészeli állítani, hogy nem csalt meg a
feleségem?

TORNYAI Aminthogy ön azt merészeli, hogy nem csalt meg a
mátkám. Tessék bizonyítékkal szolgálni!

LANGYOS Tessék önnek bizonyítani.
TORNYAI Rendben, tüstént szólok a szép özveggyel, ki majd az ön

szemébe lesz kénytelen mondani, hogy a megcsalatott én vagyok.

LANGYOS Lárikum fárikum. A megcsalatott én vagyok. 

Tornyai bemegy a házba. Kisvártatva pisztolyszekreterrel a hóna alatt
jön Heves

HEVES Jó reggelt. Kívánsága szerint megjelentem. Bár tán jobb
lett volna valami távoli és zárt helyen…

LANGYOS Szó sincs róla. Itt ment végbe a bántás, illô, hogy itt
kapjam meg az elégtételt.

HEVES Amint tetszik. Bár félô, a zaj összecsôdíti az asszonyokat.
LANGYOS Miféle zaj?
HEVES A lövéseké. (Kinyitja a szekretert) Tessék, válasszon a fôor-

vos úr, lépjük ki a távolságot, nem érek rá, hamarost kihirdetik a
tisztújítás eredményét. Fôorvos úrnak is jobb tán egy ügyvéddel,
mint egy alispánnal párbajozni…

LANGYOS Párbajozni? Nem úgy van az! Azt hitte ön, hogy elôbb
meggyaláztatom, aztán simán agyonlövetem magam? Tévedett.
Én józanabb elégtételrôl gondoskodtam. Csak nem fogom az éle-
temet kockáztatni egy kéjmotosz némberért, ki ily gyalázatosan
megcsalt?

HEVES Akkor mit kíván a fôorvos úr?
LANGYOS Szinte semmit. Egy semmi kis aláírást. Csalárd nômtôl

el fogok válni, ön pedig aláírja e nyilatkozatot, melyben nyíltan
megvallja, hogy elcsábítá a feleségemet.

HEVES Aláírni? Ma reggel? Megháborodott, már bocsánat, a fôor-
vos úr? Errôl szó se lehet.

LANGYOS Dehogynem. Én kényszeríteni fogom önt. S ha eddig
észre nem vevé, fegyver van nálam.

HEVES Nálam is, fôorvos úr. Kettô is. Fogja az egyiket, lépjük ki a
távolságot, és legyen, aminek lennie kell. Ígérem, igyekszem nem
lelôni önt. Siessünk, megértheti, fertályóra múlva firkálistákkal
találkozom, kik mind tûkön ülnek a hírt világgá kürtölni, misze-
rint…

LANGYOS Tessék aláírni, mert nem állok jót magamért! Én nem lé-
pek a megcsalt férjek azon sorába, kik nevetség tárgyává leendnek.

HEVES Nézze, fôorvos úr, beszéljünk komolyan! Ez az egész, hogy
úgy mondjam, egy sajnálatos félreértés…

LANGYOS Szót se halljak! Én egy ilyen dajkamesét bé nem veszek.
Hiába beszéltek össze a szolgabíró úrral. 

HEVES Hogyan?
LANGYOS Az ön derék barátja azt akará nékem beadni, hogy

Aranka hítta önt éjféli találkára.
HEVES Vagy úgy. Tehát Tornyai elárulta…
LANGYOS Itt egyetlen valaki van elárulva, kérem.
HEVES Fôorvos úr, Tornyai igazat mondott. Nem könnyû szívvel

nyújtom át egy hölgy ominózumát, de itt a levél. A menyasszo-
nyomé, fôorvos úr. 

LANGYOS (olvassa) Csodálatos, tekintetes uram! Ez csakugyan
nem a feleségem írása, hanem Arankáé. És nem vitás, az ügyvéd
úrhoz címezve.

HEVES Lám, lám, ön mégis gyanakodni kegyeskedett...
LANGYOS Nem értem, kérem… Ugye, fölébredtem, kimentem a le-

vegôre… és a verandán… Micsoda kázus! Tán az álom ûzte vélem
e gonosz tréfát... Igen, nem lehet másképp. Meg mertem volna
esküdni, ügyvéd úr, hogy a feleségem elôtt láttam önt térdepelni.

HEVES Aranka nagysád vala az, fôorvos úr. A hold épp a felhôk
közt bujkált, s mint helyesen mondta, ön álomittas volt. Tán a
kortesmunka is kissé… megzavarta a lelkületét, ugye. Van, hogy
az ember nem lát világosan.

LANGYOS Csakugyan… Oh de nem, nem hihetem. Miképp lép-
hetett ki akkor Aranka sógornôm gyertyával a szobából?

HEVES Az késôbb történt. Midôn a féltés már elvakítá a fôorvos
urat. Higgye el, az ön felesége lépett ki gyertyával a szobából.

LANGYOS Ha csak úgy nem. Hát igen. Nem eshetett másképp.
Micsoda félreértés! Önnek hála, fény derült az igazságra. Ez cso-
dálatos. Uram, esdek a bocsánatáért.

HEVES Voltaképp haragudnom kéne, fôorvos úr. Akár még követ-
kezményekiglen is.
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LANGYOS De kérem, tessék meggondolni az alispán úrnak, ha
szabad így szólítanom, hogy… hogy mindahányan gyarló em-
berek vagyunk.

HEVES Már aki. Ne általánosítson, barátom! Van, aki gyarló em-
ber, valóban, de nem szabad kiterjesztôleg nyilatkozni. Itt va-
gyok én… Ha csak az nem gyarlóság, hogy ezennel megbocsá-
tok… ööö… úgy a magam, mint legnagyobb pártom nevében.

LANGYOS Nagylelkûsége lekötelez, tekintetes uram. Így. (Össze-
tépi a kezében tartott írásokat) Vessünk véget ennek az áldatlan
históriának.

HEVES Hah, nézzenek oda, levelemet is eltépte ön. 
LANGYOS Ezer bocsánat, tekintetes uram, zavaromban…
HEVES Szóra sem érdemes, spongya spongyárum.
LANGYOS Hogy úgy van, kérem! Hogy úgy van! Ha nem várnák a

zsurnálisták, meginvitálnám a tekintetes urat egy pohárka szív-
erôsítôre a rendelômbe… a legjobb orvosságom… papramorgus
hungaricus… igazán nagy megtiszteltetés lenne… így reggeli elôtt…

HEVES Meginvitálhat.
LANGYOS Meg vagyok tisztelve, tekintetes uram. Ööö… a pisz-

tolyokat tetszik parancsolni, vagy vigyem én?
HEVES Ahogy óhajtja, barátom. Ha a közteherviselés szent ügyét

nézem, akár vihetném is, ám ha ön szabad akaratából cipelni
méltóztatik, ezen akaratra a legnagyobb respektussal kell len-
nem…

Kimennek, Langyos, maga elé engedve Hevest, cipeli a vadászpuskát és a
pisztolyokat

Ötödik kép

Tornyai ül az üres verandán. Belép Aranka és Kinga

TORNYAI Alázatos szolgája nagyságtoknak. 
ARANKA Barátom! Tán megvolt már a tisztújítás? Gratulálhatok?
TORNYAI Bocsánatukat kérem a korai zavarásért, de oly körülmé-

nyek támadának, hogy feltétlen szólanom kell az Aranka nagy-
sáddal.

ARANKA Testvérem elôtt nincs titkom, szóljon ön bátran. 
TORNYAI Úgy is jó. Búcsúzni jöttem.
ARANKA Oh, ne rémítsen halálra! Hát mi ez a tragédiai hevület?

Alig hihetem, hogy a választással történt volna baj…
TORNYAI A tisztújítás eredményérôl semmit sem tudok. Nem vol-

tam és nem is megyek a vármegyeházára. Szolgabírói hatásköröm-
mel megelégszem, s magosabb polcra eztán sem kívánkozom.

KINGA Nem vágyik magosabbra? Hát nem emlékszik, hogy Aran-
ka az elsô alispánnak ígérte a kezét?

TORNYAI Emlékszem.
ARANKA És mégsem iparkodnék azzá lenni?
TORNYAI Nagyságos asszonyom, én nem tartozom azok közé, kik

csak a felülrôl jövô megvesztegetés ellen tiltakoznak, s maguk
meg, noha akaratukon kívül, gyakorolják e mesterséget. (Aranká-
hoz) Az ön pénze által, min Langyos fôorvos úr nékem tanyát
nyittatott, s korteskedni volt szíves, nos, ez által én nem akarok
alispán lenni.

ARANKA És ha az én pénzem? Mindig a pénz, a pénz, barátom!
Hát mit számít, kié? A pénz csak pelyva, ha két egymást szeretô
szív boldogságáról vagyon szó. 

KINGA Mért nem beszél ön inkább ezen ünnepi órán szép
szavakkal a hon és a testvérem iránt érzett…

TORNYAI Szép szavakkal mért nem beszélek? Azt meghagyom
másnak, nagysád. Ám e gúnyt, mellyel ön nyilatkozik, nehezen
viselem.

KINGA Milyen gúnyra céloz ön?
TORNYAI Hagyjuk… Nos, én visszalépek, ezáltal Aranka nagysád

felé megteszem utolsó jó szolgálatomat… Könnyebben tarthatja
meg a szavát, mint ha engem választanának meg. A nemesség két-

harmada úgyis az ellenfelem részén van. Aranka nagysád ezt bi-
zonyosan tudta, ezért nyilatkozott oly merész határozottsággal a
barátom irányában.

ARANKA Kérem, engedje eloszlatnom az ön gyanúját!
KINGA Én! Hadd valljak én!
TORNYAI Gyanú? Ez több, mint gyanú! Ez bizonyosság. S én a bol-

dog vetélytársnak útjában állani nem fogok. 
ARANKA Ugyan, ki lehet önnek vetélytársa?
TORNYAI Ne játsszék vélem, nagysád! Heves, ki más?
KINGA Istenem, mibe keveredtem, kérem, ön félreérti. Istenem! Ön

végzetesen félreérti egy…
TORNYAI Nincs mit félreérteni. Bocsásson meg, Kinga nagysád,

mielôtt távozom, váltanék négy szem között pár szót az én… az
ön testvérével.

KINGA Istenem! (Kimegy)
ARANKA Meghallgat? Ön kitervelt valami homályos ideát, mihez

eszközül használt engem. Azóta csak szenveleg és menekül, én,
gyönge nô pedig harcolok, hogy e tervek, a terveink, Tornyai, va-
lóra váljanak. Hogy kibújhassak az adott szó alól, mire felbujtani
kegyeskedett, nos, evégett és csakis evégett írtam az ön kéjfu-
valkodott barátjának, s találkára hívtam. 

TORNYAI Olvastam a levelet.
ARANKA Magam helyett szegény zavart testvéremet ültetém az éji

verandára, s Heves, midôn felismerte, a legnagyobb forrósággal
kezde neki udvarolni, miközben rólam és frigyünkrôl orcapiritér
mód nyilatkozott. Én ekkor elôjöttem, s adott szavam úrinômód
tôle visszavettem, hogy kezem immár bízvást az öné lehessen.
Így történt. Most pedig ítéljen! 

A háttérben zaj, kortescsoportok gajdolása: Éljen Tornyai, éljen az új al-
ispán!

TORNYAI Mi által bízott ön, hogy én leszek megválasztva? 
ARANKA Mert szeretem önt, s mert a magam eszközeivel megtettem

önért, amit tehettem.
TORNYAI Ha így van, tegyen meg még valamit. Menjünk el innen.

Most, azonnal. Bárhová. Nincs a nagy világnak oly nyomorult kis
darabja, mit egymás iránti szerelmünk kies fészekké ne kerekítene.

ARANKA Hallja az éljenzést? Most menjünk el? Most, mikor ter-
vünk végbevittem, ellenei romokban hevernek, én pedig alispán-
né lehetek az ön oldalán? Ha ezt ön eldobja, a szerelmemet dobja el.

TORNYAI És a becsületem? Nem tûrhetem, hogy szerencsémet
ármánynak köszönjem.

ARANKA Becsület? Szép üres héj, barátom. Hallja az éljenzôket?
Soha ily megbecsülés önt még nem övezte. Nyugodjon bele, önt
a megszolgált, mi több, harcban kivívott közszeretet emelé ma-
gasra, s nagyobb becsületet ennél nem ismerek.

TORNYAI Közszeretet? Tán inkább az ön pénze, melyet bevetett
végül az én tudtomon kívül, hogy ezáltal engem válasszanak.
Úgy-e?

ARANKA Pénz? Mért mindig csak a pénz? Ön meg sem érdemli, ha
ennyit beszél róla! 

TORNYAI Nem a pénz, hanem elv s az erkölcs. Nekem tudnom kell…
ARANKA Ha mindenáron tudni akarja, Langyos fôorvos és egyéb

derék honfiak állták a számlát, nem én. 
TORNYAI Az elébb nem így nyilatkozott.
ARANKA Mert húgom jelenlétében ezt önnek meg nem mondhat-

tam, az ô fukarsága el nem szenvedhette volna, fôként most,
hogy egy életre kiábrándult a politikából. S mert e hívek inkog-
nitót kértek magukra.

TORNYAI Vagy úgy. Megértettem. Óh, mi az én tapló értelmem az
ön lelki csipkézetéhez… Minô tapintat! Köszönöm e szavakat.
Langyos fôorvos… és egyéb derék választóim. A közszeretet. Így
már más. Az eszközöket tán nem helyeselhetem, de a nemes szán-
dék e makulát, úgy hiszem, sokszorosan szentesíti. 

ARANKA Na végre! Megnyugodhat, barátom. Ha az érdem kicsit
megsegíttetik, azzal el nem homályosíttatik.
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TORNYAI Én megtettem, amit szolgabíróként tehettem, majd a köz
akaratára bíztam magam, mely, lám, fölemelt. Állok elébe. A ne-
mes lélek Langyos fôorvos! Ki hitte volna? De vajon hihetek
önnek? Feleljen!

ARANKA (átöleli) No, vajon hihet? Feleljen!
TORNYAI (átöleli) Hihetek. 
ARANKA Úgy is van. Higgyen szépen. Hit nélkül nem lészen jö-

vônk… Károly!
TORNYAI Aranka!

Mielôtt átölelnék és megcsókolnák egymást, beront Farkasfalvy

FARKASFALVY Nagyságos asszonyom…
ARANKA De uram, így berontani… nem a csatában van, kérem!
FARKASFALVY Nem, valóban. A csata elveszett… Lám, a szolgabí-

ró úr már itt is van. Ki a perpillanatban elsô alispánná látszik
lenni. A Heves ügyvéd úr tábora rút átszavazatával, mi felôl leg-
nagyobb pártom csattanós választ munkáland ki, nyugodt lehet.
De nem önhöz jöttem. Hanem önhöz, asszonyom, kit jó okkal
vagyok szerencsés bátorítni, hogy ne kösse magát mereven ko-
rábbi nyilatkozatához…

ARANKA Tán szegjem meg a szavam?
FARKASFALVY Merjen a szívére hallgatni, hisz a politikán túl is

van élet, nagysám, s ha ön mást szeret, akinek az oldalán…
ARANKA Nem szükséges folytatnia, Farkasfalvy úr. Adott szava-

mat megtartom.
FARKASFALVY És a kettônk boldogsága? Én ugyan kimaradtam,

de okom van hinni, hogy ezentúl magosabb polcon szerencsél-
hetem a hont szolgálni s annak dús javadalmát az ön lábai elé
borítni…

ARANKA Nem értem, mit beszél…

Bejön Hajlósi, a nyomában Langyos, a kissé részeg Heves, majd Nelly.
Kinga kijön a szobából. Kinn az udvaron éljenzôk

HAJLÓSI Éljen… (Meglátja Farkasfalvyt) … ööö… sokáig éljen
vármegyénk szeretett alispánja!

TÖBBEN Éljen Tornyai Károly!
HAJLÓSI Éljen az alispán!
TORNYAI Köszönöm, barátaim. Köszönöm mindôtöknek, az én

derék, erôt s tehetséget nem kímélô választóimnak, a nemes szí-
vû Langyos fôorvosnak…

HAJLÓSI Éljen, éljen! 
KINGA Vivát, vivát!
TORNYAI …s minden elôtt az én szerelmetes Arankámnak, igen…

Mindenki éljenezni kezd

FARKASFALVY Szerelmetes? Én máshogy vagyok értesülve, kérem!
Hajlósi! (Lerogy egy székre.)

HEVES Mit nem hallok? „Szerelmetes Arankám”?
TORNYAI Úgy van, barátaim. Örvendek, hogy vélem kezet szorítni

te is megjelentél, Kálmán. Tudnod kell, én régóta szeretem Aran-
kát, és ô is engem. Ilyképp, a tudtomon kívül, maga is tevôleg
közremûködött, hogy én választattam meg. Tapasztalhattad, hisz
eszközéül is választott az éjjel…

HEVES Levéltalálkozó, párviadal… csúful megjárattátok vélem a
bolondját… 

TORNYAI Hát, csak akivel lehet, amice. Csak akivel lehet. Egyéb-
iránt pedig vigasztalhatod magad a következô tisztújításon.

HEVES Nono, barátom! Ehhez még úgy magamnak, mint legna-
gyobb pártomnak lesz egy-két szava. A választás tisztaságához,
amice. Mert némely fennforgó körülmény az enyéimet arra inti,
ne legyenek a nyers számszer gépszerû állatja a tekintetben…

ARANKA Heves úr, esküvônkön szívesen látjuk. 
NELLY Éljen! Jön a deputáció!
HAJLÓSI Lehet szerencsém az itteni üdvözlés után tekintetes ura-

mat a vármegyeházára elkísérendeni?
TORNYAI Ne fárassza magát!
ARANKA Csak fárassza! Majd. Ha e felzavart tajték mind lenyúgo-

szik. Nézzen be hozzánk pár hét múltán, Hajlósi. Egyelôre nem
akarnók a kártyáinkat kiteregetni.

Ének, éljenzés

Leesik
a

függöny
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