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A magyarországi piarista iskolákban több mint 
ezer színielőadást rendeztek a 17-18. század
ban, s az 1760-as évektől kezdve az előadások 
egy része már magyarul zajlott. Ennek köszön
hetően majdnem ötven, kimagasló színvonalon, 
ízes magyarsággal megírt színdarab maradt 
ránk, bizonyítva a piarista tudósok műveltsé
gét, világirodalmi tájékozottságát és a magyar 
kultúra iránti elkötelezettségét.

A Piarista iskoladrámák első kötetében 18 drá
ma, 1 színlap és 1 közjáték szövegét közöljük 
betűhíven, magyarázó jegyzetekkel -  a szer
zők betűrendjében. A darabok szerzői közül 
a legnagyobb életmű -  és a legnagyobb szín
padi siker -  Dugonics Andrásé, akinek 8 drá
máját tartalmazza ez a kötet, de hasonlóan fon
tos Benyák Bernát 2 drámája és közjátéka, 
valamint Bolla Márton 4 darabja is. Hagymási 
Imre két vígjátékkal, Egervári Ignác és Horányi 
Elek 1-1 drámafordítással szerepel a kötetben. 
A szövegek többsége egykorú nyomtatványban 
vagy kéziratos másolatban őrződött meg szá
munkra, s itt jelenik meg először modern ki
adásban. Nemcsak a magyar nyelv el nem avuló 
frissességének, sokszínűségének, de a drámai 
műfajok sokféleségének is bizonyítéka ez a kö
tet, amelyben bibliai és történelmi tárgyú dráma, 
divatos melodráma, énekelt dialógus mellett 
jónéhány (antik mintára készült) vígjáték is ta
lálható. A kortársak szerint a 18. század végé
nek legjobb vígjátékait a piarista szerzetesta
nárok írták: a gyűjtemény elolvasása után a mai 
olvasó is meggyőződhet erről, s talán arról is, 
hogy ezeknek a szövegeknek ma is helyük len
ne a diákszínpadokon.
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A PIARISTA ISKOLA, SZÍNHÁZ, SZÍNJÁTÉK ÉS DRÁMA

A PIARISTA ISKOLÁK ALAPÍTÁSA

Balanyi György három szakaszra bontotta a magyarországi piaristák történetét. 
Az első szakasz a megtelepedés korszaka, amely 1642-től 1721-ig tartott. Ebben 
a szakaszban telepedtek meg a lengyel piaristák Podolinban, majd néhány évvel 
később Privigyén, Murányban és Jolsván, Breznóbányán, Pozsonyszentgyörgyön, 
Nyitrán, Veszprémben, Vácott, Kecskeméten, Pesten, Besztercén, Debrecenben, 
Korponán és végül Szegeden. Kétségtelen, ez a korszak nagyon sok eredménnyel 
zárult. Szinte egymás után alakultak azok a piarista rendházak és iskolák, amelyek 
évekkel, évtizedekkel, még évszázadokkal később is megmaradtak. A második 
szakaszt a felvirágzás korszakának nevezi a rendtörténész, s ez az időszak 1721-től 
tartott 1780-ig. Ebben a mintegy hat évtizedben Nagykárolyban, Tokajban, Rózsa
hegyen, Máramarosszigeten, Crajován, Magyaróvárott, Kisszebenben, Medgye- 
sen, Bukarestben, Szentannán, Szencen, Kalocsán, Nagykanizsán, Tatán, Tallóson 
alapítottak oktatási intézményt. Majd a jezsuiták feloszlatása (1773) után Tren- 
csénben, Selmecbányán, Kolozsvárott és Kőszegen vették át a gimnáziumokat. 
A harmadik korszaknak a piarista történész az állami függés kora címet adta. Ebben 
az időszakaszban szűnt meg tanulóhiány miatt a medgyesi, a korponai és a tokaji 
gimnázium. Az utóbbit áthelyezték Sátoraljaújhelyre, s ott a pálosoktól vették át 
a gimnáziumot. Szentannáról Temesvárra költöztek, s 1806-ban Léván, 1846-ban 
Nagybecskereken alapítottak rendházat és gimnáziumot. 1832-ben Budán átvették 
az egyetemi gimnáziumot, azaz nem új gimnáziumot hoztak létre, hanem csak ta
nítást vállaltak egy már meglévő iskolában (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 
13-162.).

A piaristák Magyarországon 1642-ben telepedtek meg a lengyel határhoz na
gyon közel fekvő Podolinban (Podolínec, Pudlein). Podolin ekkor még lengyel 
irányítás alatt állott, s így az ideérkező piaristák is zömmel lengyel származásúak 
voltak annak ellenére, hogy a város lakosságának jelentékeny többsége német 
anyanyelvű volt. A tanárok előbb ideiglenes rendházban kaptak otthont. 1643-ban 
ugyanitt már iskolát is nyitottak. A rendalapító, Kalazanci Szent József szándéka 
szerint a kezdetektől fogva a szegény családok gyermekeinek tanítására vállalkoz
tak. Egyelőre csak két osztállyal kezdték a tanítást, később azonban megindították 
a syntaxisták (1646), a poéták (1648), végül a rétorok 1651) osztályait, s közben 
1648-ban a filozófiai kurzust is. Iskolájuk hamarosan népszerűvé vált. 1643-ban, 
tehát az alapítás évében összesen 189 tanulót tanítottak. Igaz, hogy a tanulók lét
száma állandóan ingadozott, de átlagosan mintegy száz tanulójuk volt több évtize-
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den keresztül. A legmagasabb létszámot 1700-ban érték el, ekkor összesen 300 ta
nulót számláltak. (Friedreich 1909, Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 15-17.)

1666-ban a Pálffy-család szorgalmazására és alapítványi vagyonából Privigyén 
(Prievidza, Priewitz) is otthonra leltek, s a városházán berendezett ideiglenes isko
lában azonnal meg is kezdték a tanítást. Előbb csak a három alsót, 1670-ben a poé
tikai, 1676-ban pedig a retorikai osztályt is megnyitották. Itt az alapítás évében 238 
tanulójuk volt. 1711-ben érte el eddigi ismereteink szerint a privigyei iskola a leg
magasabb tanuló-létszámot, ekkor ugyanis összesen 273 diákot oktattak (Balanyi-  
Bíró-Bíró-Tomek 1943. 17-18.).

Privigye után Wesselényi nádor felesége, Széchy Mária ösztönzésére 1667-ben 
Murány (Murán) várában is letelepedett néhány piarista. Hamarosan kiderült azon
ban, hogy a rendkívül magas vár alkalmatlan iskolai célokra, a tanulók különösen 
télen nehezen tudják megközelíteni, ezért innen Jolsvára (Jelsava) költöztette le az 
alapító az iskolát. Wesselényi halála azonban kétségessé tette az iskola jövőjét, 
ezért onnan 1673-ban elköltöztek a piaristák Breznóbányára (Brezno, Bries), ahol 
viszont tartósnak ígérkezett az iskolaalapítás, annak ellenére, hogy a zömmel evan
gélikus város -  érthetően -  ellenszenvvel fogadta ideköltözésüket. Később a Thö- 
köly-szabadságharc háborús cselekményei miatt menekülni kényszerültek, az ott
hon maradottak pedig a kurucok fogságába kerültek. A város a templomot is egy 
evangélikus papra bízta, így itt egyetlen piarista sem maradhatott. 1688-ban tértek 
ismét vissza, s folytatták a tanítást. Breznóbányán azonban mindig meg kellett küz
deniük az evangélikus lakosság ellenérzésével. Ennek ellenére a tanuló-létszám 
mindig is 100 fő körül mozgott (Bakó 1898, Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 
19-22).

1685-ben Szelepcsényi György érsek szándéka szerint és az ő alapítványából 
Pozsonyszentgyörgyön (Jur pri Bratislave, Sankt Georgen) is sikerült fészket rak- 
niok. Itt is erős protestáns ellenhatással találták magukat szemben. 1701-ben, tehát 
az alapítást követő másfél évtized után mégis 189 tanulójuk volt. A város lakóinak 
ellenszenve érthető, hiszen elvették tőlük a lutheránus templomot és az iskolaépü
letet is. A tanulók létszáma állandóan ingadozott, átlagosan mintegy 150 tanulót ta
nítottak a 18. században, s az csak 1799-ben csökkent le 52-re (Füredi 1897, Sza
bó 1910, Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 22-23.).

1692-ben a rendi vezetés úgy döntött, hogy a podolini rendház és iskola kivéte
lével a többi magyarországi házat kivonja a lengyel provincia hatásköréből, és sa
játjoghatósága alá veszi. Három esztendő múlva, 1695-ben azonban a három ma
gyar iskolát és rendházat a német provincia alá helyezte viceprovinciaként. Ezt 
természetesen a rendtagok nem fogadták túlságosan szívesen. Ekkor a viceprovin
cia vezetésével Moesch Lukácsot bízták meg, aki német származása ellenére vilá
gosan látta, hogy a zömmel magyar lakosú városokban is múlhatatlanul szükséges 
a piaristák letelepedése (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 23-24.).

1698-ban Nyitrán (Nitra, Neutra) sikerült házat és iskolát alapítaniok. Egy ideig 
az esztergomi káptalan nyitrai házában laktak. 1699-ben a város telket adományo
zott részükre, amelyen csak 1701-ben kezdhették meg az építkezést.l701-ben 300 
tanulót számláltak, 1718-ban 829-et. A tanuló-létszám tekintetében a nyitrai gim
názium a leglátogatottabb iskolák közé tartozott. 1719-ben 733, 1725-ben 862,
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1757-ben 1004 tanuló iratkozott be. 1706-ban a poétikát, 1707-ben a retorikát is 
megnyitották (Csősz 1876, Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 25-26.).

A rohamos terjeszkedés időszaka 1711-ben indult.Veszprémben ebben az év
ben jelentek meg a piaristák, házat azonban csak 1719-ben kaptak, s iskolaépület
hez is csak ekkor jutottak. 1716-ban épült meg az első iskola. Úgynevezett nagy
gimnáziummá azonban csak 1753-ban vált az intézmény. 1745-ben 299 ,1762-ben 
392 tanulójuk volt (Tölcséry 1895., Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 27-28.).

1714-ben Vácott sikerült letelepedniök.Több mint egy évtizedig azonban meg
lehetősen bizonytalan volt az itt-tartózkodásuk. Tanításukról 1717-ből maradtak 
csak feljegyzések. 1725-ben sikerült egy iskola és rendház alapkövét letenniük, s 
ezzel véglegessé vált a váci megtelepedés és tanítás. Előbb csak négyosztályos 
kisgimnáziumot nyitottak, 1733-ban azonban hatosztályos nagygimnáziummá fej
lesztették az intézményt. 1717-ben összesen 230, 1718-ban 313, 1734-ben 383 
gyermeket tanítottak. Legtöbb tanulójuk 1768-ban volt, ekkor 553 diák járt isko
lájukba. (Halmy 1896, Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 28.) Vácott 1762-ben Mi- 
gazzi Kristóf bíboros nemesi konviktust hozott létre, s az oktatást a piaristákra bíz
ta. A szegényebb sorsú nemesek gyermekei tanultak itt. Migazzi maga adott ehhez 
épületet, később ugyanitt és ugyanennek az intézménynek az utódja, a There
sianum ebből a nemesi konviktusból jött létre (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 
69-71.).

A kecskeméti rendház- és iskolaalapítás Koháry Istvánnak köszönhető, aki 
1714-ben megegyezett a piaristákkal, s magas összegű alapítványt tett a kecskemé
ti iskola megindítására. 1715 januárjában három piarista érkezett a városba, a Mária 
Társulat házában találtak ideiglenes otthonra, s 1716-ban a két alsó osztályt nyitot
ták meg. 1720-ban nagyarányú építkezésbe fogtak, s valamivel több mint négy év 
múlva már készen állt a rendház és az iskola. Ugyanebben az évben indították a syn- 
taxisták osztályát is. 1729 nyarának elején kezdték a templomot építeni. Hat esztendő 
múlva ez is a hívek rendelkezésére állt. 1730-ban a rendi noviciátus Kecskemétre te
lepítésekor, 1754-ben pedig a poéták és a rétorok osztályának megindulásakor újból 
építkezniük kellett. Az iskola tanulóinak a számáról annyit tudunk, hogy 1752-ben 
70 syntaxista, 45 grammatista és 10 aritmetista tanult a kecskeméti piaristáknál. 
1757-ben 405, egy évvel később 425 tanuló járt ebbe az iskolába. (Junker 18-96., 
Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943, Holczer 1989. 8-9.)

Igen nagy jövőjű vállalkozás volt a pesti iskola alapítása. Az 1717. november 
7-én kezdődő első tanítási esztendőben 165 tanulót tanítottak. 1718-ban az egyko
ri jezsuita iskolát kapták meg, s a város a polgármesterre bízta az építkezés irányí
tását. 1718. október 31-én költözött az iskola az újonnan rendbe szedett épületbe. 
1720-ban már a poéták és a rétorok osztálya is működött. 1723-ban 305, 1736-ban 
350, 1738-ban 465 tanulót oktattak és neveltek (Prónai 1907. 14-15., Balanyi-Bí
ró-Bíró-Tomek 1943. 30-31.)

1717-ben Besztercén (Bistrita, Bistritz) telepedtek meg. 1718-ban megkapták 
az egykor domonkosok által használt épületet, 1720-ban azonban költözniök kel
lett, a kórházhoz tartozó templomot és a mellette álló épületet vették birtokukba. 
1755-ben iskolát is juttatott nekik Mária Terézia. A rend történetírója az alapítást 
nem tartja szerencsésnek. Népszerűvé azért nem válhatott az iskola, mert a lakos
ság tekintélyes része evangélikus és német ajkú volt. A levéltári források kallódása

9



és hiánya miatt az iskola tanulóinak számáról egyelőre semmit nem lehet tudni. 
(.Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 31-32, Bíró 1948. 14.)

Beszterce után Debrecen következett. 1719-ben mindössze egyetlenegy piarista 
érkezett a városba, egyelőre csak a lelkészi feladatok ellátására. A tanítást 1721- 
ben indították el. Hatosztályos gimnáziummá csak 1789-ben fejlődtek. Nyilván itt 
is meg kellett küzdeniök az erős református ellenszenvvel. Emiatt iskolájuk nem 
volt túlságosan népszerű. 1721-ben mindössze 22 tanulót foglalkoztattak, 1726- 
ban már 99-et, 1737-ben 103-at 1766-ban 107-et. Száz fölé azonban csak nagyon 
ritkán emelkedett a tanulók száma (Cserhalmy 1896., Friedreich 1903., Balanyi- 
Bíró-Bíró-Tomek 1943. 32-33.).

A Korponán (Krupina) előbb csak lelkészi feladatot vállaltak, de már 1720-ban 
megindult a tanítás is. Ez az alapítás sem váltotta be a reményeket. Hatosztályossá 
soha nem fejlesztették az iskolát. 1766-ban 163, 1767-ben 223 tanulójuk volt. Ez
után azonban a városka jelentőségének fogyatkozása miatt fokozatosan csökkent 
a tanulók létszáma. 1775-ben például mindössze 118 tanulót oktattak, s közülük a 
legnagyobb számot a minimisták, a declinisták és a komparatisták adták. 17 syn- 
taxistájuk és csak 14 grammatistájuk volt (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 34-35, 
Sliacan 1944. 96-101.)

A szegedi alapítás szerencsésebbnek bizonyult. 1720 júliusában érkezett három 
piarista ebbe a városba. Az iskolát azonban csak 1721-ben nyitották meg.1726-ban 
a templom mellett építettek egy új iskolát, 1732-ben azonban ez kicsinek bizonyult, 
s ezért nagyobbat kellett építeniük. 1723-ig négyosztályos volt a szegedi gimná
zium, a következő tanévben már hatosztályossá bővítették. 1721-ben 110, 1727- 
ben 330 tanuló járt ide (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 35-36.).

Az alapítások második korszakát a rendtörténész 1721 és 1780 közé teszi. Eb
ben a korszakban az első iskolát Nagykárolyban (Cáréi) nyitották. 1727-ben szep
tember 17-én a helyi plébánia vezetését vették át, de még ugyanebben az évben a 
tanítás is elkezdődött. 1728-ban 6 9 ,1731-ben már 9 3 ,1753-ban 126,1754-ben 167 
tanuló iratkozott be. Legtöbb tanulójuk 1769-ben volt, ekkor összesen 354 diák ta
nult náluk. 1729-ben a syntaxisták, 1766-ban a poétikai és a retorikai osztályokat is 
megnyitották (Hám 1896., Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 53.).

Tokajban 1721-ben kaptak ingatlanokat azzal a céllal, hogy ott is iskolát alapít
sanak. Az egri püspök 1727-ben adott engedélyt a rendház és az iskola alapítására. 
A hosszadalmas építkezés miatt a tanítást csak 1737-ben tudták megkezdeni. 1758- 
ban a grammatisták és a syntaxisták osztályait nyitották meg. 1789-ben a tokaji is
kolát П. József Sátoraljaújhelyre helyeztette át, s itt a korábban pálos iskola irá
nyítását vették át. (Hudra 1896., Csaba 1940., Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 
54-55. 119.).

A rózsahegyi (Ruzomberok, Rosenberg) iskolát 1735-ben Lővenburg János bé
kési főispán alapítványából hozták létre. A telken, ahol korábban a rendházat emel
ték, iskolát is építtettek, de már 1729-ben megkezdették a tanítást egy ideiglenesen 
iskolai célokra igénybe vett épületben. A tanulók számáról nem sikerült adatokat 
szerezni (Csősz 1890., Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 55-56.).

A máramarosszigeti (Sighetu Marmatiei) iskolát 1731-ben alapították. A több
ségében református lakosság nem szívesen fogadta őket. A Helytartótanáccsal meg
kötött szerződés értelmében kilenc rendtagot kellett a piaristáknak biztosítaniok.
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Ezek közül ötnek egy laikussal Szigeten kellett lakniok, háromnak pedig a filiákon 
(Bacskón, Rónaszéken) kellett elhelyezkedniök. Egyelőre ideiglenes épületben ta
nítottak. 1736-ban kezdték az új iskolát építeni úgy, hogy az ideiglenes épülethez 
csatolták az újat. Az építkezés miatt a tanulókat egy faépületben kellett elhe
lyezniük. Pénzük nem volt a piaristáknak, a református lakosság pedig nem támo
gatta őket. Pénz híján 1770-ig az említett fabarakkban kellett szoronganiok. Emiatt 
az iskolát nagyon kevesen látogatták. 1734-ben 6 5 ,1735-ben 5 4 ,1755-ben 112 ta
nulójuk volt. Legtöbben 1775-ben -  188-an -  voltak. Hatosztályos nagygimnázi
ummá csak 1765-ben lett az intézmény (Popini 1894., Kétszery 1914., Balanyi-Bí- 
ró-Bíró-Tomek 1943. 56-58.)

Magyaróvárról semmilyen drámatörténeti adattal nem rendelkezünk, pedig a rend 
már 1739-ben megtelepedett a városban, s november 3-án a tanítást is megkezdték. 
Az 1760-61-es tanévben megindult a poétikai és a retorikai osztályok oktatása is. 
(Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 62-63.)

A kisszebeni (Sabinov) iskolaalapítás 1740-ben történt meg. 1745-ben tették le 
az iskola alapkövét, 1753-ban készült el az épület úgy, hogy azt már használni le
hetett. A négyszögletesnek tervezett rendház- és kollégiumegyüttes nyugati és 
északi oldalát viszont csak 1756-ban kezdték építeni. Véglegesen csak 1784-ben 
készült el. Addig a tanárok egy ideiglenes otthonban laktak. 1756-ban indították 
a poétika és a retorika osztályait, s ezzel a gimnáziumot hatosztályossá tették. A ta
nuló-létszámot illetően az iskola a középső szinten mozgott. 1746-ban 118, 1758- 
ban 175, 1760-ban 207, 1763-ban 277 tanulójuk volt (Viszolajszky 1896., 3-18. 
Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 60-62.)

1741-ben Medgyesen (Medias, Mediasch) telepedtek meg. A tanítást még 
ugyanebben az évben megkezdették. A lutheránus szász lakosság ellenszenve mi
att a tanulók létszáma nagyon kevés volt, mindössze 35 körül mozgott. II. József 
rendelete értelmében az iskola megszűnt, s a császár halála után a piaristák már 
nem tértek vissza a városba (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 63-64.).

A Szentannára (Arad megye: Comlaus, Alt-St-Anna) 1751-ben költöztek. Hat 
rendtag érkezett a városba, s a tanítást azonnal megkezdték. A poétikai és a retori
kai osztályokat csak 1771 -ben nyitották meg. A diákok száma 30 körül ingadozott, 
s csak három esztendőben haladta meg a száz főt. Kétségtelen, ez az iskola sem tar
tozott a szerencsés alapítások közé (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 66-67.)

1763-ban Szencen (Senec) egy úgynevezett collegium oeconomicumot hoztak 
létre a piaristák. Ebből a felsőfokú iskolából sem rendelkezünk színház- vagy drá
matörténeti adattal, holott az eredetileg főiskolai szintű oktatási intézményben 
később a gimnáziumi osztályokat is megindították (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek
1943. 67- 69.).

1765-ben Kalocsán is létesítettek egy gimnáziumot. A rend vállalta, hogy taná
rokat küld a városba, a püspök pedig a régi szemináriumi épületet és egy közelben 
fekvő iskolát biztosított számukra. Batthyány József érsek a szemináriumra emele
tet húzatott, 1766-ban kollégiumot építtetett hozzá. Ez az alapítás sikeresnek bizo
nyult. 1765-ben 209 tanulójuk volt, a további években azonban általábanl50 körül 
mozgott a létszám (Gál 1938., Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 71-72.).
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Ugyanebben az évben ugyancsak Batthyány érsek anyagi támogatásával nyílt 
meg a nagykanizsai gimnázium, amelybe az első évben 394 tanuló iratkozott be. 
(Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 72-73.)

Ugyanekkor kezdték el a tanítást a piaristák a tatai gimnáziumban is. A tanárok 
rendházat, a tanulók pedig ideiglenes otthont kaptak. 1767-ben egy nagyon nagy
nak tervezett rendházat és iskolát kezdtek építeni. Az anyagiak hiánya miatt az 
építkezés meglehetősen lassan haladt, s évtizedekig elhúzódott. A rendházat ugyan 
1806-ban átadták rendeltetésének, az iskolaépület azonban még több évtizedig vá
ratott magára (Ambruszter 1895., Pusch 1912., Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943. 
71-72.).

A jezsuita rend feloszlatása után 1776-ban Mária Terézia rendeletének megfe
lelően a piaristák vették át a trencséni, a Selmecbányái, a kolozsvári és a kőszegi is
kolát is. (Balanyi-Bíró-Bíró-Tomek 1943.76-78.).

A piaristák tehát Magyarországon és Erdélyben több mint húsz oktatási intéz
ményt tartottak fenn, ehhez természetesen elegendő és magasan képzett rendtagra 
volt elsősorban szükségük. Iskoláik száma általában változott, de mindig emelkedett. 
A legritkább esetben fordult elő, hogy valamiféle kedvezőtlen körülmények miatt el
költöztek volna a városból, s félbehagyták volna a lelkészi tevékenységet vagy a fia
talok oktatását. Kétségtelen, volt a magyar piaristáknak sikertelen vállalkozása, mint 
a crajovai, vagy a bukeresti iskolaalapítás, a 18. században azonban egy kevésbé sike
rült alapítást próbáltak helyrehozni úgy, hogy egy másik városban igyekeztek jóin
dulatú támogatót vagy támogatókat nyerni az iskolaalapításához. Épületeik állandó
vá tétele érdekében tehetős pártfogókkal kellett nagyon jó kapcsolatot találniok, 
akik egy-egy új rendház vagy iskola építésének költségeit biztosították. A kor szel
lemiségének megfelelő lelkiséggel kellett rendelkezniük, hiszen a patrónusok 
e szerint választották ki éppen őket. Olyan oktatási terv szerint kellett tanítaniok, 
amely révén az iskoláikban végzett tanulók külföldön és itthon is, akár egy tiszta 
magyar városban, akár szlovák, német, román ajkú vagy vegyes nyelvű városok
ban is a közéleti szerepet képesek voltak vállalni és ellátni. Kétségtelen, a piarista 
oktatás kezdetben a jezsuita iskolák tantervéhez alkalmazkodott, amikor azonban 
a kötelezően oktatott tárgyak közé az aritmetikát bevezették, vagy megkezdték a 
nemzeti nyelv oktatását, vagy létrehozták a szenei collegium oeconomicumot, ami
kor megteremtették a kor igényeinek megfelelő színjátszás elméletét és hangsúlyoz
ták annak fontosságát még a 18. század utolsó negyedében is, akkor nyilvánvaló, 
hogy a magyarországi, vegyes nemzetiségű társadalom legmodernebb igényeit elé
gítették ki.

A PIARISTA ISKOLÁK ÉS A SZÍNJÁTSZÁS

A rendalapító, Kalazanci Szent József nem mérhette fel tökéletesen a társadalmi 
igényeket. Három levelében is tiltakozott az iskolai színház létesítése ellen (Kilián 
1994. Általános 1,2, 3.). Bizonyára nem fedezte fel, hogy az iskolai színház nevel
heti és taníthatja is az ifjakat. Olyan erények gyakorlására adhat útmutatást, ame
lyeket a fiatalok szerepet játszva könnyebben sajátíthatnak el, tehetnek magukévá. 
Másrészről pedig a bűnök és a hibák elkerülésére is adhat nekik kiváló gyakorlati
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útmutatást. Olyan egykor élt, szentnek vagy hősnek tisztelt egyéniségek életével 
ismerkedhetnek meg, akiket a kor embere példaképnek tartott. A színpadi fellépés 
segítségével megtanulhatják a nyilvánosság előtt szereplést, hozzászokhatnak a lám
paláz leküzdéséhez. A szereplés megtaníthatja őket arra, hogyan kell közönség előtt 
testüket tartani, hogyan kell mozogni, miként kell gesztikulálni, mikor van helye az 
arcmimikának és mikor nincs. Miként lehet arckifejezésünkkel érzelmeinket, véle
ményünket elárulni. Miként kell egy vezetőnek s hogyan kell egy beosztottnak vi
selkednie? Hogyan kell latinul, németül vagy magyarul, lengyel és szlovák nyelven 
értelmesen, tagoltan képezni a hangokat? Milyen hanglejtés a legmegfelelőbb a leg
különfélébb esetekben?

A rendalapító Kalazanci Szent József inkább felesleges tehernek érzi a színjáté
kot. Úgy véli, hogy a tanulókban hiúságot ébreszthet a szereplés, s ez erkölcsi és ta
nulmányi tekintetben is kárára van az ifjaknak. Ezért 1641-ben a generális káptalan 
olyan rendelkezést hoz, hogy egyetlen piarista iskolában sem ajánlatos színdarabo
kat bemutatni (Kilián 1994. Általános 4.). Ezek alól kivételt egyedül az irodalmi, 
feltehetőleg az iskolai tanulmányok képezhetnek. Az 1657-ben tartott generális 
káptalan már másként fogalmaz: ne legyenek komédiák és reprezentációk, csak is
kolai célú akciók és akadémiák, amelyekkel a tanulók tehetségüket gyakorolhatják 
(.Kilián 1994. Általános 5.). 1685-ben már burkolt formában a színi előadásokat is 
engedélyezi a generális káptalan (Kilián 1994. Általános 7.). A színi reprezentáci
ók ne legyenek túl sűrűn. 1696-ban a vizitátori jegyzőkönyvben azt lehet olvasni, 
hogy mielőtt egy actust színre vinnének és a szereplőket kiválogatnák, a darabot 
a rektornak vagy a megbízottjának látnia kell. 1696-ban egy másik vizitációs jegy
zőkönyvben viszont azt olvassuk, hogy az actiók színreviteléért az iskolák lehető
ségeik szerint a tanulóknak jutalmat adjanak. (Kilián 1994. 9-10.). 1767 és 1772 
között megtartott beszéde szerint Koppi Károly a színházat az iskolában nagyon 
hasznos tevékenységnek tartja, hiszen az ifjúság egy életre szólóan bölcs tapaszta
latokat, ismereteket szerezhet általa, s tulajdonképpen ugyanazokat mondja el Kop
pi a színjátszásnak az ifjúságra gyakorolt hatásáról, mint amiket fentebb már meg
fogalmaztam, azaz meg kell tanulniok az ifjaknak a „városisasságot”, a megnyerő 
tekintetet, a tiszteletet sugárzó arckifejezést, s megtanulja a fiatal, hogy fegyelmez
ze arcának minden rezzenését, szemét, gesztusait. A színjáték mindezekre megta
nítja a fiatalembert (Kilián 1994. Általános 28.).

A színjáték tehát valamivel több, mint egy teljes évszázad alatt polgárjogot nyert 
a piarista iskolában, s a XVIII. század végén már az ifjúság nevelésének egyik leg
hatékonyabb és leghasznosabb eszközét látták benne.

Nem különös tehát, ha Podolinban, ahol iskolát 1642-ben alapítottak, 1668-ban 
adataink szerint már színjátékot mutattak be. Podolinban mindössze 20 dráma 
előadásáról tudunk az 1668 és 1780 közötti években. (Kilián 1994. Podolin 1-20.) 
Egészen bizonyos, hogy több drámát is előadhattak, hiszen a lengyel piaristák igen 
nagy gyakorlatot szereztek e téren. A közeli Krakkóban már 1637-ben mutattak be 
színjátékot, amelynek az alábbi címet adták: Academia Cracoviensi seu de illius 
erectione comoedia, azaz bemutattak egy olyan darabot, amely éppen ennek az is
kolának az alapításáról szólt (DStP II. Programy Teatru Pijarskiego. 1978. 35.). 
Semmit nem tudunk a podolini iskolai színpadról, az előadások technikai feltéte
leiről, az azonban bizonyos, hogy 1697-ben már énekszó is felhangzott a színpa-
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don (Kilián 1994. Podolin 3.), 1721-től a rendi növendékeknek már színjátékot is 
kellett ímiok (Kilián 1994. Podolin 5.), s ezért a számukra legkedvesebb bibliai té
mát dramatizálták, a betlehemi történetet (Kilián 1994. Podolin 5, 7, 8, 10.), ismer
ték azonban Le Jaynek az egyiptomi József történetéről szóló drámáit (Kilián 1994. 
Podolin 14, 15, 16.), sőt a 18. század legvégén még Voltaire-darabot is bemutattak 
(.Kilián 1994. Podolin 17.). Az sincs kizárva, hogy az 1668-at megelőző években is 
játszottak, csak erről a két évtizedről nem sikerült adatokat szereznünk.

Privigyéről ugyan bőségesen vannak adataink, összesen 129 dokumentumot si
került összegyűjtenünk, azonban ezek között nagyon kevés a színpadra, a színpad- 
technikára, a közönség reagálására vonatkozó megjegyzés. 1666-ban a karácsonyi 
jászolhordozást s ezekkel együtt elhangzott declamatiunculát, a vízkereszti csillag
játékot és más hiábavaló világi ének előadását tiltotta meg az iskolai rendtartás. 
Senki nem vehetett részt az iskolán kívüli színházi előadáson, nem láthattak piaci lát
ványosságot, világi komédiát. Akik a fenti tilalmakat nem vették figyelembe, azokat 
azonnal el kellett bocsátani az iskolából (Kilián 1994. Privigye 1.). Az első előadást 
az iskola alapítása (1666) után négy évvel tartották (Kilián 1994. Privigye 2.). 1689- 
ben már beleltározták a színi kellékeket és a jelmezeket. Igaz, hogy ezek nagyon egy
szerű anyagból voltak, de már számba vették őket. 1690-ben a templomi inventári- 
umban szerepelnek a rés comicák (Kilián 1994. Privigye 22, 25b.). 1693-ban már 
lelkesen gratuláltak a nézők az előadáshoz. 1759-ben a régi színházteremben le
bontották a kályhát, s a termet több cellára osztották szét, melyekben a szerzetese
ket helyezték el. Ha régi színházteremről beszél a forrás, akkor ez annyit jelent, 
hogy volt már új színház is. Sejthető, hogy az újban is készíttettek valamiféle kan
dallót (Kilián 1994. Privigye 134a.). 1786-ban a farsangi napok tisztességes eltölté
sére kellett a magisztereknek tanulóikat figyelmeztetni. Táncolniok nem volt szabad 
a tanulóknak. Az is kiderül a forrásból, hogy sok fegyelmi probléma származott már 
a farsangi fegyelmezetlenségből (Kilián 1994. Privigye 146a.).

Privigyén már a legkorábbi időszakban is megjelent a zenés színház. Nem ok 
nélkül tiltja az iskolai rendtartás a saeculares vanae cantiones-t. 1700-ban a szen
vedéstörténet allegorizált változatát zene, énekszólók és énekkar kíséretében adták 
elő. Erről tanúskodik a darab kézirata (Kilián 1994. Privigye 29.). 1728-ban már 
a szólóénekesek nevét is kinyomtattatták az iskolai színlapon.

A breznóbányai színjátékról már igen korai adataink vannak. 1674-ben úmap 
oktáváján (Kilián 1994. Breznóbánya 1.) ünnepélyes körmenetet rendeztek, amely
re száz felfegyverzett katonát, négy zászlót és négy dobot egy bizonyos nemes úr biz
tosított. Az 1674-ben megfogalmazott tilalom szerint nem volt szabad a templom
ban zenére semmiféle táncot bemutatni (Kilián 1994. Breznóbánya 2.). Adataink 
azonban nagyon szegényesek, sejthető, hogy több színjátékot is bemutattak, mint 
amennyit bizonyítani lehet.

Pozsonyszentgyörgyről alig maradt néhány színi előadásra vonatkozó feljegy
zés. 1693-ban nagypénteken a szenvedéstörténetet, űrnapján pedig az oltáriszentség 
misztériumáról mutattak be egy drámát (Kilián 1994. Pozsonyszentgyörgy 1, 2.). 
1720-ban egy rendi növendék, Jaintner Sebastianus, a filozófiai kurzus hallgatója 
vitt színre egy darabot. Ez is bizonyítja, hogy a növendékeknek is ímiok, ren
dezniük kellett drámát (Kilián 1994. Pozsonyszentgyörgy 5.). 1723-ban már kéz
zel írt színlapot adtak a nézők vagy csak néhány néző kezébe (Kilián 1994. Po-
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zsonyszentgyörgy 6.). 1744-ben Szlopnyai Eleknek, a piarista provinciális titkárá
nak aláírásával jelent meg egy rendelkezés, amely szerint minden nyilvános pro
dukciót be kell vezetni egy könyvbe (Kilián 1994. Pozsonyszentgyörgy 7.). Ez 
a megjegyzés (si quis magistrorum publice produceret, inseratur libro) azt is je
lentheti, hogy a dráma szövegét kellett egy erre a célra beköttetett könyvbe bemá
solni, jelenthet azonban annyit is, hogy csak a darab vagy bármilyen nyilvános fel
lépés címét kellett beírni a liber Studiorumba. Az előadásra más piarista házak 
tanárait is meghívták. Erre utalnak Kiss Adrián latin nyelvű naplójának részletei.

Magyarország-szerte talán a leglátványosabb és a legtöbb darabot Nyitrán mu
tatták be. Egy adat szerint 1705-ben a színpad építéséért, a theatrum piktorának a 
festésért, majd a színpad lebontásáért pénzt fizettek ki. Egy évvel később megint fi
zettek a festőnek majdnem ugyanazon a napon, mint az előző évben (Kilián 1994. 
Nyitra 1, 2, 3, 4, 5, 6.). Az alapítást követő első években tehát szeptember első fe
lében, azaz a tanév végén játszottak a diákok minden bizonnyal ideiglenes színpa
don, ezért kellett ugyanis esztendőnként fizetni az ácsnak a színpad elkészítéséért, 
majd néhány nappal később annak a lebontásáért. Mint Pozsonyszentgyörgyön, 
úgy itt is csak kézzel írt programot adtak ki 1712-ben, 1714-ben, 1716-ban és 
1717-ben (Kilián 1994. Nyitra 22, 23, 24, 25.). Az első nyomtatott programot 
1720-ban jelentették meg, s ekkor már közölték a darab szereposztását is (Kilián 
1994. Nyitra 44.). A később gyakran kiadott színlapok szereposztásának a végén 
szinte mindig találkozunk a megjegyzéssel: His accedunt musici, saltatores, jocas- 
tae, azaz zenészek, táncosok és tréfacsinálók, azaz bohócok is nagyon gyakran fel
léptek a darabokban. Egy 1721-ben kiadott színlapon már olvashatjuk a zenészek, 
a táncosok és a bohócok neveit is (Kilián 1994. Nyitra 53.). A darabok témái egyre 
változatosabbak. A magyar vagy a világtörténelem, a görög, római mitológia mel
lett a közelmúlt vagy a jelen eseményei is színre kerültek. Egyre több diák lépett 
fel, s egyre látványosabbakká váltak a darabok. 1751-ben már 119 diák szerepelt 
egy Jeruzsálem történetéről szóló darabban (Kilián 1994. Nyitra 172.). 1743-ban 
érdekes megjegyzést olvasunk a Catalogus Juventutisban: ebben az évben Imrich 
Vince, a principisták és a major parvisták tanára nem vitt színre semmiféle darabot, 
mert a színjátékra csak a rétorok kaptak engedélyt (Kilián 1994. Nyitra 154.). 1772- 
ben Benyák Bemát, 1774 és 1776 között Bolla Márton egy darabját is eljátszották 
a nyitrai diákok (Kilián 1994. Nyitra 198,199,200.). 1794-ben pedig ide is elért az 
a helytartó tanácsi rendelet, amely arra reagált, hogy a gimnáziumokban egyre más
ra kezdik felújítani a színpadokat, amit a diákok szereplési vágya magyaráz, s elő
adnak olyan darabokat is, amelyekről a tanárok nem tudnak (Kilián 1994. Nyitra 
201.). Ezért hasonló előadások tartását megtiltja a rendelet.

A veszprémi iskola 1723-ban kezdi el a színjátékok bemutatását. Edvardus et 
Cordilia, Angliáé reges című darabjukhoz színlapot nyomattak (Kilián 1994. 
Veszprém 6.). Ebben a dunántúli városban mindössze 29 adat bizonyítja, hogy 
a piaristák iskolájában színjátszás is folyt. Veszprém tehát nem tartozott azok közé 
az iskolák közé, amelyekben a legtöbb drámát mutatták be. 1757-ben bejegyzik 
a háztörténetbe, hogy ebben az évben sem actiót sem academiát nem mutattak be, 
mivel nem volt erre alkalmas hely, s idő sem volt elegendő ilyen fáradságos mun
kára (Kilián 1994.Veszprém 16.). 1759-ben elkészültek az építendő iskola tervei. 
A legfelső emeleten a rétorok és poéták osztálya kapott termet, s ugyanitt tervezték
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meg a színháztermet is (Kilián 1994. Veszprém 17.). 1762-ben Bíró Márton püs
pök adományából kimérték az iskolaépület helyét, amelyben az ifjúság épülésére 
színháztermet is építettek (Kilián 1994. Veszprém 18.). 1767-ben Pállya István je
lentkezett a veszprémi diákszínpadon egyik darabjával, amelynek Pazarlay és Szűk- 
markosy címet adott. 1768-ban a Ravaszi és Szerencsés című darabját vitték színre, 
s végül idehelyeztük a darabban található Veszprém helynév miatt a Vargaműhely, 
a tunyák iskolája című darabot is. (Kilián 1994. Veszprém 20, 21, 24, 25,29.).

1717 és 1792 között Vácott 118 darabot mutattak be. Nyolcvanöt év alatt tehát 
évenként átlagosan másfél darab előadására kerítettek sort. 1730-ban már arról pa
naszkodik a historia domus írója, hogy az épületnek az a szárnya, ahol a színházte
rem volt, meglehetősen alkalmatlanná vált erre a célra. 1732-ben viszont már arról 
adott hírt, hogy bevakolták a termet, majd kifestették, s a bejáratát kőből készítet
ték el. A színjátszás évek, évtizedek leforgása alatt elmaradhatatlanná lett (Kilián 
1994.Vác 19, 20.). 1764. augusztus 30-án Mária Terézia, fiai: József és Lipót, va
lamint leányai: Mária Anna és Mária Christina látogattak el óriási kísérettel Vácra, 
s itt a piaristák a királyi családot Plautus Captivijének a bemutatásával fogadták 
(Kilián 1994. Vác 95.). Egyébként is Vác nagyon jól népszerűsítette a latin komé
diaírók műveit. Előadták az Aululáriát (1763), a Menaechmit (1763), a Captivit 
(1764), a Pseudolust (1766), az Epidicust{\166), az Amphitryót (1766), a Trinum- 
must (1770), az Asinariát (1770), Terentius Formióját. Ezeken kívül több olyan 
Plautus-előadás is volt, amelyeknek a címét a tanár nem jegyezte be az anyakönyvbe. 
(Kilián 1994. Vác 92,94,95,97,98,100,101,103,106,107,109,110,116.). Színre 
került azonban itt Gottschedtől és Dugonicstól egy-egy színdarab. Hagymási Imré
nek 1775-ben két magyar nyelvű darabját is bemutatták. 1792-ben Faludi Ferenc 
Constantinusát játszották el a váci diákok (Kilián 1994. Vác 108, 114, 115, 118.).

Debrecen piarista gimnáziumában már az alapítás évében mutattak be színdara
bot. Valószínűleg ideiglenes színpadot építettek. 1723-ban a színpad költségeire 
adtak ki pénzt. 1724-ben ácsokat fogadtak, akik a színpadról a kriptába vezető 
lépcsőket szedték rendbe. 1726-ban a színházterem tetőzetét javíttatták ki (Kilián 
1994. Debrecen 3,5,6.). Ekkor tehát már létezhetett egy fedett csarnok, amelyben a 
színházi előadásokat tartották, s ugyanebből a teremből vezetett le a lépcső a kriptá
ba is, ahová a meghalt tanárokat helyezték örök nyugalomra. 1736-ban a Messina 
Menyhért vezette osztály színi előadására azért nem került sor, mert nem volt erre 
alkalmas hely (Kilián 1994. Debrecen 8.). A szónoki gyakorlatokat valószínűleg 
a tanári ebédlőben tartották, s ugyanitt fogadták különféle köszöntő beszédekkel a 
váradi püspököt is. 1764-ben és 1773-ban adták elő Plautus Mostelláriáját, 1768- 
ban egy meg nem nevezett című Plautus-darabot, 1773-ban pedig egy olyan vígjá
tékot vittek színre, amelyet Plautus és Terentius komédiáinak szövegeiből kompi- 
láltak (Kilián 1994. Debrecen 30,48,49.). Debrecenben nem minden esetben lehet 
határozottan elválasztani egymástól a színjátékot, az academiát és a declamatiót. 
Ezeknek az iskolai műfajoknak a jegyei ebben városban valahogyan összemosód
tak. Érdekes, hogy látványos úmapi körmenetet is rendeztek egy alkalommal a pi
aristák, s ezen hét ágyút is alkalmaztak, s kezelőinek fizettek ki egy bizonyos ös
szeget (Kilián 1994. Debrecen 9.).

Kecskeméten is hagyománnyá vált a drámai előadás. Állandó színpaduk nem 
volt, mégis már 1715-ben vittek színre egy actiunculát mindenki kívánságára. Na
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gyón sokan összegyűltek az előadáson, elsősorban szülők, látta azonban a darabot 
Szeged város bírája is, aki azzal a szándékkal tért haza, hogy városukban is le kell 
telepíteni a piaristákat, s ott is kell hasonló előadásokat tartaniok (Kilián 1994. Kecs
kemét 1.). Az első időben a darabokat az iskola melletti téren adták elő, s volt rá 
eset, hogy ez a tér is kicsinek bizonyult. A későbbi előadások technikai feltételeiről 
semmit nem lehet tudni. Egy adat szerint 1777-ben a színfalakat az emeleti padlás
feljáróban tartották (Kilián 1994. Kecskemét 52.). 1787-ben királyi rendelet tiltot
ta meg a jászolállítást, az éjféli misét is csak a ferenceseknek engedélyezte. 1790- 
ben a helybéli rendi tanács megtiltotta, hogy a tanulók nyilvános színi előadásokat 
látogassanak (Kilián 1994. Kecskemét 53.). 1754-ben és 1766-ban ismeretlen 
Plautus-darabot, 1776-ban a Menaechmii adták elő (Kilián 1994. Kecskemét 14, 
40, 51.). Az alapítás évétől, 1715-től 1776-ig mintegy félszáz előadás-adat bizo
nyítja, hogy Kecskeméten is hagyományossá váltak az iskolai előadások.

1717-ben megindult Pesten is a tanítás. Ebben az évben még hely hiányában 
nem volt színjáték. 1718-ban a város polgármesterének a szorgalmazására és tervei 
alapján építették át az iskola első emeletét, ahol a piarista tanárok szobái is voltak, 
s a szobákba egy széles folyosóról lehetett bejutni. A színházterem céljaira Mozi 
(Mosl) polgármester fenntartott négyszobányi helyet, s itt összenyittatta a cellákat, 
majd ehhez a négy ablakkal ellátott teremhez hozzákapcsoltatta a széles folyosót 
is, s így bizonyára egy nagy termet sikerült kialakíttatnia. Ezt a nagyméretű termet 
megfeleztette, s első felében a színpadot építtette fel, a hátsó felében pedig a néző
teret alakíttatta ki. 1719-ben tovább folytatta az építkezést és a terem belső beren
dezését. A nézőtéren a városatyák részére zártszékeket készíttetett, a többi néző ré
szére pedig lépcsőzetesen emelkedő padlózaton lócákat helyeztetett el. Kijelölte a 
zenekar helyét is (Kilián 1994. Pest 1, 2, 3, 4.). 1719-ben a De Zokomo rege című 
darabbal mutatkozott be nemcsak a pesti piarista iskola ifjúsága, hanem a színház
terem is (Kilián 1994. Pest 5.). Ezt a termet 1745-ig tudták használni (Kilián 1994. 
Pest 113.). Előadásokat évenként tartottak. 1740-ben és 1741-ben pestisjárvány 
pusztított Pesten, s emiatt egyik osztály sem vállalkozhatott nyilvános játékra 
(Kilián 1994. Pest 107, 108, 109, 110.). Nem lehet kideríteni, hogy ezután hol ját
szottak, az azonban bizonyos, hogy a látványos előadások sora ezután sem állott 
meg, hanem évről évre tovább gyarapodott.

1723-ban az Artaxerxe sről szóló darabban jelentek meg apesti színpadon a prog
ram szerint első alkalommal zenészek és táncosok. Ez az adat azonban nem zárja ki 
annak a lehetőségét, hogy a zenészek részére fenntartott helyen már korábban is 
játszott zenekar, akik a látványos darabokat zenei betétekkel tették élményszerűek- 
ké (Kilián 1994. Pest 25.). 1725-ben játszottak első alkalommal magyarul, s darab
jának Pogadl Flórián a Bacchusnak víg birodalma címet adta. 1726-ban egy újabb 
magyar játékkal jelentkeztek. A színjáték nyelve azonban itt is, mint bárhol más
hol, java részben latin volt (Kilián Pest 1994. 40, 45.). Plautus darabjaiból öszsze- 
ollózott játékot először 1737-ben mutattak be. 1774-ben került egy másik ismeret
len című Plautus-mű színre, Terentiusnak az Adelphi)éí 1775-ben és 1776-ban 
játszották (Kilián 1994. Pest 98,122,123,125.). Benyák Bemátnak egy latin nyel
vű darabját pedig 1775-ben mutatták be. 1797-ben Dugonics András biztatására az 
iskola udvarán nézhette meg a közönség Klohammer Ignác Judit című darabját 
(.Kilián 1994. Pest 123,133.).
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1731-ben Puhóczy Márton ugyanazzal a Zocomws-darabbal indítja a besztercei 
színpadot, mint amellyel Pesten 1719-ben bemutatkozott (Kilián 1994. Beszterce 1.). 
Előbb bizonyára egy nagyon jól megépített színpadon játszhattak, Beszterce isko
laszínpadának technikai feltételeiről nincs tudomásunk. Ha azonban arra gondo
lunk, hogy a pesti nagyméretű, mindenképpen korszerűnek szánt színpadon is 
előadták ugyanezt a darabot, nem lehet kétségünk afelől, hogy a besztercei színpad 
is megfelelt majdnem ugyanazoknak a feltételeknek. 1735-ben már zenészek és 
táncosok fellépéséről is értesülünk. 1738-ban az Odysseus vándorlásáról szóló da
rabban szirének, küklopszok, katonák, zenészek és tréfacsinálók tették látványo
sabbá a játékot. 1758 előtti években leégett a besztercei gimnázium, a rendház és a 
templom, s az újjáépítéshez a piaristáknak el kellett készíttetniük a leégett épület- 
együttes alapjainak rajzát, s ebből kiderül, hogy színházterem alig volt kisebb vala
mivel, mint maga a templom (Kilián 1994. Beszterce 3,9,12.).

Szegeden az első előadást 1722-ben tartották. 1782-ig 110 adat bizonyítja a sze
gedi piarista iskola diákjainak színjátszó kedvét. Színháztörténészük, Lugosy Dö
me szerint a város alkalmanként pénzt is fizetett a piaristáknak az iskolai előadások 
rendezéséért (Lugosy 1929.). 1723-ban huszonöt rhénes forintot, majd még egy
szer ugyanebben az évben nyolc forintot fizettek ki. Nem tisztázható, hogy ebből 
az összegből kaptak-e valami pénzt a szereplő diákok, vagy a teljes összeg az isko
la kasszájába ment-e, s esetleg az ideiglenes színpad készítésére használták-e fel. 
Lugosy szerint 1733-ban a város gerendákat adott a színház építésére, az adat 
azonban csak arról szól, hogy a piaristák kétszer annyi gerendát kaptak, mint a vá
ros maga. 1735-ből három adatból is tudhatjuk, hogy a város a piaristáknak a szín
ház építésére adott bizonyos összegeket. 1750-ben a színházépület végképp veszé
lyessé vált, s emiatt nem volt előadás ebben a tanévben. 1752-ben Szepesi Vazul 
tanár a színház még mindig romos állapota miatt nem tudott darabot rendezni. 
1755-ben viszont huszonnyolc forintot fizettek ki az iparosnak a színház festéséért. 
1758-ban a „Comedia-házhoz” hozattak 32 darab tölgyfát. Ez a kifejezés talán any- 
nyit jelent, hogy önálló épületben játszottak. 1780-ban ismét egy újabb „auditori
um” építésének a tervét készíttették el (Kilián 1994. Szeged 3,4,20, 25, 26,27, 51, 
52, 53, 107.).

A piaristák szegedi telepítéséhez nagyban hozzájárult Temesváry Jánosnak a vá
ros bírójának kecskeméti látogatása, aki ott egy komédiát látott, s azzal a szán
dékkal utazott haza, hogy a Tisza melletti városban is nyittat velük gimnáziumot. 
1722-ban a. Mucius Scaevola in scaeva dexter című darabbal szerepeltek először. 
1729-ben a De Probo imperatore Romano című darabban léptek fel először zené
szek. 1729-ben a Laeta Laodice purpureo sanguine natorum inebriata címmel el
látott darabban a rendező Zsigmondovics Lipót már kilenc táncost is szerepeltetett. 
A színlap ugyan nem jelzi, de természetes, hogy zenészek is közreműködtek a da
rab előadásában (Kilián 1994. Szeged. 2, 8, 10.). A további években is szinte min
dig nyomtattak színlapot, s ezeken általában sohasem hiányzik a musici szó. Több 
Plautus-darabot is színre vittek: 1755-ben a Menaechmit és az Aululariát, 1756- 
ban a Pseudolust, 1769-ben ismét a Menaechmit és a Captivit, 1770-ben a Mostel- 
lariát Benyák Bemát átdolgozásában, 1777-ben ismét Mostellariát és a Menaech
mit, 1778-ban a Captivit (Kilián 1994. Szeged 56, 58, 61, 90, 91, 93, 96, 97, 105.). 
Plautus darabjain kívül még néhány jeles író drámája is színre került, így Avanci-
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nusnak a De Bertulpho et Ansberta című darabja, Dugonics Andrásnak két ma
gyar-latin nyelvű drámája, Benyák Bemátnak pedig a magyar nyelvű Joása (Kili
án 1994. Szeged 73, 77, 78, 92, 93.).

1727-ben, az alapítás évében már látványos darabbal mutatkoztak be a diákok 
Korponán. A Gratianus rex című darabban a kiadott színlap szerint zenészek, tré- 
facsinálók és intermediasták, azaz intermedium-szereplők is felléptek. Plautus- 
darabokat adtak elő 1769-ben, 1770-ben, 1771-ben, a Mostellariát 1772-ben. Né
hány klasszikus tárgyú darab is színre került, így a Creon (1769) és az Iphigeneia 
(1770, 1772) címűek (Kilián 1994. Korpona 1, 5, 8, 9,12, 15, 16.)

Nagykárolyban színjátékkal nyitották meg 1725-ben a piarista iskolát (Kilián 
1994. Nagykároly 1.). 1747-ben öt kocsi meszet hozattak, s azzal kifestették a tel
jes kvadrumot kívül-belül, a folyosókat, a tanári cellákat, s építtettek egy kályhát a 
folyosónak azon a részén, ahol bejárat volt a színházterembe. 1767-ben kezdtek 
egy újabb színház építésébe (Kilián 1994. Nagykároly 10, 13b.). 1795-ben növe
kedni kezdett a tanulók létszáma, s emiatt azt az épületszámyat, amely eddig a Ká
rolyi-család tulajdonában volt, s amelyben a színházterem is volt, végleg szerették 
volna szeparálni, mert a német, majd magyar színtársulatok játékai miatt a néző- 
közönség sok kárt tett a kertben. 1768-ban a forrás már új színházépületről beszél 
(Kilián 1994. Nagykároly 13c, 22.). 1763-ban Plautus Captivi]ét, 1769-ben aMos- 
telláriát kétszer, s 1777-ben Plautus cím szerint meg nem nevezett darabját adták 
elő. Simái Kristóf Mesterséges ravaszságát a Hadi és Más Nevezetes Történetek 
szerint itt adták elő valamikor 1791 előtt (Kilián 1994. Nagykároly 11, 14a, 14b, 
19b, 21.).

Rózsahegyen a Neo Phoebus novo scholarum piarum gymnasio illucescens cí
mű darabbal indították a diákszínházat, s ebben a görög, latin mítoszvilág alakjain, 
Jupiteren, Apollón, Mercuriuson, Vulcanuson kívül allegorikus figurák is fellép
tek, mint Amor, Fama és mások, zenészek, táncosok, tréfacsinálók is. 1779-ben a ró
zsahegyi iskolába is megérkezett az a tilalom, amely szerint poétáknak és a réto- 
roknak nem szabad szónoki declamatiókat, színi actiókat bemutatniok. A színház 
technikai feltételeiről egyelőre semmi ismeretünk nincs (Kilián 1994. Rózsahegy 1.). 
Előkerült a legjelentősebb rózsahegyi forrás, a Liber discipulorum, de ezután sem 
tudunk sokkal több drámacímet felsorakoztatni.

A máramarosszigeti iskola színpadáról kevés az adatunk. A piarista iskola ifjai- 
nak színpadi tevékenysége azonban azonnal egy elvi vitával indul a reformátusok 
és a katolikusok között. Filgershoffer Alfonz színre vitt egy darabot, amelynek az 
alábbi címet adta: Voluntarius ab Aula exui, Cassiodorus Ravennas stimulis con
scientiae obsequens. A bemutató előadáson az egész megye tisztikara megjelent. 
Az 1734. évi előadás után a főispán a piarista rendtagokat, a református iskola ta
nárait is meghívta ebédre, s ezután a meghívottak között vita támadt a színjáték 
hasznáról. A katolikus tanárok nagyon célravezetőnek, a reformátusok pedig a ta
nulókra nézve nagyon veszélyesnek tartották. Úgy vélték, a színjáték sok bűn for
rása lehet. A vitában véleményt nyilvánított az egyébként református főispán is, 
szívesen látna -  mondotta -  ő is hasonló darabokat a református iskolában is. 1735- 
ben egy olyan darabot vittek színre, amelyben táncosok és zenészek is felléptek. 
A színpad technikai viszonyairól adatok híján nem sikerült képet nyerni, az azon
ban bizonyos, hogy hosszabb-rövidebb megszakítással 1789-ig folyamatosnak te
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kiüthető az iskolai színjáték (Kilián 1994. Máramarossziget 1, 2, 3.9.). 1765-ben, 
1766-ban plautusi komédiát adtak elő. Dugonics András kéziratában maradt ránk 
A fazék című komédia, s a kézirat végén az olvasható: Finis 16 Junij Szigethi 1774. 
Ennek alapján helyezte Demeter Júlia a darabot Máramarosszigetre, itteni 
előadását azonban a feljegyzés alapján bizonyítani nem lehet (Demeter 1989, Kilián 
1994. Máramarossziget 14.). Érdekes, hogy a század hetvenes-nyolcvanas éveiben 
Virág Jácint és Simonsich Ince tollából több magyar nyelvű ekloga (másként pász
tori ének) kézirata vagy csak erről szóló adat maradt ránk (Demeter 1989, Kilián 
1994. Máramarossziget 7,9,14.).

A tokaji iskola színházáról mindössze egy darab tanúskodik. Itt adták elő Be- 
nyák Bemát Filargusát. Nem maradt ránk semmi egyéb, pedig bizonyos, hogy az 
1737-ben megnyitott iskolában az 1774-ben színre vitt Benyák-darabon kívül más, 
korábban előadott drámákkal is jelentkeztek. A színház létére, az előadások cím
jegyzékének összeállítására felhasználható legfontosabb forrás, a liber scholarum 
azonban elveszett vagy kallódik (Kilián 1994. Tokaj 1.).

Kisszebenben az iskolát 1740-ben kezdték el. 1743-ban a színház körül dolgozó 
embereknek fizettek ki bizonyos mennyiségű összeget, valamivel később a színpa
dot készítő ácsok kaptak a rendtől munkabért. 1743-ban kifestették a színházat, 
s szeptember 9-én ismét fizettek azoknak, akik a színház körül dolgoztak. Ugyan
ebben az évben az egyházi szertartáson karácsonykor éneklő ifjak kaptak pénzju
talmat. 1744 márciusában a legjobb diákszínészeknek 23 és fél dénárt fizettek ki 
összesen. Ugyanebben az évben a színpad függönyének a festéséért fizetett a rend 
pénztárosa. 1770-ben gerendákat vágattak és szabattak a színház épületéhez, az áp
rilis végi számlák egyikéből az is kiderül, hogy stukatúroztatták a színházépületet 
CKilián 1994. Kisszeben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 61, 62, 63, 64.). S végül a kisszebeni 
színpadról azt is kell tudnunk, hogy Fejér Judit egy korábban előkerült leltár alap
ján elkészítette a színpad rekonstrukcióját. A színpadot elöl egy függöny választot
ta el a nézőtértől. Erre a függönyre Apollót festették a kilenc múzsával. A hátul lévő 
függönyre egy erdőt festettek Adonisszal és egy szökőkúttal. Ez a függöny vörös 
színű volt. A színpad két oldalához hat-hat oldaldíszlet tartozott. A szereplőket és 
a díszleteket több kandeláber világította meg. A hang és a fény irányítása érdeké
ben a színpadot textíliával vették körbe, csak a nézőtér felé volt szabad a fény és 
a hang útja. Kétoldalt a belső térben ismét fényforrásokat helyeztek el, amelyek 
mögött különböző szögbe állított tükrök sokszorozták meg a fényt. Ezeken kívül az 
alábbiakat őrizték még: királyi koronát, különféle színpadi jelmezeket, amelyek 
nagyon élénk színűek voltak. Az eddig előkerült adatok szerint a legkönnyebben 
a kisszebeni színpadot lehet rekonstruálni (Fejér 1956, Kilián 1994. Kisszeben 80.). 
Nyilván előadásaik is megfeleltek azoknak a magas igényeknek, mint amilyeneket 
a kor technikája biztosított. Kisszeben iskolája a talán nagyon jó színpadi feltételek 
mellett sem lehetett túlságosan gazdag, hiszen eddig összegyűjtött adataink szerint 
nem jelentettek meg egyetlen színlapot sem. 1757-ben Plautus Miles gloriosuséx 
adták elő, ezen kívül azonban színre került néhány magyar és világtörténeti tárgyú 
darab is (Kilián 1994. Kisszeben 37.).

Medgyesről mindössze három dráma került elő 1756-ból és 1757-ből. Közülük 
az egyiknek a tárgya Catilina összeesküvése volt. Ismerjük a szerepneveket s néhány 
szereplőnevet is Eugen Filtsch publikációjából (Kilián 1994. Medgyes 1,2, 3.).
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Nagykanizsáról két előadásadatot ismerünk. Nem lehet tudni, hogy milyenek 
voltak a színpad technikai feltételei, az azonban bizonyos, hogy 1781. július 31-én 
Sándor Boldizsár Ludi votivi című munkáját adták elő a nagykanizsai rétorok. 
Ugyanebben az évben bemutatták a Két vadászok című játékot, amelynek a végén 
a közönséget táncaikkal szórakoztatták a diákok. A ránk maradt adatból nem derí
thető ki, hogy a Les deux Chasseur (Két vadászok) című operát énekelve adták-e 
elő (Kilián 1994. Nagykanizsa 1,2.).

Az előbbieknél sokkal jobban nyomon követhető a tatai diákszínpad színi tevé
kenysége és témaválasztása. Az alapítás évében in novo theatro adták elő a krétai 
királyról, Catreusról írt darabot. 1767-ben Plautus után írt komédiát vittek színre, 
amelynek De Philargo, sene avaro címet adott Podharatzky Mihály, a rétorok és 
poéták magisztere. 1767-ben a Captivii, 1768-ban egy címe szerint meg nem neve
zett Plautus-művet, 1769-ben Terentius Adelphi]éi mutatták be (Kilián 1994. Tata 
2 ,8 ,9 ,11 ,15 ,19 .).

Kalocsa iskolai színpada 1766-ban egy Plautus-darabbal kezdte meg működé
sét. A bemutatón jelen volt Batthyány József kalocsai érsek, s ettől kezdve mind
végig támogatta nemcsak a gimnázium, hanem az iskolai színpad működését, 
tevekénységét is. 1769-ben az ő költségén épült fel a színházterem. 1774-ben ki
bővítették az éttermet és a konyhát, valamint a belső (?) ablakokat lebontották, s 
a bővítés során nem használatos gerendákból a színházterem mennyezetét erősítet
ték meg. 1783-ban lebontották a tetőszerkezetét s újat készíttettek. Az 1776 márci
usában előadott Sidonius valamint az 1777-ben színre vitt Abdolonimus című já
tékhoz nyomtattak színlapot. A zene és a tánc ezen a színpadon természetessé vált. 
1773-ban Batthyány érsek és a kíséretében levő katonatisztek, Hajósról megérkez
ve a színház épülete előtt kiszállván kocsijaikból, meghallgatták a parvisták dialó
gusát, majd megtekintették ugyanazoknak a színpadi táncát. A következő napon 
folytatták a vizsgát az érsek rezidenciájában, s ekkor megint megnézték a tanulók 
táncát. Innen a Duna partjára távozott az érsek, s visszafelé jövet a konvictorok egy 
katonai gyakorlattal szórakoztatták. 1773-ban újabb táncbemutatón vett részt fivé
rével, Batthyány Lajossal, majd a kollégium növendékei katonai tánccal mulattat
ták a testvérpárt. 1775-ben megint táncbemutatót tartottak az érsek jelenlétében, 
aki ezúttal ebédre is meghívta a szereplő diákokat. 1795-ben Kollonitz érsek tiszte
letére a diákok egy énekes játékot mutattak be. Előadták Simái Kristóf Mesterséges 
ravaszságot és Benyák Bemát egyik eklogáját (Kilián 1994. Kalocsa. 1, 2,15, 29, 
30, 6,7, 22,40, 32, 37.).

Kolozsvárt Bolla Márton három éneki szerzeménnyel hívta fel magára a figyel
met. A zenét Schreier János szerezte. Ez a típusú alkalmi játék igen gyakori volt 
a 18. század végén a piarista iskolákban. Műfaja leginkább az oratóriumhoz hasonló, 
de sajnos a zenei anyagát egyetlen darabnak sem ismerjük. A műfaj újdonsága és 
párbeszédes jellege miatt vettük fel a kötetbe ezeket az alkalmi daljáték-szöveg
könyveket.

Selmecbányán a nevezetes keresztúthoz vezettek 1777-ben látványos körmene
tet a piarista tanárok. 1777-ben tubarum inter tympanorum sonitus adtak elő egy 
eklogát (Kilián 1994. Kolozsvár 1, 2, 3. Selmecbánya 2.).
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A 18. században a szerzés fogalma alatt alapvetően mást értettek, mint ma. 
Számtalan szerző neve bukkant fel ebben a században a magyar drámairodalom
ban, s ma már pontosan tudjuk, hogy szinte valamennyien olyan forrásokhoz nyúl
tak, amelyeket aktualizálva, a helyhez és időhöz alkalmazva, összeollózva alkal
masnak tartottak iskolai célokra, s így bocsátották ezeket a műveket az ifjúság és 
a közönség rendelkezésére. Terentius komédiáit, miként Plautuséit vagy Moliere- 
éit, alkalmassá kellett tenniök iskolai célokra, azaz a női szerepeket ki kellett be
lőlük iktatni, a színhelyeket meg kellett változtatniok, a cselekmény rendjét, logi
káját az iskolai igényeknek megfelelően módosítaniok kellett.

Eredeti gondolatokat megfogalmazó drámaíró kevés van, inkább beszélhetünk 
olyan írókról, akik több vagy kevesebb saját gondolatot ültettek más darabjába, 
vagy más műfajú műben olvasható történeti eseményt dialogizáltak.

Érvényes ez az észrevétel azokra a piarista drámaszerzőkre is, akikről eddig azt 
hittük vagy hisszük, hogy önálló művet fogalmaztak. Nagyon sok nevet meg kelle
ne említenünk. A piarista drámákat ugyanis igen könnyű névhez kötni, nem úgy, 
mint a jezsuita kompilációkat. Az eltérés oka a forrástípusok különbségében kere
sendő. A jezsuiták előírásszerűén, megadott vázlatpontok szerint vezették a histo
ria domusokat. A pontok közül legelsőként le kellett írnia a historicusnak a házban 
élő, működő rendtagoknak a névsorát, s azt is pontosan meg kellett jelölnie, hogy 
egy-egy rendtag milyen feladatot látott el a tárgyalt évben. írnia kellett a temp
lomról, a jeles egyházi ünnepekről, a körmenetekről, a karácsony, húsvét, pün
kösd, úmapja, Szent Ignác napja méltó megünnepléséről, a szertartás módjáról, az 
asszisztenciában részt vevő személyekről, a prédikáló papról. Szólnia kellett az 
építkezésekről, az épületek terveiről, a tervváltozatokról, a legmegfelelőbb terv ki
választásának indokairól stb. S meg kellett említenie az iskola tevékenységét is. 
Ebben a fejezetben írták le többnyire a tanévben előadott színjátékok címeit, a kö
zönség összetételét, reagálását, néha a rendezés körülményeit is. Ezek az adatok ki
válóan alkalmasak arra, hogy felmérjük egy-egy drámának a közönségre gyakorolt 
hatását. A jezsuita háztörténészek azonban egyáltalán nem jegyzik fel, hogy me
lyik osztály adta elő a drámát. A piaristáknál más volt a gyakorlat, más a forrástí
pus szerkezete. Nekik az anyakönyvbe kellett vezetniük az osztálynévsor után az 
előadott darabok címeit. S minthogy pontosan lehet tudni, hogy melyik osztálynak 
ki volt a professzora vagy magisztere, azt is bizonyosra lehet venni, hogy ugyanez 
a személy, professzor vagy magiszter rendezte, vitte színre a drámát is. így tulaj
donképpen majdnem minden darabot, színlapot, adatot névhez lehet kötni, s a pia
rista drámatörténészek már a szerzők, rendezők vagy az adaptátorok nevével köz
ük az iskolai előadások címeit. Ez viszont igen sok nevet jelent. Ugyanakkor 
jóformán semmit nem írnak a rendezés körülményeiről, a darab közönségre gyako
rolt hatásáról.

A csak cím szerint ismert színjátékok szerzőiről, adaptátorairól, rendezőiről 
megemlékezni -  úgy vélem -  itt lehetetlen. Legfeljebb egy-egy dráma forrásvidé
kének feltárásához adhatnak ezek a nevek a kutatóknak nagyon jó segítséget. Fenn
maradtak a piarista szerzők nevei alatt nemcsak a kötetben olvasható magyar, ha
nem idegen nyelvű, többnyire latin drámaszövegek, színlapok, drámacímek is.

PIARISTA SZERZŐK, KOMPILÁTOROK, ADAPTÁTOROK
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A piarista iskoladrámák első kötetében 21 szöveget közlünk, ebből 18 dráma
szöveg, egy közjáték, kettő pedig drámaprogram, színlap. Mindegyiknek név sze
rint ismerjük a szerzőjét (bizonytalanság csak néhány esetben van, lehetséges, 
hogy az általunk szerzőként jelölt személy nem a fordítója-átdolgozója, hanem 
csak a színrevivője a darabnak). A szerzők betűrendjében közöljük a darabokat, 
a második kötetben fognak szerepelni a betűrendben később következő szerzők 
által írt darabok, illetve azok a szövegek, amelyeknek a szerzőit nem sikerült azo
nosítanunk. E kötet szerzői jól ismertek az irodalomtörténészek s talán a szélesebb 
közönség előtt is. Főként Dugonics András, aki elsősorban regényeivel írta be 
a nevét a magyar irodalmi hagyományba, de drámaíróként is nagyon népszerű volt. 
Hosszú drámaírói pályafutása 1762-ben a piarista iskolai színpadról indult, de az 
1790-es években írt darabjai, s köztük a regényeiből készített dráma-adaptációk 
már a hivatásos színtársulatok számára készültek. Altörténeti szomorújátékai si
kerrel vehették fel a versenyt a kortárs német írók darabjaival, Bátori Mária cím
mel készített drámaátdolgozása pedig Erkel Ferenc első operájának a szöveg
könyve lett. Első drámái még latinul hangzottak el az iskolai színpadon, később 
azonban már magyar-latin-német, illetve magyar darabokat írt. (Kötetünk többi 
szerzőjétől is ismerünk latin drámaszövegeket vagy előadáscímeket.) Dugonics 
mind a Brilantina praetensio című latin (Kilián 1994. Auctores 12.), mind az itt 
közölt, Tárházi című (1789-ben magyarított és 1792-ben a Budai Jádszó Szín 
számára átdolgozott) darabjában nagyon részletesen leírja a szereplők állapotát, 
ruháját, karakterét, epikus elemekkel bővítve a dráma műfaját. Plautus Menechmus 
című vígjátékát 1766-ban fordította le először magyarra, de negyven évvel később 
újra visszatért ifjúkora színi világához, s elkészítette a darab -  Szegedre helyezett -  
újabb magyarítását. Igaz, hogy ennek az 1807-es drámának a közlésével túllépünk a 
sorozat köteteinek időhatárán, de módszertani szempontból fontosnak tartottuk 
bemutatni Dugonics drámaírói munkásságának két végpontját, ezért ezt a szöveget 
is közreadjuk. Dugonicsnak a hivatásos színpad számára készített műveit soroza
tunkban nem tudjuk közölni (1794-ben a Jeles történetek című kötetben adta ki 
őket) talán valamikor egy önálló kötetben megjelenhetnek majd.

Egy másik piarista tanárnak, Simái Kristófnak is sikerült a váltás: rendkívül 
népszerű iskolai színdarabjai után a hivatásos társulatok is sikerrel játszották a da
rabjait. Az ő iskoladrámáit a második kötetben fogjuk kiadni.

Dugonics mellett kötetünk többi szerzője is művelt irodalmár, legtöbbjük igazi 
polihisztor, s jelentős pozíciókat töltöttek be a piarista rendben is. Benyák Bemát 
pl., akinek összesen 17 drámájáról tudunk, több kötetben jelentette meg verseit, 
fordításait, nyelvészeti munkáit. Bolla Márton történetíróként, tankönyvszerző
ként, Horányi Elek pedig irodalomtörténészként (írói lexikonjaival, forráskiadásai
val) szerzett nevet magának.

A hivatásos magyar színjátszás 1790-ben indult el, de még ezután is évtizedekig 
együtt élt a diák- és a hivatásos színjátszás. Ahogy a piarista tanárok példái mutat
ják, a legjobb iskoladráma-szerzők alkalmazkodni tudtak az új feltételekhez is. Sok 
helyen, így Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Nagyenyeden kétirányú volt az út 
a hivatásos és az iskolai színpad között: a hivatásos színpad sikerdarabjait az ottani 
iskolákban is bemutatták. Ezzel tehát végérvényesen megszűnt mindenfajta di
daktikus, kegyes célkitűzés, s csupán a szórakoztatás igénye maradt. Ez utóbbinak
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a színpad, akár az iskolai, akár a hivatásos, kiválóan megfelelt. Mindez megerősíti 
azt a korábbi döntést, hogy a magyarországi iskolai színjátszás történetét a 18. század 
végén, 1799-cel le kell zárnunk.

*

A SZÖVEGKIADÁS SZEMPONTJAI

Kötetünkben mindazokat a magyar nyelvű vagy vegyes nyelvű drámákat és 
színlapokat közöljük, amelyeket piarista szerzők írtak, kompiláltak, adaptáltak, 
rendeztek, vagy csak előadásra szántak a 18. század végéig (kivétel a már említett 
Dugonics-dráma). Az itt közölt szövegek (a színlap és az éneki szerzemények ki
vételével) kéziratos formában maradtak fenn, többségük most jelenik meg először. 
A 20. század elején Perényi József és Prónai Antal által kiadott drámaszövegek 
esetében is mindig felkutattuk az eredeti kéziratot és abból készítettük el a szö
vegkiadást. A szövegkiadás elvei tekintetében követtük az előző köteteket. Azaz 
törekedtünk a szöveghűségre és az eredeti helyesírás megtartására. Ez alól csak a 
versben írt drámák sorkezdő betűi és a tulajdonnevek a kivételek. Minden verssort 
és tulajdonnevet nagybetűvel kezdtünk. Az interpunkciók tekintetében modem 
helyesírási szabályok szerint jártunk el. Tudjuk, hogy egy-egy mondatban a vessző 
vagy a pont kitétele révén az értelmet is módosíthatjuk, mégis -  úgy véljük -  a szö
veg értelmezésében a legtájékozottabbak a szöveg sajtó alá rendezői, ők tudják az 
elmaradt vagy a rossz helyre kitett írásjelek korrigálása után a leghitelesebben ér
telmezni a szerző szándékát.

Közöltük a kötetben a vegyes nyelvű drámákat vagy a több nyelven megjelente
tett színlapokat is. A többnyelvű színlap pontosan jelöli a 18. századi Magyaror
szág többnyelvűségét. Latinul azért közlik a színlapot, mert az egyházi és világi 
előkelőségek ezen a nyelven jobban megértik a dráma esetlegesen elvont cselek
ményét, magyarul azért tájékoztatják a cselekmény menetéről a nézőket, mert a vá
ros lakóinak többsége valószínűleg magyar. Németül pedig azért, főleg felvidéki 
városokban, mert a nézők azon a nyelven beszélnek. A Felvidék nagyobb városai 
lakóinak nyelve német vagy szlovák volt. Érdekes, hogy a „tót rend” azaz a piaris
ta rend tanárai, akik nyilván maguk is beszéltek szlovákul, olyan színlapot nem ké
szítettek eddigi ismereteink szerint, amelynek nyelve szlovák lett volna. Azt akar
ták a rendezők, hogy minden néző pontosan ismerje a darab cselekményét akkor is, 
ha éppen nem érti a dráma nyelvét, amely többnyire latin volt.

Minden dráma elé címlapot készítettünk, ez nem minden esetben azonos a szer
ző vagy a kompilátor által megadott, esetleg terjedelmes címmel. Néhány esetben 
meg kellett változtatnunk az irodalomtörténet-írásban már megszokott címet is. 
A címlapon a dráma címét, keletkezési (másolási, előadási, kiadási) idejét és az 
előadás helyét adtuk meg. Több esetben az időt vagy az előadás helyét csak ki kel
lett következtetnünk. A címlapon semmit nem tettünk szögletes zárójelbe, esetleg 
a szerzőt kérdőjeleztük meg, ezt nem a kutatóknak, hanem olvasóinknak, színját
szóinknak szántuk. Az előadás idejével, helyével kapcsolatos végkövetkezteté
seinkről a jegyzetekben szólunk. A címlap verzóján megadtuk a szerepneveket
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szögletes zárójelben [...] és az előfordulás sorrendjében akkor, ha az eredeti nyom
tatványon ez nem található. Ha a szerző vagy a rendező elkészítette a szereposztást, 
akkor az eredeti kézirat vagy editio szerepneveinek sorrendjéhez alkalmazkodtunk.

A szöveget álló betűvel szedettük s kurziváltattuk saját korrekcióinkat, szöveg
kiegészítéseinket. Valamennyi rendezői utasítást kurziválva szedettük, s ha ezek
ben kellett kiegészíteni, javítani egy szót, akkor a javított betűt, szótagot vagy szót 
álló betűvel hoztuk le. Textológiai jegyzeteinket a lap alján adjuk meg. Ezekben a 
jegyzetekben kétféle zárójelet alkalmaztunk. A háromszögletű zárójel < ...>  azt 
jelzi, hogy a zárójelek közé tett szót vagy szavakat vagy szövegrészt a szerző vagy 
a másoló az eredeti kéziratban törölte. A szögletes zárójelek [...] közötti szavak a 
jegyzetre vonatkozó saját megjegyzéseink pl. [Értelemszerűen javítva.].

Az itt közölt drámákat ötsoronként sorszámoztuk. A verses szövegeket verssor
ok szerint, a prózában írtakat a prózai sorok szerint. Minden drámát jegyzetappará
tus követ, az alábbi rendben. A mű adatai cím alatt a szöveg lelőhelyét adjuk meg, 
s ugyanitt olvashatunk a dráma utóéletéről is. A Szerző, színrevivő cím alatt adjuk 
meg a szerző életrajzát, ha azonban egy drámaszerzőtől több művet is közlünk, 
csak az első drámánál ismertetjük életrajzát, a következő daraboknál csak annak a 
drámának a sorszámára utalunk, ahol az életrajzot közöltük. A Forrás címszó alatt 
igyekszünk a lehetséges forrásokra az olvasók figyelmét felhívni. Az Előadás cí
mű fejezetben a színrevitel idejéről, módozatairól, rendezői kérdésekről nyújtunk 
tájékoztatást. Itt hívjuk fel a figyelmet az énekelt vagy zenei betétekre is. Éddig 
nem került elő olyan kottakézirat vagy -nyomtatvány, amely magyar nyelvű dráma 
zenei betétje lett volna. Arról viszont a szövegek olvasásakor azonnal tudni lehet, 
hogy ének, zene vagy tánc színesítette-e az előadást. Ennek ellenére azonban erre 
külön is felhívjuk a figyelmet. A Nyelvi és tárgyi magyarázatokban pedig a nehezen 
értelmezhető, vagy a jelentésében ma már teljesen elhomályosult szavak magyará
zatát adjuk meg. E tanulmány végén a felhasznált irodalomjegyzék rövidítését, 
majd egy újabb lapon a szórövidítéseket oldjuk fel betűrendben, jegyzeteinkben 
ugyanis csak a vonatkozó tanulmányszerző nevét, a kiadás évét adjuk meg. Lap
számot csak akkor közlünk, ha önálló kötetben jelent meg a munka (pl. Kolozsvári 
1938.15-17.). Kurzívval szedettük a szerző vezetéknevét, ha több azonos család
nevű szerző kerülne egymás mellé, akkor mindegyiknél megadjuk a keresztnevet 
is. A szerző neve után a rövidítésben megadjuk a közölt mű évszámát, a rövidítést 
feloldva azonban olvasható a kiadás helye, éve, a folyóirat neve és lapszáma is, te
hát mindazok a bibliográfiaiai adatok, amelyek alapján a mű bármikor megtalálha
tó. Ha egy szerzőtől több művet közlünk, akkor a műveket az évszámmal külön
böztetjük meg. Egy szerzőnek ugyanabban az évben megjelent több művét az 
évszám mögé tett a, b, c, betűjellel különböztetjük meg.
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BENYÁK BERNÁT

JOÁS, JUDEA KIRÁLYA

Szeged, 1770

1 .



A KÖZBE SZÓLLÓ SZEMÉLYEK

Jojada Fő Pap 
I s m a e l  Ezret Kapitány 
A t h á l i a  Királyné

5 S e b i a  Okoziás Hitvese
M a t h a n i a s  Athalia katonája 
S e m e j a  Athalia katonája 
M ÁTHÁN Baál Papja 
A z á r i á S Százados

10 O b e d  S z á za d o s
M á s i a  Százados 
E l is a f a t  Százados 
JoÁs Királyka 
J o s a b e t h  Jojada Hitvese

15 M e n ic h e l  é s  i
vezérek

A m i n t a l  )

L e v it á k

18 [A sor alatt Perényi kézzel írt feljegyzése:] Vö. Racine 
Athalie-val. Valószínűleg ennek a darabnak az átdolgo
zása V. fordítása. (Riedl Fr.) Perényi.
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20

JOÁS, JUDAEAN AK KIRÁLJA 

SOMMÁJA AZ JÁTÉKNAK

Okoziás Jórámnak , Judaea Királjának halála után Athalia Aszszony az egész 
Judaeanak kormányozására vágyván meg ölé mind fiait, mind Leányait Okoziás- 
nak kisded Joáson kívül, a’ kit Jósabeth, Jórámnak leánya ‘s Jójada Fő pap Felesé
ge ragada ki a’ Királyi Magzatoknak bőven folyó vérekbül, és a dajkával együt 

25 a nyoszolyás házban rejtet el, holotis hat esztendőkig lappangót, méglen tudniillik 
Athália Aszszony uralkodót. Fletedik esztendőre kelvén Jojada öszve gyűjtötte 
a századosokat, és az egész Judában szélyel küldötte, hogy a’ népet fegyverben 
öltöztetnék, a’ kik is hiteles engedelmességgel viseltetvén a Fő Paphoz, végbe vit
ték a parantsolatját. Jójada az Isten Házának őrzésére úgy osztotta el a népet, hogy 

30 egyik harmad része a kapuk mellet, második a királyi Palota mellet, harmadik az 
erősség kapúja mellet állana. Itt mondá hozzájok: íme a Király Fia fog országiam, 
a’ mint az Ur szóllot David fiai felöl! Meg értvén az egész dolgot Athalia, nagy 
mérészen bé szalada az Isten házában, ‘s tele torokkal kiálta: Pártolás! Pártolás! De 
Jojada meg fogatá ötét, és a Templomon kívül meg ölette, Jojást pediglen hét esz- 

35 tendős korában pompás szertartással királyi Hivatalban helyhesztette ‘s fel kente. 
(Krónika 2.K. 22. és 23 dik rész.)

ELŐL JÁRÓ BESZÉD

Ki ne tsudálná vagy is inkább ne nevetné különös városok’ Népeinek szokásait? 
Ezek tudniillik tsak a merő tréfákat lesik, ahitják a’ komédiákban , mellyek ha 

40 szüntelen elöl nem kerülnek, tsak tsekély ítélettel vágynak az egész Játék felöl, mi
vel akár szomorú, akár nagy tekéntetű érdemes dolgot ábrázoljon is, tsak katsza- 
gásra készültek, nem tudják azt, hogy a’ komédiák ollyan pallástokban szoktak 
öltözni, a’ mellyeket vagy azokhoz hasonlókat igen helyessen magokra vehetnek 
az halgatók vagy olvasók is. Az az a’ komédiák akár minémű szin alat adassanak is

19 Judaenak
20 Sommája az <oskolabéli> Játéknak cKomédiának Tra- 

goediának. >
22 Judaenak
23-24 Fő Pap <Hitvese> Felesége [Föléírással javítva.]

38 városok’ <szokas> Népeinek
41-42 ábrázoljon, tsak katszagásra készültek [Utólagos be

jegyzés a margón, melyet a szövegben jelzett a. betű
vel utalt a másoló a megfelelő helyre.]
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45 elöl, az ember életének képei és ollyan tükörök, mellyekben a’ játékos személlyek 
alat saját természetünket és erkőltseinket szemlélhetjük, szerethetjük is, ha ember
ségesek, gyűlölhetjük pediglen, és jobra hoszhatjuk, ha feslettek. Tehát nagyon 
botlanak azok, a’ kik tsak a’ kösség gyakor elmosolyódásában állani vélik a’ ko
médiák bötsét. Azonban akár mit tartsanak sokan a’ komédiák felöl, a’ Játékosok 

so fő képpen egyet szoktak kivánni a’ nézőktül: meg adjátok nekünk is? Úgy, de mi- 
tsoda az? A figyelmetes halgatás. Erre végre jól reá figyelmezzetek sommájára já
tékunknak, melly ime ebből ál: Ez a’ város Jérusalem. Itt a’ Dávid király palotája 
vagyon, itt Jojada fő Papé. Ebben a’ sorban a’ királyi rokkonok, Fejedelmek, és 
egyébb hadi Tisztek laknak; itt, tudniillik Okoziás királyunk’ házában ölettek meg 

55 a’ királyi magzatok Athalia Jób Annyok által mindnyájan kisded Joáson kivűl, 
a’ ki Jósabeth által ragattatván ki az Atyafiúi meleg vérbűi, egész ekkoráig itt a’ 
Templomban tartatott. Most fő képpen Jojada Tanátsábol és munkálkodásából hét 
esztendős korában királyságra emeltetik, koronásztatik.
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E L S Ő  R É S Z

ELSŐ KINYÍLÁS

Jojada, Ismael

I s m a e l  (maga):
Úram, egek örök kormányozója, tehát fenn ragyog még David nemének egy 
tsillaga? Vallyon meg maradhatót-e mind eddig, ennek Dütsőséges Nemzetéből 
valaki? Ó Uram,melly tsudálatos vagy a te munkáidban! íme ki irtott törzsökét, 
hallotas sorsát ezen ékes nemnek könyves zokogással sírtuk, gyászolytuk im
már mindnyájan, te mégis a meg nyesett tőkéket,melly hamar zőldellő ágokkal 
ruházod fel. A’ setétséget, melly hamar világossággal egyelited, ‘s oszlatod el. 
A’ szomorú szivet melly hirtelen vidám örömmel töltőd meg. Oh, bár valaki 
ama fenn ragyogó tsillaghoz igazíthatna engemet! íme felém siet egy valaki. 
Jojadának lenni sejtém őtet. (Jojada exit.) Oh, melly jókor érkeztél ide! Mond 
meg, kérlek, hol találom meg Okoziás királyunknak magzatját! Vezess el en
gem Israelnek egyetlen egy reménységéhez.

J o ja d a
Barátom, ezen buzgó hévségedet lassú kívánsággal mértékeljed! Dávid magvá- 
nak ama drága maradéki ezen házzal meg elegednek, éppen nem ahitják a’ kirá
lyi Méltóságot, noha én nagyon kívánnám őket abban helyhesztetni, mellyböl 
Athalia dühös latorsága le taszította őket. Naponként ebben főzöm eszemet, mi
ként tehetném őket viszsza előbbi érdemlett helyekre.

I s m a e l
Úgy tetszik nekem, hogy tsak mesélsz, mert minek utánna Okozias Jehú fegyve
res karja által az halál markában eset, Athália meg ölvén az ő maradekit, kikre a’ 
királyi méltóság vér szerint szállót volna, maga magát erőszakoson az egész 
Júda Kormányozására emelte, ‘s már mégis erősítette. Annyira kapja el tudniil
lik az halandó emberek’ szivét a’ gazdag méltóságok’ telhetetlen kívánsága. 
Hatodik esztendeje folyik immár Athalia országlásának. Honnan támadót tehát 
ez az új Király, a’ kinek viszsza tételén aggódol?

J o ja d a
Vedd eszedbe, Barátom, Ismael, miképp ‘s melly tsudálatos pórázra fűszte az 
Ur Isten már kezdettül fogva a’ következendő dolgoknak kimeneteljeket. Nem
de tsudálatos végre tartatnak meg mindenek az Úr Istentűi? Imádjad ama nagy 
gondját a’ Felséges Úr Istennek, a’ mellyet világ’ teremtése’ regvelétöl fogva 
már viselt a’ Zsidó Nemzetre úgy, hogy azt minden féle veszélyes esetektül 
megőrözni, meg tartani szüntelen igyekezzék. íme, mostis avval szerentsézet

71 [A rendezői utasításokat a másoló többnyire a margóra 
úja, s betűjellel utalja a kívánt helyre.]
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95 meg bennünket, hogy az egész királyi Nemnek halálos veszedelméből egyet 
mentet ki, a’ mi szeretsés kormányozásunkra.

I sm a e l
Felettébb tsudálatos dolognak lenni látzatik előttem, a’ mit beszélsz, mert mi
ként lehet az, hogy tsak egy is meg maradhatot ama kegyetlen vérontás koszt.

íoo J o ja d a

Esméred, úgy vélem, az én hitves társomat, Josabethet, és egyszer’smind tudod, 
hogy Okoziásnak Húgája, Jórámnak pediglen leánya.

I sm a e l
Mitsoda jövevény ember volna az, a’ ki Josabethet vagy ne esmémé vagy kirá- 

105 lyi vérbül szármozni ne tudná? Esmérem.

J o ja d a
Ennek köszönhetjük, hogy a’ királyi ágnak egyetlen tsemetéje életben maradót. 

Ism a e l

Mit akarsz mondani? 

no J o ja d a
Irtózom el kezdeni, ne talántán iszonyú gonoszsága miat Atháliának meg hűljön 
a’ vér benned, és bajod érkezzen.

ISMAEL
Hogy a’ királyi fiáknak mind Athália dühös pallosa alá kelletet kerülni, azt jól 

ns tudom. Miként menekedhetet pediglen ki valaki ebből a nagy gyilkosságból, ép
pen meg nem foghatom. Azértis bizvást kezdjed beszélni előttem. Örvendek 
hirt hallani új királyunk felöl.

J o ja d a

A’ rettentő vér-ontásnak eleven képzése el-alitja ereimben a’ vért úgy, hogy 
120 majd hasonló legyek a’ darab fához. Meg nem mondhatom.

I s m a e l
Oh, talán kételkedel hitem felöl, mint ha a’ szó nálam meg nem maradna? 

J o ja d a

Tudva vagyon nálam a te hitednek álhatatos épsége, mellyel a’ te királyodnak, 
125 az egész Júda’ Fejedelmének hiv szolgálatj ára esküttél, nem is kételkedhetek fe

lőle.

I s m a e l
Mért tartasz immár ekkoráig függőben? Bizonyára nagy bánatot eresztesz szi
vemre.
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130 JOJADA
Meg ha/lván kedves házas társom, Jósabeth, hogy rettentő vérontás tartatik a’ 
királyi udvarban, hogy az ő rokkoni, ártatlan magzati Okozíásnak az ő Attyok 
édes Annyának kegyetlensége által tulajdon vérekkel festik a’ pádimentomot, 
oda fut sebes nyilnál gyorsabban, nem külömben, mint ha az ő élete forogna 

135 illyen halálos veszedelemben, el ért és látta, hogy az egész udvar Fejedelmi vér
rel förtöztetik meg, az halálnak torkában vettetett ártatlan gyermekek’ siralmas 
panaszival zöng a’ királyi roppant Palota, nézte tulajdon vérekben úszkálni, vi
lágból ki múlni őket. Látta, mi módon furdalták mérges tőrrel az apró Fejedel
mek’ belső részeit, ártatlan lelkeket eleven testjekből mi módon űzték ki amaz 

mo hóhérok, a’ kiket az ő másik Anyok Athália rendelt, hogy a’ kiknek meg ülések
re ő maga nem érhet, azok irgalmatlan kezek által vesznének el. Látta, mondám, 
és el rémült, el bámúlt, álmélkodásában szava torkában el akadot. Nem szólha
tok sőt a’ rettentő gyilkosság hideg félelme miat úgy annyira meg merevedet, 
hogy a’ kő oszlop és eleven lelkes állattól meg nem külömbözhetted volna őtet. 

145 Midőn ekép szemlélné a’ dühös kegyetlenséget, el iszonyodva tovább tsudálná 
Atháliának fene keménységét, a’ ki neki agyarkodot nem egyszer, sem kétszer 
nem tsak azoknak, a’ kik még életbe lévén kegyes szemeiket vetették reája hal- 
gatva, kérvén kegyelmet tőle, hanem azoknak is, a’ kik már halva hevertek a’ 
piros szinű nyers vérbe. Érzékenység nélkül való tagjai hirtelen meg bátorod- 

150 ván, a’ félelem’ helyébe könyörűletesség ereszkedet. Szemei zápor gyanánt köny- 
hullajtásokkal kezdének esőzni. (:Valóba, ki tartóztathatná is meg magát a’ 
könyhullajtásoktol látván illy halálos veszélybe lenni a’ királyi Magzatokat és 
édes rokkonit?:) Szive a’ segítségre indula fel, azért is most ehez, most amazhoz 
fordúlt akarván enyhiteni szörnyű kinaikon. Mindegyiket neve szerint nevezi, 

iss Most ezt, most amazt utolsó ölelgetése közben tsókolgatja, és tőlök, úgy mint 
halállal tusakodóktól vég bútsúját veszi mondván: Maradjatok tőlem szerelmes 
Atyámfiái, édes Atyátoknak szerelmes magzati! Szemeimből le hulló sűrű 
tseppek közöt keserű szivvel szemlélem, tűröm ügyötöket. Meg vallom, de mi
vel már halálnak vált testeteket ki nem ragadhatom gyilkostok langaló harag- 

160 jábol, ezek legyenek utolsó szavaim hozzátok.

I sm a e l
Tehát tsak úgy vagyon a’ dolog, a’ mint engem’ tudósítottak iránta, hogy tudni
illik az egész királyi udvár meg öletett.

J o ja d a
165 Midőn igy szóllitaná meg az haldaklo királyi fiakat, közelít Joáskához vagy 

azért, mert jobban meg eset szive ennek magával jó-tehetetlen korán, vagy 
azért, mert az Úr Isten sugarlása által intetett, meg látván, hogy a’ bátjai és 
Nényei vérében merül, ‘s fúldogál, őtet ölébe veszi, melletskéjét tapogatja, érzi 
a bátjai szörnyű el vesztektűl meg döbbent szivetskéjét benne még dobogni,

131 Meg halván
138 tőrrel <ki vont kardal>
139 ártatlan <testjeket> lelkeket

154 enyhiteni <a’> szörnyű 
159 langa<l>ló 
166 korá<val>n
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170 röbdözni. Nagy sietséggel hozzám szalad nyalábjában tartván az ártatlan kisde
det, én meg értvén a’ kegyetlenkedő Atháliának ki mondhatatlan gonoszságát, 
el rejtem őtet a’ szent-egy-házban, mivel még lélekbe volt, itt nevelkedet, az Ur 
Istent ditsérő énekek, áhitatosságok koszt nyúgodot ekkoráig. Már most ideje 
vagyon, hogy a’ királyi székben ültessük őtet.

ns Ism ael
Óh öröm! Oh bús szivemet illy hirtelen vidámitó beszéd! Véltem, hogy éppen el 
veszet immár Dávid országló Magva, és az ő királyi székének semmi örököse 
sintsen, de ime, él meg egy. Újonnan fog világoskodni még egyszer Júdának 
fáklyája.

180 Jojada
Tapasztalom igaz hűségedet a’ te édes hazád dolgában.

Ism ael
Hidd el, hogy semmi sem eshetik nagyobb örömömre az új királyunk felöl való 
himél! Máris meg magyarázhatatlan kívánsággal akarok nékie udvarolni.

iss J ojada
Meny el tehát és hitelt adván szavaimnak vidd végbe mind azokat, a’ miket pa- 
rantsóltam.

Ism ael
Mindeneket meg tselekszek, de nagyon tartok, ne talántán látván Athália a’ fel 

do fegyverkezett Leviták seregét, meg sajditsa, mire valók legyenek az el készitett 
fegyverek. Dühösködő oroszlány módjára ki öntse fejünkre hirtelen fel gyúla- 
dott haragját, ‘s minket halálos veszélyben ejtsen.

J ojada
Tehát nagyobbra bötsűlöd a’ te tulajdon életedet, mintsem Isten ő szent Fel- 

195 ségétől rendeltetett, Dávid királyunk vérének utolsó ki ontásábol tsudálatossan 
ki mentetett új királyunknak szerentsés meg koronáztatását, Országlását, vagy 
édes hazádnak békességes fenn maradását? Áha, tedd le az illyetén kétséges vé
lekedést!

Ism ael
200 A’ mi az én állapotomat illeti, ma ebben a’ szempillantásban kész vagyok élete

met le tenni királyomért, hazámért, hanem azt akarnám, hogy mennél kevesebb 
vér ontással, a’ népnek kissebb veszedelmével vitetődnék végben a’ dolog.

183 sem eshetik [Utólag bejegyezve a margóra.]
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JOJADA
Sátoros ünnep napot fogok tartani, mellynek pompás szertartása Atháliának el- 

205 méjében illyetén gondolatnak helyet nem hágy. A’ fegyverben öltözőt sokasá
got az ünnep nagyobb tiszteletére lenni gondolhatja.

Ism ael
Hát ha nem gondolja?

J ojada
210 Erőt kell rajta vennünk, azértis ama dárdákat, kópjákat, hegyes tőröket és lán- 

tsákat, mellyeket Dávid király az ő Istenének szentelt, a’ Leviták koszt oszd el, 
mert azokhoz kell nyúlnunk, hogy dolgaink, szándékaink szerentsés véggel 
végződjenek!

Ism ael
215 Úgy de elegendők leszünk é Athalia dühösködése’ meg törésére? Nem tudod, a’ 

vak is gyakorta minden reménységéből ki vetkőzvén erőszakoson mi nagy káro
kat tehet? Éhez hasonló a’ dühös ember, minden félelem, miden tanáts nélkül 
fel ‘s alá jár, kél, dúl, fúl, ront mindeneket. Bizonyossan még hirtelen halál feje
zi bé igyekezetünket.

220 J ojada
Tsak te meny el, tedd azt, a’ mit mondottam! Él az Isten, a’ ki segítségünk fog 
lenni fel tett szándékunk’ boldog végzésében.

Ism ael
A’ miket reám bíztál véghez vinni, el nem mulatom. (Abit.)

225 J ojada
Az hoszszas várakozás, beszélgetés sokszor bút szokot hozni az ember fejere az 
igen szoros és titkos dolgokban. Bár ez ne történne most velem Ismael szunnya- 
dozása miat! Tudom, hogy Atháliának, a mint az országló Fejedelmeknek szo
kot lennni, sok kémjei vágynak, a’ kik minden felé kémkednek, visgálódnak, itt 

230 ettül, amott amattul mit halhatnának. Ha pediglen valamire tapintanak, azontúl 
a’ királyné fülében súgják. Azértis szapora és jól ki főzött tanátsokkal a’ dolog
hoz látnom... (Celeriter ambulat intus.) De mitsoda sebes járatú ember’ lépései 
érkeznek füleimben? (Inspectat.) Ismael nagy vágtatva siet felém. Oh, jé be ha- 
lovány színű!

235 Ism ael  (Properatforas)
A’ királyi Palota mellet való mentemben nagy lármát és a’ szolgák tsoportos so
kaságát lenni tapasztaltam az udvarban. Vallyon nem sajdétotta-e meg valaki 
szándékodat, hogy Atháliának azt bé mondhatta volna, a’ ki most fegyveres 
kézzel készülne ellent állani?
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275

JOJADA
Nem tudakosztad valakitül, mivégre seregelne olly nagy száma a’ szolgáknak 
az udvarban?

Ism ael
El hűltem a’ dolgon fölöttébb,azért üdőm, módom sem volt a’ kérdézősködésre, 
hanem inkább nyakam szakadtában siettem viszsza, kivánván mentül hamarább 
tudtodra adni, ne talántán nagyobb sebet ejtsen rajtunk a’ nyíl, ha annak jövendő 
útjára valami gátot nem vetünk, tudván, hogy ellenünk lövetik ki.

J ojada
Menny és a’ századosokat szaporán hivjad hozzám! Látom, fegyverhez kell 
nyúlnunk, ha igazat mondasz.

Ism ael
S’ lehet kétséged az én szavaimban?

J ojada
Gyakor példákkal bizonyítottad hozzám és hazádhoz való hűségedet, ezért ké
tes lenni beszédedben éppen nem akarok, de mind az által meg lehet, hogy vala
mi más végre rendeltetett ama sokasága a’ szolgáknak, a’ mellyről emlekezel. 
Azértis erígy, és mind jobban tzirkáld meg az udvart, mind a’ szolgák öszve 
gyűlésének okát, a’ mennyire lehet, tanúid ki!

Ism ael
Parantsolatod meg tevéséhez látok iparkodván, hogy mennél hamarább hozzád 
viszsza térjek a’ századosokkal együt. {Abit.)

m á so d ik  k in y ílá s  

Jojada, Athalia

Jojada
A’ dolog ugyan, mellyben kaptam, felettébb nagy szorgalmatosságot és szemes 
elmét kíván, ne talántán Atháliának minden felé szemfüleskedő gondolati gya- 
nót ebreszenek eszében a’ fel zendülendő nép’ akaratja iránt, és ez olaj legyen, 
mellyet fel lobbant haragjának el oltására haszontalan öntenénk. Utolsó vesze
delemben hozván magunkat, házainkat, Jószágainkat. Tudom, mi nagyon, mi 
rettentő képpen tüzellet néha az ő mérges haragja, a’ mikor tudniillik az egy 
Joáson kívül együl egyig meg őldöste Okoziás királynak tulajdon fiának mara- 
dékit. De még is hat esztendőktül fogva le tsillapodot immár háborgó mérge, a’ 
meddig tudniillik kényén kedvén tartotta országunk’ kormányát. Most nagy 
szeget üt fejemben az, hogy úgy ne járjak vele, mint a’ szalmával a’ paraszt, 
melly ha meg gyújtatik, hirtelen fel lobbanik ugyan, és lobogó lángokat hány, 
azonban ha több hozzá nem adatik, tsoportossan tsillámló szikrái el tűnnek, el
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aludnak, pernyéje ‘s minden hamva szélre kelvén el múlnak.Ellenbe pediglen, 
ha újjabb kévéket vetnek reája, tart és még magossabbra is felszál a’ lángja, 
minden részre tsapdos, sőt a’ közel állók pofájokat tsak hamar meg nyalintja, ha 
gyenge szellőtske lengedezik. Félek, mondám, ne talántán az én szándékom le
gyen ama zsúp kéve, mellyet Athália régen fel lobbant, de meg állapodott ha
ragjának tüzére úgy vessek, hogy sokkal nagyobb veszedelem harámoljon fe
jünkre most, mintsem ennek előtte. És nem tsak az én házomat, hanem az egész 
várost, sőt országunkat is végső le omlásra kerítse, a’ Tartományoknak szép ja
vait fel dúlja, el pusztétsa, minek utánna számtalan emberek’ pofáit vérszopó 
szablájával meg nyalatta, mindeneket fenékkel forgasson fel. Ezek azok, a’ mik 
szándékomat nagyon akadályosztatják. De mind az által Isten segítségével te
hetségem szerént rajta leszek ma, hogy Országló állapotja kedvetlen gyászra 
keljen, Dávid fiainak maradékibol Joás a’ Fejedelmi székben üljön.

A thália  (exit, Jojada vero cogitabundus est ante exitum interloquendum non am
bulet Jojada neque enim convenit, ut cum Reginam loquens, ambulat):
Hol mulatozol, Jójada? És min eszmélődöl?

J ojada
Igen jókor érkesztél, Felséges Királyné Aszszonyunk.

A th ália
Nekem úgy látszik, mint ha keserű bánatban merült volna szived, vagy terhes 
gondokat viselnél elmédben, vagy éppen nyavalyád érkezet.

J ojada
Éppen nem illik, hogy Felségednek valamit el titkoljak. Hirtelen bú ‘s nagy gon
dok fonyasztják elmémet.

A thália
Mind Eleidnek hajdani erkőltsei által, mind a’ te tulajdon hivségeddel érdemlet
ted azt, hogy én minden némű állapotodon segétsek. Azért beszéd el búdat előt
tem, a’ mennyire tőlem ki telhetik, segétek, enyhítek rajta.

J ojada
Illy nagy kegyességét Felségednek éppen meg nem érdemlettem e koráig. 

A th ália
Mondám, nagyok az érdemid, mellyek engem’ a’ te szerentsézésedre mintegy 
ösztönöznek naponként. Nemis akarok el mulatni valami alkalmatosságot, 
mellyben sok szolgálatodat királyi képpen meg háláljam. Ez az oka mind hogy 
veled itt szembe lenni akartam, mind hogy különös vigasztalásom fog benne tel
ni, ha búdat tágúlni tapasztalom inned túl.

311-312 <l>te<n>lni [Ráírással javítva.]
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JOJADA
Nagyobb Felségednek hozzám való hajlandósága, mint sem én azt ebben a’ 
búmban tapasztalni kívánhassam.

A th ália
Szóllásodnak igen ki szépített módja egy némű-némű gyanúságban hozz en
gem. Sőt inkább kívánjad igaz hajlandóságomat tapasztalni, és adj módot annak 
meg mutatására, én egy tseppet sem fogok késni állapotodnak boldogabb tárgy
ra való hozattatásában.

J ojada
Nem merészlem Felséged élőt kiterjeszteni a’ dolgot volta képpen.

Ath á lia  (iracunde)
Mitsoda hitetlenség ez te benned? Tehát annyira el pártoltál immár tőlem, hogy 
tselekedjél valami ollyast, a’ mit velem közölni ne akarjál vagy ne merészeljél? 
Nagyon álmélkodom álhatatosságodon, melly eddig mindenkor kész volt akara
tomra, most pediglen ehen nem tsak álhatatlansággá vált benned, hanem még 
félelem is tsúszot bé helyében annyira, hogy már irtózzál előttem ki terjeszteni 
bajodat vagy szándékodat. Hallod-é, Jójada, én úgy veszem fel a’ dolgot, hogy 
te az én védelmezésemre és szolgálatomra, tiszteletemre le tett hited mögül el 
állani igyekezel.

J ojada
Oh, Felséges Királné Aszszonyom, távul légyen én tőlem, valamint eddig, úgy 
mindenkor, még a’ lélek bennem fog maradni! Szavadra sőt még akaratodnak 
intéssel való jelentésére is fejem mély meg hajtásával indulok tüstént. Paran- 
tsólj, készségemet minden unalom, minden kedvetlenség és késedelem nélkül 
fogod tapasztalni!

Ath ália
Hát mért kéreted annyit magadat? ‘S mért keresel búvó rejteket jó kedvedet fel 
osztó búdnak, ha tiszteletem, szerentsém és Országiásom boldog folytatásában, 
‘s őrzésemben hiv emberem akarsz lenni? Az igaz ember előbször érdemelni 
igyekszik jó-akarójának jó-voltát, az után örömest veszi a’ segítséget, te pedig
len nem közönséges jó-akaródnak, hanem koronás Királynédnak kéreményét 
önként ajánlott kegyességét meg veted. Mivel tehát nem tsak kegyes voltommal 
élni nem akarsz, hanem a’ parantsolatom ellen is szemtül-szemembe rúgoldozól 
szósságoddal, nyilván mutatod, hogy nem sokára fel fogod bontani a’ frigyet 
(Inter haec verba Jojada timore fere disperit.), mellyet szomszéd ellenségeim
mel kötöttem, azután egész Júdában új zenebonát kezdel indítani.

330 védelmezésemre [A re  szótag utólag betoldva.] 346 szótságoddal [Értelem miatt javítva.]
339 keresel<ben> búvó
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350 Miként kezdhetnék én illy hathatos hatalom ellen, a’ minő Felségedé Fő Pap lé
temre támadni?

A th ália
Halgass! Fedezgeted ugyan, pallástólgatod a’ dolgot, vélvén, hogy jó eszközöd 
fog lenni a’ szinlés, mellyre tudom, a’ kajján irigylés tár útat, de eleit veszem 

355 ezentül, ne talántán ezen veszedelmes szin legyen záloga az el tűrt fortélyodnak. 
Meg büntetődöl nem sokára.

J ojada
Oh, Felséges Királyné Aszszonyunk!

Athália
360 Ne is szólj! Bőven jelengeted minémű szándéknak végben vitelében főzöd alat- 

tomban eszedet, de tüstént útját állom.

J ojada
Felségedhez mindenkor hajlandó hivségem, ‘s alázatos szivem tselekedte ezt, 
hogy ki nem tárnám szivem titkát. Felséged élőt, de ime most gondolván, hogy 

365 engedelmességet teszek mindanyiszor, valahányszor akaratját követem Felsé
gednek, nyilván meg beszéllem, mi bontotta légyen fel kedvem vidámságát, és 
mi vonta légyen be hályoggal szemeimet, hogy ne lássam ama készséget, mely- 
lyel eleve mindjárt készen kellet volna lennem a’ meg beszéllésre. Tsak pók há
ló vólt.mellyet a’ szégyen kötőt szemeim élőt, azért ime könyen meg szakasz- 

370 tom aztot. Ismael, a’ kinek századosi hivatalban való hűsége sok izrom béli 
példákkal meg bizonyitatott immár, midőn tőlem haza félé menne, véletlen kiál
tást hallót, és öszve gyűlt fegyveres szolgákból álló sokaságot látót a’ Királyi 
udvarban. Azontúl nyaka szakadtában viszsza szalad hozzám, én hirtelen reá te
kintvén, ‘s el sárgult halovány színén álmélkodván majd hogy hányát nem dű- 

375 lök ijedtemben, nem tudván mire vélni az illyetén hamaros változást. Látót 
volna Felséged bennünket, nem külömben mint két oszlop bálványok szem 
koszt állánk egymásnak, a’ szók is fújdoklának a’ torkunkban. Egy kiss váltatva 
neki bátorodván kérdezősködöm, ‘s egyszersmind nyomában érek az egész ije- 
dés’ okának, a’ mit bizonnyára nem egyébnek lenni véltem, hanem rövid üdő 

380 múlva következendő háborúnak, melly által Ismael életétől én Fő Papi hiva
talomtól szakasztassak el.

A th ália
Most tetszik ki, hogy ellenem déltzeskedni akartok, mert tsalárdságtoknak vilá
gosságra való jövetelén annyira meg tsükkent bátorságtok, hogy szavatok is el 

385 állót légyen már, tudniillik magatok önként szabtok magatoknak érdemetek sze
rint való büntetést, mellynek reátok szálandó ‘s szüntelen szemetek élőt forgo

366 <k> vidámságát [Ráírással javítva.] 378 egyersmind [Föléírással javítva.]
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súllyá egészen el rémit benneteket. Nem de a’ vétkes embert minduntalan fúr- 
dalja a’ lelki-esméret? Most ezt, most amazt képzi magában? Az igazság semmi 
készületektűl sem rettenik meg, a’ ki pediglen gonoszságban, ravaszságban len
ni érzi magát, minden leg kissebb következéséket is magára magyaráz, kárára 
fejteget. Még a’ fa’ levele’ mozdulására is meg döbbenik szive. Azértis nints 
egyébb hátra, hanem hogy önként válj átok ki az egész dolgot, mert ha egyszer 
az én visgáltatásom által jönnek világosságra forralt tanátsaitok, későn lészen 
akkor minden szabódás, kegyetlen büntetéssel rójátok le azt, a’ mit most az igaz 
meg vallással el kerülhetnétek.

J ojada
íme, Felséged hatalma alat vagyok , ‘s alázatos szivvel Ígérem, hogy valamint 
ekoráig semmi ollyast sem követtem el, a’ mi a’ Királyi udvarnak leg kissebb 
tsorbájára let volna, úgy ezutánis tellyes erőmet, igyekezetemet tsak arra inté
zem el, hogy édes hazámat férfiúi módon boldogítsam, ha minémű ellenkező ál
lapot szerentsélteti őtet. Vallyon ki volna az, a’ ki a’ fegyverek’ pengéseitül, hir
telen tsattogásaitul a’ szolgák’, béresek’ ‘s egyébb mérgelődő seregek zajjátul 
meg ne ijedne? Életének fogytát tsak hamar azok által meg lenni gondolván, 
bizonnyára kő vagy gonoszságában meg átolkodott ember volna az. Miis tehát 
amaz hirtelen következésekre nézve háborodánk meg, életünk’, hivatalunk’ ‘s 
bötsületes tisztségünk meg vesztegettetésétül tartván, mivel tudtuk, hogy mind 
ezekkel Felséged kegyelmébül ajándékoztattunk meg.

Ath ália
Ne sopánkodjál annyira! Úgy tetszik, hogy szavaidat tsalárd színnel színezed 
bé, mert félsz, ne talántán ravaszságid világosságra jöjjenek, ‘s érdemed szerint 
büntetődjél.

J ojada
Távul legyen tőlem minden titkos szándék! Azért az halál irgalmatlan pohárát is 
örömest el veszem, tsak nyilván legyen, hogy a’ Jójada soha semmi féle ravasz
sággal vagy hazájának kárára néző fortélyai meg nem főrtőztette Fő Papi hi- 
vatalját. Igaz és mindenkor ki tárt szivű vala, melly igazságának bizonyítását 
életének le tételével petsétlette le.

A thália
Hiában való kéremények mind ezek. Méltatlanságtoknak bérét majdan meg 
nyeritek!

J ojada
Tetszésed és bőlts Ítéleted szerint bánj velünk!

A th ália
Tehát meg nem ejti állandóságokat leendő nyomorúságtoknak volta?
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JOJADA
Az igaz szívnek mindenkor kész vigasztalása az ártatlanság.

A th ália  ( ta n g it  m anu  h u m eros ) :

Látom, hogy az előbbenyi szívességed semmire sem változót meg, noha végső 
veszedelmekkel rettentettelekis. Azért bátorodjál meg, Királyi kegyességembül 
ki nem tsuklak!

JOJADA ( se o rs im ) :

Hozzá látok tehetségem szerint, hogy az országlásbol tellyességgel ki tsukjalak. 
Nem is kívánok most egyebet, hanem hogy bátran el mehessek Ismaelhez, hogy 
a’ dolog’ folytatásához gyorsan nyúljunk.

A thália
Mi bajod esmét? Mi felöl panaszólkodól?

JoJADA (fin g it  se  an x ium ) :

Az Istent emlétem, és hálát adok, hogy szerentsésen végezhettem dolgomat, ‘s 
egyszersmind kérem, hogy sok esztendeig való országlásodat szerentsézni mél- 
tóztassék minden némű boldogsággal és tzégéres győzedelmekkel. E’ tárgya kí
vánságomnak, hogy bé tellyesedjék, engesztelő tömjént áldozok fel ő szent Fel
ségének, és sátoros ünnepet fogok rendelni.

A th ália
Sokat ér nálom hűséged! Élj szerentséssen!

J ojada  ( se o rs im ) :

Oh, Felséges Úr Isten, engedd, hogy Ismael jó Barátommal beszélgethessek 
mennél hamarább!

A th ália
Mit emléted Ismael századost? Mi közöd vele? Talán mégis ugyan tsak öszve 
szűrtétek a’ levet egy mással? Új tanátsokat akartok ellenem koholni?

J ojada
Éppen nem, hanem a’ te hiv szolgádnak, vitéz századosodnak nyomorúságát 
akarom meg enyhíteni, ‘s egyszersmind óhajtom, hogy tágúljon meg annak sut
ja rajta.

A th ália
És minémű nyomorúság szorongatja Ismaelt?

453 akarom meg enyhíteni [ ‘ ‘ jellel a margóra utólag be
szúrva.]
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JOJADA
Szinte ollyan bú epeszti szivét annak is, a’ miilyen kevéssel előbb lepte el az 
enyimet is, méglen tudniillik Felséged kegyességében nem jutottam.

A th ália
Éhj, tsak bakatélla az!

J ojada
Kívánságom volna hozzá menni, ‘s szive’ fájdalmit Felséged Kegyelmességé- 
nek örvendetes üzenetével meg enyhíteni, ha el menetelemet Felséged hátra 
nem tartóztatná.

A th ália
Sőt inkább siess, mert fölöttébb nagy káromnak tartanám olly igaz ‘s hiv vité
zemnek halálát! Mond meg, hogy a’ melly kiáltást ‘s fegyveres emberek’ szá
mát látta, nem egyébre volt rendelve, hanem a’ Júda Tartományának kormányo- 
zására ásitozó ellenségeim’ el űzésére, le sózására.

J ojada  ( se o rs im ) :

Uram, segélj, vezérelj bennünket dolgainkban! Tudom, hogy meg sejtette már 
Királyné Aszszonyunk igyekezetünket, noha békességet, bátor meg maradást 
igér is, most mindazáltal tudva vagyon nála szándékunk tzélja. Ellenünk készít
tetnek a’ fegyverek, látom. Oh, véghetetlen hatalmú Isten, engedd, hogy tsak 
hamarjában ne rohanjon reánk, méglen tudniillik készületlenek vagyunk az el- 
lent-állásra.

A th ália
Mit akarsz esmét különös beszédeddel?

J ojada
Az Istentől erőt ‘s tehetséget kérek. De minémű ellenségei támadnak Felséged
nek illy hamar? Értett-é már felölök valamit?

A th ália
Midőn édes álmomat lassú pihenések koszt édesdeden folytatnám, meg jelenék 
előttem Okoziás Fiam, a’ ki ennek előtte hat esztendővel JeM által meg ölettet- 
vén Királyi Méltóságát nekem által adta, és egyszer’smind bizonyos ki menetel
lel jövendölte, hogy a’ Filiszteusok nagy számmal táborban szállottak immár. 
Pántzélyokban, erős sisakokban öltöztek, nem nagy vártáivá ittis fognak lenni, 
és az egész Júdának gyeplűjét erőszakúl ki rántván kezembül, uralkodni magok 
fognak az Országban. Ezek után el tűnt ugyan Okoziás, de én enyhitetlen búban 
kerülvén, noszsza tsak hamar lármát indítok, öszve hívatom a’ Fő Kapitányokat 
és parantsolom, hogy minden órában talpon áljonak, ‘s készek legyenek a’ baj- 
vivásra az egész sereggel együt.

474 <c> tzélja [Ráírással javítva.] 485 Okoziás <meg hólt>; Jeru
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Álom volt ez?

A th ália
Igen is, úgy mondottam. De mi okra nézve tudakozod?

J ojada
Az álomban egyébb valóság nintsen, hanem hogy a’ ki álmodik, az aluszik is. 
Azértis minden készületek haszontalanok. Hiában vagyon talpon a’ katonaság. 
Jobb, hogy az ő előbbi rendében helyhesztessék, éppen nints mitül tartani. A’ 
Filiszteusok nem olly tehetősek, hogy Felségeddel és a’ Zsidó néppel egy me
zőben merészeljenek szállani.

A th ália
Úgy, de édes Jojadám, én ennek az álomnak tsak azért helyt adhatok könnyen, 
mert, a’ mint te is tudod, Okoziás Fiam halála után Onokáimat együl egyig meg 
őldöstem, és igy kegyetlenségemmel miveit gonoszságom emelt fel a’ Királyi 
méltóságra, mellybül most büntetés képpen vettendem ki a’ Filiszteusoktol.

J ojada
Nem Fejedelmi Szivet illendő dolog minden szére szóra meg tsűkkenni. Mind
ezeknek, a’ miktül most olly annyira tart Felséged, kevés üdő múlva bizonyos 
és szerentsés ki meneteljek fog lenni. A’ Filiszteusoknak még szivek’ ágába 
sem lehet, hogy ‘mi erős ‘s agyaros népünkéi merészeljenek szemben állani. Az 
Úr Isten’ haragját pediglen és büntetését, mellyet azon hirtelen gonoszságával 
érdemlett Felséged, meg engesztelhetni a’ pompás szertartási ünnep űlléssel, 
mellyre én most hivatalmám szerint készülök.

A th ália
Engedd az én népemetis jelen lenni a’ Templomban!

J ojada
A’ meg nem lehet, mert a’ fel szentelt Papokon kivül senki bé nem mehet az 
Egyházban. Ezekkel végzem az egész áldozatot és szertartást. Tulajdon katoná
imnak pediglen ugyan arra a’ végre, hogy senki fel kenetlen bé ne jöjjön, a’ 
Templom’ kerétésén kivül kell vigyázniok.

A th ália
‘S mikor fogsz a’ Pompához?

J ojada
Holnap. Azért sietek parantsolatja szerint Felségednek Ismael jó barátomhoz, 
ne talántán annak le betegűlése vagy halála hátra maradást okozzon az áhitatos 
készületben.

510 dolog <hogy>; tsiikke<nyen> ni [Föléírással javítva.]
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530 A t h á l ia
Siess, kérlek, ne késsél tovább! Hogy vele mentül hamarább szembe légy, na
gyon kívánom.

J o ja d a
Felséged Parantsolatját végbe vinni mindenkor főképpen iparkodtam. (Abit.) 

535 A t h á l ia
Vallyon nem jövendőlhetek-é én ebbül az álombul valami ellenkező állapotot 
magamnak? Jojada ugyan majd annyira vitt az ő bölcs beszédjével, hogy már fé
lelem nélkül legyek. De azonban illik, hogy a’ fegyveres kéz sohol se álljon el 
oldalam mögül, mivel a’ Fejedelmek, Királyok, ‘s Hertzegek’ élete szüntelen a’ 

540 kaján irigység és fejes el pártulás fullángja közöt forog. Reménlem, hogy a’ je
les Ünnep nap’ tartásával és a’ pompás tiszteletekkel meg engesztelődik az 
Isten, és meg botsajtván gonoszságomat, idegen kézre nem adja uralkodó kor
mányomat markombul. El megyek, ‘s Ismael hiv szolgámmal magam is szemé
lyem szerint fogok szóllani királyi székemben, mert tapasztalt dolog az, hogy 

545 tsak egy nemes erkőltsü Főnek el veszte is veszedelmes kotzkára adta sokaknak 
életjeket, sok Fejedelmek’ boldog országlásjokat. (Abit.)

HARMADIK KINYÍLÁS

Ismael, Azáriás, Obed, Másia, Elisaphat, Jojada

Ism ael  (circumspicit miratus Jojadam abesse.)
550 Ugyan hová let Jojada? Vallyon nem érte-é őtet Athália’ haragjának fullánga, 

melly mi -rajtunkis sebet ejtsen?

A záriás
Ismael, az házához mondotta-e, hogy térj viszsza követségedből, vagy ugyan 
azt az helyet rendelte a’ követség után való beszélgetésre is, a’ mellyről útnak 

555 eresztet?

M ásia
Nem azt kell tudakoznod, pajtás, hanem el ment-é, vagy tsak itt lappang valahol 
gondolkodván miként rendelje el a’ dolgot leg jobban!

A záriás
560 Sőt inkább én jól kérdezősködöm, mert a’ nagy roppant városokban könnyen el 

felejtheti, ‘s vesztheti akárkiis a’ különös helyet, ahol véletlen beszédje volt ba
rátjával.

Ism ael
Nem győzök elegendő képpen tsudálkozni, hová mehetet légyen el illy hamar- 

565 Sággal.
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O b e d
Valami fontos dolognak lenni gondolod-e azt, a’ mi okozhatta, hogy ide hívjál 
bennünket? Mert ha sietős, vagy azon kívül elmés dolog is, szükséges volt, hogy 
mélyebben elmélkedne el intézése felöl.

570 E l is a f a t

Mit tepelődünk annyit? Sem ezt, sem amazt nem kell tudakoznunk léte felől 
Jojada Fő Papunknak, hanem ime a’ nagy számú Nemes ‘s Nemzetes, vitézlő 
Urak! Ezek látták, tudják is jól, merre ment légyen.

I s m a e l
575 Nem nagy üdővel ez élőt voltam én itt ezen az helyen. (C o n s id e ra t  u ndiqu e  lo 

cu m ) ,  itt állottam.

E l is a f a t
Nyilván el téveledtünk mi.

I sm a e l

580 Hiszen ez az Abdion Tizedes háza, Jojadának pediglen szomszédsága (a c c e d it  
p o r ta m ) .  Az ajtó ugyan be vagyon zárva, mind az által zörgetek (p u lsa t  e t  a p li -  

ca n d o  a u res  a u scu lta t ) . Senki még tsak meg sem motzanik ötben. Vagy inkább 
bé retezte az ajtót, bátran eszmelődvén a’ dolgon. Jól tudom, hogy ezen az he
lyen szóllottam vele, itt bízta reám a’ ti eljövetelteket.

585 A z á r iá s

Mellik ajtón mentél ki, el válván tőle?

I s m a e l
Ezen-é.

E l is a f a t
590 Bízol é annyira magadban, hogy bizonyosson merjed mondani, hogy meg tsala- 

tol képzésedben? Talán amazon mentél ki a’?

I sm a e l
De hogy azon. íme a’ lábom nyomára is reá esmérek.

A z á r iá s
595 Tudniillik a’ száraz deszkán is meg hagyod te a’ lábod’ nyomát.

O b ed
Nem de ebben a’ küszszöbben botlottál meg el menvén, itt pediglen órodra estél?

582 mot<a>zanik [Ráírással javítva.] 591 a<rr>mazon [Ráírással javítva.]
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M á sia
‘S hát tsak tréfára veszed te a’ dolgot, hogy fél vállodrol szóldogálj?

600 I sm a e l
Miként mondhatod te azt, mivel jelen sem voltál velem? Nem tartom magamat 
oly kajáts járásúnak, hogy minden törsökben, bokorban meg akadjon lábam.

E l is a f a t
Ez a’ te lábad nyoma-é?

605 ISMAEL
Nemis másé. Itt vettem el parantsolatját Jójadának. Inned pediglen erre indúl
tam. Itt tudakoztam, ha valakit közülietek háza kivül sétálni Nem láttak-é.

A z á r iá s
Te bizonnyára ezt az ablakat nem esméred.

610 (H ic  e r it  in itiu m  hujus  scen a e  a d eo q u e  p r io r a  re liq u a  in term itten tu r . )

I s m a e l
Sőt inkább Josabeth, Jójadának hitvese ezen az ablakon szóllot hozzám. Egy 
szóval ezen az helyen nem régen hallottam tsudálatos dolgokat Jojadátol, mel- 
lyeken hogy tiis segítenétek, küldettem hozzátok, hogy egy öszve fogással igazi- 

615 tanánk szerentsés végre azokat.

E l is a f a t
Tudva vagyon tehát már az egész dolog nálod.

I sm a e l
Igenis.

620 E l is a f a t
Közöld tehát velünk!

Ism a e l
Egy kevés várakozást kell közbe vetni, méglen elő fordúljón Jojada, ne talántán 
rendelése kivül kapjunk valamiben, a’ mi annakutánna hátra maradást okozzon, 

625 ‘s nagyon akadályosztassa dolgunkat. A’ mintis a’ tulajdon agya-velejét követő 
ember gyakorta szokot károsodni.

O b ed
Az elől-Járók nyilván való parantsolatjok, rendelésjek kivül valamiben kapni 
soha sem volt tanatsos. Azértis valamint Fő Papunknak hiv szolgálat’ meg tevé- 

630 sének kedvéért gyorsan jelentünk itt most meg, úgy kivált képpen illik, hogy az 
ő tulajdon parantsolatját mind el venni, mind meg tenni örömest kívánjuk.

623 Jojada [Utólag a sor fölé írva.]
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640

645

650

655

660
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Úgy vélem, hogy magános helyet kereset, ahol minden izgága ‘s botránkozás 
nélkül tsendesen forgathassa elméjét a’ böltsebb el rendelésén szándékának, 
mert Jojada úgyis jól tudja, hogy a’ melly elme jól akar valami nagy dolgot ki 
főzni, nem ollyan furtsának kell lennie, hogy a’ tsatsogást ‘s minden kába, sóta- 
lan trétseléseket örömest halgasson. Sőt inkább oda rejtezkedik el, ahol még 
leg-kissebb köhentést vagy piszszenést sem hal, mert mind ezek eszét szokták 
veszteni a’ figyelmes dolognak. (Illis loquentibus exit Jojada./

J ojada
Oh, be szerentsés órában érkeztetek el! Valami hadi készületeket nem tapasztal
tatok é?

Ism ael
Sem lest, sem tört, sem egyébb hátra-maradást nem tapasztaltunk.

J ojada
Igen örvendek illy szerentsés el jöveteiteken, leg kedvessebb vitézeim.

O bed
Ismael százados Tisztünk parantsolatod szerint ide hivot bennünket. Azértis 
parantsólj, szolgálatunkat ezentül fogod tapasztalni.

J ojada
Hogy ha szerelmes hazátokhoz viseltető szereteteknek leg kissebb szikrája tsil- 
lámlik még szivetekben, noszsza éleszszétek most nagy lángaló tűzre, hogy 
üdővel készek legyetek hazátok boldogulásáért akár mitis el szenvedni.

A záriás
Mitsoda veszedelembe forog édes hazánk?

O bed
Életünk sem olly kedves, mint édes hazánknak győzedelmeskedő épsége ‘s fen állása. 

J ojada
íme, tudva van előttetek, ügyé, mi némű iszonyú kegyetlenséggel és az egész ki
rályi vérnek rettentő ontásával rabolta fel a’ királyi Palotát, és maga magát kor
mányozásunkra erőszakul emelte. Tudjátok, mi nagy vesztegetésünkéi országól, 
ostromól, kegyetlenkedik minden felé. Tudjátok, mi fene kegyetlenséggel ke- 
vertette már meg számtalan polgár társaink vérében a’ gyilkos dárdát.

MÁSIA
Mind ezek igenis tudva vágynak előttünk, nehezen is engeszteljük meg sanyarú 
állapotunknak súllyán kesergő szivünket. Szemünkis mindanyiszor keserves 
könyvben lábbik, valahányszor királynénk engesztelhetetlen haragjára, vér szo-

MÁSIA

53



670

675

680
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pó kegyetlenségére futtatjuk elménket akarván könyhullatásokkal mosogatni 
sajnos ügyünknek keservét.

E lisafat
Alég pihenünk sokszor a’ bánat miat.

J ojada
íme, most ki nyilatkoztatom előttetek, amit egész hat esztendők folyta alat 
titkoltam nem azért, hogy tenéktek tudtotokra adni nem merészelném, hanem 
hogy ama rettentő kegyetlenségű aszszony meg ne tudná, ‘s életből ki ne végez
né. íme, meg maradót az ő véres karja alul egy drága gyöngy, a’ kisded Joáska, 
a’ kit az én hitvesem, Jósabeth saját életének veszdelmével ki ragadot a’ nyaká
nak mért pallos alul.

A záriás
Oh, honnad kelt fel ezen új örömünknek tsillaga?

O bed
Parantsólj! A’ mi életünknek veszte lészen az ő királyságra való menetelének 
igaz dija, hogy már utolsó el fonyadásra hozatott Dávid magvának ága éppen ki 
ne száradjon, hanem inkább újolág virágozzon.

Jojada
Azért is egy szivvel, lélekkel fogjunk neki, tsak kevés üdővel ennek előtte be
szélgettem magával Atháliával, semmit sem tud szándékunkban. Az igyekeze
tünk meg gátolására pediglen éppen készületlen. Ereggyetek! Az egész Judaeának 
népeit lázzaszátok fel, és az új király választására, koronázására, védelmezésére 
idézzétek ide, ‘s egyszersmind fegyverben öltöztessétek, netalántán az ő dühös- 
sége lángot vessen, ‘s mi fegyveres sereggel nem keritetvén, el töröltessünk, e’ 
világból Joás király kánkai együtt.

A záriás
Igaz hivségünk tüze szerint fogunk el járni parantsolatodban, azért is éppen 
semmi homályba ne bontsad kedvedet, sem mord felleget vig napodra ne vir- 
rasz!

O bed
A’ ki tellyes hittel bizik a’ dologban vagy ritkán, vagy éppen meg sem tsalatik 
bizodalmában. Azért, ha mi semmi kéméllést sem fogunk tenni édes hazánk’ 
hasznára néző dolgunkban, illik, hogy minden jó reményben légy felőlünk! íme, 
elis indulunk szavad után.

671 pihenünk <szo> sokszor 677-678 nyaká<ra>nak
677 Jósabeth<maga> 690 netalántán <Athalia> az ő [Föléírással javítva.]
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JOJADA
Vigyázzatok, ne talántán szárnyára botsátván az egesz dolgot, mind engem, 
mind magatokat, mind édes hazátokat által gázolhatatlan sárban, el kerűl- 
hetetlen kárban hozzátok.

Ism ael
Azt meg tudjátok, hogy mivel kételenek vagytok a’ parantsolatnak másokkal 
való közlésével kaput ne nyissatok sziveteken, mikor az ablakkal is be éritek, az 
az óhjátok magatokat azoktul, a’ kiknek hivségjek kétséges, vagy semmi közük 
sintsen a dologhoz, mert a’ két szinű keszkenőkön igen könyen ‘s hamar által 
sejt a’ meg tzirkálló kémlés, melly Athália fülébe viszi igyekezetünket. (Centu
riones abeunt.)

J ojada
Szerentsézze Isten útatokat!

Ism ael
Hol mulatoztál annyi ideig? Mi itt soká várakoztunk ám reád.

J ojada
Atháliával öszve akadtam, a’ ki mivel az ijedség haloványsággal szinlette tekin
tetemet, gyanakodni kezde hitem felöl, de én azontúl friss fortélyai eleit vettem 
az ő gyanóságának.

Ism ael
Hogy, hogy tselekedhetted azt?

J ojada
Az mondottam, hogy te úgy mint az ő főb szolgai közül egyik, a’ nagy zenebo
na ‘s fegyver zörgésektül, mellyeket a’ királyi udvarban hallottál, majd halálos 
ijedségben vergődjél mostis. Azért vigasztalásodra elegendő üdőt nyertem tőle, 
mellyet én a’ dolog jobb el intézéséről való gondolkodásra fordítottam. Most te 
a’ tévő légy, hogy ha vele szembe lészesz, minden okkal, móddal szineskedjél, 
hizelkedjél előtte! A’ nagy félelem miat még mostis betegnek tétessed magadat, 
hogy ekép hályogot vonyhassál szemére!

Ism ael  (Repente videt intus Athaliam.) 
íme, ime felénk sietni látom őtet.

J ojada  (Inspicit.)
Valyon...? Én inned el megyek, ‘s othon bővebben fogok elmélkedni a’ követ- 
kezendőkrül. Minden szavadat meg rágjad előbb, azután mond ki előtte! 
(Abit.)

711 igyekezetünket <AZ[ÁRIÁS] minden kép rajta leszünk, 
hogy semmi se tűdódjék ki.>
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NEGYEDIK KINYÍLÁS

Athalia, Ismael

(Ismael se tristem fingit. Haec scena intermittitur.)

A th ália
Minémű bánátnak árja borította el szivedet, kedves vitézem, Ismael? lm’ na
gyon el haloványodot ortzád, szemeid allya is igen kékül.

Ism ael  (Is se tristem fingit.)
Felséged Királyi Palotája mellet midőn mennék, rettentő zsivajt, süvéltéseket ‘s 
zenebonát hallottam. Bé tekintvén pediglen, sok számú embereket egy tsoport- 
ba tóldúlni tapasztaltam, a’ mi szivemben hegyes tőrnél is mérgessebb fájdal
mat okozó ijedséget önte. Tudniillik Felségedre új ellenségeket ütni és majdan 
már szemköszt is állani véltem.

A th ália
Hiteles hivségednek jelét bővségessen adtad. Mi okra nézve rendeltetett légyen 
azon sokaság, Jójada Fő Paptol fogod meg érteni. Most meny el, vigasztalást 
bizonyossan fogsz lelni Jójada szavaiban!

Ism ael
Felségednek Kegyességét mindenekben szemem élőt fogom hordozni. (Is abire 
vult, sed retardat eum Athalia.)

A th ália
De még is mond meg, ha nem tapasztaltál-é valami el idegenült akaratot a nép
ben, fel ‘s alá járván a’ sereg közöt! Mert úgy rémlik előttem, mintha Országlá- 
somnak végső esztendeje e’ volna.

Ism ael
Én együgyü ember vagyok, az illyetén Ország dolgait sem nem visgálom, sem 
e’ tőlem ki nem tellik, sem azokban avatni nem akarom magamat. Azértis vas
tag tudatlanságomnak méltóztassék Felséged meg engedni! De mindazáltal 
egyre felelhetnék, ha akaratját vagy kedvét nem szegném Felségednek.

A th ália
Bízvást szólj, sőt inkább kérlek, hogy felelj!

Ism ael
Ezt végső esztendőnek lenni méltán vélheti Felséged, ha pállya-futását eddig 
határozta a ’ Felséges Úr Isten, a’ mi nekünk ugyan ki mondhatatlan fájdal-
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770 munkra lenne, mert világi boldogulásunk’ oszlopától fosztatnánk meg. Egyébb- 
aránt sem nem végső, sem annak lenni nem engedném szives katonáimmal 
együt, hanem hallotas sebeket ejtenék rajta, a’ ki erőszakot akarna tenni Felsé
geden, ‘s egyszersmind országunkon.

Ath ália
775 Minden hazug szin ‘s festék nélkül való beszédedet igen nagyra bötsülöm, 

Ismael. Meny most, és Jójada Fő Pappal mentül hamarább szembe lenni ipar
kodjál. (Abit Ismael.) Egy nyomon beszéltettek. Azértis nyilván ki tetszik mind
egyiknek igaz hivsége és hazájához való szeretete. Bár ne támadna valami köd, 
melly őket az hiv szeretetnek útjáról el tévelétené, tőlem el vaditaná. (Forte 

780 inspicit et videt Sebiam.)

ö t ö d ik  k in y ílá s  

Athalia, Sebia

A th ália
Mitsoda új öltözetű Úri személy ez, a ki felém siet? Ruházatja, artzulatja, járása, 

785 tekéntete esméretlenek előttem. (Ad suos servos Milites Nathaniam et Seme- 
jam:) Hallod-é te Nathanias, eregy, tudakold meg attól a’ jövevény Aszszony- 
tol, ki légyen, hová ‘s honnad jöjjön, mit akarjon, ne talántán vagy a’ szomszéd 
ellenségtől kém képében küldetett légyen, vagy jó hirt hozzon az reám agyarko- 
dó ellenség’ morgó haragjának le tsillapodása felől, a’ mint is az idegenektől, 

790 meszsze útasoktol mindenkor furtsa vagy tsudálatos újságot hallanak az othoniak, 
a’ melly nagyon szokta magát tsudáltatni fő képpen azoknál, a’ kik a’ kályha 
mögül fejeket még ki nem dugták.

N athanias
Megyek.

795 A t h á l ia
Ha álmomnak tellyesedését jelentő veszélyt üzenne ezen idegen Aszszonyi ál
lat, bizonyai igen kétes kotzkán forogna Országiásom. Azonban ha mindjárt azt 
mondaná is, hogy a’ Város kapuját vija már az ellenség, nem vélném illendőnek 
lenni, hogy én egész zsidó Ország Királynéja annyira meg ijednék, hogy már 

eoo sem magammal nem bírhatnék, sem az ellent állásra bőlts rendeléseket nem te
hetnék. Él még Jojada! Él Ismael! Talpon áll az Leviták egész serege. Mind 
ezek nagy hivséggel kötelezték magokat az Ország védelmezésére ‘s az én 
hoszas Országiásom’ szerentsézésére. Lehetetlen dolog az, hogy egy hirtelen 
meg tsorbúljon reménységem, mellynek istápjai főképpen a’ Jójada és Ismael.

770 fosztatnánk meg. <végsö esztendeje tehát ez Felséged 787 jójjőn
országlásának. ha most esne az árnyék világból való el 
költözése Felségednek>
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Semeja (inspicit).

A th ália  (cogitabunda ambulat. Nathanias redit ad eam.)
Látom, sok felé kell most bánnom, vetnem eszemet.

N a tha n ias  (adducit Sebiam. Athalia se adornata.)

Sebia
Felséged lábaihoz érdemeden szólgállója alázatos szívvel borúlok, ‘s egyszers
mind kérem Felségedet, méltóztassék egyűgyűségemen, űgyefogyotságomon 
kegyessen segíteni.

A th ália
Mitsoda személy vagy te? Honnad fordúltál erre?

Sebia
Én idegen földekről jutottam ide, ‘s mivel mind másoknak ditsérő szavakból 
bőven értettem Felségednek nagy kegyességét az utasokhoz, mind pediglen ön
nön magamis tapasztaltam ennek előtte, azért merészlettem meg jelenni illy bá
torsággal Felséged előtt, hogy minek utánna az ingyen vett jó téteményekért te
hetetlenségem szerint köszöneteket adtam, újólag esmét terjeszszem kérésemet.

A thália
Én tégedet sem soha nem láttalak, sem kegyességemben nem részesülhettél, 
azért tsudállom beszédedet.

Sebia
Sőt inkább ennek előtte három esztendővel ugyan ebben a’ nemes városban lak
tam, ‘s Felségednek az egész néphez mutatott jóságában részesültem, midőn az 
adónkat nagyon meg könnyebitette Felséged. Azértis alázatoson könyörgök, 
méltóztassék szolgálatomat, mellyre önként ajánlom magamat, jó néven venni, 
mert e fog lenni fájdalmas utazásimnak tárgya, el lankadt tagjaimat pediglen 
meg nyúgosztaló rév.

A th ália
‘S minémű útazásokat tettél? Hol jártál?

Sebia
Én a’ fel háborodott tengeren hajóra szálni kénszerittettem. Az irtóztató habok 
koszt hempelygettettem úgy, hogy a’ végső hideg veréték is véres légyen. Gyak-

805 Semeja (inspicit.) <Oh Felséges Aszszonyunk! mi nagy 
alázatosság láttatik ezen jövevény Aszszonyban!>

807 Na[thanias] (adducit adornata.) <Felségednek szemé
lye szerint kívánna udvarolni, ha szabadságot méltóz- 
tatna Felséged adni nékie az ide jövetelre, melly kí

vánságát, hogy meg jelenteném Felséged előtt, felet
tébb kért ‘s reménkedett. At[halia] botsáttassék ide. 
Nat[hanias] (adducit) íme a’ Felséges királyné! tellyes 
bizodalommal bátran terjeszd eleiben kérésedet.> 

816 idegen <Aszszony vagyolo földekről
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850
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ran merültem, de még is a’ meg töredezett deszka darabokon nagy sinlődéssel a’ 
partra jutottam sokára. Én a’ szárazán a’ rabló tolvajok’ kezében gyakorta 
kerültem, a’ kik nem egyébb-ként, mint a’ fene vadak, morgó oroszlányok tátott 
szájjal rohantak életem végzésére, de azonban szomorú életemnek könyves elől 
számlálásával meg engeszteltem vér szopó fullángjokat. Az illyetén gyászban 
három egész esztendeig töltöttem napjaimat. Nemis virradót mindekkoraig va
lami verőfény, melly szomorú éjtszakámnak vastag setétségét tsak kevés 
vidámságrais hozta volna, bánátimnak fellegeit el verte volna, hogy tsak leg 
alább egyszer gyönyörködhettem volna vigasságomnak fel derűltjevel. Ezeket 
pediglen nem tsak az idegen földön szenvedtem, hanem othon az édes hazám
nak fiaitól, a’ kik is minekutánna kióntandó véremnek bérével nem akarták 
ugyan motskólni, kárhosztatni lelkeket, de mindazonáltal szamkivetésben kül
döttek kunyérozások, szégyenűlések és gyaláztatások után. Egy szóval ártatlan
ságommal egy tseppet sem gondolván ki űztek, hajtottak, minden emberségtől 
távul lévő népek közé szám kivetésben, ahol a’ szerentsének rút tsúfja lettem, és 
sok idegen nemzetek’ kegyetlenségének, gyűlölségének, szertelen könyörület- 
lenségének tárgyúi rendeltettem. Lakó földemet, édes Nemzetemet el hagytam. 
Az habzós szeleknek iszonyú zúgásait zsibbadós félelemmel, ‘s az halállal való 
tusakodással néztem, hallottam, végre rettentő tsapásait szenvedtem a’ mostoha 
szerentsének. Nemis vélem, hogy legyen ollyan veszély, melly nem keserítet 
volna.

A t h á u a
Állapodjál meg bánátidban, jó aszszony. Bizonnyára az Istennek igaz bün
tetését el nem kerüli, valaki illyetén sorsodnak fő oka, ‘s előre segítője volt, sze- 
rentséjének ‘s talán életénekis fogyta lészen ezeknek dija.

Sebia
Felebarátomnak meg tsuszamodtát, midőn jól folynak dolgai, éppen nem kí
vánom, sőt inkább kérni fogom a’ nagy Istent, hogy minden szerentséltetéseket 
méltóztassék tőle el fordítani. Felségedet pediglen arra alázatosson kérem, 
hogy, nem mondom ebben az erős bástyájú roppant városban, hanem tsak az 
egész Tartománynak leg kissebbb falutskájában légyen szabad meg vonnom 
magamat, ahol hátra maradott életemnek napjait békével tőlthessem, méglen az 
utolsó tárgyomon lévén végső képpen pillántsom meg szemeimet.

A th ália
Aszszony, menny a’ szállásodra, rövid nap alatt meg szűnik sajnos keservednek 
árja!

Sebia
Felséged kegyességében ajánlom magamat. (Abit.)

59



A t h á l ia

875 Termetének tsinos állása, szavának mértékletes ékességű járása, bőltsesége, ‘s 
egyébb pompás erkőltsei, úgy tetszik, hogy nagy nembül valónak bizonyítják 
ezt a’ személyt. Kívánnám ki nyomozni, ki ‘s honnad való légyen. (Athalia abit. 
Sebia exit)

Se b ia

880 Régen óhajtott kívánságom’ partyára jutottam, mert Athália királynénkal, kinek 
álnok rendeléséből ‘s Ítéletéből vettettem illy szomorú állapotra, jól végeztem 
dolgomat, bár kegyességére, mellynek meg mutatására talán tsak aszszonyi ál
noksága képest ajánlotta magát, szükségem ne legyen! Most Jojada Fő Pappal 
kívánnék szembe lenni, ha alkalmas módom volna benne, ‘s nékie szanyarúsá-

885 gaimrol emlekezetet tenni. (Circumlustrat domum.) Ez az ő Papi háza. Az ajtó 
is bé vagyon zárva. Zörgetek, mert kell őtetis látogatnom. (Pulsat, aperitur por
ta ei.)

HATODIK KINYÍLÁS

Sebia, Jojada, Joas

890 (Jojada Joam, Oseam vocat, ne Mater ejus, Sebia agnoscat filium.)

S e b ia
Jójada!

J o ja d a  
Oh, Sebia!

895 Se b ia
Mitsoda bánatos szin borította el ortzádat? A’ nagy gondok miatt éppen el sár
gult homlokod. ‘S tehát hirtelen viszsza jövetelem semmi új vígasságra sem 
ébreszhetet fel? Nints örömödre viszsza fordulásom? Én bizonyára ezt nem vél
tem volna.

900 J o ja d a
Ah, Sebia,mért fordulsz viszsza szomorú és rettenetes esetednek helyére? 

S e b ia

Gonosz Athália hivot viszsza idegen ‘s puszta helyeken való bújdosásombul, a’ 
hol én, a’ mint jól tudod, már három esztendőktül fogva fiaimtul, királyi szé- 

905 kemtül meg fosztátván sanyarú életet viseltem, (Hinc, si ita visum fuerit, inter
mitti poterit usque ad K.), mert a’ szárazon való hoszszú útazásom után, midőn 
a’ nagy tengerre kellene kelnem, bé szállók a’ nagy gállyában, ‘s ime holot már 
nyóltz egész napokig szerentséssen eveztünk, egyszersmind meg bődül az ég,

876 valónak <lenni> bizonyítják 897 jövetel< re>em
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910

915

920

925

930

935

940

945

bé setétűl a’ fényes nap sűrő fellegekkel, vastagon dűl a’ zápor eső nyakunkban, 
érkezik azonban rettentő szélvész, zúgnak, morognak a’ szelek, emelkednek 
körülöttünk a’ tajtékos habok, kékül az egész tenger, minden felé a’ rettentő ve
szély keríti gállyánkat. A’ kormányos is hányát homlok esik le álló helyéről, és 
igy a’ szelek az habok mentére botsátja a’ kormányt, a’ gállyát. A’ többi hajós 
legények mind, együl egyig ide ‘s tova, fel-’s alá futkosnak, ijedtekben sietnek 
az hajó fenekére, hogy ott bátor helyet leljenek. De példát adtak, hogy haszonta
lan iparkodik az ember az Isten el rendelése élőt el bújni, mert a’ kötelek, gú
zsok mindenüt szakadoznak, az evezők hullanak, a vitorlátis ki dönti helyéből 
az ádász szél. A’ szabadon botsátott kormány tollát hasogatják az inned is, 
onnad is hathatós erővel tsapdosó habok. A’ bókonyok fel szakadnak, számta
lan részeken nyílik, apró darabokra töredezik az egész gállya. Valakik benne 
valánk az illy rettentő romladozásán a’ gállyának, meg rettenvén ide oda hideg 
márvány oszlop gyanánt dűlünk. Szerentsés volt az, a’ ki valami dirib darab 
deszkátskát kaphatót, ‘s azonis olly erőssen tartózkodhatot meg, hogy az he
gyek magásságát képző haboktól le nem taszittatott. Én is illyen deszkára kap
ván harmad napra vettettem ki a’ partra, holot a’ vad emberek markokba 
kerülvén sanyarú életet élvén még a’ falat kenyeremet is keserves könnyhulla- 
tásokkal úsztattam előbször, mintsem be falnám, mind addig, méglen Athália 
végzéséből most viszsza hivattattam illyen éhségben. Illyen kotzkán fordúl meg 
az ember élete, noha sok kintsekkel bírjon is, Királyi Koszorú ékesítse is fejét.

Jojada
Még hallaniis irtózom veszedelmedet, azért kérlek, hagy békét tovább folytatni 
bús beszédedet! (K) Szólottál-é már AtháHaval?

Sebia
Igen is. Nála voltam, de jövevénynek és esméretlennek tétetvén magamat reám 
nem esmért.

Jojada
Igen helyessen eset. Valyon mi dolga lehet nékie veled, mivel a’ számkivetésböl 
viszsza hivatott?

Sebia
Nem tudom. Úgy vélem, hogy az én nyomorúságaimból eredett vigasztalását 
akép neveli, ha engem’, nyomorúltat személyem szerint lát, vagy pediglen még 
bé nem töltötte barom dühösségét az én szerelmes magzatimnak halálával, anyai 
véremetis ontani, engem’ e világból ki törölni akar.

JOAS
Atyám, mond meg kérlek, minémű nyomorúságokban forog ez a’ nyomorúlt 
aszszonyi állót? Vagy ki légyen,’s miért került annyi nyomorúságokban?

914 egyi<k>g [Ráírással javítva.] 932 bús [Utólag a sor fölé betoldott szó.]; beszédedet
918 bocsátott <bots> kormány<r> tollát [Utólag a sor fölé 

betoldott szó.]

61



Jo J  A D  A

Halgass, nem sok üdő múlva tudni fogod!

JOAS
950 Oh Atyám, be nagyon sajnálom el hagyatot ügyét szegénynek! íme, melly szo

morú, melly nagyon el keseredik szive! (Sebia incipit flere.)

Sebia
Jójada, meg botsáss, hogy kérdezősködöm, a’ te fiatskád-é ez?

Jojada
955 Nem, hanem mind eddig gyenge kisdedségétől fogva gondviselésem alat tartot

tam őtet és fiatskám helyet neveltem.

Sebia 
Mi neve?

Jojada 
960 Oseás.

Sebia
Mennyi üdős?

Jojada
Most lépet hetedik esztendőben.

965 Sebia
Óh, ha Atháliának mérges hóhérsága életétől meg nem fosztotta volna az én 
Magzatimat, az én Jóáskámis eppen ennyi üdős volna! Leg alább tsak azt mond 
meg, hogy voltak Atyái!

Jojada
970 Azt meg nem mondhatom. De mértis kérded olly szorgalmatossan?

Sebia
Nem tudom, mi hirtelen szeretet vonnya szivemet ezen kisdedhez, mellynek fő 
oka, úgy tetszik, az, hogy mint egy alattomba jelengeti az árnyához való szí
vességét, nem külömben, mint ha édes szülőjét látná, mikor reám teként, ‘s azért 

975 esik meg annyira gyenge szivetskéje rajtam, idegenen. Hát ha ésméme? (Ad 
Joam.) Mond meg, édes Oseám, hol vagyon a’ te Atyád!

967 Magzatimat <is>
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980

985

990

995

1000

1005

1010

JO AS
Én az Atyám felől éppen semmit se tudok, sőt még azt sem tudom, ha vagyon-é 
Atyám, Anyám, vagy sints.

Sebia
Oh, szerentsétlen gyermek! A’ szerentsétlenségnek egy úttyát nyomjuk mind a’ 
ketten. Én fiaimtul, te Atyáidtul szakadván el, sanyarú életben vergődünk. 
(Flet). Valyon a te szüléidet is olly mérges kegyetlenség taszította ki ez árnyék 
világból, a ’ minémű az én magzatimat?

JOAS
Oh, jó aszszony, ne sirj azért, ne engedd, hogy szemeidből le folyó sürő tseppek 
ásztassák könyves ortzádat, mert az illyetén emlékezet és siránkozás még a’ ré
gi fájdalmakat is meg újítja ‘s neveli. Jó reménységgel légy! Viszsza adhatja 
még a’ Mindenható Ur Isten néked a’ te Magzatidat, nekem az én szülőimet.

Sebia
Óh, jöjj ide, édes Oseáskám! Engedd, hogy kebelemben tarthassalak, ölelget
hesselek! (Accedit Joas Sebiam, quae et amplexatur eum.) Oh, mi nagyon eny
híti szivemnek bágyadságát a’ te rajtam való ártatlan sajnálkodásod.

Jojada
íme, mi jó szívvel fogadják egymást, melly édesdeden ölelgeti anya az ő egyetlen 
egy fiát! Olly nagy ereje vagyon tudniillik az igaz anyai szeretetnek, hogy ez akár 
mi súlyos tsapások kösztis ki ágazzon édes szülötjére. Még az én szivem is meg 
indúl, ‘s minden erek különös mozdulással sietnek ezen szeretet nézésére, mellyel 
a’ sok bú bánat koszt majd éppen el fonnyadott szive zöldellik. De nem tűrhetem 
immár őket tovább tsüggedezni, a’ mint vagyon a’ dolog, ki nyilatkoztatom elüt
tök. (Cogitabundus:) De még sem tselekszem, mert félek, ne talántán a’ mértéket 
nem esmérő anyai szeretet, a’ mit setét titokban akarok maradni, világosságra 
hozza. (Ad Joam.) Oseás, elég immár, eregy innéd haza felé! Magamis utánnad 
megyek tüstént, és méglen utol éljelek, a’ leg közelebb való úton válj meg!

Sebia
Tehát nem a’ te házad ez? Uram, ime méglen én bújdostam az idegen földeken, 
mindenek meg változtak ithon.

Jojada
Igenis ez én Házam, de tsak mulatságra vagyon építve.

Sebia (diu speculatur).
Hiszen itt Athália háza, itt Acház Fő vezéré, itt a’ Tied, itt Elisama Kapitányé 
volt az én időmben. Miként változót tehát olly hamar meg?

991 Ocle>seáskám; enge<n>dd [Ráírással javítva.] 1001 a’ [A sor fölé utólag beszúrva.]
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JOJADA
Most sem ezé, sem emezé nints, ügyé?

mis Sebia
Most merő pusztaság.

Jojada
Tehát hidd el, hogy másová kell mennem, ha othon akarok lenni. Azértis engedd 
meg, hogy Oseáskám el mehessen előre.

1020 Sebia
Oh, be keserves tőle el válnom!

JOAS
Édes Atyám, engedd, hogy nálunk maradhasson ez az idegen aszszony!

Jojada
1025 Lódulj! Nem sokára esmét látni fogod őtet.

JOAS
Engedek akaratodnak, de kérlek, edes Atyám, vigasztald meg őtet, ime mi na
gyon kesereg!

Sebia (Joas abit modice, iterum vult redire ad illam abiens respectat.)
1030 Oh, mi nehezen válik el tőlem ő is! Egynihány lépésnyire megy, ‘s viszsza te

kint, szomorú halgatassal töri a’ szót bánatjában, mivel ki nem mondhatja. Oh, 
édes Oseáskám, mért szegezed annyira szemeidet reám? Mit gondolsz félölem?

Joas (Quando haec dicuntur, subsistit Joas in scena et tristi vultu dicit):
Édes Anyám tűnik elmémben, midőn téged siránkozni látlak, a’ ki valamint te 

1035 most Kedves magzatidat, úgy engemet is édes szülőijét valami idegen földön si
rat, zokog. Oh, mi nagyon óhajtom, hogy édes Szülőimmel lehessek! Kérni is 
fogom az Istent, hogy engem nékiek, őket nékem térítse viszsza. (Abit.)

1037 engem <az> nékiek

64



1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

HETEDIK KINYÍLÁS

Sebia, Jójada

(Haec quoque scena intermittitur.)

Sebia
Éppen nem tsudalom, Jójada, hogy ezt a’ gyermeket nem mostoha szeretettel, 
hanem mint igaz Atya szereted, és minden tisztességes maga viselésére, ‘s jó 
erkőltsökre oktatod. íme gyermek lévén elméjének értségével és beszédjének 
eszes ékességével majd a’ vénekkel vetekedik. Valóban nem ingyen tetszet meg 
nekem.

Jójada
Sebia,tudod-é, hogy éretted küldőt Athalia? Azértis már régen várakozik reád. 
Meny, mentül hamarabb nála légy, hogy ezen hoszszas várakozásodat órára vé- 
vén valami bal gyanóban felőlünk ne essen.

Sebia
Oh, Jójada, ne hozd elöl Atháliát, mert valahányszor felőle emlékezem, annyi
szor halállal tusakodom. Eszembe jut tudniillik ő általa tett előbbi veszedelmem 
és magzatim’ meg őldössése, mellynek emlékezete még az halálnál is sulyoss- 
abb, keservessebb, mert, ha egyetlen egy vigasztalása vagyon az édes Anyának 
ebben az életben az ő ép magzatiban, vallyon miként lehet ez az enyim élet, mi
vel oda vágynak minden magzatim? Bizonyai készebb vagyok meg halni, mint
sem illy nyomorultan tovább élni.

Jójada
Kinek vagyon homlokára Írva, ha nem utolsó keserűség é ez, mellyben most 
vagy? Jó reménységbe légy! Az én szivem ezt jövendöli, hogy máj nap ki 
vetkőzvén régi bánátidból, új örömben öltözöl.

Sebia
Oh, Jójada, nem tudod te azt, mi nagy fájdalmamra vagyon nekem az, hogy ott 
kell most szolgállóskodnom, ahol ez előtt ülvén királyi székemben minden felé 
törvényeket küldöttem széllyel. Látom ugyan azt forgatni kezében a’ királyi 
páltzát, a’ kit ez én szerentsétlen el estem emelt arra. Nehéz meg emlékeznem 
boldogtalan sorsomrul, mellyben voltam bújdosásomkor, vagyok ‘s lenni fo
gok. A’ félelem miat ereimbe meg aluszik a’ vér, midőn a’ ma Királyi palotára 
vetem két szemeimet, mellyet az én édes Magzatim vére bőven festet. Keserű 
tseppek tsordúlnak bánatos szemeimből, midőn a’ királyi házot tekéntem, 
mellyben ártatlanul ki óntatott Joáskám piros vére. Oh Uram, ne engedd, hogy 
illy nagy keserűségben nyavalgó szivem éppen el fonyadjon, és utolsó pállyára 
jusson. (Abit.)

1049-1050 <n>vé<z>vén [Átírással javítva.]
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1075 NYOLCADIK KINYÍLÁS

Jójada

(Haec itidem intermittitur.)

JOJADA
Oh nyomorult Anya, a’ te bánátid, magzatid után való fájdalmid szivembe mé- 

1080 lyen bé hatnak, ‘s engem fel gerjesztenek, hogy a’ mibe kaptam, serényen vég
hez vigyem. Nemis szenvedem, hogy fel tett szándékom végzésében valaki 
munkám nélkül szűkölködjen. Joást ma örökségéhez tartozó királyi székében 
helyheztetem. Erre segitséget ád még az ég is. Ennek, ennek fejére emelik ma a’ 
zsidóság Koszorúját az ő eleinek érdemi, királyi vére és áhitatossága. Nem en- 

1085 gedem, hogy ama fene Aszszony tovább kegyetlenkedjék rettentő gonoszsági
val, a’ Judaea szent Koronáját, Királyi székét fertelmessen otsmánitsa, az Isteni 
szent Tiszteleteknek szertartásit pediglen bújjaságával egyelitse. E tetszik az 
égnek is. Reménlem, hogy a’ dolognak boldog tárgyra való vezérlésében segí
teni fog az Istenis, a’ ki Dávid magvának örökül engedte Országunk’ Kormá- 

1090 nyozását. (Abit.)

MÁSODIK RÉSZ

ELSŐ KINYÍLÁS

Az árias, Ma thanias, О bed, El isafat, Joj ada 

(Centuriones exeunt remanente Elisafat.)

1095 AZÁRIÁS
Ha a’ paraszt az ő faragatlan szokásit, mellyek által a’ fejes engedetlenségre 
igen hamar vetemedik, emberséges szófogadással győzi meg az ő helybéli 
Birájának ‘s egyébb elől-Járójának akaratját jó szivvel tellyeséti, mind Urának 
jó voltát, mind tsűrének gyarapodását látni fogja. Ha a’ katona, a’ ki már életét 

íioo az ő Fejedelme és Hazája mellet az ellenség fegyverének élére függesztette, az ő 
igazgattatására rendeltetett Hadi Tisztének parantsolatját örömest, tüstént és 
pontom szerint tölti be, vagy igen ritkán vagy éppen nem tapasztal gátot sze- 
rentséjének helyes forgásában.

M athanias
nos Úgy vagyon. Nemis vélem, hogy valami károssabb és illetlenebb legyen az em

berekben, mintsem ha azok, a’ kik más akaratja és rendelései alá esküvéssel,

1082 szikében 1093 Az. Ma. Ob. El. Joj. [A rövidítést értelemszerűen fel-
1089 engedte [ Ráírással javítva.] oldottuk.]
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vagy bére’ el vételével le kötötték magokat, délczeg nyakasságjokkal elől-Járó- 
jok ellen akaratoskodnak.

AzáRIÁs
1110 íme, ezen készségünknek tulajdonítom én is azt, hogy új királyunk’ fel koronáz- 

tatása mellet szerentséssen fáradoztunk, mivel tudniillik Jójada Papunk’ 
parantsoltjára tüstént reá állottunk, véghez viteléhez szorgalmatoson láttunk.

J ojada  ( M ira b u n d u s ) :

Ki emlétette most nevemet?

ins A záriás
Vitéz Társaimat ditsérém serény engedelmességjekért, mellyet parantsolatod- 
nak tettünk mindnyájan.

J ojada
Szerentsés véggel jártatok?

1120 O bed
Az Úr Istennek adunk hálákat, hogy valami bajunk nem eset az ide oda nyarga
ló ‘s újjat vonó nép közöt.

M ásia
Fejek’ meg hajtásával vették valamérre jártam, a’ Leviták a’ te parantsolatodat, 

1125 ‘s egyszersmind nagyon örvendeztek, hogy Dávid magvábol még egy tsillag 
tündöklik tsudálatos kép, kinek is önként ajánlották magokat, ‘s azontúl el 
indúltak velem együtt a’ koronázat’ pompájára.

J ojada
Hát Elisaphat nem érkezet még el? 

изо O bed
Igenis velünk jöt, de Athália Királyi palotája élőt el marada tőlünk.

J ojada
Oda vagyok!

A záriás
ms Semmitől sem kell tartanunk. Itt a ’ nagy számú sereg, ha erő üt reánk, erőn 

erővel veszünk erőt, mert feletébb bé hatot az egész népség szivében az esmé- 
retlen Királykának szeretete, akár mitis kész tenni mellette.

1107 kötötté<n>k [ Ráírással javítva.] 1131 el<e>őt [ Ráírással javítva.]
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JOJADA
Oda vagyok!

im o  Obed
Talán azt véled, hogy ha Athália eleibe tanál kerülni, mindent az ő volta képpen 
ki fog előtte tálolni? Sőt inkább igenis, tudja ő a’ titkot hímezni, hámozni azok 
előtt, a’ kiknek ahoz semmi közök sintsen.

M ásia (Auditur strepitus ejus venientis.)
1145 Ime jön immár. (Elisafat exit.)

Jojada
Oh, hol maradtál el kedves paitásaidtol? Majd le roskadtam lábaimról ijedtembe. 

Elisafat
Midőn a’ királyi palota mellet mennék el, észre vévén Athália a’ Levitákat, en- 

1150 gém magához szólított. (Jojada dat signum timoris.)

O bed
Tartóztassad meg magadat, kérlek, az ájúltató ijedéstül! Nem vélem, hogy szán
dékunk’ szerentsés végbe vitelének gátot vetet volna Elisafat a’ királyné kérdé
seire viszsza hangzó feleleteivel.

1155 Azáriás
Én éppen nem kételkedem az ő okos és szerentsénket mindenkor előre mozdító 
tanátsi felől. Tehát bátorodjál meg, Jojada!

Elisafat
Mihelyest fejemnek mély meg hajtását tettem előtte, hogy királyi tisztelettel vi- 

1160 seltetetni látszassak hozzája, azontúl a’ sokaság felöl meg háborodott szívvel 
kérdezősködöt.

MÁSIA
Nem vetted észre benne, ha vólna-é el tekéllett akaratja az had indítására? 

Elisafat
1165 Éppen nem, mert a’ sátoros ünnep napi deli szertartással való űllésére rendeltet- 

tenek lenni mondottam a’ Levitákat.

Jojada
Mind engem, mind magadat vitézlő pártársaiddal egyűt vagy örökös rab szijtul, 
bilintsektül vagy azontúl való haláltul mentettél meg. (Levitae exeunt more mi

nio litari. Eos ducet Menichel. Repetent suum Mars in Theatro per unam intrantes, 
aliam scenam exeuntes, tandem in dextra parte ita consistens in duobus ordini-

1149-1150 engem <hozzája sz> magához 1168 örökös
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bus, ut minores sint in primo ordine et versus auditores duo erunt Duces, unus 
minores, alter Majores Ordines in certos numeros intereundum diviso ducet. In
terim qui foris steterunt, se recipiunt ad partem eos spectantes, tandem finito 

ins exercitio militari audient Jojadam ante tamen faciet suum conplementum 
Menichel Jojadae.) Isten hozot benneteket vitéz seregek!

M en ichel
Neked udvarolni szolgálatot tenni jöttünk.

J ojada
uso Ide jöveteiteknek valamint az én akaratomnak tzélja ez: tudjátok mindnyájan, 

mi nagy kegyetlenséggel serénykedet néha napján Athália Aszszony az egész 
Királyi magnak le törlésében, az ország dütsőségére nevelendő tsemeték halot
tas ki irtásában. Tudom, azt is véltétek, hogy vérét vette mind együl egyik a’ ki
rályi Magzatoknak, de ki menekedet a’ ti vígasságtokra, szerentsétekre és bol- 

1185 dog kormány ozástokra egy az illyen tolvaj őrvnek mérges körmei közül 
Jósabeth Hitvesem által. Ezt az ő örökségében, a’ királyi székben akarom hely- 
hesztetni, ha ti hazátokhoz való szereteteteket olly hiven mutatjátok meg ma, 
hogy éppen semmit sem hagytok alább az új Királykának választásakor ‘s koro- 
náztatásakor elől kerülendő háború ellen való védelmezéstekben.

1190 Menichel
Olly bizodalomal és reményei vagyok igaz szeretetű katona Legényeim felöl, 
hogy ők mindnyájan életjeket fogják le tenni velem egyűt királyunk mellet. 
(Milites pedem movendo, vel aliud agendo dant signum parati animi defenden
dum Regem.)

1195 Azáriás
Hív sziveteknek fel lobbant tüzét halkai tsendesétsétek meg, mert az hirtelen
ségből a’ vakmerő neki rohanás, ebből pedig veszedelem szokot eredni.

J ojada
Hallád-é, Obed? Meny a’ Templomban és onnad hitvesemet a’ kisded Királyká- 

1200 val együt hívd ide!

O bed
Tudtára vagyoné már Joáskának az egész dolog?

J ojada
Nints, nemis kell semmit is eleve tudnia. (Obed abit. Joas ad Milites:) Soha sem 

nos kételkedtem anyai földetekhez viseltető szin nélkül való szivességtek felől. Tu
dom, ‘s tapasztaltam, mi derék fészket vert bennetek boldogúlástoknak józan 
kívánsága. Erre nézve kérlek most benneteket, járjatok el gyorsan azokban, a’ 
miket édes hazátok, Athália terhes nyűgét már meg unván panaszólkodva kér 
tőletek. Két kézzel nyúljatok a’ dologhoz, mellyet királynétok’ szörnyű kegyet- 

1210 lenségének békójábúl való szabadítandástok biz reátok. Sem harag, sem halál
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ne agosztassa sokáig fegyverteknek élét, hanem erőssen vijátok Athalia dühös- 
ségét Joás Királtokért, tudván, hogy az igaz szeretet soha sem fösvénykedik, 
mellynek meg bizonyítása’ kedviért ne tiltsátok magatoktul a’ tsekély fáradsá
got. Azonban eszetekben juttassátok azt is, hogy ha valamit hallotok, hitelt az 
himek ne adjatok, melly szárny ‘s láb nélkül nagy Országokat bejár. Velejére 
kell lépni előbször, azután hitelt adni akárminekis. Ezekre vigyázzatok, ne ta- 
lántán minden szére, szóra álván meg tsalattassatok és meg győzhetetlen verem
ben ejtsetek vak szeretetetekkel.

A m in ta l
Noszsza Legények, most vagyon módunk, üdőnk ‘s alkalmatosságunk az Athá- 
lia Kegyetlenkedő parantsolatinak súlyos terhét félre vetni! Noszsza erőssen 
szorítsuk markunkban a’ jó szerentsét, ne talántán meg győzettetvén tsoportos- 
san harámljék fejünkre a’ nyomorúság.

m á so d ik  k in y ílá s  

Josabeth, Joás és a’ Többiek

(In exitu Menichel facit praesentire cum Levitis, at Joas territus redire vult. 
Josabeth tamen manu retinet dicens:)

J osabeth
Ne félj lelketském! Ime, az Atyád.

J ojada
Édes fiam. (Pergit Joas ad Jojadam. Tum dicet Josabtih:)

Jo sa beth
Ime a’ Király fia, a’ kit az Úr Istennek gondviselő karja mentet ki Athália ke
gyetlensége alól tsudálatoson!

J ojada
Most a’ ti gondotok lészen mindeneket véghez vinni, valamik igyekezetünkre 
szolgálnak, ‘s ugyan ezen ókból magam is majd a’ Királyi Palota felé fel sétal- 
lok, hogy ki tandíjam, ha valami szaga nem terjedet-é el szándékunknak, ne ta
lántán üdőnek előtte dobra kelvén a’ dolog veszedelmes legyen a’ vége. (Abit.)

J osabeth
Evvel a’ két kezemmel kaptam fel ölembe őtet, midőn láttam, hogy a’ batjai és 
Nényei tulajdon vérekben, mint valami tóban, magával jótehetetlenűl merülne,

1214 hogy ha <ezt, vagy amazo valamit [Föléírással javítva.] 1226-1231 [A sorok a rendezői utasítással együtt a bal mar-
1223 nyomorúság <de ime Obed Kapitány némely Úri gón találhatók].

Aszszonysággal járul felénk!> 1231 [A rendezői utasítást értelemszerűen kiegészítettük.]
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fúlladozna, ‘s éppen haldoklana immár, mivel artzúl borüla le a’ vérben. Azértis 
noha nagy Árnyának vérbe fordult dárdája által nem járta volna is szivetskéjét, 

1245 bizonyai meg kelletet volna halnia.

Joas
Én voltam abban a’ veszélyben?

JOSABETH
Igenis te voltál, szülöttem, és ha a’ Felséges Úr Isten engem nem rendelt volna 

1250 gyámolodnak, immár testetskédnek hamva régen szélre kelt volna, vagy kopor
sóban porrá lett tagotskáid minden íz, ‘s érzékenység nélkül nyugodnának, ár
tatlan lelketskéd pediglen a’ menyei angyalkák’ seregében rebdesne.

J oas
Oh, Felséges Úr Isten, honnéd ‘s miként erdemlettem azt a’ nagy kegyelmet, 

1255 hogy illy hitván ‘s e földön méltatlanul fetrengő állatotskát olly nagy veszede
lemből ki szabaditanál, ‘s ekkoráig ílly Úri dajkálkodással gyenge életemnek 
hetedik esztendeire segítenél?

JOSABETH
Ez az Úr Istennek meg másolhatatlan végzése, hogy kisdedségednek első szem- 

1260 pillantásátul fogva mindjárt erőtlen vénségednek végső pihenéséig szolgáljál 
Szent Felségének, ‘s másokatis ugyan az ő szolgálátjára példáddal, parantsola- 
toddal téregessél.

J oas
Oh, miként tselekedhessem én ezt, a’ ki tudatlan ‘s tehetetlen gyermek vagyok?

1265 JOSABETH
Él az az Isten, a ki ekkoráig nevelte napjaidat. Ez okot, módot fog adni mind 
ezekre, sőt méltóságod’ kötelessége által kötelezni is fog nem sokára, hogy azo
kat be tőltsed! Tsak bízzál az ő hatalmában!

Joas
1270 Oh anyám, miként háláljam én meg ennyi jó voltodat, dajkálkodásodat? 

A m intal
Nagy szeretetre , sőt tiszteletre méltó kisded ez, a’ ki ártatlan szavatskáit illy ér- 
telmessen és bőltsen ejti ki. Oh, hallyon meg Athália, dühös Királynénk! Éllyen 
Joás, kisded Királykánk!

1251 lett <tagjai> tagotskáid 1252 repdesne<nek> [Áthúzással javítva.]
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M en ichel
Menyünk, lássunk hivatalunkhoz!
(Fit exercitium abeuntium Militum. Joas perterritus fugit intro intrantibus mi
litibus. Jojada exit, quem loqui incipientem Joas fugiens inturbat.)

HARMADIK KINYÍLÁS 

Joas, Jojada

Jojada
Tsendességbe találtam az udvart, semmi hirévé sints még eddig a’ királynénak 
szándékunk.

J oas (Joas fugit ad eum solus.)
Atyám, nem hallottad, mi szörnyű dologok vitetnek véghez itt? A’ katonák mi 
nagy szorgalmatossággal készülnek a’ vér-ontáshoz!

J ojada
Mi dolog, fiam? Mi háboritot fel annyira téged?

J oas
Ugyan ezen két szememmel láttam, adj hitelt szavamnak, atyám!

J ojada  
Mit láttál?

J oas
Nemis merem ki mondani.

J ojada
Szólj, édes Magzatom, Oseás! Mit láttál, mond meg!

J oas
Ki mondhatatlan módon készülnek fegyvert fogni a’ Leviták. A’ Templom fegy
verrel fordul fel. A’ sok dárdák, lántsák zörgése miat szót sem hallani. Azárias, 
Ismael dárdákat osztogatnak a’ népnek, Atyám. E bizonyára nem sátoros ünnep 
napra rendeltetett pompa, hanem leendő hartznak jele.

J ojada
Vesd ki eszedből, fiam, ezt a’ gondot! Ne fély! Semmi károdra sem lesznek te- 
néked a’ Leviták fegyveri.

1284 [A rendezői utasítás utólag a sor fölé beszúrva.]

72



1305 JOAS
Atyám, en ugyan a’ fegyvertől nem félek, hanem attul nagyon tartok, ne talán- 
tán én érettem förtöztessék meg az Isten háza. Ez tűnik a’ szivemben, ‘s egy
szersmind nem tudom, miként rettent engem.

Jojada
mo Talán tsak a’ fegyverek fényes élei pillogtatják szemeidet, és félelmet öntenek 

beléd.

Joas
Hogy a’ fegyvertül irtóznám, abba semmi sints, mert mellettem vagyon, ‘s az én 
segítségemre néz a’ seregek Istene, a ’ mit te nékem gyakran mondottál.

ms Jojada 
Én-é?

Joas
Te, te, oh szerelmes Atyám. Midőn tudniillik a’ kiss Moysesről beszéltettél, 
hogy ő fa koporsóba rekesztetve botsátatott a’ viz folyására, és e’ képp a’ viz há- 

1320 tán soká utazót, ugyan akkor mondád nékem is, hogy én volnék eleven képe 
annak a kiss Moysesnek. Ezen beszéded közben, mivel sürü tseppek foly- 
dogálának szemeimből, továbbis szóllottál mondván, valamint kiss Moysest 
meg mentette az Úr Isten a’ víznek minden veszedelmétől, szinte úgy téged is az 
ő Mindenható karjai ragadtak ki az életedet majdan végző fegyver alól.

1325 Jojada
Mind ezekre jól emlékezem, de régen beszéltettem én ezeket.

Joas
íme, némely idegen aszszony kőzelget hozzánk. Vallyon ki tehet?

Jojada (inspicit):
изо Jaj, mit látok? A’ Királyné siet ide. Noszsza fiam, menyünk el inned, mert igen 

haragosnak látszik tenni! (Abeunt.)

negyedik kinyílás 

Athália, Máthan

MÁTHÁN (Mátkán properantem Athaliam e vestigiis sequitur.)
1335 Hová, hová, oh Királyné? Távul tegyen tőled, hogy ennek a Templomnak küsz- 

szöbét értessed láboddal. Nem tudod, hogy itten tsak az Abrahámnak Istene 
tiszteltetik buzgó áldozatokkal?
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A th ália
Nints erre most íidőm. Nemis sokat gondolok vele, akár ki ‘s akár miként tisztel- 
tessék itt. (Athalia erit impatiens.)

M áthán
Sőt inkább fő gondodnak kell lenni Királyi Méltóságod szerint arra, hogy az Is
teni tiszteletek mindenütt jókor ‘s ahjtatosson vitődjenek véghez, mert ha a’ Ki
rály egyszer ezzel nem sokat hajt, a’ népség is minden ahitatosságokat, jóságos 
erkőltsöket farba rúg, ‘s hirtelen zenebonára jut az egész ország. Várnia kell 
tudniillik az Ur Isten ostorát.

A thália
Éj, hagy békét, ezeknek a’ szüksége Hozza magával, hogy mentül hamarább 
szóljak Jojadával, és az hartznak, mellyel Királyi székemet fenyegeti, végét 
másra forditsam.

M áthán
Az ellenség’ markában önként nyomod életed’ végét Jójadához való mented
ben. Meny inkább Királyi udvarodban, orozd életedet, a’ meddig ki telik tőled! 
Valamiket Jojadával akarsz végezni, mind azoknak el végezését magamra 
válalom.

Ath ália
Meny tehát, és Jojadát, a’ ki ezt a’ nagy zenebonát egész Jerusalemben ellenem 
támasztja, ámid el mondván, hogy a Királyi Fejedelmek nem az én dühös- 
ségembül, mellynek helyét mindenkor inkább a’ kegyesség foglalta el szivem
ben, hanem Israel Királyának parantsolatjából ölettettek meg! Mond meg azon
kívül, hogy én látván ama nagy gonoszságot, el iszonyodtam, és könyörülvén 
olly keserves sorsunkon, ‘s egyszersmind Dávid egész Magvának ki irtásátul 
tartván egyet közűlök a’ kegyetlen hóhéroknak már ki vont ‘s neki szegezet 
fegyvere alul el rántottam. így az igazságot hazugsággal szépen bé kendőzöd, 
őtet pediglen, úgymint a’ ki tanátsink ‘s fortéljaink felöl semmit sem tud, 
keleptzénkben keríted. Azután azt is tóid melléje, hogy énnekem szándékom 
vagyon azt, a’ ki gondviselésem által még életben tartatik, az eleitől hagyatott és 
egyátaljában tsak őtet illendő királyi méltóságban helyhesztetni.

M áthán
De még ma látsz mind ezekhez? Mit sietsz oly nagyon?

A th ália
Nem lehet ott szunyadozni, ahol az ember Tisztének, Jószágának ‘s életének 
veszte tsak egy morsa várakozáson függ.

1345 erkőltsöket < által> farba

74



1375

1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

M áthán
Nem tudom, miként okozhatná Jojada neked az illy hirtelen veszedelmet. Tehát 
egy különös Fő Pap fog tégedet, Nagy hatalmú királynénkat egy-szem-pillantás 
alatt az halál’ torkába taszitani?

A th ália
Ama szokatlan fegyvert fogó tábor, melly a’ Templomot körül keríti, nagy 
gyanóságban hoz engem. Mi végre, ha nem ellenem gyült-é olly el rendelt tso- 
portban? Mondotta ugyan Jójába, hogy sátoros ünnep napot fog rövid napok 
alatt pompás szertartással ülni, mellyel az én nagy gonoszságomért haragos os
torának el botsátására fel indúlt Úr Istent meg kérlelje. De egyébb-ünnep napo
kon, tudod magad is, hogy noha illendő tisztelettel tartattak is, semmi illyen 
készületek nem voltak, sem illy fegyveres tábor talpon nem állót, a’ miilyen 
most lepte el az Israel Istenének Temploma mellékét. Ez a’ gyanó, ez a’ tábor, 
melly inkább vér ontásra, mintsem ünnepnapi tiszteletre idéztetett ide, hidd el 
nem hiában való félelemmel tsapdossa szivemet, a’ mi több, nemde valóságos 
öszve esküvésnek jelei mindezek. Mert egynihány napok élőt vettem észre, 
hogy az egész nép az én engedelmességemre mindenkor hajlandó készségétül el 
pártul, maga akaratján jár, senki hatalmátul sem függ, a’ város minden utzái ed
dig nem tapasztalt tsaté-patéval telik meg. Mindenfelé tsoportossan seregölnek 
a’ fegyveres Iffjak. Tüzet éleszt, ‘s iszonyú hartzot főz Jójada, látom, mellynek 
eleven szikrái majd a’ Zsidóság’ vérével oltandó lángba mennek már. Azon kí
vül tudod az Isráel Jövendő-mondóinak jövendöléseit, mellyekkel szoktak el hi
tetni a’ tudatlan kösséget, hogy olly mély gyökerek eredtek meg a’ zsidóság 
szivében, hogy talán már semmi erő sem törheti meg azokat. Mind ezekbül jö
vendölni lehet azt, hogy Dávid nemzetségéből fog e’ világra születni Ábrahám 
nemének ama jeles tsillaga, melly Israel Házát boldogítsa.

M áthán
Jégre bízták ők ezt a’ reménységjeket. Nemde tettél te már erről ama vitéz és 
okos tselekedettel, mellyel egy temetés alkalmatosságával az egész Dávid Ki
rály magvat siralmas sirba zártad.Bátorodj tehát meg, te egyedül vagy, a’ kit il
let az Ország’ Kormánnyá!

A thália
Igazán mondád, oda van a’ királyi mag, nintsis oka mért félnék Dávid király 
Maradékitol, de más néműnémű ravaszság hálójában keverődhetünk, mellyből 
hogyan bontakozzunk ki, igen nehéz előre látni. Mert legyen úgy, hogy Jojada 
a’ Levitákkal együtt mást valakit Dávid házából élni költ, és ugyan azt vagy mo
hón koholt ravaszsággal vagy törvény szerint királyi székemben ültesse, vallyon 
mitsoda szerentsére jut akkor dolgunk? Tehát minekelőtte körmünkre égjen a’ 
dolog, fortéljok keleptzés’ urkát szorítsák nyakunkra, rajta legyünk, hogy meg

1376 tégedet< kűlönös> 1394 lángba < tamad > mennek
1381 Jója [Értelemszerűen javítottuk.] 1412 urkát szándékokat < ne talántán haszontalan kezdjük
1383 kélelje fújni á kását, minekutánna ínyünket jól meg égette, >
1387 mintsem <illendő>
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gátoljuk szándékjokat. Uralkodjon inkább ama mesés Király, mintsem az, a’ kit 
a’ Leviták ma olly nagy erővel iparkodnak királyi méltóságra emelni. Országol- 
jon inkább a’ mi költött királyunk, mert ezt ideoda tántoríthatjuk, mindenre reá 
vehetjük, végre a’ királyi székben ülni addig engedjük őtet, a’ meddig hasznun
kat neveli, és igy mind a’ jövendölések be fognak tellyesedni, mind a’ mi ká
runkra tett öszve esküvésnek tüzét le tsillapitjuk.

M áthán
Oh, Istentül tsudálatossan adatott tanáts! Az Ország kormány ozására nem vá- 
losztottál, hanem születtél, Athália.

A th ália
De ha tsak félre nem élek a’ gyanó pörrel, Sebia ez, a’ ki egyenessen ajtónkhoz 
siet. Alkalmatos eszköze lészen ez tsalárdságunknak. Te eregy, én a Bál Isten
nek kápolnájába majd meg váriok.

M áthán
Én el megyek de te vigyázz, ne talántán valamit hangossan szólván, kijelentsed, 
hogy tudtunkra vagyon már a’ dolog. (Abit.)

ÖTÖDIK kinyílás 

Athália, Sebia

A th ália
Nem vélem, hogy valakire több ‘s nagyobb búk áradjanak az alatta valók tsalárd 
szineskedésekből, mintsem én reám.Oh, én boldogtalan királyné! Ezért kiván- 
tám-é Okoziás királyi székében ülni erőszakoson? íme, onokáimnak ártatlan vé
rekkel főrtőztettem meg gyilkos karjaimat, hogy erre a’ nagy búra léptessem va
laha szivemet? Oh, mért nem elégedtem meg inkább úri, sőt királyi sorsommal, 
mellyet az Úr Istentől és szerentsétöl vettem érdemem fölöt. Bizonyára soha 
sem töröt volna illy keserű tormát órom alá sem Jójada, sem más valaki, melly- 
ből most már annál keserűbb darabokban kell falnom, a’ mennél édessebb méz 
alat köszöngette azt reám Jójada még akkor, a’ mikor tudniillik az én pirongató 
szavaimra nem az ő forralt szándékát jelentette ki, hanem mindenkori hivségét 
szörnyen emlegette ‘s továbrais ajánlotta. ‘S tehát ezé az az hivség, oh Jójada, 
mellyet akkor életem ‘s országom védelmezésére önként Ígértél, a’ mikor még 
magánoson és segítség nélkül lévén markomban volt életed, halálod? Tudniillik 
tsak szint mutattál akkor Ismael költött üzenete által, de ime már feje lágyára 
hatottál az én romlásomra igazgattatott dolgodnak, midőn tudniillik körül vagy

1418 le <til> tsillapitjuk 
1 4 2 0 -1 4 2 1  nem < születtél > válosztottál 
1424 eregy, é<s>n a Bál [A határozott névelő utólag a sor 

fölé beszúrva.]

1433 királyné! <a>ezért [Ráírással javítva.]
1444 lévén <a’ Leviták dárdái is helyeken nyugodván mar- 

ko<d>mban > [Ráírással javítva.]
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1450

1455

1460

1465

1470

1475

1480

fogva a’ rajtad segítő fegyverekkel. Bár most tapasztalhatnék benned az én szer- 
entsémre vigyázó tsak egy mák szemnyi hajlandóságot is! De igen osztó vér a’ 
reménység, mellyel reád támaszkodok, Jojada. Azértis ime, zápora érkezik na
gyon ki áratt szemeim könyvének. Még el sem oszlott a’ régi, már új fellege tá
mad be borúit szivemnek. Oh,mért én erősebben nem kénszeritettem Jójadát an
nak meg vallására, a’ mi felöl való nem heányos gyanóra gerjeszte fel mind az 
ő, ‘s mind Ismael ijedelmes le betegűlése? Nem kellet volna meg elegednem 
tsalárdságának héjával, hanem béliig kellet volna meg tömöm ezt, és szivéből 
egészen ki tépnem! De ime, nagyon közelit Sebia királyné hozzám. Bár jó hirt 
hozna Jójada felöl!

Sebia  (Sebia exit et seorsim dicit:)
Oh, Uram, engedd, hogy evvel a’ gonosz Aszszonyi állottal való szembe lé
telem semmit se ártson életemnek!

A th ália
Tudom, jó Aszszony, (Sebia repente eam respicit.) hogy azon segítségemet só
hajtod, a’ mellyet már meg ígértem. De igen alkalmatlan órára tartózkodtál, 
íme, veszedelmes kotzkán forog a’ magam élete-is. Úgy hogy vagy azon tenge
ri bújdosásra vettetik árva fejem, a’ mellynek irtóztato sullyát éppen le ábrázol
tad előttem, vagy halál végez ki e világból nem sokára.

Sebia
Tehát nem esmérsz engemet?

Ath ália
Idegen létedre felettébb vakmerő szókkal illetsz. Nem látod ezt a’ két udvari 
katónat? Tüstént nyakon ragattatlak velek.

Sebia
Tehát vélem is úgy akarsz tselekedni, mint szerelmes Magzatimmal? Meg mu
tatom ma, hogy a’ minémű Ítéletet tettél önként arról, a’ ki engem annyi nyomo
rúságokra taszitot, te veszed el nem sokára.

A th ália
Mitsoda Aszszony vagy te? Kérlek, ne titkold előttem, mert igen tsudálatos dol
gokról hozakodol elől.

Sebia
Nem idegen, nem jövevény Aszszony vagyok én. Úgy nézz a’ szememben, ha
nem Sebia, Okoziás Fiadnak Judaea Tartománya Királyának őzvegye.

1480 Tartományá<nak> Királyának
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1485

1490

1495

1500

1505

1510

1515

A th ália  (fingit se amicissima:)
Oh, Sebia, nagy örömömre tetszet fel már el húnt napjaim után az a’ nap, melly- 
ben hozzád, illy nagy szorongattatásimban egy gyönyörűségemhez való szere- 
tetemet kijelenthetem, ‘s téged édesdeden ölelgethetlek. (Vult eam amplexari, 
sed Sebia se retrahit.) Mért futsz tőlem? Mit félsz? Engedd, hogy most nyilván 
bizonyítsam eddig bennem tsak lappangó szerelmemet!

Sebia
Ne űzz kérlek tsúfot szerentsétlenségemböl, oh királyné! Gyászos halálnak ad
tad édes szülötteimet. E’ nagy kegyetlenségedet még szaporítani kívánod?

A th ália
Mit hallok? Igen álhatatos vagy a’ költött vagy tsak képzett dolgok meg tartásá
ban. íme mégis szivedben fekszik a gyanó.

Sebia
Nints külömben. A’ te saját kópjáid járták által kisded Joáskám és a’ többi gyer
mekeim belső részeket. Erről tagadást senki sem tészen.Nemde én magam lát
tam halálos sebek miat meg nyílt melletskéiket Magzatimnak? Néztem őket tu
lajdon vérekben merülni. Nemde te magad űztél, kergettél ki arról az helyről, 
mellyben keservesen sirattam szerelmes magzatim halálát? Annyira meg gyö
kerezett akkor benned ez a’ gonoszság, annyira kívántál engem sanyargatni, 
hogy végre számkivetésben is elkűldöttél. Mi végre? Hogy tudniillik a’ kikel 
kegyetlenséged miat tovább élnem szabad nem volt, azoknak dühös kezed által 
lett halálukat sem lenne szabad látnom, a’ főid gyomrában való illetlen hányatá- 
sokat búsultában tsüggő fővel kísérnem.

Ath ália
Ne gyanóskodjál tovább felőlem, oh Sebia! Ne is gondold, hogy a te szerelmes 
fiaidnak gyilkos halálokban vagy parantsolatommal vagy munkámmal vétkes 
legyek! Az én vérem ellen, onokáim ellen miként kegyetlenkedhettem volna 
olly szörnyen? Hidd el, valahányszor azok’ haláláról emlékezem, annyiszor el
mém is meg tompul, szivem majd el ájul a’ nagy gonoszságon.

Sebia
Tsak tagadod tehát, hogy a’ te réveden kőit el fiaim élete?

A th á lia
Sőt inkább igazán mondom, hogy sem hírem, sem tanátsom nints benne.

Sebia
Kit vélsz tehát gyilkosjoknak lenni?

1486 szerelme<d>met [Ráírással javítva.]
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1525

1530

1535

1540

1545

1550

Ath ália
Szerzője volt a ’ gyilkosságnak ama kegyetlen ostora inkább, hogy sem királya 
Israelnek, a’ ki mind neked, mind Magzatidnak ki szabta már az utolsó napot. 
És még is, ime én viselem a’ kegyetlenségnek motskait, tsúfjait. De akár ho
gyan, akár ki által eset is meg ama szörnyű gyilkosság, erről tovább nem illik 
felesőlni. Ez a’ nap határt fog vetni minden felesőlésünknek. Néked még ma, 
Jerusalem új királynéjának, térdet, fejet fog hajtani. Te az új király Annyának 
lenni esmértetől meg ma.

Sebia
Mitsoda? Én esmértetem meg ma az új király Annyának? Viszsza térhet-é, kér
lek, a’ királyi fiák közül, a’ kik általad őlettek meg, egy valaki az életben, hogy 
ma királyá választassék?

Ath ália
Azt fogjuk el hiresiteni a’ nép közöt, hogy még egy életbe vagyon, a’ kit én 
mentettem ki a’ veszedelemből. Ezen költeményhez ha te is hozzá állasz, éppen 
nem fog lenni az egész Zsidóság koszt valaki, a’ ki kételkedne annak meg tartá
sa felöl.

Sebia
Mit hallok? Én mesterkedjem az illy tsalárdságban?

A th ália
Eleget, eleget éltem már másoknak, édes Sebiam. Most azért élni akarok ma
gamnak minden Ország dolgai iránt való gondok nélkül, mellyek annyira eltán
torítják szokszor az országlók sziveit, hogy akár merre fordúljanak, vigasztalást 
éppen ne leljenek, szüntelen való búkban és gyakorta félelmekbenis éljenek. Ez 
az oka, hogy nehezen várom még azt az órátis, mellybe le tegyem nyakamról ezt 
a’ nyűgöt. Én már te néked és az új királynak ajánlom az Ország Kormányát, ti 
a’ ti akaratotok szerint tartsátok azt!

Sebia
Borsózik a’ testem, és a’ nagy félelem miat alútt vér is alég nyomódik ereimen 
alá. Mi módon takarhatnád te el azt a vastag ravaszságot Jójada Fő Papnak éles 
elméje élőt?

A thália
Jójada már reá hajlót a’ velem egyet-értésre ezen gonoszságban.

Sebia
Mit? Jójada ezt tselekedte? Az éppen meg nem lehet.

1522 uisz [Értelemszerűen javítva]; fog <vetni> hajtani 1545 <r>vastag
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A thália
Úgy vagyon. Jójadával közlöttem már tanátsomat, ‘s helyben is hagyta. Tsak el 
hitethesse a’ néppel, hogy még országol Dávid Királynak magva. Meny most, 
ha úgy tetszik, az udvarban, holot bővebben elődben fogom rakni tanátsomnak 
egész voltát. Adj hitelt szavamnak. íme most jöt el az az óra, mellyben számki- 
vettetésedkor sok nyomorúságoktól sebesittetett kedvedet meg enyhítsem. Vess 
véget immár, édes Sebiam, minden szomorúságnak. Töröld el a’ könyveket sze
meidről, mellyekkel illy sokáig ásztattad ajakidat! Eleget könyvesztél akkor, a’ 
mikor arra az üdő és alkalmatosság vitte ügyedet.Ime, most, a’ mikor új sze- 
rentsédnek vidám szellője lengedez, vigadást parantsol még az üdő is. Meny, 
hagy békét minden kesergésnek! Hozzád mindenkor hajlandó szivemet esmérd 
meg, mellyel el tekéllettem már magamban, hogy inkább akarok akár mi gon
dok ‘s énségek koszt vergődni, mint sem téged’ ez után nyomorúltan szemlélni.

HATODIK KINYÍLÁS 

Sebia

Sebia
íme mi serényen ravaszkodik tsalárdságának tőrében keríteni? Oh szem-fény- 
vesztő szerelem festéke! Oh méz alat édesdeden köszöntetett mérges szók! 
Minémű fortélyokkal veti meg hoszszas Országlásának ágyát? Kezemre ‘s ide
gen gyermek kormányozására akarja által adni a’ királyi páltzát ebben a’ szo- 
rúltságában, hogy annakutánna minden baj, minden zenebonák le tsendesűlvén 
esmet erőszakossan tekerje azt ki markunkból. Oh, vakmerő Aszszony! Illyen 
költeményének meg erősítésére engemetis el akar ámítani, maga mellé társúl 
állítani mondván, hogy már Jójada is helyén hadta a’ dolgot. Oh, távul legyen az 
Jójadátúl. Tudom én, hogy igazság szerető Pap Jójada. Lehetetlen is, hogy 
illyen Istentelenségre reá állót volna. Azértis tsak azt tartom én, hogy maga 
Athália fejébül sült ki ez a’ mesterkedés, mert jól emlékezem én Jójada szavai
ra. Oh, ég’ és főid ura, ne engedd, hogy a’ te örök igazságú mondásodat fortélyai
val meg tzáfolja Athália, győzedelmeskedjen a gonoszság, le tapodtassák pe
diglen a jo erkőlts! Mutasd meg, hogy az uralkodók akaratja és tehetsége is a’ te 
parantsolatiddal kötöztetnek le, mellyeken kívül haszontalan fitogtatják tehe- 
tősségjeket. Oh, seregeknek Istene, indúlj igaz haragra, hogy érezzék amaz hé
ress latrok boszszú álló kezedet, a’ jók pediglen véghetetlen jóságodat örökkén 
áldják, fel magasztalják!

1557 minden <nyomor> szomorúságnak, töröld ele a ’ 
[Értelem miatt javítva.]

1577 mesterkedés <mellyel most valóban róka bőr gya
nánt bélölgeti tsalárdságát, hogy engem is hamarább 
el csábitson.>

1577-1578 szavaira. <a’ ki azt mondá, hogy nem sokára 
öröm szál szívemre a ’ szomorúság helyet, ezt az örö
möt talán inkább valami valóságot David Király mag-

vá<nak> maradékának élete, és királyságra való vá
lasztatása fogja okozni, nem pediglen Atháliának 
fortéllyá, Istentelenségge, mellyel á Dávid Király or
szágló magvárol adatott égi Jövendölésből Csúfot 
akar tenni, idegen kézre bízván a’ zsidó, ország igaz- 
gattatását,>

1582 [A n e k  a lap szélére utólag betoldva.]
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HETEDIK KINYÍLÁS

Ismael, Elisaphat

(El isaphat esse potest permutata veste. Haec scena intermittitur.)

Ismael
Semmi új hirt sem hallottatok mostanában?

1590 Elisafat (seorsim:)
Mindjárt ditsémi fogja magát-é.

Ismael
Nem hallottátok hirét ama bölts tanátsaimnak, mellyekkel igen helyessen előre 
segitem az új Királykának fel koronáztatása dolgát? Még Jójada fő Pap is, a’ ki 

1595 másként igen éles eszű, tsúdálta bőltsességemet.

Elisafat
Vitéz Kapitány Uram, halotta-é az Úr hirét amaz hires medvének, melly inned 
Jérusalembül Konstantinopolban egy húzamban áltál repült?

Ismael
1600 Halottam. Hogy ne?

Elisafat (seorsim:)
A’ mi soha sem történt. Ügyé sebes repülésű medve volt az?

Ismael
Konstantinopol Jerusálemhez ugyan jó huzamos darab föld, hallottam hirét.

1605 Elisafat
Lá az a’ medve még is egy húzómban annyira repült, nagy sebessen, és pediglen 
a’ szárnyához nemis nyúlt.

Ismael
Hát hogyan repült szárny nélkül?

1610 Elisafat
Ugyan ezt kell tsudálni, nem a’ repülést! Mert azt minden veréb meg teszi. 

Ismael
De tsak még is szeretnék valamit tudni iránta.

1587 (El. esse potest permutata veste) [A rendezői utasítás 
a margóra írva.]
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E lisa fa t
1615 A’ gazdája repítette el annyira őtet, valamint Kapitány Úr most a’ tulajdon di- 

tséreteit repíti el ajkárul szárny nélkül.

Ism ael
Lódúlj! Az én ditséreteimnek szárnya a’ sok szájak és nyelvek, mellyek minden 
felé idegen földeken is nagy pompával terjesztik, rebdestetik őket.

1620 E lisa fa t  (se o r s im ) :

De már be torkolt.

Ism ael
Ki tsoda az egész zsidóság között nálamnál tehetőssebb, ditsőségessebb és Sze- 
rentséssebb vitéz? Talán Azarias vagy Obed? Ezek a’ szájakat sem tudják fel tá- 

1625 tani, húszat sem tudnak ott olvasni, ahol a’ bőlts tanátsoknak szokot kelete len
ni. Talán Elisaphat vagy Másias? Ezek a’ dárdához sem tudnak nyúlni akkor, a’ 
mikor a’ kezekbe vagyon

E lisa fa t
Uram, vitéz Kapitány Uram, nem a’ dárdához kell nyúlni, mikor kézbe vagyon, 

1630 hanem inkább avval az ellenség pofáját kell meg szabdálni.

Ism ael
Az is ki telt tőlem mind eddig. Nem is hiába beszélget, ‘s tanátskozik velem 
Márs, az Hadak Istene álmomban.

E lisa fa t
1635 Talán inkább az hordók, akók, tsobolyók, palatzkok, pintek, itszék és meszsze- 

ljek Istene, Bachus beszélget veled éjtszakának idején a’ tsap székeken? Mert 
ha valóban a’ Márs bizonyára sem király, sem Fejedelem, sem akármi Fő Vezér, 
sem hasonlíthatja erkőltseit a’ te erkőltseidhez, mert ezekkel a’ Márs nem 
szokot ugyan beszélgetni, de mind az által szájába vágnak az ellenségnek.

1640 I sm ael
Egyébkor ugyan gyakorta, de főképpen Jehú ellen egy mezőben való száltunkor 
tapasztaltam ezt a’ látogatását ‘s engem bátorító beszélgetését Mársnak.

E lisa fa t
Jehú ellen? Tudniillik a’ kinek legények ként válogatott hadi seregét egy reájok 

1645 való leheleteddelis el űzted, el széllyesztetted, mint az hideg éjszaki szél a’ meg 
fonyadt fa’ leveleit vagy a’ könnyű pelhet.

1615 repitett [Értelemszerűen javítva.] 1641 Je hú
1623 ki <vagyon> tsoda az [Föléírással jávitva.]
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Ismael
Jaj, e még semmi sem!

Elisafat
1650 Ezugyan semmi sem azokhoz képest, a’ miket soha sem tselekedtél.

Ismael
Tudod, mi vitézül fúrdaltam óldalát ‘s kergettem lelkét Jehúnak?

Elisafat
Minekelötte Okoziás Királyunkat meg ölte?

1655 Ismael
Már lelkem is alég piheget bennem, annyira meg fáradtam a’ vitézkedésben, 
még is mind vitám az ellenséget.

Elisafat
Midőn tudniillik nyakad szakadtában az hátodnak mért kópják előtt.

1660 Ismael
Hát ha elől hoznám még azt a’ hartzotis, mellyet a’ Maaobitákkal viseltem. Bez
zeg itt jőne ám világosságra erkőltsöm, mert éppen egy morsát sem kiméltem 
életemet, bátran viaskodtam, és minekutánna sokakat az halál’ torkába taszítot
tam, diadalmaskodtam is. Itt, itt pirosodot nem egyszer, nem kétszer fegyverem 

1665 az ellenség’ meleg vérével.

Elisafat
Még mikor a’ világon sem voltál.

Ismael
Ne talántán pediglen pórázon rabul vigyenek, ‘s tömlötzözzenek, önként nekik 

1670 vetettem mellemet, a’ kik reám, szaporodtak, ‘s mindaddig forgattam kópjámat 
ellenek, valameddig meg nem szalasztottam őket.

Elisafat
Tsak magad hartzoltál ellenek?

Ismael
1675 Egyedül magam.

Elisafat
Eb hidje hát, hogy olly tzégéres győzedelemmel verted el a’ reád rohanó katonákat.

1656 benne<d>m [ Ráírással javítva.]
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Ismael
Mindenkor ki mertem én magam ötven, hatvan Legényeknek állani.

1680 Elisafat
Tudniillik a’ fa Jankóknak, vagy szalmával töltött ringy rongy lázaknak.

Ismael (fricat caput):
Éj,valamit akartam még mondani.

Elisafat
1685 Tudom én. Mit adsz? Ki mondom.

Ismael
Ezértis fizetést vársz?

Elisafat
Ezértis, azértis, hogy el hidjem mind azokat, amiket magad felől nagy dütsősé- 

1690 gessen mondottál. Mert úgy nézz ám a’ szememben, hogy én ingyen semmit 
sem hiszek el.

Ismael
Mit kérsz hát?

Elisafat 
1695 Tudniillik.

Ismael
Tudniilliket? Nó, tudniillik.

Elisafat
Nem.

1700 Ismael
Hát mit?

Elisafat
íme.

Ismael
nos Mond ki hamar!

Elisafat 
Úgy de.

Ismael
Siess!
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1710 E l i s a f a t

Mit ígérsz tehát?

I sm ael 
ígértem már.

E lisa fa t
1715 Mit?

ISMAEL
Azt hogy...

E lisa fa t
Az hogyra én semmit sem adok.

иго Ism ael
No tehát.

E lisa fa t  
E sem elég.

Ism ael
1725 Én sem szóllok többet.

E lisa fa t
Én sem juttatom eszedben, amit akartál mondani. 

Ism ael
Mert nemis tudod.

изо E lisa fa t
De hogy nem.

Ism ael
Mutasd meg tehát?

E lisa fa t  
1735 Ingyen?

Ism ael  
íme ígérek.

E lisa fa t  
Meg is adod?

1734-1735 El. <éppen bizony> Ingyen!
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1740 Ismael
Azon te ne búsulj!

Elisafat
Azon nemis, hanem a’ talpamon.

Ismael
1745 Igen okos vagy ma.

Elisafat
Mert te igen hajhászod a’ magad ditséretét.

Ismael
Mivel senki sem ditsér.

1750 Elisafat
búdra szénát vesztegetni nem kell.

ISMAEL
Mond ki már egyszer!

Elisafat
1755 Meg fizetsz?

Ismael
Bőven.

Elisafat
Kilentzven ezer syriaiak Házáéi király alat, hat ezer Babylóniaiak, Tizen nyóltz 

neo ezer Filiszteusok, a’ kiket tudniillik ma láttál, mind emberek voltak.

ISMAEL
íme, mi nagy számú sereg!

Elisafat
Száz tizen négy ezémyi. Több száz ezernél.

1765 Ismael
Helyesen emlékezel felölök.

Elisafat
De a’ mi több, egy ütéssel hatvant képzettéi magadban előtted hullani rakásra. 

Ismael
1770 Nyakra főre pediglen.
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1775

1780

1785

1790

1795

1800

E lisa fa t  
Sőt a’ földre.

Ism ael
Derekas emlékezettel birsz.

E lisafat
Mert teis jól meg fizetsz. Neis gondold, hogy tsak nagyzás kép tulajdonítom 
ezeket neked.

Ism ael
Magam sem kérkedékenységbül ditsérem magamat, sem nem nedéngességbül, 
hanem nem akarom, hogy füstbe mennyének nagy tselekedeteim, másoknak pe
diglen leg kissebb gondjokis nagyobbak azoknál. Én mindenkor derék bengéző- 
je voltam saját ditséretemnek.

E lisa fa t
Úram, félben haraptad már ditséretidet?

Ism ael
Nem. Az én erkőltseimnek nem tsak az ellenség földjén esik jó fuvara, hanem 
ithon is. íme a’ király koronáztatását fő képpen én segítem előre bőlts taná- 
tsaimmal. Mégis lesz már nem sokára.

E lisa fa t
Jól pököd ugyan a’ markodat, de nem tudom, hány zsákkal telik.

Ism ael
Gyere, a’ munkához kell látnom! {Abeunt.)

HARMADIK RÉSZ

ELSŐ KINYÍLÁS

Athália, Máthan

(Athália sollicita exit, accedit ad eam sollicita Mathan.)

A thália
Talpon van az egész város. Mindenütt peng a’ fegyver.Villognak a’ fényes dár
dák. Üsd. vágd, ha látod, kiáltozzák a’ katonák. Ne engedd szörnyű uralkodását, 
hatalmaskodását továbra terjedni! Ellenem, kell nékiek agyarkodni. Fegyver
ben Öltözők magam is. íme Máthán, Bál Istennek Papja viszsza tér immár

1779 kérkedékenységbül <tulajd> ditsérem 1797 [A sor fölött nincs szerepnév, pótoltuk.]
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1805

1810

1815

1820

1825

1830

1835

Jójadától. Ez valósággal fog tudósítani mindenek felöl. Meg jutottál már egy
szer, oh régen várt Máthányom? Mi oka ezen hoszszú várakozásodnak? Mért 
szedted rántzban homlokodat?

MÁTHÁN
Ezek’ a le tett királyi hatalmadnak gyümőltsei.

A th ália
Mit mondasz? Én Királyi páltzámat még le nem tettem kezemből.

MÁTHÁN
Le tetetik nem sokára. Meny, lásd a’ minden felé dühösködő népet, bizonyára 
most fogod tapasztalni, mi legyen meg vetni az én tanátsomat.

A th ália
És mi az oka e nagy fel zendült nép futkosásának?

MÁTHÁN
Menny és meg látod, mi hasznot hajtottál magadnak akkor, a’ mikor Jójada ra
vaszságát tapogatván ugyan, de békével tűrted, el halgattad.Most ugyan azon 
békességes tűrésedet vedd elől a’ zenebona le tsillapitatására!

A thália
Beszéld el, kérlek, mi dolog! Vóltál-é a’ templomban?

MÁTHÁN
Voltam. Az ajtókat be tsukva találtam. Az ablakok kárpitokkal, superlátokkal 
valának be vonva, nem külömben, mint ahol titkos tanátsok tartatnak. Halga- 
tódzom, hogy valamit ki tanúihatnék a’ tanátsbol, de haszontalan volt. Végre 
erőssen és sokáig zörgetek, de egy szót sem adtak feleletül az ajtón lévő strá- 
zsák. Őrizok? -  kiáltok hatalmassan mondván, hogy nem az én akartombúl 
mentem, hanem te tőled, úgymint Felséges királynénktól küldettem. Azonkívül 
mondám, hogy tsak magával Jojadával volna sietős beszédem, mellyre te felele
tet várnál, de a’ bent lévők egy mák szemnyit sem hajtottak sem szavamra, sem 
parantsolatodra, sőt inkább annál jobban bé reteszelték az ajtókat, titkos tanai
kat tsak nyelv hegyen eregették ki tsendes szájokbol. Noszsza megint újonnan 
ostromlom az ajtót, bizván hatalmas parantsolatódban. Kiáltok, de fel nem nyi- 
lik, bé nem mehetek. Reá unván tehát mind a’ zörgetésre, mind a’ kiáltásra, 
mind a várakozásra, viszsza térek boszonkodva a’ Királyi udvar felé. Alég 
ereszkedem ebben az útban, ime nagy zörgést hallok a’ kapúnál, melly mellet 
előbb leg kissebb mozdulás sem vala. Viszsza fordulok esmét remélvén, hogy 
parantsolatodat végezhetem. íme Jójada Bársony köntösben lévén sok fegyve
res tisztekkel együt vala az házban nagy kevélyen.

1825 őritek [Értelemszerűen javítva.] 1830 eregették ki<szá>tsendes
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1840

1845

1850

1855

1860

1865

1870

A th ália
Fegyveres népet láttál körűle? Vallyon mire valók lesznek a’ fegyverek? 

M áthán
Minémű zenebonát koholjanak, nem tudod? Haljad még tovább, mi történt ve
lem! Alég értem az első kuszszöbhöz, egyvalaki közülok tisztességessen és 
emberségessen kérdez vala, mit akarsz, mondván, Istentelen. Én meg gondol
ván, mit tévőnek kellene lenni az okos embernek illyenkor, az üdvözlésre sem
mit sem szóllok, hanem egyedül tsak sürgetem a’ dolgot, hogy Jójadával szól
hassak. Meg nyerem. Kinek is, valamint parantsóltad minden dolgot eleibe 
rakok. Ő előbbszer mosologni kezde, azútán fen szóval katszogni, beszédemet 
félbe szakasztani, ‘s engem a’ Templomból ki igazitani betstelenűl.

A th ália
Oh, Máthán, bizonyára a’ mi nyakunkra fűjtják haragjoknak tsomóját. Mireánk 
szállnak ama fegyverek, a’ mi veszedelmünkre esküitek öszve a’ Leviták. A’ 
Sebia, reménlem segítségemre fog lenni.

MÁTHÁN
Mitsoda? Sebiára mered bízni ki szabadulásodat e szoros ügybül? Bizonyára 
éhes farkas őrzésére bízod életedet. Most viszsza jöttömben láttam őtet menni a 
Templomba. Inned nyilván, gondolom, hogy ő is a’ mi fejünkre kovátsol vala
mit.

A thália
Látom már, vesznem kell.

M áthán
Egyébb nints hátra, hanem hogy mentül hamarabb forjon fel benned a’ régi mé
reg, és eleit vegyed veszedelmednek hatalmassan. Egyébaránt rövid nap alat ta
pasztalni fogod, hogy mindnyájan egy el veszés keleptzéjében estünk. Azértis 
még vér szemet nem kap Jójada az ő zenebonás népével együtt, fújtsd meg az 
egész tehetségjeket. Fegyveres férfiakat tsoportossan gyújts öszve teis! Tűzzel, 
vassal ostromold, rontsd el a’ gonosz öszve-esküvésnek mételyét, mind a’ 
templomot, mind a Jójadát! Az egyébb népséget pediglen külömb féle kínokkal, 
ostorokkal végezd ki e’ világból, a’ kik Jojádaval egy szövetségbe vágynak, 
együl egyig akasztassad fel őket. Sőt magát a’ várost is talpig rontsd le, égesd 
fel! A’ kik pediglen az egész városnak porán, hamván siránkozni fognak a’ kül
sők közül, holtig való rabsággal fizess meg nékiek, mert a ’ zenebonában ö né- 
kiek is részek vagyon bizonyossan! Tanűljanak ezek szomorú példájokbol, és 
tudják meg, hogy az ő Koronás Királynéjok ellen nem rúgoldozni, hanem fej 
hajtású engedelmességgel kell lenniek.

1854 e <nag> szoros
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1875

1880

1885

1890

1895

1900

1905

A th ália
Oh, nyomorait sors, mellyre jutót fejem! Látom, hogy immár semmi mód sin
tsen az illyen veszedelemből való ki menekedésemre. Oh Sebia, a’ kin könyö
rültem én valaha, szálj most magadban! Serkény fel mélly álmodból már egy
szer, mellyben az én fejemre főzöl veszélyt teis. íme hirtelen félelem borítja 
szivemet, elmémet setét felhő fogja el. Rettegek, minden szellőtskétül is meg 
döbbenik szivem. Ereimben a’ vér ‘s minden nevelő nedvesség meg fagy, el 
fogy. A’ félelem és mérges harag annyira tántorgatnak mindenfelé, hogy mi 
tévő legyek, mibe kapjak, éppen ne tudhassam. (Abeunt.)

m á so d ik  k in y ílá s  

Jojada, Joas, Josabeth

J ojada
Jöjj, édes Joásom! Jöjj Országunk egy reménye, Istentől tsudálatossan meg ha
gyatott királyunk!

J oas
Oh, Atyám ha valami leg kissebb morsa vagyon még szivedben az hozzám való 
szeretetedböl, kérlek, ne tiltsd el azt tőlem, Fiadnak hívj mostis! íme előbbi egy- 
ügyüségemböl semmit sem tettem még le, hogy királyi névvel illessél.

J ojada
Legyen ügy, édes Fiam, oh, sok gondjaimnak egyetlen tzélja!

J oas
Minémű rosznak jele a’ ma keserűség, mellyben illy hirtelen ejted magadat? 
Hidd el, nagy félelmet hárít szivemre!

J ojada
A’ köny hullatások nem tsak a’ fájdalomból erednek. (Adferri jubet ex scena 
vestem talarem.) Hozd elöl, kedves Hitvesem, Josabeth ama királyi pallástot, 
mellyet Joáskánknak, Országunk’ királyának öröktől fogva rendelt az Ur Isten! 
Most te, a’ minémű selyem ‘ s aranyai ki tűzött köntöst fog elöl adni ‘s reád ten
ni Josabeth hitvesem, örömest és az Ur Istenhez küldött hála-adások koszt vedd 
reád! (Exit Josabeth manu gerens pallium regium, qvod Joae imponit.)

J o sa beth
Mitsoda szomorú ábrázatban látlák téged, édes Hitvesem, Jójada? Mértékeljed, 
kérlek valamenyire szivedet anyira szorító bánatodat!

1894 gond<jaimban> jaimnak 1903 hitvesem <Okoziás királynak és a te Atyádnak test-
1902 miné- [ A szót értelmszerűen kiegészítettük.] vére>
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1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

JOJADA
Szivem’ nagy öröméből ered ezen szomorú színem.

JOAS
Oh édes szülöm, minémű szorgalmatos gond ez, mellyet édes Atyámmal együtt 
viselsz reám, nyomorult Fiadra?

JOSABETH
Nem sokára örökségedet el fogod venni.

JOAS
Ah, ‘s már is ki akartok tsukni atyai jó voltotokból? Oh, mitsoda gonoszsággal 
érdemlettem én ezt?

JOSABETH
Nem, sőt inkább mi kérni fogunk nem sokára tégedet, hogy kegyelmedből ki ne 
rekeszszél bennünket.

Jojada
Vesd, kérlek édesem, nyakában a’ köntöst!

JOSABETH (Inducit eum, sed Joas qvasi recusat.)
Vedd fel, édes Magzatom a’ Zsidó Nemzet királyának Istentől hagyatott köntö
sét, és nyúlj szerentséssen örökségedhez immár!

JOAS
De mitsoda az én örökségem?

JOSABETH
Királyság.

JOAS
A’ ki méltónak lenni Ítéltetik a’ királyságra, szükség, hogy királyi erkőltsökkel 
biijon, mellyekkel a’ leendő tzimeres győzedelmeket az Ur Isten’ méltó tiszte
letének elöl mozdításában való gyorsaságát ‘s egyébb pompás tselekedeteit áb
rázolja. Én tőlem pediglen mind ezek távul vágynak, azértis lehetetlennek lenni 
látszik az, hogy én mai nap elégtelen létemre a’ Zsidó Ország koronáját el nyer
jem.

JOSABETH
Mind azoknak, a’ miket gyenge elméd olly bőltsen juttatót eszedben, gyökere 
be vagyon már oltva szivedben úgy, hogy kevés üdő múlva annyira ki fog hajta
ni, hogy a’ királyokat méltó képpen illendő erkőltsökkel és tselekedetekkel vi
rágozzál, gyümöltsözzél.

1933 egyébb <nagy erkőlts> pompás
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1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

JOAS
Bátor szűköldjem is még amaz erkőltsök nélkül, mind azon által kegyes és irgal
mas a’ mennyei Felséges Ur Isten, fel ruház ez engemet. Nem de ő, a’ királyok 
és minden Fejedelmek elöl-Járója és igazgató segitsége?

JOSABETH
Úgy van, tudniillik azt hozod elöl, a’ mit néked, tsetsemősnek még anyai tejem
mel együtt tsepegtettem már szivedben.

Jojada
Oh édes Magzatom, Joáska, hogy józan tanátsokat, tanitásokat végy tőlem, mel- 
lyek királyi Méltóságodat igazgassák, igen jókor vagy jelen. Ez az a’ nap, 
mellyben királyi széket ád alád az Israel Istene, mellyen hogy méltó képpen 
ülljél, egy nap se múljon el, mellyben meg ne emlékezzél ama veszedelmekről, 
mellyekböl tsudálatosan menekedtél ki, ‘s Országunk kormányozására tartattál 
meg. Ezt, az Úr Istennek nagy kegyelmét naponként szemed élőt hordozni ‘s 
meg hálálni el ne mulassad! Meg emlékezzél, hogy a’ királyok ‘s egyébb Feje
delmek és Elől Járók nem tsak magokról, hanem az állattok valókról is számot 
adnak az ítélő Isten élőt. Erre nézve tellyes igyekezetedet arra foditsad, hogy az 
egész Tartományban el gyökerezett ‘s meg rőgzőtt gonoszságokra zabolát ves
sél, erre pediglen fő képpen szükséges, hogy ha valami feslet hajlandóságot ve
szel észre magadban, azt előbször gátold meg, mert a’ király jó életének példá
jára az egész ország toktól. Úgy iparkodjál, hogy a’ te erkőltseidet szeresse, 
tsudálja a’ népség, az Úr Istennek pediglen kellemetessek legyenek. így fog 
minden állandó tiszteletet erkőltseidnek, ‘s egyszersmind személyednek adatni 
igaz szívből. Egyébb aránt pediglen királyi személyedet ugyan tisztelni fogja a’ 
nép külső szinességböl, de szivében farkast fog viselni, a kiis rósz erkőltseidet 
tovább nem szívlelhetvén, romlásodra ki fog huszitani. Nem a’ tulajdon akara
todon, hanem az igazság törvényén járj, annak egyenes útjáról soha el ne téve- 
lyedjél! Életedet előbször magad szabjad a’ törvényhez, ha akarod, hogy az alat
tad valók azon járjanak! Nagyobb gondod legyen a’ közönséges Jóra, mintsem 
saját gyűszüdre! Ha békesség idején szeretetet, engedelmességet, háborúságkor 
pediglen erőt, segítséget kívánsz népedtől, jó hirt futtassál ki az Ország kívül, ‘s 
erkőltseidnek ditséreteit Istenfélőségeddel mértekeljed, hogy országod ép meg 
maradása semmit se szenvedjen. Az alattad lévőket úgy kedveljed, mint a’ jó 
Atya az ő magzatit, és tapasztalni fogod mi nagy része a’ Fejedelem’ sze- 
rentséjének, ha a’ nép szeretetét kegyetlenségével vagy egyébb disztelen tse- 
lekedetével meg nem vesztegette. A’ Tévő légy, hogy midőn áldot békességben 
hever az egész Ország, meg ne feletkezzen ditsőiteni ama kútat, a’ Felséges Úr 
Istent, kinek áldásából folydogál minden jóknak sokasága. Országok, emberek

1951 jelen <söt tehát, hogy mai nap á királyi székben mél
tóképpen üljél> ez az

1959 gonoszságok<kal>ra [Ráírással javítva.]
1966 a kitis

1972 futtassál.. .kívül [Ezek a szavak a margón találhatók, 
s a szövegbe írt „a” betű jelzi, hogy hová kell 
beszúrni.]

1973 országod <meg> ép meg
1975 az [Utólag a sor fölé betoldott szó.]
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1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

ostori az ollyan királyok, a’ kik minden úton, módon azon vágynak, hogy a’ né
pet félelembe tartsák, a’ jobbágyságot kegyetlenül sartzolják azért, hogy hirte
len kemény ségj ekkel lakatot tsukván nyelvekre, akaratjokra, mérészségjekre 
szabadabban parantsóljanak. Ezek ellen még az ék formára állíttatott seregek 
közöttis halál fordul elöl úgy, hogy mikor minden veszedelem kívül lenni vélik 
magokat, az ő testjek őrzőiktül véletlenül ölettessenek meg. Vigyázz, hogy az 
hazudozók tőrében ne kerülj, a’ kik az igazság festékével bé szinlett hazugsá
gokkal szoktak tsalni! Most ezekhez alkalmaztassad életedet! Ezután az üdőis 
fog alkalmatosságot adni többek mondására.

JOAS
Bőlts intéseidről, Atyám soha nem fogok feletkezni.

J ojada
Most fiam ess térdjedre, és könyörögj a’ királyok királyának, hogy ezen áhjtatos 
‘s engedelmes szivedet mind végig meg tartsa benned!

J oas ( g en u fle c tit ) :

Oh, Uram, Királyoknak Királya, uralkodóknak ura, kinek kegyelmességéböl és 
tsudálatos tanátsábol veszem ma fel a’ királyi koronát, engedd, hogy méltókép
pen éljek illy nagy méltósággal! Add, kérlek, hogy ezt a’ Tartományt, mellyet 
mai nap adsz hatalmam alá, úgy igazgathassam, amint neked tetszik. Ha valami
ben szent Törvényeidtől el találok távozni, ‘s inkább a’ magam akaratját követ
ni,büntesd meg gonoszságomat szent ítéleteid szerint! Inkább akarok ezerszer 
meg halni, mintsem leg kisebbenis a’ te parantsolatidtol el távozni. Ezt most tel- 
lyesen el tekéllem magamban. Világosítsd meg setét elmémet mennyei bőlt- 
seségeddel, hogy meg esmérhessem a te akaratodat! Add szent félelmedet, és 
szivemet a’ te szeretetednek lángjával gyullazd fel! Nem is kívánok egyébb 
erősségeket vesztésemre indúlt ellenségeim meg törésekre.

HARMADIK KINYÍLÁS 

Jojada, Josabeth, Joas, Ismael

J ojada
Hallád-é szerelmes Feleségem, noszsza sietséggel meny a’ királyi palota felé, 
lesd meg minémű készületekkel vagyon Athalia! Tud-é valamit a’ dologba vagy 
nem?

1985 őrzőiktül <ol> véletlenül
1986 igazság <szinével>

2009 szerelmes <Hitvesem> Feleségem [Ráírással javít
va.]

93



JOSABETH
Igen veszedelmes dolog az ellenség földjén kém képébe járni. Úgy tetszik, 
mintha önként siettetném előre életem’ végét, mikor a’ királyi udvar felé indu- 

2015 lók.

J ojada
Tehát észre vetted immár, hogy hirévé vagyon Atháliának a’ dolog?

J osabeth
Éppen nem, hanem tsak gondolom, hogy ha nem szunnyadozik az ország kor- 

2020 mányozásában, már tudnia kell az egész dolgot, mivel ime az egész Templom 
környéke, házunk tájkája, még az utczák is dugva vágynak fegyveres kato
nákkal.

J ojada
Sátoros Ünnep nap (illésének szine alat el titkoltam előtte a’ katonák seregűlé- 

2025 sének okát.

J osabeth
A’ mint neked tetszik, el megyek. (Josabeth ab it.)

JOAS
Atyám, engedd, hogy édes anyámmal el mehessek én is!

2030 Jojada
Oh, távul legyen az! A’ templomon kivül, hamar életed végére járnának az 
Athália királyné népei.

JOAS
íme, ime, egy valaki a’ fegyveresek közül jön felénk. Oh, talán gyilkosunk lé- 

2035 szén mind a’ kettőnknek. Uram, ments meg gyilkos kezétől! lm, mi nagyon siet!

J ojada
Ne félj, édes fiam! A’ mi katonánk ez, Ismael.

Ism ael  (Ismael exit.)
Majd az egész Jérusalem talpon áll. Fegyverben öltözőt minden Dárdát fogható 

2040 Legény. Athália meg bodúlt haragjában az egész városon fel ‘s alá lót, fut. Nagy 
zenebonát indit, mindenfelé hadra készül, a’ várost fel dúlni, pusztítani, tététől 
fogva talpig hamúvá tenni készül mindeneket. Erre végre sereget is gyűjt im
már. A’ leendő nagy tsaté-paténak oily hire futamodot már, hogy itt a’ Temp
lomban bátron lennünk éppen nem lehet.

2045 Joas
Oh, mitsoda új veszélybe forog megint életem!
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Jo J A D  A
Semmit se félj, édes fiam! Szerentséssen ki jutunk mi ebből a’ veszélyből is 
nem sokára.

I 2050 Joas
Úgy, de ki fog ki vezetni bennünket?

Jojada
Az, a’ ki segétségével mind eddig éltünk. Az, aki a’ napot futásában kerekdé- 
keny forgásában meg álitotta. Az, a’ ki Jerichót a’ zsidók igája alá vetette, és a 

2055 Vörös tengert eleinknek meg nyitotta, hogy Phárao rettentő dühössége előtt ál
tal szaladnának rajta.

Ismael
A’ Leviták is nagy félelembe vágynak, jőve és jelen léteddel az ő tsüggő szive
ket bátorítsad!

2060 Jojada
Meny előre, nyomodba fogok lenni! (Ismael abit. Josabeth exit et adhuc in sce- 
na incipit loqui repente.)

Josabeth
Szerelmes Hitvesem, gondolod-é, hogy mindenek tetszésed szerint folynak?

2065 Jojada
Hogy ne!

Josabeth
Meny tsak a’ királyi udvarban!

Jojada
2070 Tehát hirévé vagyon a’ királynénak a’ dolog?

Josabeth
Bújában majd meg nem eszi magát. Mérgelődik, ‘s már fegyverben allitotta az 
egész város népét utolsó el romlást mind nemzetségjekkel egyűt ígérvén azok
nak, a’ kik ellene támadnak. Nagy jutalmakkal édesgetvén pediglen azokat, a’ 

2075 kik pártj át fognák.

Joas
Oh, mi lesz már most belölünk, édes Atyám?

2055 hogy <Heródes> Phárao [Az utolsó szó a margóra ír
va.]
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2080

2085

2090

2095

2100

2105

JOJADA
Ismael után megyek a’ Levitákhoz.

Josabeth
Imme, ime mi szapora lépésekkel gyorsitja felénk útját Athália! 

Jojada
Utánnom jertek tiis!

JOAS
Oh, Uram, segélj bennünket! (Abeunt.)

NEGYEDIK KINYÍLÁS 

Athália

Athália
Oh, el tűrhetetlen hamisság, mellyel eddig kenyegette minden igyekezetét Jója- 
da! Oh ravasz fortély, melly országiásom fogytáig szilajkodik ellenem, fejemre 
bút és aggodalmot hárít, mellyben talán soha sem is fog lenni tágodalmam! Oh 
vak szerentse, melly engem királyi méltóság kevély póltzára emeltél azért, hogy 
annál magossabrol vettetvén le, törném magamat kegyetlenebbül! íme most 
tapasztalom,hogy akkor leg inkább ásod az ember alá a’ vermet, a’ mikor leg 
jobban tetézed a’ reménységet. Azértis el tekéllem magamat inkább életem vég
zésére, hogy sem én kerüljek Jojada ravaszságának öblében. Kész a’ népem, 
fegyverben is áll. Erőt vészek majdan hamis-hitelén Jójadának. Baj-vivás sza
kaszba végét dolgunknak. (Abit.)

ö t ö d ik  k in y ílá s  

Sebia, Joas

Sebia
Oh igazak szivét is el ámító szineskedés! íme, meg tsalt Jójada felől való véle
kedésem. Azt véltem, hogy Jójada immár szándékát éppen meg nem változtatja. 
De ime, meg tántorította már őtet is Atháliának szineskedése. Ez a’ gyermek, a’ 
kit Jójada királyságra akar emelni, lesz az, a’ kit Athália is ugyan azon királyi 
székben akar helyhesztetni hazudván, hogy ama nagy vér ontásbol ő maga kezé
vel szabadította ki arra végre, hogy a’ néppel el hitesse, hogy Dávid Magvának 
egy tsemetéje. Oh, új és iszonyú gonoszság, mellyre a’ vér is hűl bennem!

2094 ember<t> bordájából inkább, mintsem ellenségem markában
2096 öblében cragadja inkább Clorko az ő rokkáját, jöjjön elevenen kerüljek.>

Átropos az ő ollójával, és messen kiengem’ életem 2104 őtet <ezt> is
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JOAS
2110 Oh, édes szülőm, Jójada ellen háborkodól eképp?

Sebia
Hogy mersz te engem Anyai névvel illetni? Eregy, lódulj inned!

JOAS
Még is kételketsz engem fiadnak esmémi?

2115 Sebia
Sőt inkább meg esmértem hamisságtokat. Meg is égette már a’ számat gonosz 
ravaszságtok.

JOAS
Tsak nem esmérsz engem’ fiadnak?

2120 S e b i a

Hogy mersz velem felesölni, a’ kit Athália költeménye akar királlyá tennni. Az 
én fiamat, ha életbe volna, vér szerint és az Isten parantslatjábol illetné a’ királyi 
méltóság.

JOAS
2125 Kinek vélsz tehát engem?

Sebia
Az én Nemzetem gyalázatjának, a’ ki felöl terjedet el immár Jojada Fő Pap 
szinére is ezen rút hamisság.

JOAS
2130 De mond meg, kérlek, mit vétkezhettem én olly nagyon ellened, hogy még sze

med élőt se szenvedjél? Nem sokkal előbb, midőn Jojadával volnál szemben, 
annyira meg eset szived, sajnos, sorsomon, hogy ölelgetnél, fiadnak erőszako
son akarnál fogadni. Édesdeden ápolgattál, könyvesztél, ‘s tőlem alég válhattál 
el, most pediglen űzöl, hajtól, kérgétől szemed elől tudván, hogy én vagyok a’ te 

2135 igaz fiad, te pediglen az én édes Anyám, a’ ki Athália rettentő mérgéből számki- 
vettettél.

Sebia
Mitsoda? Te vagy az én fiam? Takarodj inned! Úgy vigyázz magadra, hogy ha 
még egyszer hallom tőled az Anyai nevet, pórul jársz.

2140 J o a s

Oh, oh, nem tudod már azt a’ nagy kegyetlenséget, melly áltál vérben fordult 
szemekkel, tajtékos szájjal, neki tűrt, mezételen karokkal rohanván Athália a

2116 hamisságtokat [szó a sor fölé beszúrva.]
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Királyi Magzatoknak, onokáinak, édes Atyánk Okoziás maradékinak? Meg 
őlettettek mindnyájan nálom kívül. Én is tsak tsudálatos képpen, Jósabeth 

2145 könyörűletességéből menekedtem meg az hirtelen haláltól.

Sebia
Halgass, mindezekre Athália tanítót, hogy annál inkább el hitethesse a’ néppel, 
hogy egy meg tartatott ez ország javára, a’ kinek most királlyá kellene lenni.

JOAS
2150 Oh, édes Anyám, az én életem felöl semmit sem tud Athália.

Sebia
Mit hazudozól előttem? Magának Atháliának szájából hallottam én mind eze
ket.

JOAS
2155 Én mind ekkoráig a’ templomban titkon tartattam. Nemis tudhatom, miként 

mehetet valami hir fen maradásom felöl Athália’ fülében.

Sebia
Tudniillik a’ királyság reménysége el vakította már elmédet, ‘s valamit hallasz, 
mind igazaknak lenni véled.

2160 Joas
Oh örök Isten! Mért nem vagyok én a’ te fiad? Ki vagyok tehát?

Sebia
Mondottam már, gyalázatomnak és Athália iszonyú fortéljának tárgyája vagy. 

J oas
2165 Tévelygesz, oh Anyám, tévelygesz nagyon pediglen. Én vagyok a’ te fiad, Joás. 

Sebia
Miként tudod ezt? Ki parantsolatjábol beszélsz olly bízvást?

J oas
Jójada Fő Papéból.

2170 Sebia
Ne hidj Jójadának, már az is egy gyékényen árúi Atháliaval!

2163 <is> Athália [ Ráírással, javítva.]

98



2175

2180

2185

2190

2195

2200

JOAS
Jójada tsalt volna meg engem? Oh Anyám, nem esmérted még meg Jójadát. Mi 
módon gondolhatod te azt az Ur Isten Fő szolgájáról, hogy tsak leg kissebb 
tsalárdság is férhessen szivében?

Sebia
Engedi azt néha az Ur Isten, hogy a’ gonosz emberek tulajdon ravaszság]oktol 
meg tzáfoltatván önként veszszenek el. Azt gondolták mind a’ ketten, hogy én is 
az ő ravaszságjokra fogok állani, de bizonyossan meg tsalattattak reménység- 
jekben, mert én, ime, el megyek, és a’ nép szemé elől el hárítom a’ tsalárdság 
szőnyegét, mellyet Athália és Jojada terítettek. Nyilván ki jelentem, hogy 
Athália Jojadával szövetséget vetet. Egy ravaszságot forralnak az új Király vá
lasztása felöl.

JOAS
Oh, szerelmes szülőm, hová indúlsz? Hallyad, kérlek, mit mondok tovább! 

Sebia
Eregy mellőlem!

JOAS
Oh, az Istenre kérlek! (Joas cadit in genua.)

Sebia
Mit tsinálsz? Mért borúlsz artzul a’ főidre? Egynémű némű mozdulásra érnek 
belső részeim, mellyel tovább hogy tartóztassál, egy átaljában nem akarom.

J oas
Tsak egyszer nevezz fiadnak, azután meny, nem bánom!

Sebia
Nagyon hajladozik szivem’ állandósága ezen gyermek buzgóságára. Meg hévül 
ereimben a’ vér, és az hamaros szeretettnek lángja gyenge illetéssel érteti szive
met. (Avertit se ab illő.) Már most alég tűrhetem, hogy meg ne öleljem.

J oas
Mért fordítod el tőlem anyai szemeidet?

Sebia
Kelj fel! Oh, Istenem, jaj . .. szivem, kelj fel fiam!

J oas
Mit jegyeznek, kérlek, ezen kétséges és félben harapott szavak?

2173 <ne> engem [Ráírassál javítva.] 2196 nagy<ra>on [Ráírással javítva.]
2192 tartóztassál <egy> egy 2202 jam [Értelemszerűen javítva.]
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2205

2210

2215

2220

2225

2230

2235

Oh, jaj nem tudom, (seorsim.) mi vette ki belőlem ezeket a’ szókat. Valami hat
hatós indulat gerjesztette szivemet arra, hogy én ezt fiamnak mondanám akara
tom ellen? Jaj, mitsoda mérgelődést érzek magamban? Oh, ime alég kapót 
szivem egy kevés erőre, már is újólag tántorog. Jaj, haragudnom kellene, ‘s ehez 
könyörűletességre hajlok! Erővel, szidalmakkal, hamis reá fogásokkal is kelle
ne illetnem őtet, hajában kapnom, szemét ki ásni, életét fogyasztanom. De jaj, 
haszontalan igyekszem erre is, mert szivem, nem tudom, mi nagy fájdalomal és 
szeretettel telik meg. Meny előlem te, gonosz Atháliának költeménye!

S e b ia

HATODIK KINYÍLÁS 

Jojada, Sebia, Joas 

(Cum Jojada exit etiam Josabeth.)

J o jada  (In scena):
Ti várakozzatok reám egy kevéssé, méglen Sebiát és Joást meg látogatom!

J oas (Flectens est, et surgit, et currit ad Jojadam.)
Oh, Atyám, jöjj és segélj rajtam!

J ojada
Mi dolog, hogy segítségemet kivánod? Hiszen itt Anyád.

Sebia  (irata):
Jojada, hogy mersz élőmben jönni ily bátran? Nem félsz ne talántán a’ föld, 
mellyen álsz, meg nyilt torokkal el nyeljen?

J oas
Oh, Atyám, mire kel vélnünk ezen szidalmait anyámnak? Engemet is szinte igy 
szid, pofoz és átkozik.

Sebia
Halgass, Istentelen!

J oas
Oh, Anyám, mért áll most nálod olly könnyen a szidalom?

Sebia
Ha az Isten előtt ideig óráig húzod, vonyod hamisságidnak büntetését, leg alabb 
én előttem szégyenűlj, a’ ki már által láttam minden fortéljaidat!

2211 ásn<om>i kapn<i>om, ásn<i>m [Ráírással javítva.] 2222 kívánod? <Seb> hiszen
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2240

2245

2250

2255

2260

2265

2270

2275

JO J AD A
Mi történt veled, Sebia? Én szégyenljem-é magamat? Mi eránt?

Sebia
Kérded? Te az Isten szolgája, te a’ Fő Pap, te a’ nép Attya, minden igazságra 
tanító Pásztora halhatatlan gyalázatot akarsz tenni egész Nemzetünkkel hamis- 
ságiddal? Tsúfot űzöl belőlünk, mindnyájunkból. Te egy idegen, nem tudom 
mitsoda kereszt út félen találtatott gyermeket oltasz bé Dávid Király Magvának 
Ágában? Te akarsz, Joás helyet egy Jövevényt a’ királyi székben ültetni? És 
ugyan ezen hamisságra igyekezel együtt ama dühös Atháliával? Te akarsz szé- 
gyenes hálót kötni a’ zsidóság’ szeme eleiben? Oh, kinek kell, kinek immár az 
Ég alat hinni? Hol kell keresni a’ jó erkőltsök igaz ékességét, ha immár az Isten’ 
házában is helyt talált magának az hitetlenség?

J ojada
Álmélkodva halgatom pirongatózó panaszidat. Mind eddig észre sem vehettem, 
mit akarjál. Véled-é, oh, Királyné, ez a’ gyermek az a’ Joás, a’ ki Athália gonosz 
tévő hamisságibol születet? Igen képtelen vélekedés ez. Volt nálam is Máthán, 
és engem kinszeritet Athália költeményeire. De mivel én nem a’ költött, hanem 
igaz Joás számára tartottam a’ királyi Méltóságot, az ő fortéljokra semmi kép 
sem tsúsztam által. Azértis, hadj alabb ez új mérgelődésben! íme, esmét mon
dom neked, ez a’ te fiad, Joás, a’ kit Atyáink hatalmas Istene, hogy Országunk’ 
kormányát szerentséssen tartaná valaha, a’ dühös oroszlányok torkából ki sza- 
baditot.

JOAS
Nem mondottam, édes Anyám, hogy a’ te fiad vagyok én, úgymint, a’ ki Sebia 
nevű Királynétól vettem életemet?

Sebia
De miként lehet az, hogy e’ volna az én egyetlen szülöttem, a’ ki Athália kegyet
lensége alúl ki menekedet?

J ojada
Azt Josabeth Hitves társomtol és a’ dajkáktól fogod meg tudni. Most te, oh Kis
ded Királykánk, hágj fel a’ királyi székben! (Joas conscendit Cathedram throni 
instar exornatam. Mater eius, Sebia in gradu superiori stat, amplectiturus 
pedes ejus. Jojada Pontifex senilem alioqvi barbam gerens propter Thronum 
versus Levitas expensis manibus stat, tandem perorat. Inter eius sermones 
accedit Athalia furibunda.) Vedd kezedben ezt a’ szent könyvet! (Dat ei in 
manum librum.) Ti pediglen, oh Leviták áldott Nemzetsége ide jertek, (Ordine 
militari exeunt et in binis ordinibus stant.) és itt rendet áljatok gyorsan vigyáz
ván, hogy senki a’ Templom küsszöbjét ne érje, ha tsak életének végére egy
szersmind lépni nem akar, mert az illyetén Isteni szolgállatnak nagy buzgóság- 
gal, a’ király koronaztatásának pediglen nagy figyelmetességgel kelletik végbe 
vitetni!
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2280

2285

2290

2295

2300

2305

HETEDIK KINYÍLÁS

Jojada, Sebia, Joas, Leviták

J ojada
Ábrahám Nemének nemes ékességi, Atyáinknak kedves Magzati, Országúnk
nak erős bajnoki, vitéz ellenségeinkéi meg győzhetetlen baj-vivó férfiak, ti Le
viták, vessétek szemeiteket ezen egyetlen egy tsemetéjére Dávid Magvának! 
Meg emlékezzetek amaz Ur Isten Ígéretéről, mellyel Dávid királyunk’ magvá
nak engedte ő szent Felsége hoszszas és huzamos kormányzását Országunknak, 
íme, lássátok ezt a Kisded Joáskát és egyszersmind tudjátok meg, hogy ez az, a’ 
kit maga az Úr Isten tartott meg Országunk Istápjának számtalan veszdelmek- 
ben. A’ kit tudniillik testvér Bátyáinak, Nényeinek saját vérekből dühösködö 
Athália gyilkos karjátul mentet meg Josabeth Hitvesem által. Tekintsétek az ő 
ábrázatját, mi ékes, mi igaz királyi rajzolatok vágynak rajta! Szemléljétek bár az 
ő melyetskéjét, mellyre Athália az ő mérgét egynihányszor ki öntötte! Látni 
fogtok ott vak sebeket, karotskait és nyakatskáját jól meg visgáljátok, latoi fog
tok ott sok halálos artzúl tsapásoknak jeleit!

Sebia
Oh fiam! Oh, édes Joáskám! Oh egyetlen egy szülöttem! Oh bújdosásim szám
talan nyomorúságinak egy el törlő vigassága. Úgy van, fiamnak egyetlen egyem- 
nek örömest esmérlek most. (Amplectitur.)

J ojada
Én végére jártam mind azoknak, amik kötelességem szerint engem’ illettek. Az 
ellenség körmei közül királytokat ki ragadtam, a’ Templomban nem külömben, 
mint édes Annya, Sebia neveltem őtet. Gyermeki természetét királyi erkőltsök 
fondaméntomával fel ruhásztam, ékesitettem. íme, most kezetekben adom, 
védelmezéstekre bizom ti, a’ ti igaz, örökös királytokhoz viseltető engedelmes- 
ségtek és szeretetetek szerint. Ha még valami veszélyei fenyegetőzne Athália, 
tulajdon melyeteket vessétek ellene királytok mellet.

M enichel
Uralkodjál békességben, élj szerentsés győzedelmekkel meg törvén ellensége
ink vakmerő be tsapásit országunkban! Élj, és minket, hatalmadnak mindenkor 
térgyet, fejet hajtó népedet számos esztendőkig Kormányozz! Oh, Dávid királyi 
Házába született mi reményünk!

2283 mellyel <Ábrah> Dávid 2287 tudniillik <ad> testvér
2284 ő szent Felsége [A szavak a sor fölé beszúrva.] 2291 sekeket [Értelemszerűen javítva.]
2285 tudjátok meg, hogy [A szavak a sor fölé beszúrva.] 2308 térgy<d>et
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2310

2315

2320

2325

2330

2335

2340

JOAS
Oh nagy Isten, elöbször szent Felségednek hozzám, egyűgyű és ezen a’ főidőn 
tsak méltatlanúl fetrengő állatotskához mutatott Kegyességeiért, véghetetlen jó 
téteményeiért gyermeki tehetségem szerint hálákat adok, a’ ki engemet illy 
nagy méltóságra tsudálatossan tartottál meg, bár életemet minden féle tekél- 
letességekkel ékesíthetném fel a’ te szent szolgálatodban! Ezután hozzád for
dulok édes Anyám, Sebia, aki engem minekutánna e forgandó világra hoztál, 
számkivetést szenvedtél ama dühös Athália mérgének, mint a’ bárány ártatlanul 
és tsendessen engedvén, számkivetésed koszt felőlem semmit sem tudván, hire- 
met nem halván iszonyú veszedelmekben tsak a’ békességes tűréssel vigasztal
tad magadat. Szüntelen reám a’ te Joáskádra szert tenni mindenek felet kívántál, 
íme, most én, a’ te Joáskád kérlek téged, virrazd világosságra, ebrezd vidámság
ra bánatok homáljába borúit szivedet. Ki ne rekeszszél, kérlek, engem, téged 
sokszor keserítő gyermekedet anyai kegyelmességedből. Tenéktekis, oh Jójada 
és Josabeth, eddig hiv dajkáim, igaz szívességgel köszönöm úri dajkaságtokat. 
Végre a’ ti védelmezéstek és engedelmes szolgálatotok alá is ajánlom magamat, 
oh vitéz Leviták, valamit tselekendek, nékem segítő Vitézeim legyetek!

J ojada
Joás, felséges Királyunk, igéred-é, hogy még élsz, az Ur Isten’ Törvényeinek 
engedelmeskedni fogsz?

Joas
Él az Israel Istene. Ennek Ígérem és néktek, valakik körülöttem áltok.

J ojada  (pergit ad locum suum ante Catedram. Hic exeunt etiam duo Centuriones, 
et stant ante cathedram. Tumultus fit intus.)
Most barátim Joás király lábaihoz borúljatok. Hiteteket, szereteteteket és min- 
denémű szolgálatotokat tegyétek meg!

A m int  ál
Esküvés meg másolhatatlan ‘s fel oldhatatlan kötelével kötjük le magunkat pa- 
rantsolatid alá.

J osabeth
Jaj, mit jelent ezen fel zendülés?

Sebia
íme, tárva nyitva lenni látom a’ Templom ajtaját, és Atháliát szikrázó szemek
kel, baglyas fővel, hirtelen méregtől fel dagadt pofával felénk jönni mindeneket 
fel dúló oroszlány módjára.

2311 Felségének [A d betű utólag ráírással beszúrva.] 2335 szolgálatotokat <a’ mik más birtokába valókat illet-
2320 szüntele<t>n nek,> tegyétek

2343 tagadt [Értelemszerűen javítva.]
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2345

2350

2355

2360

2365

2370

2375

Jo AS
Oh, Anyám! Oh Jójada! Oh Leviták, tartsatok meg engem!

Sebia
Szaladj, édes fiam!

NYOLCADIK KINYÍLÁS

Athália, Jojada, Sebia, Joás, Leviták

A th ália
Oh, ki mértékelhetné fel lobbant haragjának tüzét azok ellen, a’ kik élete veszté
sére tátják a’ szájokat? Igen is ugyan azon dühösséggel, a’ mellyel néha Okoziás 
Fiamnak Királyi magzatit együl egyig az halál torkában taszítottam, a’ mellyel 
az ellenségeimtől nyert préda városokat dúltam, pusztitottam. Jójada ellen agyar- 
kodom, semmivé teszem tüstént a Leviták fegyveres seregét.

Véled-é, te Istentelen Aszszony, hogy unokáidat mind el vesztetted? Okoziás 
gyermekei közül mind egyiknek meleg vérével festetted gyilkos karodat. Meg 
tsalatol ebben a’ vélekedésedben, gonosztévő. Nem öldösted mind meg unokái
dat. Ime, (Ostendit Joam.) vesd erre szemeidet! Ez a Kisded Joás, a’ ki, mivel 
ártatlan tsetsemös vala, ki menekedett általad ontatott rokoni véreknek tójából 
tsudálatoson. Te gonosz, fel fuvalkodot méreg, nem volté bötsben előtted a’ ki
rályi vérség? Haszontalan téped, szaggatod hajadat, meg büntetődöl ezentúl.

Dugd bé a’ szádat minden gonoszságnak Istentelen ága, te! Haljad az Úr Isten
nek hitetlen fejedre botsátott boszszú álló utolsó Ítéletét! Haljad és az el rémülés 
miat borzadjon fel még az hajad is! Noszsza keményedjél meg! Nem akarja, 
nemis engedheti már az Isten tovább terjedni a’ főidén a’ te szilaj dühösséged- 
nek mérgét. Mai nap akarja számtalan gonosz tetteidnek rovását le róni. Ha
szontalan, haszontalan Keresői már módokat, mellyek által ki fejtsed magadat 
az halál hálójából. Meg kell ma halnod! Ne is agyarkodjál ellenünk gondolván, 
hogy meg rettented szivünket! Isten akaratján járunk, azért dolgunk folytatásá
ban meg nem rezzent bennünket mérged. Nem sokára az halál setétségében fog 
borulni végső napod. Ezért is meny ki, gonosz tévő e’ szent házból ne talántán 
gonosz véreddel meg fertőztessék.

J ojada

A th ália
Hitetlenek, hitiszegettek, elárulok, Tik! Pártolás, pártolás!

J ojada

2348 fiam. Joas <oh irgalmatlan halál, ki az én ártatlan bá
tyáimhoz, Néneimhez olly kegyetlen voltál, hogy 
őket hoszszas életjek jó reménységében hirtelen meg 
tsaltad, és ugyan tulajdon vérekből hallottas fördőt

2359 e<d>gyiknek [Ráírással javítva.] 
2378 fertőztessé<d>k <őket>

forraltál nékiek! Nemde reám is most emeled fel 
kélelhetetlen kaszádot?>
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Athália
2380 Oh, mi nagy erejű szók ezek, mint valami sebes nyilak melyemet által furdalják! 

Jaj, egészen rettegek! Halálos verétékkel izzadnak tagjaim! Látom már, hogy az 
Ur Isten boszszúját el nem kerülhetem, mellyet ama kegyetlen gyilkosságom
mal érdemlettem. Kömyül vettek már ellenségeim. Nints merre fussak. Hová 
rejtezzek el? Oh, Uram, mitsoda engem átkoztató szókat hallok én itten? Az ég 

2385 dörögni, a’ főid reszketeges mozdulással süppedezni látszatik nekem. Tudniil
lik még az ég is a’ földel egy fogadást tettek veszedelmemnek nyakamra való 
hárintásában. Öszve szegődtek már mindenek végső romlásomra. Oh, Athália, 
ime, te vagy az a’ boldogtalan Aszszonyi állót, a’ ki meg erőltetvén a’ te sze- 
rentsédet, kegyetlen gyilkosságokat vittél véghez, a’ te édes Fiad Királyi házá- 

2390 ban, tulajdon Unokáid ellen. Te vagy az, a’ kinek vérben fordult gyilkos mar
kából tsudálatossan mentette ki az Isten Josabeth által ezt a’ Joáskát, a’ kit most 
rab szemeiddel nézői, a’ királyi székedre pompássan fel hágni. Te vagy, oh 
Athália? Én vagyok Athália, a’ ki éltem ugyan, de gonoszül éltem. Édes^ Oko- 
ziás fiamat is feslet életre tanítottam mind szóval, mind rósz példámmal. Éltem, 

2395 de ime, meg kell halnom. Által futottam immár pállyámon. Be jártam, el vé- 
gesztem azt az útat, mellyet a’ szerentse mutatót. Most már az én királyi képem 
érdemes tekéntetű személyem örök homályban, gyászos sírban a’ főid alá téte
tik. El indulok mészár székemre im a’ Templomból önként ki sietek. (Fugit 
foras, et dato strepitu intus occiditur. Ita tamen ut inter fugiendum subsistat, 

2400 Duces duo, alii cum ipsa et ejus militibus certamen ineunt hastis. Uni e Levitis 
hastam rapit, et ipsa fortita se defendit, sed illico Dux advocat duos alios, 
Athaliamque cum suis militibus adigunt intro recedere, ubi editur strepitus. 
Athalia exclamat. Vel habeat Athalia etiam milites, qui deinde cum Levitis intus 
incipiant bellare, atque nam Levitae per par et par persequendo Athalianos 

2405 exeant, intrant que altematim.)

J o sa beth
így veszik gonoszságjok jutalmát a’ gonosz tévők. Hoszszú pórázra köti ugyan 
ő szent Felsége a’ büntetést néha, vagy azért, mert életünknek jobbra térését 
várja, vagy azért, hogy a’ vakmerő gonoszok fesletsége által az ő áhitatos hívei 

2410 állandóságjokat meg próbálja, de annakutánna a’ várakozás nagyobb kínokkal 
szerzi meg. Illik, édes Joáskám, hogy te is mások veszedelméből végy példát.

2398 el <ja> indulok [Ráírással javítva.]; sietek <Joas. 2400 uni e <militibus> Levitis 
Lásd édes Atyám, mi serény szaladásnak adja magát 
félvén az haláltol.>; ki [Utólag a sor fölé írva.]
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KILENCEDIK KINYÍLÁS

2415

2420

2425

2430

2435

2440

Ismael, Jojada, Joas, Sebia

Ism ael
Alég lépet ki Athália e szent háznak kiiszszöbbén, azontúl hegyes dárdáink 
irgalmatlant által járták oldala közét. El veszet. íme, nézd, vérével festett dár
dámat! Már most meg menekedvén e’ kegyetlen Oroszlánytól, vigad az egész 
Jérusalem, tombol örömében. Baal, hamis Isten Kápolnája tététől fogva talpig 
le rontatott. Máthán, az hamis Istenek’ áldozó Papja, a’ ki Athália gonosz 
tsalárdságinak egyik fő eszköze vala, az óltáron meg öletett. A’ több szolgái pe
diglen egy lábbig el vesztek úgy, hogy mindenfelé már tsak az Israel Istenének 
szeretetével gyuladozik az emberek szive. Az egész népség közül akaratul egyá- 
toljában Joáska’ új királyunk szolgálatára ajánlja magát.

J ojada
Ezt már, a’ míhöz régen és nehezen készültem, Isten hírével és segítségével 
véghez vittem. Egyedül tsak Joáskát akartam tulajdon szemeimmel látni a’ Ki
rályi székben. De ime, ezt is meg nyertem immár, azértis hálákat adván, oh 
Nagy Isten, szent Felségednek eddig nyújtott életemért és számtalan jó tétemé- 
nyeidért, már most, ha szent Felségednek úgy tetszik, örök álommal szunyaszd 
el szemeimet, és végy magadhoz. Ha pediglen neked úgy tetszik, hogy még élet
be maradjak, engedd kérlek, hogy ezen új Királyunkat a’ Te szent Törvényeden 
járni tapasztalhassam mind holtig.

V É G E  

1770. Szegeden

RÖVID TZIKKELJEKBEN SZEDETETT TÖKÖRE A’ TRAGOEDIÁNAK

E L S Ő  R É S Z

ELSŐ KINYÍLÁS

Jojada hoszszasan beszélli Ismaelnek, miként lopatott ki Joás Athália dühös ha
ragja elöl. Egyszersmind ki terjeszti szive szándékát, hogy tudniillik akarná ötét az 
Attya királyi székében ültetni, azértis kópjákat ád nékie, hogy a’ Leviták közöt osz
taná el.

2421 tsak az <Isten> Israel
2416 vérével <hab> festett 2431 maradjak <ime> engedd
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MÁSODIK KINYÍLÁS

2445

2450

2455

2460

Athália meg sajditya ugyan a fortéit valamenyire, de azt Jojada el simitya és hat
ható szavaival másra keni.

HARMADIK KINYÍLÁS

El érkezik azonban a’ századosokkal Ismael, kiket Jojada fel gerjezt az hazájok 
védelmezésére, ‘s Joás királykának koronáztatására, azután tanítja Ismaelt,miként 
takarja el a dolgot Athalia élőt.

NEGYEDIK KINYÍLÁS

Athália szánakodík Ismael költőt betegségén, azértis Jojadához küldi őtet, hogy 
vigasztalást találna.

ÖTÖDIK KI NYÍLÁS

Sebia látogatja Athálíát, a’ kitül az Unokái meg ölettetéssekkor számkivettetett, 
de esmét viszsza hivattatott, kire is, mivel esméretlennek tétette magát, reá nem es- 
mér.

HATODIK KI NYÍLÁS

Sebia Jojadához megyen, a hol Joást is meg találja, de nem esmér reá, mert Joja
da Óseás neve alat el titkolja ötét.

HETEDIK KI NYÍLÁS

Jojada inti Sebiát, hogy menne el Atháliához. Vigasztalja ötét ígérvén, hogy 
nem sokára örömre válik nagy bánatja.

NYOLCADIK KINYÍLÁS

Bővebben el tekélli magában Jojada, hogy Joásnak fel emeltetésére a’ Király
ságra minden módon igyekezik.
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2465

2470

2475

2480

2485

ELSŐ KI NYÍLÁS

El érkeznek a’ századosok a’ Levitákkal együt, kiket Jojada int, hogy az el kez
dett dologba serényen foglalatoskodjanak.

MÁSODIK KINYÍLÁS

Jojada el hozatja Joást is a’ Leviták eleiben.

M Á S O D IK  R É S Z

HARMADIK KI NYÍLÁS

Joás hirt mond Jojadának az hadi készületek felöl, a’ kinek Jojada meg Ígéri, 
hogy hasznára fognak lenni.

NEGYEDIK KI NYÍLÁS

Athália meg értvén a’ zenebonát, Máthánt el küldi Jójadához üzenvén, hogy 
nem az ő, hanem az Israel’ Királjának szerzéséből öletett meg a’ Királyi Mag.

ÖTÖDIK KI NYÍLÁS

Athália ravaszságot gondol, hogy még életbe vagyon egy a’ Királyi Magzatok 
közül, ‘s ezt akarja királyá tenni. Ezt Sebiával is igyekezik el hitetni mondván, 
hogy már Jojada is reá állót.

HATODIK KI NYÍLÁS

Sebia kéri az Istent, hogy ne engedje Athália gonoszságát továbra terjedni.

HETEDIK KI NYÍLÁS

Ismael az ő hadi tudományával ditsekedik, Elisafat pediglen esméretlennek te
vén magát, őtet ki tsúfolja.
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ELSŐ KINYÍLÁS

H A R M A D IK  R É S Z

2490

2495

2500

2505

Máthán viszsza tér Atháliához, meg beszélli, hogy Jojada már fegyverbe van. 
A’ Templomba senkit bé nem botsáit, az ő Parantsolatját nyilván ki neveti, meg ve
ti, és a többi.

MÁSODIK KI NYÍLÁS

Jojada ki nyilatkoztatja Joásnak, hogy Királyi Nembül veszi eredetét, egyszers
mind oktatja őtet mi tévőnek kellessék lennie, hogy szerentséssen országoljon.

HARMADIK KI NYÍLÁS

Jojada a’ királyi udvarba küldi Josabethet. Ismael Athaliának fegyverre való ké
születét jelenti, azértis hivatja ötét a Templomba, hogy bátorítsa a’ Levitákat, a’ 
kik meg ijedtek Athalia haragjátul. Josabethis viszsza térvén ugyan azt mondja.

NEGYEDIK KI NYÍLÁS

Athália el tekélli magát a’ Jojadával való hartzra.

ö tö d ik  ki nyílás

Sebia Joással öszve akad és annak véli őtet, a’ kit Athália ravaszdi akart királjá 
tenni, mint ha a’ maradót volna életben Okoziás fiai közül.

HATODIK KI NYÍLÁS

Azonban ehen jön Jójada, a’ kit Sebia hirtelen pirongat, hogy Athália ravaszsá
gára állót. Jojada mentegeti magát, és Joást az ő igaz fiának lenni allitja.

HETEDIK KI NYÍLÁS

Sebiával nagy örömei esmérteti meg Joást Jojada, a’ kit is királyságra emel, ‘s a’ 
népet inti az ö szolgálatjára.

2490 s.a.t.
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NYOLCADIK KI NYÍLÁS

2510

2515

2520

2525

2530

Athália nagy mérgessen be lépvén az Isten Házában, a hol Joás Koronásztatva 
áll vala, de Jojada által ki kűldeték, végre meg is ölettetik.

KILENCEDIK KI NYÍLÁS

Ismael üzeni Athália halálát, Máthánétis. Jójada pediglen kívánságának tárgyá
ra érvén, örömest engedi már magát az halálnak.

A’ NÉMA NYÍLÁSOK 

ELSŐ RÉSZ

ELSŐ NYÍLÁS

Ismael öszve kútsolt kezekkel félre áll, szemeit az Égnek szegezvén. Jojada 
óldalaslag jobb keze’ fel emelésével jelenti, hogy tanítja ötét. A’ századosok rend
ben állanak kópják nélkül.

MÁSODIK NYÍLÁS

Óldalaslag állanak a századosok, Ismael karján tartván a kópjákat, nyújt egyet 
az elsőnek, a’ ki hozzá nyújtja kezét és mind a’ ketten tartják.

HARMADIK NYÍLÁS

Athália pirongató ábrázatban büntetésre emelt karral áll Jójada felé, a’ ki mellé
nek szegezett jobb kezével jelenti igaz hivségét. Nathánias és Semeja neki szegezik 
dárdájokat Jójadának.

NEGYEDIK NYÍLÁS

Ismael tsudálja az helyet, Obed mutatja a’ küszszöböt, Azárias az ablakot, 
Elisafat a’ nyomot, Másiás Obednek fordul, egy kévésé forgatja fejét.

2516 ELSŐ RÉSZ [Értelemszerűen kitettük.] 2518 Ismael [Valamennyi szerepnév aláhúzva. Ezt a ki-
2517 [Csak a nyílások sorszámát olvashatjuk a kézirat- emelést elhagytuk.] 

ban.]
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ÖTÖDIK NYÍLÁS

2535

2540

2545

2550

Athália a’ Thronusban üli, Nathániás kézen vezeti Sebiát, a’ ki is alázatossan 
meg hajtja magát Athália élőt. Semeja mellette ál.

HATODIK NYÍLÁS

Jojada Joással üli a szobában. Sebia a’ küszszöbnél álván Köszönti ötét. Joás 
könyörületes szivvel nézi, ‘ s mint egy menő félbe vagyon feléje.

HETEDIK NYÍLÁS

Athália nagy tekéntettel áll, Joás és Josabeth felé, a’ kik térgyet vetnek előtte. 
Jójada az égre veti szemeit, Athália Katonái neki szegezik dárdájokat.

MÁSODIK RÉSZ

ELSŐ NYÍLÁS

A’ századosok óldalaslag állónak, a’ Leviták sorban, a’ vezérek előttök, Jójada 
perorálló formán feléjek fordul.

MÁSODIK NYÍLÁS

A Praesentir helyén tartják dárdájokat a’ Leviták. Óbed közepette Joás viszsza 
futó félbe vagyon. Josabeth utánna hajol.

HARMADIK NYÍLÁS

Jojada gestusra emelt kézzel áll a’ nép felé. Joás futó formán feléje siet, egy ké
vésé hátrább Athália pediglen előbb halgatja Máthán beszédjét.

NEGYEDIK NYÍLÁS

Athália Sebia felé barátságos szinbe fordul, de Sebia haragos ábrázattal lévén, el 
fordul tőle. A katonák pediglen neki agyarkodnak Sebiának.
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ÖTÖDIK NYÍLÁS

Athália az ő királyi páltzaját háto mögé fordítja, mérges orczát hazudik, a’ kato- 
2555 nái karján fogva tartják.

HARMADIK RÉSZ

ELSŐ NYÍLÁS

Athália nagy gondosson ál, a’ katonák utánna, Mathan siet feléje.

MÁSODIK KINYÍLÁS

2560 Jojada szives hajlandóságát jelenti Joáshoz. Kezeit feléje ki nyújtja intvén ma
gához őtet. Joás alázatossan meg hajtván magát, előtte szeretetének jelét adja. Josa- 
beth köntöst tart kezében, a századosok hátrább állanak, ‘s jobb kezeket Joás felé 
nyújtják, a balt pediglen mellekre teszik.

HARMADIK KINYÍLÁS

2565 Jojada fel emeli karját Josabethre, a’ ki menő félbe vagyon, de fejét még is 
viszsza fordítja. Joás is annya felé menő félbe vagyon. Ismael üzenő figurát 
vészén.

NEGYEDIK KINYÍLÁS

Athália hátra hajtott kézzel, ki feszitett mellel, az égnek tekert nyakkal ál köze- 
2570 pette, a scenák közül neki szegezik dárdájokat a’ Leviták.

ÖTÖDIK KINYÍLÁS

Joás térgyet vet Sebia elöt alázatossan. Sebia el fordul tőle. Jojada kézzel mutat 
Joásra, Josabeth pediglen a keszkenőjét emeli szeméhez, mintha sima.

HATODIK KINYÍLÁS

2575 Joás a’ thronusban ál, és fogja a könyvet, mellyet Jojada nyújt kezében. A’ szá
zadosok közül kettő dárda hegyén tartják feje felet a’ koronát, kettő pediglen elöl 
óldalaslag ál, ‘s reá mutat, Sebia a’ graditson tergyepel, ‘s lábához borúi Joásnak.
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HETEDIK KINYÍLÁS

Joás a thronusban áll, Sebia a garaditson, a’ Leviták hadi rendben, Josabeth ól- 
2280 dalaslag, Jojada a’ thronus élőt a’ Leviták felé ki terjesztett kezekkel. A’ Leviták 

Athália katonáinak szegezik dárdájokat, a’ kik Királynéjok mellet kezdenek har- 
tzólni a’ két vezérekkel. Athália az öszve akasztott dárdák közöt vagyon, két felé 
emeli kezeit, akárván magátol a dárdákat el verni.

A MŰ ADATAI

A dráma kézirata a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található Budapesten. 
Jelzete: N 205. A kézirat zárólapján lévő feljegyzés szerint 1770-ben Szegeden adták elő. T akáts  
(1891.111.) azt állítja, hogy Szeged közönsége ebben az évben Benyáknak több darabjában gyönyör
ködhetett. Idéz is 7atáfí (1891. 88.) Benyák feljegyzéséből néhány sort, amely szerint ebben az évben 
magyar és latin darabjaival megbecsülést szerzett magának. Ezek közül a legérdekesebb volt a Joás, 
Judeának királya. A darabot 1931-ben Budapesten jelentette meg P erén y i József (1931.) A színjáték
ról legelőször T aká ts (1891. 111.) tett említést. P r ó n a i-C s á s z á r  jegyzékében (1915. 216.) 1769-re te
szi a szegedi előadást, amely azért nem valószínű, mert Benyák kézirata végén világosan írja le az 
1770-es évet. L u g o sy  (1929. 331.) majd K o lo z sv á r i (1938. 45-48.) is ír a Joásról. Végül K iliá n  (1994. 
548-549. Szeged nr. 92.) tárja fel röviden a Joás- dráma utóéletét. A breznóbányai C a ta lo g u s d isc ip u 
loru m  szerint 1771-ben Breznóbányán adatott elő Roháts János egy Joas című játékot (K iliá n  1994. 
136. Breznóbánya nr. 20-21.). Nem tudni, hogy ez azonos volt-e Benyák Joásával.

A drámának egyetlen kézirata van. Ugyanezen leltári szám alatt őrzi a piarista levéltár a darab rö 
v id  tzik k e ljek b en  s z e d e te t t  tü körét, és A  n ém a n yílá so k a t, azaz a dráma kéziratos színlapját, valamint a 
jelenetek előtti élőképek leírását. A piaristáknál többször előfordult, hogy nyomdára nem lévén pén
zük, helyette kézzel írták le az előadott darab argumentumát és szereposztását tartalmazó füzetet a 
vendégeknek.

A drámaszöveg szerkezete az alábbi: Arg. Prolog. I. rész 1-ső ki nyílás-8. II. 1-7. III. 1-9. A kéz
iratos színlap szerkezete ugyanaz. 1. 1-8. II 1-7. III 1-9. Hiányzik azonban az utóbbiból a S om m a  és 
a z  E lő l j á r ó  b e széd . A  N ém a  n y ílá so k  már más szerkezetet mutatnak: I. 1-7. II. 1-5. III. 1-7.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

Benyák Bemát József Komáromban született 1745. december 10-én. 1764. október 3-án Privigyén 
lépett a piarista rendbe. Veszprémben tett örök fogadalmat 1766. január 23-án. 1767-ben itt tanította 
a principistákat és az infimistákat. 1768—1769-ig Nagykárolyban folytatott filozófiai tanulmányokat.
1770- ben már Szegeden tanította a syntaxistákat és grammatistákat. 1771-ben szentelték pappá.
1771- 1772-ig Nyitrán végzett teológiát, s a nemesi konviktusnak volt az igazgatóhelyettese (subre- 
gens). Nyitráról Vácra helyezték, s itt 1772-1773-ig magyar hitszónok volt. 1774-ben került Pestre, 
ahol tíz éven át tanította a rhetoricai és poeticái osztályokat, később logikát, metafizikát, matematikát 
és fizikát is oktatott. 1785-től 1794-ig Székesfehérvárott dolgozott, s itt adta ki kisebb munkáit. 1795- 
ben Vácott volt igazgatóhelyettes, s ekkor valamiféle peres ügye támadt, s ezzel foglalkozott. 1796- 
1799-ig Vácott igazgatóhelyettes, és tanított a püspöki szemináriumban filozófiát. 1800-1802-ig Sze
geden logikaprofesszor volt s egyben a gimnázium helyettes igazgatója. 1803-1804-ig a debreceni 
piarista gimnázium igazgatói tisztét látta el. 1805-től három évig a trencséni ház növendékeinek volt 
lelkivezetője s a magyar nyelv tanára. 1808-tól 1829-ig Selmecbányán volt spiritualis és helyettes 
igazgató. 1829. március 1-jén halt meg életének 85., szerzetességének 65. esztendejében (L é h -K o l- 
ta i-B a la n y i 1998. 54-55., V a d á sz 1984.).
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Benyák nevéhez több darab köthető életrajzírója, T akáts (1891. 98,101-102,109,110.), valamint 
a piarista drámák címjegyzékének összeállítója szerint (K iliá n  1994. 645-648. Auctores nr. 1, 2, 3, 4. 
5,6,7, 8, 9.). Ezek az alábbiak:

1. Terentius -  Benyák: Adelphi
2. Stratipocles et Cheribulus
3. Ecloga Natali diei accomodata
4. Menalcas
5. Ecloga in diem onomasticam
6. Manlius. Nagykároly 1767-1770. Ms.Text. KKL V. 75.
7. Hanno. Nagykároly 1767-1770.
8. Zrínyi
9. Joas (Szeged 1770. Ms. Text. KKL N 205.)

10. Mostellaria (Szeged 1770. Ms. Text KKL N 205.)
Ezeken a darabokon kívül még az alábbiak rendezését, írását, adaptálását is Benyák nevéhez kell 

kötni:
11. Ambitio vindicata. Nyitra 1772. (Ms.Text. KKL R 05.sz. doboz.)
12. Megszégyenült irigység. Nyitra 1772. Ms.Text.KKL. V.75.
13. Nisus et Eurialus. Veszprém 1766-67.
14. [Pásztorjáték]. Veszprém 1766-67.
15. Colloquium in quo principia quaedam rectae conversationis adferuntur. Pest 1775. Ms.Text. 

KKL V. 75.
16. Kereskényi: Mauritius. Keserves játék. Nagykároly 1766., Pest 1774-1884. Ms.Text. KKL. 

For 0-3)71. V.69.
17. Filargus. Tokaj 1774. (K iliá n  1994. 307, 308, 324-325, 493,496, 574, 575, 592.)
A fenti adatok arra engednek következtetni, hogy Benyák a legtermékenyebb drámaszerzők közé 

tartozik. írói, kutatói, papi portréjához természetesen még hozzá kell számítani azokat a műveket is, 
amelyeket nem a színrevitelben vagy a drámai műfajban produkált. Életrajzát lásd: T a k á ts 1891., H o-  
rá n y i 1808-1809. I. 240-244., S zárn yéi I. 1891.873-875., V a d á sz 1984., L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 
54-55.

FORRÁS

Perényi József okkal írta a szerepeket feltüntető lap alsó felére az alábbiakat: Vö. R a c in e  A th a lie -  
vel. V a ló szín ű leg  en n ek  a  d a ra b n a k  a z  á td o lg o zá s a  v. fo rd ítá sa . (R ie d l F r)P erén yi. Később a Joas szö
vegkiadása előszavában helyesbítette a kézirat címlapján leírtakat. Riedl csak T aká ts könyvéből 
(1906.) értesült arról, hogy Benyáknak van egy Joas című darabja. Ezt Riedl Frigyes még nem olvas
ta, s rögtön arra gondolt, hogy Racine Athalie-jával kell összehasonlítania. Perényi végül is cáfolja 
Riedl állítását, hiszen a Racine-drámának legfeljebb nagyon szabad átdolgozásáról lehet szó. Csak 
Athalia álma (Racine: II. felv. 5. jel. Benyák. I. rész 2. kinyílás) mutat valami rokonságot. Mindket
tőnél az álomkép figyelmezteti Atháliát a fenyegető veszedelemre. Igen halvány a hasonlóság Racine 
Abner-e és Benyák Ismaelje között. Valószínű, hogy Benyák Racine Athalie-jának valamelyik latin 
vagy német átdolgozását követte.

Felfedezi azonban Perényi, hogy a darabban vannak P la u tu s Miles gloriosusára utaló jegyek is. 
A Benyák-féle Joás II. 7. emlékeztet Plautus Miles gloriosusának I. felvonás első jelenetére. Valóban 
Pyrgopolinices éppen úgy dicsekszik s válik nevetségessé a nézők előtt, mint Benyák Ismaelje. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy míg Plautus Hetvenkedő katonájának dicsekvése illik a komédia cselek
ményébe, addig az egészen más hangvételű, bibliai tárgyú drámában idegennek hat Ismael indokolat
lan hencegése, hetvenkedése.

A Benyák-darab alapforrása a Biblia, hiszen a Krónikák II. könyvének 22-23. fejezetére hivatko
zik maga a szerző is, amelyben a történet magvát olvasni lehet.

Van azonban a darabnak még egy lehetséges forrása. Metastasio Gioasa, amely 1757-ben jelent 
meg Rómában. Ebben az alábbi bibliai történeti személyek szerepelnek: G ioa , S eb ia , A ta lia , G io ja d a , 
M atan , Ism a ele . Mint a Racine-darabnál, úgy ennél sem lehet kimutatni a közvetlen forrást (M á lly  
1932.,B á csk a in á l 1939„ N a g y , 2001. 111-135.).
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Az kétségtelen, hogy nagyon népszerű volt ez a bibliai történet. 1751-ben és 1752-ben a varsói pia
risták is előadták Racine Athalie-ját (DStP 11.2. P ro g ra m y  T ea tru  P ija r sk ieg o  1978. nr. 274, 275.). 
A német nyelvterületen is gyakran színre vitték ugyanezt a témát a jezsuiták. 1567-ben Mainzben, 
1572-ben Bécsben, 1578-ban Grazban, 1644-ben Münsterben, 1655-ben Hildesheimben, 1673-ban 
Straubingban, 1680-ban Soleure-ben, 1693-ban Erfurtban, 1708-ban Ingolstadtban, 1709-ben Ins- 
bruckban, 1712-ben Bambergben, 1719-ben Straubingban, 1724-ben Regensburgban, 1731-ben 
Cologne-ban, 1742-ben Trierben, 1744-ben Feldkirchben , 1745-ben Mannheimben, 1749-ben Bam
bergben, 1750-ben Münchenben, 1753-ban Grazban, 1755-ben Klagenfurtban, 1759-ben Bamberg
ben adtak elő Joas-tárgyú darabot. 1600 tájékáról ránk maradt egy szöveg is, amelynek Athalie volt a 
címe. Heinrich Cuperus volt a szerzője az 1655. évi Hildesheimben, az 1708. évi Ingolstadtban bemu
tatottjátéknak. Joseph Haill és az 1750-ben színre vitt Joasnak Franz Neumayr (M ü lle r 1930. II. 99. 
V alen tin  I-П. 1983-1984. nr. 1383,1416,1748,2371,2616,3100,3740,3781,3879,4192,4427,4792, 
5564,5667,5744,6168,6585,6831.). Népszerű volt a magyarországi jezsuiták körében is. Nagyszombat
ban 1647-ben, 1715-ben, 1749-ben, 1760-ban, Nagyváradon 1766-ban. Pozsonyban 1752-ben, Komá
romban 1750-ben és 1760-ban, Győrben 1750-ben, 1751-ben és 1760-ban, Kassán 1751-ben, 1765-ben. 
Ungvárott 1765-ben, Szakolcán 1753-ban. Selmecbányán 1760-ban, Rozsnyón 1754-ben, Kőszegen 
1762-ben és 1769-ben valamint Zágrábban 1751-ben adták elő ez a témát (H. T akács. 1994. IV. 122.).

Martinus Dubovsky 1683-ban Eperjesen az evangélikus líceumban vitt színre egy Joas-drámát 
(V a rg a  1988. E 255.). A magyarországi Joas-tárgyú színdarabok száma igen nagy, s ránk kézirat vagy 
nyomtatott szöveg nem maradt, azért nem lehet megállapítani, hogy Benyák a sok közül melyik hazai 
vagy külföldi drámát használta forrásul.

Perényi a lehetséges forrásokat kutatva hivatkozik még Shakespeare Hamletjére is. Szerinte az 
E lö l j á r ó  b e s z é d  41—43. sorai éppen olyan gondolatot közölnek, mint amilyet az angol reneszánsz drá
maíró drámájának II. felvonás 2. színében olvashatunk. Azt hisszük azonban, hogy a Perényi idézte 
két mondat csak véletlen egyezésnek fogható fel.

Az 1771-ben Breznóbányán Roháts János vitt színre egy másik Joást vagy B en yá k  darabját (K iliá n  
1994. 136. nr. 20-21.). Ez a darab nem lehetett Benyák forrása, Roháts viszont használhatta Benyák 
munkáját.

ELŐADÁS

A darab előadása egészen bizonyos, 1770-ben Szegeden vitték színre. A színrevitelhez Benyák 
részletes rendezői utasításokat írt a dráma kéziratába. Az előadás nyilvánvaló szándékát jelzi a jelene
tenként kidolgozott állóképsor. Az utasítások tekintélyes részét a margóra írta, s betűvel jelezte, hogy 
a szövegben hová kell tenni. A színhely vagy a zsidók megszentelt temploma, ahová csak keveseknek 
lehetett belépni, vagy a templom előtti tér. Gyakran előfordul, hogy egy-egy szereplő úgy szól, hogy 
azt csak a nézőközönség értse (félre), s ezzel a szerzői szándékkal a nézők olykor beavatottabbaknak 
érezhetik magukat, mint néhány szereplő. Olykor a szerző a darab rendezőjének arra is nyújt lehe
tőséget, hogy bizonyos jelenetrészeket vagy akár egy egész jelenetet is elhagyhassanak, hajónak látják. 
Ilyen jelenetek vagy jelenetrészek az alábbi soroktól kezdődnek: 610,739, 905-906, 1040, 1077.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

A dráma bibliai történeti témát tárgyal. Ochosias Juda hatodik királya volt (i.e. 842.), aki apját, 
Jórámot követte a trónon. A Biblia szerint 42 esztendős korában vette át az uralmat, s mindössze egy 
esztendeig kormányozta Judaeát. Ochosiásnak az anyja volt Atália. Amikor Jórám a Szíria királya el
len vívott harcban megsebesült, Ochosiás meglátogatta, amikor azonban odaért, Jehu emberei megöl
ték, s vele együtt Ochosiás valamennyi fivérét. Atália viszont a trónra vágyakozva Ochosiás valameny- 
nyi gyerekét elpusztította, a csecsemő Joást azonban sikerült a gyilkos asszony elől elmenekíteni. 
Josabeth a saját házába fogadta be a gyermeket. Josabeth Judaea főpapjának, Jojadának volt a fele
sége. Azért rejtegették mindketten Ochoziás gyermekét, mert ő volt az egyetlen élő személy, akit Dá
vid házából született. Athália ezután hat esztendeig uralkodott. Ő volt Judaea hetedik uralkodója (i.e.
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842-836.)- Hat év elteltével Joás hét esztendős lett. Jojada főpap ekkor maga mellé vette a századoso
kat, Azáriást (itt Azákiás), Ismaelt, Máásziást (itt Másiát) és Elisafátot, szétküldötte őket Judaeába; 
hogy toborozzák össze a lévitákat a jeruzsálemi templomba, s ha szükséges, védelmezzék meg a kis 
Joást, akit Jojada királlyá koronázott. Joás lett tehát Athália után Judaea nyolcadik királya (i.e. 
836-797.). Jojada rávette közben az ifjú uralkodót arra is, hogy számoljon le Baállal és papjával 
Máthánnal. A nép Baál szentélyét összetörte, Máthánt pedig az oltárnál megölte. Ezután áldozatot mu
tattak be az igaz Istennek, majd a megkorononázott ifjú királyt, Joást az Örökkévaló házából átvitték a 
királyi trónterembe, Atháliát pedig a léviták megölték. Joás anyja Sebia volt; akit a Biblia éppen csak 
megemlít. A dráma ezt a bibliai történeti tárgyat adja elő.

55 J ó b  a n n yo k  -  nagyanyjuk 
66 h a llo ta s  -  gyászos 
94 sz e r e n ts é z e t -  szerencséltetett 

133 p á d im en tu m o t -  padlót 
\3 6  fö r tö z je tik  -  fertőztetik. L. még az 1307. sorban.
144 le lk es  á lla ttó l  -  embertől
167 su g a r lá sa  -  sugalmazása
170 n y a lá b já b a n  -  ölében
257 t z i r k á ld m e g -járd körbe
346 s z ó s s á g o d d a l -  szószaporításoddal
354 sz in lé s -  színlelés
370 izrom  b é li -  sokszoros
383 d é ltze sk e d n i -  lázadozni
440 t z é g é r e s -  híres, messze földön ismert. L. még az 1677. sort.
461 b a k a té lla  -  csekély dolog
580 A b d io n  -  fiktív, a bibliában nem szereplő név
602 k a já ts -  ferde, görbe, csámpás
667 l á b b i k -  lábad
709 ó h já to k  -  óvjátok
728 sz in e sk e d jé l -  kétszínűsködjél
848 k u n yéro zá so k  -  kéregetések
919 b ó k o n yo k  -  a hajógerendák
976 O seám  -  Joás álneve, hogy fel ne ismerje neve alapján senki. L. még az 1019, 1296. sorokban. 

1011 A c h á z , E lisem a  -  fiktív, nem bibliai történeti nevek 
1102p o n to m  s z e r in t-előírás szerint 
1122 u jja t vo n ó  -  veszekedő, viaskodó 
1165 d e li  -  rövid 
1223 h a rá m ljék  -  háramoljék 
1343 v itő d jen ek  -  vitetődjenek 
1358 á m id  e l  -  ámítsd el 
1412 úrkú t -  hurkát, csomóját 
1433 s z in e sk e d é se k b ő l -  kétszínűsködésekből 
1448 ö s z t ö v é r -  erőtlen, gyenge 
1454 h é já va l -  híjával 
1521 fe le s ő ln i -  vitatkozni 
1563 é n sé g ek  -  ínségek
1635 a k ó k  -  a hordók űrmértékének mérésére alkalmas hitelesített eszköz, 1 akó 60 pint 

tso b o ly ó k  -  kicsiny hordócska 
p in te k  -  űrmérték, 1 pint 2 itce 
itzék  -  űrmérték, 2 icce 4 meszely
m eszsze ljek  -  űrmérték. 1 meszely 1/4 pint. Az imént említett űrmértékek országonként és ko
ronként változtak.

1661 M a a o b itá k k a l -  helyesen: moábitákkal. Törzsszövetség, amelynek tagjai a zsidókkal a legköze
lebbi rokonságban vannak.
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1681 lá za k n a k  -  lázadóknak
1759 sy r ia ia k  -  ókori nép

H a zá é i -  Damaszkusz királyának, II. Benhadadnak az udvari embere, aki meggyilkolta urát; 
majd elfoglalta trónját (i.e. 844.).
B a b y lo n ia ia k  -  ókori ország népe, amely a Tigris és az Eufrátesz alsó folyása vidékén élt.

1760 F il is z te u s o k -  ókori nép, amely a mai Palesztina területét birtokolta.
1779 n ed é n g e ssé g b ü l -  büszkeségből
1781-1782 b e n g é ző je  -  keresője
1821 su p er lá to k k a l -  függönyökkel
1850fu j t já k  -  fojtják. L. még az 1864. sort.
1967 h u sz itá m  -  uszítani 
2021 tá jk á ja  -  tájéka
2054 a  ’ k i J e r ic h ó t a  ’ z s id ó k  ig á ja  a lá  v e te tte  -  a babiloni fogság után a zsidók népesítették be Jerichó 

városát.
2091 tá g o d a lm a m  -  szabadulásom, szabadságom 
2102 színeskedés -  kétszínűség. L. még az 2104. sort.
2121 f e le s  ö ln i -  vitatkozni
2202 ja m .. . -  [Valószínűleg félbehagyott szó, vagy hibás szerepnév első betűi, vagy a j a j  szó tévesz

tett változata.]
2545 p r a e s e n t i r -  katonai műszó, valószínűleg ’támadólag’ jelentéssel 
2577 g ra d itso n  -  lépcsőn. L. még az 2579. sort is.
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2 .

BENYÁK BERNÁT

KÖZBESZÉD

Szeged, 1770



[SZEREPEK

G e t z i

Z s id ó

K o r e t z  P é t e r  
A s z s z o n y ]



AZ ELSŐ, ‘S MÁSODIK RÉSZ KÖZÉ EZ A’ KÖZ BESZÉD TÉTETHETIK 
FŐ KÉPEN AZ ASZSZONYI FELEKEZET KEDVÉÉRT,

G etzi ( ex cu rr it , sa li tq u e  in  T h ea tro : )

Hip hop! Szunnyadoztok ügyé? Hip hop! Fel serkentetek ügyé? Hát ha még a’ 
5 kürtömet is meg fúvóm? Pedig ugyan derek kürtöm vagyon ám. Tápérúl hozat

tam.

(Excipit, et inflat. Venit Judaeus, ille territus sese corruit. NB. antequam exeat 
Judaeus, Getzi inflans dicit: hip hop.)

Z sidó
io Hip hop, hip hop. Fizess, fizess, nem hip hop!

G etzi (a d  a u d ien te s : )

Ez egy eszeveszet zsidó, a’ mint látyátok, azért ne tsudáljátok, hogy illy hirtelen 
pénzt emleget, mert még azon kivül, hogy külömb féle fortélyokkal rakva va
gyon, valamint a vén, ‘s fösvény emberek, szüntelen a’ pénz után leselkedik, 

is még éjjel is avval álmodozik. Ha pediglen valaki erszényét meg fejtheti, azt 
mindgyárt adóssának mondja. Velem is azért tselekszik igy most, mert tudja, 
hogy itt pénzetském vagyon. (Pendebit ei a pera marsupium rusticum.)

Z sidó
Fizess, fizess, ne lotsogj annyit!

20 G etzi
A’ pénznek fölöttébb való kivánsága el bontotta már szivét.

Z sidó
Ne kárály annyit, mint a rósz tojó tyúk!

G etzi
25 Úgy vegyétek fel a dolgot, hogy ennek annyi esze sints, mint a tsiszmám talpá

nak, vagy a kotlós tyúknak, a’ ki, mikor szabadon járhatna a többivel, a’ tojásain 
heviti, fonyasztya magát.

7 Je< > [ráírással javított, olvashatatlan szó.] 8 Getzi <inflan> [részben olvashatatlan törlés.]
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Z sidó
Akár mit ígérjen, fogadjon, senki pénzt költsön ne adjon néki, mert szakái nél
kül maradgyak, ha többül viszsza veszi. Pokol ennek a’ torka.

30 Getzi (ad audientes:)
Nem mondám, hogy Szőreg felé vette úttyát az esze? (Trudit eum.) Héj, Zsidó 
Uram! Mitsoda el veszett ló felül panaszólkodik kelmed? A pusztába mennyen 
kend, ott elől adják!

Z sidó
35 Látom, meg ittad az eszedet. Azonba tsak fizess!

K o retz  PÉTER (Indignabundus exit: queritur, quod Judaeus, cum deceperit.) 
Soha nyem miszliom, hogy a zsidóban ollyan nagy hámis ravaszsága jeszt, a 
mitsoda most meg tapasztalnyi lehetem.

Getzi
40 Pajtás, hogyan beszélsz te? Úgy tetszik, szappanyos bort ittál.

K oretz  P éter
Dáj pokoj proszimtya. Hallyatok, tsak hallyatok: e’ tsapláros ember, a’ minap 
nála mentem palenu innyi. Szurkos vizet meg adta melegen, mondván, hogy 
regveli kávé.

45 Z sidó
Mit mon ke, he? Nemde kend a Koretz Péter?

K o retz  P éter  
In vágyom. Nuss?

Z sidó
so Ügyé jó volt az én fekete pálinkám? Az árával még most is tartozói ám, bará

tom, fizess!

G etzi
Hallod é, Péter! Engemetis mind untalan tsak a fizetéssel fenyeget, valamint té
ged, nosza, ne engedjük magunkat nyelve alá, hanem fizessünk meg neki. Úgy 

55 is tsak ollyan ötön kereskedő zsidó. Szabjunk neki jó szűk nadrágot.

K o retz  P éter
Bizony derék fizető vagy, magamis kész vágyom igy fizetnyi.

Z sidó
Mi felől tanátskosztok most?

29 maradyak
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60 Getzi
Minémű pénzel fizessük le az adósságinkat?

Z sidó
Akár apró, akár öreg pénz legyen, el veszem örömest.

KORETZ PÉTER
65 Tőlünk pedig mind a két féle ki telik.

Z sidó
No tsak fizessetek, ne pörőlyetek!

Getzi
Dugd bé a’ szádat, mert majd reád hányom ezt a botot!

70 Z sidó ( irridet eos:)
Üm üm! Bizony derék emberek vagytok.

Getzi
Meg kényünk ma, azt tsak el hitesd magaddal.

KORETZ PÉTER
75 Vigyük őtet űorosmára. Majd meg tanityák ott az adósság kérésére, hajó ötven 

ötöt vágnak reá.

Getzi
Éj, mit fáradnánk annyira, noszsza terítsük le a bőrét, rakjuk reá a tsontyait, 
tsapjuk meg derekassan.

so (D e tra h u n t  illum , qu i  e t  c la m a b it , v a j  va j . In ter im  ex it  fe m in a  co lu m  m anu  g e 

ren s , qu o  u trum que  p e r c u tit , p o s t  h an c  p u e lla  cu rr it  in c lam an s  M a trem , e t  p e 

ten s  p a n e m . )

A szszony
Áha, visitó kutyák, takarodgyatok mindjárt innend, mert le töröm a derekatokat! 

85 (H is  a u fu g ien tib u s  r e d it  fe m in a  e  scen is , in te r  q u a s  eo s  m a g n o  c la m o re  p e r s e 

cu ta  e s t  v id e tq u e  ja c e n te m  Ju daeu m  e t  f le n te m  m ira tu r .) Hát te mit pityéregsz 
itt? Üm, be szép a szád! Mint a mérges tserép.

Z sidó
Ne bánts, édes Aszszonyom! Ezek, a’ kik most el szaladának, ötvent akartak raj- 

90 tam tsapni.

67 pörőlyetek 75 dorosmára
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A szszony
Talán loptál? Vagy káromkodtál, vagy leg alább meg tsaltad őket?

Z sidó
Dorozsmai aszszony vagy é te?

95 A s z s z o n y

Takarodj teis innend! (P e rc u tit  eum , qu i  m agn um  ed en s  c la m o rem  au fu g it  p o s t
h unc  fe m in a  e t  p u e lla  itid em  c la m a n tes  e t  m an en t  in tus . )

A MŰ ADATAI

A kézirat a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található (N. 205; Ms For. 0- 
4/17.22), Benyák teljesen latin nyelvű M o s te lla r ia jának közjátékaként, a latin drámaszöveg után csa
tolva. Helyét Az E lső , 's m á so d ik  R é sz között jelöli ki a szerző. A latin M o ste lla r iá ró l tud a szakiroda- 
lom (T a k á ts 1891 . 113-114., P r ó n a i-C s á s z á r  1915. 216., L u g o sy  1929. 331., T ési 1948. 13,23, K iliá n  
1994. 549. Szeged nr.93.), a magyar közjátékot azonban egyikük sem említi. Foglalkozott vele D e m e 
te r  tö b b  tanulmányban (1993. 38,1995.58,1998b. 350-351,2000. 330.). A rövid magyar nyelvű játék 
különösen becses számunkra, mert gyakorlatilag az egyetlen, szöveggel ismert, kései, magyar nyelvű 
közjáték. Interludiumok előadását több kézirat is jelzi, a szöveget azonban -  nyilván két fő okból -  
nem rögzítették: a rögtönzés miatt, illetve a közjáték alantas volta miatt. Benyák közjátéka gondosan 
kidolgozott, latin nyelvű szerzői utasításaival egyértelműen nem rögtönzés. A magyar szöveg a kö
zönség, azon belül is főleg a nők kedvéért készült: ez is jelzi, milyen fontos esemény ekkor már nem
csak az iskola, hanem a város életében a színi előadás. Ebben az interludiumban jellegzetes közjátéki 
alakok lépnek színre: a zsidó kocsmáros, a részegen összevissza beszélő Getzi (neve mindig szolgáé, 
paraszté), a tört magyarsággal beszélő, s ráadásul részeg idegen, aki tót-rác szavakat és hangzókat ke
ver a magyarba. Szeged környékén volt szláv ajkú -  szlovák, szerb -  lakosság, szegedi működése ide
jén Dugonics is többször kevert szövegeibe ilyen szavakat, melyeket az ottani közönség nyilván értett. 
A helyzet is jellegzetesen közjátéki, hiszen a lényeg a verekedés, lökdösődés farce-buffo jellegű vilá
ga. Más nem is érdekes: a veszekedést a tűzről pattant menyecske megszakítja, azaz a jelenet szándé
kosan nem kerek. Külön érdekesség, hogy e közjáték hangja és alakjai erősen emlékeztetnek a protes
táns iskoladráma világára: a fődarabokra e hasonlóság egyáltalán nem jellemző.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A szerző Benyák Bemát; életrajzát 1. az 1. sz. darab jegyzetében.

FORRÁS

Benyák latin nyelvű M o ste lla r iá ja jellegzetes Plautus-expurgáció. A M o ste lla r iá  t egyébként a pi
arista iskolai színpad különösen kedvelte, a darab miliőjéhez nagyon közel áll a közjáték hangulata. 
A mind tárgyát, mind alakjait tekintve jellegzetes közjáték külön forrásáról nyilván nem beszélhetünk.
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ELŐADÁS

T ern io  T ertiu s C o m icu s S zeg e d in i < 1 6 6 0 >  1 7 7 0  B e rn a rd i B en yák  a  M a tre  D e i M . A c ti i  P la u ti  
M o ste lla r ia  -  olvasható a kézirat elején. Az előadásra tehát Szegeden 1770-ben került sor, pontosab
bat nem tudunk. P r ó n a i-C s á s z á r  (1915. 216) 1769-re teszi az előadást, ezt nem látjuk bizonyítottnak. 
A szegedi előadást egyébként a darabban többször feltűnő, Szeged környéki falunevek (Tápé, Szőreg, 
Dorozsma) is alátámasztják.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A latin szerzői utasításokat Benyák a), b), c ) stb. jelzéssel a margón szúrja be. E beszúrásokat kü
lön nem jelöltük, az instrukciókat a szövegbe illesztettük. A szerepnevek rövidítéseit s az A d  a u d  (Ad 
audientes) rövidítést jelölés nélkül feloldottuk. A mai helyesírásnak megfelelően jelölés nélkül átírtuk 
Benyák mellékjeles ó  és ú betűit.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

31 S ző reg  -  Szőreg: település Szeged környékén; a mondat jelentése itt: megbolondult 
75 D o ro sm a  -  Dorozsma: település Szeged környékén
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3.

BENYÁK BERNÁT

A MEGSZÉGYENÜLT IRIGYSÉG 
AZAZ

SALAMON MAGYAR KIRÁLY

Nyitra, 1772





i Ternio Sextus Comicus Nittriae in Convictu Nobilium 1772. 
P. Bemardi Benyák

Meg szégyenük Irigység, 
mellyet

5 Salamon hajdani Magyar Ország Királlyárol
Elöl adatott Szomorú Játékba képez 

Nyitrai Convictus-béli 
Nagyságos és Fő nemes Iffiúság.

1772.

io A ’ JÁ T É K N A K  Á L L A P O T JA .

Eljőve IV. Henrick Tsászár Magyar Országba nagy hadi sereggel, hogy Sógo
rát, Salamont meg erősitse a’ Királyi Székbe, mivel az Ország’ nagyobb Része 
Géjzát, I. Béla Királynak, Salamon Attya Öttsének fiát akará helyette fel koronáz
ni; de meg értvén igazságtalanságát Salamonnak, tudniillik: hogy a’ meg hóit Béla 

is Király fiait, Géjzát, Lászlót és Lampertet nem tsak Hertzegségekbe békével nem 
hagyá a’ koronázáskor tett fogadása ellen, hanem még életek’ végére is igyekeze 
járni, védelmezésének dolgát abban hagyá, ne talántán az igazságtalanságnak len
ne párt-fogója. Ezt látván Salamon, végső veszedelemre szánnya el magát, azértis 
világos ellenkezésre kel. Meg is ütközik Vátz alatt Géjzával, de szerentsétlenül, 

20 mert az ütközetbe középre szorittatván mind addig veretik, vittatik, valameddig rút 
szaladásnak adván magát, el nem vesztette a’ Királyi koronát. Illyen vége lön mér
téktelen irigységének. Bonf.Rer.Hung. Dec. 2.1. 3.

1 1 [in C o nvictu  N o b iliu m  kimarad.]
2 I Benyák a MD [Matre Dei]
3 I Irigység ‘s Mértéktelen kevély Vágyódás! mellyet 

10-22 I [ ‘a  Já té k n a k  Á lla p o tja  az alábbi szövegezésben:]
Minekűtanna Salamon Attya Test<e>vérének I Bélá
nak Fiaival: Géjzával, Lászlóval, ‘s Lampertel IV. 
Henrick Romai Tsászár jelen létében úgy egyezet vol
na meg, hogy az Ország kormányozása neki<e> en
gedtetnék, mivel már annak előtte ott esztendős korá
ban Attya betegségekor királlyá válosztatott az egész 
Magyarság színe előtt; az három Királyi Fiák pediglen 
Attyok Hertzegségét bimák: nem nagy űdő váltatva fel 
serkene szivében az irigy kevélység, meg nem álla fo
gadásán, sőtt Atjafiait mindenképp el akará sikkaszta

ni, ne talántán deli erkőltsőkre nézve ki tekernék 
markából az országló birodalmat jövendőben. Noszsza 
tehát a ’ sok üldözések után, mellyeknek fő oka Vid 
vala, Vátz alatt nagy erővel meg ütköznek, ‘s a ’ 
rokkoni vért ontják iszonyú módon. Víd az egész zene
bonának kút feje leg előbbszőr is meg győzetik; Sala
mon pediglen Géjza, és Lászlótól középre szorittatik, 
‘s hathatós képpen mind addig, veretik, vittatik, a’ 
meddig szaladásnak adván magát rút gyalázattal el 
nem vesztette a ’ Királyi koronát. Illyen vége Ion 
mértékeden irigységének, ‘s kevély Vágyódásának. 
Bonfinius Rer.Hung.Dec. 2.1. 3. 
a ’ Játék Vátz alatt állittatik, holott a’ siralmas tsata le
ve meg.
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Salamon, I. András Királynak Fia.
Vm, Udvari Gróff, ’s Salamon Tanátsosa.

25 E r n y e i , Salamon seregének Fő Vezére.
B u z a r e s , Salamon Seregének Generálissá.
IV. H e n r i c k , Romai Tsászár, Salamon sogora.
E r d e r , V ad ász .
Géjza, I. Béla Királynak, I. András Öttsének Fia.

30 László, Géjzának Öttse.
Lampert, Géjzának Öttse.
Atha, Magyar Ország’ Palatínussá, ’s Géjza seregének fő Vezére. 
Petrudus, Géjza seregének Generálissá.
Két lator, Az Erdőben.

35 E zek h ez sz á m lá lta tn a k  m in d  Salam on , m in d  G é jza  ’ R észén  lé v ő  K a ton ák , és
I l i á s f ő  P á s z to r  T á rsa iv a l együ tt.

23-36 I [A szerepek felsorolása hiányzik.]
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É N E K

(Instructis scenis Angliterris sequitur cantus.)

A’ kevély Irigység biztatja magát, a’ boszszú-állás pediglen ellent-ál. 
40 K e v é l y  I r i g y s é g  1. Mi fényes, mi gyönyörű nap ez,

Örömöt tesz reménységemhez.
Nagy kár volna,
Ha el múlna

Szivem’ homálja nem tisztulna.

45 T s a l á r d s á g  2 . Menny odább, az ajtó nyitva vár,
Kívánt királyságra utat tár!

Éppen ne fély,
Semmi veszély
Tserbe nem ejt, búba ne veszszély!

so B o s z s z ú - á l l á s  3 . Ne bizzálj, mert viszszakergetlek!
Királyi széktől hátra vetlek,

Szemtelen vagy,
Fortéljod nagy,
Mindennek inkább jobb,békét hagy!

3 7 1 Elöljáró Ének. 4 0 1 Kevélység IAlatta a versszak sorszama:] 1.
3 8 1 [Az egész sor hiányzik.] 4 5 1 Tsalárdság 2. [A szerepnév és a versszak sorszáma
3 9 1 a ’ Kevélység biztatja magát; hiányzik.]
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55 ELSŐ VÉGZÉS

ELSŐ KI-MENET

Midőn Géjza László Öttsével bús tanátsot s’ beszédet tart sorsa felől, ehen jön 
Iliás Fő Pásztor, s’ az útnak tsinos el készületével Salamonnak arra menetelét je
lenti.

60 (Pars Theatri sylvam refert, pars campua, unde gramine inspergitur.)

Géjza, László, Iliás

G é j z a

Nem tudom hol, ’s minémű módon vigasztaljam meg keserves bánatban esett 
szivemet, édes öttsém, László, bár tsak te tőled tudnám távol lenni az illyetén 

65 keserűségnek árját.

L á s z l ó

Igen és egy oka vagyon sajnos keservünknek, mellytől bár valami véletlen for
dulása kétséges sorsunknak mentene meg már bennünket.

G éjza
70 Helyesen szóllasz, öttsém, mert igen is kell keseregned velem együtt, mivel ime 

édes Atyánk halála után az ország Tagjai mindnyájan, az egész kösség, ’s min
den Rendek kezünkben akarják által adni sullyos kormánnyát az országnak, a’ 
mi bizonyára, tsak úgy arányzom, nagy zenebonában, ’s hadi versengésben is 
vettend üdővel bennünket.

75 L á s z l ó

Nem lehet erről másként eszmélkednünk, édes Bátyám, mert, a’ mint jól tudod, 
Salamon, édes Atyánk Battyának fia, még ött esztendős korában el rendeltetett 
jövendő béli kormányozására az Országnak, ki valóba meg nem engedi mellet-

5 7 1 bús beszédet tészen sorsa 
58 I fő Pásztor ‘s Salamonnak arra menetelét 
6 0 1 (Theatrum ita aparatur, ut pars referat campum, adeo- 

que inspergetur gramine, pars Sylvam, cum saxis.) 
6 7 1 Igenis egy

711 ime Béla édes Atyánk 
73 I versengésekben 
7 6 1 eszmélődnűnk
7 7 1 Atyánk Testvérének Andrásnak Fia
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tünk lenni a’ Királyi Koronát, hatalmat. Mindazáltal tegyük egy kévésé félre e’ 
so nyughatatlan bút, a mire igen alkalmasnak lenni látszik, e’ zőldellő erdő ’s kő

sziklás hegy óldal.

G é j z a

Oh, öttsém, hát ha már bele merült Salamon világos üldözésünk dolgában, ’s itt 
nyakon ragadtatt mind a’ kettőnket?

85 L á s z l ó

Nem lehet ettől tartanunk, mert semmi sints itt egyéb a juhász gunyhóknál, kik 
szelíd ’s együgyü részetskéjek az emberi nemnek. Ha bellebb hatnánk az erdő 
derekában, lehetne félnünk, de még ott sem a’ Salamon üldöző nyilától, hanem 
a’ fene vadaktól, kikkel tele szoktak lenni a’ rejtek gurdéljok.

90 G é j z a

Annyira el fogta elmémet a’ nagy gond, hogy ha tsak egészen le nem teszem az 
Ország kormányozásának terhét nyakamról, nyugtomat talán végső napomig 
sem lelem.

L á s z l ó

95 Magamtol is tellyes akaratom volna tsak leg kissebb szagát is el fordítani a’ Ki
rályi Névnek, melly tudniillik az Irigység fullángjátol, ’s egyébb halálos vesze
delmektől igen ritkán szokott ment lenni. Ebbe került ez előtt tizenhét esz
tendőkkel Péter Király, ki minek utána ki űzetett volna az Országból tsúfossan, 
’s esmét három esztendők után III. Henrick Tsászár által viszsza tétetett volna 

íoo ugyan a’ királyi székben. Alég országólhata más három esztendőkig, mert sze
me ki vájottatott, setét tömlőtzbe tétetett, melly szomorúságát második esz
tendőre kelvén halál fejeze be. Aba is, ki Péter útán vévé fel a’ Királyi Koronát, 
négy esztendők után diribre darabra kontzóltatott tulajdon hazafiai tol. így tehát 
méltán félős gondokba vagy velem együt, ne talántán veszedelmes keleptzébe 

105 keveredjünk, kiváltképpen mivel Salamon mód nélkül ahétja Királyságának ál
landóságát.

(Pastore lia luditur.)

G é j z a

Mit jelent e’ gyönyörű muzsika szó? 

n o  L á s z l ó

Mulatják magokat módjok szerént az itt lakó juhászok ’s pásztorok.

7 9 1 királyi hatalmat 9 6 1 Névnek, birodalomnak
79-80 I tegyük azonban félre egy kévésé e ’ nyughatatlan 9 6 -971 fullángjátol igen ritkán szokot 
8 0 1 alkalmas helynek lenni; ‘s kősziklás 9 9 1 Tsászártol viszsza tétetett vólna
8 3 1 merült Atyánk fia Salamon üldözésünk 1001 más 3 esztendőkig, mivel
92 II terhét magamról 1051 ahétja a’ Koronát
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(Ilias exit cum eo alter ferens in corbe flosculos.)

I l i a s

Igen lassan jársz... ezeket a’ virágokat rész szerént rendesen aggassuk fel, rész 
ns szerént hintsük itt el mindenek örömére. Ti, kérlek, valamennyivel odább dija

tok, ne talántán nehezetekre legyen a’ készület.

G é j z a

Akadályra vagyunk?

I l i a s

120 Nem. Sőtt inkább nyugosztaljátok fáradt lábaitokat, le ülvén amott a’ kőszikla 
darabra... én ezt a’ követ akarnám innet el mozdítani,

(Conatur amovere, accidente Ladislo, et socio priore amovet.)

de ki nem telik tőlem...

L á s z l ó

125 Engedd, hogy segéljek!

I l i a s

Köszönöm, barátom, jó akaratodat... most hintsük bé az útat e’ válogatott virá
gokkal...!

G é j z a

во Kinek készíttetik ez a’ szép illatú virágos út?

I l i a s

Salamon, Felséges Királyunknak.

L á s z l ó

Oh, be boldog állapottal vagytok ti pásztorok! Oh, mi örömest közös akarnék 
135 lenni boldogságtokban!

I l i a s

Barátom, sorsoddal elegedj meg, ’s boldog leszesz.

L á s z l ó

Hát ha ezt meg nem engedi a’ szerentse, melly igen tsalárd szokot lenni, biztat- 
140 ván sokszor az embert, hogy tengelig sárba tolja azután reménysége kerekét.

112 I (Ilias exit, locum circumspicit, paulo post exit eius 121-122 I mozdítani (conatur saxum illic positum amo-
socius.)

114 I jár<tok>sz [Ráírással javítva.]
1151 őrömére... (ad Gejsam, et Ladisl. qui recedunt.) ti kérlek

vere.)
125 I segéljek. (simul amovent.) 
127-128 I rozsa virágokkal
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I l i a s

Én a’ szerentse tsalárdságárol semmit sem hallottam eddig, nem is tapasztatlam 
azt, mert akár mi érkezet reám, tsak azt véltem, hogy annak úgy kell meg lenni, 
a’ mint meg eset. Ha mételyes fűbe faltak juhaim, nem a’ történetnek, sem a’ 

ns szerentsének tulajdonítottam azt, hanem a’ szükségnek... De ime, mi tzifra urat 
látok tával erre jönni,... talán biz a’ Király... be rendes ruhája vagyon... közel 
sem ollyan mint a’ mienk... eleibe megyek, akár ki legyen, ’s még az határ szé
lén bé igazi tóm őtet ebben az el készített útban.

(Abeunt.)

150 MÁSODIK KI-MENET

Ki-is el érkezik Gróff Viddel, ki kéttséges állapotjába kiváltképpen Henrick 
Tsászámak el jövetelével biztatja őtet, kiről-is örvendetes üzenetet hal; noha an- 
nakutánna szomorúságára vál.

Salamon, Vid, Buzares, Két Katona

is s  S a l a m o n

Ki tagadja, hogy valamerre tsak az hírek futamik is a királyoknak, nagy tisztele
tet teszen nekiek az egész nép? Mindenek az egész Országban az ő akaratjoktol, 
’s rendelésektől fügnek nem külömben, mint az emberi test’ tagjainak mozdulá- 
si, munkálkodási a’ lélektől. Nem félnek, nem aggódnak senki parantsolatjátol 

160 nem irtóznak, hanem mindenek tetszésekre folynak. Ki ne vágyódna tehát tehet
sége szerént e’ nagy Méltóságra, ’s benne húzamos állandóságra, kivált ha meg 
másólhatatlan jussa-is vagyon hozzája?

V id
Való, igen kedves, igen tiszteletes a’ méltóságok garáditsa, kivált a’ királyság; 

165 de meg kell vallani azt is, hogy arra sokszor minden érdem, minden Virtus nél
kül valók hágnak fel, kik felől inkább lehet mondani, hogy az ország méltatlan 
tagjai, mint sem annak kormánnyá tartására érdemes férfiak.

S a l a m o n

Mit jelentenek szavaid?

144 I meg ese... de ime mételyes 
1461 távol felénk 

I rendes öltözete
149 I (f. Ilias obviam Salamoni pergit intro, Gejsa et Lad: 

abeunt.)
151-152 I [A II-ben hiányzik. Helyette:] Salamon Gróff 

Viddel kotzkára vetik az Országlás’ reménységét.

1541 Salamon. Vid.; <Praeparetur mensula, in qua inde ia- 
ciantur aleae.> [Rendezői utasítás a margón áthúzva.] 

160-1611 tetszős tehetsége 
1641 méltóságra kivált ha 
166 I de ki ne vallaná meg azt, hogy
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170

175

180

185

190

195

VlD
Azt, hogy ime Béla királyunknak halála után üressen maradván a’ királyi szék, 
Felséged hatalma alá esett ugyan az ország deli erkőltsei, érdeme, ’s meg másol- 
hatatlan jussa szerént; de mivel nagyobb része az országnak Géjza mellé hajol, 
jókor kell meg erősödése dolgához látni Felségednek.

S a l a m o n

Oh, hiszen ugyan ez a’ baj mardossa már jó üdőtíil fogva szivemet, ez a’ bú 
keseriti kedvemet, bár meg nyerhetném tőled, hogy minden úton, módon járnál 
el e’ sullyos dologba Te is.

V id
Ez iránt az hitemet teszem le.

S a l a m o n

Gyakran tsak színes és igen változó szokot lenni az embernek hitele.

V id
Előbb nyissa meg a’ rettentő pokol torkát ellenem, előbb üssön villám menykö
vével ebben az helyben Jupiter, mint sem én a’ most le tett hitemet meg szeg
jem, másoljam!

S a l a m o n

Nemde igaz jussom vagyon a’ királysághoz úgy, mint kinek mind Attya király 
vala, mint két izromba már fejébe tétetett a’ királyi korona az Ország szine előtt.

V id
A’ fényes napnál nyilvábbak mind ezek.

S a l a m o n

Tehát igenis engemet illet állandó képpen a’ királyság.

V id
Tagadhatatlan igazság ez. Azért is minden erőmet, tehetségemet és fáradságo
mat úgy fogom el intézni, hogy meg hóit édes Attya’ székében állandón ülhes
sen Felséged, óhajtom is, hogy a’ madár sebes röpténél gyorsabban forogjon e’ 
dologba szerentséje.

1711 ime <Atyádnak> Béla; holta után
I Királyi Szék, eláss sörényen hozzája, hogy reád szál- 
jon a ’ birodalom>

174 I az egész Ország
172-174 I Felséged... Felségednek [Javításként a margóra 

írva.]
177 I <lel>kedvemet
178 I dolgomba 
179-1801 Vid az hitemet
185 I Jupiter [Föléírással betoldva.]

188-189 I mind édes, mind nagy Attya; sőtt két izromban 
már el is válosztattam Királyságra az egész Ország 

192-193 I igenis cméltónak itélsz> engemet illet a’ Király- 
ság<ra> <sőtt egyáltaljában nemis engeded azt másnalo 

194-196 I VID a’ mi engemet illet, minden erőmet, igyeke
zetemet, mozdulásomat is úgy 

196-1971 hogy Felséged [utólag beszúrva] meg hóit Atyá<d> 
királyi székében állandón ülhessen <Felséged>

197 I is azt, hogy bár a’ madár; gyorsabbúl forogna
198 I jó szerentséje
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200

205

210

215

220

225

S a l a m o n

El küldöttem ugyan már alázatos követemet a’ Felséges Tsászárhoz, kérvén 
segítséget tőle, el is érkezik rövid üdő múlva; de mindazáltal igen sok az aka
dály, mellyeken által kell esnie szerentsémnek, ’s tsak alég ha el nem hágy.

V lD
Ki teszi meg azokat az akadályokat?

S a l a m o n

Géjza, László és Lampert, kik bizonnyára majd az egész országot magok’ részé
re hódították immár, fő képpen Géjza; úgy hogy nagyon meg keljen tsükkenni 
reménységemnek, melly állandó kép adta markomban a’ királyi páltzát.

V lD
Könnyű ebben módot találni, Géjzának erejét is könnyű meg tömi, le tsipölni, 
ha erőt akar Felségeden venni, erőt erővel nyomunk le.

S a l a m o n

Úgy, de hol fog lenni, az az erő? Lám az Országnak jobb része az ő részére állót.

V lD
A’ szomszéd nemzetségek, tudom, fegyvert fognak Felséged mellet.

S a l a m o n

Mellik az a’ szomszéd Nemzetség, mellybe párt-fogásomnak reménységét bi- 
zodalmassan vethetném? Nemde a Lengyelek, Tsehek és Rátzok már az ellen
kező félhez hódűltak?

V lD
Jusson eszébe Felségednek Kedves Hitvese, Judith, ’s egyszersmind annak test
vér Báttya, most szerentsésen országlo IV. Henrick Tsászár, kinek jelen létébe 
vette fel valaha a’ Királyi koronát még kisdedségében, azután pedig kegyelmes 
gondviselése alatt neveltetett az Országon kívül; jusson eszében, hogy ugyan ő 
általa hozatott be országunkban arra végre, hogy a’ mire gyermekségében el 
rendeltetett, ugyan arra most állandó kép emeltessék fel vitézkedő Királyunk 
holta után. Ez leszen most is Oszlopa hatalmának, melly meg nem dűlhet. Máj-

200-201 I E l... múlva [A bal margóra írva, javításként.] 
múlva igen sok

2041 akadáljokat <szerentsédnek>?
2061 Lampert, a ’ most meg holt Béla királynak maradott fi

ai, kik
20 8 1 [Az egész sor a margóra írva:] tette markomban 
2111 akar venni rajtad,
2151 mellet<ted> [A F e lsé g e d  szó utólag beszúrva.]
2171 mellyben

218-2191 a’ Lengyel, Tseh, ‘s Rátzok; felekezethez hódűltak
2211 jusson esze<d>be Felségednek <kedves> kedves Hit- 

vese<d> Judit, cvagy is Sophia>
22 2 1 Bátja
222-223 I Romai Tsászár; létében vette<d> fel néha kis- 

dedsége<d>ben a’ Koronát, azután pediglen
224- 225 I neveltetté<l>ttis, ‘s ugyan ő általa Országunk

ban be hozattat<tál>ott
225- 226 I gyermeksége<d>ben el rendelte<ttél>tett
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dan el is érkezik, ’s Géjza erejét porrá teszi. Azon kivid ithonis derék Vitézek 
vágynak, kik bizonnyára véreket fogják ontani velem együtt Felségedért.

230 B u z a r e s  (Exit.)
Felséges Király, itt vagyon hadával együtt a’ Tsászár.

S a l a m o n

Meg bátorodot reménységem. Üdvözlésére indulok.

P e t r u d u s  (exit, clamat:)
235 (Heraus!)

Exeunt milites Géjsiani, faciunt present frameis venienti Imperatori.
Tum recedunt.)

H A R M A D IK  K I-M E N E T

Mert Henrick Tsászár noha az ő királyi Méltóságának meg erősittetése kedvéért 
240 jőve Magyar Országba; mind az által meg értvén a’ fogadásba való álhatatlanságát; 

el forditja mellőle védelmező fegyverét.

Salamon, Henrick, Vid, Emyei, Géjza, László, Lampert, Atha

S a l a m o n

Mély alázatossággal tiszteljük Felségedet.

245 H e n r i c k

Nem tudom, mi szerentsétlenségtek a’ nektek, ti Magyarok, hogy oly álhatatla
nok, ’s hitetlenek legyetek, hogy semmi koronás király alatt se lehessetek nyugo-

227 I abban most helyhesztessék. ez lészen most is Osz- 
lop<od> a melly, chidd el>

228 I el érkezik már hadi népével, ‘s Géjza erejét, ki illy 
nagy kétségben hozta állandóságát országlás<od>ának, 
meg fójtja, ‘s porrá teszi. [A javítás a margóra írva.]

228-229 I vágynak <melletted> kik 
II teszi<k>.

229 I <éretted> Felségedért SA. cnagyon oszlatád beszé
deddel a ’ gondos elmémet meg környékező felhőket, 
nem is kiss reménységet támasztál bennem, melly ha 
bizonyos-é, kedvem vagyon meg próbálni, a’ kotzka 
jól meg szokta mutatni, kinek minő szerentséje legyen. 
VID vessünk tehát kotzkát... (jaciunt aleas.) SA. Vid! 
bús állapotomban egy vigasztalóm! Te az ellenkező 
rész helyet vessél, én magamért vete... <SA> Uram! 
vigasztaló fáklyáját gyújtsd meg ügyömnek!... (rotat 
aleas, iacit. numerat.) kétszer őtőt vetettem... Ked
vemre szolgál a’ szerentse... VID (etiam rotat, iacit) 
meg indítom én is Géjza’ reménységének kerekét... áll

a ’ szerentsénk, tsak kilentz vagyon... SA az első sze- 
rentsének nem lehet hinni... mégis vetek, (iterum 
iacit.) változik a’ szeretsém. nints több hatnál. VID 
(etiam iacit.) nekem tiz vagyon. SA (animo paullum 
turbato iacit.) három a’ szerentse... helyesen folyik a’ 
dolog... tizen egyet vetettem. VID (etiam iacit.) próbát 
teszek magamis, hogy annál inkább ki túdódjek leendő 
sorsa Gejzának. (ut primum iacit, clamat Miles heraus, 
prodeunt Milites present facientes, qui paulo post 
adventum Hernici recedunt. Vid, et Salamon nec 
auspiciant alias sed obiri fiunt Henrico>

230-231 I BUZ (venit) Felséges <Tsászár> К. ezentúl itt 
fog lenni hadával Fejedelmi tsászár. [Javításként a 
margóra írva.]

23 6 II [A p re se n t szó aláhúzva]
239-240 I Henrick Tsászár a ’ fogadásba való álhatatlansá

gáért nyilván mutatja Salamonnak, hogy nem fog ke
zére szálni az Ország, mellyet inkább Géjzának ajánl.

242 I Vid. Gejza. László. Buzares. Emyei. Atha.

138



250

255

260

265

270

dalmas békességbe. íme, reá kinszeritettétek az előtt harmincegy esztendőkkel 
András Királytokat, hogy engedelméből szabadon dühösködhessetek az Isten fel 
szentelt Papjai, Püspöki, ’s Érsekei ellen, hogy igy magatok közt az egyességet 
fel bontsátok. Pétert, második Királytokat otsmányúl tömlötzöztétek, szemeit 
iszonyú módon ki vájtátok; Abát irgalmatlanéi fel mészároltátok; mindeneket 
dühös oroszlány módjára dúltatok, rontottatok Vatha vezérlése alatt. íme, Béla, 
nagy érdemű királytok saját életének veszedelmével mindeneket le tsendesitet, 
békességben hagyot holta után benneteket; de a’ mint látom, ezt is fel akarjátok 
dúlni, bontani. Mivel tudniillik el nem alut még bennetek a’ néhai kegyetlenség, 
az erdei vadság a’ tulajdon Nemzetségieknek meleg vérét szomjúhozó kegyetlen 
dühösség. íme, már most esmét szörnyű vér-ontást forraltok szivetekben. Sala
mont, koronás királytokat az Országa kormányozásátol, mellyet neki engedtetek 
kisdedségében, el akarjátok tiltani, abból minden ok nélkül ki vetni.

S a l a m o n

Felséges Tsászár, véremnek utolsó tseppét országom ’s Felséged mellet fogom 
ki ontani.

A t h a

Tudniillik oly álnok fogadás ez, mint a’ volt, mellyel ugyan Felséges Tsászá- 
runk’ jelen létébe fogadtad meg hóit drága Királyunk, Béla halála után, hogy ha 
a’ fenn maradt Hertzegek: Géjza, László és Lampert, kezedben engedik az or
szágot, minden bontakozás nélkül Attyok’ hertzegségében meg fogod őket tar
tani: már pediglen erőszakoson ki tudtad belőle őket.

(Henrick rotat caput.)

S a l a m o n

Mérges nyelvednek halálos fullángjával jártattad által szivemet.

(Haec iracunde dicendo abit cum Vidio.)

247-2481 legyetek, hogy sem az igaz Isten gondviselésének 
meg esmérése után, sem annak előtte nyugodalmas bé
kességbe ne lehessetek. íme <szent> István Királytok 
idejétől fogva kétszer szakadtatok el az igaz hittől, reá 
kénszeritettétek

250-2511 ellen; óldőssétek, kotsik közt szaggadtattátok, ‘s ke
gyetlen képp vesztettétek a’ nagy Isten hiv szolgait, híveit, 
saját véreteket is rettentő dűhősséggel ontottátok; hogy

2511 Vitéz Királytokat
252 I Abát, kit Péter helyében önként, ‘s nagy tapsolások 

közben Királytokká váloztottátok, 3 esztendők múlva 
pediglen irgalmatlanul fel mészáróltátok; szent Gellért 
Tsanádi, Buldus Egri, Benetha, vagy is Bezterthi 
Nyitrai, Déda Pétsi Püspököknek saját vérekkel festet
tétek tulajdon Püspökségeknek kő-falait; mindeneket

2 531 Vatha gonosz vezérlésével.
257- 258 I szomjúhozó dühösség, mellyet vad Országtok- 

bol, Scythiábol hoztatok ki magatokkal. íme
258- 260 I Salamont István Királytok’ onokájának András 

Királynak fiát Királyi Méltóságából, mellyben mind
nyájatok tetszése, ‘s válosztása szerént még gyermek
ségében tette ötét Az Attya, minden ok nélkül ki akar
játok vetni.

2651 ez, <melly> mint
267-268 I Hertzegi Magzatok: Géjza 

I engedik az Ország Kormánnyát
27 0 1 (Henr. agitat caput.)
273 I (iratus dicit, et abit.)
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275

280

285

290

295

H e n r i c k

Géjza, királyi vérednek fő Ága, kezedben adatik ma az ország kormánnyá.

G é j z a

Igen kétséges dolog országunkba nyugodalmas kormányt tartani. Azértis ke
gyes hozzám hajlandóságát Felségednek, vitéz hazafiaimnak pediglen meg nem 
érdemlett jó-vóltjokat felettébb tisztelem, de a’ királyi Méltóságra elégtelennek 
tartom magamat.

H e n r i c k

Ekép nagy kárára vagy jeles Nemzeted’ dicsőségének.

G é j z a

Salamon irigy fegyvere bizonnyal fel fog kontzólni nem sokára mind engem, 
mind Testvéreimet.

L á s z l ó

Eddig is alég kerültük el gyilkos markát, noha Vérünk legyen.

H e n r i c k

Én mondom, bátor szívvel légy, mert noha Salamon’ védelmezésére jöttem Or
szágtokban, az igazság mellől mindazáltal el nem állok.

(Abeunt.)

N E G Y E D IK  K I-M E N E T

Ezt látván Salamon, inkább halálra szánnja magát, mint sem ki vettetvén a’ ki
rályi székből gyalázatos-kép éljen. Azonban Emyei egyik Tanátsosa meg vigasz
talja őtet, tanátsot adván, miként keljen boszszút állani Géjzán azért, hogy hitetlen
sége ő miatta túdódot ki Henrick Tsászámál.

Salamon, Emyei, Vid, Buzares, Atha 

(Atka sub dumeto se recondit. Vid, et Buzares stupentes adstant.)

2751 kezedbe tétetik
I kormánnyá (ad Proceres.) az egész Ország színe őszve 
gyűljön metűl (!) hamarább, és Géjzát tetszéstek sze
rént deli erkőltsei<tekre> nézve Királynak egy szóval 
kiáltsátok fel, én Fejedelmi Méltósággal meg erősítem 
Királyi székét.

276- 2771GE bőlts beszédedből Felségednek nyilván ki ta
nultam, mi kétséges dolog

277- 2791 tartani, ezt tapasztaltam magamis, ezért meg nem 
érdemlett kegyességét felettébb tisztelem Felségednek, 
de a ’

282 I Vitéz Nemzeted’
2 841 Salamon fegyvere 
2 851 mind őtsémet, Lászlót.
288-291 1 HEN bátor szívvel légy, Henrick Tsászár mond- 

já, ki <abeunt> noha
2 911 [Áttéve a 288. sorba, ott azonban törölve.]
292-2961 Ki-menet. Salamon bújába maga magát meg akar

ja ölni, de Emyei fő Tanátsosa meg gátolja; a’ tanátso- 
kat, mellyeket tartanak Salamon Tanátsosi Királysága 
felől, Atha alattonban halgatja.

2 971 Salamon. Víd. Ernyei. Buzares. Atha.
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S a l a m o n

зоо Tűrjem-é e’ nagy szégyent? Pironkodjak-é tovább? Királyi székemből, mellybe 
két izromban űltettettem immár, illy rút, illy gyalázatos módon kell ki vettőd- 
nöm? Nem, nem tűröm, nem szenvedem, hanem vagy Gejza életét, vagy önnön 
magamét fogom ma el-végezni, ne talántán Király létemre más Királyt kelles
sék esmémem Országomban. Ezt az erőtlen lélekzetet sem tudom, mért kellene 

305 tovább vennem, fel fuvott méreggel önnön magam ellen kell dühösködnöm. 
Meg nyitom melyemet éles tőrömnek hegyével, szivem’ környékét furdalom 
tüstént kegyetlen fegyveremmel. Nem tetszik már az élet, ragadom a’ fegyvert.

(Furiose rapit ensem. Servat erectum ante se.)

Oh gyilkos fegyver, te lészesz ma szégyenemnek, bánatomnak fogyasztó vége! 
310 Te járod által irgalmatlanúl belső részeimet.

(Dirigit in pectus.)

íme, én, Salamon, Magyar Ország’ koronás királya, önnön magam mutatok ne
ked útat szivemnek setét rejtekére, menny, fertőzzél Uradnak meleg vérében! 
Tárj útat rab lelkemnek e’ testi tömlötzből való ki-kőltözésre, lélekzetemet is 

315 űzd ki minden irgalom nélkül tüdőm környékéből.

E r n y e i  (Currit. Rapit ensem eius. Abiicit.)
Mit tsínál Felséged? Mitsoda fájdalom lehet ez, melly ennyire el nyomta szivét, 
hogy immár elevenen akarja piros vérébe keverni villogó pallosát?

S a l a m o n

эго Tsak éppen ez héján volt halmos tetéztetése szerentsétlenségemnek, hogy élete
met fogyasztó kardomat ütné ki valaki kezembül. Eresz kérlek, ne hátrázzad 
erőszakos halálomat!

B u z a r e s

Felséges Urunk, mitsoda beszédet hallok?

325 S a l a m o n

Verd által melyemet hegyes tőröddel!

301- 30 2 1 kell ki vettetődnőm?
302- 30 4 1 szenvedem!!! [A további szöveg e z t a z  szavakig 

a lapalji margón található.]
303- 30 4 1 kellene esmémem
3061 mellemet tőrömnek éles hegyével 
307-308 I fegyveremmel (furiose rapit ensem.)

I fegyvert (servat erectum ante se, et loquitur ad eum.) 
3091 ezentúl bánatomnak szégyenemnek 
3111 (in pectus dirigit.)

314-3151 lelkemnek, ‘s végső lélekzetemet űzd 
3161 ER (currit foras, rapit.)
3171 tsinál<sz> <Felséged> [Fölé írva:] Felséged, minémű 
317-318 I annyira el nyomta sziv<e d>ét; akarja<d> meleg 

vérébe
318 I vére<d>be; pallos<od>at
324-325 IBU (admirabundus); hallok? <tőled?>
32 6 1 kérlek, melyemet tőröddel
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BUZARES
Hogy, hogy tenném én ezt, kinek saját véremet-is kell Felséged mellet ontanom?

S a l a m o n  (Accedit eum volens eripere frameam, et Buzares resilit.)
330 Engedj, Vitézem, végső akaratomnak, vagy mentül hamarább végezz ki e’ vi

lágból, vagy engedd fegyveredet kezemben, hogy önnön magam furdaljam által 
ódolomat!

B u z a r e s

Minémű bú, bánat vészi erre Felségedet?

335 S a l a m o n

Zsibbadnak ereim, fogyatkozik erőm, terűi a’ gyilkos méreg árja mindenfelé 
tagjaimon.

V i d

Tsillapodjon meg hértelen fel gyúladott haragja Felségednek! Holnap fel fog 
340 derülni most homályba borúit reménységének fellege.

E r n y e i

Henrick Tsászár által Géjzáért kellene ki esni a királyságból Felségednek? Ezt 
meg nem engedjük.

V i d

345 Nagy a’ dolog, mély eszmélkedést kiván. Fontoljuk meg, miként keljen szer- 
entsés végére érnünk igaz királyunk’ állandó uralkodása mellet való fárado- 
zásinknak...! Felséges Király, ha helyben hagyatik Tanátsom, soha sem Géjza, 
sem László, sem Henrick ki nem tekeri kezéből az országló paizst Felségednek, 
a’ mire érdeme, Vére, jussa és erkőltse készteti, úntatja. Álnokúl, végre erővel 

350 kell a’ dologban eljárni! A’ fegyver és az ellenség vérének ontása dütsőséges út 
volt mindenkor az uralkodásra. Meg kell tapodni erejét az ellenkező félnek.

S a l a m o n

Ha tsalárdságunk világosságra fog kelni, utolsó tsep véremet is ki ontom jusso
mért.

3281 <melletted> Felséged mellet 
3291 et ille resilit.)
3311 enged<j>d <f>kezembe fegyveredet, hogy 
334 I minémű gond, vagy félelem viszi erre [A F e lség ed e t 

szó utólag a sor fölé beszúrva.]
339 I tsillapodjon egy kévésé fel gyúladott harag<od>ja 
34 0 1 reménysége<d>nek
3421 Tsászár munkálkodásából kellene ki esn<ed>i

I Királyság<od>bol? Felségednek [Az utóbbi szó be
szúrva.]

344- 3451 VID (cogitabundus); kiván, űlljűnk le, ‘s fontoljuk
345- 346 I miként kellessék; meg koronáztatot királyunk
346- 347 I fáradozásunknak (sedent, dum cogitant, potest 

ludi brevis ariola.)
3471 Salamon Koronás Királyunk! ha
348 I kezé<d>ből; Henrick Tsászár
348-3501 [Felségednek szó beszúrva.] érdeme<d,> vére<d>, 

jusso<d> készteti, álnokúl, végre erőszakoson kell 
igyekezni jó végére, fegyver és az
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355

360

365

370

375

380

E r n y e i

Tsak egy szívvel, egy értéssel ’s bátorsággal legyünk mindnyájan, mindenek jól 
fognak lenni!

O m n e s

Életünk le tevésével petsételjük le Salamonhoz való hűségünket.

V i d

Alattomba mindenütt leseket vessünk mind a’ Tsászámak, mind Géjzának; 
szembe pediglen jó kedvet mutassunk! Most magunk közt maradjon titkos 
tanátsunk.

(Abeunt. Atha prodit.)

A tha
Oh mi veszedelmes zűrzavar, mi álnok tanátsok, ’s veszélyek készíttetnek a’ 
Tsászár és ártatlan Géjza ellen! De a’ mint által látom végét a’ dolognak, az 
egész szerentsétlenség Salamonra és gonosz tanátsosira hárámlik. A’ mi is 
méglen szerentsés tárgyra érjen, meg nem nyugszom szorgalmatos igyekeze
temben. Akár mi fortélyok ’s akadályok adják elől magokat, mérgesen erőt ve
szek mindeneken.

(Abit.)

ÖTÖDIK KI-MENET

Kiis azt álmodja, hogy Tartománnyait tűzbe látta, melly álmát jóra magyaráz
zák: Salamon, Vid, Buzares, hogy el tavoztassanak tőle leg kissebb gyanót is a’ 
következendő háborúról, mellyre már el szánták magokat.

Salamon, Henrick, Buzares, Vid

(Henrick cogitabundus exit.)

S a l a m o n

Mi oka lehet, hogy Vitéz ’s Fejedelmi Tekéntete Felségednek bús gondokkal 
szomorittatik?

360-363 I VID Titkos tanátsunk tehát köztűnk maradjon, 
mellynek kívánatos végére minden tehetségűnket alat- 
tomban intézzük.

3671 Tsászár <ellen>; Géjza, ‘s László ellen.

3 701 akadályok, ‘s fortélyok
374-376 I [Hiányzik. Helyette:] Henrick Tsászámak álmát 

jóra magyarázzák: Salamon, Vid, Buzares, ‘s hivsé- 
geket ígérik mindenekben.

378 I (Henricus cogitabundus exit.)
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385

390

395

400

405

410

H e n r i c k

Midőn hasadni kezdene a’ fényes hajnal, édes álom ereszkede szemeimre, melly- 
től gondjaimban el nyomattatván, azt álmodám, hogy Tartományim, Várasim, 
Országim emésztő tűzbe valának, ’s tsak hogy hamúvá nem levének. Most na
gyon tartok, nem talántán a honnat meg sem gondolnám, dühös ellenség üssön 
reám.

S a l a m o n

Lehetetlen dolog, hogy Fejedelmi hatalmán Felségednek erőt vegyen akár mi 
vad ellenség.

B u z a r e s

Sőtt inkább akár mi erős ellenség is Felséged’ széles Hatalmának meg 
erősítésére válik.

V lD
Készek leszünk Felséged mellet akár mikor is fegyvert fogni.

(Abeunt.)

HATODIK KI-MENET

Géjza valamennyire akarván magát mulatni, vadászást indit; de a’ meg sértett 
vadat kergetvén, el tévelyedik a’ nagy erdőben, a’ Latroktól meg fogatik, de ezek
től meg szabadittatik némely paraszt ember által, ’s a’ Város felé igaz útban igazit- 
tatik.

Géjza, László, Lampert, Petrudus, Erder

G éjza
Igen tetszik e’ zőldellő mezőn és kősziklás hegy-óldalba sok gondokkal terhelt 
elmémet valamennyire mulatni. Erder, jártas vagy már te itt, tégy rendelést, 
állíts bennünket bizonyos helyekre, hogy haszontalan ne legyen idejövetelünk!

E r d e r

Ebbe kétsége ne legyen Hertzegségednek, mert sok szép vadak lakják ezt az 
erdőt, ha úgy tetszik bele lehet sétálni, ’s bizonyos helyre rendesen állani... Itt 
méltóztassék lenni Hertzegségednek... ha a’ vad erre szalad, a’ nyilat egyene-

384 I gondjaimban [a margóra írva.]; mélyebben el nyo
mattatván

384-3851 Váraim, Országim 
389-3901 akár mi ellenkező fegyver is 
395 I Készen leszünk Felséged <ellen> mellet fegyvert 

fogni mindenkor.
3981 mulatni, László őttsével, Petrudus-sal, és Erderrel va

dászni megyen; de

399-402 I el tévelyedik. Géjza. László. Petrudus. Erder. 
403-4041 (Omnes viridi aliquo vestitu vestientur, atque ad 

sylvam recedunt.) GÉJZA Igen; mezőn, ‘s 
40 9 1 [ha-tói á lla n i-ig a margóra írva.]

I feléje lehet
410 I méltóztassék állani Hertzegségednek.
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sen homlokának vagy vékonyának kell ereszteni...! Jobb kézre tessék állani 
Hertzegségednek,... Hertzegségednek pediglen ide,... ide tessék jönni vitéz 
Generalis Uramnak!

P e t r u d u s

415 Jól vagyon, valahány vad felém fog jönni, meg mutatom, hogy egyűl egyig agyon 
fogom lőni.

L a m p e r t

Ha felém fog szaladni valami vad, mit tegyek neki hértelen?

E r d e r

420 Agyon kell lőni.

L a m p e r t

Hát ha el nem találom.

E r d e r

Ha el nem találja Hertzegséged, tehát el fog szaladni.

425 L a m p e r t

De nekem nem fog ártani?

E r d e r

Egy tseppet sem... arra mindnyájunknak különössen kell vigyázni, hogy az ál
lás-hely meg ne változtassák, ne találtán a’ nyilak gyakor röpte közbe valami 

430 veszedelem essék. Én ide középre állok, ’s meg fújom trombitámat, hogy a’ va
dak meg ijedvén, fel ’s alá futkossanak, a’ madarak is felrezzenvén ide- ’s tova 
röpdössenek, és a’ nyíl hegyére könnyebben kerülhessenek.

(Inflat. Lepus prosilit.)

Ime, ime hol ugrót fel a’ nyúl...! Géjza Hertzeg felé szalad egyenesen. 

435 L a m p e r t

íme, Petrudus felé madár röpül...

P e t r u d u s

Amarra pediglen őz szalad sebessen.

411-4131 (ad Petrudum.) Jobb kézre tetszsék <állani> jön
ni Vitéz Generalis

4151 felém odais [Az utóbbi szó beszúrva.]
415-428 I (ad Ladislaum.) ER. Hertzegségednek pediglen 

e ’ mellet a ’ fa mellett méltóztassék maradni; NB arra 
mindnyájunknak kell különösen

4 301 ide közepette
432 I repdessenek, ‘s a ’ nyil
433 I (inflat potenter, et prosolit lepus e dumeto.)
4341 ime ime hol szőke fel a’ nyúl... <Felséges> <L>Géjza; 

felé s szalad
436 I repül (avis dimittetur.)
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E r d e r

440 Haj ha! haj ha! haj ha!

G é j z a  (Ex insidiis emittit telum.)

Meg találtam.. sebét nem meszszire viszi.. vérének nyomán kergetem őtet.

E r d e r  (Illo abeunte confluunt ad locum, ubi trajecta est fera.)
Szerentsés lövés vala.

445 L a m p e r t

Bizonyosan fel fogja találni. Mi addig nyúgodjunk ez alatt a’ terebélyes fa alatt.

E r d e r

A nyereséget itt nem kell hagynunk!

L a m p e r t

450 Igen is illik, hogy kiki a’ magáét vigye magával.

(Quilibet accipit aliquid, eifert intro. Interim Géjza erret.)

G é j z a

Hová lettek vadászó társaim? Édes testvérem, László! Petrudus, Lampert, 
Erder, hová tévelyedtek el?... Nyilván a’ meg sértett vad meleg vérén meszsze 

455 be hatottak az erdő derekában, ’s most ők engem keresnek, én őket...

(Motus f it  in dumeto. Gejza suspensum pedem servat, ut in fuga.)

Tsak leg kissebb jelt adjatok... Istenem! orozz, kérlek, valami halálos veszede
lemtől, mellynek félő keleptzéjében ugyan majd bent vagyok immár.

(Frangitur ramus... inclinatur. Fistulationesfiunt.)

460 Itt bizonnyára rettentő medvék vagy oroszlányok laknak, kik még a’ fákat is elle
nem döntögetik... ime hogy harsog, mi szörnyű dűléssel esik nyakamban a’ nagy 
tölgy fa! Édes barátim, hiv szolgaim, test-őrző katonáim, kérlek segéljetek! Do
bogó szivemből a’ félelmet üresitsétek ki...! Oh, szerentsétlen vad! Szeren-

441 I (emittit telum, fugit, post feram in ipsam sylvam.)
443 I (confluunt omnes visuri sanguinem.)
444 I vala <NB>
446 I alatt. NB (intrant, interim sequitur feram Gejsa, tum 

timere incipit, ambulat, socios quaerit.)
447-4511 [Hiányzik.]
453-4541 Petrudus... Erder
456 I (fera se commovet in dumeto. Geisa respicit pedem 

metum inter et fugam suspensum tenet.)

456 II [A margóra írt rendezői utasítás az ő k e t szó mögé 
utalva];

4571 tsak valami leg kissebb; adjatok... (auscultat.)
459 I [A rendezői utasítás az im m á r  szó után utalva. A 

458-459-460 sor csak együtt értelmes.]
462 I katonáim! vagy akár kik legyetek, kiknél tudva va

gyon e’ tévelygésembe szenvedendő keserves állapo
tom! kérlek,
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tsétlenebb nyíl, mellyet oly szerentsétlenül lőttem ki, hogy illy bús, illy el ha- 
465 gyatott ügybe kerültem!... íme süvéltést hallok! Oh ha tudnám merre vágynak 

kedves társaim, sebes nyil módjára kővetném őket...! Egyenesen innet jön fü
lemben az hang. Vallyon indúljak-é utánna? Erre ugyan sürgeti lábamat a’ 
kívánság, mellyel édes Társaimmal akarok szembe lenni, de ellenbe tartóztatja 
akaratomat a’ félelem, ne talántán életemet végző vadak, vagy latrok kezében 

470 essem... Ki vagy, kérlek, ki e’ veszedelmes tévelygésembe vigasztaló hangot 
botsátasz füleimben, ’s minden jót ígérsz? Jöjj hozzám, vagy gyakor füttyen- 
tésiddel magadhoz utat mutass...! Halják szavamat, kívánságom szerént is tesz
nek, nem kételkedem, bizonyoson vitéz barátim fáradt tagjaikot nyúgosztalják, 
bátran megyek feléjek.

475 (Irruunt in eum duo latrones. Fugit.)

Jaj! jaj! jaj! László, Lampert, Petrudus, Erder, segítsetek! Oda vagyok! Jaj, jaj 
tartsatok meg!

P r i m u s  L a t r o

Álj meg! Haszontalan reménykedsz a’ fáknak, kőszikláknak. Kezünkből senki 
480 se ment ki.

G é j z a

Jaj, mi kegyetlen kezekbe kerültem! íme, mikor könnyebbséget a’ búba keres
tem, az halál horgára akadtam.

S e c u n d u s  L a t r o

485 Hidd el, hogy ez által a’ szekertze által kell ma meg halnod! Derék préda, ’s 
nagy árú zákmány vagy, ha-életed nem akarod veszteni tüstént.

G é j z a

Ugyan azon félelemre kérlek benneteket, mellyel az illy halálos szerentsétlen- 
ségtől féltek, engedjetek meg.

490 P r i m u s  L a t r o

Ezentül agyon sújtlak, ha tsak nagy áron meg nem szabadítod magadat.

4651 el hagyatott nyomorúlt ügyben kerültem... (fistulat in 
sylvis aliquis, Geisa stat attonitus)
II sűveltés [Értelemszerűen javítva.]

46 6 1 őket; (fistulat)
469-4701 kezekben essem ... (fistulat)
472 I mutass, (fistulat 2. et tér)
475 I (pergit audacer, repente irrunt in eum 2 latrones, 

clamat, fugit.)
476-477 I vagyok, ime most jutottam már végső pállyám- 

hoz! jaj jaj tartsátok meg életemet!

478 I (latrones eum insequuntur.) PRIMUS LATRO 
4801 ment ki. (capitur.)
48 2 1 kezek közé kerültem 
48 5 1 meg halnod, (tenent eum.)
486 I akarod végezni
488-4891 ez illyetén halálos szerentsétlenségtől önnön ma

gatok is féltek, őrőzkődtők, engedjetek meg.
490 I (levat securim contra caput eius.) PRIMUS LATRO
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G é j z a

Oh, Uram, segélj meg!

S e c u n d u s  L a t r o

495 Semmit sem hajtunk mi a’ szóra. Pénzt olvass mindjárt markunkban, egyébként 
halálnak fia vagy!

G é j z a

Ha életemnek meg nem engedtetik is, mégis örömest oda adom, valamim vagyon. 

(Dat eis aes in sacco. Deponit ea omnia.)

500 P r i m u s  L a t r o

E’ még nem elég, hanem fegyveredet, nyiladat, tarisznyádat és süvegedet is ide 
rágd le! Ezt ha tselekszed, valamivel tovább élhetsz.

G é j z a

Oh, keserves váltás! íme, vegyétek fegyveremet, nyilamat, melly e’ keserűség- 
505 ben ejtette szivemet! Oszszátok fel magatok közt valamim vagyon, nem bánom, 

tsak életemet ne fogyaszszátok!

(Venit Bárdosi. Latrones aufugiunt terrae alliso Geisa.)

B á r d o s i

Gyilkos! gyilkos! Siessetek utánnam Társaim, ide, ide mentül szaporábban, e’ 
sio gonosz és embervért szopó latrokat rab szíjra kell fűznünk...! Oh szegény em

ber, miként jutottál ide?

G é j z a

Véletlenül.

B á r d o s i

sis Hogy hogy?

G é j z a

Vadászni jöttem ide társaimmal, de hogy felém szalada egy vad, ellene bo- 
tsájtám nyilamat, meg is sértetem, de el nem eset, hanem én vére nyomán mind 
addig kergettem, méglen az utat el nem vesztettem, ‘s ezek kezébe nem estem.

498 I valamim nálom vagyon.
499 I [D ep o n it ea o m n ia  a II 505 után téve.] 
5011 tarisznyádat, süvegedet, ‘s ruhádat is 
502 I tovább élsz.
505 I közt, nem bánom, valamim vagyon 
507-508 I venit Bárdosi. / BÁRDOSI

509-5101 hamar siessetek utánnam, jöjjetek mentül szapo
rábban Társaim! e ’ gonosz

5101 fűznünk (diffugiunt terrae alliso Geisa, rebusque eius 
hinc inde perditis.)
II fűnűnk [Értelemszerűen javítva.]

5171 szalad<na> a
518-5191 sértettem, úgy hogy vére; kergettem ötét
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520

525

530

535

540

BÁRDOSI
Oh, szegény, kelj fel!

(Levat Шит.)

Hol ‘s minő sebet ejtettek rajtad?

Géjza
Még ugyan sebet nem ejtettek rajtam, de a’ szörnyű ijedség még mostis felet
tébb sartzól. Kérlek, igazits útban.

BÁRDOSI
‘S hová készülsz?

Géjza
Tsak a’ Városba.

BÁRDOSI
Szivessen meg tselekszem.

Petrudus viszsza térvén a’ vadászásbol, semmit sem is tudván Géjza el tévelye- 
dése felől, jelet lát az égen, mellyet Godofréd az égi Tudományba jeles Doctor ze
nebonára magyarázza; azértis Petrudus a’ Tsászár Palotája előtt álló strázsának 
erőssen tiltja, hogy arra senkit se ereszszen.

Petrudus
Helyesen mulattam magamat vadászással. Ideje már, hogy a’ Felséges Tsászár 
Udvarába siessek... De mitsoda jelet látok? Ide oda külömbféle képpen tétováz

(Colligit res ejus.)

Gyere utánnam!

(Abeunt.)

HETEDIK KI-MENET

Petrudus, Godofréd és két Katona

5231 ejtettek tagjaidon?
532-534 I tselekszem. gyere utánnom. (abeunt. Rusticus

538- 541 I jelet... GOD (cum tubo venit.) Parantsolatjára 
539II [A P e tru s  szó fölé beszúrva: du.]

539- 5401 Petrudus strázsát állít.
54 1 1 Godfréd
5441 siessek... (videt signum in coelo, currat vocari Godo-

colligit vestes.)
537-538 I vadászásbol, Jelet lát a felhőben, mellyből God-

fféd
538-5391 zenebonát jövendői fredum.)
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545

550

555

560

565

570

szívem, ez is, amaz is őtlik elmémben. Nem tudom mire vélni a’ dolgot. Nosz- 
sza, hivjátok el hamar Godofrédet, magyarázza meg a’ jelet!

(Donec Godofréd cum tubo veniat, considerat signum.)

Ebből én semmi jót sem tudok jövendölni.

G o d o f r é d

Parantsolatjára az Urnák, Vitéz Generalis Uramnak jelen vagyok, méltóztassék 
parantsólni velem.

P e t r u d u s

Te az egek’ forgását, ‘s azokon gyakran elől kerülő jeleket visgálod, fontolod; 
jövendőid meg, mit jelent ez a’ jel!

(Godofréd diu per tubum aspicit.)

G o d o f r é d

Bal szerentse! Meg botsásson Vitéz Generalis Uram, ha nem fog kedvére lenni 
magyarázásom!

P e t r u d u s  
Bizvást szólj!

G o d o f r é d

Fel vont nyil, dob, trombita, zászló, vér-patak, tűz nagy háborút és veszedelmes 
tsité-patét jelent a’ nép között.

P e t r u d u s

Eleit kell tehát venni korán a’ zendülendő háborúnak... Te (Stat in vigiliis 
Miles, ad eum.) tudom értz a’ szived, vas a karod, akár ki akarna erre a’ Tsászár 
vagy Géjza udvarába jönni, be ne erezd, hanem üsd, vágd mind halálig.

M i l e s

Ha városi polgár lészen is?

P e t r u d u s  

Üsd, vágd.

5501 Urnák fő Generalis
555-556 I (diu per tubum speculatur, tum tristi vultu et 

voce dicit:) GOD
561-5621 GOD (aspicit per tubum) fel vont 
565 I venni tehát

I háborúnak... (<collocat> militem in vigiliis stantem 
alloquitur) te <itt strázsát álj>,

566 I tudom, réz, értz a ’ szived, vasakaratod [Értelemsze
rűenjavítva.]
I a karod (Miles frameam extrahit et illa facit present.)
II vasakarod

566-567 I a’ Tsászár udvarába
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M iles
Ha a város egy tagja vagy Bírája leszen is?

Petrudus
575 Üsd, vágd!

M iles
Ha Salamon udvarából való leszen is?

Petrudus 
Üsd, vágd!

580 M iles
Ha ajándékot hoz is?

Petrudus 
Üsd,vágd!

M iles
585 Ha hadi Vezére vagy fő Tanátsosa leszen is Salamonnak?

Petrudus
Üsd, vágd...! Senkinek se nyíljon meg az ajtó, senkinek se hidj, senkit be ne 
ereszsz. Inkább halj meg, mint sem erre botsáss valakit!

(Abit. Miles vigilat. Tum Milites, Buzaris veniunt.)

590 NYOLCADIK KI-MENET

Nem nagy üdő váltatva Salamon’ részéről való katonák a’ Tsászár Uttzájába 
menvén, az ott álló strázsát háborgatják, melly háború Vid és Petrudus által tsil- 
lapittatik le.

Tsászár katonái, Salamon katonái, Vid, Petrudus, Buzares 

595 (Miles Geisae stat. Salamoniani illae veniunt cum musica. Saltant.)

5881 mintsem bé botsáss valakit, sőtt még erre jönni se en
gedj valakit.

589 I (Petrudus abit, miles vigilat, audito strepitu venien
tium, auscultat.)

591-5921 Buzares, Magyar Hertzeg Katonái Petrudus strá- 
zsája ellen támadnak, melly támadást a ’ Vezérek Vid, 
és Petrudus tsillapitják le.

594 I katonái. Buzares katonái,
595 I (Miles Imp. stat in vigiliis Milites Buzaris veniunt 

cum musica sonat.)
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M i l e s  G é j s a

Ver to?... ver to?... ver to?...

M i l e s  S a l a m o n i s

Verto?

600 M i l e s  G é j s a e

Felelj, ki vagy, mert biz ebet fogsz!

(Canit. Fides etiam canunt.)

M i l e s  S a l a m o n i s

Mi gondod rá, akár ki vagyok... 
eos Tele hassal bú nélkül, muzsika szóval múlatunk,

Eszünk, iszunk, tántzolunk, nintsen bajunk, mert jó laktunk.
Jobb igy élni, mint úgy álni,
Tőke módra istrázsálni 
Bötsűleted szélbe szálni.

ею Noszsza pajtásim, vigadjunk egyre! Húzd meg!

M i l e s  G é j s a e

Ver to?

M i l e s  S a l a m o n i s

Nem jősz katonának,

615 M i l e s  G é j s a e

Horjátok el magatokat, ti emberek képtelen tsudái, mert -  !

M i l e s  S a l a m o n i s

Mitsoda, te mondasz bennünket emberek képtelen tsudáinak? Mindjárt itt adod 
ki lelkedet!

620 (Capit ensem, sed non extrahit. Musici aufugiunt, aliique. Vid exit,
Miles Salamonis cadit ad ictus.)

5971 VIGIL Verto?
I M.[ILES] B.[UZARIS] ver to? [A továbbiakban a je 
lenetben Miles Salamonis helyett mindenütt Miles 
Buzaris.]

600 I M.[ILES] I.MPERATORIS 
602 I [Hiányzik.]
6051 muzsika közt tántzolunk.. . II muzsik 
607-6101 nem jősz katonának?... noszsza pajtásim, vigad

junk egyre, (modicum saltant.)

606II isz<a>unk 
609 II szél<t>be 
611-614 II [Hiányzik.]
615 II M[ILES] I[MPERATORIS]
62 0 1 et non
6 2 1 1 M[ILES] I[MPERATORIS] (clamet, certant, Miles 

Buzaris cadit.)
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M i l e s  S a l a m o n i s

Heraus!... nyakad tsigájába vágom fegyveremet ezentül... Tsászáromért örö
mest ontom véremet. Heraus!

625 V lD
Mi dolog ez gonosz-tévő, tehát igy kell az ártatlannal bánni?

M i l e s  G é j s a e

Fő Vezéremnek parantsolatja szerént tselekedtem, ki erős parantsolatúl hagyá 
meg, hogy erre senkit se ereszszek, ha pediglen erőszakoson akarna által menni 

630 valaki, értz mellyemet ellene vessem, ‘s végre keresztül járjak rajt.

V i d  (Ictum ei dat plano gladio.)
Azt tud meg, hogy ennek halálát haláloddal fogod meg fizetni.

M i l e s  G é j s a e

Jaj, jaj heraus! Heraus!

635 (Exeunt duo, tres Milites.)

V id
Minémű hadi törvényiek és szabadságtok vagyon nektek, hogy az ártatlan em
bert szabadon meg ölhessétek.

M i l e s  G é j s a e

640 A’ ki erőszakot tészen a’ strázsán, hadi törvényünk szerént meg ölhetjük azt. 

P e t r u d u s  (Exit.)
Mit tsinálsz barátom embereimmel? Azt tudd meg, hogy a’ ki katonáimat bánt
ja, engemet bánt! El semis tűröm rajtok tett verésedet. Velem kell verekedned, 
hogy kezem által adózzál... ide... középre jöjj egy szál kardra!

645 V id
Egy tseppet sem irtózom, sok izromba próbáltam már vitézségemet.

(Dum locum deligunt, et iám levant gladium, accurrit Buzares per brachium
retinet eos.)

625-627 I (ruit in certamen, musici per scenas aufugiunt.) 
VID (dum cadit Miles exit)

628-630 I ki tudniillik meg hagyta erős parantsolatúl, 
hogyha valaki erőszakoson akarna erre menni, értz 

6301 vessem ellene
6311 УГО (gladio plano percutit Militem Imperatoris.)

634-635 I jaj, jaj, jaj! heraus! heraus! (dum 4 milites Imp.
veniunt foras, ad eos loquitur Vid.)

637-638 I hogy még az ártatlan embert is; meg ölhessétek?
(iracundus exit.) PET 

647-648 I deligunt, exit Buzares.)
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ВUZARES
650 Állapodjatok meg Vitézek! Az ember’ élete minden aranynál drágább. íme, bé

kesség’ napja ma tetszik fel.

Petrudus
Vid, valamit velem tettél, hidd meg, hogy a Felséges Tsászárral tetted.

VlD (Flectit posito gladio. Tum surgit.)
655 Botsáss meg kérlek, meg vallom rósz mérészségemet!

Petrudus
Kelj fel vitéz Vezér!... Te esmét strázsát álj!

(Faciunt sibi present gladiis, et abeunt.)

KILENCEDIK KI-MENET

660 Atha mind azon tanátsokat el beszélli Géjzának, a’ mellyeket ellene tartót Sala
mon Tanátsosival. Mely hivségét Athának tulajdon nyilával jutalmazza meg Géjza.

Géjza, Atha

G éjza
Nagy bizodalmám vagyon, hogy szomorúságom vigasságra fog térni, mert a’ 

665 királyi koronát örömest Salamon Atyámfiának engedem.

Atha
Kegyelmes Hertzeg; fel fordúlt Országunk erős Istápja, valamit akarnék szól- 
lani, ha meg halgatnál.

G éjza
670 Szólj bizvást, kedves Athám!

Atha
El rejtettem a’ minap magamat ebben a’ berekben, és észre vettem, hogy felettébb 
fel háborodot ellened Salamon azért, mert mind sogora, Henrick Tsászár, mind az 
Ország’ Tagjai Fejedben akarják tenni rövid üdő alatt a’ királyi koronát, és ugyan

6501 meg Vezérek.
653 I hogy Felséges Tsászárommal
654 I VID (cadit in genua.)
657 I Vezér (ad militem suum.); strázsádat áljad.
658 I (Faciunt sibi invicem present framea, ac abeunt.) 
6601 Atha Géjzának ki nyilatkoztatja mind azon tanátsokat,

I ellene forralt
6611 hűségét tulajdon köntösével jutalmazza

66 4 1 hogy szomorú ügyöm
667 I Kegyelmes <Hertzeg> <Királyunk> Hertzeg!
668 I ha meg halgatná<d>l <Felséged>
672 I Salamon felettébb
6731 <ellened> <Felséged> ellened 
673-6741 [Az első m in d  a sor fölé beszúrva.]; az egész Or

szág Tagjai <Hertzegséged> fejé<d>ben kívánják tenni 
6741 koronát <Felségednek>
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675 ebben a bújában annyira el merült már, hogy saját pallosával által verte volna ma
gát, ha Tanátsosi, vagy is inkább Országunk’ békességét fel bontó Latrok, Vid, 
Emyei és Buzares meg nem fogták volna kezében a’ fegyvert, ‘s igy meg nem tar
tották volna életét. Meg háborodván itt mindnyájan ollyan tanátsot tartottak tal
pon álva felőled, hogy ha egyéb képp nem, erőszakúl ki törülnek e’ világból.

680 G é j z a

Oh éktelen gonoszság, oh szerentsétlen tanáts! Miként önthetné ki Salamon édes 
Atyánkfia rokkoni vérünket ártatlanúl?... Kérj, barátom, jutalmat hűségedért!

A t h a

Az ő Hazáját szerető, igaz szív jutalmat nem vár.

685 G é j z a

Ne kívánd, hogy háladatlan legyek!

A t h a

Szerentsém nekem az, ha javára lehetek Hazámnak.

G é j z a

690 Nálom, ‘s maradékimnál örök emlékezetbe leszesz. Azon kívül hozzád hajlan
dó szivemnek jeléül leg drágább nyilamat oda adom ajándékul. Hallod-é Le
gény, eregy, ‘s hozd ide a’ nyilat!

(Intrat Miles, eifert sagittam.)

Veszedelembe forog életem nem külömben, mintha párt-ütő, erőszakos ember 
695 volnék... Fogd,... ez az igaz hűségednek fenn maradandó bére!

(Henricus cum reliquis venit prius tamen Gejza et Atha intrant.)

TIZEDIK KI-MENET.

Henrick Tsászár meg akarván békéltetni az Hertzegeket, nyilas Játékot rendel, 
mellybe nyertes lévén Géjza, a’ Tsászár saját kard-szijával ajándékoztatik meg,

675 I annyira ment, hogy 
676-677 I Vid, Buzares, és Emyei
678-679 I mindnyájan, talpra álva ollyan tanátsot tartottak 

felőled
6791 erőszakoson nem sokára ki torolnék 
6841 nem vár, ha akár oszlopa, akár békessége mellet fára

dozik hazájának, semmit sem kérek.
686 I hogy olly háladatlan

688 I szerentsém jovára lenni Hazámnak.
691-692 I köntösömet oda adom ajándékul, (mittit militem 

pro veste, fert, dat ei.) Hallod-é Te legény 
II <kőntos> nyilamat

6921 ‘s leg szebb, ‘s drágább köntösömet hozd ide...
695 fogd... ez igaz 
69 6 1 (Abeunt.)
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700

705

710

715

720

725

a’ mi annyira éleszti Salamonban az előbbi irigységet, hogy el nem titkolhatván 
már azt, nyilván kezdené mutatni.

Henrick, Salamon, Gejza, Vid, Atha, László, Lampert, Emyei, Katona

H enrick
Tudom, okos értelmetekkel igen is fel értitek, Vitéz Hertzégek és Magyar Nem
zetetek fő dütsőségi, hogy az aprólék dolgokat is igen nagyra neveli a’ békes
ség, a’ viszsza-vonás pediglen leg nagyobbakat is meg aláz, öszve dönt. Erre 
nézve tselekedjétek meg, hogy táguljon haragtok siirü homállyá, a minek hogy 
bizonyos jelét adhassátok, ime nyilas játékot állítok, mellyben hajó szívvel mu
latjátok magatokat, jele leszen békés sziveteknek.

Salamon
Az hely éppen helyesen vagyon el készítve.

Henrick
A’ ki nyertes leszen, az az el találja a közép pontot, saját kard-szijamat veszend 
el ajándékul.

G éjza
Felséges királyunk, méltóztassék elöbszőr próbálni a’ tárgyot!

Salamon
Ezt örömest tselekszem...

M iles
Haszontalan lövés volt.

Salamon
Semmi a, tsalja gyakorta az embert a’ reménység.

G éjza
Nekem talán szolgál a szerentse...

M iles
Helyesen vagyon.

700 I a’ mi cnagyon neveli> Salamonban <az előbbi nagy 
irigységet* éppen világos gyűlőlségre hozva az eddig, 
a’ mint ki telt tőle, el titkolt irigységet.

702 I Salamon. Emyei. Vid. Buzares. Géjza. László. Atha.
II Vid. <Atha.> László. [A törlés ellenére Atha szerepel.]

703-708 I <HENRICK Tágulnak immár a’ gondok, mellyek 
eddig terhelték elmémet... nem vészen ditséretes győ- 
zedelmet az ellenségen, valaki tudatlan az hadi mester
ségben. azért tetszik nekem itt hasznos, és egyszer

smind mesterséges nyilazással mulatni magamat. Tu
dom okos [Henrick további szavai a bal margóra írva.] 

70 7 1 tágulj<a>on<ak>
70 8 1 s ennek bizonyos jelét is mutassátok 
70 9 1 jelét adjátok békés sziveteknek.
718 I ezt kegyelmes Fejedelmünk engedelméből szivessen 

tselekeszem. <attrahit sa> [A szövegben írva, ezért tö
rölve.] (attrahit sagittam, et mittit.)

72 4 1 szerentse. (mittit.)
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L ászló
Testvérem szerentséje közös velem. Bátran botsátom nyilamat...

M iles
730 Tsak egy pitziny híja volt, hogy közepét nem érte a’ tzélnak.

L am pert
Sokszor próbált erkőltsőmőn új próbát teszek mostis.

M iles
Tsak két únyit hibázot.

735 A T K A

Nem tsupán a szerentse forgásában, hanem erkőltsömben bízom leg inkább...

M iles
Ditséretes lövés volt ez is.

E rnyei
740 Fő Vezér létemre bizhatok a’ nyilazás béli tudományomban...

M iles
Géjza Hertzegnél jobban senki se találta el a’ tzélt... íme nyilának helye!

H en rick
Vedd el vitéz Hertzeg kard-szijamat deli erköltsödnek érdemes ajándékául. Élj 

745 szerentsésen Magyar Nemzetednek örök örömére, és dütsőségére...

G éjza
Halhatatlan leszen nálom kegyessége Felségednek.

Sa lam on  (seo rs im )
Oh, mi hértelen boszszúság lepi el szivemet!

750 E rnyei
Halkai jelentse indulatját Felséged, ma királyunknak köszöntjük!

731-7321 AT<HA> [mondja LAMPERT helyett.] 
733-7421 MIL (interponit duos digitos) alég tehetem közbe 

két újjomat, olly közel járt a ’ közép ponthoz. УГО ép
pen nem újjság nálam a’ nyilazás. nints mitől tarta
nom, hogy meg nem fogja előzni nyilam Géjza nyilá
nak erkőltsét. (mittit) MILES semmi lik sem láttatik. 
ERNYEI valaha, nem egy könnyen vette ki valaha ke
zemből a ’ nyilat, van reménységem, (mittit) MILES 
félre repült. BUZARES nagy szégyen vólna, ha fő

Vezér létemre el hibáznám a’ közép pontot, (mittit) 
MILES Géjza kiss királynál jobban 

7441 jeles erköltsödnek
7451 Nemzetednek őrömére, ‘s őrök dütsőségére. (Henricus 

dat Gesae, qui accipit.)
7471 Fejedelmi kegyessége
7491 oh mi nagyon mardossa szivemet az hirtelen boszuság! 
750-751 1 Er (seorsim ad Sál); <Hertzeg> Felséged 

II [A ma szótól a mondat végéig a margóra írva.]
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G éjza
Nagyon félek, netalántan meg érjen ma az irigység fullángja.

VlD
755 Nekem ugyan feles fájdalmamra vagyon, hogy te vetted el a’ nyertesnek rendelt 

kard-szijat.

G éjza
Örvendek. Kiis hirdetem nyilván az egesz nép előtt a’ drága kegyességét Felsé
gednek.

760 Salamon
A’ vigasságot gyászos szomorúság szokta fejezni.

Atha
De az igaz szivn soha sem fél tőle, mert minden állapotot egyaránt tűr.

VlD
765 El hidd, Géjza, hogy nem sokára vérbe fordulnak tagjaid. (Abit.)

Ernyei
Kardot vonok reátok... (Abit.)

Salamon
Ellensége vagy királyságom állandóságának, de azt tud meg, hogy boszszút ál- 

770 lók erőmből. (Abit.)

L ászló
Tele vágynak méreggel mindnyájan.

A tha
Torkokra forr, mert szerentséjeket ‘s életjeket fogják veszteni fegyverem által. 

775 H enrick
Győzedelmeskedtél, Géjza. Látom mind az Isten, mind szerentse, mind deli er- 
költsöd, mind az ország reád akarják bizni az országot. (Abeunt.)

753 I talántán nagy gyűlőlség fullángja támadjon ellenem I tűr. (quilibet fa c to  suo serm one intrat cum  indignatione.)
ma. 7671 rántok ma ellened.

757- 758 I GE <vigadok> őrvendek, <’s tapsololo kiis
758- 759 e drága kegyességét Felséges Tsászárunknak (Prae-

768-7701 [Buzares mondja.]; vagy Salamon királyunknak, 
kinek régen jussa vagyon az ország koronájához, 
(abit.) SALAMON boszszút állok egész erőmbűl. 
(abit)

cingit se balteo. Ernyei clam ei minatur.) 
760-7611 [Buzares mondja]; szokta kővetni. 
7631 igaz s z ív 776-777 I az Isten, mind deli erkőltsőd; az Ország szava 

neked rendelte a’ királyi hatalmat, (abeunt.)II szivu
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ÉNEK

A’ Ravaszság ékesen énekelvén el alitja az ébrén vigyázást.

780 (Gladii, sagittae, hastae, clavae hinc inde pendebunt in scenis. Inter quae dormit
vigilantia svaviter canente dolo.)

1. Hives szellő fújdogál,
Aludj el, ébrén vigyázás,
Vidám napod járdogál

785 Aludj el, ébrén vigyázás!
2. Meg fojtod pokol torkát,

Aludj el, ébrén vigyázás,
Meg győződ Mársnak markát,
Aludj el, ébrén vigyázás!

790 3. Sem fegyver, sem ellenség
Sem bú, sem kelletlenség,
Sem más szerentsétlenség 
Rád nem szál illetlenség.
Aludj el, ébrén vigyázás!

795 4. Itt függ a gyilkos lántsa,
Hogy tüstént szivét szántsa,
Kinek lesz olly tanátsa 
Hogy élted’ tőrbe rántsa.
Aludj el, ébrén vigyázás!

goo MÁSODIK VÉGEZÉS

ELSŐ KI-MENET

Petrudus meg értvén az hir-hordóktol, hogy merő fortélysággal fordul fel Sala
mon Udvara, le téteti katonáival a fegyvert, ‘s haza küldi őket azért, hogy, ha Sa
lamon katonákat akarna szedni, ők-is hozzá áljának tettetés kép, hogy általuk meg

sós tudhassa Salamon’ hadi készületét.

7781 [Hiányzik.]
7801 RAVASZSÁG (gladii; hastae hinc inde 
7811 v ig a la n tia  s v a v ite r  d o rm it c a n e n te  d o lo ... ab eu n tib u s  

A c to r ib u s  d e m it titu r  au la ea , tum  p en d e n tib u s  arm is, e t 
ia c en te  v ig ila n tia  a ttra h itu r , cantus, scen a e  a ng-  
licanae.

790II [A sor előtt a versszak nem kapott sorszámot.]

795II [A sor előtt a versszak nem kapott sorszámot.] 
793-796 I [A 3. versszak az első után, annak részeként kö

vetkezik.]
803 I fordúl-fel egész Udvara Salamonnak
803- 804 I hogy ha verbuválni akarna Salamon, ők is
804 I áljának, de tsak téttetésből,
804- 805 I áltolak inkább meg tudhassa a készületet.
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810

815

820

825

830

Petmdus és Katonák

P etrudus
Oh, átkozott kevély vágyódás! Oh, mérges irigység! Hát nem elégedtél még 
meg sokaknak veszedelmekkel? Kiket keleptzédbe kerítettél. Édes, hiv katonáim, 
fegyverkedő Legényeim, ha még is bé hathat szivetekbe szavam, kérésem, te
gyétek le hadi ruháitokat, vegyetek bútsut már a’ Marstol.

M iles P rimus
Noha nehéz meg válnunk szokott fegyverünktűl, mindazáltal hogy ebben is en
gedelmeskedjünk vitéz Generalis Urunknak, meg tselekszük.

P etrudus
A’ kardot, a ’ nyilat, a’ kopjákat, a’ lántsákat tegyétek le, inkább kapát, vass vel- 
lát, gereblyét, ösztökét, ostort vegyetek kezetekben!

M iles Secundus
íme, mind ezeket meg tselekszük akaratod szerént... Isten hozzád!

Petrudus
Meg áljatok egy kévésé, mind ezeket tsak tettetésből tselekedjétek, úgy, hogy 
ha Salamon Buzares fő Generálissá által új katonákat akarna szedetni, tüstént 
közikben áljatok, hogy egész készületét annak utánna hamarább tudtomra ad
hassatok. Evvel hazátoknak békességet fogtok hajtani.

M il/tes  O mnes
Tiszta szivünkből engedünk szavadnak. (Abeunt.)

Petrudus
Látom vér-ontás nélkül le nem tsendesedik Salamon irigy haragja... El megyek, 
és serényen leszek rajta, hogy jókor bé vághassam útját kész fortélyainak. (Abit.)

Géjza saját kardjával ajándékozza meg Athát, kinek el menetele után katonáit a’ 
Táborba küldi, hogy készületek legyenek minden véletlen történetek ellen... azon
ban, hogy a’ Tsászár Palotája felé indul, ellene rohan Emyei órozúl, ki már lesel- 
kede utánna.

második  ki-menet

808 I <Oh otsmány dőlfősség!> oh átkozott
809- 8101 hiv Vitézeim! fegyverkedő
810- 8 1 1 1 szivetekbe Fő Vezértek szava, Generálistok ké

rése, tegyétek
814 1 Vezérünknek, Vitéz Generálisunknak 
8161a kardot (frustatim deponunt arma sua.)
8191 meg teszszűk

I hozzád Jó Vezérünk, (volunt abire, sed retine <et> eos.) 
820-8211 PE <Mind> meg

825-8261 MILTES (!) OMNES amint parantsólsz velünk, 
úgy fogunk tselekedni. (Abeunt.)

828 I vér-ontás nélkül ki nem megyünk Magyar Ország
ból... el megek, ‘s megyek

8291 hogy be vághassam útját Salamon fortéljainak. (Abit.)
831-834 I saját kardját Athának adja hűségéért, azután 

Ernyei az úton találván Géjzát kard nélkül kergeti, ‘s 
halálnak szánja; de Géjza szaladással meg menti ma
gát.
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835

840

845

850

855

860

865

Géjza, Atha, Emyei

G éjza
Mint folyik a’ dolgunk, édes Athám?

A tha
Egy átaljában ugyan ki nem tanúlhatám a’ ravasz készületeket, de az is, a’ mit 
észre vettem, merő méreg, merő vér ontás, harag, gyilkosság; dúlnak fúlnak tud
niillik együl egyig a Salamon emberei, ki ellen, s miért, azt meg nem érthettem 
bizonyoson. Már is oroszlány módjára ordítanak, dühösködnek, ütközni, vias
kodni mentül hamarább akarnak.

Jaj, mind ellenem vágynak a’ készületek. Engem fognak tépni, szaggatni. Kér
lek, édesem, légy állandó hivségedben, mellyet eddig sok példákkal bizonyítot
tál. íme, tulajdon kardommal ajándékozlak meg... Hallod-é Legény, eregy, 
hozd ki! (Miles Abit.)
Mivel ennyire kegyetlenkedik már ellenem Salamon, meg eshetik, hogy akár 
hol kaphassák jó barátimat, halálos veszédelembe kerítsék életeket. Erre nézve 
készen légy teis az ellen-állásra mindenkor... (Fertur gladius.) Vedd el fegyve
remet, a’ nevem is fel vagyon metszve rajta!

Érdemem felet való ajándék ez, jeles kegyességed jeléül soha nem leszek nála nélkül. 

G éjza
Hűséged nagyobbat érdemel. Most esmét kérlek, adj tanátsot, miként kellessék 
meg kélelnem őket szép szerivel?

A tha
Meg kélelned? Ez lehetetlen, mert még a’ kősziklákat is tördelik, hasogatják 
mérgekben. Tsak hogy egy mást fel nem falják, annyira el ragadtattak már 
dühösségektől. Azon kívül éppen illetlen hozzád ez a’ kélelés, mivel az egész 
Ország kívánságára ‘s édes Atyád királyi méltóságára és tulajdon erkőltseidre 
nézve igaz jussod vagyon neked is a’ királysághoz. Néped is számoson vagyon.

G éjza

A tha

G éjza
Tehát erejeket erőszakoson igyekezzem meg tömi?

835 I <Vid> Ernyei. (uterque simul exit.)
8391 ez egész ravasz
840-8411 tudniillik a’ Salamon emberei egyűlegyig 
8411 ellen, azt meg nem 
846 I édessem!
846-848 I [légy á lla n d ó  szavaktól a rendezői utasításig a 

margóra írva.]
8511 hozd ki, ‘s add kezében Vitézemnek (Mii. efert) Vedd el 
849-8511 [Hiányzik.]

851-8521 vedd el <azért> fegyveremet, ‘s ahol kapod ellen- 
ségimet, üsd, vágd őket... a’ nevem 

854-8551 való kegyesség, és ajándék ez. GE 
8591 hasogatják, tőrdelik egy 
860II. egy [A sor fölé beszúrva.]
8621 kívánságára, ‘s Atyád
862-863 I méltóságára nézve jussod
865 I tehát <el rejtsem e’ magamat előttük, vagy> erejeket
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870

875

880

885

890

895

Atha
Erőn erővel kell erőt venni. Méglen el nem hágy életem, méglen ezt a karomat 
bírom, még fegyverem éle meg nem tompúl, méglen utolsó tsep vérem eleveníti 
szivemet, el nem állok mind addig mellőled, vini, tsapdosni, öldősni fogom el- 
lenségidet.

G éjza
Én ugyan Atyám fia ellen karomat, fegyveremet soha önként fel nem akarom 
venni, mert el iszonyodom, tsak képezvén is magamban az atyai fiai vérnek on- 
tandását, és ugyan ezen kegyetlenségnek éktelensége el rettent a’ viaskodástol.

Atha
Kegyelmes Hertzeg, tartozunk életünket védelmezni az erőszakosok ellen, 
ezért is mivel ő támad ellened, élted végére járni ő akar, szükség, hogy szem
ben álj vele, ‘s magadat, Testvéridet és Országunk boldogságát deli bátorság
gal védelmezzed. Én azonba fortélyos módok fel találásában fogom eszemet 
fárasztani, hogy erőnket, tehetségünket az okos fortélyokis erősítsék, gyámo- 
litsák. (Abit.)

G éjza
Isten veled, drága Athám!... Ti siessetek a’ Táborhoz, mondjátok meg Petrudus 
fő Generálisnak, hogy akár mi véletlen történetek és következések ellen a’ fegy
verek, és más egyébb eszközök jo rendbe legyenek...! Én a’ Tsászár Palotája fe
lé megyek, hogy tudtára adjam a’ dolgot, és Salamon sogora hitetlenségének 
kárhoztatására ingereljem őtet.

(Dumpergit, Ernyeifuriosus eum retrudit, fugit, sequitur, capit.)

Ernyei
Majd bele keveredői már régen meg vetett tőrünkbe, Te régen óhajtott vad állat, 
majdan ki ontod gonosz véredet, ki adod átkozott lelkedet, Istentelen. Hogy 
mertél előttem botrogálni? íme, oda sietek most, a hová bennem és királyomba, 
Salamonban az ellened forró méreg visz, ragad. Meg nem nyugszom addig, va
lameddig kegyetlen véreddel meg nem festem a’ főidet, meg nem hevítem ki 
köszörült kardomat, apróra nem vágom lelkedet. Buzgányomatis homlokodon

868 I meg <top> nem tompúl 
I elevenitendi 

872 I akarom önként venni
873-874 I atyafiai vérnek szörnyű ontandását, és ugyan 

ezen atyafiak ellen való kegyetlenségnek 
878 I országunk’ szerentséjét, dűtsőségét deli bátorsággal 
880-881 1 erősítsék, (abit).
883 I Ti siessetek a’ Táborhoz mondjátok hogy a’ fegyve

rek, ‘s más egyébb eszközök jó rendbe legyenek. [Be
toldásként a margóra írva.]

8851 én <pediglen> a’ Tsászár

886 I mentül <hamarább> a’ dolgot, <’s védelmező fegy
vert, segítséget tőle alázatoson kérjük.. .>

888 I (Ernyei furiosus prosilit e regione Gejzae, eumque 
magno impetu retrudit. Geisa exterritus stat immovens 
tremensque.)

891 П. leiekedet [Az I alapján javítva.]
891-892 I Istentelen, ime oda sietek; a’ hová a’ bennem ‘s 
893 I Salamonban forró

П meg nyugszom [Az I. alapján értelemszerűen javítva.] 
895 I [A margón betűjelzés nélkül a ka rd o m a t szó sorában 

rendezői utasítás:] (habeat elevans... semper tenet 
eum per manum.)
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fogom meg lapítani, éppen nem fogom kémélleni körmeimet szemed’ ki ásásá
ban, lábaimat meg hóit tetemid’ gázolásában, sarkalom mind addig hideg teste
det, valameddig hamuvá nem válik az emésztő tűz által, mellybe minekutánna 
mindenkép töltöttem boszszúmat rajta, vettendem azt... De mit fenyegetődzöm 

900 tsak? Mért engedlek tovább élni, ‘s előttem álni? Haly meg már egyszer!

(Repente rapit ensem suum manu, qua tenebat eum. Géjza fugit.)

G éjza
Oh, Istenem, Istenem, tarts meg kegyetlen kezétől! Jaj, jaj!

(Capitur. Tenetur.)

905 HARMADIK KI-MENET

Meg ragadja őtet futtában, és ölni akarja, de esmét szaladásban ereszkedvén 
meg menti magát, mert az el vesztett kard-szijal, mellyet Géjza a’ játékba nyere, ‘s 
neki ajándékoza, meg elégedvén Emyei, el áll a’ kergetéstől, gondolván, hogy a’ 
Tsászár előtt majd gyilkosságról vádolja be őtet, bizonyságúl mutatván a’ kard-szi- 

910 jat, ‘s igy mind az Ország, mind a’ Tsászár ellene fog fel háborodni, ‘s talán halál
lal is büntetni őtet, mivel koronás királlyá életét akarta volna végezni.

Emyei, Géjza

Ernyei
íme, markomba vagy már, pokol eledele, ügyé?

915 G éjza
Oh, mi irtoztató szók ezek! Fel ál az hajam szála! Borsózik a’ testem; ráz az hi
deg félelem.

Ernyei
Nints haszna... ugyan itt... ezen az helyen bokáig állok ma meleg véredbe.

920 ( Mensurat ei ictum utraque manu at Gejza fugit.)

G éjza
Oh, tsudák tsudája, oh, éktelen gyilkosság! Oda vagyok.

898 I hamúval
II hamúval. [Értelemszerűen javítva.]

899-900 Irajt<ok> a vettendem azt... de mért engedlek 
9011 (Repente rapit frameam. Geisa fugit, clamat.)
9041 (Capit eum, tenetque.

906-9111 a’ szaladás közbe meg ragadván Emyei Géjzát, 
majd hogy meg nem öli, de esmét el szalad Géjza, ‘s a sza
ladásban el veszti kard-sziját, mellyet Emyei fel vészén. 

914 I Markomba vagy már; eledele!
920 I (mensurat in caput ictum, at ille fugit, E r  persequitur.) 
922 I tsudája! éktelen gonoszság! oda
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E rnyei
Villogó karral, szikrázó szemekkel, habos, tajtékos szájjal, irtóztató ordítással 

925 foglak mind addig űzni, kergetni, valameddig szivedet meg nem hasítom kar
dommal.

(Perdit balteum, Ernyei levat.)

Meg elégszem gonosz zákmányával, mellyet a’ minapi nyilas játékban álnok 
tsalárdsággal nyert a’ Tsászártol... Ugyan ez a’ szíj fojt nyakára halálos hurkot 

930 nem sokára, vagy irgalmatlan pallos alá veti fejét. (Abit.)

NEGYEDIK KI-MENET

Atha maga személye szerént kémli meg a’ mező ‘s erdő állását, hogy alkalma
sint lehessen azon el rendelni a’ Tábort; végre árnyékba menvén, ‘s szolgáját Iliás 
fő Pásztorért küldvén, hogy, úgymint jártos, minden tsinnyát mutogatná meg az 

935 helynek, el aluszik. Az aluvás közben arra menvén Salamon és Vid, fekve találják 
őtet, mellette lévén saját kardja, ‘s nyila Géjzának, mellyet hivsége ‘s Géjza ke
gyessége jeléül hordoza magával. El veszik tőle tsendesen. Vid már most bátran 
mondja, hogy nem tsak Géjza, hanem maga a Tsászár ellenis, ha pártját fogná, lest 
lehet tenniek. Mivel ha ki túdódnék is a’ fortély, ezt Géjzára lehetne bizonyítani az 

940 Athátol el vett fegyverére nézve; el is rejti magát Vid az erdőbe, lest álván egyedül, 
mivel a’ tanátsnak titokba kelle maradni.

Atha, Salamon, Vid, Ernyei, Buzares 

(Atha e sylvis venit in Campum cum Milite.)

Atha
945 Az hadnak ollyan helyen leg alkalmatosb álittatni, a hol lestis lehessen vetni, és 

az ellenséget közbe szorítani. Erre igen alkalmatosnak lenni látom ezt a’ mezőt, 
ezt az erdőt, mert berkek, bokrok ligetek minden részen vágynak, mellyek a’ 
less meg tevésére éppen természet szerént készültek e l... El jártam nagy darab
ját már, meg visgáltam, meg nyugosztalom tehát egy kévésé magamat ebben az 

950 árnyékban... Te (Recedit sub umbram, sedet.) méglen itt mulatozom, menny,

9241 habos szájjal 
9251 méglen szivedet
927 I (per scenas currunt Geisa balteum perdit, Er. cessat, 

levat.)
929 I szíj fújt nyakára nem sokára halálos kőtelet, vagy 

II burkot [Értelemszerűen javítva.]
932-9411 [Hiányzik, helyette:] Salamon, és Vid sétálni men

nek az erdő felé, holott fekve találják Athát Géjza kőn- 
tőssén, ‘s kardján, mellynek szíját Ernyei találta meg. el 
veszik alattomba től<ők> e mind a’ kardot, mind a’ kön

töst. Vid el tekélli magában, hogy ugyan azon kardal 
meg fogja obi a’ Tsászárt, mi felől tanátsot is tartanak. 

94 4 1 [A margóra írva:] NB Atha e sylvis in campum 
prodit, tum decumbit.

94 6 1 igenis alkalmatosnak 
94 7 1 mert ime berkek 
9481 less meg tévésére
948-9501 el jártam mindenfelé, meg visgáltam, fáradt tag

jaimat tehát meg nyugosztalom ebben az árnyékban. 
[Athának ezek a szavai a margóra írva pótlásként.]
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955

960

965

970

975

‘s nézd el körül belöl az erdő széleit és e ’ térés mezőt, ha a ’ pásztorokra 
akadhatsz valahol, hivj ide egyet, hogy még nyilvábban meg érthessem tőle 
minden tsinnyát, rejtekét ‘s alkalmatlanságit ennek a’ széles mezőnek és sűrű 
erdőnek.

M iles
Méltóságos Ur parantsolatját hiven meg tészem.

(Abit. Salamon exit. Atka decumbit.)

S alam on
Már régen fel indúlt haragomnak fergetege szüntelen háborgatja szivemet most 
is, meg sem szűnik mindaddig, valameddig a’ Tsászár inkább hitetlen Géjzának 
fog kedvezni, mintsem nekem, Testvére hitvesének; azértis vagy Géjzának kell 
ma a’ pokol torkában hányát homlok dűlni, vagy én irgalmatlan fegyver által 
veszek el.

VlD
Salamon, Vitéz királyunk, helyes ugyan igyekezete Felségednek, de mérsékelni 
kell háborgó szivének lángaló tűzét, a mi az erős sziveknek fő ekessége.

E rnyei (exit)
Kegyelmes király, min aggódik Felséged?

Sa lam on
A’ minapi álnok nyeresége Géjzának kínozza szivemet. Annyira ment tudniillik 
csalárd hamisságával erköltsének kellemetessége a’ Tsászár előtt, hogy ki az én 
királyságom meg erősítéséért jőve Magyar Országba, ‘s tsak hogy Géjza mellet, 
ellenem fordítja fegyverét.

E rnyei
Szűnnyön meg valamennyire ez az háború szivébe Felségednek, meg szégyeni- 
tettem már, ‘s meg erőtlenitettem erejét Géjzának, mert a minapában idejővén, 
el néztem ez helyet hol, ‘s miképp lehetne friss vadászást rendelni, ‘s ime szem-

9511 (Ernyei accedit Salamoni et Vidio furiosis.)
I (ad Mii) Te, méglen

952-9551 [A margóra írva pótlásként.]
9571 (Abit. Atha decumbit.)

II [Salamon e x it utaló betű nélkül a margóra írva.]
9591 fergetege, tüze, lángja szüntelen
9601 [A se m  utólag a sor fölé írva.]
9621 irgalmatlan pallos áltál
9651 Vitéz <Hertzeg> királyunk; <az> igyekezete<d> Fel

ségednek [Az utolsó szó a sor fölé írva.]
9661 szive<d>nek
968 I <Hertzeg> Király; <Hertzegséged> Felséged 
970-971 I szivemet, mivel tsalárd hamisságával annyira 

ment a’ Tsászár előtt erköltsének kellemetessége

971II előtt, hogy mi, ki [Értelem miatt javítva.]
I hogy már ki

972-973 I Magyar Országban, tőlem éppen el fordult lé
gyen, ‘s Géjzának fogja pártját. [A lég yen  szó fölé ír
va, a tő lem  később törölve.]

97 3 II ellenem nem forditja [Értelemszerűen javítva.]
9751 [ez a z  szavak a sor fölé írva.]; háború<ja> szive<d>be 

[F elség ed n ek  szó a sor fölé írva.]
975- 976 I Felségednek <a’ mire nagyon igyekeztem.> 

[A m á r  szó a sor fölé írva.]
976- 977 I idejöttem, hogy el nézném az helyet 
97 7 1 lehetne hertzegi vadászást
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koszt rohanik ellenem hértelen, én noha meg döbbenék e véletlen halál’ vesze
delmében, mindazáltal tsak hamar kardot rántok, bátran ellent állok annyira, 

980 hogy ha futásnak nem adta volna magát, által vertem volna őtet lántsámmal. 
íme a’ kard-szij, mellyet álnok kép nyere a játékba.

Sa lam on  (in manu capit. Tum reddit.)
Igen is ez az a szíj, melly ajándékul vala téve a’ nyilas játékba.

VlD
985 Ez, ugyan ez a kard szij leszen, melly által a’ Tsászár előtt próbált meg öléséről 

királyunknak vádolhatjuk őtet, igy tudom, hogy az egész Országis ellene fog 
lenni... Mennyünk, ‘s okot módot keressünk a’ dolog okos el intézésében!

(Versus sylvam pergunt.)

Szép nyári öltözetbe vágynak a’ fák,... hűs árnyékot vetnek ‘s a’ tetszős mula- 
990 tásra édesgetik az embert, tsendes szellő is lengedez...

B uzares
Ennek tser fának kell lenni.

S alam on
Szinte úgy vidámul a’ szive az embernek, midőn illy gyönyörű árnyékba sé- 

995 tálhat.

VlD
íme, amott a’ bokor mellett fekve látok valakit... Vallyon aluszik-e... vagy tsak 
henyél az árnyékba?... Fegyver fénylik mellette... Nem katona..., sem nem 
pásztor..., nem is paraszt..., de még vadász sem...

íooo S alam on
Érdemes személynek kell lenni, a’ mint ruházatja mutatja.

978-979 I hértelem szemközt ellenem rohanik mérges Orosz
lány módjára Géjza egy berekből, életem végére akar
ván járni ctsupán tsak azért, mert híven engedek pa- 
rantsolatodnak> én meg döbbenvén ugyan e bizonyos 
halál veszedelmétől tsak hamar 

979 I [m in d a zá lta l szó a margóra írva.]
9811 nyeret
9821 (Salamon capit in manum balteum, aspicit, reddit.) SA 
983 I vala fel téve; játékban... chozzám vitéz hűvségedet 

érdemesen fogom meg jutalmazni.>
984-985 I VID <derekasan vagyon.> ez

986 I előtt gyilkos gonoszságról vádolhatjuk őtet, és úgy 
halálos burkot fújthatunk nyakára... mennyünk 

9871 mennyünk, ‘s most módot
9881 (versus sylvam eunt, cubantem Atham in veste Geisae, 

et gladium eiusdem penes se habentem, deprehendunt.) 
989 II vágynak vágynak [kétszer]
989-995 I [A h ü s  szótól a sé tá lh a t szóig hiányzik.]
997 I Látok egy valakit
998 I árnyékban?... (accedunt modice)
99 9 1 vadász sem... vallyon ki lehet?

10011 [Vid mondja.]; lennie; mutatja... (penitus accedunt)
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E rnyei
Hadi Tiszt öltözete vagyon.

VlD
1005 Vallyon ki lehet? Mennyünk közelebb hozzája... Kezünkre szolgál a’ sze- 

rentse... Atha.. Géjzának fő Tanátsosa, Felséged leg hathatósb ellensége, ki a’ 
Tsászár előtt szüntelen áskálódik Felséged után... Saját kardja Géjzának va
gyon nála, nyilván valamellikünket akarta nyakon ragadni, ölni, kínozni. ‘S ugyan 
erre végre állót itt lesben... Tulajdon nyila-is vele vagyon Géjzának, talán ő is itt 

1010 leszen közel valahol.

BUZARES
Bizonyoson őszve esküdtek vesztünkre, ‘s azért mind ezeket ajándékul vette el 
Géjzátul.

S alam on
mis Oh, mi nagyon örvendek! Boszszút álhatunk rajta Géjza helyet, mivel ő általa 

mesterkedik sírom meg ásásában.

BUZARES
Halljon meg gonosz-tévő; ‘s ugyan saját kardja által Úrának veszszen el!

(Levat contra eum acceptum iam gladium Geisae.)

j 1020 E rnyei
Meg álj Vitéz! Éljen! De mind a’ kard, mind a’ nyíl nálunk legyen... mivel deli 
érdemeit, erköltseit Felségednek annyira meg semmisétette már a’ Tsászár és 
Ország előtt, hogy majdan Géjza’ ostoba, ‘s érdemtelen fejére száljon a’ királyi 
korona. Törvény szerént kell adóznia, ne talántán erőszakoson látzassuk keres- 

1025 ni vesztét. Ezek az eszközök igen alkalmatosok lesznek arra, hogy halálos ra
vaszságok ‘s gonoszságok bizonyodjanak ki reája, erköltsének semmisége is vi
lágosságra jöjjön. Ezek mind meg lévén, Felséged az egész Magyarság szavával 
meg erősittetik állandó királyságában.

1002-10031 [Hiányzik.]
1005 I [A V allyo n  k i  le h e t?  az 1001 után. M e n n y ü n k  k ö ze 

lebb  h o zzá ja  hiányzik.]
1006-1007 I Géjzának egyik Tanátsosa, hadi fő Vezére, ‘s 

az Ország Palatínussá... saját kardja
1009-1010 I <kardja> nyila is; Géjzának cmellyet ünnep

lőnek kiváltképpen szokot tartani .> BU
10121 vesztünkre, mind ezeket
1017- 1018 I BU. hallyon meg gonosz tévő;
1018- 10201 Urának, (levat gladium contra eum, sed Emyei 

inhibet.) ER.

10211 Vitéz fő Vezér, éljen; de mind a <kőntős> nyíl [A sor 
fölé beszúrva:] mind a’ kard

1022 I érdemit <Hertzeg> Felségednek sült hamisságival 
annyira

1022- 1023 l a ’ Tsászár előtt
10231 Géjzának ostoba
1023- 10241 az Ország koronája
1025-10291 eszközök éppen alkalmasok lesznek arra, hogy 

ki bizonyodjanak minden ravazsági, erköltsének sem
misége világosságra jöjjön, következendő képpen 
<Hertzegséged> Felséged bizonyos ki menetellel ál
landó királyunk leszen. SA.
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1030

1035

1040

1045

1050

1055

Sa lam on
Igen táplálod bennem a’ jo reménységet. Keress tehát módot is benne, miként 
lehessen ok-veteti énül el vesztenem Gejzát nyilván önnőn maga a’ Tsászár és az 
Ország’ Elei ítéletek szerént.

V id
Az helyes érdemen kívül még az erőszak, tsalárdság, fegyver, dühösködés, mes
terséges levél, less, oroz ütés ‘s több e’ féle fortélyok is utat szoktak nyitni a’ 
fellebb való méltóságra, meg is erősitik abban az embert. Ha mind ezeket meg 
próbáljuk, egy tsak fog szolgálni... Én együgyű közönséges köpönyegbe taka
rom magamat, ezt pediglen úgy mint saját kardját Géjzának szíjával együtt hól- 
nom alatt rejteken fogom hordozni, eképp meg változtatván személyemet, meg 
vonom magamat ebben ez hegy oldalban. Ha erre jön akár Géjza, akár Öttse, 
akár más Embere, Tanátsosa, vagy öltön ölöm, vagy el követett gyilkosságról 
vádolni fogom őtet a’ Tsászámál, jelül adván tulajdon nevével meg jegyzett 
kardját, kard-sziját. így bizonyoson mind királyságának, mind bötsületének be 
vágom az útját, sőtt még életét is halálos szententzia alá vetem.

(Mutatio vestium ita potest esse: Vid intrans, utque abeuntibus illis exit iam para
tus receditque ad nemus. Pileum deponit in dumetum, sub quo modice manet, ut 
deinde magis intrat, tumAtha surgit.)

E rnyei
Te láss fortélyod végbe viteléhez! Én Géjza nevével Leopoldushoz levelet irok, 
reá fogván, hogy a’ Tsászár ellen való készületében ő is társ akar lenni.

S alam on  (ad Militem)
Hallod-é, Te Legény, asztalt, téntát, papirost, széket, iró-tollat hozz ide!

(Fert omnia. Interim Ernyei dicit.)

E rnyei
Mi némű módot tartsak az írásban?

1031-1032 I a’ Tsászár Ítélete szerént
1035 I levél, ‘s e ’ félek is utat
1036 I [A m e g  szótól az em b e r t szóig a margóra írva.]
1037 I köpönyegben 
1039II rejteke<m>n
1039- 1040 I hordozni, és ebben az óldalban meg vonyom 

magamat. [A margóra írva toldásként:] el titkolván 
személlyemet.

1040- 10411 jőj, vagy öltőn
1041- 1042 I gyilkosságról, gonoszságról vádolni

1042 II tulajdon meg nevével [Az I alapján értelemszerűen 
javítva.]

1043-1044 I mind bötsületének, mind Királyságának bé 
vágom

1043 I kard-sziját. ‘s így bizonyoson
1045-1047 I (Induit pallium, infra illud accipit gladium, et 

balteum, et recondit se in dumeto.)
10491 láss hozzá
1052 I asztalt, széket, téntát, iró-tollat, és papirost hozz ide
1053-10541 (fert foras omnia, interim dicit) ER
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Sa lam on
Átkozzad, kárhoztassad, ezer szitkokkal káromóljad a’ Tsászárt, hogy annál in
kább bele kötelődzön álnoksága bilintsében!

(Dum Ernyei seribit, Salamon loquitur.)

1060 Sa lam on
Nyugta nem lehet bús elmémnek, mint az hajót a’ tajtékos habok, ide oda ragad
nak, hánynak, vetnek, sújtogatnak szüntelen nagy gondok. Kétszeri fel koronáz- 
tatásom után soha meg nem gondolhattam, hogy illy veszedelmes kotzkát fog 
ellenem vetni Géjza. Most hiszem immár, hogy a’ királyok élete szüntelen a’ 

1065 mérges irigység, kémlés, less, ‘s egyebb titkon vetett tőrök, veszedelmek közt 
forog. De nem tűröm már, nem szenvedem őtet tovább élni.

E rnyei
Kész a’ levél, kegyelmes királyunk.

(Datei, aspicit. Reddit.)

1070 S a lam on
Olvasd el.

E rnyei
Géjza Magyar Ország királlyának, Bélának született fia, ‘s az egész Ország fő 
Ura, Fő Méltóságú Leopoldot, Austria vitézkedő Hertzégét tiszteli, ‘s üdvözli... 

1075 Tudom, hogy Henrick Romai Tsászár ellen egész birodalmoddal és egész sváb- 
sággal hadat igyekszel inditani; én, ha Hertzegségednek tetszeni fog, Magyar 
seregemet öszve kaptsolom Hertzegséged erejével, hogy úgy egy szívvel, lélek
kel talpig le rontsuk hatalmát, rongáljuk hadát, főidig le döntsük minden 
bástjáit. Mert meg nem érdemli, hogy ennyi fő Fejek királyok, Hertzegek tsak 

1080 leg kiesebben is engedjenek olly dühös ember’ akaratjának. Rendbe szedtem 
mar, fegyverben is állítottam vitéz legényeimet, meg sem szűnöm mind addig 
az üldözésiül, a’ meddig irgalmasságot nem esmérő fegyverem által ki nem to
lom lelkét testéből, vagy örök fogságban eleven nem hajtom. Ezt ha egyszer

1059 I (Ernyei seribit, interim Sal ambulat, et loquitur.) 
1062-10641 gondok, két izrom béli királyságra való válasz

tatásom után soha eszembe sem jöhetett, hogy illy ba
jos, illy veszedelmes kotzkát vessen reám Géjza <vólt>, 
Atyámról maradt Atyám fia. most hiszem, hogy a’ Ki
rályok

10661 forog. De rajta leszek, hogy régen meg érdemlett ha
lállal adózzék már egyszer hit szegő Géjza... nem tű
röm, nem szenvedem már őtet élni.

10681 kegyelmes <Hertzeg> Urunk 
10691 (Dat ei epistolam, accipit, ascipit, reddit, Emyei 

legit.) [A rendezői utasítás Emyei szavai előtt.]
1074 I Géjza Béla Magyar ország

1073-10741 Ország koronás Ura
10741 Ausztria Hertzegét
10751 Henrick Tsászár; birodal<omodal>moddal
1076-10781 fog, magamat is őszve
10791 fő Fejeken
1079-1080 I Királyokon, Hertzegeken olly dühös ember 

uralkodjon, ki tulajdon akaratja szerént kezdi akara
tunkat háborgatni, népinket őldősni, magunknak is 
vagy irtóztató kínokat, tőmlőtzőt, vagy otsmány halált 
készíteni. Rendbe

10811 már magyar Népemet, fegyverben áll egész seregem, 
meg sem is szűnöm

1082-1083 a’ meddig kegyetlen pallosom által ki nem tolom
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öszve foglalt erővel véghez viszszük, kényünk, kedvünk szerént tarthatjuk biro- 
1085 dalmunknak kormánnyát. Légy jó egésségbe!

S alam on
Igen helyesen vagyon. Most egyéb nints hátra, hanem hogy a’ Tsászár tábora, 
vagy palotája felé sétálván, igen eszessen és szem-füllel vesd el, hogy emberei 
közül meg találván egy valaki, egyenesen a’ Tsászár kezébe jöjjön. így tudom 

low bizonyoson torkára fog fomi a’ kevélység, az irigység.

E rnyei
Semmi módot sem látok, miképp szabadulhatna ki e’ meg vetett hálónk ravasz 
öbléből. (Abeunt.)

ÖTÖDIK KI-MENET

1095 Azonban Atha fel serkenvén álmából sem a’ kardot, sem a’ nyilat nem találja 
maga mellet, gyanakodni kezd, ‘s Végre ugyan Vidre esmér, meg találván hadi sü
vegét ott, a’ hol meg húzta volt magát lesbe, de bellebb méné az erdőben.

Atha, Katona, Ilias

A tha
íioo Jaj, jaj, hová legyek? Oh jaj... hová ragadsz? Hová hurtzólsz, mostoha sze- 

rentse? Oda vagyok, se a’ kard, se a’ nyil nints itt. Most igazán oda vagyok, min
den reménységemből ki ürültem! Oh mi tévő legyek? Hol keressem? A’ pászto
rokhoz mennék, de nem tudom, hol ‘s merre vagyon tanyájok, merre őrzik 
juhaikot... íme, mit látok?... Hadi vezér süvege... Bizonyoson oda vagyok, tal- 

1105 pig el vesztem... Az ellenség tőrébe vagyok Géjza Hertzeggel együtt, kitől 
nyertem a’ most el lopatott fegyvereket. Ha tsak nem sietek, halál vagy örökös 
tömlötz érkezik reám... Ez a’ Gróff Vidnek, a’ Salamon fő Tanátsosának a’ ha
di süvege... egyenesen a’ Tsászár eleibe sietek, hogy mindnyájok alá vermet,

1084 I végbe viszszük
1087- 1088 I Tábora felé sétálván
1088- 10891 hogy <arra> Legényei közül meg találván 
10901 a’ kevélység, irigység, (abeunt)
1091-1093 I [Hiányzik.]
10941 6 <5> Ki-menet. [A fogalmazványban előbb jön a 6.

és csak utána az 5. Ki-menet.]
10951 Atha fel serkenvén álmából sem a’ kardot, sem 
1095-10961 sem a <kardot fel> köntöst fel nem találja, gya

nakodni
1096 I ugyan tsak
1097 I magát. [A sorban lévő további szavak hiányoznak.] 
1099 I Atha. [A másik két szerepnév hiányzik.]

ATHA (surgit conspicit se.)

11001 ... oh jaj jaj...
11011 oda vagyok <lpig.>.

I a ’ <kőntős> nyil nints itt... oda
1102 I ürültem! mi; legyek már m ost... hol
1103- 11041 tudom hol ‘s merre őrzik a’ nyájat, a’ tanyájokat 

sem tudom hol ‘s merre vagyon... (hinc inde ambulat, 
tandem invenit pileum eius ibi, ubi occuluit se.) ime

1104- 11051 süvege (plane exterrefit (!) jaj, már most igaz
ban jaj; vagyok, az ellenség

1105- 1107 1 vagyok mind Géjza Hertzeggel együtt úgy 
hogy, ha tsak gyorsan nem látok a dologhoz, halál ér
kezik fejemre, vagy örökös tömlötz. Ez a’ Gróff

1108 I süvege... most egyenesen
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vagy éppen hallottas sirt ássak mennél hamarább, ki beszélvén mind Felsége, 
1110 mind a’ több Magyar hertzegek, ‘s Ország fö Tagjai előtt, valamiket eddig ész

be vettem, Tanátsaikat, mellyeket előbb a’ Tsászár és Géjza ellen tartottak... De 
még sem hértelenkedem... sőt inkább sietnem kell, ne talántán vagy hozzá lás
sanak már a’ dologhoz, vagy itt ellenem rohannyanak hértelen.
(lile ab it. Miles cum Ilia exit.)

ins M iles
íme, se hire, se hamva Uramnak, nem sokkal ez előtt innet mentem el, bizony 
talán baja érkezet. Utánna sietek, ne talántán ebet fogjak késedelmességemért... 
Te tsak menny viszsza, ‘s botsáss meg, hogy ide fárasztattalak!

Ilias
1120 Szerentsétlenség, nem vélem, hogy eset volna rajta, mert ezek az hegyek, 

mezők semminémű latrokat, se úton álló tolvajokat nem esmémek. Isten veled!

M iles
Veled is jó ember! (Abeunt.)

HATODIK KI-MENET

1125 Holottis nem sokára reá rohanik a’ Tsászárra véletlenül, de sebet kapván az 
homlokán, fut minden felé, a’ kardot is el ejti futtában, mellyről a’ Tsászár gyilko
sának Ítéli Géjzát, látván nevét rajta.

Henrick, László, Lampert, Petrudus, Vid, Két katona

(Nonfiet ingressus plane in sylvam.)

изо H en rick
Mi gyönyörű, mi vidám nap tetszik fel. Ereszti sűrűén fényes sugárit a’ nap, 
éleszti az el vetett magokat a’ főidbe, neveli, ‘s kellemetes szinben öltözteti a’

1109-1113 I ki beszélvén fortéljaikat, ‘s álnok tanátsaikat, 
mellyeket nem sokkal ez előtt itt tartottak Géjza, ‘s 
Tsászár ellen... de még sem hértelenkedem... talán 
már meg adózót gonoszságáért valaki által ugyan itt 
őlettetvén meg, holott saját Vezéri süvegét hagyta, 
vagy a’ Tsászár törvényes Ítéletéből halálra szenten- 
tziáztatván, ki strázsát állíthatót ellene, mivel illy képte
len mérészségnek, ‘s tolvajságnak hire tsak könnyen 
hozzája mehetet., akár miként legyen a’ dolog, meg nem 
szenvedem e rettentő tselekedetet büntetlenül maradni. 

1114 I (abit. Miles ab eo pro Ilia missus redit.)
1116-1117 I mentem téged hozzája hívni, ‘s már egyedül 

minden szolga nélkül el ment. bizonyoson baja 
1118 I Te menny 
11201 nem vélném 
1123 I veledis <barat> jo

1116-11231 [A sorok a margóra írva.]
11241<5> 6 Ki-menet.
11251 Henrick Tsászár az erdő felé egy kévésé magánoson 

mégyen, Legényeit bent hagyván; Vid hértelen reá 
rohanik, de sebet

11261 futtában, mellyet a’ katonák, kiket a’ Tsászár utánna 
küldőt, meg találják, ‘s a’ Tsászámak adják.

11281 [Csak két szerepnév:] Henrick. Víd.
11291 (Henricus exit cum Ladislao, Petrudo et 2 Militibus, 

ita ut aliquanto fit prior, sensim accedit Vid eum, tum 
repente in eum ruit, et ictu accepto fugit. cHenricus 
exiens loquitur intro, tum pergit solus.>

ИЗО I HENRICK <En magánoson fogok az erdő elein fel 
‘s alá sétálkodni, kevés űdő vártatva jöjjetek után- 
nom.. .> mi gyönyörű 

11321 földben

171



1135

1140

1145

1150

1155

termő fák gyűmőltseit, zöld levelekkel ruházza, ékesiti még az erdei meg dűlt, 
advas fákat-is.

L á szló
Szép árnyékot vetnek a’ nap melegsége ellen.

V id (seorsim)
Látom..., közelit hozzám... Vagy élek, vagy halok, neki rohanok... íme, most 
egy kévésé magánoson vagyon. Annyiba tartom, mintha már által ütöttem 
volna. De

(Interim Henrick audito sono auscultat. Neque intelligit verba.)

hát ha mindnyájan reám ütnek? Semmit sem félek az haláltól, mert nagyobb az 
illy vitéz tselekedetnek fenn álló dütsősége, mint az én halálom, mellyet úgy 
sem kerülhetek el.

H en rick
Úgy tetszik, hogy ember szónak az hangja... Bellebb nem megyek.

(Stricto ense repente in eum insilit. At gladium e manu eius excutit Henrick, qui 
deinde in sylvam aufugit.)

VlD
Ime, meg halsz!

H en rick
Ide legények...! Öljétek, akár ki legyen...! íme, miként hullasztja maga után 
gonosz vérét... Ti utánna legyetek, valameddig meg nem fogjátok, ‘s kötözve 
előmbe nem hozzátok...! Mi haza felé siessünk, mert valamellik az ellenkező 
felek közül vesztemre vagyon! (Abeunt.)

(Milites errant in sylva, tum inveniunt gladium Geisae, a Vid perditum.)

1133 I ékesiti fel
1133-11341 erdei fákat is, mellyek terebélyes, és zöld ágaival 
1135-11361 [Henrick mondja folyamatosan tovább.]
1138 I VID (tacite)
1138 I ime egy
1138-11401 [Utólag a margóra írva.]
11391 <magánoson.> annyiba
11411 (audit sonum loquentis hominis, et auscultat.)
1142-11441 [Hiányzik.]
1146 I ember szót hallottam...

1147-1148 I (repente in eum insilit Vid levata framea in 
caput eius, at et Henricus generose restitit, frameam 
eius percutit, fugit. Milites eum persequuntur.)

1149-11501 VID le esel lábodrol ezen tűi.
1151- 1152 I HEN <Te ugyan lator vagy, de egyszersmind 

halálnak is fia leszesz.. .> ide Legények... haljon meg 
gonosz tévő akár ki

1152- 1155 Iméként hadja maga; vérét... ime ime amott 
szalad, a’ bokorba húzza meg magát, (abit)

1156-11571 (Milites inveniunt frameam et balteum, ferunt 
ad Imperatorem.) MIL. 1.
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1160

1165

1170

1175

1180

1185

M iles P rim us
Elég legyen e ’ nekünk. Már lehetetlen az erdő derekába fel találni őtet... Tudsz- 
é olvasni pajtás? íme, valami vagyon fel metszve reá.

M iles Secundus
Én ugyan olvasni nem tudok, de nyilván a’ neve lesz rajta.

M iles P rim us
Bár a’ volna! Bizony nem akarnék a’ bőrébe bújni, ha mindjárt káprál volna is. 
(Abeunt.)

HETEDIK KI-MENET

Salamon vádolja Géjzát Henrick előtt, mintha meg akarta volna ölni őtet is, en
nek bizonyitására mutatja a’ kard-szijat és a’ nyilat, mellyet Athátol vettek el az 
aluvásban. Azértis Géjza már Koronás Fejek gyilkosának ítéltetik.

Henrick, Salamon, Katonák

H en rick
Hallod-é Salamon, én, noha hitvese vagy Testvéremnek, mindazáltal ellensé
gemnek lenni véllek Téged.

Salam on
Felséges Tsászár, miként lehetne ez?

H en rick
Mert meg értvén hitetlenségedet, nyilván meg szűntem védelmezésedtől az Or
szágodba lévő zenebonába.

Salam on
Én Felségedet igazságtolanúl bánni sohasem Ítélem. Azért, noha védelmező ke
zét el fordította is tőlem, mindazonáltal a’ köztünk lévő sógori rokkonságot fel 
nem bontom, melly egy átoljába tiltja az ellenkezést.

H en rick
Kinek tulajdonítsam tehát a’ véletlen esetet?

S alam on
Minémű esetet?

1158 I meg találni 1167 I és a’ köntöst.
1166-11681 Salamon Henrick Tsászár előtt vádolja Géjzát, 1167-11681 [A két sor tovább hiányzik.] 

hogy az erdőbe meg akarta ölni őtet, melly gonoszságá
nak meg bizonyitására
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1190

1195

1200

1205

1210

H en rick
Melly tudniillik a’ rendelésedből történt velem.

S a lam on
Hol, ‘s mi történt Felségeddel?

H en rick
Itt az erdő szélén szemköszt rohana ellenem egy valaki ki vont karddal, hogy 
életemet végezze. Mely veszedelmemet Géjzának nem tulajdoníthatom, mivel 
az egy ártatlan, hiv, és szelid Hertzeg, hanem te neked, ki már régen fel fuval- 
kodtál, és Géjzára meg boszonkodtál, hogy az Ország deli erköltseit tekénti, ‘s 
helyedted királynak akarja tenni; ‘s azonkívül én is jo kedvemet és hajlandósá
gomat mutattam eddig nekie.

(Veniunt Milites ferentes gladium inventum.)

M iles P rim us
Felséges Tsászár, lehetetlen volt meg fognunk az embert, hanem el ejtett kardját 
Felséged eleiben hoztuk.

(Henricus accipit, aspicit, etiam Salamon, qui videns nomen Gejsae gaudens 
ostendit Henrico.)

S a lam on
Géjzának saját kardja. íme, a’ neve nyilván bizonyítja.

(Henricus videns. Abiicit gladium et miles levat.)

H en rick
Atkozott Gejza! Ime, mi nagy búba, bánatba meriti elmémet, kinek mind eddig 
kedveztem, kit külömbféle ajándékokkal ajándékoztam meg, ‘s majd már he
lyedben helyhesztettem, ime, most a’ forraszt mérges italt.

Sa lam on
Igen is ki tetszik ebből, hogy a jo tett helyébe soha jót nem kell várni.

1202 II Herico
1204 П a’ <ug> neve
1209 II helyhesztettem <őtet>
1205-1209 I (Cum utroque sunt Milites) H E N R IC K  Félek 

Othótol, Baváriának Hertzegétől, ki birodalmamnak 
zabl<j>áját már ki vette szájából, félek Gelfótol, ki 
Othót eb rúdon ki vetvén bé űlle Hertzegségében, félek 
Rodúlphtol svábság fő Vezérétől; félek Bertoldtol 
Karinthia Hertzegétől, kik mindnyájan vesztemre ősz

ve esküdvén nagy károkat tehetnek népemben, Tar- 
tományimban, félek Leopoldtol ki <igy> hasonló kép- 
pen pártolásra igyekszik; de mind ezekné<k>l na
gyobb búban, bánatban, gondokban meréti elmémet 
ithoni titkos ellenségem Géjza, kinek mind eddig ked
veztem, kit kűlőmb féle ajándékokkal ajándékoztam 
meg, ‘s majd már helyedben jussod ellen helyhesz
tettem.. . ime most hálálomra igyekszik.

12111 ime hol tetszik ki, hogy

174



H enrick
Bár most jönne ide gonosz tévő, példát tennék rajta, miként kellessék a’ Tsászá- 
rok, Királyok méltóságát félni, tisztelni, kedvezéseket bötsbe tartani.

m s S alam on
Ő most az erdőben lappang furdalván szivét a’ meg próbált gonoszság... Ren
deljen Felséged mentül hamarább fegyveres legényeket, kik minden helyeken, 
útakon ebrent vigyázzanak, ne talántán szökés képpen ki mentse magát rettentő 
gonoszsága’ büntetéséből! Hogy azt hiába ne látszassam jövendölni Felséged- 

1220 nek, ime, a kard-szij, mellyet nem hadi tudománnyal, hanem tsalárdúl nyert a’ 
játékban, ime, saját nyila-is, mellyel nyilván bizonyítom, hogy igen is Géjza az, 
a’ ki Felséged ellen, és én ellenem lesben ál itt az erdőben.

H en rick
Miképp kerítetted kezedre?

1225 Sa lam on
Midőn bátran sétálgotnék erre, hértelen reám rohana, orozva akarván ütni. Meg 
is ölt volna, ha hiv legényeim győzedelmesen nem védelmeztek volna. Szala- 
dásban adván tehát maga Géjza, el ejté ezeket futtában.

H en rick
изо Mennyetek Legények, ‘s akár hol, akár mi módon keressétek fel őtet, ha egyéb 

kép reá nem akadhattok, vég nélkül gyűjtsetek őszve embereket, ‘s tőből vágjá
tok ki az egész erdőt.

M iles Secundus
Hamarább vesztjük életünket, mintsem meg ne kötözzük Géjzát. (Abeunt.)

1235 H en rick
Most tellyesedjék bizodalmas reménységed, tudod, hogy jobb része az Ország
nak Géjzához vonsz; de én tapasztalván nagy gonoszságát ‘s hitetlenségét, meg

1213 I ideátkozot! példát
1214 I Tsászárok méltóságát, kedvezéseket tisztelni, félni, 

bőtsbe tartani... (in iram accenditur.) de hol vagyon 
gonosztévő?

1215-1216 I SA imitt amott a berkekbe lappang, rendeljen 
12171 fegyveres sereget, melly minden 
1218 П [A m a g á t szóban az a  betű utólag beszúrva.] 
1218-1220 I a’ rettentő gonoszságnak méltán készíttetett 

büntetésből. (Sal. gladium, et balteum ostendit Hen
rico.) ime a ’ kard-szij,

1222-1223 I tsalárdsággal nyert 
II játéban
I ime saját <kőntőse, mellybe gyakran köszöntötte Fel
ségedet, ‘s mellyel takarta, fedte, titkolta álnokságait.> 
nyila

1221-12231 [Hiányzik.]
1225-1228 I SA midőn utánnam leselkedne, hogy a’ bátor 

sétálás közben orozva ütne, ‘s meg ölne, benne is vólna 
már a’ gonoszságba, hiv Legényeim tsak hamar ellene 
rohanván, szaladásnak adá magát, ‘s el ejté mind eze
ket a’ futásban.

1229- 1230 I (Mittat H. tűm pro balteo, et telo.) HEN Oh 
gonosztévő lator! igy tehát az én életem végére is 
igyekszik! eregy Legény akár hol

1230- 12311 keressétek fel gonoszszat, ha egyébb<nem> 
képp nem, tőből

12321 erdőt, hogy úgy elevenen hozzátok élőmben őtet.
1233-12341 MIL 1. életemet vesztem inkább, mint sem
1234 I meg ne kötözzem őtet. (abit) SA. nem de ártatlanéi 

gyötrődtem eddig szivemben.
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1240

1245

1250

1255

1260

tselekszem, hogy változhatatlan állandóságra szálljon hatalmad. Géjza, halállal 
fogja le róni Istentelen fortélyainak rovását. Most, ne talántán nagy tűz származ
zon e’ kis szikrából, menny királyi palotádban, hivasd magadhoz Buzaresí kato
naságodnak fő Generalissát, add kezében, ujj hadi sereget kell állitanom.
(Dat ei in saculo aes. Salamon accipit, abit, tum et Henricus abit, sed Salamon 
exit stat im.)

S alam on
Kedvem szerént szolgált eddig minden ravaszságom... fel háborodott már 
Géjza ellen a’ Tsászár. Nem sokára meg menekedem attól, ki eddig királysá
gomnak nagy gátot vetet. Megyek, ‘s a’ reám bizatott dologban annál hivebben 
járok el, mennél édesdedebben fújdogál szerentsém szellője. (Abit.)

NYOLCADIK KI-MENET

Tehát kötözve vitetik Henrick eleiben, és halálra szententziaztatik, de attól Ilias 
fő pásztor, ki közép rendű, Úri Embernek esméri a’ Tsászárt, ki menti őtet.

Milites Imperatoris, Géjza, Henrick, Ilias, Lampert

(Miles intus in sylva ligat Geisam, et adducit.)

M iles P r i m u s

Itt vagy Istentelen lator! Kezünkben akadtál, régen keresett préda!

G éjza
Mi lelt titeket, mért kötöztök meg?

M iles P rimus
Dugd bé a’ szádat, halálnak fia vagy...! Noszsza, pajtás, verjük vasra kezeit, lá
bait, szorongassuk öszve erőssen!

1236-12371 hogy Géjzát kivánnya az egész Ország Király- 
lyának köszöntem; de én most tapasztalván hitetlensé
gét

1238 I hogy igaz szívvel téged állítsanak a’ Királyi Thro- 
nusban, én meg erősítem birodalmadat, halállal

1238- 12391 halállal kell le róni Géjzának Istentelen
1239- 12401 tűz lobbannyon hértelen e ’ kiss
1240- 1241 I Buzares fő <Ve> Tanátsosodat, és hadi sere

gednek Vezérét, add kezében azt a ’ pénzt, (dat ei) új 
II Buzares

1241II serege<d>t<et>
I kell állítani. (Hen. abit.)

1245 szolgál eddig ravaszságom
1246-1247 I ki <eddd> eddig; nagy ellenkező gátot
1248 II mennél <az>
1250-1251 I Henrick Tsászár halálra Ítéli Géjzát, de attól 

Ilias fő Pásztor által meg mentetik.
12521 [A szerepnevek között L a m p ert neve nem fordul elő.] 
1253 I (Miles Imperatoris Geisam ligat in sylva intus, et ita 

adducit.)
1254II MILES
12551 akadtál gonosz-tévő!
12571 kötöztök m eg?... mért mondotok gonosz-tévő lator

nak? kit öltem meg?
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G éjza
Mitsoda nagy dühősség e’ bennetek? Kinek vétettem? Mért bántok illy kegyet
lenül, illy méltatlanul velem?

M iles P rim us
1265 Majd meg hallod mindjárt szententziádat.

M iles Secundus
Tüstént a’ Tsászár előtt lészel.

G éjza
Oda vagyok, az ellenség fortélyainak tőrében estem, látom! Oh Istenem, hozd 

1270 világosságra ártatlanságomat!

M iles Secundus
Pajtás, igen reá vagyon szorítva lábaira a’ lántz, majd nem jöhet velünk.

M iles P rim us
Vállainkon fogjuk vinni Istentelent.

1275 M iles Secundus
Nem hurtzolom biz én a’ vállaimon őtet, hanem tágítsuk meg leg alább annyira 
lábán a lántzot, hogy léphessen.

M iles P rim us
E meg lehet, de a’ kezeire ugyan jól reá szorítsuk...! No, gyere most velünk go- 

1280 nősz lator!

G éjza
Oh, de hová?

M iles P rim us 
A’ Tsászár eleiben.

1285 G éjza
Oh jaj, botsássatok el! Örömest megyek szabadon felséges Tsászárunk eleiben, 
kinek kegyességét sokszor tapasztaltam immár.

M iles Secundus
No, tsak te gyere, majd el válik hány zsákkal telik a’ kegyesség!

1261- 1263 I GE (ligant eum fortiter.) mitsoda fene dűhős- 
ség ez bennetek?

1262- 12631 kegyetlenül méltatlanul <vagy> velem 
12671 leszól
12691 hegyes tőrében 
1276 I a ’ vállamon

1278-1279 I MIL 1. a’ lábán ugyan meg tágíthatjuk, de a 
kezeire ugyan reá

1286-1288 I eleiben, nints mért kellene félnem eleibe men
ni annak, kinek kegyességét számtalan tapasztaltam. 
MIL 2
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1290

1295

1300

1305

1310

1315

M iles P rimus
Ezentül pallosunk szál nyakad közé.

G éjza
De mit akartok velem tenni?

M iles P rimus
Mindjárt meg látod.

M iles Secundus
Nem tsak látni, hanem keservessen érezni is fogod bajodat.

G éjza
Egy nyommá sem megyek illy gyalázatoson.

M iles P rimus
Meg látjuk mi, ha nem jősz.

(Rapiunt eum baiulans ex sylvis per campum intro, interim exit Henricus et Lam- 
pertus.)

G éjza
Jaj, jaj, jaj!

H en rick
Hallod-é Te, nézd meg, minémű jajgatás az!

M iles T e r t iu s

Felséges Tsászár, Géjzát hozzák kötözve társaim!

H en rick
Tüstént kardra vettetem őtet... Te gonosz, te lator, te átkozott, te Istentelen, te 
akarod-e véremet ontani? Mérges lántsádot te akarod-e oldalam közé irgalmat
lanul tolni? Ezt érdemlette-é drága készületű kard-szijam?

G éjza
O...!
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12911 hóhér pallosa szál nyakad közé, vagy kegyetlen ist 
ráng fójtódik tsigádra 

1296-1297 I [Hiányzik.]
1300-1301 1 MIL 1 (rapiunt eum.) meg látjuk 
1304-1305 I jaj. (haec fiunt in sylva, quia verő ad Palatiun 

debent eum ferre, neque illud subite adumbrari possit 
in scenas

1306-13071HEN hallod-e Legény! nézd meg mitsoda jaj
gatás ez. (Miles Imp. cito it, et redit.)

1308-13091 MILES IM. Felséges 
II MIL...

13111 őtet (fertur foras, stat mitis.) te gonosz-tévő 
1311-1312 I lator, <te hóhérom> te átkozot,; ontani pallo

soddal?
1312 I oldalam tsóntjai közé



H en rick
Fel ne nyisd a’ szádat gonosz ember! Nints helye mentségednek nálam.

L am pert
Ne haragudjon Felséged olly nagyon szegény bátyám ellen!

1320 G éjza
Felséges Tsászár, tsak egy szótskát legyen szabad szóllanom, hazug, útálatos 
ember volt, valaki e rettentő roszszat költötte felőlem.

H en rick
Benne értek a’ gyilkosságba. Tanú bizonyság Salamon Király, kinek Atyafiúi 

1325 vérét szomjúhozod, Istentelen! Ezt bizonyltja a kard-szij, a’ nyil.

L am pert
Oh, éktelen hazugság! Mit mi vélsz az ártatlannal?

G éjza
Igenis ártatlan vagyok,

изо H en rick
Ortzátlan hite szegett, Te! Mikor már nyilván ki bizonyodot gonoszságod, mit 
tagadod azt? Legények, készítsétek el az helyet, holott adózzék tettéért!

(Sedem ferunt nigro panno tectam, ac in medio ponunt.)

Meg látod ezentúl mitsoda gyümőltsöt hozzon az hazugság, tsalárdság, gyilkos-
1335 ság.

G éjza
Oh, kegyelmes Fejedelem, nem akarom a királyi koronát, mellyet fejemben 
akar tenni az ország, viselje azt Salamon, tsak életem meg maradását óhajtom.

H en rick
1340 Még éleszted haragomat?

1317 Inálom. NB
1318-13191 [A két sor hiányzik.]
13211 egy két szótskát 
13221 rettentő gonoszt 
1325 I a’ nyil NB
1326-1327 I [Géjza mondja:] oh kegyetlen hazugság! Mit 

mívelsz
1328-13291 [A sor hiányzik.]
13311 Ortzátlan, útálatos, hite-szegett

1331-13321 gonoszságod, tagadod azt? Legények! noszsza 
készítsétek;

1331 П gonoszságot [Az I alapján értelem miatt javítva]
1333 I et in medio) [A p o n u n t szó hiányzik a rendezői uta

sításból.]
13341 minémű gyűmőltsőt
1337-1338 I mellyet már nekem szánt az Ország, ‘s Felsé

ged, tsak életem
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1345

1350

1355

1360

1365

M iles P rimus
Felséges Tsászár, készen vagyon az hely.

H enrick
Ragadjátok őtet... ültessétek le... szegezzétek két felől szivének fegyver- 
teket...! Te pediglen feje felet álj ugyan ki vont karddal, ‘s mikor e szót mon
dom: „halj meg már”, egész erőtőkből egyszersind verjétek által őtet!

G éjza
Oh, szivek rejtekét visgáló Ur Isten, neked ajánlom magamat, ki tudod ártatlan
ságomat, mellyet Salamon irigysége ílly setét gyázba tét.

H en rick
Lássad már minémű kimenetele lön ravaszságodnak! Költözz el e’ világról! Ez 
az egész ország’ szava. Mivel két koronás Fő ellen fegyverkeztél fel személyed 
szerént, ród le éktelen adósságodat!

G éjza
Oh, erdei Vadak, mezei pásztorok, ti jöjjetek védelmezésére ártatlanságomnak, 
kik tanú bizonyságot igen is tehettek, mert én ezt az helyet soha semmi gonosz
sággal nem terheltem, nem motskóltam!

L am pert
Édes bátyám, tehát meg kell halnod?

(Repente venit Ilias e sylva.)

Ilias
Mitsoda dolog ez? Mitsoda jajgatás, reménkedés? A’ miúlta ezt a ’ mezőt, ezt az 
erdő alját lakom, semmi illyen zenebonát nem vettem észre, most pediglen innet 
a’ sok szidalmak, átkok hallatnak, amott less-hely kerestetik, innet rab szijra fű
zetik egy, amott őletik. Látom, talán magamnak is meg kell változtatnom nyájas 
tanyámat, mert itt lehetetlen bátor békességbe lennem. Vitézek, békét hadjatok 
ennek az embernek, ezt a’ mezőt meg ne fertőztessétek emberi vérrel, mert tüs
tént lármát inditok, ‘s halálnak dija háláltok leszen! Itt teremnek ezentűl nagy 
számmal társaim.

13441 őtet (rapiunt ad sedem.)
1344-13451 szivének lántsátokat...
13451 álj ki vont
1346 П [A h a lj m eg m ár  szavak aláhúzva, mi idézőjelbe tettük.] 
13491 gyászban hozot.
1351-13531 ravaszságodnak, e ’ tudniillik a’ fizetése Isten

telen sővetségednek, költözz le e ’ világról, ródd le 
1356-1357 I mert soha ezt a helyet semminémű gyilkos

sággal nem
1358-13591 [Ez a két sor hiányzik.]

II [A k e ll szó beszúrva a sor fölé.]

1360-13611 (Repente venit Ilias.] Ilias 
1362 I dolog ez! mié a’ miúlta 

II mitsod
1363- 1364 I semmi némű zenebonát sem; pediglen, már 

villám ménkő módjára itt a’ sok
1364- 1365 I kerestetik, itt fegyveres kezek halálra keresik 

az embert, amott őletik is. Látom még magamnak
13661 tanyámat... Vitézek! békét hagyatok 
1368 I inditok ellenetek, ‘s halálnak dija 
1368-13691 leszen bizonyoson; ezentűl Társaim.

II ezetűl
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1370

1375

1380

1385

1390

1395

H en rick
Nem mi, hanem a’ törvény öli meg ötét.

Ilias
Ki irta meg azt a’ törvényt?

H enrick
Az igazság, a’ természet.

Ilias
Hol vagyon? Ki tudja? Ki olvassa?

H en rick
IV. Henrick Tsászár.

Ilias
Tehát annak Ítélésére kellet volna bíznotok ötét.

H en rick
Nem szükség a’ Tsászár eleibe vinni ötét, ime mi gyilkosságba kaptuk.

Ilias
Kit, mikor, ‘s hol akart meg ölni?

H en rick
A’ Tsászárt, ma itt, a’ minap pediglen Salamon királyunkat akarta orozva által 
verni lántsájával.

Ilias
Akkor, mikor én virágos útat készítettem nékie?

H en rick  
A’ meg lehet.

Ilias
Uram, meg hidd, hogy ártatlan ez az ember! Hallottam én a’ nagy kiáltást a’ mi
nap, de mivel társaimtól meszsze voltam, tsak meg vonytam magamat egy bo
korba, kergetet ugyan egy ember más Úri embert mezételen karddal; de nem ez

13771 olvassa azt?
1381 I ennek ítélése alá adtátok vólna őtet, ne<m> öljétek 

pediglen illy hértelen, ‘s kegyetlenül... ezt senki sem 
bízta az órrotokra.

1383 I vinni, ime 
I kaptuk őtet.
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13941 Uram! meg hidd, ártatlan 
I kiáltást, jajgatást

1395- 1396 bokorba, féltvén bőrömet, láttam miképp ker
getet egy Úri;
II [A nem  szó utólag beszúrva.]

1396- 1397 I karddal. HEN no Iád, e ’ volt az? IL soha sem 
vólt biz ez, mert a’ köpönyegbe vólt, ‘s alatsonyabb



vala, mert az köpönyegben, és sokkal barnább, alatsonyabbis volt ennél, nem is 
erőszakoskodot sem az előtt, sem azután itt valaki ez egy esztendőktiil fogva.

H en rick
moo A’ már bizonyos dolog, hogy ez akarta meg ölni a’ Tsászárt.

Ilias
Uram, ha az egyik gyilkosság reá nem igazodhatik, a másikba sem lehet bűnös
nek Ítélni ötét.

H en rick
mos Meg hűlt a’ vér bennem, félek, ne talántán az hértelen harag hamis ítéletet ho

zott ki belőlem. Mert ez az egyűgyű paraszt ember, mezei pásztor, ki hetetszaka, 
sőtt esztendőnként a pusztát lakja, Géjzátol miként ronthatott volna igy meg, 
hogy illy bátran merne szóllani. Az igazság szól ki belőle, úgymint kit az Ur Is
ten küldött tsudálatos mentésére Géjzának... Jó pásztor, meg mentetted őtet 

Mio most az haláltól... Ti vonnyátok viszsza fegyverteket!

Ilias
Örvendek.

L a m pert  (S eo rsim )
Oh öröm, oh vigasság!

mis Ilias
Már nyájamhoz kell mennem. Isten hozzátok!

H en rick
Kötözve vigyétek még a’ tőmlőtzbe; méglen az egész Ország ítélete által az ha
lál szententziája ki nem tartatik reája.

1397-1400 I vólt sokkal ennél (aspicit eum) barnábbis volt miúlta meg fogattatott, egy lélekkel sem vólt módja
sokkal, osztán meg sem ölte őtet, mert el szaladt előtte. szóllani a’ setét tőmlőtz űregében... az igazság
Azért kérlek benneteket meg ne fertőztessétek ezt a’ 1408-14101 belőle, sőtt úgy látszik előttem, hogy az Ur Is-
mezőt vérével, mellyet én már 16 esztendőktől fogva tentől küldetett tsudálatos mentésére Géjzának... nem
nyugodalmasan lakok. kis gyanóm vagyon Salamonra, ne talántán az ő

1399-1400 I HEN úgy de a’ Tsászárt is ez akarta meg ölni. fortéllyai legyenek mind ezek, hogy Géjza halála után
1402 I nem igazodik rá száljon a ’ királyi birodalom... hallod-é jó Pásztor!
1402-1403 I biz a’ másikba sem lehet őtet bűnősnek Ítélni. ime meg mentetted őtet az haláltól... Ti

tapasztaltam én azt, hogy vagyon ebben az erdőben két 1413-14141 [A két sor hiányzik.]
Lator, de soha annyira elő nem jöttek még, hogy társa- 1411-1412, 1415, 1416 I [A sorokat Ilias folyamatosan
immal meg keríthettem volna őket már eddig, nyilván mondja.]
ezek közül egyik vólt az, ki a ’ Tsászárt igen tzifrán 1417-1418 I HEN (ad mii) kötözve <hozzátok> vigyétek
aranyban, és ezüstbe lenni látván, ellene rohana méré- a’ tőmlőtzben őtet, méglen
szén, nagy nyereséget várván belőle. 1418 II <fő> Ítélete

1404-1405 I HEN (seorsim) meg hűlt 1418-1419 Ország fő Tagjai Ítéletek által halál<ot>s szen-
1407-14081 lakja, miként szólhatna illy bátran, illy nyomo- tentzia nem mondatik fejére; vagy éppen meg nem

son, ha az igazság nem bátorítaná őtet, ajándékokkal, szabadul, az után utánnok legyetek ama latroknak, hogy
‘s ígéretekkel meg nem ronthatta őtet Géjza, mivel hozzám hozhassátok. NB (abeunt.),

П <róla> reája.
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1420 KILENCEDIK KI-MENET

Emyei a’ Géjza’ nevével irt levelet el veti ügy, hogy a’ Tsászár katonája kőny- 
nyen fel találhassa, ‘s úgy a’ Tsászár kezébe jöhessen. Buzareshez pediglen mást 
küld, mellyben üzeni, mikor kellessék Géjza Táborára ütni.

Emyei, Katona

1425 E rnyei
Még is fárasztja elmémet a’ nagy gond, bú, szorgalmatosság, mivel még eddig, 
a’ mint fogadtam királyomnak, Salamonnak, nem eshetet módom, alkalmatos
ságom Gejza’ meg ölésére. De ime most utólso próbát teszek fortélyaimon... 
ezt a’ levelet, mellyet a’ minap írtam Géjza nevével Leopold Ausztriai Her- 

1430 tzeghez, ime itt, amerre tábori katonái járnak, el vetem titkon, hogy meg talál
ván egyenesen a’ Tsászámak adja valaki. (Abiicit in scenam.) Bezzeg vége lesz, 
mind királyságának, mind életének, mert sem a Tsászár, sem az ország Tagjai 
nem fogják tűrni e’ rettentő alattonba való fortélyt, melly által a Tsászár és Né
pünk romlását keresi... Te pediglen ezt vidd hamar Buzares fő Generálishoz! 

1435 (Miles abit.) Holnap szörnyű tsatának kell lenni. (Abit.)

ÉNEK

Az harag minden utolsó következésekre el szánnya magát, tsak üldözhesse az 
igaz ártatlanságot.

HARAG (capit sagittam.)
1440 1. El indulok, nyílhoz nyúlok,

Távul legyen az ijedség!
Szerentsém lesz, királlyá tesz 
A baj-vivó nagy irigység.
Ki vetkőzöl vigasságból,

1445 El költözői e világból,
Oh rettenetes mérészség!

14211 levelét
1422-14231 találhossa, ‘s a ’ Tsászámak adhassa; Buzares

hez; küld <Emyeihez>, mellyben üzeni, <hogy űdőt 
rendeljen;> mikor kellessék a ’ Géjza mellett lévő Her- 
tzeg táborára

1422 П [A B u za resh ez  szóban a hez  rag utólag beszúrva.] 
1423II küld <hozzaja>
1424 I [A sorban csak az Emyei szerepnév olvasható.] 
14261 szivemet a ’ nagy gond, bú, ‘s 
1427-14291 alkalmatosságom végére járni álnok Géjzának. 

de ime most bele kezdek immár a ’ tőr meg vetésé
ben... ezt a ’ levelet 

14301 járnak a’ Tsászámak

1430-14311 meg találáván egy valaki, egyenesen kezében 
adja a’ Tsászámak 

1431II Tsáráznak
II [A rendezői utasítás betoldva jelzés nélkül a lap
szélen.]

1432-14341 mind életének, mind Királlyságának bizonyo
son. Te pediglen 

1433 II <Tszar e> Tsászár
1434-1435 I Generálishoz (abit) holnap hét óra tájba regvei 

meg kell ütköznünk Géjza Táborával, (abit) 
1437-14381 [Hiányzik.]
14391 [Csak szerepnév.]
14401 nyúlok (capit sagittam)
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1450

1455

1460

1465

1470

1475

2.1m, rohanok, kardot vonok, (Extrahit ensem.) 
Hogy végezzem életedet.

Mérget iszom, nemis nyúgszom,
Meddig nem rontom lelkedet.

Nem élsz tovább, méltó nem vagy,
Halj meg inkább, vétked mert nagy

íme, tapodom testedet. (Furiosus intrat.)

HARMADIK VÉGZÉS

E L S Ő  K I -M E N E T

Salamon meg inti Buzarest, hogy katonaságot fogadjon ugyan azon pénzből, 
mellyet a Tsászár adott nékie, mert már végére kell hágni a’ dolognak. Ezek köz
ben:

Salamon, Buzares, Godofred

S a lam on
Nem sok vagyon már hátra élete napjaiból Géjzának, jó renden vágynak eddig 
tsalárd mesterségeink.

B uzares
Isten veled, Felséges király!

Sa lam on
Veled is, édes Vitézem, Buzares!

B uzares
Én minden hadi készületeket meg tettem, hogy készen legyünk, ha történet 
szerént fegyverre kelne a’ dolog.

Sa lam on
Ditsérem igaz hűségedet... Fogd ezt a’ somma pénzt, mellyet a Felséges Tsá
szár saját két kezével adót, hogy neked által adjam új hadi sereg’ szedésére költ
ségül! (Dat ei sacculum Шит, quem ab Henrico accepit.) Ime, annyira szolgál 
fortélyunk, hogy nem hogy engemet védelmezni, ‘s királyságomba meg erő
síteni nem akarna, hanem inkább népemet népével egybe kaptsólja, ‘s már uj

1455 П [A sor hiányzik.]
1456 I fogadjon, mert már
1457-1458 I kell járni [E zek  kö zb en : hiányzik.] 
14591 Buzares. Salamon. Godofréd. 
1461-1462 I vágynak tsalárd mesterség<ü>ink 
1466 I is kedves Vitézem

1468 I meg tettem, ha történet szerént
1469 I dolog, hogy készen legyünk
1472- 1473 I sereg <kőltség> szedésére;
14731 [A sorban olvasható rendezői utasítás hiányzik.]
1473- 14741 szolgált eddig fortélyunk; engem 
1475-14761 kaptsóltatja, ‘s most már új katonákat is

184



katonaságot-is fogadtasson az ütközet nagyobb sullyára. Együl egyig porrá 
teszszük ma népét Géjzának. Oda van, mind hire, mind neve királyságának 
előtte.

B uzares
uso Szerentsés fortély, melly által illy vidám nap tetszet fel!

Sa lam on
Mivel fortélyai ‘s ravaszsággal kereskedni igen veszedelmes dolog, inkább 
nyilván erőszakoskodjunk! Rohanjunk Géjza táborára, ‘s noha a’ Tsászár sere
gével még együtt vagyon is, hértelen és véletlenül ütvén reájok, rendeiket meg 

1485 szaggatjuk, szivekbe nagy ijedelmet öntünk, végre szaladásra kénszeritjük őket 
úgy, hogy ha a’ Tsászár látván erőszakunkat, ellenünk fordúlna, őtet is utolsó 
vérünkig fogjuk ostromolni. Az egy szivü, egy lelkű sokaság akár mi nagyobb 
számú Tábort is meg vihat, le sózhat mesterséges és egyetértő készülettel.

B uzares
1490 Igen is eképp kell tselekednünk, Felséges Király! Mert noha drága Hitvesére 

nézve Felségednek, és eddig költött fortéljaink által Géjza ellen kellene is lennie! 
Mind az által az ellenkező fél, a’ mint már meg eset, számtalan hazugságokkal, 
költeményekkel körül veheti, ‘s Felséged ellen indíthatja őtet. A’ minek hogy 
jókor eleit vegyük, most kapjunk a’ fegyverhez, mert maga sem igen bízik tulaj- 

1495 dón hadának, sem Géjzáénak erejében, mivel uj sereget állíttat, mellyet én az ő 
költségén Felséged számára fogom fel állítani. Egy mák szemnyit sem tart 
tőlünk, vélvén, hogy inkább kell Géjzától őrözködnie, mivel helyt adót a’ 
gyilkoskodásrol tett vádolásának Felségednek. Végen az ellenkező had sokkal 
számossabb fog ugyan lenni, mindazáltal erőt igenis lehet rajta venni, minthogy 

1500 a’ mienk sokkal fortélyossabb.

G odofréd
íme, hogy a’ Tornászából házomnak nézegetném az égi tsillagzatokat, kezem
ben adá ezt a’ levelet némelly katonája Vitéz Generalis Uramnak, egyebet sem-

1476-1477 I fogadtasson hogy roppant Táborral üthessünk 
Géjzára, ‘s porrá törhessük egyűl egyig táborát, oda van 

1478 I neve, mind királlysága előtte.
1483-14841 seregével együtt 
14841 véletlenül üssünk reája, igy rendeiket 
14851 sziveikbe szörnyű ijedséget 
1486 I hogy a’ Tsászár vagy ki költözik Országunkból, vagy 

ha Géjza mellet ellent áll, őtet is 
1487-1488 I verni ostromólni; egy lelkű vitéz sereg na

gyobb számú, ‘s hatalmú Tábort is meg<gy vi>vihat 
mesterséges

1490-1497 I Király! fő képpen pediglen most volna jo eb
be kapni, <miut> mert nem igen bízik most erejében a’ 
Tsászár, mivel uj katonákat fogadtat <azon kivűl ha a 
mi emberinket, kikben is fő része vala bizodalmának,> 
ezeket is magunk mellé, nem aző számára fogjuk

állítani, éppen nem kell tartanunk Tsászári hatalmától, 
mert széllyel kell most lenni embereinek, készülettel 
sints, azon kivűl egy mákszemnyit 

1497-1500 I inkább Géjzától kell tartania, mivel már go- 
noszágokban (!) keveredet előtte, ‘s fogságban is va
gyon, serege pediglen noha sokkal számossabb, mind
azáltal könnyen rajta erőt venni, mivel a’ mienk 

1501-1515 GOD. (celeriter exit ita ut non appareat iám 
Astrologus.) Lótok, futok minden felé Méltóságos 
Generalis Uramat keresvén, ime nem tudom mi újság 
lészen benne, Méltóságos Ur Gróff Emyei Uram küldi, 
(legit epistolam, etiam Salamoni dat.) SAL. éljen 
szerentsésen fő Generalis, <Buzares> ‘s Tanásosim 
Egyike! BU. éljen szerentsésen, derekasan jár el dol
gában. SÁL. helyes <dolog> mod! BU. már ma tsen- 
dességbe mardjunk (!), holnap jó  regvei ostromóljuk
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1505

1510

1515

1520

1525

1530

mit sem szólván, hanem hogy Méltóságos Gróff Emyei Űrtől hozza, viszsza 
nyargalt sebessen.

(Buzares legit.)

BUZARES
Éljen szerentsésen fő Vezérünk, Groff Emyei, okoson és szorgalmatoson jár el 
a’ dologban. Az üdőt helyesen rendelte el, de tsendességbe kell maradnunk ma, 
hogy holnap annál szerentsésebben ostromolhassuk kő falait Géjza Palotájának, 
sántzait a’ Tsászár hadának, ‘s mind addig hüvelybe ne tegyük ki vont véres 
kardunkat, valameddig vagy mind a’ kettőn dütsőségesen nem győzedelmes
kedünk, vagy bőven ki ontván drága vérünket edes Elazánk’ békességéért meg 
nem halunk. (Abeunt.)

MÁSODIK KI-MENET

A’ Tsászár el küldetett katonái egy embert találnak az erdőben, kit, noha hamis 
nevet költ magának, Vidnek ésmémek; azért is kötözve viszik őtet a’ Városba.

Vid ‘s Tsászár két katonája

(Absque pileo exit Vid in pallio ex sylva cautus in отпет partem.)

V id
Ebben az hegy-óldalban tettem le a’ minap Vezéri süvegemet, leselkedvén a’ 
Tsászár után más idegen ember képében. De ime nagy szerentsétlenségben es
tem, mert midőn benne volnék már a’ dologban, sebet önnön magam kaptam 
homlokomon. Vezéri süvegemet el vesztettem, mellyről bizonyoson reám fog
nak esmémi. Most dúlok, fulok, mert oda reménységem, inkább oda vesztem 
volna, mint sem a gyalázatos szégyenbe kerültem, mellyből talán vesztemig ki 
nem gázolhatok. Zápor gyanánt dűl szivemben a’ keserves bánatnak árja... 
agyarkodom, mérgelődöm, nyilván fogom már most üldözni Henricket és 
Géjzát, mivel úgy is tudva vagyon minden Fő Embernél gonoszságom. Jobb fo
gadásom meg tartásában halnom meg királyomért, mintsem az ellenség kezében 
engedem magamat. Úgyis mi haszna élnem? Ha hitetlenségem ‘s álnokságom

kő falait Géjza Palotájának, ‘s egyszersmind a’ Tsá
szár Táborának sántzait. és mind addig vijuk, vala
meddig mind a’ kettőn nem győzedelmeskedünk, vagy 
mi meg nem halunk, (abeunt)

1516-1517 I A’ Tsászár gyilkosai keresésére küldetett ka
tonák egy embert találnak az erdőben, kire, noha ha
mis nevet kőit magának, reá esmémek <a’ katonálo, 
‘s Vid személlyében a Tsászár eleibe viszik.

1518 I Vid. ‘s Mil. Imp.
1519 I Vid, involutus pallio vili (Haec agi possunt exra 

sylvam in campo, Milites e sylva prodibunt in eum.)

1521- 15221 süvegemet, ‘s egyűgyű palástban öltözködtem, 
akarván más idegen, ‘s vad ember képében által ütni 
kardommal a ’ Tsászárt, de ime mi nagy

1522- 1525 I estem, sebet önnön magam kaptam, Vezéri 
süvegemet el vesztettem, most dúlok, fúlok, oda

15261 mint sem e nagy szégyenbe
1528- 1529 I Henricket, Géjzát, ‘s minden ellenünk fegy

vert fogo Embert, jobb
1529- 1530 II fogadáson
1530 I meg tartásába igenis meg halnom
15311 engedni magamot.
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ki nyilatkozik, bizonnyára örök szégyen, ortza pirulás, vas, tömlötz jön reám. 
Nyilván meg mutatom magamat ellenségeknek, leg alább dütsőségesen védel
mezhetem magamat markos legényeimmel és Salamon Vitézkedő királyunk 

1535 egész hadával. Megyek-is már.

M iles P rim us (dicit in sylva)
Ez ám az az erdő pajtás, holot Tsászárunkat alég hogy meg nem ölte egy gonosz 
lator.

(Pergit versus sylvam. Audit vocem hominis. Timet. Fugit.)

1540 VlD
Ember szót hallok, vallyon nem ellenem rendeltetett fegyveres Legények-é? 
A’ mezei nyáj után lévő pásztorok lesznek... nints mit tennem, el kell mennem 
a’ Táborhoz, melly itt az erdő alatt fekszik, hogy szörnyű tsatát inditsak.

(Vid in primam partem sylvae intrat, in altera parte milites ad campum exeunt.)

1545 M iles P rim us
Az hegy-aljában, és a’ rétségen ugyan nints, itt tehát haszontalanis keressük 
őtet, hanem be kell mennünk éppen az erdőben.

M iles Secundus
Ha már itt vagyunk, ‘s ennyit is fáradtunk, semmi helyet se hadjunk el, ahol tsak 

1550 gondolhatjuk is, hogy meg húzhatta magát.

M iles P rim us
Éj, ha most kezünkben akadna, ugyan ihatnánk a’ bőrére!

M iles Secundus
Noszsza, próbáljunk szerentsét!

1555 M iles prim us
Próbáljunk! Menny te jobb kézre, én balra megyek, de meszsze egymástól ne 
járjunk!

(Modice ambulant separati.)

1531-1532 I élnem, ha álnok tselekedetem ki nyilatkozik, 
őrők szégyen, gyalázat, ortza-pirulás, vas, tőmlőtz szál 
reám

1533 I mutatom meg
1534-15351 Királyunk vitéz hadával <magamat>

II már. NB [A vonatkozó betoldás, azaz a következő 
két sor a margón olvasható.]

1536-1538 I [A sorok az 1543. sor után olvashatók.]
1539 I (pergit celeriter versus sylvam; audita voce hominis 

sistit, timet fugitat.)
1540II [A VID szerepnév nem olvasható.]

15431 Táborhoz, hogy előbbi Ruhámban öltözzek, a’ sere
get jo rendbe szedjem, egy szóval szörnyű 

15441 (in unó latere est Vid, in altero milites sed exibunt ad 
campum primo.)

1546-15511 [Ezek a sorok hiányoznak.]
1550II is, <meg> hogy
1551-1552 I [MIL 2. mondja.]; ugyan gazdag, és szeren- 

tsés prédánk lenne.
1553-15541 [MIL. 1. mondja]; szerentsét. menny te
1556 II egy mástol
1558 II separati, tum unus exclamat.)
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1560

1565

1570

1575

1580

M iles Secu n d us
Ide, ide, pajtás! íme, itt lappang egy hajadon ember, talán e’ lészen a. Felléd fut, 
pajtás. Bukj le előtte, osztán ugorj nyakában!

M iles P rim us (insilit in eum)
Itt van már, meg ragadtam.
(Per brachium ducunt eum in campum.) Gyere szemre, gonosz ember!

VlD
Hadjatok békét, barátim, hiszen én senkit sem bántottam!

M iles P rimus
Hát mért futottál, mihent minket láttál?

VlD
Én nem előttetek szaladtam, hanem nyálat kergettem.

M iles Secundus
De rövid volt a’ farka, tudom.

M iles P rimus
Te, meglehet, hogy kergettél, de mi fogtunk.

VlD
De ne tréfáljatok velem illy vastagon!

M iles Secundus
Haszontalan tetteted magad, tudjuk ki vagy.

VlD
Nem tagadom nevemet, Dobosinak hívnak.

M iles P rimus
Dejszen dob bőr lesz a’ bőröd nem sokára... Honnat való vagy?

V id (seorsim)
Jaj, mi félek, alég kerülhetem el kezeket...! Mit kérdeztél?

1559- 15601 MIL. 2. pajtás! siess felém, kérlek, ime itt
1560- 1561 1 leszen a. (accedit versus Vid.) VID jaj mi fé

lek, alég kerülhetem el kezeket, oh bár less helyben is 
test-őrzőket rendeltem volna magam mellé! MIL. 1. 
feléd fut

15611 előtte, hogy ne lásson, az után ugorj
1562 I MIL 2. (occultat se. insilit
1563-15661 ragadtam, (accedunt) VID hadjatok

1568 mihént embert láttál?
1571-15721 [Hiányzik.]
15741 Te kergettél, mi pediglen fogtunk 
15761 illy vastagon velem.
15781 magadat, tudjuk
1581-15821 [MILES 2 mondja]; sokára, azt ígérem bátran. 
1581-15821 MIL 1. honnat 
1583-15841 [Hiányzik.]
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1585

1590

1595

1600

1605

1610

M iles P rim us 
Hóimat való vagy?

V l D

Magyar Országból.

M iles P rimus
Mitsoda helységből?

V l D
Tisza melléki Scoebéből.

M iles Secundus
Hát ezt a’ sebet régen hordozod-é homlokodon? Hol kaptad? Mit jelent?

V id (seorsim)
Oh, be szoros a’ kapczám!

M iles P rim us
Heába sopánkodsz...! Talán társaidat nézed körűi?... Tudom ki vagy, nyilván 
ki tetszik halaván szinedből, és ebből a sebből.

M iles Secundus
De még ez alatt az avét köpönyeg alatt is valami gonosz fortély vagyon... Vesd 
le mindjárt! (Detrahunt illi.)

M iles P rim us
A...! Éppen téged kerestünk, gonosz, el pártúlt, Istentelen! Bár Dobosi volnál. 

V id (seorsim)
Könyörüljetek rajtam barátim! Botsássatok el szabadon, vagy valami gonoszsá
got reám ne kennyetek hamissan!

M iles Secundus
Semmit sem fogunk egyebet reád, hanem tsak azt mondjuk, hogy te vagy az a 
gonosz Vid, ki a’ Tsászár gyilkosa akartál lenni a’ minap. Már most halgass, 
mert halálnak fia vagy...!

V id
Barátim, sem soha Videt nem láttam, sem vele nem tzimboráltam, sem a’ Tsá
szár halálát nem óhajtottam.

15991 a’ sebből, <ki légy>. 1609-16111 vagy az az hite szegett gonosz Vid, ki gyilko-
1607-16081 kennyetek. MIL 2. sa akartál lenni a’ minap Tsászárunknak... már most
1609II <hamis> hanem meg se mottzanj, mert

II azt azt [Kétszer.]
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1615 (Ligant eum, et abducunt.)

M iles P rimus
Ne szabódjál annyit, mert pártot-ütő, zenebonát indító, békesség rontó, átkozott 
gyilkos ember vagy, tele vagyon egész város, egész Táborunk híreddel, neved
del, gonoszságoddal.

1620 M iles Secundus
A’ mennyivel nagyobb ember voltál Országunkban ez előtt, ugyan annyival 
sulyossább most el pártolásodnak gonoszsága. (Abeunt.)

HARMADIK KI-MENET

Buzares Lászlót, ki Abának tetteti magát, a’ sereghez küldi az újjonnan fogadott 
1625 katonákkal, hogy arra az üdőre, mellyet Gróff Emyei irt meg nékie, mindnyájan Tá

borba száljának. De László tudván mindeneket, viszsza tér Bátya katonaihoz, és...

Buzares, Katonák, László, Aba neve alatt

(Buzares cum novis militibus exit commendante eos Ladislao, qui aliquid in veste 
mutat.)

1630 B uzares
Végét szakasztjuk már régtül fogva főzött fortélyainknak, hadi készületinknek. 
Végét szakasztjuk vagy Géjza királyságának, ‘s Henrick Tsászárságának, ha el
lenünk találna fordülni, vagy saját életünknek... Hallod-é Aba, e ’ válogatott új 
Seregemnek fő Komandó Vitéze, ma emlékezzél meg Eleidnek Vitézségéről, fő 

1635 képen ama nagy szivű, erejű, ‘s hatalmú Aba királyról, ki ez előtt harminchárom 
esztendőkkel meg hóit Péter királyunk helyében nagy vigasság és örvendezés 
közt válosztatott, ‘s annak utánna, mivel deli erköltse sok irigyeket szerze, vi
tézségét erőszakos halállal fejezte be! Meg emlékezzél tulajdon, ditséretes 
erköltsidről és érdemidről, mellyek bizonnyára naponként jobban jobban neve- 

1640 kedvén, híredet, nevedet terjeszteni fogják még a’ külső országokon is széllyel! 
Mind ezeknek igaz bizonyítása kedvéért juttasd eszedbe most édes Hazánk bon
takozó állapotját, juttasd eszedbe Salamon koronás királyunk veszedelmes sor
sát, mellyen hogy Magyar szived hűségével segítsél velünk együtt Te is, édes

1615 I abdducunt(!)
1617 I szabódjál, ne mentegesd magadat, mert 
1619 I gonoszságoddal, (abeunt)
1620-16221 [Hiányzik.]
16241 Buzares, a’ mint Gróff Emyei irta meg nekie, Lászlót 
1624-16251 küldi, hogy Táborba száljának már a’ katonák. 
1626 II [Az és  szó után a mondat megszakad, az I alapján 

sem lehet folytatni.]
1628 I cum suis militibus, eosque in ordine locat commen

dante Aba, seu Ladislao

1628-1629 I veste, vel se mutat.)
1631-1633 I szakasztom; főzött gondolatimnak, mestersé

geimnek, hadi készűletimnek; szakasztom vagy Hen
rick Tsászárságának, ‘s Géjza királyságának, vagy sa
ját életemnek, hogy mentül hamarább szabaduljon meg 
Országunk illy meg unt, illy kelletlen, ‘s erőszakos 
vendégtől, hallod-é 

1635 I erejű, hatalmú
16401 nevedet, méltóságodat terjesztik még a’ külső 
1643 I hűsége által segítsél

190



Hazánk szeretetére kérlek, ne szánd magadat, ne szánd véredet ontani, ha a’ bal 
1645 szerentse úgy találná hozni magával, hartzólj győzedelmesen, legyen hire még 

késső maradékinknál is vitézségünknek, ‘s királyunkhoz való hűségünknek!

L ászló
Méltóságos Úr, fő Vitéz Generalis Uram, ki ellen, mikor, ‘s hol kell lóra ülnünk, 
hartzólnunk?

1650 B uzares
Itt, ezentül, a’ ki ellen Salamon királyodat látod leg előbbször is dühös módon 
rohanni, az ellen Teis vitéz legényeiddel együtt vitézkedjél. Üsd, vágd, öld, 
vagy széppen meg haljál!

(Inter haec perdit literas ab Ernyei acceptas. Ladislaus levat.)

1655 (Seorsim) vagy Géjzának kell már ki adni lelkét, vagy én királyommal, ‘s a’ 
több öszve fogó Vezérekkel együt dütsőséges halállal végzem siralmas napo
mat.

(Abit. Milites post eum. Ladislaus lachrymans redit, et incipit scenam quartam.)

NEGYEDIK KI-MENET

1660 Athának ki nyilatkoztatja az hadi készületét Salamonnak a’ levelet is kezében 
adja, mellyet Buzares után véve fel.

László, Atha

L ászló
Oh, édes atyámfia, Géjza, kivel mind eddig gyönyörű békességben éltem, kivel 

1665 sok ütközetekben a’ Karinthiaiak, Bulgarusok és Görögök ellen győzedelmesen 
vitézkedtem, kivel ithon is Atyánkfiánál, Salamonnál sok izrombéli veszedelem
ben, irigységben ‘s halálos fortélyokba forgodtam, oh, édes Bátyám, én legyek-é 
Buzares által ellened rendelt seregnek Vezére? Én emeljem-é fel fegyveremet 
ártatlan vérednek ontására? Oh, miként tselekedhetném ezt? Vallyon oroszlány

1644 I Teis, ne szánd
1645-1646 I legyen még késű maradékinknál is hire vitéz

ségünknek
1652-1653 I együtt sarkába légy, üsd, vágd, öld, meg se 

szűnny előbb, mintsem vagy győzedelmeskedjél, vagy 
meg haljál.

1654 I ab Ernyei missas. Lad. levat, abscondit.)
1655 I kell ma ki adni
1656 I ‘s a ’ több hadi vezérekkel együtt

1658 I post eum more militari La. Marsch, modicum intrat, 
sed subito exit, atque lachrymans agit scenam 4-m.)

16601 László ki nyilatkoztatja Athának
16611 után vet fel.
1664-1665 I gyönyörű társoságban társoságban édes deden 

élődtem, kivel sok
16661 Salamon királyunknál sok
1666- 1667 I veszedelemben, gyűlőlségben, halálos
1667- 1668 I édes Atyámfia Géjza! én legyek-é gyilkosod 

ma? én legyek-é
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tejet szophattamé én ugyan azon emlőből, mellyből Te igen is szelídet szoptál? 
Vallyon méréggé valhatot-é bennem ugyan az a’ téj, ugyan az az étel, melly Te 
benned drága erköltsöt, szelídséget, emberséget, hozzám és édes hazánkhoz 
különösön viseltető szeretetet nevelt? Oh, miként mozdíthatnám én elől romlá
sodnak dolgát? Készebb vagyok e’ szempillantásba meg halni, mint ezt meg 
tennem.

(E x it A th a .)

A tha
Isten veled, királyi Nemednek Virága, László! Mitsoda szomorúságnak homál- 
ja vonytabé ortzádat?... Mit jelentenek esőző szemeidnek sűrű tseppei?

L ászló
Oh, édes Athám, ne éleszszed, kérlek, keserves bánátimnak lobogó lángját, ne 
liggasd új vassal szivemet!

A tha
Minémű baj ez? Kérlek, mond meg!

L ászló
Oh, talán még életemet is itt végzem ezentúl szörnyű bánátim keserve miatt.

A tha  (seo rs im )
Forr bennem a’ méreg, üldöznöm kell, valami ebben a’ bánatban ejtette e királyi 
fiat, Országunk’ egy gyöngyét... Mond meg, kérlek, bajodat!

L ászló
Ne sürgesd, édes Athám, mert ha tudni fogod, bizonyoson tudni sem akarnád!

A tha
Kegyelmes Hertzeg, lehet-e olly keserves dolog vagy veszedelem, mellyben én 
kémélném magamat Hertzegségedért?

L ászló
Oh, szerelmes Bátyám, Géjza!

A tha
Mi dolog? Géjzának vagyon baja? Talán már benne vagyon Salamon tőrében?

16701 ugyan azon Anyától, kitől Te 
16711 méreggé, dűhősségé valhatot-é
1672 I ‘s hozzám
1673 I különösön szeretetet 
16761 (Venit Atha.)
1678-16791 minémű szomorúság homállja
16841 de minémű baj emészti illy mód nélkül szivedet, kérlek,

16861 miatt, (vertit se, et seorsim dicit iratus valde.)
16881 AT. oh forr
1688 I ejtette e ’ drága Királyi
1689 I országunk* gyöngyét! (ad illum iám mitis) mond 
1690-1691 1 LA. jaj ne sürgesd, mert ha
1698 I talán bele került Salamon tsalárdságinak békójá- 

ban?
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L ászló
1700 Oh, siralmas játékot teszen ma ezen az helyen leendő gyászos halála!

A tha
Mit? Géjza fog meg halni? Ezt sem én, sem az Ország nem engedi.

L ászló
íme a levél, melly azt tanitja, hogy már vasat penget a’ setét tőmlőtz üregében, 

nos és azonkívül Salamon hadának fő Generálissá, Buzares, már a’ Város alá hely- 
hesztette Táborát úgy, hogy ha Géjza, édes bátyám valami képpen meg 
szabadulna a’ törvényes haláltól, egyenesen a’ Tsászárra fog ütni, ‘s mind őtet, 
mind bátyámat szokatlan kegyetlenséggel e világból ki törleni.

A tha
mo ‘S ki meri Országunk’ fő dütsősségét, Géjzát törvényes halálra szententziázni 

Országunkba?

L ászló
A’ Tsászár, Salamon sogora.

Atha
ms Tehát ellent nem álhatnánk mi ebben? Sok mindenfelől az ellensége. Ki űzzük 

őtet erőszakoson, ha erőszakot akar rajtunk tenni. Hiszen sokat teszen az átko
zott irigység, az ördöngős fortély! De meg fojtom ezentül egész fortéljokat, 
önnön magok törik ma nyakokat abban a’ veremben, mellyet Géjzának, mind
nyájunknak ástak... Bátorodjál meg, vitéz Hertzeg! Szűnnyenek meg zápor 

иго könyhullatásid! íme menten megyek a’ Tsászárhoz a levéllel, hogy szép szeri
vel ‘s minden háborúság nélkül meg szabaduljon Geiza, ellenben Salamon hi
tetlen, dühős királyunk érdeme szerént adózzék bele keveredvén gonoszsága 
békójában. (Abit.)

L ászló
1725 Oh, mi boldogok az együgyű parasztok, a’ mezei pásztorok! íme, midőn mi a’ 

fel zendűlt népnek fegyveri, az éktelen irigységnek mérges fullángjai között ke
serves napokat érünk, ők akkor tsendes békességben bátor mulatságba mulatják

17041 hogy már régen vasat
1705- 17061 ‘s azon kívül Buzares Salamon hadjának fő Ge

nerálissá már a ’ Város alá helyhesztette is
1706- 17071 meg szabadulna az haláltúl
1708 I szokatlan bátorsággal e' világból ki törleni.
1714-1723 I [Hiányzik, helyette:] AT íme mit nem tselek- 

szik az átkozott irigység! az ördöngös fortély, az alat- 
tomban való áskálódás! de, ha ők tudnak ravaszkodni, 
áskálódni, ‘s eképp ártatlan Hertzegünknek életét fo
gyasztja, meg mutatom, hogy minden fortéllyaikat 
eszes okoskodásunkal fel fogjuk bontani, észre vettem 
már sokat, el sem is viszik, mert én bőlts vigyázásom-

mal eleit veszem mindennek, sőt rajta leszek ezentül, 
hogy mind Salamon, mind Emyei, Vid, Buzares, ‘s 
többi Tanátsosí is önnön magok törjék <végr> nya
kokat ugyan azon veremben, mellyet Géjzának ástok 
(A d  L á sz ló ) bátorodjál meg Vitéz Hertzeg! szünnye- 
nek meg zápor könnyhullatásid. íme egyenesen a’ 
Tsászár eleibe megyek, e' levéllel, hogy meg esmervén 
abból ártatlanságát Géjzának, a melly haraggal vagyon 
fel fegyverkezve elllene, ugyan azt pártos Salamon, 
Vid.Ernyei, és Buzares ellen fordítsa. (A b it.)

1726-1727 I mérgesfullángjai, meg vetett tőrei között ke
serves
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magokat, együtt nyájaskodnak, vígan legeltetik a’ nyájat, folytatják mezei 
munkájokat... De reményiem, hogy ki fog derülni homályba borúit napomnak 
terhes fellege... Magam is a’ Tsászár palotája felé megyek, hogy élő szókkal 
bizonyítsam gonoszságát Salamonnak, mellyet főképpen hadi Tisztei által 
kővet el. (Abit.)

ÖTÖDIK KI-MENET

Henrick Tsászár helyt adván Salamon vádolásának vele és Emyeivel tanátsot 
tart, ha mindjárt kellene-é büntetni Gejzát gonoszságáért, mellyet reá költöttek a’ 
Salamon tanátsosi.

Salamon, Emyei, Henrick, Petrudus

S alam on
Felséges Tsászár, fegyverben ál immár az új sereg-is, Géjza halálos büntetését 
senki sem gátolhatja tehát immár meg. Vitéz Buzares fő Generálisom híven jár 
el hivataljában, ‘s minden reá bízatott dolgokban. Éktelen tselekedet koronás fe
jek ellen fel fegyverkezni, a kősséget is veszedelmes zenebonára késztetni.

H en rick
Azoknak is, kik eddig mellette valának, helybe kell hadniok bűntetődését, ha 
hazájok javára akarnak lenni. Igenis meg kell halnia, hanem mindjárt-é, vagy 
még tovább kellessék kínlódnia a tömlötzben, ítéljétek meg magatokis!

E rnyei
Ez igaz szententzia, meg kell halnia tüstént, mivel Felséges Tsászár és koronás 
királlyunk ellen vétet, pártoskodot.

Petrudus
Ama jeles kegyességre, mellyel mindenek álmélkodására már el híresedet Fel
séged, kérem alázatoson, méltoztassék meg engesztelni az halálos szententziá-

1727-1728 I békességben , mulatságban együtt nyájaskod
nak, bátran legeltetik

1729-17301 napomnak <az> terhes fellege
17311 gonoszságát Salamonnak, (ab it.)
1734 П és <Buzaressel fel> Emyeivel

Salamon Géjza ellen tett vádolásának, tanátsot tart ve
le, és Emyeivel

17371 Henrick. <Godofréd> Pét.
1738-1741 SALAMON Felséges Tsászár! véghez vittem 

szorgalmatoson a’ reám bizott dolgot, állított már Bu
zares fő Generálisom parantsolatja szerént Felséged
nek új sereget, táborban is helyhesztette úgy hogy, ha 
mindjárt ellent akarnának is állani Felségednek a’ Ma
gyarok Géjza halálos büntetésében, nints mitől tarta
nunk, vitéz Buzares híven jár el hivataljában.

1741-1742 I HEN. ‘s minden ... késztetni. [ A két szó kö
zötti tagmondatok hiányoznak.]

1741II dolgokban <de mivel ő> éktelen<t> tselekedetco, 
<igen is meg kell halnia tüstént> Koronás 

17441 bűntedését [A tö  szótag utólag a szó fölé beszúrva.] 
1743-1746 I HEN. mind ezek jól vágynak, de mivel ékte

len a ’ tselekedete, igenis meg kell halnia, de mindjárt 
kellessék-é végezni életét, vagy tovább ha<g>dni a’ 
tömlöczi kínokban, ítéljétek magatok is.

1749- 1750II vétet, cvaló ugyan az, hogy> PÉT.
17491 királlyá
1750- 1753 II PÉT Az égi csillagoknak <égi> forgásokra, 

Vitéz nagy Nevére, az Istenre kérem Felségedet, <las- 
su eszm> kegyes lassúsággal méltóztassék engesztelni
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nak keménységét. Királyi Vér Géjza, nagy zenebonát támaszthat hértelen halál
ja, egyébként is az hértelenség ‘s fel forrott harag nagy veszedelmekben hozza 
az embert. Első erkölts a’ Fejedelmekben a’ szelid kegyesség. Igen hajóinak 
Géjzához a Magyarok, bizonnyára nem egy könnyen, nem minden szére-szóra 
állanak el mellőle, még világos tsatára is kelnek.

S alam on
Nem lehet ott helye a’ kegyességnek, a hol őregbedik, ‘s végső roszszat igér a’ 
gonoszság. Haljon meg mindjárt!

H en rick
Tetszik nekem Petrudus’ beszédje, kínlódjék még a’ tömlötzbe Gejza! 

S a lam on  (seorsim:)
Félek, hogy az hallogatás, és sok üdő vártatás alatt ne tudódjék mesterségünk, és 
reám ne üssenek Gejza emberei, védelmezvén őtet...

M iles P rimus (Celeriter exit, et fert epistolam ab Ernyei scriptam nomine Geisae.) 
Felséges Tsászár, hogy a’ paripamát j ártatám előbb a’ Tábor alatt, ezt a’ levelet 
találtam, mellyet is Fő Tiszteim rendelésekből Felségedhez hoztam személyem 
szerént.

(Dat Salamoni, legit. Miles primus abit ad locum duorum, qui protinus deinde abi
bunt, interim stat in uno loco.)

H en rick
Nyisd fel, édes sogorom, ‘s olvasd el!

Sa lam on  (seorsim:)
Oh, be nagyon vidámúl, majd meg tsükkent reménységem! Lehetetlen már el 
kerülni az halált Géjzának (Iterum legit.) Igazságtalan, sőtt tulajdon Vesztének 
meg szerzője leszen Felséged, ha tüstént éktelen kínok között meg nem öleti 
Gejzát... íme, Leopolddal, Felséged ellenségével szövetséget vetet. Rövid nap 
alatt fegyverbe lesz mellette az egész Ország.

17541 ‘s forrott
17571 mégnyilván való tsatára
1762-1763 II HEN Nekem tetszik; beszédje, maradjon 

még [A szerepnév utólag a sor fölé beszúrva.]
1764 I hogy a’ sok űdő vártatás, az hallasztás alatt ki ne 
1764-1765 Mesterségünk. [Tovább hiányzik.]

II alatt <to> ne tudódjék
1766 I (Fert cito epistolam ab Emyei scriptam nomine 

Gejsae.)

1768 II találtam [szó utólag a sor fölé beírva.]
1768-1769 I rendeléséből Felséged eleibe személyem 

szerént hoztam
17701 (H en ricu s  d a t S a la m o n i a p erien d a m .)
1773 I ‘s olvasd el. (a p er it, leg it)
1776 II halált [Ettől kezdve a letisztázott főszöveg nem 

folytatódik, a további szöveget az I számú impurum- 
ból adjuk ki.]
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H en rick  (etiam legit.)
Oh, mért nem támad rettentő meny-dorgés, szörnyű föld indulás ellenem, hogy 
átkozotnak életét tovább tűröm a’ földön? Meny, Legény, ‘s hozd ide már utol
jára őtet! (Miles abit.)

Salam on
íme, mi világos már szörnyű gonoszsága!

H en rick
Látom.

Petru d us
Felséges Tsászár, lántzon tömlötzbe vagyon Géjza, ki nem menekedhetik már 
hatalma alól Felségednek. Életének akár előbb, akár útóbb minden hértelenség 
nélkül végére lehet járni.

(Interim adducitur totus squalidus. Salamon et Emyei abeunt.) 

S alam on
Mi az egész hadunkat talpra álitjuk azonban.

HATODIK KI-MENET

Géjza esmét elöl hozatik fogva, reája hárámlik a’ fortélyos gonoszság főképpen 
azon levél által, mellyet Emyei irt Géjza nevével Leopoldushoz, de Atha és Petru
dus tanú bizonyságok által minden gonoszság Salamonra fordul.

Katona, Géjza, Henrick, Atha, Petrudus

M iles
A mint parantsólni méltoztatta Felséged, el hoztuk gonosz-tévő Géjzát. 

H en rick
Te, Fejedelmi Véremnek szomjúhozó gyilkosa, mit vétettem ellened, hogy es
küit ellenségemmé válj? Számtalan jo-téteményeim ‘s kedvezésim után Fejede
lem létemre ellenem déltzeskedjél, hartzolni igyekezzél? így bötsülöd tehát, igy 
hálálod meg jo voltomat? Nem de meg szabadítottalak már egyszer régen meg 
érdemlett haláltól, midőn majdan keverték már szived mellékéből folyó véred
ben kardjokat Legényeim? Látom már, hogy téged életbe tartván hoszabbitom 
veszedelmemnek pórázzát.

196



1810

1815

1820

1825

1830

1835

Felséges Tsászár, Kegyes szined előtt artzra esem. (Genuflectit, flet.)

H enrick
Haszontalan minden reménykedésed, meg halsz, de előbb vald ki minden 
gonoszságidat, minden fortéljaidat, mellyekkel romlásomra készültél!

G ejza
Semmit sem tudok vallani, mert semmibe sem vagyok bűnös.

H en rick  (o s te n d it ep is to la m .)
Gonosz, Istentelen, hite-szegett, Koronás Királyodnak, Hazádnak rontója, Te, 
hát ez a’ levél mit jelent?

G ejza
Én nem tudom.

H en rick
Lásd saját kezed írását...! Haljátok Legények, vegyétek kömyül ötét lántsákkal, 
ki vont kardokkal! (Cingunt eum armati Milites tres, duo in latus dirigent has
tam, unus supra caput nudum gladius tenet.) Te olly nagy Királynak, oily nagy 
Anyának méltatlan fia, mit jegyez ez a’ kard? Mit ez a’ kard-szij? Nemde ez az, 
a’ mellyet tőlem a nyilas játékba nyertél? Tudniillik akor jádzottál leg inkább 
életemmel ‘s Hazád boldogtalan állapotjaival, akkor szántad gyilkos fegyvered 
alá Atyád fiát, Salamont.

G ejza
Ha vétettem, örömest halok meg, de...

H en rick
Halgass!

G ejza
Felséges Tsászár, leg alább Testvér ötsémmel, Lászlóval haldaklásomkor, en
gedd, lehessek szembe!

H en rick
Halgass! Tudniillik nehezen várod, hogy ílly sokáig késik fortéllyaitok végzésé
ben. Szempillantást sem engedek, halj meg! Utánad várhatod Ötsédet is!

G e jz a

18101 artzra esem NB. HEN. K. G e .( fle c ti t , f le t .)  [A rende
zői utasítás a HEN szerepnév után található. Áttettük 
értelemszerűen Gejza szövege mögé.]

18161 semmibe sem [A b e  szótag a sor fölé beszúrva.] 
1823 I HEN... <haljátok legényelo igen
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Oh, gyenge szív, melly minden szére szóra meg indúlsz! Oh, átkozott ravasz
ság! Oh, éktelen, oh, szomjú irigység, igy vesztegeted-é az ártatlanok életét? így 
dühösködöl-é (Henrick iracundus ambulat.) azok ellen, kiket igazaknak lenni 
esmérsz? Oh, álnok szerentse, melly tsalogadtál mindeddig azért, hogy e’ szé- 
gyenes homályban, e’ siralmas gyászba borítsad végemet! Oh szemtelen szé
gyen, melly be kötötted szemeit Salamonnak, hogy ne látná fortéllyainak ékte- 
lenségét! Tudom meg fosztnak ugyan életemtől ezek a’ dárdák, ezek a’ 
fegyverek, de el nem törölhetik egyszersmind ártatlanságomat. Fenn marad ez, 
fenn marad édes Hazámhoz, Királyomhoz való hűségemnek, hitemnek épsége, 
fenn marad hozzád is, Felséges Tsászár, mindenkor igaz szivem, hajlandóságom.

(Sonant intus tubae, Miles abstrahit hastam a latere Geisae.)

G e jz a

M iles
Felséges Tsászár, vallyon mit jelent ez az harsogó trombita szó?

H en rick
Semmi közöd hozzá, vágd agyon gyilkosomat hértelen!

M iles

(Elevat manum, et in ictu est, currit Atha et retinet ictum expansis manibus susti
nens omnium animo supra caput flectentis Geisae.)

A tha

Meg álj, Legény! Ne bántsd az ártatlan Királyi Vért! Ne vesztegesd olly köny- 
nyen Magyar Országunk dűtsőségét!

H en rick
A’ ki engemet akar veszteni, el kell vesznie!

A tha
Hértelenkedik Felséged. Szavamat halja!

H en rick
Ne szólj, mert sorsára jutsz Te is Géjzának!

A tha  (Inter enses loquitur generose.)
Érez a’ melyem, vas a’ karom, fogytomig védelmezem az ártatlant vitézül, mert 
ez az édes Hazánknak leg főbb oszlopa. Vagy engem üssetek, engem vágjatok,

1846 I be <nem> kötötted hogy ne látna [A ne  szó utólag a 1870 I vágj<a>átok 
sor fölé beszúrva.]
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engem öljetek, vagy ezt a’ levelet olvassa meg Felséged. (Dat Henrico episto
lam, qui accipit le gitque.)

H en rick
ígen kétséges a’ dolog mind Géjzára, mind Salamonra nagy és sok a’ gyanó... 

1875 haljátok Legények! Tegyétek viszsza hüveljében fegyverteket, lántsátokat is 
vegyétek el oldalától Géjzának...! íme, itt minden gonoszság Salamonra ha
nyatlik. (Petrudus larvatus currit foras.)

Petru d us
Felséges Tsászár, Géjzának hűsége, hite, igaz szive, leg kissebben sem tsükkent 

1880 még meg.

H en rick
Vezessétek ki őtet, hogy mer előmbe jőni illy idegen ember!

Petru d us
Nem idegen, hanem Felséged hadi Népének fő Vezére, Petrudus vagyok, ezt az 

1885 ál-ortzát a’ minap vettem fel, midőn Gróff Vid Felségednek és Géjzának halálá
ra külömb féle álnok készületeket tenne. Két szemeimmel láttam ötét rósz köpö
nyegben lappangani itt a’ mezőn, hogy Felségedet nyakon vághatná köszörült 
pallosával, mellyet hóna alatt hordoza.

A tha
1890 Nints külömben, nálom vagyon Vezéri süvege is, mellyet e ’ latorságakor el 

vesztet az erdőben. ‘S ugyan akkor lopta el tőlem is mind saját kardját, mind 
nyilát Géjzának, mellyet hűségemért, erköltseimért ajándékoza nekem. Itt valék 
tudniillik, által látván éles elmével gonoszságát Salamonnak. Az helyet tzir- 
kálám meg személyem szerént, mellyen a’ Tábort kellene helyhesztetni, ‘s üt- 

1895 közetet kezdeni. Ezek után le ültem a’ szép árnyékban, ‘s el szöndörödtem.

Gejza
Kard-szijamat is, mellyet Felségedtől nyertem, bizonyosan ő ragadta ki kezem
ből, midőn itt jártomban utánam rohana hértelen egy valaki, ‘s ölni akarna, kit 
én akkor mezei pásztornak vagy úton álló latornak lenni véltem.

1900 H en rick
Ujjonnan forr esmét a’ méreg bennem, (ad Milites.) Én is halálos veszedelem
ben voltam nem rég ugyan ebben az erdőben, fogva is vagyon egy ember Udva
romban, kit ennek a’ Latornak lenni vélek. Noszsza, mennyetek, és hozzátok 
elömben! (Milites abeunt.) Életét végzem minden irgalom nélkül, mert látom,

1893 I <de> az helyet [A d e  szóra ráírva az a z  szó. Ennek 
olvasata bizonytalan.]
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1905 hogy a’ kútfeje minden fortélynak, minden zenebonának. (Ad Gejzam.) Báto
rodjál meg Te, Királyi Vérednek gyönyörű Ága! (AdAtham.) Te pediglen Ma
gyar Nemzetednek eszes, okos, bölts Vitéze, gyámola, Atha, meny a’ táborban, 
és szükséges rendeléseket tévén az Ütközetre, rukkóltasd ki az egész hadat álló 
helyéből, mert Salamont, Videt, Emyeit, Buzarest egész népével együtt véres 

1910 fegyverrel kell ma rontanunk, öldösnünk. (Abit.)

A tha  (dicendo)
Ezentűl nyílván lészen erőm, hadi tudományom, erköltsöm.

H en rick
Tsudálom, hogy önnön magok ellen igy törnek, igy agyarkodnak az Atyafiak. 

1915 M ilites (repente veniunt)
Felséges Fejedelmünk, fel törve találtuk a’ tömlöcz ajtaját. Salamonnak számos 
katonái ütöttek éjjel az őrzőkre, ‘s el ragadták Videt. (Abeunt.)

HETEDIK KI-MENET

Nyilván való Tsátára kelnek. Salamon győzetik.

1920 László, Géjza, Salamon, Vid, Emyei, Buzarees, Atha, Katonák

László
Édes haza-fiaim! Erős Nyitra Várában született szerentsés Vitézim! Vessétek 
szemeiteket itt jelen lévő Géjza bátyámra, Országunk egy dütsőségére, és jus
son eszetekbe mind az az üldözés, mind az a’ veszedelem, mellybe gyakran for- 

1925 got már, de a’ Felséges Ur Isten a Ti javaitok gyámolitására, Országunk hosszas 
kormány ozására meg tartotta mind eddig ötét szerentsésen! Emellett az ártatlan, 
‘s új Királyunk mellet, saját neveteknek pediglen örök dütsőségéért fogtok ma 
harczólni. Noszsza, tehát egy szívvel, lélekkel fogjátok fel fegyverteket, erős 
markotokban úgy szorítsátok győzedelmes kardotok maroklatját, hogy azt sen- 

1930 ki ki ne tekerhesse kezeitekből az ellenkező felekezet közül! Vitézkedjetek Bi
hariak, a’ Nyitraiak deli erköltsöket gyorsan kövessétek, Nyitraiak pediglen a 
Bihariakét! Erős, markos, tudós felekezet mind a’ kettő. Bihariak utánnam, Nyi
traiak Géjza után, a’ többi Vitéz Atha nyomdokin vitézül járjatok!

1906 I Ága! <menny> /:a d  A th a m :/ 1917 I Videt. <HEN. Bizonyoson Víd volt tehát? világos
1911 \A th a  d icendo: [ A szerepnevet kiemeltük a rendezői ellenkezésre kelt már az irigysége Salamonnak,

utasításból.] noszsza fegyvert kapjatok mindnyájan.> /.a b e u n t:/
1918 I <7> 8 [A szerző a 7-et hibásan javította 8-ra.]
1927 I fog<unk>tok
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A t h a

1935 Én mind addig küszködön ‘s erőssen verekedem, méglen hányát homlok nem 
döntöm előttem az ellenséget. Tiis mind addig velem együtt hartzóljatok, vala
meddig piros Vérünk nem festi ezt a’ sik mezőt!

E r n y e i  (incipit)
Kardra Legények, Hazátokért, királytokért, békességtekért, javaitokért, szerel- 

1940 mes magzatitokért kell ma mérges ellenségünkkel, Géjzával szemben állani. 
Üssétek, vágjátok, öljétek, diribre darabra vagdaljátok tsontjait, leg kisebb por- 
tsikáit is az ellenségnek!

A tha
Marsch!

1945 (Militia Salamonis: Duces utrinque tres prodeunt primi intra scenas, ceteri stant, 
et orationem audiunt. Vid in cornu sinistro, Ernyei dextro, Salamon in medio. 
Buzares Generalis in primo ordine primus.

Militia Geisae: Ladislaus in cornu sinistro, Atha in dextro, Geisa in medio. 
Finita utrinque oratione classicum canitur. Milites rari stabunt, tres Duces dum ad 

1950 ictum frameae venient, pugnant, at Salamoniani per spatium inter suos milites 
relictum cedent, illis succedent reliqui milites defensuri, et hi bellant cum Gejsia- 
nis, at et illi cedent, exeunt vero iam bini bini pugnantes, transeunt per scenas, in 
medio cingent Salamonem, multi cadent, Salamon fugiet.)

NYOLCADIK KI-MENET

1955 Salamon meg győzettetése után Geisa Királlyá koronáztatik.

Géjza, László, Henrick, Atha, Katonák, Petrudus

G éjza
Jól vitézkedtetek bajnokim! Meg vertétek hadát Salamonnak. Vigadjatok már ‘s 
tapsoljatok, mert nevetek az utánnunk leendő késő maradékinknál is virágozni 

i960 fog gyönyörű dütsőséggel.

L á szló  (exit)
Éppen nem kételkedtem szerentsés ki menetelén az hartznak, mivel lehetetlen 
dolog előttem, hogy az irigység a’ maga sorsával meg elegedett nyugodalmas

1938 I E rn y e i incipit: [A szerepnevet kiemeltük a rendezői 1945-1953 I Marsch [a szó után a rendezői utasításra utaló 
utasításból.] csillag beírva. A rendezői utasítás a bal margó felső ré

szén található.]
19541 <8> 9. [A szerző a 8-at hibásan javította 9-re.]
19611 <HEN> LA
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szivén az harag gyűlölség a’ szín nélkül való szereteten, a’ kevélység, az együ- 
1965 gyüségen, a’ gonosz álnokság az igazságon erőt vehessen valaha.

Atha (Ponit in caput eius coronam Salamonis.)
Igen örvendetes szempillantás volt az, mellyben hanyatló életednek botsánatot 
adtam. íme sok szenvedésidnek bérét vedd el már! Egy szava, egy akaratja a’ 
Magyar Népnek, hogy Te légy igazgató Királya hóltod napjáig. Vedd fel királyi 

1970 nemedet, erkőltsidet ‘s érdemidet illendő koronáját az Országnak! (Imponitur ei 
Corona.)

G e i z a

Isten ő szent felsége rendelése ez, és édes hazám fiai egyes akaratjok! Enged
nem kell.

1975 L a m p e r t

Országolj már, édes Bátyám békevél!

G e i z a

Oh, drága öttséim, egy az én szivem, akaratom a’ Tietekkel.

Atha
i 980 Vitéz királyunk, Gej za!

O m n e s  E t i a m  M i l i t e s

Éljen, uralkodjon, vitézkedjen!

VÉGE

A MŰ ADATAI

A drámának két kézirata ismeretes. Időrendben az első változat impurum. Erre utalnak a javítások, 
betoldások, törlések, kiegészítések. Ez a variáns őrzi a teljes drámát. Ezt textológiai jegyzeteinkben 
I-gyel jelöltük. A tisztázati példány viszont sajnos hiányos. AIII. Végezés 5. Ki-menetét csak félig ta
lálhatjuk meg a kéziratban. A füzetet záró hat lapot ugyanis a gerinc mentén minden bizonnyal késsel 
levágták úgy, hogy a lapok maradékainak alsó darabjain a dráma további részeinek töredékei olvasha
tóak. Ezek alapján lehet megállapítani, hogy a töredékben maradt letisztázott drámából két és fél ol
dalnyi szöveg maradt le. A tisztázatot II. számmal jelöltük, s ezt adjuk ki főszövegként, hiszen ez a 
szöveg őrzi a későbbi szerzői szándékot.

Az is elképzelhető azonban, hogy a piszkozati példány III. felvonás hatodik jelenete után volt még 
egy jelenet, s ezt a szerző különálló papírlapra vagy papírlapokra írta vagy írni akarta, s ez vagy ezek a 
foliók azonban elkallódtak. A szerző ugyanis a III. Végezés 7. Ki-menetének sorszámát átjavította 8.-ra, 
az ezt követő 8. jelenetét pedig 9.-re. így az impurumban nincs 7. Ki-menet. A 6. jelenet után azonnal

1967 I életednek <bonats> botsánatot 1973-1976 I engednem kell. <HEN. élj szerentsésen! akár
1970 I illendő <kormányát> koronáját mi fene agyarú ellenségek ellen is segítségedre leszek

mindenkora LÁM. Országolj 
1978 a’ Tie<dd>tekkel
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a 8. következik. Úgy látszik tehát, mintha a 7. kimenet hiányozna. A cselekmény azonban így is teljes. 
Az 1689. sorig tehát a II. számú, az 1690. sortól kezdve pedig az I. számú változatot közöltük. Ez a III. 
végezés 5. kimenetének néhány záró sora valamint a teljes 6-8. kimenet.

Mindkét kéziratos változatot a Magyarországi Piarista Rend Központi Levéltára őrzi. Az impurum 
(I.) leltári száma: For. 0-4/ V.75. Nr. 17-3a. A tisztázat (II.) leltári száma: V. 75. For 0-4. Nr. 17/3a. 
A piszkozati példány (I.) Ír. lapjára Benyák az alábbi címet írta: T ern io  sex tu s C o m icu s N ittr ia e  1772 . 
B e rn a rd i B e n y á k  a  M a tre  D e i. A tisztázat (II.) az alábbi címet kapta: T ern io  sex tu s C om icu s N ittr ia e  
in C o n vic tu  N o b iliu m  1772 . P . B e rn a rd i B en yá k  [a M a tre  D e i] , Mindkét kézirat a szerző kézírásában 
maradt ránk. A tisztázati példányból deríthető ki, hogy Benyák a darabot a nyitrai nemesi convictus 
számára írta, s ott is adták elő. Nehezen értelmezhető a T ern io  sex tu s c o m icu s kifejezés. 1762-ben Sze
geden vitte színre P la u tu s  M o s te llá r iá já t. Kéziratára ezt a címet jegyezte fel: T ern io  T ertiu s co m icu s  
S zeg e d in i < 1 7 6 0 >  1770 . (K iliá n  1994. 549. nr. Szeged 93.) Benyák 1772-ben A m b itio  v in d ica ta  cím
mel Ottó császár fivéréről, Taneverdusról adatott elő egy tragédiát, amelynek tárgya Taneverdus és 
Eberhardus összeesküvése Ottó császár ellen. A ránk maradt kézirat címe ugyanúgy kezdődik, mint az 
előbbieké: T ern io  q u in tu s co m icu s N ittr ia e  1772 . B e rn a rd i B enyák. Ezek a címek erősítenek meg ab
ban a feltevésünkben, hogy a te m io  szót három felvonásos darabnak értelmezzük. Ezek szerint 
Benyáknak az itt közölt Salamon tragédiája a hatodik három felvonásos drámája. Ismerjük tehát a har
madik, az ötödik és a hatodik három felvonásos drámájának címét vagy szövegét.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ 

Benyák Bernát életrajzát 1. az 1. számú drámánál.

FORRÁS

A darab elején, a cselekmény rövid leírása, A’ játéknak Állapotja után megadja művének a forrá
sát is: B onf. R er. H ung. D ec . 2 .1 .3 . Bonfini Rerum Hungaricarum Decades 2.1.3. Majdnem ugyanezt 
a forrásjelzetet adja meg a jezsuita Ilié i J á n o s Salamon Király Lászlónak foglya című drámájához: 
Bonfini Rerum Hungaricarum Decades 2. könyv 4. Frankfurti kiadás 225. laptól.

1714-ben a mesterkedő verseléséről igen jól ismert S zla vk o v szk y  B en ed ek  Fomes Discordiae, odia 
inter principes Hungáriáé címmel latinul írt és adatott elő egy drámát, amelynek a tárgya ugyanez a 
trónviszály volt. Ez a darab meg is jelent. (N a g y  1883. 309-335, A lszeg h y  1911a. 154—155, P ró n a i  
1912. 394, P ró n a i-C sá s zá r  1915, C zib u la  1987-88. 92-96, K iliá n  1994. 89-92. Privigye. nr. 92. En
nek a darabnak a forrása ugyancsak B on fin i könyve volt (Bonfini Decades 2. liber, 3.)

Ennek a szereplői között találjuk Gejsa herceget, Vidust, Salamon magyar királynak a tanácsosát, 
László herceget, Salamon királyt, Ottót, Csehország királyát. Ezeken kívül azonban több allegorikus 
alakot (mint az Amor Fraternus, a Genius Cordis, a Fama, az Invidia, az Innocentia, a Fraus) neveket 
is alkalmaz a szerző. Szlavkovszky ezt a drámát a barokk dráma követelményeinek megfelelően épí
tette fel, a történeti mag azonban ugyanaz volt, mint a későbbi, e tárgyról szóló drámáké.

1752-ben K o r e c z  U rbán  vitt színre Kecskeméten egy ugyanilyen tárgyú darabot: De Salomone re
ge Hungáriáé corona exuto a Geysa et Ladislao (P r ó n a i-C s á s z á r  1915.112, H o lc z e r  1989. 14-15, K i
liá n  1994.400. Kecskemét nr. 13.). 1748-ban Nagy Jeromos Szegeden mutatott be ugyanerről a témá
ról egy darabot. Ennek címe az alábbi volt: Regnandi ius in Béla fraternum solium, excusso Salamoné 
regis Andreae primi filio occupante (L u g o sy  1929. 224, K iliá n  1994. 538. Szeged nr. 46.). Benyák mű
vének közvetlen forrása K o lo zsvá r i (1938. 50.) szerint az Ambitio vindicata című dráma, amelynek 
hely, évszám és szerző nélküli kéziratát szintén a Kegyesrendiek Központi Levéltára őrzi (KKL R 05.). 
„A latin dráma cselekvénye -  írja Kolozsvári -  egyébként szóról szóra megegyezik a Megszégyenült 
irigység cselekvényével, csak helyenként cseréli fel a jeleneteket.” Kolozsvári nyilván nem tudta, 
hogy az Ambitio vindicata című dráma szerzője vagy kompilátora szintén Benyák volt. (T a k á ts 1891. 
109, P r ó n a i-C s á s z á r  1915. 217, K iliá n  1994. 307-308, Nyitra nr. 198.).
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ELŐADÁS

Mint a címlapon olvasható, a darabot 1772-ben játszották el a nyitrai nemesi convictus diákjai. 
Nem maradt ránk a szereposztás, s azt sem lehet tudni, hogy melyik hónapban, melyik napon került 
színre. Benyák láthatóan törekedett arra, hogy a színpadot a valóságnak megfelelően rendezzék be. Az 
első végezés első kimenetében Géza és László tanácskoztak egy erdőben. Rendezői utasítása szerint a 
színfalaknak egy erdő és egy szép füves rét képzetét kellett keltenie, amelyen fák és bokrok is találha
tók, ezért a színpadot fűvel felszóratta. Az sincs kizárva azonban, hogy fákat, bokrokat hozatott az er
dőkből, s azokkal is díszítette a színpadot. A jelenetek részben erdőben, erdei tisztáson, királyi, herce
gi palotában vagy azok előtt játszódnak. Nagyon gyakran énekelnek, zenélnek a szereplők. Olykor 
csak a színfalak mögül hallatszik valamelyik hangszer. A játék három énekszólóval kezdődik. A Ke- 
vély Irigység, a Tsalárdság és a Boszszú-állás énekelnek el egy-egy versszakot. A dallam nem maradt 
ránk, nótajelzés sem található. Az első jelenetben p a s to r e lla  lu d itur, azaz valószínűleg Ilias, a pásztor 
játszik a színfalak mögött furulyáján. Az első felvonás hatodik jelenetében egy vadászat színterére ve
zeti el nézőit Benyák, s itt a vadászat megkezdésekor felharsan a vadászkürt. Az erdőben a vad üldö
zése közben az eltévedt Géjza ismét furulyaszót hall. A nyolcadik jelenetben Salamon katonái zeneszó 
mellett táncolnak, majd egy táncdalba fog Salamon egyik katonája, s társai hamarosan követik az 
éneklésben. Az első felvonást pedig a megszemélyesített Éberség négy versszakos dala zárja le. A Ha
rag szólóénekével fejeződik be a második felvonás is.

Az élethű előadás kedvéért Benyák nagyon sok rendezői utasítást ír. Ezek egy része a színhelyre, 
más része a szereplők mozgására vagy az általuk használt kellékekre vonatkozik. A zenével, tánccal, 
szólóénekkel tarkított előadás bizonyára maradandó élményt jelentett a szereplőknek és a nézőknek 
egyaránt.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A ránk maradt impurum és tisztázat minden bizonnyal Benyák Bernát kézírása. Viszonylag köny- 
nyen olvasható, jól kiírt írás. A szerepneveket hol rövidítve, hol teljesen kiírja a szerző, s helyesírásuk 
sem egységes minden esetben. A szerepneveket egységesítettük, ha azonban a szövegben is megneve
zik valamelyik szereplőt, ennek nevét eredeti helyesírásban hoztuk. A hosszú ékezetek helyesírásában 
nem egységes Benyák, gyakran alkalmazza ugyanis az ö, ü, ő, ű  fölülírt e betűs változatát, máskor a 
hosszú ékezetet az ekkortájt ugyancsak szokásos két pont között vesszős változatával alkalmazza. Az 
utóbbi ékezetet mindig hosszúnak tekintettük, az ö,ü ő ű betűk e betűvel felülírt változatával viszont 
mai helyesírási elvek szerint jártunk el, mivel ezeknek a betűknek a hosszúságát vagy rövidségét nem 
lehet eldönteni. Egy-egy jelenet első megszólalóját általában nem írja le a szerző, de mindig egyezik 
azzal a szerepnévvel, amelyet a jelenet tartalom-összefoglalása után a szerepnevek között elsőként ír 
le. A jelenet első megszólalójának hiányzó nevét kurziválás nélkül adtuk ki. A rendezői utasításokat 
latinul és a margóra írta Benyák. Ezeket a jelenet elejétől az ábécé rendje szerint egymást követő be
tűkkel utalja a megfelelő szöveghelyre. Az utaló jeleket egy-két kivételtől eltekintve figyelembe vet
tük. Minden egyéb tekintetben követtük a kötet legelején megfogalmazott textológiai elveket.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

5 S a la m o n  m a g y a r  k irá ly  -  magyar király (1057-1077), akinek megkoronázása felszította az ellenté
tet Béla és András között.

11 IV. H en rick  n ém et c s á s z á r  (1056-1106), aki I. András (1031-1061) magyar király fiának, Sala
monnak a trónigényét támogatta.

13 G é j z á t - 1. Béla (1061-1063.) király fia, aki 1074-től 1077-ig uralkodott. Lásd még alább is.
15 L á sz ló t  é s  L a m p e r te t - 1. Béla fiai. László (szent) magyar király (1077-1095) Fivére Lampert her

ceg (1049 k. -  1075)
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19 V átz a la tt  -  az 1063-ban lezajlott Duna melletti csatáról van itt szó.
22 Bonf. R er. H ung. D ec . 2.1. 3. -  Bonfini Rerum Hungaricarum Decades 2. könyv. 1. szakasz 3. fe

jezet.
49 v e s z s zé ly  -  vesszél 
73 a rá n yzo m  -  vélem
89 g u rd é ljo k  -  útvesztő vagy rejtett kunyhó
98 P é te r  K ir á ly  -  Szent István halála után uralkodott (1038-1041; 1044-1046) III. Henrik támogatá

sával.
102 A b a -  Aba Sámuel magyar király (1041-1044) 1044. júl. 5-én a ménfői csatában vesztette életét a 

III. Henrik csapataival vívott harcban.
151 G r ó ffV id d e l -  Salamon király tanácsosa, történeti személy 
156 h írek  fu ta m ik  -  hírük elterjed 
164 g a rá d its a  -  lépcsője 
173 ju s s a  -  jo g a
189 iz ro m b a  -  alkalommal. Lásd még a 301., 646.,1666. sort 
210 le  ts ip ő ln i -  megfogni, csatában legyőzni 
313 f e r tő z z é l -  fürödj meg 
334 v é s z i -  viszi
415 eg y íil  e g y ig  -  egytől egyig, mindet (L. még 1476.)
596 V er to  -  Wer da -  Ki az?
598 V erto  -  forgatom, forgatok 
623 h era u s! -  menj ki 
674 ta g ja i -  urai 
734 ú n y i t -  ujjnyit 
755 f e le s  -  nagy sok
833 ó ro zú l -  orozva (L. még 1226., 1387.)
892 b o tro g á ln i -  botorkálni 

1035 o r o z  ü tés  -  ütés lesből 
1038-1039 h á ln om  -  hónom 
1044 sze n te n tz ia  -  ítélet 
1043-1044 b e  vá g o m  a z  ú t j á t - v é g e t  vetek 
1163 k ú p ró l -  káplár, tiszt 
1194 d e li  -  bátor, szép
1209 e b re n t -  éberen
1210 f o r r a s z t  -  forral
1299 n yo m m á  se m  m e g y e k  -  tapodtat sem megyek 
1406 h e te t s za k a  -  hét számra, nagyon sokat 
1502 T o rn á szá b ó l -  tornácából 
1592 S c o e b é b ő l -  valószínűleg fiktív földrajzi név 
1601 a v é t -  avult
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BOLLA MÁRTON

ARISZTON

Nyitra, 1774-1776

4.





á r i s z t o n  v í g  j á t é k

ELŐ ADATOTT NYITRÁN

A TÖRTÉNETNEK VALÓSÁGA

Megara-béli Áriszton Ántifó névű eggyetlen eggy fiatskáját el vesztvén, annyi- 
5 ra meg vetette a gazdagságot és a kéntset, hogy minden jószágát Jó-akaroira bízván, 

házátul el-menne, és tiz esztendőkig kűlőmbféle tartományokat el-járván, egyedül a 
bőltsességnek meg-szerzésében foglalatoskodna. Ezen esztendők el-folyása után 
viszsza térvén, minden jószágát el pazalva találta; melly kárvallását az leg inkább 
nevelte, hogy ugyan akkor fiára-is reá akadott: ő még is azért semmit nem bán- 

10 kodott, sőt inkább azt mondotta: nyereségnek tartom, hogy a múlandó gazdagság
nak veszteségével magamnak bőltsességet szerezhettem.

A többi merő játékos költemény.

3 Történetnek
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A BESZÉLGETŐ SZEMÉLLYEK

Áriszton
Antifo,
Szimo
Fédria
Hegió
Gnátó
D o r iá s

SZANGA,

SZÓZIA,

F ilo s o f  
enn ek  f ia

Á r isz to n  J ó -a k a ró i 

h á zi s zo lg á k

A r is z to n m l  u ta zó  szo lg a  

szö k ö tt s z o lg a  T rán io  n év  a la tt. e tc.

F o ly ta tik  a  J á ték  M e g a rá b a n  Á r isz to n  h ázán ál.
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E L S Ő  V É G Z É S

Gnáto és Dóriás Antifóval, úgymint ujj és haszontalan szolgával pőrlekednek, 
hogy hizelkedése miatt kedvessebb volna Szimó előtt a régi tselédeknél, kiket

MÁSODIK JELENÉS

Szimó keménnyen meg fedd ezen vissza vonyásokért.

25 ELSŐ JELENÉS

30 HARMADIK JELENÉS

És ugyan azoknak roszszaságárul Hegio és Fedria előtt panaszolkodván Arisz- 
tonnak hosszú el-maradását-is elől hozza, kiről az után köz akarattal nagy tőrhetet- 
lenséggel sokat beszélgetnek.

NEGYEDIK JELENÉS

35 Szanga Arisztontul haza küldetvén, hogy az ő jövetelét Jóbarátinak előre meg 
izenné, Tránionak tanátsábul, a kivel még az utón őszveakadott eggy hamissan ko
holt Testamentomot, mintha azt Ariszton maga halála előtt tette volna, Szimónak 
készül adni, hogy igy minek előtte Ariszton haza érne, mind a ketten szép pénzt 
kapván el-ugorhassanak.

40 ÖTÖDIK JELENÉS

Ezen közben megjelenik Antifo, kit Tránio azontúl meg ismér, noha ő attul meg 
nem ismértetik; kérdezősködik ezektől; de mivel nem vesz igen szája izin való fe
leleteket, el távozik.

HATODIK JELENÉS

45 Tránio el beszélő Szángának, ki légyen ez az Antifo, miképpen lopta volt el 
őtet, hol tévelgett, és hogy még most sem tudná hogy Ariszton fia légyen önnön 
maga, de ezt mind titokban.

25 [A sor alatt a jelenés sorszáma: 1 megismételve.]
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HETEDIK JELENÉS

Ez után Szimonak oda adják a magoktul költött Testamentomot, s-hol mikép- 
50 pen holt volna meg Ariszton, nagy szomorúan el hazudják.

(Sequitur Chorus vel Saltus.)

MÁSODIK VÉGZÉS

ELSŐ JELENÉS

Minek utánna Áriszton halálának hire el-terjedett, őszve futnak Hégió, Fédria és 
55 a szolgák, el olvastatik a Testamentom, melly szerént ki ki részt vesz Szángán 

kivűl; mert ezt Szimó, mivel Arisztont holtáig olly híven szolgálta, az ő emlékeze- 
tiért meg akarja tartani etc.

MÁSODIK JELENÉS

Antifo tsufollya Szángát, hogy ő hozta volna olly messziről a Testamentomot, 
60 még-is utóllyára maradott a nyereségben; ez azonban mind tsak attul tart, hogy 

Trániótul, a ki már, a mit kívánt, meg nyert, el ne hagyattasson.

HARMADIK JELENÉS

Tránio pedig ime nyaka szakattában szalad, hírét hozván Arisztonnak, hogy 
meg érkezett volna, itt tsak nem félben szakad minden reménységek; Trániónak 

65 még-is illy tanáts jut eszébe: hogy mivel még itten a háznál Arisztonnak el
jövetelét senki sem tudná, hirdetnék, hogy az ő Lelke késértet gyanánt ide hazajár
na etc.

NEGYEDIK JELENÉS

Ezen költeménnyel Szimót ugyantsak meg is tsallyák, aki

70 ÖTÖDIK JELENÉS

A hazajövő Arisztont mint némelly való késértetet, úgy kerüli és önnön maga 
házábul ki zárja: ez nem tudván hová fordulni, boszuságában és szegyenében el 
távozik egy kévéssé. De

49 <a> oda 60 azonba<t>n [Ráírással javítva.]
53 Első [A sor alatt a jelenés sorszáma: 1 megismételve.]
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75

80

85

90

95

100

HATODIK JELENÉS

Szanga viszsza hijja őtet, s-el hiteti, hogy Szimó meg bolondult s-azért beszéli 
úgy, mint a késértetnek. Ariszton ezen sajnálkodván, miglen módot találna azon 
bolondnak ki űzésére a maga házábul, Hegiohoz és Fedriához indul. Ezen

HETEDIK JELENÉS

Szanga és Tránio örvendeznek; de hogy mégis minden felől jól follyon a dol
gok, Tránio hajót keresni indul, mellyen azontúl el szökhessenek, mihelyest Sanga 
a pénzit meg nyeri, Sanga pedig Hégiohoz és Fedriához megy, hogy minek előtte 
oda érjen Ariszton, azokat is el hitesse, hogy az ő Lelke haza jár. (Chorus vei 
Saltus.)

HARMADIK VÉGZÉS

ELSŐ JELENÉS

Sanga mivelhogy Aristont meg nem előzhette a Hegiohoz és Fedriához való 
menésében, kétségbe esőleg bánkódik tselekedetín, észre vévén, hogy nyilván vol
na minden fortéllyok.

MÁSODIK JELENÉS

Tránio Sangát a kész hajóra hijja; ez nem tud mit mivelni, a meg testált pénzt is 
őrőmőst fel venné, a bőrit-is félti: zörget a Szimó ajtajan, de haszontalan, modot 
keresni megy a bé menetelre; Tránio a hajóhoz vissza tér erőssen fogadván, hogy 
ott meg fogja várni őtet.

HARMADIK JELENÉS

Ariszton Hegioval és Fedriával barátságossan beszélget, ezek Szimót ki hívják, 
aki

NEGYEDIK JELENÉS

Ismét, mint az előtt, nagy rettegéssel Arisztont kerüli, miglen Hegiotul és 
Fedriátul a szolgák tsalárdságit meg nem érti. Ezekről Szimo bizonyossá lévén 
szolgákat rendel, hogy készen legyenek Szánga meg fogására a többieket bé küldi 
a házba, maga várja Szangát.

76 mint [Az n  a t  fölé írva.] 85 [A sor alatt számmal megismételve a jelenet sorszáma.]
80 keresni, mellyen [Értelemszerűen kiegészítve.]
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ÖTÖDIK JELENÉS

Aki el jővén, mivel tsak magát lattya Szimót, kéri tőle a néki hagyott pénzt, de 
azontúl meg fogattatik.

105 HATODIK JELENÉS

Erre ki jönnek Ariszton, Hegio etc., a kik előtt Szanga mint járt légyen Tránio- 
val, s-hol légyen most, meg beszélli, kiért azontúl szolgák küldetnek.

HETEDIK JELENÉS

Kik őtet meg fogva oda vezetik. Ez mindent meg vall; innét Ariszton Antiiéi fi- 
íio át meg isméri, kinek kéréssére Szángának ugyan meg enged, Trániot pedig el űzi, 

es ezen szókra fakad: ha javaimat ide haza őrőztem volna, bőltsességet nem szerez
tem volna.

VÉGE

109 vezet<e>ik
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Á R IS Z T O N

115 VÍGJÁTÉK

A TÖRTÉNETNEK VALÓSÁGA

Klázoméniai Ariszton eggyetlen eggy fiatskáját el-vesztvén annyira meg szomo
rodott, hogy minden Jószágát Jó-akaróira bízván, hazáját el-hagyná, és tiz esz
tendőkig kűlőmb féle tartományokat őszve járván, egyedül a bőltsességnek meg 

120 szerzésében foglalatoskodna. Ezen esztendőknek el folyása után, mikor hazájába 
viszsza tért, el-vesztett Fiát ugyan meg találta, de minden javai el-valának pazallva: 
mellyért ő nem hogy fel-háborodott volna, hanem inkább illy szókra fakadóit: Hála 
az Isteneknek, hogy gazdagságomnak veszteségével Bőltsességet is szereztem, Fia
mat is fel-találtam.

125 A többi merő Játékos költemény.

125 [Az egész sor aláhúzva.]
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A BESZÉLGETŐ SZEMÉLLYEK:

130

135

140

A r i s z t o n  
A n t i f o , 
D e m i f o  1 
F e d r i a  ) 
H e g io  J 
G n á t o  
O l im p i o

SZANGA, 

SZÓZIA, 
C h a r in u s  
L e a n d e r  1 
P h i l o t a s  J 
H i e r o c l e s

A risz to n  F ia  G e ta  n év  a la tt  

A risz to n  J ó -a k a ro i

h á z i s zo lg á k

A r isz to n n a l u ta zó  s z o lg a  

szö k ö tt s z o lg a  T rán ió  n é v  a la tt  

№

se n a to re s  

P a p i s z o lg a

A  J á ték  fo ly tá tik  K lá zo m én a  V árosában .
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ELŐ-JÁRÓ BESZÉD

Ezt tselekedjétek már most, ha úgy tettzik, a mit tselekesztek: űllyetek, néz
zetek, figyelmezzetek! Én miért jöttem ide, röviden el-beszéllem, de leg elősszőr 
is azt meg mondom, hogy ma ez a hely kis Asiának Klázoména névű városa, ne 

145 talántán valaki magát Nitrán lenni véllye; ezt épéttettem én kőmivesek és Átsok 
nélkül. Miképpen? Kérdezi valaki. Könnyen. Illy furtsa eszű emberek lakják ám 
már most a világot, eggyik országbul a másikba viszik a városokat, magátul já
ró kotsikat tsinálnak, a levegő égen rőpdőznek, sőt a mint hallottam, találkoztak 
már, a kik tsaknem a hold világig fel hajóztak. Nem sokára, Istenemreg, ha 

iso többen is meg tanullyák az illyetén mesterségeket, se Átsokra, se kőmivesekre, 
se lóra, se kotsisra, se révészekre nem lesz szükségünk. De én is igen meszsze 
találek röpülni é vagy hajózni nem tudom. Klázoména városa ez, a mint mon
dám: ebben lakó Ariszton gazdag és Úri embernek volt eggyetlen eggy 
fiatskája, kit Ántifónak nevezett. Ezt még hat esztendős korában egy tekergő 

155 Szózia névű szolga el lopta, és ötét Gétának nevezvén, valami távul lévő tarto
mányban el adta. Ariszton ezért úgy meg szomorodott, hogy minden jószágát 
és gazdagságát meg utálván azt Jó-akaróinak, főképpen Demifónak gondvise
lésére bizta légyen, maga pedig hazáját el hagyván, egyedül a bőltsességet ke
resni ment.

160 Tizedik esztendeje, hogy bujdosik: ma már haza jön. A fia pedig Antifó, a ki 
még gyermek korában el veszett, jó ideje már, hogy elől vetemedett. De mivel se ő 
magát, sem senki ötét nem isméri, Demifónal szolga gyanánt szolgál. Ez a ház, 
hogy ne hibázzátok, Ariszton háza, de most Demifó lakik benne. Itten megy végbe 
az egész Mese, miképpen meg láttya, a ki vigyáz.

144 azt <meg> meg mondom
152 é <h> vagy
153 <n>gazdag [Ráírással javítva.]

154 tekergő
155 lévő 
157 utalván
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165

170

175

180

185

190

195

E L S Ő  V É G Z É S

ELSŐ JELENÉS

Olimpio, Geta, Gnáto

Olimpio
Mit késérgettz te engem mindenfelé, tsőmőr? Nem lehet nékem nálod nélkül 
semmit is tenni, vagy beszélleni?

Geta
Haszontalan lármássz, hamarább el marad ma az árnyékod tőled, mint sem 
én.

Olimpio
Mit akarsz vélem?

Geta
Tudod, mit. Mert én téged láttalak előbb a boros hordóra mászni a pintzében, 
most reád vigyázok.

Olimpio
Te láttál engem?

Geta
A két szememmel tudni illik.

Olimpio
Aha, hogy a varjuk ássák ki a szemeidet, mellyekkel azt is látod, a mi soha sem 
volt!

Geta
Ne is átkozódgy, többet hiszek én a szemeimnek, mint sem a te nyelvednek! 

Olimpio
Ki ütőm én már azokat, ha nem halgattz.

Geta
Én pedig vakon is azt mondom, a mit most mondok. De mit látok én amott, huj, 
Olimpio!

Olimpio
Mitsoda?

Geta
Nézd, nézd ott a konyhában!
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Olimpio
Mitsoda?

Geta
m o  Nem látod ottan Gnátót? Nézd az átkozottnak még most is kőnyékig van keze a 

fazékban! Ki a konyhábul, ki minden eleségnek emésztő férge!

Olimpio
Haggy békét néki!

Geta
205 Nem jössz ki tisztátalan, a ki egész életedet a tálok és fazekak kozott töltőd! 

Gnáto
Kinek a kiáltását hallom én itten a mi ajtónk előtt?

Geta
Itt vagy ló bélű, válj reá, majd be kőtőm a koszorúdat, tsak jöjjön haza Demifó a 

210 révpartrul!

Gnáto
Miért bé nem gyugod te ennek a száját az öklöddel, Olimpio?

Geta
Még igy mersz szóllani, minden jószágnak méllységes Örvénnyé, te, a ki ezt a 

215 házat ma holnap egészlen meg eszed?

Gnáto
Hazuttz, ostoba. Ki hiszi azt néked, hogy én ezt a nagy kő házat meg egyem? 

Olimpio
Ne motskoskodjunk ezzel a motsokkal, mennyünk!

220 Geta
Mennyetek, bízvást utannatok járok már most mindenütt! Meg látom, mit tse- 
leksztek.

Gnáto
Te jársz utánnunk, te semmiházi, te tékergő, te semmire kőllő, te fél filléres em- 

225 bér, a ki tsak tennap termettéi a háznál, mint a rossz gomba?

Geta
No, tsak rajta, mosdatlan szájú! Ne félly, vissza nem mondom ezeket a gyaláza
tos szókat, mert nem tanultam, hozzá sem illik. De tudd meg azt, hogy el nem 
maradok addig tőletek, mig Demifó haza nem jön. Ti, ti emésztettétek meg sze- 

230 gény Ariszton jószágát.
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Olimpio
Ki tett téged vigyázóvá mi felettünk?

Geta
A magam hivsége. Ez illeti a jó szolgát. Ti bennetek nints eggy morz’a hiv- 

235 ségis.

Gnáto
Hallódé, igy ne ám többet, mert azért a szóért olly apróra morz’ollak, mint a 
liszt láng.

Geta
240 Sőt én meg tselekszem, hogy te gabonát morz’olly ma a malomban.

Olimpio
Ejnye, te lator, hány fejed van néked, hogy minket igy mersz fenegetni?

Geta
Sárkánynak vélsz e lenni engem, oktalan, hogy ezt kérdezed? Egy fejem va- 

245 gyón.

Olimpio
Azt az egy fejedet őszve zúzom most mingyárt, ha a fenegetést félbe nem sza- 
kasztod.

Geta
250 Én a ti szavatokat úgy tartom, mint a szél fújást: meg hámlik ma a hátatok, bizo

nyosak legyetek abban.

Olimpio
Ragadd meg Gnáto! Nem tűrhetem már tovább ezt a szabad nyelveskedést. 

Geta
255 Jaj nekem! Demifo, Demifo!

Gnáto
Kiábálsz?

Olimpio
Üsd a száját, ha meg mottzan!

260 Gnáto
Meg sértem a fogaiban a kezemet.

256-257 [A letisztázott sorok átlósan áthúzva. Feltehetően 
nem a szerzőtől származik.]
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O l im p io
Álly meg, máj én egy darab kő vet keresek!

G e t a

265 Most én téged magadat.

G n á t o
Segélly, segélly, Olimpio!

G eta
Eressz, mert le hasittom a fűledet!

270 G n á t o
El nem mégy.

G e t a
De biz el megyek.

O l im p io
275 Fogd meg erőssen!

G e t a
Jaj, dühösök!

MÁSADIK JELENÉS 

Demifó és az előbbiek

280 D e m if o
Mi dolog? Mitsoda lárma ez? Hová szalattok, hová átkozottak? 

G eta
Oh, Demifo!

D e m if o
285 Vissza, vissza, ezentűl ide a szemem eleibe!

G eta
Az Istenek hoztak.

D e m if o
Mi tsoda viaskodást tettetik ti itten, oroszlán kőlkek?

290 Gnáto
Semmitsem. Játtzodoztunk.
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G e t a
Jattzodoztatok, gonoszok? A számat őszve akarták törni.

G n á t o
295 Ne higgy ennek! Tagatta, hogy harmintz három foga van, azt akartuk tréfábul 

meg olvasni.

G eta
Ejnye, hazugság szőkrénnye, hogy mered te ezt mondani fűlem hallattára? Mind 
el beszéllem, mi történt, miglen te odajártál, Demifo. Ez az egész vatsorát fel fal- 

зоо ta, amaz pedig a leg jobbik borbul sokat, nem tudom hány pintet meg ivott.

D e m if o
Mit hallok én?

G e t a
Rajta kaptam mind a kettőt, és fenegettem, hogy bé vádolom őket, azért nyag- 

305 gattak.

D e m if o
No, ti lelkem vesztő gyilkosok, majd meg tanitlak én titeket nyelni, falni! Meny- 
nyetek el most ezentúl a szemem elől, Istentelenek, számot vetek veletek! Vára
kozzatok! Nem eresztlek már többé benneteket feneketlen z’ákok a konyha 

310 vagy kamara felé, hanem bé záratlak valahová, a hol ha tsak izéket vagy széna 
polyvát nem esztek, akkor én titeket keserves vendégséggel meg vendégellek, 
az után pedig a malomra kűldlek.

G e t a
Ne nektek!

315 D e m if o
Lódullyatok innét munkára, takarodjatok! Te pedig, Geta, vigyáz reájok addig 
is, mig bé megyek!

G eta
Őrőmőst.

293 törni 308 Istentelenek, <majd> számot
300 <e>am<e>az [Ráírassál javítva.]
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320

325

330

335

340

345

350

HARMADIK JELENÉS

Demifo, Hegio, Fedria

D e m ifo

Nemde nyomorult ember vagyok én, a ki se a háznál, se a házon kivűl semmi 
örömöt nem találok? A rév partra el járok reménlvén, hogy Arisztonnak már 
egyszer valami hirét hallom, a kinek a jószágát én már tiz esztendőktűl fogva 
keserves nyomorúsággal birom, de mind haszontalan, se hire, se neve, mintha 
soha az élők között se lett volna. Onnét el fáradva hazajövök, itt a kárvallás és a 
boszuság már készen vár. így akár ki, akár bé fordulok, mindenütt elől talál a 
nyomorúság. De ime hozzám jön Hegio és Fedria szomszédom, ezektűi talán 
valami vigasztalást veszek.

H e g io
Jó napot, Demifo!

D e m ifo
A Merkurius hozott benneteket!

H e g io
Igen szomorúnak lattzol te lenni.

D e m if o

A méreg és a bánat meg emészt.

F e d r ia
A rosszat rosszal tetézi, a ki bánkódik, mikor nyomorúságot szenved. Vig szivei 
légy! A vig s z í v  fél terhét el veszi a nyomorúságnak.

D e m ifo
Értem, Fedria, értem, de nehezebb ám azt végbe vinni, mintsem mondani, hogy 
ne mérgelődjem én ezek között, a gonosz, rost, dologtalan, henyélő és tolvaj 
szolgák között, akár hol járnak, mindenhol vesz minden, mert talán tizenhárom 
körmök is van eggyik eggyik kezeken. Meg unta már testem lelkem a vélek va
ló vesződést. Naprul napra fogy, soványkodik, romlik ez a jószág. Szegény 
Áriszton, ha most haza találna jönni, bezzeg lenne annak szivbéli keserűsége.

H e g io
Ih, tedd félre az illy haszontalan gondolatokat, éllyűnk vígan, mig élhetünk! 
A rossz szolgáknak bot a hátukra. Áriszton pedig, úgy vélem, nem kíván már 
illy múlandó jószágot.

329 jón 346 körmök
344 henyélő 351 hat<ai>ukra [Ráírással javítva.]
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355

360

365

370

375

380

D e m if o
Nem kivány? Talán azt gondolod, hogy mivel Filozofuskodni ment, eggyűtt a 
gazdagság kévánságát is letette? Oh, vajmi mélly gyökere van az emberek 
szivében a pénz szeretetének! Nem egy könnyen lehet azt ki irtani.

H e g io
Én a holtak közé számlálom már Arisztont, mert ha élne még, lehetetlen, hogy 
eddig hírét nem hallottuk volna.

D e m if o
Nem tudhattyuk mi azt, Hegio, él e vagy nem.

F e d r ia
Okossan vélekedhetünk még is, sőt kételkedhetünk is, mert ilyen helyen, a hova 
minden felől annyi ember jár, tsak hallottuk volna már valami hírét, ha élne. 
Hány hajót ki kötöttek itt tsak ma is!

D e m ifo
Valóságot beszéltek tudniillik, és ez fonnyaszt engem is, hogy a kételkedés 
miátt nem tudok mit tenni.

H e g io
Tselekedd azt, a mit egynéhányszor javaslottunk: oszd fel közöttünk a Jószágot! 
Emlékezel é, mit mondott maga Ariszton, mikor el butsozott: Demifo, Fedria, 
Hegio (ugymondá) a tietek az én Jószágom mind, ha én meg halok, és a fiam 
elől nem vetemedik. Most se maga, se a fia.

D e m if o
Fel osztanám őrőmőst, jönne bártsak egy kőrőmnyi bizonság az ő halálárul. 
Szanga valóban, a kit magával el vitt Ariszton, hazajött volna eddig, ha az Ura 
meg holt volna.

F e d r ia
A szolgátul kőlly, jól mondod, azt az emberséget vagy hivséget várni.

D e m if o
Szángátul ugyan varhatom, mert én annál hivebb szolgát soha sem láttam. 

F e d r ia
De hát ha az is meg holt? Hát ha mihelyest el indultak, hajó törést szenvettek, és 
a tengerbe vesztek?

365 kötöttek 376 valóban <ha> a kit
375 őrőmő<r>st
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385 D emifo
Úgy, de hát ha nem vesztek, hát ha meg nem holtak? E tsak mind olly há, há s-ta- 
lán, talán, a habára pedig és a talántalánra semmit sem adnak, ki ki tudja. 
Mennyünk bé ide én hozzám, majd itt errűl többet beszélgessünk! Egynihány 
tevét tegnap el attam, azoknak az árát is most eggyűt meg olvashattyuk.

390 Hegio
Mennyünk, ha úgy tettzik!

NEGYEDIK JELENÉS 

Szanga, Tranio

SZANGA
395 Hála a Merkuriusnak, a ki minket szerentséssen ide vezérlett. Nézd, az am az 

Ariszton háza!

T r a n io
Látom. Ugyan kopott.

S za n g a
400 Ritka gond viselő az, a ki a máséra úgy vigyázzon, mint a magáéra.

T r a n io

E lessz a mi méhelyűnk ma, mellyben el kezdett vásznunkat meg szőjjwk, tsak 
ide haza legyen Demifó.

S za n g a
405 О ugyan tsiga módón szokott élni, ritkán mász ki a házbul.

T r a n io

Már tehát fogjunk a dologhoz!

S za n g a
Tsak rajta, mert nem tudjuk bizonyossan, ha el marad é még egy hétig Ariszton, 

410 a mint mondotta, vagy nem. Meg lehet, hogy két három nap múlva is meg érke
zik, ha kiváltképpen jó szele támad a hajóssainak.

T r a n io
Ih, tsak ma ne jöjjön! Fogadom, hogy a vásár után jön. De hallódé te, Szanga, 
emlékezel e mindazokra, a mellyekre tanítottalak?

389 olvashattyuk. cmingyárást itt lessz a kereskedő.> 
395 <m>Merkuriusnak 
400 vigyázz<n>on

402 szőjjuk
410 [A va g y  n em  a sor fölé utólag írva.] 
413 jöjjön
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415

420

425

430

435

440

445

SZANGA
Oh, emlékezem.

T r a n io
No, mond meg hát, ki vagyok én!

S za n g a
Szózia vagy, a ki Ariszton fiatskáját el loptad és el attad.

T ra n io
Oh, már már jól emlékezel.

S za n g a  
Mi kőlly?

T r a n io
Nem azt kérdezem, ostoba, mert azt jobban tudom, mint magad, hanem hogy ki 
vagyok én most.

S z a n g a
Nem hallod, vagy mi? Szózia vagy.

T r a n io
Mi? Én vagyok Szózia?

S za n g a
Te, te, a ki most az utón mellém állattal, és erre a hamis Testamentom tsinyálás- 
ra tanátsot adtál.

T r a n io
Nem azt kérdezem, esze veszett, hanem hogy ki vagyok én most, most ebben az 
órában?

S za n g a
Ereggy, hogy a Herkules fojtson meg! Szózia vagy. Hányszor kőlly még mon
danom?

T r a n io
No, én vesszek el, ha láttám soha is ostobább embert, Szanga, mint te vagy. Hát 
nem regőltem hetvenhétszer az utón, hogy ámbár Szózia vagyokis, itt még is ma 
Tránio leszek?

S z a n g a
Vesszen el a sok neved! Mit tudok én bele mellyiket kérdezed?
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T r a n io
Felelly már tovább!

SZANGA
450 Ally meg egy kitsinnyé! Hogyan felelnél te nékem, ha kérdeznélek, hogy ki 

légy?

T ra n io

Én Szózia vagyok, de még sem vagyok, hanem Tránio vagyok.

SZANGA
455 Jól van, kérdezz most az égtűi fogva a főidig!

T ra n io
Hány esztendeig szolgáltam én veled eggyűtt Arisztonnál, mi úta bújdosik? 

SZANGA
Te ugyan nem szolgáltál egy óráig is, mi óta innét el szöktél, de szolgáltál még 

460 is vélem eggyűtt három egész esztendeig.

T r a n io

Jól felelsz. Hát hol és mikor holt meg Ariszton?

SZANGA
Ariszton ugyan meg nem holt, mert eggy vaggy két hét múlva hazajön; de meg 

465 holt még is Egyiptusnak Iugabella névű várasában.

T r a n io
Derekassan. Hát Testamentomot tett e?

S za n g a
Nem tett biz a, hanem mi koholtunk eggyet, hogy valami kis pénzt és szabadsá- 

470 got nyerhessünk. De tett még is, pedig ihol vagyon.

T r a n io
Helyessen Istenemreg! Ládde, tudod a vasat hidegen verni, ha akarod. De most 
már felelly egyenessen! Hol az a levél, mellyet valóságossan irt Áriszton 
Demifónak?

475 S za n g a
Mellyik?

459 em
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T ra n io
Az, a mellyben írja, hogy hazajön, tsak készen várják.

S z a n g a
480 Jaj, az a mellynek a pőtséttyét le vettük, és erre a Testamentomra tettük. 

T r a n io
Az, az, éppen azt kérdezem.

S z a n g a
Itt van nálom.

485 T r a n io
No, a ne lásson ám itten nap fényt!

S z a n g a

Tudom, de te Tránio?

T ra n io

490 Most szeretlek, jól neveztél. Mit akarsz?

S za n g a
Én mind tsak attul félek, hogy téged meg ismér valaki, az ebet tudniillik a 
szőrirűl.

T r a n io
495 Ne félly semmit is! Tizenhárom esztendeje, hogy én innét el szöktem, és nem 

laktam tovább itt tsak három napig. Én tsak ettűl a kettőtűi tartok, Antifótul és 
Arisztontul. Ezek talán talán, valami nagy nehezzen reám ismémének. De 
Antifó az Etólusoknál vagyon, tavai illyenkor még láttam ötét messziről, Arisz- 
ton pedig, tudod, hogy haza nem jön.

500 S za n g a
Halgass meg zőrrent az ajtó! Kitsoda az, a ki felénk ballag...?

T r a n io
Jaj, nekem Szanga!

S za n g a
505 Mi lőlt te? Ollyan vagy, mind a fal.

T r a n io
Oda vagyunk, ha az én hozzám közel jön.

480 p<e>őtséttyét
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SZANGA
Mi 161t ugyan?

510 T r a n io

Ereggy beszélgess avval, majd én itt meg huzom magamat!

ÖTÖDIK JELENÉS

Geta és az Előbbiek

G e t a

sis Kitsoda él szabadabban én nálomnál, miúta Etóliábul ide jöttem ehez a házhoz? 
Két szolga társaim oda be kötve tartatnak, én pedig kedvem szerént sétálok. De 
mégis érdemiem hivségemért. Nem vagyok én olly tsalárd, mind a többi szol
gák. Nékem a természet igaz és tisztességre hajlandó szivet adott. El is hiszem, 
Istenemreg, hogy Úri vérbűi születtem, ámbár Szülőimet nem ismérem is, mert 

520 úgy hallottam mindétig, hogy többnyire az Atyáknak erkőltse által öntetik a fi
úkba. Tsak hogy e sem igaz mindenkor. De akármitsoda nembűi születtem, elég 
az, hogy jó erkőltsőmmel meg előzőm a többi szolga társaimat. íme, mostis mi
képpen vigyázok, mikor Demifo Hegióval és Fedriaval oda be pénzt olvasnak, 
ide nem eresztek senkit is, mert igy történnek ám a lopások többnyire. A rossz 

525 ember meg hallya a pénz pőngését, vagy fényeségét meg láttya, az után meg 
kévánnya, az után, ha hozzá férhet, el is lopja. Most tehát én innét, akár ki jön, 
messze el kergetem.

SZANGA
Meg szollittom ezt az embert. Hallódé Jámbor?

530 G eta
így mutatom meg hivségemet.

SZANGA
Hallódé, mondok, nints helén az eszed, hogy magaddal beszélgettz?

G e t a
535 Kinek a szavát hallom én itten?

SZANGA
Ebben a házban lakik e Demifó?

G e t a
Mi gondod néked arra, tekergő? Lódully innen!

519 <Nob> Úri 539 tekergő
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540 TRANIO
Engem tsak meg nem lát ebben a szegletben.

S za n g a
Ejnye, te goromba, hát igy kőlly a jövevény embert kőszőnteni?

G e t a
545 Sőt te távozzál el mentül hamarább, mert majd más képpis meg-kőszőntlek! 

T r a n io
В ártsak erre ne nézne!

G e t a
Tudom, miért kullogsz itten a ház körűi. Fűledbe ütközött ugye valaminek a 

550 tsengése?

S z a n g a
Igen vad vagy, te ifjú, majd én téged meg szelédétlek még ma.

T r a n io

Oda vagyok, ide nézett!

555 G e t a
Hát amaz kitsoda ott a szegletben?

T r a n io

No, már mit tsinyállak? Meg ismér, biz az. Ugyan hogy nem lehetek én most 
háloggá, hogy annak a gonosznak szemeit el-lepném?

560 S z a n g a
Mit néssz, mit tekéngettz? Az az én társom. Álly meg, a foga fáj, ne háborgasd! 

G eta
A foga fáj, tudniillik arra a kis pénzre? Most látom, hogy tolvajok vattok. 
Győszte elő, te lator!

565 T r a n io
Közel ne jöjj, hajót akarsz!

G eta
Tolvaj vagy.

545 sőt Sőt [A megismételt szó közül az elsőt elhagytuk.] 559 háloggá? <melly őrőmőst> hogy
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SZANGA
570 Hallode, te akárki vagy, tőbszőr tolvajnak ne mongy, mert el nem viszed ma in

nét a fejedet egésségessen!

G e t a

Én Geta, Demifó szolgája vagyok már nyoltz holnapiul fogva, de ti bizony 
haramják vagytok, mert jöjjön szembe vélem amaz, ha igaz ember!

575 T ra n io
Vagy nyerek, vagy vesztek, már tsak szembe szállók véle. Magát nem isméri, ta
lán engem sem ismér meg. No, mi kőlly, te kortyándi kutya? Itt vagyok, nézz 
meg most tetétűl fogva talpig...! Láttz é már? Hogy a szemed folly on ki!

G eta
580 Látlak.

T r a n io
Ki vagyok tehát?

G eta

A bizony rendes, én tőlem kérdi a nevét, iszen ha bolond nem vagy, tudod kinek 
585 hinak. Én, ki lova, fia légy, nem tudom. Elég az hozzá, hogy semmi jó sem néz 

ki a szemedből, innét el mehettz!

S za n g a

Ennek az ifjúnak bizon ki fitzamodott az esze. Gyere, haggyuk itt, mennyünk be! 

G eta
sw Mit? Be mentek?

S za n g a  
Be megyünk.

G e t a
Mit akartok?

595 S z a n g a
Demifóhoz jöttünk.

G eta
Demifónak most dolga van.

S za n g a
eoo Ne kőtőggy, legényke, mert bizon meg szalasztóm az ebeket alattad!
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Geta
Azt mondom, továbbott jöjjetek!

T r a n io
No, úgy ládde, előbb is igy szollottál volna, már erre reá állunk.

605 SZANGA
Menny tehát szaporán, és mond meg Demifónak, hogy két jövevény keresi ötét.

Geta
Meg lessz, de ide be ne merjetek lépni!

HATODIK JELENÉS

610 Szanga, Tránio

T r a n io
Elmenté már az a lelkem gyilkosa?

S z a n g a  
El ment.

615 T r a n io
Nohát, ismét eleven vagyok.

S z a n g a

Látom, mert mozogsz.

T r a n io
620 Bezzeg, Szanga, tsaknem el ejténk most a kést.

S za n g a  
Hogy hogy?

T r a n io
Ez ám az Ariszton fia, Antifó, akit én hat esztendős korában el loptam. Soha 

625 nem tudom, mitsoda szél hozta haza ötét.

S za n g a
Iszen Gétának és szolgának mondotta magát.

T r a n io
Úgy ám, mert én neveztem ötét Gétának, mikor el attam az Etolusoknak. Az a 

630 szerentsénk, hogy sem ő maga magát, sem mások ötét nem tudják Ariszton fiá
nak lenni.
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S Z A N G A
Semmibe ment volna minden igyekezetünk, ha reád ismért volna. Nagyobb a 
szerentséd magadnál, gonosz.

635 T r a n io
Úgy e bizony nem ismér.

S z a n g a
Nem bizaz, pedig olly közel ment hozzád, hogy majd a szádba lépett.

T r a n io
640 Már most tehát semmi bajunk sintsen, ettűl az egytűl féltűnk, ezen is által es

tünk, azért ugyan tsak hozzá lássunk ám a dologhoz!

S z a n g a

Tsak azt hitethessük el Demifóval, hogy Ariszton meg holt, és hogy ezt a Testa- 
mentomot ő tette, boldogok leszünk.

645 T r a n io
Az leg könnyebb. Tudsz e simi verés nélkül?

S za n g a
Tudok.

T r a n io

650 Nohát, tsak sirj ám, mikor Ariszton halálát beszélled...! Ihol eppen nyílik az ajtó.

HETEDIK JELENÉS 

Demifo, Geta, Szanga, Tránio

D e m if o
Hol vannak, a kik engem keresnek?

655 G eta
íme, elejbéd jőnek.

S z a n g a

Űdvőzlégy, Demifo, őrülök, hogy látlak még egyszer. 

D e m i f o

660 Oh, Szanga, téged látlak e?

S z a n g a

Engem, ha reám nézel, úgymint szomorú izenetet.
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D e m if o
Oh, melly kívánva és régen vártalak!

665 GETA
Te vagy Szanga, Ariszton szolgája? Meg botsáss, ha valamit keménnyen szól- 
lottam! Nem ismértelek.

D e m ifo
Egésséges voltál e mind eddig?

670 S za n g a
Egésséges, de most...

D e m if o
Hol vagyon Ariszton?

S za n g a
675 Ah, tsak azt ne kérdezd!

D e m ifo
Sőt azt kérdezem egyedül, hol vagyon?

S z a n g a
A hol mi nem akarnánk, Demifo.

680 D e m if o
Nem akarnánk?

S za n g a  
Nem ugyan.

D e m if o
685 De hol van ugyan tsak? Talán rabságba esett? Vagy betegen fekszik valahol? 

Vagy mi? Mert miért sírsz te most?

S z a n g a
Nem szólhatok... íme, fogd ezt, hol légyen Ariszton, ebbűi meg érted.

D e m ifo
690 Félek, mi lehet ez.

T r a n io
Őrülök a tanítványomon, ugyan helyessen köti fel az állortzát... Te ugyan szé
pen sírsz, ám tsak rajta.

692 őrülök
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SZANGA
695 Halgass, ostoba, el nevetem magamat!

D e m if o

Jaj nekem, Testamentom ez!

S za n g a  
Meg lehet.

700 D e m if o
Meg holt tehát Ariszton?

S z a n g a
Úgy vagyon, meg holt.

D e m if o
705 Oda vagyok. Nem él tehát?

S z a n g a
Nem.

D e m if o
De meg holt ugyan tsak?

710 S z a n g a
Kéttség kivűl, hogy a nem él, meg holt.

D e m if o
Hol, hol, mitsoda helyen?

S za n g a
715 Egyptusnak Jugabella névű várasában.

D e m if o
Oh, Jupiter, idegen és messze lévő tartományban!

S za n g a
Nints külőmben.

720 D e m if o
S-mit tsinyált ottan?

705-713 Nem é l... D[EMIFO] [A lapszélen betoldva.] 719<Ugy vagyon>Nints [Föléírássaljavítva.]
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S Z A N G A

Meg holt, mikor mondom.

D e m ifo

725 Szegény Ariszton, bártsak még egyszer láthottalak volna!

S z a n g a
Beteg ágyában mindenkor téged emlegetett, Demifó.

D e m if o
Ne sirj, Szanga!

730 S z a n g a
Én ne sírjak? Soha nem volt olly jó Uram.

D e m if o
Ne sírj, mikor mondom, engemet is el szomorittassz! Ember volt, meg kőllőt né
ki halnia. Geta, szalaggy szaporán, hidd viszsza Hegiót és Fedriát, talán még az 

735 utczán kapod őket!

G e t a

Szaladok, mikor te mondod.

D e m ifo
Hát te, jámbor, kitsoda vagy?

740 S z a n g a
Ez az én szolga Társom, Tránio.

T r á n io

Én Szangával eggyűtt szolgáltam Arisztonnál három esztendeig, most pedig ide 
jöttem véle, a mint haldokló Ariszton parantsolta.

745 D e m if o
Úgy tettzik, mintha láttalak volna valahol.

T rá n io

Nem tudom, hol. Én ugyan Klázoména várossában ennél többször nem voltam. 

D e m ifo
750 Meg botsáss, bizony már hibáznak a szemeim!

723 [A m o n d o m  szó után + jel, a margón ugyanez megis
mételve. A javított szöveg azonban nem található.]
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T r á n i o

Ahá, hogy vakully meg, de biz igen is jól láttz!

NYOLTZADIK JELENÉS 

Hegio, Fedria és az előbbiek

755 D e m ifo
íme ezek, Hegió.

H e g i o

Mi hir? Úgy tettzik, Szángát látom én itten állani szomorún.

D e m i f o

760 Meg holt Ariszton.

H e g i o  

Meg holt?

D e m i f o

Nints kűlőmben.

765 F e d r ia
Ki mongya azt?

D e m i f o  

Ezek ketten.

S z a n g a

770 Mi, a kiknek kezei kőzőt egy holnapi betegsége után el végezte életét. 

F e d r i a

Ti láttátok, mikor meg holt?

S z a n g a

Hogy ne láttuk volna, ha egész utolsó pihenéséig véle voltunk.

775 H e g io
Mi tsoda betegségben volt?

T r á n i o

Kelevény kőit a fejében, hajói emlékezem.

780
S z a n g a  

Igen is.
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H e g io
Kinél vagy mitsoda embernél volt ő akkor? 

S za n g a
(Mongy valami nevet! Semmi se jut eszembe!)

785 H e g io
Mit beszéllesz magadban?

S za n g a
Ollyan rendes neve vagyon, nem juthat hirtelen eszembe. Megaronidesnél, a ki 
okos és nagy Úri ember Iugabellaban.

790 F e d r ia
Meg holt tehát ugyan tsak valóban?

S z a n g a
Sőt Egyptusban.

H e g io
795 Hát mi nékűnk nem írt vagy nem izent valamit holta előtt?

S z a n g a  
Irt levelet.

H e g io

Hol vagyon? Mi tsoda levelet?

800 D e m if o
Nem levelet, hanem Testamentomot. Itt vagyon. 

H e g io
Mutasd kérlek...!

D e m if o
sós Olvasd nagy szóval!

H e g io
Meg vallom, kételkedtem mind eddig, de most meg győzettetem. El olvasom, 
halgassatok! Én Klázoménai Ariszton, mivel semmi örökösöm nints, ezen utol
só órámon illy rendelést teszek: A házomat örőkőssen hagyom Demifónak, 

sio szántó földeimet és réttyeimet Hegiónak, két forgó malmaimat és szőleimet 
Fedriának, a marhát pedig, úgy mint Juhok, Tevék, Szamarak s-а többi, pénzre

809 örőkőssen
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fordittassanak, mellybűl Szangának 80. forint adassák, Tránionak pedig 30. az ő 
hivségekért, azonkívül szabadságra botsáttassanak.

S za n g a
sis Oh, hatalmas Jupiter, most értem én még Arisztonnak utolsó szavait, mikor azt 

mondotta: édes, hiv szolgáim, ha én meg halok, ti ezt a bé petsételt levelet híven 
Demifóhoz el vigyétek, meg nem bánnyátok!

T r a n io
Már most nem sajnálom ennyi főidre való fáradságomat, 

его S za n g a
De te ugyan reménletted volna e, hogy illy nagy jót hozunk mi magunknak eb
ben a levélben?

T r a n io
Soha meg sem álmodtam.

825 F e d r ia
Halgassatok, olvasd tovább!

H e g io
A többi szolgákat pedig és más aprólékos dolgokat Demifónak szabad rendelé
sére hagyom... Haldokló Ariszton Filosofus.

830 F e d r ia
No, szegény Ariszton, nyugodjanak a tsontyaid békével!

H e g io
Ládd, ugyan tsak bé tellyesedett a mi jövendölésünk!

T ra n io
835 Nyelik már a horgot, nyelik.

D e m if o
Eleget sajnálom, de ki tehet róla. Most már mit ítéltek a testamentomrul? 

H e g io
Én semmi hibát nem találok benne. A pőtsét meg vagyon rajta, a bizonyságok 

840 nevei is, kik előtt tétetett, fel vannak Írva.

D e m if o
Hát te mit gondolsz, Fedria?

840 írva [A sor fölé utólag bejegyezve.]
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F e d r ia

Hogy mentül hamarább a Testamentom szerént tselekedjűnk! Té nagy gondtul 
845 meg menekedől, mert ki ki közülünk a maga részire könnyebben vigyáz, mint 

sem az egész jószágra.

H e g io

Helyessen okoskodol, Fedria.

D e m if o

850 Magam sem bánom. Legyen, lássunk hozzá!

KILENTZEDIK JELENÉS 

Szanga, Tránió

S Z A N G A

El mehetettek, nyakatokban van már az iga.

855 T ra n io

Jól horgászánk most égyszer, ugye?

S za n g a

Soha sem hittem volna, hogy illy könnyen el lehessen őket hitetni, a hol a nagy 
eleven embert holtnak vélik lenni.

860 T r a n io

Őrülnek a földeknek, réteknek a vén bolondok, pedig majd nem sokára kop- 
panik a szemek.

S za n g a

lm, hogy meg vakittya az embert a gazdagság kévánsága, bezzeg ha ő nékik 
865 szájok izin nem lett volna a Testamentom, majd másképpen fartattak volna ben

nünket, de te, tzinkos, bizony, jól meg írtad.

T r a n io

Mindeniknek vetettem eggy darab tsontot, hogy mig azon ragódnak, addig min
ket meg ne harapjanak.

870 S za n g a

Kerűllűnk be mink is most erre, vegyük ki a részűnket!

(VÉGE AZ ELSŐ RÉSZNEK.)

859 lenni <pedig biz oily egésséges mind én.> 868-869 [A m in ke t szó n-je utólag beszúrva.]
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Már a világ előtt bolondság a hivség,
Igazat mondani merő esztelenség.

875 A kinek szivében álnokabb Róka fekszik,
Annak a hárs leg könnyebben feslik.

Az leg szerentsésebb, ki több szint mutathat 
Akarattya szerént nevethet és sirhat.
Ezt azok a szolgák, im, jattzva meg mutatták

880 Kik Demifót, mint láttátok, meg tsalták.

Ez illy ravassággal vitézkedő élet
Emberség- s-Politziának neveztetett,
Úgy hogy oktalannak s-gorombának mondatik, 
A ki az igaz szívben gyönyörködik.

885 Róka a rókának tselt nem szokott vetni,
Az emberek pedig egy mást meg ejteni 
Örvendeznek. Már ez tűrhetetlen undokság, 
Találkoznék bár ellene orvosság!

MÁSODIK VÉGZÉS

890 ELSŐ JELENÉS

Demifo, Hegio, Fedria, Szanga, Tránio, Geta, Gnato, Olimpio

D e m i f o

Már tinéktek tehát által attam a testamentom szerént hagyott részeteket, Hegio 
és Fedria. Bírjátok békével, de azokat a leveleket, mellyeket ugyan ezen osztál 

895 felül irtunk, jól meg őrizzétek.

H e g i o

Ne félly, Demifo, igasság szeretőknek fogsz tapasztalni mindenkor bennünket. 

F e d r i a

Errűl szót sem kőllene tennünk, régi szomszédok és ismérősők vagyunk. Légy 
900 békével, Demifo, mi el megyünk!

D e m i f o

Mennyetek bízvást...! Ti ketten, Gnáto és Olimpio, noha meg nem érdemlitek, 
mivel mégis olly semmire valók vattok, hogy hirtelenében sem el nem adhatlak

873-876 [A sorok végén leírva a szótagszám: 12.12.13.11.] 882 Politziánk
880 láttátak [Értelemszerűen javítva.] 885 tsalt [Értelemszerűen javítva.]
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benneteket, sem hasznotokat nem vehetem, inkább mintsem kárt tegyetek, el 
905 mehettek.

G n a t o
Oh, mit hallok én? El mehetünk valóban?

D e m if o
Sőt horgyátok el magatokat szaporán, mert ha tüstént el nem lódultok, majd 

910 kötözve vitetlek ki a városbul benneteket. Félek én a ti enyves kezeitektűl.

O l im pio
Szebben szólhattál volna már most utólszor, hát ha majd jó egésséget sem mon
dunk.

D e m if o
915 Ne is mongyatok, gonoszok, mert átok gyanánt veszem minden szavatokat! 

O l im pio

Nohát, jó egésséget!

G n á t o
Jó egésséget!

920 D e m if o
Mennyetek, veszszetek! Eb ugatás nem hallik mennyországba. Két maz’ával 
könnyebb már testem, Lelkem, hogy ezeken kiadhattam. Melly nehezzen, melly 
húzódozva mentek el az átkozottak! Hamarább el verhettem volna a téjrűl a le
gyeket vagy a tsontrul az ebeket.

925 G eta
Jól éltek tudniillik itten nálad.

D e m if o
Jól, de ugyan meg is menesztettek. Te, Geta, minthogy még ujj vagy, és eddig 
jól viselted magadat, nálom fogsz maradni, de hiv légy!

930 G e t a
Ne busully, soha sem kaps engem semmi tsalárdságban! De botsásd el ezeket is, 
nézd melly szomorúk!

D e m if o
Tsudálom, Szanga, hogy nints kedved nálom meg maradni.

935 S z a n g a
Nem maradok én ugyan.
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D e m ifo
Tránio, te már el mehettz, nálad a 30. forint!

T r a n io

Nálam, de Szángát várom. Eggyűtt jöttünk, eggyűtt el is akarunk menni.

S Z A N G A
940 Olvasd le az én 80 forintomat is, Demifó, el megyek!

D e m ifo

Hallottam, hallottam már ezt oda be is tőled szásszor, Szanga, de ne légy olly 
kemény ennyi kérésemre! Maraggy meg!

945 S z a n g a

Nagy roszszat kévánsz, mikor ezt kivánod tőlem.

D e m if o

Tsak ezért marasztlak egyedül, mivel olly hiv voltál Arisztonhoz egész holtáig, 
légy én hozzám is!

950 S z a n g a

Annyit érsz ezzel a beszéddel, mintha siketnek énekelnél.

D e m if o

No, már ha úgy vagyon, ellent nem állok, el mehettz holnap után. 

S z a n g a

955 Sőt leg nagyobb jót teszel vélem, ha most mingyárt ki fizettz. 

D e m if o

Nints most annyira való pénz a kezem között.

S z a n g a

Semmi az, tsak az erszényben legyen!

960 D e m ifo

Nints, ha úgy akarod, se égen, se főidőn, se a padláson, se a pintzében, se a ház 
tetején, de lesz még a héten vagy a másikon. El adom a juhokat, akkor el 
mehettz, addig légy a házomnál.

953 <D> No 962 akko<l>r [Ráírással javítva.]
959 [S em m i a z  beszúrva a T sa k  fölé. Utána:] <a ládában le

gyen vagy az> erszényben. [A leg yen  szó utólag be
szúrva.]
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S Z A N G A

965 (Nem de el vesztem én most, Tránio? Addig meg érkezik Ariszton.)

T r a n io
Főidig oda vagy, kérd erőssen!

D e m if o
Mit gondolsz már?

970 S Z A N G A
Tránionak könyörögtem, de nem akar meg várni. Tégy olly jót velem, kérd fel 
költsön valakitűi azt a 80. forintotskát!

D e m if o
Sőt ti eggyezzetek meg magatok közt. Három, négy nap nem mind a világ, el 

975 várakozhattok.

G e t a
Nem tettzik nékem, hogy ti olly igen siettek.

MÁSODIK JELENÉS 

Szanga, Tránio

980 S za n g a
Aha, hogy a Herkules fojtson meg, vénség! Én ugyan az egész világot el vesz
tem, ha ma vagy holnap innét a pénzel együtt el nem mehetek. Melly sze- 
rentsétlen vagyok én! Most egyszer kaptam a hamis keresménybe, most sem 
megy szám ize szerént. De te vagy ennek az oka, gonosz, hogy én most illy ve- 

985 szedelemben forgók, mikor énnékem soha eszem agába se jött volna az a Testa-
mentom tsinyálás.

T ra n io
Jaj, nyúl szivű, már is meg iedtél? Rúgd félre magadtul ezt a puha maszlagot! 
Mit félsz? Tuggya, hol jár még Ariszton.

990 S za n g a
Könnyen biztattz te, mikor tele már az erszényed. Nem hallod, hogy az al szél 
éppen onnét erre fuj?

T r a n io
No, én a te bátorságodért Pap uttseg nem adnék egy férges diót. Most te a sze- 

995 lekre ne vigyázz, hanem Demifót kerülgesd, könyörgéssel, hizelkédéssel,

969 [A g o n d o lsz  szó utólag beszúrva.]

244



tsalárdsággal, gonossággal, és hogy szót ne szaporítsak mindenféle fortéllal 
iparkodjál ki fatsami tőle azt a 80 forintot. Én hajót keresni megyek, hogy azon 
tüstént el lódulhassunk.

1005

SZANGA
íooo Sőt egy nyomot se menny!

T r a n io
Ezen tűi visza jövök, iszen tudod, hogy alig van ide két száz lépés a tenger 
partya.

HARMADIK JELENÉS 

Szanga

SZANGA
Ez most el ment, én itt magam a félelem és a reménység között állok. Előttem a 
nagy meredek, utánnom a sok farkas. Se félben nem hagyhatom, se végbe nem 
vihetem, a mihez fogtam. Ugyan bizony rendes volna, ha én meg nem nyerhet- 

ío io  ném azt a kis pénzetekét, mellyre olly igen fenyem a fogamat. Meg van ölve ez 
a dolog mindenfelől. Ezt a vén szatyrot sem merem igen unszolni, ne talántán 
észre vegye, mit forraltunk mind eddig. Tranióra sem merem mindenestül ma
gamat bizni, mert én soha sem láttam annál tarkább bőrű állatot. Valahányot 
fordul, annyi szint mutat. Végtére, a mi leg nagyobb, félek, hogy Ariszton itt ne 

1015 érjen. Igaz ugyan, hogy Alexándriánal hattam én ötét, a hol romladozott hajóját 
foltoztatta, de hát ha más hajóra kapott, a mint néha szoktak onnét kereskedő ha
jók ide jönni... Ihol pedig oda vagyok! Tsőrőg a Szarka... hogy a kánya 
ragadgya el a tsunya madarát, vendéget hij biz az. Ugyan hogy nints nékem 
most egy hosszú póznám? El röpült: No, ha vendégjén, nem egyébb biz az, ha- 

1020 nem Ariszton. Be megyek meg egyszer ide. De, ime, vissza szalad Tránio.

NEGYEDIK JELENÉS 

Tránio, Szanga

S za n g a  
Hová mégy?

1025 T r a n io
Te vagy e Szanga?

1000 nyomot<a> 1024 [TRANIO] <Hol találom én most fel Szangát? hová
1019 röpült mennyek? hol keressem? mellyik uttzára fussak?
1020 Tránio, <e tudom engem keres meg várom.> Szanga engem keres ez mi kőlly Tránio? itt vagyok>

SZ Hová
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SZANGA
Én vagyok. Mond el, mi lőlt!

T r a n io
1030 Szanga mind én, mind te...

S z a n g a
Mit mind én, mind te?

T r a n io
Meg holtunk.

1035 S za n g a
El ment e az eszed? Azt ne hirdesd ám, mert el temetnek, ha meg tudják. 

T r a n io
Meg holtunk. Eljött Ariszton.

S za n g a
1040 Huj, mit hallok én!

T r a n io
Oda vagyunk, mikor, mondom, ide haza van.

S za n g a
Hol, mitsoda helyen?

1045 T r a n io
Itt van a Kikötő parton.

S z a n g a
Ki mongya? Vaj ki látta?

T r a n io
1050 Én mondom, én láttam.

S z a n g a
Jaj nekem, mit mivelek én most?

T r a n io
Mit kérdezed te azt, ostoba? Allassz.

loss S za n g a
Te láttad valóban?

1025-1026 TR <ki vagy>; szan<n>ga [Ráírással javítva.]
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T r a n io
Én, én, ezekkel a szemekkel.

SZANGA 
1060 Igazán?

T r a n io
Igazán.

SZANGA
El vesztem, ha igazat mondasz.

1065 T r a n io
Mi hasznom volna a hazugságban?

SZANGA
Oh, ha én meg foghatnám most azt a dűhődőtt szarkát!

T r a n io
1070 Ki fizetett e már Demifó?

S za n g a
Meg fojtom most már, eressz, ha ki nem fizet.

T ra n io
Sőt szaladggyunk, gyere, itt kap ezentűl Ariszton!

1075 S za n g a
Én szaladjak pénz nélkül? Inkább a bőrömet itt hagyom.

T r a n io
Ah, mit gondolsz, engem is el vesztessz!

S za n g a
1080 Meg érdemied, te dőntőttél engem illy nagy galibába.

T r a n io
Ezért a szóért most én téged tserben hagylak. El szököm, el megyek. 

S z a n g a

Tsak rajta, mindgyárt ki kiáltom, hogy Szózia vagy.

1085 T r a n io
Jaj, halgass, Istentelen!

1080 engem <is> 1082 <a> tserben
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SZANGA
Bé megyek ide hamar a pénzért.

T r a n io
1090 Haszontalan. Ally meg, hadd gondolkodjam!

S za n g a  
Késő már.

T r a n io
Álly meg, ha valami jutna eszembe...!

1095 S za n g a
Mit már?

T r a n io
Várokozz...!

S z a n g a
1100 Várokozom...

T r a n io
Szanga!

S za n g a  
No, mi kőll?

nos T r a n io
Hallyad, hallyad! Jó lenne e’, ha én most meg tselekedném, hogy ez a Demifó 
Arisztont a házba bé ne eressze? Sőt mint valami rósz lelket el kergesse? Vi- 
szontag, hogy Ariszton Demifót kerűllye, és tőle rettegjen?

S za n g a
ню Jupiter vagy, ha ezt meg tselekszed, mert mig ők egymást üldözik, én addig a 

pénzemet ki satolom.

T r a n io
Meg lessz, de te néked kőlly végbe vinni nagyobb darabját a mesterségnek, mert 
én Ariszton elejbe nem merek menni, reám ismémé.

m s S za n g a
Mit tselekedjem?

T r a n io
Leg elősszőr is ... De meg zőrdűlt az ajtó.
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SZANGA
1120 Demifójőn.

Tranio
Gyere, majd itt meg tanitlak.

ÖTÖDIK JELENÉS

Demifó és az előbbiek

1125 D e m if o

Nem tudom mire vélni, hogy nem akar nálom meg maradni az a Szanga. Gyűlöl 
az engem valamiért, mert most is nem hogy a házomnál maradna, hanem el 
megy és máshol tekereg. Nem tartóztatom, tsak mennyen. Ki fizetem még hol
nap vagy holnap után. Kevélek, morgók, vissza felelők szoktak lenni azok a 

i do szolgák, kiket az ember erővel meg maraszt. Hogy ő engem azután nyakasságá- 
val mérgeséttsen, ne engedelmeskedjen? Abbul ugyan semmi sem lessz. Tsak 
mennyen, a hová akar! Én a többi napjaimat, mellyek még életembűl hátra van
nak, bu nélkül akarom tölteni.

S z a n g a
ms Jaj nekem!

T r a n io
Oda vagyok! Szalaggy!

S z a n g a

Ne kapaszkoggy belém!

luo T r a n io
Meg halok.

S z a n g a
Eressz, ide megyek! Demifo, Demifo!

T r a n io
ins Hadd mennyek!

S za n g a  
Nem mégy.

D e m ifo
Ugyan mi marta meg ezeket? Nyilván bizony maszlagot ettek.
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1150 T r a n i o

Első ugyan nem léssz.

S Z A N G A
Nyisd ki!

D e m i f o

üss Hállátok, őszve akarjátok e’ tőmi azt az ajtót, vagy mi?

T r a n i o

Ihol pedig ismét!

S z a n g a

Juj, ordongos!

и бо  D e m i f o

Hová szálaitok, hova? Szanga, Tránio, gyertek vissza, én vagyok, én vagyok 
Demifo, gyertek vissza...!

S z a n g a

Oh, Demifo!

n e s  D e m i f o

Mi dolog?

S z a n g a

Ki szakad a Lelkem.

D e m i f o

mo Mitmondassz?

T r a n i o

Nem szólhatok.

S z a n g a

Innenn álly!

i n s  D e m i f o

Jól állok.

S z a n g a

Fogaggy szót!

1153 Nyisd ki <kérlek! jaj !> 1172 <D> TR nem szólhattok [Értelemszerűen javítva.]
1157 isme<gént>t [ A t a g  elé beszúrva.] 1174 SZ <meg mondom hadd pihennyem meg. de> SZ innén
1170 mondasz <te>? álly felieb [Az у a sor alá beszúrva.]



D e m if o
1180 No, mit már? Mit tekéngettz szüntelen erre?

SZANGA
Rettenetes es irtóztato dolog.

D e m if o  
Mi tsoda?

1185 S z a n g a

Nem merem ki is mondani.

D e m if o

Sőt mond ki bizon!

S za n g a
над Itt lessz már most mingyárt. Eressz, én el rejtem magamat!

D e m ifo

Ally meg! Hová mégy?

S za n g a
Inkább gyere te is, hajó kőlly!

1195 D e m if o

Vesszek el, ha van egy tsőpp esze mind a kettőtöknek. Állyatok meg! Azt kérde
zem, mellyik kortsmán ittatok.

S za n g a
Nagy veszedelem érkezik mind mi reánk, mind erre a házra.

1200 D e m if o
Hogy, hogy?

S za n g a
Halálra iedsz, ha ki mondom. Ismérem az őregek természetit.

D e m ifo
nos Ne busully, nem félek!

S z a n g a
Tudod, hogy meg holt Ariszton.

1189 <TR> SZ [Ráírással javítva.]
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D e m if o
Tudom.

1210 SZANGA
Annak a Lelke most hazajár. Ne, neked, ki montam!

D e m if o
Hazajár?

S z a n g a
ms Haza. Itt az Uttzákon fellyeb alább tévelyeg, kővekkel hajgál, zörget, rettegeti az em

bereket. Kinek fűiét, kinek orrát el szakasztya. íme, minket is szinte eddig kergetett.

D e m if o  
Ki latta?

Sza n g a
1220 Nem tsak mi, sokan mások is.

D e m if o

Meg öltetek, ha igaz. Mitsodás?

S za n g a
Azt gondolnád eleveny, szinte úgy meg van köpönyegje, kalapja, szeme, szája, 

1225 mint mikor el temettük, tsakhogy halavány és irtóztató.

D e m ifo
Hazuttok most Istentelenek! Ki higgye, hogy a Léleknek kalapja és köpönyegje 
legyen?

T r a n io
изо Jaj, jaj nekem, meg halok!

S z a n g a
Ehe gonosz, nem hitted, ihol jön!

D e m if o
Hol? Oh, hagy szemű Jupiter!

1235 S z a n g a
Be takarom én a fejemet.

1212-1214 SZ haza <D hol vagyon? SZ>
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D em ifo
Segélyetek minden égi, földi Istenek!

S Z A N G A

1240 Eresz be minket is!

D em ifo
Nem jöttök biz ide! Átkozottak, titeket keres az.

Szanga
Add meg a pénzemet! Be tsukta!

1245 T ranio
Ha, ha, ha, no ez Istenemreg magamnak is tettzik.

Szanga
Jól esett, de bezzeg tovább? Ariszton itt van, a pénz oda van. 

T ranio
1250 Ne hadd magadat, a mit montam, azt tseleked! Meg váriok a hajónál.

H A T O D I K  J E L E N É S  

Ariszton, Szanga, Demifó, Geta

A riszton
Hálákot adok néked vizeknek Istene, hogy most egyszer elevenen haza eresztet- 

1255 tél. Akkor meritts a tenger fenekére, ha én ez után tsak be is lépek a hajóba!

Szanga
Soha ugyana Neptunus nagyobbat nem vétett, mintsem mikor néked meg enge
dett.

A riszton
1260 T íz esztendeje, hogy ide haza nem voltam, szivessen fogadnak most minden Jó

akaróim és tselédim.

Szanga
Igen bizony. Várj tsak egy keveset, majd meg látod.

A riszton
1265 Be megyek, hogy mentül hamarább örömöt tegyek nékik. De amint látom, bé 

van tsukva ez az ajtó.

1250 váriok [Ráírással javítva.]
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SZANGA
Tsak el nézem már, mi lessz belőle.

A riszton
1270 Ki nyittya ki ezt az ajtót...? Nyisd ki, hej! Ki vagy oda be? Mi dolog ez? Senki 

sem szóll, senki sem felel, zörgetek még egyszer... Nyissátok meg, mert őszve 
töröm!

D em ifo
Ki akarja őszve tömi ezt az ajtót? Juj, dühös! Jaj, nekem! Geta, Geta, segélly! Itt

1275 v a n .

Geta
Ne félly, had lám, még nem láttám!

D em ifo
Tsukjuk be ketten erőssen. 

uso A riszton
Hej, Demifo, eressz be! Én vagyok, Ariszton.

D em ifo
Tudom, ki vagy, poklos. Tsak távozz innét meszsze! Hozz egy vas vellát, agyon 
szúrom, ha bé akar jönni a gonosz.

1285 A riszton
Sőt én vagyok Ariszton. Nyisd ki, eresz be... botsáss be, mondok, Demifo...! 
Bézárta, nem szóll... Mi dolog e, hatalmas Jupiter?

Szanga
Jól fordult a kotzka, majd én ennek a vén Filozófusnak fenekestül fel forgatom 

1290 most minden eszét.

A riszton
Soha sem tudom mire vélni, mi okért rekeszt ki a magam házábul, iszen az ide
gennel sem kőllene igy bánnyi. Ezért küldöttem tudni illik előre a szolgámat, 
Szangat haza, hogy készen várjanak. Készen vártok ihol bezzeg! De az is haza 

1295 jötte? Ide haza vane, nints-e’, nem tudhatom. Hová fordullyak már most? De 
zörgetek még egyszer, talán nem vette észre Demifo, hogy én vagyok.

S zanga
Hozzá fogok. Halhatatlan Istenek, hol találom én most fel Arisztont? Hallom, 
hogy meg jött. Őszve futkoztam már az egész várost, a ki kötő helyet, a Piatzot,

1274 ajtót? <AR Oh Demifo! DEM> 1294 bezzeg <vas vellával>
1284 jönni
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1300 de sehol se találom. El fáradttam, alig lehelek. Ugyan rossz lettem volna sí
posnak.

A riszton
Az én szolgám ez, hajói látok.

Szanga
nos Melly őrőmőst adnék egy garast annak az embernek, a ki meg mutatná nékem 

őtet. Meg mondanám leg alább szegénynek, hogy kerülné ezt a gonosz házat.

A riszton
Szanga, hej, Szanga!

Szanga
mo Ki nevezi Szangát?

A riszton
Én, Ariszton, a kit keresel.

Szanga
Űdvőzlégy, oh, melly jókor jősz előmbe, úgy kerestelek, mint a tűt. Ide gyere 

ms mellém! Hozzá ne érj ahoz az ajtóhoz!

A riszton  
Mi okért?

Szanga
Mert nagy rosszat keresel a fejednek.

mo A riszton
Sőt már zörgettem is.

Szanga
Zörgettél?

A riszton
1325 Egynihányszor.

Szanga
Mond meg nékem, hozzá nyúltál a hoz az ajtóhoz?

A riszton
Sőt tsaknem őszve törtem.

1308 Szanga hej [A sor fölé beszúrva.] 1314 előmbe<n> [Többszörösen átjavított szó. A javítás 
előtti olvashatatlan.]
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1330 S Z A N G A

Te nyúltál ahoz az ajtóhoz?

A riszton
Miképp ne nyúltam volna, esztelen, ha zörgettem?

Szanga
1335 Roszszul tselekedtél, Istenemreg!

A riszton
Miképp?

Szanga
Nem lehet ki mondani, melly nagy gonosságot tselekedttél.

1340 A riszton
Miképpen?

S zanga
Mert magadat halálos veszedelemben vetetted.

A riszton
1345 Alig várom, hogy ki mond, amit mondassz.

Szanga
Meg bolondult, vagy is inkább meg dühődőtt Demifó.

A riszton
Mit hallok én te tőled?

1350 Szanga
A mit beszéllek.

A riszton
Néki attad azt a levelet, mellyet én te általad küldöttem?

Szanga
1355 Néki, de alig maradott meg az életem, tsaknem agyon szúrt egy vas vellával. 

A riszton
Engem is azzal fenegetett.

1345 [h o g y  k i  m o n d  utólag a sor fölé írva.] 1357 fenegetett; <de még sem bántott.>
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S Z A N G A

El beszélget ő néha néha szépen az emberrel, egyszersmind pedig, mikor az 
1360 esze fel keveredik, reá rohanik, akár ki légyen az.

A riszton
Tapasztalám bizony előbb.

S Z A N G A

Vigyázz, kérlek, magadra!

1365 A riszton
Régen esett e ez a betegség szegényre?

Szanga
Mit tudok én bele. A hol nyilik az ajtaja, én el szaladok.

A riszton
1370 Álly meg...! Meg állok én, majd meg látom, mit tsinyál. Talán tsak nem bánt. 

Ha valamit akar, majd akkor futok.

H E T E D I K  J E L E N É S

Demifó, Geta, Ariszton

D em ifo
1375 Most ezzel a fekete kakas vérével meg hintem kőrös kőmyűl a házamat, az után pe

dig a Pokolbéli Isteneknek áldozatot teszek, hogy attul a rossz késértettűl mentsenek.

A riszton
Huj, Istenemreg, rendes bolond!

D em ifo
Beo De vigyázz még is minden felé, ha nem jön é!

G eta
Sőt ihol áll, nem látod?

D em ifo
Látom.

1376 [A m en tsen ek  szóban az n t ráírva a kiolvashatatlan 
korábbi betűkre.]
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1385 Geta
Hintsd meg az ajtó ragasztókat,... most a küszöböt, hintsd meg bővebben, mert 
ide kőzelget!

A riszton
Még illyen esztelenséget sem láttam soha is.

1390 G e t a

Nem használ, ne vesztegesd, jó leszsz fekete levesnek, majd én inkább dorongo
kat hozok.

A riszton
Oda vagyok, dorongokkal jőnek ellenem!

1395 D e m i f o

Gyere izibe, ketten tsak meg felelhetünk néki!

G eta
Ne busully, meg mutatom, hogy másodszor megy ma pokolra!

D em ifo
1400 Itt vagy, te Pluto Országábul ki szökött rossz lélek?

A riszton
No mast már derekassan el érte a bolondság. Demifo, tudom, mi bajod van, de 
ismérsz e’ még is?

D em ifo
1405 Ismérlek, átkozott, de mi kereseted van néked itt az élők között? Takarogy innét 

Pokol fenekére, ha meg holtál!

A riszton
Vesszek el, ha illy tsufos esztelenséget láttam soha is. Én holtam meg, Demifo? 

G eta
ню Most vigyázz, most leg gonosszabb, mikor szépen beszéli!

D em ifo
Távozz, távozz, pokol ette! Hát nem tenéked költ a fejedben kelevény? Nem te 
holtál meg Iugabellában? Nem téged temettek el két holnappal előbb? Mit 
késértessz te minket itten, mintha nem tudnánk, ki légy?

1386 az <aj> ajtó 1389 AR cUgyan mit tsinyál ez, bizony meg nézem.> még 
illyen
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1415 ARISZTON
Bár tsak meg szűnne egy kévéssé az esztelensége! Mit felellyek már most? En
gem temettek el? Én vagyok a késértet?

D em ifo
Te vagy, te Cerberus eledele. Jaj nekem! Hová jössz? Lódully, poklos!

1420 A r isz t o n
No, mast ha a Jupiter reá segétt, annak teszem én magamat, a minek lenni vélnek 
ezek a bolondok. így kőll okosan tselekednem. Ki kergetem ma a házombul őket.

G eta
Oda vagyunk! Nézd, mint habzik a szája! Mint zöldül és kékül a szeme!

1425 A r isz t o n

Ha most tizenkét Istenekkel több segétt is, mint sem a pokolban vannak, még 
sem szabadultok meg. Nem ok nélkül tetettem magamat eddig elevennek. Meg 
holtam, el temettek, a pokolbul jövők.

D em ifo
изо Segéllyetek, minden Istenek!

G eta
Ally meg, ne félly!

A riszton
Hallom, Plútó, mit parantsolsz. De ezek a dühös ebek ellent állanak. íme, pedig 

1435 égő lámpásokkal most én ezeknek szemeit ki sütögetem, ki tépem hajókat, le 
szaggatom orrokat és fölöket.

D em ifo
Hallod, mit mond?

G eta
m o  Tsak jöjjön! Ki tálolom én előbb az ő feje velejét.

D em ifo
Nints feje veleje. Meg halok. Ide kőzelitt.

G eta
Jaj nekem! Tsak gyere!

1421-1422 <ezek> vélnek [ezek a  b o lo n d o k  szavak utólag 
beszúrva.]
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1445

1450

1455

1460

1465

1470

1475

A riszton
Sokat parantsolsz, Plútó. íme már fel ültem, ime a gyeplő a kezemben, néki bot- 
sátottam ezentúl dühös Lovaidat és kotsidat. Fel gázoltatom, darabokra szaggat- 
tatom ezeket. Le döntöm, fenekestül fel forgatom ezt a házat.

D em ifo
Szaladjunk, oda vagyunk, el veszünk!

G eta
Hová, ha a házat le dönti?

D em ifo
Tsak szaladjunk.

A riszton
El mentek. Oh, halhatatlan Jupiter, mit miveltem én most öreg és Filozófus lé
temre? Ihol bolondá tévém magamat a bolondok miátt. Most szégyelnem már, de 
mit volt mit tennem, igy reménylettem, hogy ki szaladnak a házombul, ők pedig 
még jobban bé futottak. Bé mennék már most, de iettében úgy meg út valamel- 
lyik, hogy mingyárt le terülök. Mit tsinállyak? Nem tudok magamnak tanátsot 
adni. Majd el megyek Hegió vagy Fedria régi Jóakaróimhoz, azok ha tsak még 
élnek ám, és meg nem bolondultak, tudnak e felől valamit mondani. Soha ezt bi
zony holtom után nem tselekszem, a mit most éltemben kőllőtt tselekednem.

N Y O L T Z A D I K  J E L E N É S  

Szanga, Tránio

S Z A N G A

Hol vagyon Ariszton? Hová lett? Mi dolog? Mi történt, miglen én Trániót keres
tem? Itt a ház tárva, nyitva, itten pedig senki sints. Nem tettzik ez nékem. De ihol 
jön Tránio. Aha, hogy a föld nyellen el! Hol jársz? Oda a lábom, annyit kerestelek.

T ranio
Én meg tégedet. Meg van e’ a pénz?

Szanga
Nints. Szőri szálán el veszett mind Ariszton, mind Demifo. Semmi neszeket 
sem hallom.

T ranio
Sőt Demifo ihol lépeget nagy félve. Hanem azt akarom mondani, a hajó készen 
van, tsak téged vár.

1447 darab<r>okra
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KILENTZEDIK JELENÉS

Geta, Demifó és az előbbiek

1480 G eta
Nints itt... Ne félly semmit is!

D em ifo
Nézd, ha nints e itt?

G eta
1485 El távozott már, ki jőhettz bízvást. íme, Szanga és Tránio is éppen jelen vannak, 

a kiket kívántál látni.

D em ifo
Nem lakom én többé ennél a háznál, ha ez a késértet meg nem szűnik.

G eta
1490 De bár minden órában késértene! Iedtűnkben a pintzébe szaladtunk, a hol én ollyat 

találtam féltemben hőrpenteni, hogy most akár a Plútóval meg viaskodjam.

Szanga
No, nem igaz e’, a mit mondottunk?

D em ifo
1495 Bár vesztetek volna el mind igaz mondástokkal együtt! Meg nem merek maradni. 

Szanga
Én sem Demifó. Most tehát kérd-fel költsön valakitűi azt a kis ezűstőtskét, 
mellyel tartozol, hogy el mehessünk.

D em ifo
1500 Magam is azt akarom. Fel kérem őrőmőst is, tsak vigyen a patvar benneteket! Ti 

érettetek jár tudom minden bizonnyal ehez a házhoz is ez a késértet. Jöjj hozzam 
fél óra múlva! Géta, menny hamar ehez a Gasztrio névű kereskedőhöz! De sza
porán járj, mert magam ide haza igen félek.

Szanga
isos Ha te ma futva nem mégy mindenütt, én meg tselekszem, hogy tellyes életedben 

bankón járj. He, ostoba, mit táttod a szádat, nem hallod, mit mondok? El mentek. 
Te is, Tránio, siess a hajóhoz, de ott meg várj, vagy majd továbbá meg teként-

1482-1483 [Utólag betoldott sorok.] 1507 [A va g y  szó javítva. Az eredeti olvashatatlan.]
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1535

hettz engem itt alattomban. Fél óra vagyon hátra, addig én azt a két vént meg tar
tom kábaságokban, ha lehet. Meg lesem most Arisztont, hol jár és mit tsinyál.

1510 ( V É G E  A  M Á S O D I K  R É S Z N E K .)

1 .

Ariszton ne tőrődgyél 
S-bal sorsodon sokat ne tőprenkedgyél,

Jó-Akaróidhoz vig kedvel legyél, 
isis Szivedben tsendesedgyél,

S-ne mérgelődgyél!
Vigságodnak napja majdan fel derűi 

És szived örömbe merül,
Mert el veszett kéntsed

1520 S-győnyőrűséged
Hozzád viszsza fordul,

S-őledbe borul.

2.

E-zápor majd meg szűnik,
1525 Ez árnyékos felleg el széllesztetik,

Napod sugara fényesbben tűndoklik,
Az Egek ezt Ígérik,
S-meg is engedik.

Nem született ember, kit ne gyötörne 
1530 Némellykor a bal szerentse,

De vannak Istenek,
Kik meg mentének,
S-sokaig sinlődni

Minket nem tűrnek.

HARMADIK VÉGZÉS

E L S Ő  J E L E N É S  

Szanga

S Z A N G A

Régi, de igaz köz mondás, hamarább utón érik a hamis embert, mind a sánta 
1540 ebet. Miglen én itt a pénz után kapkottam, addig Ariszton Hegióhoz és Fed- 

riához ment, a kikel most szépen beszélget. Hallottam az ablak alatt. Úton érnek

1511 [A versszak sorszáma hiányzik.] 1533 sogaig
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1545

1550

1555

1560

1565

1570

már most bizonyos, hatsak ujj fortélyt nem koholok. De mit kohollyak, nem 
tudom. Bártsak az a Lelkem vesztő Geta jönne mar a pénzel attul a keres
kedőtűi! Soha ne éllyek, ha hétszer az uta egy sánta szamáron meg nem fordul
tam volna. Helyén volna a dolog, tsak jönne szaporán, mert még Demifó széde- 
leg, tudom. De majd elejbe megyek én annak a beteg tekenős békának, vagy el 
ragadom tőle, ha valamit hoz, vagy ha semmit se hoz, ki töltöm leg alább a bo- 
szumat rajta.

MÁSODIK JELENÉS

Ariszton, Hegio, Fedria

A riszton
Tudom már az egész mesét, elégségessen el beszéllettétek. Halgassatok, hálóba 
kőlly ma keritteni azokat furtsa halászokat.

H egio
De én szégyenlem, hogy oly rutul reá szedtek.

Fedria
Én pedig téged sajnállak leg inkább, Ariszton.

A riszton
Legyetek békével. A szégyen közönséges közöttünk, a kárvallás az enyim. De 
engem minden kárnál jobban furdal az, hogy észre nem vettem annak a tzinkos 
Szangának rosszul őszve foltozott hamisságit.

H egio
A Jószágot, mellyet tsufossan fel osztottunk magunk között, noha el foglaltuk, 
vissza adjuk. Az a két szolga pedig, kiket el botsátottunk, nehezzen térettetik 
vissza.

A riszton
Értem, de az a Tránió ki lehet, a ki Szángával eggyűtt hozzátok jött, azt szeret
ném én tudni.

F edria
A te szolgádnak mondotta lenni magát.

A riszton
Ebben is hamisság fekszik, mert én nékem soha sem volt Tránió névű szolgám. 
Hol van az most?

1547 <m> egy
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H egio
1575 El oldotta eddig a kereket, vélem.

Fedria
Nehezzen hiszem. Nints eggy órája, hogy itt az uttzán láttám őtet.

A riszton
Oh, azt kivánom én Szángával együtt keleptzébe ejteni, de meg sem is nyug- 

1580 szom. El küldöttetek e’ a piatzra valakit ujj szijjakért?

H egio
El küldöttem én.

A riszton
Meg tselekszem ma, tsak kezembe kerűllyenek, hogy soha mig élnek, az élő 

1585 emberbűi holtat nem tesznek. Mennyünk tsak.

HARMADIK JELENÉS 

Demifó, Geta, Charinus és az előbbiek

D em ifo
Éppen te miattad jövök ki, ugyan jó lettél volna halált hordozni. Hol késtél olly 

1590 sokáig, lé hűtő?

G eta
Nem volt oda haza Gasztrio.

C harinus
Való, hogy az Atyámra várakozott.

1595 D em ifo
Oh, Charine, te vagy itten? Mit mivel az Atyád?

C harinus
Örvendez, hogy a te Jó-akaród, Ariszton szerentséssen meg érkezett.

D em ifo
1600 Nem örvendezne, ha tudná, miképpen érkezett légyen meg. Nem maga, hanem 

a Lelke jár ide haza Arisztonnak.

1585 tesznek, chanem előbb Demifót kőll észre hozni. tem nézni, hogy tőlem retteg.> Mennyünk tsak [Az utób-
HEG éppen most ballag ki felé AR állyunk félre egy bi két szó a törölt szöveg fölé írva.]
kévéssé nézzük mit tsinyál, most már szinte úgy szere- 1591 lé hűtő [A sor fölé beszúrva.]
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1615

C harinus
Melly nyájossan tréfálódol, Demifó. Arisztont látta az atyám, sőt nékem is mu
tatta őtet, én is láttám távulrul. Egésséges.

1605 Demifo
Haggyunk ennek békét! Meg tsalatkoztatok. Küldötte pénzt az Atyád, azt kér
dezem.

C harinus
Itt vagyon, a mennyit kértél. Hanem e’ felül valami Írást adj, hogy kezedhez 

1610 vetted!

D em ifo
Jól vagyon, adok. No, mast jöjjön már Szanga, ki fizetem ezen tűi.

(Negyedik Jelenés a Toldalék.)

NEGYEDIK JELENÉS 

Ariszton és Hierocles papi szolga

H ierocles
Két esztendeje, hogy már a Papok körűi forgok, és az Istenek oltárinál szolgá
lok, de nem tapasztaltam még illy gyűmőltstelen holnapot, mint ez. Nem talál
kozott senki ebben, a ki tsak egy kőrőmnyi áldozatot is mutatott volna bé az Is- 

1620 teneknek, ki vévén ezt az egy Demifót, a ki a félelemtűi kéntelenittetvén a Pokol 
béli Isteneknek akar ma áldozni.

A riszton
Mind az én malmomra való, a mit ez beszéli.

H ierocles
1625 Illy rendes természete van ám az emberéknek, mikor szerentséssen foly dolgok, 

el felejtkeznek az Istenekrűl, mikor pedig valami tsapás éri őket, azontúl ma
gokhoz térnek, és az egekhez folyamodnak észre nem vévén, hogy a kéntelen- 
ségbűl adott ajándék keveset ér az Istenek előtt, a kik az embereknek tsak kész 
akaráttyokra tekéntenek. Most a Templomba sietek, el készéttek mindent, a mi 

1630 az áldozathoz szükséges.

1612-1613 tűi. <mennyűnk be> [Alatta:] Negyedik Jelenés 
a Toldalék.

1614-1657 [A sorok egy betétlapon. Ezen felírás:] MÁSO- 
DIK VÉGZÉS HETEDIK JELENÉS. [A M it tsi- 
n á llya k  kérdő mondat az 1456. sorban fordul elő. Ha 
tehát ide kellene a betoldott lapon található szöveg- 
részletet iktatni, a jelenetet szét kellene bontani. Tar

talmi szempontból csak a HARMADIK VÉGZÉS 
HARMADIK JELENETE után illeszthető.]

1618 mint ez <ha igy folna az egész esztendő>
1623 beszéli: <meg halgatom>
1626 azontúl <az>
1628 [tsa k  utólag beszúrva.]
1629 akarátty<ár>okra tekénte<t>nek
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A riszton
Ally meg kérlek, akár ki vagy! Egy kevés beszédem vagyon véled.

H ierocles
Te, amint látom, idegen és jövevény ember vagy. Mi közöd hozzám?

1635 A riszton
Tsak azt akarom tudni, hogy honnét jősz, és mi dologban fáradozol.

H ierocles
Én azt néked haszontalan mondogatom, mivel e város lakosit nem isméred.

A riszton
1640 Talán nem haszontalan, ismérek egy nihányot.

H ierocles
Itt voltam ennél a Demifónál, a ki tsak nem meg dermed félelmében, hogy az ő 
régi Jó Akarójának, Arisztonnak lelke ötét retteged, és azért ma áldozatot akar 
tenni a Pokol Isteneinek.

1645 A riszton
Rendes dolgot fejtegettz előttem. S mit fog fel áldozni?

H ierocles
Szokás szerént egy kövér, fekete juhot.

A riszton
1650 Meg mondhatod néki, hogy jobban tselekedne, ha azt a juhot arra a Vendégség

re tartana, mikor Ariszton haza fog jönni ép és erőss testben.

H ierocles
Maradj magadnak, barátom mind tanátsoddal eggyűtt! Ollyan formán fel kop
nék az állok a Papoknak. A sok tsufos és nevettséges dolgokat indétt ez az esz- 

1655 télén Demifo. íme, majd az egész várost fel lázzasztya. Valamit tsak kőlly már 
gondolnom, hogy ötét a házombul ki piszkálhossam, majd el megyek Hegio 
etc.

1638 mondogatom néked mivel [Az egyik n é k e d  törölve.] 
1642 [ennél szó a sor fölé beszúrva.]
1656 [H eg io  e tc  jelzi, hogy a betoldott jelenet befejezetlen. 

A betoldott lap versóján a német nyelvű, gót betűs 
írásgyakorlat margóján az alábbi szöveg olvasható:] 
Ládd ládd Demifo melly sok galibába dönti az embert, 
egy <gondatl> vigyázatlanság: mit fog már most Ítélni 
felőled Gasztrio: mit a papok, kiknek [utólagosan be
toldott szó] fel attad a levet, hogy majd <áldozni> ál
dozatot tenni fogsz mert azt is meg tudtam ám im már. 
Nem de ezek téged mind ki fognak nevetni? D. Ih en

nél leg kissebb gondomis nagyobb, az illyes történetek 
teszik az ember életét víggá és nyájossá: a Papoknak 
meg izentem mi <képp> történt légyen [az utóbbi szó 
beszúrva] vélem és a juhot nékik ajándékoztam: [az 
utóbbi öt szó beszúrva], ők jo izűen nevettek hogy az 
élő embernek haloti pompát akartam tenni és igy en
nek a mesének vége van Gasztrio. A. Ebben már ha
sonlóképpen fog tudom tselekedni [az utóbbi egy szó 
beszúrva.] ditsérem az eszedet: de a többiről is akarom 
tudni érted é etc.
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ÖTÖDIK JELENÉS

Hegio, Demifo, Geta, Fedria, Charinus, Ariszton

1660 H egio
Demifó, tekénts ide!

D em ifo
Ki nevez engem?

G eta
1665 Ne neked, ihol van ismét.

D em ifo
Ismét oda vagyok.

F edria
Tsak rajta, tsak szalaggy! Oda vagy?

1670 D em ifo
Szalaggyatok ti is, hajó kőll!

F edria
Őszve férünk mi a holtakkal.

D em ifo
1675 El vesztek, nem tudjátok ti.

A riszton
Meg nem tűrhetem, hogy ne nevessek.

H egio
Mit néssz, Demifó? Mit táttad a szádat?

1680 C harinus
Látod, hogy egésségessen hazajött Ariszton, a mint mondottam.

D em ifo  
Mi dolog?

H egio
1685 Bolondság.

1658 [A szerepneveket a jelenet alapján pótoltam.] 1667 <megént> ismét
1661 <nézz> tekénts

267



A riszton
Nevettséges ember vagy Istenemreg.

D em ifo
Hol vagyok, vagy mit tsinálok, vagy mit felellyek? Nem tudom.

1690 A riszton
Nézz reám, ha eszed van. Eleven, egésséges vagyok.

D em ifo
Te vagy eleven?

A riszton
1695 Én, én, sőt elevenebb vagyok, mint sem te.

D em ifo
Oda vagyok, ha te eleven vagy.

A riszton  
Mi kőll?

poo D em ifo
Te nem holtál meg?

A riszton
Miképpen holtam volna, ha élek?

D em ifo
nos Semmivé lettem, ha igazat szóllasz. Miért tettél hát Testamentomot? 

A riszton
Nem tettem én soha ugyan.

D em ifo
Sőt Szangátul és Trániotul haza küldötted, 

mo A riszton
Tsufot űztek belőled, sőt én belőlem is, Hegiobul is, Fedriábul is. 

D em ifo
Ki merte volna ezt?

A riszton
ms Azok, a kik a Testamentomot hozták.
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D em ifo
Mit hallok én te tőled?

A riszton
Igaznál igazabbat.

иго D em ifo
Nem holtál tehát meg ugyantsak?

A riszton
Nem holtam, a Jupiterre kérlek. Hányszor mondom már?

D em ifo
1725 Meg holtai bizony te, tsak engem akarsz réa venni.

A riszton
Most én téged derekassan meg öklözlek, hogy elevennek lenni higgyél. 

D em ifo
Nemde magad meg vallottad előbb, hogy Plútó országábul jöttél, mikor az égő 

изо lámpásokkal a Pokolbéli lovakkal és kotsikkal fenegettél?

A riszton
Halgass! Szégyenlem. Én téged a házombul ki akartalak űzni, mert Szanga azt 
mondotta, hogy meg bolondultál.

D em ifo
1735 Szanga mondotta, hogy én meg bolondultam?

A riszton
Jól mondotta, sőt minyájunkat bolondá tett.

D em ifo
Engemet mondott bolondnak?

1740 A riszton  
Tégedet.

D em ifo
Huj, Istentelen, gonosz Lélek! Van e én nálómnál most az ég alatt gonosszabb 
vagy tsufossabb ember? Őlly meg már most, Ariszton, győszte, mert én téged 

1745 meg öltelek! Fel osztottam jószágodat, el botsátottam a szolgáidat.

1724-1725 DEM <Jaj nékem> meg holtai 1736 [A szerepnév hiányzik.]
1730<feny>fenegettél 1738-1739 engemet... gonosz Lélek [Utólag betoldva az

1738. és az 1741. sorok közé.]
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A riszton
Haggy békét ennek, meg esett!

D em ifo
No, rókával béllet nemzetiség, majd meg mutatom, hogy meg nem bolonddul- 

1750 tam. Meg várj! Hegio, Fedria, rendellyetek ide valami három erőss szolgát erős 
szijjakkal vagy belintsekkel, hogy készen legyenek!

H egio
El vannak rendelve.

D em ifo
1755 Itt lessz mingyárt az a hamisság szekere, el jön a 80 forintokat kérni, tudom, 

mert meg ígértem néki, sőtt mivel magamnak mostanában nem volt, az ő 
kedvéért költsön fel kérettem.

A riszton
Nem szükségesek már. 

ибо D em ifo
íme, Charine, vidd vissza ezt az Atyádnak nagy köszönettel, és mond meg, mi
képp jártam, ne talántán azt gondollya, hogy tsufoltatik.

C harinus
Nagy zűrzavar van közöttetek, telyességgel nem érthetem, a mennyire értem, 

1765 annyira el beszéllem. Legyetek békével!

A riszton
Érted e ’ már miben áll a dolog?

D em ifo
Értem. Téged holtá, engem bolondá tettek. Halgass tsak, el jőnek majd ők ma- 

1770 gok a tőrre!

H egio
De bártsak Trániót is meg ejthetnénk!

D em ifo
Halgass! Meg lessz az is, eggyütt jrának. Mennyetek bé ti addig, majd én itten 

1775 lest állok.

A riszton
Láss hozzá, de vigyázz, hogy másodszor meg ne tsallyanak!

1752 <DEM> HEG [Ráírással javítva.] 1777 másoszor
1767 <tehát> miben; dolog? <ért>
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1780

1785

1790

1795

1800

1805

D em ifo
No, Szanga, majd adok nyoltzvan forintot, gyere tsak!

HATODIK JELENÉS 

Geta, Demifo, három szolga

D em ifo
Itt vagytok ti? Lássam ezeket a belintseket...! Jól van, jó erőssek. No, ti ketten 
innét állatok, ti pedig amonét! Geta, te innét jöjj, segelly ezeknek! Tsendessen 
allátok, s-meg se mottzannyatok, miglen énjeit nem adok!

Geta
Mitsodajelt adsz?

D em ifo
Mihelyest eggyet kőhentek, azontúl ki ugorjatok, és őket meg kötözzétek, de 
addig meg ne mozdullyatok!... Most már jöjjön ide az a tsalardság fészke, a ki 
minnyájunkat olly rútul meg tsufolt. El nem viszi ma a borit soha egésségessen! 
Ugyan furtsa ésszel bir a rossz bordába szőtt, melly szépen őszve toldozta róka 
mallait! Azt szégyenlem leg inkább, hogy még én vigasztaltam ötét, mikor tsak 
szinessen sirt... Hová jöttök? Hova rohantok, ostobák? No, már szépen meg tar
tottátok, a mit mondottam!

G eta
Hát iszen köhögtél.

D em ifo
Mennyetek vissza, oktalanok!

Geta
Sőt te tégy mástjeit, ha tsak azt nem akarod, hogy szüntelen ugrállunk, mint a 
ketskék, mert te bizony valahányszor pillantassz a szemeddel, annyiszor 
köhögsz.

D em ifo
Allyatok helyetekre, meg tartoztatom már magamat... Ihol, majd fel forgattyák 
minden mesterségemet, pedig a mint látom, amott kullog már Szanga. Az az va
lóban, de tsak maga. Melly tekéngetve, melly vigyázva jön a hamis Lélek. 
Okossan kőll nékem ezzel bánnom. Nyilván meg sajditotta, hogy rossz vatso- 
rára várjuk.

1780 Negyedik [Értelemszerűen javítva.]
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1810

1815

1820

1825

1830

1835

1840

H E T E D I K  JELENÉS

Szanga és az előbbiek

SZANGA
Minek-utánna észre vettem volna, hogy azok a fogatlan fogas vének el harapták 
a szájokon végig húzott mézes maddzagot. Eleget hántam, vetettem eszemet, 
miképp köthessem én azt őszve, de nem találtam benne modot. Hanem találtam 
bezzeg más fortélyt. El nem szaladok, se el nem szököm, senki se véllye. Ide 
jövők bátran, noha tudom, hogy tőr közé jövők, mert láttam, mikor Hegio szol
gai békókat vásárlottak. De nem félek. Nem jöttem készületien. Van fegyve
rem, van éles késem, mellyel ki fejtsem magamat minden tőrbűi. Kivánvább 
soha sem vártak ezek engem, tsak el hiszem, mint sem most. És éppen ihol jön 
egyik.

D em ifo
Későn jössz, Szanga, a pénzedért.

S zanga
Jókor vagyon még, tsak olvasd le!

D em ifo
Hol vagyon Tránio?

Szanga
Hol van a 80 forint?

D em ifo
Ide bé van. Gyere, ki fizetlek!

Szanga
Inkább hozd ki! Itt meg várlak.

D em ifo
Nem jönnél már most utólszor bé a házomba?

Szanga
Félek a késértettűl oda be.

D em ifo
Ne félly, meg szűnt már!

S zanga  
Meg szűnt?

1810 Ötödik [Értelemszerűen javítva.]
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1845

1850

1855

1860

1865

D em ifo
Úgy vagyon.

S Z A N G A

Ih, tsak tréfálsz te most.

D em ifo
Nem tréfálok. Mikor mondom, fogaggy szót!

S Z A N G A

Furtsa ember vagy, Demifó. Tudom, mit akarsz.

D em ifo
Mit akarnék? Ki fizetlek...

Szanga
Ho, ho! Kire rohantok? Meg állok, ne busullyatok!

D em ifo
No tsak rajta, el ne szalasszátok, Ariszton, Hegio, Fedria, tartsátok erőssen! 
Gyertek ki, itt van, meg van!

Szanga
Haszontalan tapsolsz, semmi sem lesz abbul, a mit te gondolsz.

D em ifo
Tőrbe ejtettem a madarászt, nézzétek, ihol van!

NYOLCADIK JELENÉS 

Ariszton, Hegio, Fedria, Geta, Demifo

A riszto n
No, te tsalárdságnak Mestere!

D em ifo
Bolond vagyok, Szanga?

A riszton
Itt vagy most, jó madár. Nézz a szemem közé! Ki holt meg? Ki tsinálta a Testa- 
mentomot? Kit temettek el?

1860Tő<l>rbe 1861 Hatodik [Értelemszerűen javítva.]
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1870 S Z A N G A

Nem szóllok egyet is, mig meg nem kőtőztettz.

A riszton
Még illy bátran!

S Z A N G A

1875 Illy bátran.

A riszton
Kötözzétek meg!

S zanga
Jaj, mi ez? Erőssebben, hogy meg se mozdulhassak!

1880 D em ifo
Már esze nélkül beszéli féltében.

S zanga
Eszemen vagyok, nem félek semmit is.

A riszton
i 885 S zólly már most, tzinkos!

Szanga
Meg vallom, hogy a Testamentom és többi mind költemény és szines fogás volt. 

A riszton
És mi birt téged arra, hogy minket olly velős hazugságokkal elamittanál?

1890 Szanga
Úgy tettzet.

A riszton
No, gonosz, nékem meg a tettzik, hogy te tellyes életedben nyomorult légy. 

Szanga
1895 Eggyet szóllok, Ariszton.

A riszton
Ne szólly, nem hiszek! Vigyétek el!

1886-1887 SZ <Noha már tudjátok> meg vallom <még is> 1889 <vastag> velős [Föléírással javítva.]
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SZANGA
Tsakeggyet.

1900 A riszton
Eggyet sem.

SZANGA
Én téged ma szerentséssé tészlek, ha akarom.

A riszton
1905 Én pedig tégedet szeretsennyé, hogy meg feketűllyőn egész tested a vereség 

miátt.

Szanga
Én tudom, hol a te fiad, ki tiz esztendőkkel ez előtt el veszett, és ebben az órában 
vissza téréthetem.

1910 D em ifo
Ne higgy néki, mind azon síkos golobitsok forognak a szájában! Mond meg in
kább, lator, hol van Tránio?

Szanga
Mi gondod néked arra? Nem tudom, vagy ha tudom sem tudom. El ment. Üsd 

1915 bottal a nyomát!

A riszton
Ide vigyázz! Tudod, hol az én fiam?

Szanga
Tudom, és ha kedvem tartya, még ma elődbe állittom.

1920 A riszton  
Még ma?

Szanga
Még ma. És pedig meg sem véld, melly hirtelen.

A riszton
1925 Most engem másodszor akarsz reá venni.

Szanga
Igaznál igazabbat mondok.

1905 tégeged 1910 [A D[EMIFO]. szerepnév felett feloldhatatlan rövidí-
1908 <ár>órában tés:]h.m.k.

1920 <D> AR
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A riszton
Hát ha meg tsalsz, mit tsinyállyak véled?

Szanga
1930 A mit akarsz.

A riszton
Te akkor nékem a főid alatt kővet fogsz fejtem életednek tellyes napjaiban, ahoz 
sémit sem adatok, hanem főidet eszel, mint a vakondok.

1935 Szanga
Sőt azon kivűl mindennap háromszor fárottig verettes, pedig dorongokkal! 

A riszton
Meg lessz, ha meg tsalsz.

Szanga
1940 Ne félly, most te küldj két erős szolgát a hajókhoz! Ott az én mai Társomat, 

Trániot meg talállyák, ha ismérik. Azt kötözve hozzák ide!

A riszton  
Jól kezded.

Szanga
1945 Mennyének, a kik mennek!

G eta
Mi el megyünk.

S zanga
Te igy maradj, Gyéta! Ezek ketten el-mehetnek.

1950 Demifo
Tsak el várom már, mi sül ki belőle.

A riszton
Él még tehát az én fiam valahol?

Szanga
1955 Él, erős, egésséges. Téged kivan tsak egyedül meg ismémi, meg őlelni, atyai ke

beledbe borulni.

A riszton
Nem ismér, tudom, mert még tsak hat esztendős volt, mikor el szakadott tőlem.

1933 <a hol> ahoz 1934 [A va ko n d o k  szó м-je beszúrva.]

276



SZANGA
1960 De én meg tselekszem, hogy meg ismérjen.

G eta
Nem tudom, mi titkos erőszak gerjeszti szivemet a te szeretetedre, Ariszton. 
Mod nélkül fel gyullasztónál ezen szavaiddal. Hidd el, szinte úgy sajnállak, 
hogy ha lehetne, magam a fiadat elő állittanám. Botsánatot kérek már most, 

1965 hogy előbb tudatlanul fel boszontottalak.

A riszton  
Hol vagyon?

SZANGA
Nints messze.

1970 A r isz t o n
Miért eddig is őtet elő nem állítottad?

SZANGA
Nem régen tudtam meg, hol légyen.

K é t  szolga
1975 Mit tsinyállunk? Itt az uttzán enyeleg Tránió, éppen erre ballag.

SZANGA
De ez e az?

K é t  szolga
Az az ismérjűkjól.

1980 S za n g a
Nohat tsak rajta, de okossan, mert ha nem vigyáztok, ezentűl el tűnik, mint a vil
lám.

G eta
Miképp tudja a hamisságnak minden tsinnyát az ármányos?

1985 Szanga
Engem keres az most, a hajóra akar híni.

A riszton
Mitsoda ember az?

1961-1966 [A margón utólag írt sorok.]
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1990

1995

2000

2005

2010

2015

SZANGA
Majd meg látod. Az ingerlett engem mind ezekre a rósz költeményekre, mel- 
lyekkel titeket el kábítottalak.

A riszton
Ihol hozzák már.

K I L E N C E D I K  JELENÉS 

Minnyájan

SZANGA
Jól a szeme közé nézzetek!

T ranio
Hová hurtzoltok, gorombák?

A riszton
Jaj, sárkány téjen tartott, mit látok én?

SZANGA
Nézd meg jobban!

A riszton
Hallódé, te, Szózia vagy te. Demifo tekénts reá!

D emifo
Látom, ez az valóban. Az a Szozia, a ki tőled kis fiatskáddal együtt el-szőkőtt. 

T ranio
Mitsoda rossz betegség bánt titeket, hogy illy idegen névvel neveztek? 

Szanga
Haszontalan hímezed, Szózia, ben törött biz ebben most egyszér a késed. 

T ranio
El árultál, hitetlen.

Szanga
Ladd, ne légy többé Testamentom tsinálóvá!

A riszton
Mit mivellyek én már ezzel a tolvajjal?

1994 Hetedik [Értelemszerűen javítva.]
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SZANGA
Vig szívvel légy, Ariszton, ez által veszett el gyermeked, ez áltál, vagy is én ál- 

2020 talam vissza téríttetik. Akarod e már most, hogy majd nem sokára nyakadba 
borullyon!

A riszton
Akarom, Szanga, akarom, de nem tudom, mit felellyek, úgy őszve tóidul a 
szivemben a boszu, a szeretet és az őröm.

2025 S z a n g a
Légyen tehát tellyes az örömöd. íme, ez a te édes szülötted, a kit most Gétának 
neveznek, a ki szemed előtt áll.

A riszton
Kitsoda?

2030 G e t a
Én vagyok ennek a fia?

Szanga
Úgy vagyon, te vagy ennek a fia, ez a te édes atyád.

G eta
2035 Engedjék a kegyes Istenek!

A riszton
Miképp lehet ez, hatalmas Jupiter?

Szanga
Ez nevezett Gétának, mikor Etóliában el adott, ugye?

2040 T r a n io
Könnyen beszélhettz, Istentelen, mikor minden titkomat a szádba rágtam. Én 
neveztem, én attam el ötét. Mit tudakozódol?

Geta
Etóliában nevelkedtem, az való.

2045 D e m if o
És én az Etólusoktul vettelek téged.

Szanga
Emlékezel e miképpen neveztek volt téged az előtt?

2026 szülötted 2040-2042 [A margón utólag írt sorok.]
2039 ugye [A sor fölé beszúrva.]

279



2050 Úgy rémlik előttem, mintha Antiiénak neveztek volna valaha.

A riszton
Az én fiamat ugyan Antiiénak hívták. Hát az anyád nevére nem emlékezel? 

Geta
Emlékezem jól. Artemiának nevezték.

2055 A riszton
Boldog vagyok, meg eggyeznek mindenek. Még eggy jelt akarok tsak meg tud
ni. Mutasd a jobb kezedet...! Már nem kételkedem. íme, kisded korodban, mi
kor a majommal játtzottal, itten meg harapta. Ismérszik. Oh, édes magzatom, 
édes gyermekem, most ismérlek, most boldogultam, hogy vissza nyertelek.

2060 Geta
Őrvendek, szerelmes Atyám, hogy fel találtalak.

A riszton
Kitsoda szerentséssebb ma én nálomnál? Te gonosz, én téged tőmlőtzben tart- 
lak egész életedben. Ragaggyátok el a tolvajt, a ki engem minden őrőmőmtűl 

2065 olly sokáig meg fosztott.

T ranio
Most tapasztalom, hogy semmi rosszaság sem lehet sokáig rejtekben.

D emifo
Tsudálatos dolgokat látok én ma. Szerentsés vagy egy részrűl, Ariszton, de bez- 

2070 zeg a jószágod el vagyon pazallva és rontva. Semmi sints a puszta házadon, 
szántó földeiden és réteiden kivűl.

H egio
Őrülök és eggyűtt szomorkodom.

A riszton
2075 Én pedig egyedül tsak örülök. Haggyatok mindennek békét! így akarták az Iste

nek, hogy jószágom veszteségével a bőltsességet és a fiamat fel talállam. Elég 
gazdag vagyok ezen két drága kéntsel. Ha engem szerettek, őrűllyetek ti is és 
vigaggyatok vélem eggyűt! Te néked köszönöm pedig, Szanga mind ezt a vi
gasságot és szerentsét. Ámbár meg botlottál is egy kévéssé, de halhatatlan jót 

2080 tettél vélem.

G e t a

2053-2054 GET <nem> emlékezem; Artemiának <hivták> 2057 jobb<od> 
nevezték
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2085

2090

2095

2100

SZANGA
Most tehát büntess meg!

A riszton
Illendő dolgot kérsz, meg büntetlek: adok ujj kalapot, ujj samt.

Szanga
Büntess meg bővebben!

A riszton
Adok ujj köntöst.

Szanga
Még bővebben!

A riszton
Szabadságra eresztlek. Oldozzátok fel őtet!

Szanga
Már most fel nem hagyom magamat oldozni, ha tsak szépen nem kérsz.

A riszton
Szépen kérlek.

Szanga
Nem őrőmőst engedem meg ugyan ezt, de legyen. Hallátok e’? Úgy a melly 
ebül meg kötöztetek, azon ebül oldozzátok fel!

Geta
Ennek a játéknak vége van. Ha tettzet, vigan tapsollyatok, s-haza ballagjatok!

A MŰ ADATAI

A dráma kézirata Budapesten, a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található. 
Jelzete: V. 75 For. 0-4. 17/7. A kicsiny füzetbe (mérete: 185 x 255 mm) a másoló utólag két lapot be
tett. Az egyiken a dráma kéziratos programját (1-113. sorok), a másikon a harmadik végzés negyedik 
jelenetét olvassuk (1610-1657. sorok). Ugyanennek az utóbbi betoldott fóliónak a versóján viszont 
egy német nyelvű, gót betűs írásgyakorlatot találtunk, amelynek felső és jobb margójára a szerző egy 
jelenetrészletet írt a darabhoz. Ezt a dráma egyik jelenetéhez sem lehetett illeszteni. Éppen ezért ezt az 
utólag betoldott drámarészletet a jegyzetben hozzuk. Lásd itt az 1656. sorhoz fűzött jegyzetet!

A darab szövege itt jelenik meg először.
A program és a dráma jelenetbeosztása nem fedi egymást. A dráma cselekménye bővebb annál, 

amilyenre a programból következtetni lehet. A program mindhárom végzésben 7-7, a darab viszont

2088 [Az a d o k  szó utólag beszúrva az u jj szó elé és fölé.] 2098 [Az ú gy  szó utólag beszúrva.]
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9-9 jelenetből áll. A program szerint az I—II. végzést ch oru s vagy sa ltu s követi, a drámában ugyanitt 
egy-egy feltehetőleg énekelt verset találhatunk (871-889., 1511-1534. sorok). A program szerint 
Ariszton egyik jóakarója S zim ó , ugyanehhez a szerephez a drámában a D em ifo  név társul. A program 
D o r ia s -s z o lg á ja  a darabban O lim p io  nevet kapott. A drámában szót kaptak Leander és Philotas szená
torok, illetőleg Hierocles, papi szolga és Charinus nevű ifjú, ugyanezek neve a programban nem, csak 
a szöveg előtti szereposztásban olvasható. A program első végzésének hetedik jelenetét Bolla két rész
re bontotta, s írt ehhez a végzéshez még két jelenetet. A második végzés harmadik jelenete a program
ban nem található, a program 5-6. jelenetét viszont egy scénába fogta össze. A második végzés ismét 
bővebb két jelenettel, s ennek a cselekményével is. A dráma harmadik végzésének 2-3. jelenete a 
programban nem található. A hetedik jelenetet viszont Bolla a drámában három jelenetre bontja. 
A program és a dráma jeleneteinek egymáshoz való viszonyát illetőleg különbségét az alábbi táblázat 
személteti:

Program
argumentum

I. 1-6.
7.

chorus vel saltus
II. 1-2.

3.
4.

5-6.
7.

chorus vel saltus
III. 1.

2 .

3.

4.
5.
6 .

7.

dráma
argumentum 

elöljáró beszéd 
1. 1- 6 .

7-8.
9.

versbetét 
II. 1-2.

3.
4.
5.
6.

9.
7.
8.

III. 1.
2.

3.
II. 8.

4.
5.
6 .

7-8-9.

A programban Megara-béli Arisztonról, a színdarab argumentuma pedig klázoménai Arisztonról 
beszél.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A dráma külső borítólapjára Perényi József ceruzával az alábbiakat jegyezte fel: B o lla  M á rto n  a  
s z e r ző je  ( 1 7 5 1 -1 8 3 1 .)  P erén y i. vő: T aká ts 1891. 106-107. lap. Az idézett helyen Takáts a követ
kezőket írta:... tö b b  rán k  m a ra d t d rá m a  v ilá g o sa n  m u ta tja , h o g y  m a g y a r  n ye lven  k erü ltek  sz ín re . I ly e 
n ek  v o lta k  B en yák  é s  B o lla  sz ín m ű ve i is. E z  u tóbb in ak  A r is to n - já t a d tá k  e lő  N y itrá n ... Sem Takáts, 
sem pedig Perényi nem indokolják meg, hogy miért tartják a szerzőnek Bollát, hiszen ezt az állítást 
sem a dráma külső vagy belső adatai, sem pedig valamilyen egyéb forrás nem igazolja. Éppen ezért a 
dráma kézírását összehasonlítottuk Bolla ránk maradt írásaival, s így -  minthogy azok igazolhatóan
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Bolla-kézírások -  azonosíthatók a dráma kézírásával, annyit mindenképpen elfogadhatunk, hogy az 
Ariszton Bolla másolatában maradt ránk.

Bolla Márton 1751. április 14-én született Sümegen. Szerzetesi neve: Bolla Márton a conceptione 
Beatae Mariae Virginis. Atyja Bolla István, anyja Bódogéi Eperjessy Zsuzsanna volt. Tanulmányait a 
pesti piaristáknál végzi, s középiskolái után 1770. október 14-én rendi novicius lett Kecskeméten. 
1771 -ben egyszerű fogadalmat tett, s feltehetőleg ezután egészen 1774-ig Nagykanizsára került taníta
ni. 1775-76-ban Nyitrán folytatott teológiai tanulmányokat. S ha szerzőnek vagy színrevivőnek Bol- 
lát tartjuk, akkor az előadásra ebben a két esztendőben kerülhetett sor. 1775. július 24-én szentelték 
pappá, s utána azonnal Kolozsvárra ment tanítani. Kolozsvári évei igen sok kellemetlenséget okoznak 
neki és társainak, hiszen a feloszlatott jezsuiták intézetét vették át, s így a státus is meg a jezsuiták is 
gyanakodva figyelték, s olykor akadályozták a piaristák tevékenységét. 1777-től 1783-ig a kolozsvári 
gimnáziumban a poétikát tanította, 1784-ben a filozófus Koppi Károly helyére került a történelem tan
székre, s itt tanított 1796-ig. A következő három évben 6 volt a gimnázium és a nemesi konviktus rek
tora valamint a rendház főnöke is. 1800-tól a váci gimnáziumot, 1802-től a kőszegit vezette, majd 
1803-ban visszakerült házfőnöknek Vácra, ahol 1805-től ismét gimnáziumi igazgató lett. 1809-1812- 
ig a rend magyarországi helyettes főnöke volt, 1812-ben pedig rendfőnöknek választották meg. 
Később ő lett a magyarországi piarista gimnáziumok főkormányzója, s halála (Pest, 1831. nov. 7.) is 
ettől a tisztétől fosztotta meg. (S zin n yei I. 1199-1201., B a la n y i 1942., L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 64.)

Bolla jelentősebb munkái kiadatlanul maradtak. Több, kisebb-nagyobb alkalmi ódát, elégiát írt, 
ezek meg is jelentek. Kéziratban az alábbi munkái maradtak ránk: S u p er io re s  e t  R e c to re s  d o m u s  
V a c ien s is  1 7 1 5 -1 8 0 2 .; N ecro lo g iu m  P ro v in c ia e  H u n g a rica e  S ch o laru m  P iaru m ; D e  p h ilo so p h ia  
V acii in tro d u c ta ;  N o ta tio n es  p r o  H is to r ia  re cen tio re  1 7 9 3 - 1 7 9 4 ; A d n o ta tio n es  in P a rtem  I. H is to r ia e  
U n iversa lis;  N o ta tio n e s  1 7 9 2 ; N o ta tio n es  p r o  H is to r ia  re cen tio re  1 7 9 5 /, D is s e r ta tio  d e  V alach is , qu i 
T ran sy lvan iam  in colun t. Kéziratos munkáinak lelőhelye: A Magyar Piarista Rendtartomány Közpon
ti Levéltára Budapest. Jelzet: For. 0-3. Nr. 47. Jelentős még ránk maradt levelezése is. Nevéhez csak 
ez az egyetlen dráma fűződik. Tiszteletére igen sok alkalmi ódát írtak, s haláláról is egyik rendtársa 
emlékezett meg: G yá sz-V ers , m e lly e l .. .  B o lla  M á rto n n a k ... 1 8 3 1 -d ik i Sz. A n d r á s  H a vá n a k  7-én  tö r 
tén t h a lá lá t  k e s e rg i ig a z  t is z te lő je  N a g y  P éter. (Magyar Piarista Rendtartomány Központi Könyvtára 
Budapest. Jelzet: P 32/1/3 nr. 35.)

FORRÁS

A játék helyszíne Klázomena, s szerepnevei és karakterei önkéntelenül Plautus és Terentius darab
jait juttatják eszünkbe. E szerepnevek közül néhány Plautus és Terentius komédiáiban is előfordul. 
Charinus neve Terentius A z  a n d ro s i lá n y  című darabjában, Gnato Gnatho változatban Plautus A  h et-  
v e n k e d ő  katonájában, Philotas Philotisz változatban Terentius A z  a n yó s című komédiájában, Szimo 
Simo változatban A z  a n d ro s i lányban , Szozia pedig Sosiaként Plautus A m p h itru ó yíb a n , Terentius A z  
a n d ro s i lá n y  és A z  a n y ó s című komédiáiban fordul elő. A névválasztás tehát részben klasszikus örök
ség. Plautusi, terentiusi figurák az itt közreadott darabban az uruk eszén túljáró szolgák, az elrabolt, de 
hosszú hányódás után hazakerült ifjú, a gazdag örökségre leselkedő szolgák és szomszédok is.

Demeter Júlia 1998-ban sorra veszi a magyarországi jezsuita, piarista, pálos és minorita színpa
dokon előadott komédiák lehetséges forrásait. Szerinte sok 18. századi vígjátéknak a forrása Plautus 
M o ste llá r iá ja valamint Moliere S cap in  fu rfa n g ja i. Ezeknek a daraboknak a kedvelt motívumait lehe
tetlen elkülöníteni öt piarista, két jezsuita és egy minorita darabban. Plautus- és Moliere-gyanúsak a 
jezsuita Gazda Péter (1765), a piarista Simái Váratlan vendége (1772 előtt), Simái Mesterséges ra
vaszsága (1772), a minorita Jantso Ferenc Zsákosi furfangjai (1774) Kézdivásárhely-Kantáról, a pia
rista Comoedia satis lepida. „Inkább a Mostellaria tekinthető elsődleges forrásnak: -  írja Demeter -  
l.Hagymási Imre G a ra b o n tzá s  L á sz ló  1775-piarista, Vác. 2. Bolla Márton Ariston 1775-76. piaris
ta, Nyitra. 3. P re lu k a i M á rto n  1760-as évek (?) jezsuita. Összesen tehát nyolc dráma használja mintá
ul Moliere Plautusra épülő darabját.” (D e m e te r  1998b. 347-348.) Ugyanez a végkövetkeztetés cseng 
ki Demeter egy másik tanulmányából is: „Egyes motívumaiban a Scapinnal rokonítható a piarista 
Hagymási Imre G a ra b o n tzá s  L á szló ]a  (1775, Vác), erősebben emlékeztet a M o ste llá r iára az ugyan
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csak piarista Bolla Márton A risz to n ja , valamint a jezsuita P relu ka i M á rto n  c. darab. A M o s te lla r iá t -  
Scapint követő darabok között tehát 5 piarista, 2 jezsuita és 1 minorita adaptáció található, s ismét idő
ben igen közel egymáshoz” (1 7 6 5 -1 7 7 6 .) . (D e m e te r 2000. 329.).

T aká ts (1891.123-124.) ismerteti a Tokajban 1774-ben előadott Philargus című játéknak a cselek
ményét az alábbiak szerint: F ila rg u s e g y  g a zd a g  k e re sk e d ő  volt. M íg  ő  h o sszú  kü lfö ld i ú tjában  ta p a sz 
ta la to k a t gyű jtö tt, a z a la tt  f ia , T ék o zlo si f e s le t t  tá rsa iv a l v ígan  é li o tth on  v ilá g á t. E g y sze rre  m eg jön  
a ty ja , R a v a szi, T ék o zlo s i s zo lg á ja  é s z r e v e sz i a  g a zd a  jö tté t ,  s  n eh o g y  e z  a  m u la tó k a t b o r  m e lle tt  ta lá l
ja , e lh ite ti  vele , h o g y  a  h á zb a n  k ísé r te tek  já rn a k . E z t h íven  e lh isz i a  jö v e v é n y  ö reg , s m á r  tá vo zn i akar, 
m id ő n  vá ra tla n u l o tt  te rem  S a lam on  zs id ó , s  e r ő v e l b e  a k a r  a h á zb a  m enni, h o g y  a  kö lcsö n  a d o tt  p é n 
zé t  k ö ve te lje . R a v a sz i e lh ite ti  a z  ö reg g e l, h o g y  f ia  e  p én ze n  sz é p  h á za t v e tt  m agának. F ila rg u s vég re  
é s z r e v e sz i a  s z o lg a  ra v a szsá g á t, s  m a rk á b a n  sza k a sz tja  v e lő s  h a m issá g á t ”. E lő szö r  b o sszú t a k a r  á lln i 
f iá n , d e  k é ső b b  m á so k  k ö zb e lé p é sé r e  m e g b o c s á t neki. A Filargus című darab egyes motívumai megta
lálhatók a most közölt Bolla-komédiában is: a gazdag kereskedő, aki elhagyja otthonát, váratlan haza
térésekor a hatalmas ingó és ingatlan vagyont a szolgák elosztották maguk között, a ravasz, minden 
hájjal megkent szolga pedig meggyőzi urát, hogy lakóházában kísértetek élnek. Ariszton ezt elhiszi, 
sőt magát is bolondnak tetteti.A Philargus című darab is abban az évtizedben keletkezett, mint a több 
fent említett dráma.

T aká ts (1891. 125.) könyvének egy másik lapján írja, hogy Nyitrán Kácsor Keresztély, a novíciu- 
sok magisztere figyelmeztette növendékeit arra, hogy inkább vegyék elő a klasszikusok remek szín
műveit, s azokat adaptálják a diákszínpadra, semhogy éretlen, kellőképpen kidolgozatlan, rossz stílus
ban írt tragédiáikkal, komédiáikkal rontsák a közízlést. Takáts szerint Kácsor Keresztély volt az első 
Magyarországon, aki felhívta növendékeinek a figyelmét Racine drámáira.

ELŐADÁS

A címlapon olvasható bejegyzés: A risz to n . Vig Játék . E lő a d a to tt N y itrá n  minden bizonnyal Bol- 
lától származik. A nyitrai színrevitelt erősíti meg az Elől-Járó beszéd egyik kitétele: ... e z  a  h e ly  k is  
A siá n a k K lá zo m é n a  n é v ü v á r o sa , n e  ta lán tán  va la k i m a g á t N itrán  len n i v é lly e ... (146-147. sorok). Az 
előadás (vagy a másolás) idejét az egyik betétlap, és ha szerzőnek Bollát fogadjuk el, az ő életrajzi ada
tai segítenek meghatározni. A fentebb már említett, gót betűs, német szövegű szépírás-gyakorlatot az 
egykori diák így írta alá: S c r ip s it P e tru s  S ó ss  sy n ta x is ta  1 .7 .7 .4 . A betétlap verzójára tehát 1774 után 
kellett a szerzőnek az idézett jelenetrészletet ráírnia. Bolla Nyitrán 1775-76-ban folytatta teológiai ta
nulmányait, a drámának tehát ebben a tanévben kellett keletkeznie.

Bolla darabját előadásra szánta. Az Elől-Járó beszédben így ír: E zt tse le k ed jé tek  m á r  m ost, h a  ú gy  
te ttz ik , a  m it tse le k e sz tek :  ü llyetek , n ézzetek , f ig y e lm e zz e te k ... (144-145. sorok). Geta szájába pedig a 
dráma végén az alábbi szavakat adja: E n nek a  já té k n a k  v ég e  van. H a  te ttze t, v ígan  ta p so llya to k , s-h a -  
za  b a lla g ja to k ! (2101. sor).

Táncra, zenei betétre utaló rendezői utasítást nem találhatunk a drámában. Feltételezhető azonban, 
hogy az I—II. végzés záróbetéteit (871-886, 1511-1534) énekelték. Ezt a feltételezést erősíti meg a 
program idevonatkozó megjegyzése: S eq u itu r ch oru s ve l S a ltu s, a II. végzés után: C h oru s v e l  Saltus. 
A drámaszövegben azonban legfeljebb énekbetét lehetett.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A dráma címlapja, programja és szövege Bolla Márton kézírásában maradt ránk. Láthatóan tisztá
zat, a másoló azonban ennek ellenére többször módosított a szövegen, hosszú részleteket toldott a da
rabhoz, hasonló terjedelműeket pedig törölt. Helyesírása nem minden esetben következetes. Az igét az 
igekötővel hol külön, hol egybe, olykor pedig kötőjellel írja le. A mássalhangzó hosszúságát egy fél
körszerű ékezettel érzékelteti, máskor pedig kiírja a kettőzött mássalhangzót. Az ő  és az ü  minden 
esetben hosszú, az i pedig többnyire rövid. A szükséges elválasztójelet a sorvégeken nem minden eset-
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ben tette ki, épp ezért gyakran nem lehetett eldönteni, hogy egybe vagy külön kivánta-e írni a sorvégi 
és a következő sor eleji szót. Kis- és nagybetűi között (S s, F f, T t) nem minden esetben lehet különb
séget tenni. Nagybetűt csak akkor alkalmaztunk, ha az egyértelműen annak látszott, vagy ha a szöveg- 
kiadás szabályai ezt megkövetelték. Bolla minden oldalt nagybetűvel kezdett, ezt a gyakorlatot nem 
vettük figyelemben. A végzések és a jelenések sorszámait, valamint minden, a szövegben található, 
számmal írt számnevet betűvel írtunk át.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

149-150 m a g á tu l já r ó  k o cs ik a t csiná ln ak , a  le v e g ő  ég en  rö p d ö zn ek  -  1769 Joseph Cugnot francia 
feltaláló háromkerekű, gőzzel hajtott kocsit készített.

234 m o rz  'a -  morzsa
237 m o r z ’o lla k  -  morzsollak
254 m o rz ’o lly  -  morzsolj
254 l isz tlá n g  -  apró por, porszem
310 izé k e t -  takarmánymaradékot
402 m éh elyű n k  -  műhelyünk
465 lu g a b e llá b a n  -  fiktív városnév
602 to v á b b o t -  közelebb
629 E to lu so k n a k  -  fiktív népnév
788 M e g a ro n id e s  -  fiktív személynév
865 fa r ta t ta k  -  hátráltattak
928 m elle sz te ttek  -  megkopasztottak (átvitt értelemben)

1391 f e k e te  le ve sn ek  -  a megmaradt fekete kakas véréből készült levesnek
1419 C e rb eru s -  3 fejű, kutyatestű szörny
1505 ban kón  -  mankón
1785 á llá to k  -  álljatok
1794 m a lla it -  valószínűleg: prémet, bőrt
1820 k ivá n vá b b  -  jobban kívánva
2036fá r o t t ig  -  fáradásig
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5.

BOLLA MARTQN-SCHREIER JANOS

ÉNEKI SZERZEMÉNY 
BÁNFFI GYÖRGY TISZTELETÉRE

Kolozsvár, 1791



[SZEREPEK

K a r  ( C h o r u s )

Böltseség
Tisztelet
Szeretet
K l io

Hazai Hűség 
Udvari Hűség]



ÉNEKI SZERZEMÉNY,

Melly

Musikához alkalmaztatva,

Méltóságos Gróf Losontzi

5 BÁNFFI GYÖRGY

Ö KEGYELMESSÉGÉNEK,

ERDÉLYI NAGY FEJEDELEMSÉG*

Fő Igazgatójának

TISZTELETÉRE,

io az Ország Gyűlésének alkalmatosságával ki-adatott.

Kolo’sváratt,

Nyomtattatott: Hochmeister Márton Tsászári Királyi Privát Könyv-nyomtató által
1791.

Emerici Perczel e Scholis Piis. Imprimatur Claudiopoli Die 20. April. 1791. 
is Carolus ESZTERHÁZY manu propria.

12 Nyomtattaott Ts. K. Priv. Köny

289



20

25

30

35

40

45

I.

KAR. (CHORUS.)

Ez országos örvendést
Szülte a’ köz szeretet, 

Melly nem szenved enyészést,
Mert szívekben vert helyet.

Az apró vigasságak,
És titkos örömek 

Nem állandó zálagak,
El-tűnő szökevények.

Ma sok ezernyi szívek
Egy örömben olvadnak, 

Ma sok ezernyi szemek’
Öröm gyöngyei húllnak.

II.

A’ BÖLTSESÉG’ ÉNEKE.

Beszéllő dal. (Recitativo.)

Mi gyönyörű jelenés? Mi vidám látás ez? A’ mélységes Tisztelet, és az égő sze
retet egy nagy Lélek előtt kezet fognak, és néki meg-hajolva áldoznak.

Ének. (Aria.)

Nemzeti nagy fényességgel,
Fő méltósági nevekkel

A’ Tisztelet együtt jár:
De az égő szeretetnek,

Szívben repeső örömnek
Gerjedelme többet vár.

Ez a’ leg-felségesb jókat,
Erkölts, és érdem halmokat 

Tekénti, és követi.
Itt az igaz Tisztelettel

Szövetkezik, ‘s bő körtékkel 
Indulatit ki-önti.
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55

60

65

70

75

III.

A’ TISZTELET’, ES A’ SZERETET’ ÉNEKE. 

Beszéllő dal. (Recitativo)

T isztelet
Távozz tsalárd Hizelkedés/

Szeretet
Távozz! iszonyodom tőled!

T isztelet
Esmérem színlett képedet, görbén pillantó szemedet.

Szeretet
Nyájos ajakiddal tornyozod a’ ditséretet: de elméd férges, beszéded teker- 
vényes.

T isztelet
Távozz! -  Nem látod, hogy itt a’ tiszta Igazság egyenes szemekkel reád nyilat 
ereget?

Kettős dal. (Duetto.)

Széles elme, és mély szív 
Köz jóra törekedik,

‘S arra mint a’ fel-vont ív,
Szüntelen erölkedik.

Nem vágyik pompás hírre,
Melly ma hangzik, ‘s meg-némúl, 

Sem tulajdon nyertére,
Ez alatsony, ‘s meg-tsonkúl.

A’ Böltsnek a’ Ditsöség
Ugy-is sokkal tartozik,

‘S mindenféle Fényesség 
Örök névvel adózik.

A’ szédittő ditséret
Nép’ ajakira fel-űl,

‘S mint a’ tsalárd ígéret
Üresen hágy, el-repül.

52 [A sorvégi kérdőjelet értelemszerűen felkilátójellé írtuk át.]
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80 Népek’ boldogságára
Néz azért az okosság, 

Mellynek le-rontására,
Erőtlen minden óság.

IV .

85 KLIO’ ÉNEKE.

Beszéllő dal. (Recitativo.)

Itt ennek a’ kies hegynek tetején, ezen a’ halhatatlanságnak fris erdején élő bo
rostyánból Annak, -  kit most tisztelek, örökké zöldellő Koszorút készítek.

Ének. (Aria.)

90 Ti tündöklő tsillagok’ fénnyei,
Kék egeknek ragyogó szemei 

Jól esméritek,
Vígan nézitek,

Azt a’ kegyes Bőltset,
95 Nagy tanátsú Lelket,

A’ kihez vágynak 
E’ Koszorúnak 

íhlő levelei.

A’ Tanúlmányoknak,
íoo ‘S Tudomány karoknak

Minden rendjei,
Tisztes diszei

Néki udvarolnak:

Még-is a’ szelídség,
los Édesded kegyesség’,

Gyenge seregei,
Titkos vitézei

Artzáján őrt állanak,
Onnan le-repülvén,

11 о Ezer elmét győzvén,
Néki szívet hordanak.
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120

125

130

135

140

145

V.

A’ BÖLTSESÉG’, HAZAI HŰSÉG’, ÉS UDVARI HŰSÉG’ ÉNEKE. 

Beszéllő dal. (Recitativo.)

BÖLTSESÉG
Kik ezek, a’ kik méltóságos lépésekkel felém közelgetnek? -  Felséges két Áb- 
rázat! Mindkettő hatalmat, ‘s buzgóságat mutat.

Ez az az egy pár Hűség,
Kikhez támaszkodik 
A’ Királyok’ fényessége,
És Nemzetek’ erősége.

Ezek egy testvérek;
Még-is vetélkednek:

De az ő vetélkedések

Tiszta szeretetbe mártott hív ki-fejezések. Akarom hallani, miről beszélgetnek.

Hármas dal. (Terzetto.)

H azai H űség
Bíboros vállaid’,
És arany-lántzaid’

Szemre szökő sugári,
Szikrázó gyémántok’,
Villagó boglárok’,

És gyöngyöknek fürtyei 
Nagy méltóságodat,
Felséges voltodat

Jelentik: ezt tisztelem:

Ám de mind ezeknek 
Kitől vagyon fénnyek,

Mérészlem-e kérdeni?

U dvari H űség
Számtalan sok kezek’,
Villámló fegyverek’

Mozgó tehetségei,
Kéntsel terhes hegyek’,
Miveltt termő földek’,

Láttatós értékei

116 méléltóságos
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150

155

160

165

170

175

Hatalmas voltodat,
Tehetős karodat

Jelentik: ezt betsülem.

Ám de mind ezeknek 
Kitől van erejek,

Tetzik-é meg-vallani?

B öltseség
Gyönyörű Alakok! a’ ti igéitek 

Mind annyi szép arany lántz szemek,
Mellyek a’ boldogság’ kötelivé válnak, 

De úgy, ha egybe foglaltatnak.

H azai H űség
Hazafiúságon épül a’ Boldogság.

BÖLTSESÉG
Ah nem!

U dvari H űség
Udvari hűségen épül a’ Boldogság.

BÖLTSESÉG
Ah nem!

H azai H űség 
Ki a’ jó Hazafi?

B öltseség 
A’ ki jó Udvari.

U dvari H űség 
Ki a’ jó Udvari?

B öltseség
A’ ki jó Hazafi. E’ kettő oszthatatlan:

Mert a’ Haza a’ Királlyal,
És a’ Király a’ Hazával

Egy társasági Egész,
Ha meg-osztod, el-enyész.
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180

185

190

195

200

205

210

H a z a i  H ű s é g , U d v a r i  H ű s é g

О Bőltseségnek 
Tiszta ítéletei!

Mi egy Hűségnek 
Kettőztetett képei

íme, egybe forradunk.

H azai H űség , U dvari H űség , B öltseség
így a’ jó Hazafi 
Lészen jó Udvari, 

így a’ jó Udvari
Leszen jó Hazafi:

Minnyájan boldogulunk.

VI.

A’ TISZTELET’ ÉNEKE.

Beszálló dal. (Recitativo.)

A’ Nagy lelkűségnek mi a’ tulajdona! О drága tulajdonság! Önnön maga nagy
ságára nem bámúl.

Másokhoz le-botsátkózik,
Fénnyét meg-osztja,

Erejét abban fárasztja,
Hogy sokakat boldogítson.

Ének. (Aria.)

Kit a’ Király kegyessége,
‘S az Országnak szívessége 

Meg-ölel, és magasztal; 
Öröm tsendes mezejére,
‘S a’ ditsőség tetejére

Ért keselyű szárnyakkal. 
Még-is a’ terh viselésnek,
‘S a’ közjó eszközléséknek 

lm magát fel-áldozza! 
Nem de a’ Felség’ kegyelmét, 
Nyert örömét, ‘s ditsőségét 

Hazájára halmozza/

211 [A sorvégi kérdőjelet értelemszerűen felkilátójellé 
írtuk át.]
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V II.

KAR. (CHORUS.)

A’ kedvező Égnek
215 Sűrű áldásai,

Boldog esztendőknek 
Tenyésző javai

Felettünk lebegnek.

220

225

A’ Napenyészeti
Szellőkkel érkezvén, 

Gállyánk’ vitorlái
Öblét kömyűl vévén,

Reánk ereszkednek.

O, itt maradjanak!
De itt-is maradnak.

Az Ég akarja.
Mert Nemzetink fénnyé,
És erős reménnyé,

A’ Kormányt tartja.

Szerzetté Bolla Márton, a’ Történetek’ Tanitója. 

Musikára alkalmaztatta Schreier János, a’ Böltselkedés’ Tanitója.

A MŰ ADATAI

A műnek kézirata nem, csak nyomtatott formája ismert. A Magyar Piarista Rendtartomány Köz
ponti Könyvtára különgyűjteményben őrzi a nyomtatott piarista anyagokat, füzetkéket; ezek jó részét 
csaknem egykorú (19. század eleji) kötésben több vegyes kötetben gyűjtötték össze. Bolla és Schreier 
e műve a M isce lla n a e  16. sz. kötetben található (jelzete: P 34/8/8/4). Csupán K iliá n  1994 (639. Ko
lozsvár nr. 1.) tud róla. A nyomtatási engedélyt is közli a kiadás: E m eric i P e rc z e l e  S ch o lis  P iis . Im p r i
m a tu r  C la u d io p o li D ie  20. A pril. 1791 . C [a ro lu s]  E SZ T E R H Á Z Y  m [a n u ]p [r o p r ia ]. -  olvasható a cím
lap versóján. Perczel Imre (1733-1795) jeles piarista tanár, a kérdéses időben, 1791-95 között Pesten 
volt rendfőnök, s e minőségében lehetett köze a nyomtatási engedélyhez. A mű tehát biztosan koráb
ban készült el. Alkalmi jellege ugyanakkor arra enged következtetni, hogy nem sokkal a nyomtatási 
engedély előtt, tehát feltehetőleg 1790 utolsó vagyl791 első hónapjaiban írta a két szerző. A darab ze
néje nem maradt fenn.

A kantáta jellegű előadások egyre inkább hozzátartoztak az előkelő világhoz, a nemesség magán- 
természetű és politikai „rendezvényeihez”. Az ilyen darabokat jellemző zenei igényesség eléggé álta
lános az 1790-es években: áriák, duettek és tercettek váltakoznak recitativokkal.

A Bánffi (vagy Bánffy) család hat ága közül az egyik valóban a Losonczi-ág. Bánffi György több 
vezető tisztséget töltött be Erdély élén (főkamarás, főispán), 1783-ban főkamarásként ő kísérte el
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II. Józsefet erdélyi útjára, e tisztségében az 1790-es erdélyi országgyűlés is megerősítette. Bánffi 
György Bolla két művét is kiadatta (P o e s is  C la u d io p o lita n a  Georgio Banffi liber baro de Losoncz. 
Kolozsvár, 1777. ill. C a rm en  Georgio Banffi liber baro de Losoncz. Kolozsvár, 1778.).

SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A szöveg szerzője Bolla Márton, életrajzát 1. kötetünk 4. sz. darabjánál.
A zeneszerző, Schreier Norbert (rendi nevén János) ugyancsak jeles piarista tanár és író. 1748. áp

rilis 29-én született az Olmüc környéki Biloviczban. Kecskeméten tanult, majd itt lépett a piarista 
rendbe 1767-ben, szerzetesi ünnepélyes fogadalmat 1769-ben tett Nyitrán, pappá szentelésének éve 
pedig 1773 (ugyancsak Nyitrán). Egyetemi filozófiai (1770-72) és teológiai (1773-75) tanulmányait 
egyaránt Nyitrán végezte. Tanulmányai végeztével piarista iskolákban tanított, hamarosan professzor 
lett (Kolozsvár: 1777-1793 ill. Nyitra: 1794—1799), majd igazgató (Selmecbánya: 1800-1802). Élete 
alkonyán több fontos tisztséget töltött be Nyitrán (1803-1809). 1809 után valószínűleg visszavonult. 
1811. október 24-én a Bars megyei Nyíren hunyt el (L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 334.). 1791-ben mind
két szerző a kolozsvári kollégium tanára volt.

FORRÁS

A darab alkalmi jellegéből következően forrásról nem beszélhetünk. A Bánffi György előtt tisztel
gő én ek i s z e r ze m é n y  leginkább az iskolai retorikaoktatás közhelyeit vonultatja fel, amikor a B ö ltseség , 
a S zere te t, a T iszte le t, a H a za i és az U d va r i H ű ség  allegorikus alakjai magasztalják a címzettet.

ELŐADÁS

Az erdélyi országgyűlés 1790. december 12-én kezdődött. A zenés művet nyilván előadták a ko
lozsvári piarista kollégium lelkes diákjai: erre vall a gondos, szabályos zenei felépítés is. Az előadás 
ünnepi, alkalmi jellegű, azért arra feltehetően nem az iskola épületében, hanem nagy befogadó képes
ségű teremben, valamely középületben, esetleg nyílt téren kerülhetett sor. Az előadás időpontja isme
retlen. Ha az előadás megelőzte a nyomtatást, akkor előadhatták esetleg az országgyűlés megnyitása
kor (1790. dec. 12.), vagy a karácsonyi ünnepek miatt 1791 elején. Ha -  mint a korban gyakran 
megtörtént: -  az előadáson már a kinyomtatott változatot osztogatták a közönségnek, akkor 1791. áp
rilis 20. után került sor a bemutatóra.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A művet az egykorú kiadás (Kolozsvár, 1791) alapján közöljük. A nyomtatás viszonylag hibátlan, 
néhány nyilvánvaló sajtóhiba javítását jeleztük. A címlapon a GYÖRGY névben szerepel egyedül Ó  
alak, ezt jelölés nélkül Őre javítottuk. A hosszú ékezeteket: 6 , ü  ugyancsak jelölés nélkül a mai 8  és ű  
alakra javítottuk. A szövegközbeni szerepnév-rövidítéseket jelölés nélkül feloldottuk.
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6.

В OLLA MÁRTON-SCHREIER JÁNOS

ÉNEKI SZERZEMÉNY 
AZ ERDÉLYI NAGYFEJEDELEMSÉG 

ORSZÁGOS GYŰLÉSE 
TARTÁSAKOR

Kolozsvár, 1792



[SZEREPEK

Ka r (Chorus)
Egyenes-szivüség
Törvény
Szabadság
Hazafiúság
Törvényhozó Hatalom 
Végrehajtó Hatalom 
Egyesség]



ÉNEKI SZERZEMÉNY,

MELLY
MUSIKÁHOZ ALKALMAZTATVA, 

AZ
ERDÉLYI NAGY FEJEDELEMSÉG’ 

ORSZÁG GYŰLÉSE 
TARTÁSAKOR’

A’ MÉLTÓSÁGOS 
TEKENTETES, NEMES

10 KAROK,

ÉS

RENDEK

TISZTELETEKRE
KI-ADATOTT,

is 1792. esztendőben Szent Mihály havában

Kolo’sváratt,
Nyomtattatott Hochmeister Márton Tsászári, Királyi és Dicasteriumi Privat 

Könyv. Nyomtató által. 1792

Imprimatur, 11. Septembris 1792. Clavdiopoli, Carolus Joannes Nepomucenus 
го Eszterházy manu propria

5
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KAR. (CHORUS.)

Ditsö Eleink’ hamvai,
Őseink’ tiszteltt halmai,

Ha valamit érzetek;
Érzitek, mikép vigadunk,
Midőn Ország Gyűlést tartunk

Úgymint szabad Nemzetek.

E’ nagy jóban gyönyörkedünk, 
Világ előtt ditsekedünk,

Magasztallyúk sorsúnkat: 
Édes örömbe merülünk,
Hül, hévül, és repes szivünk 

Áldjuk, jó Királyunkat.

I.

II.

AZ EGYENES-SZIVÜSÉG’ ÉNEKE.

Beszéllő Dal. (Recitativ.)

Meg mozdűlhatatlan, boldog, és halhatatlan az az Ország! -  hol a’ Nép, és Na
gyok közt, Rendek, és Király közt, -  él a’ költsönös bizodalom.

Ének. (Aria.)

Kíván nevekedni,
Továbbra terjedni

Mindenféle hatalom,
Melly ha meg van osztva,
Avagy határozva;^

Függő az Úradalom.

Az, tsak a’ Gyűlésben 
Nö igaz mértékben,

Hol köz a’ diadalom;
Mellyböl nyilván támad,
‘S mind két részre árad

Költsönös bizodalom.

28 Úgmint
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Minden boldogságnak,
H ív állandóságnak

Ez az igaz kútfeje:
A’ Fejedelemnek,
‘S az ö népeinek

Valóságos ereje.

Bizodalom nélkül 
A’ szeretet meg-hül.

És a’ vidám bátorság: 
Támad vad gyülölség,
Gyanús félelmesség,

Fondorkodó ravaszság.

Roppant tartományok, 
Virágzó Országok

Tövestöl fel-fordúlnak: 
Tündöklő koronák,
És Királyi páltzák

A’ porba le-hullanak.

III.

A’ TÖRVÉNY’, ÉS A SZABADSÁG’ ÉNEKE. 

Beszálló Dal. (Recitativo.)

T örvény
Feddhetetlen a’ törvény!

Szabadság
Sérthetetlen a’ Szabadság!

T örvény
Nints szabadság törvény nélkül.

Sza ba d sá g
Nints törvény szabadság nélkül.

T örvény  és Sza ba d sá g
Mi egymástól lelkesedünk, még akkor-is, mikor ellenkezni látszatunk.

77 Szadadság
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Kettős Dal. (Duetto.)

85 Sza ba d sá g
Törvény! reád sokan zúgnak,

Mondják: tudsz parantsolni: 
De azzal a’ szabadságnak

Romlást akarsz okozni:

90 Hogy annyi nyűg, mennyi törvény
Készül a’ víg életnek, 

Természeted mord, és kemény, 
Nem kedvezel senkinek.

T örvény
95 О Szabadság! rád-is törnek,

Mondják: bátorságod nagy: 
De azzal a’ törvényeknek

Meg sértődésekre vagy:

íoo Hogy mérész a’ tekénteted,
‘S pártütésre mutogat,

‘S fenn-héjáz igyekezeted:
A’ hír illy’ szót harsogat.

Sza ba d sá g  és T örvény

Irtózom a’ beszédedtől. -
ms Nem én rólam szóllottál.

Illy’ feddést tsak irigyektől 
Én felölem hallhattál.

Sza ba d sá g
Nékem az a’ természetem: 

no Felsöséget esmerek,
Nintsen negédem, 
A’ törvényt védem, 

Békességet szeretek.

T örvény
ns Nékem az a’ tulajdonom:

A’ mi jó, védelmezem,
A’ gonoszt tiltom, 
Tartózva irtom, 

Köz-jóra igyekezem.
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120 Sza ba d sá g
О Törvény, méltán tisztellek.

T örvény
Szabadság, méltán szeretlek.

Sza ba d sá g  és T örvény
125 Áldom természetedet.

Látszik, hogy a’ böltseségtöl, 
Ország-Gyűlési erőtől 

Vészed eredetedet.

Szabadság
do Hallyátok irigyek!

Erköltsi mirigyek:
Szent a’ törvény, 
Olly szerzemény, 

Melly ád köz tsendességet.

135 T örvény
Hallyátok irigyek!
Erköltsi mirigyek:

Á’ Szabadság 
Olly’ fö jóság,

но Melly szül nagy lelküséget.

Sza ba d sá g  és T örvény
Ezek nélkül
Nemzetestül 

Érnénk végső Ínséget.

145 IV.

A’ HAZAFIÚSÁG’ éneke. 

Beszéllő Dal. (Recitativo.)

Igaz Hazafiak, érzékeny Lelkek! -  Óhajtom közleni veletek hathatós érzésimet: 
ezek gyönyörűek, és sok rendbéliek, mint azok a’ hasznok, mellyek az Ország 

iso Gyűléséből reánk áradnak.

Ének. (Aria.)

141 es 148 érzekény
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155

160

165

170

175

180

185

Mikor Hazánk’ Attyai, 
Nemzetinknek Nagyai

Ország Gyűlést tartanak:
Az okosság díszei,
És jó szívnek kéntsei

Közínkbe le-szallanak.

Nagy elmék esmerkednek, 
Költsönösen éllednek,

‘S nékünk világittanak: 
Szivek érzékenykednek, 
Egymáshoz édesednek,

Bennünket-is vonszanak.

Elmés, nemes ízlések,
‘S erköltsi ékességek

Ki-terjednek Hazánkra: 
Józan világosodás,
Ki-nyiltabb gondolkodás

Jö ránk, ‘s maradékinkra.

Fejedelmünk’ Felségét, 
Nemzetünk’ tehetségét

A’ köz tanátskozások 
Sünien támagattyák,
Állandóúl fenn tartyák,

Mint annyi márvány szálok.

Sokszor egyetlen egynek 
Mély okoskodása 

Erőt, ‘s fényt ád mindennek, 
Ékesen szóllása.

Az eleven elmésség
Meg-hány minden kérdést: 

A’ lassú ősz böltsesség
Eszközli a’ végzést.

így a’ tudós jámborság’
Szabad lelke gerjed,

És a’ tartós bátorság
Határ nélkül terjed.
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190

195

200

205

210

215

V.

A’ TÖRVÉNYHOZÓ HATALOM’, VÉGREHAJTÓ HATALOM’, ÉS AZ 
EGYENES-SZIVÜSÉG ÉNEKE.

Beszéllő Dal. (Recitativo.)

E g y en es-sziv ü ség
lm ’ a’ Törvényhozó, és a’ Végrehajtó Hatalom, hozzánk le-ereszkednek. -  О mi 
kegyességgel elegyítik felségeket! -  Mi nyájasan beszélgetnek! -  Szent remü- 
léssel, és lángodozó szeretettel tellyes az én tiszteletem.

Hármas Dal. (Terzetto.)

T ö rvényhozó  H atalom

A’ Karok’, és Rendeknek 
Törvényes Gyűlése, 

Nemzeti erőségnek
Nagy öregbülése:

Mert az egybe gyültt tagok 
Érzik hatalmokat,

‘S a’ Törvényhozó Nagyok 
Ök méltóságokat.

V ég reh ajtó  H atalom

A’ Karok’, és Rendeknek 
Törvényes Gyűlése, 

Az országló Felségnek 
Meg-erösülése:

Mert az egybe gyültt tagok 
Éltető Fejeket,

‘S a’ Törvényhozó Nagyok 
Érzik függéseket.

T ö rv én yh o zó  H atalom

lm ’ az Egyenes-szivüség.
Ügyünket halgassa-meg.

189 Törvényhozóhatalom’, Végrehajtóhatalom’ 192 Egyenesszivüség

190 Egyenesszivüség
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220

225

230

235

240

245

T ö r v é n y h o z ó  H a t a l o m  é s  V é g r e h a j t ó  H a t a l o m

Enyim lészen az elsőség, 
Bár érted itélje-meg.

E g y en es-sziv ü ség

Felséges két erős Szépek,
Mi vígan nyájaskodtok. 

Boldogok azok a’ népek,
A’ kiknél igy mulattok.

T örvén yh o zó  H atalom

Én az Ország Gyűlésében,
A’ Felség jelen-létében

Törvényeket szabhatok.

V ég reh ajtó  H atalom

Ám, de rendeléseidnek, 
Végső erőt törvényidnek 

Egyedül én adhatok.

T ö rv én yh o zó  H atalom

A’ mit eggyütt el-végeztünk, 
Sinór mértékül fel-tettünk;

Azt nem változtathatod.

V ég reh ajtó  H atalom

A’ mit veled el-végeztem,
‘S magam meg-erösitettem,

Azt végre nem hajthatod.

E g y en es-sziv ü ség
Hatalmas két Tehetségek, 
Győzhetetlen Erőségek, 

Kettőtöké a’ Felség. 
Eggyiket törvényhozásban, 
Másikat kormányozásban 

Illeti az elsőség.

221 Egyenes szivüség 242 Egyenesszivüség
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250

255

260

265

270

T ö r v é n y h o z ó  H a t a l o m  é s  V é g r e h a j t ó  H a t a l o m

Kévánatos jó erkölts, 
Egyenes szivüség, 

A’ te ítéleted bölts,
Tanátsod üdvesség.

E g y en es-sziv ü ség

Fogjatok egymással kezet,
Hogy boldoguljon a’ Nemzet,

‘S boldogítson titeket!

T ö rv én yh o zó  H a talom  és V ég reh ajtó  H atalom

íme, mi egész erőnket,
Egyesitjük felségünket.

Maradj örökké velünk!

T ö rv én yh o zó  H a ta lo m , V ég reh ajtó  H atalom  és E g y en es-szivüség

Hol mi hárman szövetkezünk,
És egy végre törekedünk;

Nints, ki meg-rontsa,
Avagy fel-bontsa,

Hathatós intézetünk.

V I.

AZ egyesség éneke.

Beszálló Dal. (Recitativo.)

Honnan vagyon, hogy bátorságban élünk? -  Annyi ezeren, annyi külömbségben 
lévén, egymástól nem félünk: sőt egymáséit élünk, és halunk. Ez, a’ törvényen 
épült Egyességnek tsoda munkája.

254 Egyenes szivüség 262 Egyenes Szivüség
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275

280

285

290

295

300

Ének. (Aria.)

Egy nép újul,
Másik püsztúl,

A’ mint egyez: 
Gyűlésében, 
Törvénnyében,

A’ mint végez.

Itt Egyes ség,
És tsendesség

Szövetkeznek,
Hatalmasság,
És igasság

Ölelkeznek.

Minden részek 
Meg-egyeznek,

Az erő él:
Sem kivülröl,
Sem belölröl

Senki sem fél.

Munkásságban 
Van honnyában

Víg köz népünk, 
Rettentetik, 
Meg-veretik,

Ellenségünk.

Nemes hűség,
És vitézség

Királlyáért 
Most-is kintsét 
Adja, ‘s népét

Jó Attyáért.
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305 V II.

KAR. (CHORUS.)

Mit használ nagy jókban élni,
És azokat nem érezni?

Köz boldogságra,
310 Mint más javára,

Tsak úgy nézni?

Mi, édes Hazánk’, ‘s Nemzetünk’ 
Boldogságáért, úgy érzünk,

Hogy ö néki
315 Élni, ‘s halni

Fö törvényünk.

Ö érette gerjedezünk,
Ég, olvadoz most-is szívünk:

Az öröm’ langja
320 Szavunkat fojtja,

El-fogy lelkünk.

Szerzetté 
Bolla Márton, 

a’ Történetek Tanitója.

325 Musikához alkalmaztatta
Schreier János, 

a’ Böltselkedés Tanitója.

A MŰ ADATAI

A műnek kézirata nem, csak nyomtatott formája ismert. Az előző Bolla-Schreier-műhöz hasonló
an ez is a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Könyvtára különgyűjteményében található. (Kö
tése csaknem egykorú: 19. század eleji.) Jelen mű a M isce lla n a e  23. sz. kötet része. (Több példányt is 
őriznek; a jelzetek: P 32/3/24, P 32/4/1/28, P 32/4/20/22, P 32/7/6/1, P 34/2/4/9). Csupán K iliá n  1994. 
(640. Kolozsvár nr. 2.) tud róla. Itt is megvan a nyomtatási engedély a címlap versóján: Im prim atur, 
11. S e p te m b r [ is ]  1792 . C la vd io p o li. C fa ro lu s ]  Jo a n n es N ep o m [u c e n u s]  E sz te rh á zy  m [a n u ] p [ r o p r i-  
a ]. A mű alkalmi jellege arra enged következtetni, hogy nem sokkal a nyomtatási engedély kiadása, te
hát feltehetőleg 1792 szeptember előtt írhatta a két szerző. A darab zenéje nem maradt fenn; műfaja 
ugyancsak kantáta jellegű, erről lásd az 5. sz. darab jegyzetét.
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SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A mű írója Bolla Márton, zeneszerzője Schreier János, Bolla életrajzát 1. kötetünk 4., Schreierét pe
dig 5. sz. darabjának jegyzeteiben.

FORRÁS

Az É n ek i sze r zem én y  erősen emlékeztet a magyar felvilágosodás rendi szókincsére, stílusára és 
nem utolsósorban szemléletére: a középpontba helyezett közjó és közboldogság fogalma egyértelmű
en igazolja ezt. Az országgyűlés tényéhez kapcsolva a törvényesség és szabadság emelkedett allegóri
ái a II. József halála utáni magyar közjogi gondolkodáshoz tartoznak. Forrásról természetesen nem be
szélhetünk; az alkalmi ünnepi alkotás azonban ismét azt bizonyítja, milyen szorosan kötődött már 
ekkor a piarista rend a rendi-nemesi felvilágosodás eszme- és kapcsolatrendszeréhez.

ELŐADÁS

A II. József halála utáni első erdélyi országgyűlés 1790. december 12-én kezdődött (lásd az 5. sz. 
darab jegyzetét). Az 1792-ben nyomtatott Éneki sze r zem én y  vagy még ugyanazon országgyűlés egy 
másik ünnepi alkalmához kapcsolódik, vagy a már az I. Ferenc uralkodása idején, 1792-ben összeülő 
újabbhoz. A műben lelkesen ünnepelt törvényesség, a végrehajtó és a törvényhozó hatalom szétvá
lasztása, a szabadság garanciája talán inkább a korábbi (1790) országgyűlést valószínűsíti. Ugyancsak 
felmerült már ekkor a Magyarországgal történő unió követelése (vő. az Egyesség alakjával).

E zenés művet is nyilván előadták a kolozsvári piarista kollégium diákjai; a zenei felépítés itt is 
gondos, szabályos. Az előadás ünnepi, alkalmi jellegű, azért arra feltehetően nem az iskola épületé
ben, hanem nagy befogadó képességű teremben, valamely középületben, esetleg nyílt téren kerülhetett 
sor. Az előadás időpontja ismeretlen; a nyomtatási engedély és az országgyűlés nyitánya alapján az 
előadásra 1790. december 12. és 1792. szeptember 11. között kerülhetett sor. Ha azonban a nyomtatott 
szöveget az ünnepi előadáson már osztogatták, akkor nem sokkal 1792. szeptember 11. utáni időpon
tot tételezünk fel.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A művet az egykorú kiadás (Kolozsvár, 1792) alapján közöljük. A nyomtatás viszonylag hibátlan, 
néhány nyilvánvaló sajtóhiba javítását jeleztük. Csak a címlapon szerepel a G Y Ű L É SE  szóban Ű  alak, 
ezt jelölés nélkül Űré javítottuk.
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7.

В OLLA MÁRTON -  ISMERETLEN ZENESZERZŐ

ÉNEKI SZERZEMÉNY 
BÁNFFI GYÖRGY ÉS KEMÉNY ANNA 

MENYEGZŐJÉRE

Kolozsvár, 1797



[SZEREPEK

K a r

V íg  É l e t

G y e n g e s é g

E r ő

N y á j a s s á g ]



ÉNEKI SZERZEM ÉNY

Melly
Musikához készittve, 

Méltóságos Losontzi Liber Báró 
ifjú GRÓF

BÁNFFI GYÖRGY 

Kapitány Urnák, 

és

Méltóságos Magyar Gyerő Monostori

10 KEMÉNY ANNA

GRÓF KIS-ASZSZONYNAK 
Ő NAGYSÁGOKNAK 

Tiszteletekre 
Midőn

15 MENYEGZŐJE KÉT
Tartanák,
Ki-adatott.

1797-dik Esztendőben. Martiusban.
Kolosvárt.

го Nyomtattatott Hochmeister Márton betűivel.
Imprimatur Claudiopoli 10. Februarii 1797. Mártonfi manu propria
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25

30

35

40

45

50

I.

KAR. (CHORUS)

K a r

A’ vig Élet’ udvarából
Egy kis sereg érkezik:

Hívjuk közinkbe tréfából,
Talám meg-telepedik.

Ezek a’ szép nyájasságak,
Szárnyas, íves örömek,

Piros ajkú katzagásak,
Ártatlan gerjedelmek.

Tegzes, nyilas enyelgések, 
Reppenö kivánságak,

Játzadozó gyengeségek,
Eleven vidámságak.

Kellemetes Felekezet!
Szálj-meg! minket ne kerülj.

E’ Menyegzös gyülekezet
Kér, hogy ölébe repülj.

II.

A’ VÍG ÉLET’ ÉNEKE. 

Beszélő Dal. (Recitativo)

V í g  É l e t

Imé önön maga jö a’ vig Élet: kézen vezeti a’ fürge kis Szeretetet. Ez az a’ tiszta 
Szeretet, melly a’ tsendesen égő tsillagoknak mosolygásaiból szedett szikrákat 
a’ Jegyesek’ kebelébe hinti: gyüleli a’ vak Szerelemnek füstölgő fáklyáit.

Ének. (Aria)

Egész seregemből,
Kisded Nász-népemböl

Leg furtsább a’ Szeretet:
Reá nem szorulok,
‘S véle boldogulok;

Ö éleszti kedvemet.
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55

60

65

70

75

80

85

90

Ez bátor, és szemes,
Pitziny, de értelmes;

Gőg nélkül okoskodó:
Szelíd, engedelmes,
Érzékeny, figyelmes;

Bú nélkül gondoskodó.

Kit szeret ifjantán,
Azt őszbe fordultán

Állandóúl kedveli:
Annak mind személyét,
Mind emlékezetét,

Még hamvát-is tiszteli.

A’ vig esetekben,
Bal történetekben

Szíve nem tud változást: 
Habok között kö szál,
Még irigy sem talál

О benne ingadozást.

A’ Testvérét ennek 
Hívják Szerelemnek,

‘S szemre ehez hasonló:
De álnok, tsintalan,
Szeles, vigyázatlan,

Állhatatlan, ‘s kóborló.

Mig ég; hízelkedik:
Meg-hül? el-távózik:

Ujúl tüze? viszsza tér.
Siess kis Szeretet,
Aprítsd lépésidet;

lm ’ Testvéred majd el-ér.

Pedig általlyában,
Ezen Öröm Házban,

Velünk, tudod, meg-nem fér. 
Siess kis Szeretet,
Aprítsd lépésidet,

Ellenséged utói ér.

317



A’ GYENGESÉG’, ÉS AZ ERŐ ÉNEKE.

Beszélő Dal. (Recitativo)

G y e n g e s é g  é s  E rő
Ritka vetélkedés! Egy gyenge Szűz szembe száll az Erővel! Ám bátorittya ötét 

95 a’ Szeretet: a’ vékony fejér fátyoly, fel-hevült ortzája tüzét, el-nem rejtheti: sejti 
azt az atzélba öltözett Erő, és lágyulni látszatik.

Kettős Dal. (Duetto)

A ’ G y e n g e s é g
Tartok tőled, azt meg-vallom, 

íoo És ámbár tsak neved’ hallom;
Reszketek:

Talám még-is sérelmimröl, 
Panaszt nálad félelmimröl 

Tehetek.

ms Veszedelembe vezetted,
ínségek alá vetetted 

Éltemet:
Midőn az én Jegyesemet, 
Hadba vitted Kedvesemet 

no Szívemet.

A z  E rő
Tartózkodó hamis Szépség, 
Szívet ostromló Gyengeség 

Ismerlek:
ns Bátor szemre-hányásidért,

Tsipös, elmés panaszidért 
Kedvellek.

Akamád-é, hogy Kedvesed, 
Annyira féltett Jegyesed

120 Hon üljen?
Szünet nélkül selyem párnán, 
Gyönyörűség’ puha karján 

Hevüljen?
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A ’ Gyengeség
125 Kebelemből ki-ragadtad,

Idegen földen hordoztad 
Kintsemet.

Olly sokáig epesztetted,
Bús félelmekkel terhelted 

no Kedvemet.

A z  E rő

Én néki nagy Országokat, 
Néppel tömött Várasokat 

Mutattam;
135 Véle fényes Fö Házaknál,

A’ Világnak Nagyainál 
Múlattam.

Ezzel szívedet gyújtottam, 
Hívségedet atzéloztam,

mo Úgy vélem:
Jegyesed-is igy méltóbban, 
Öledbe repült forróban 

Reményiem.

A ’ G y e n g e s é g

145 Golyóbisok süvöltését,
Agyúk’ rettentő dörgését,

Ö tűrte:
Kardok’ véres tsapásait, 
El-estek’ vonaglásait

iso Szemlélte.

Ötödik társát mellette 
Márs’ meny köve le-ütötte, 

‘S ezt láttad!
Hideg kőszikla volt szíved, 

iss Értz minden érzékenységed,
Nem szántad.

A z  E rő

Magát vitézül viselte,
És ellenségét le szelte,

160 Sajnálad?
Virtussal ditsö hírt szerzett, 
Örök borostyánt érdemlett; 

Azt bánad?

319



165

170

175

180

185

190

195

A ’ Gyengeség
Már légyen úgy! Jó Erőség! 
Szép! igen szép a’ ditsöség; 

De kérlek:
Hadba többé Kedvesemet 
Ne vidd veszélyre Éltemet; 

Esdeklek.

Az E rő
Ez nagy kérés egyszeribe,
‘S enyelgésel nem megy végbe 

Mondhatom:
Máskor többet beszélgetünk, 
Akkor hogy, ‘s mit végezhetünk, 

Meg-látom.

IV .

A’ NYÁJASSÁG’ ÉNEKE. 

Beszélő Dal. (Recitativo)

N y á j a s s á g
Mit jelent az el-múlt fergeteg? Ki fél az el-enyészett komor fellegektöl? O, ki
derült tiszta világosság! Néked köszönnyük örömünket.

Ének. (Aria)

Két szép Jegyes,
Két jó, ‘s kegyes 

Egybejö:
Két leg-föbb Nem,
Ősi Érdem

Öszve nö.

E’ két tőből,
Mint kút főből

Törvény jött;
Fejedelem,
Gyözedelem

Onnét lőtt.
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Szerentsés Pár,
Hazánk jól jár

Veletek:
200 Erösedik,

Édesedik
Tőletek.

Mi Nász-népek,
És ti szépek

205 Sergesen
Ró’sát szórjunk, 
Sok jót mondjunk 

Szívesen.

Fris természet,
210 Szép tenyészet

Kedvezzen;
Vidámságai,
Boldogságai

Tetézzen.

215 V.

KAR. (CHORUS)

Kar

220

225

Menyegzőnk’ páros tsillaga 
Egy fénybe öltözik,

Örömünk’ kettős zálaga 
Ma egyesitetik.

Vig Élet’ diszes udvara,
Nyájasság szelíd tábora’

Nálunk szerzett lakást,
Állandó maradást.

Szerzetté Bolla Márton.

222 Éélet’
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A MŰ ADATAI

A műnek kézirata nem, csak nyomtatott formája ismert: a Magyar Piarista Rendtartomány Köz
ponti Könyvtára különgyűjteményében, a L yra  V arioru m  T o m [u s]  VI. kötetben található (jelzete: 
P 32/7/6, P 34/2/16/14, P 34/7/3/2). Csupán K iliá n  1994 (640. Kolozsvár nr. 3.) tud róla. A nyomtatási 
engedélyt is közli a kiadás a címlap versóján: Im prim a tu r C la u d io p o li 10. F eb ru a rii 1797 . M árton fi 
m [a n u ] p [ r o p r ia ] \  K iliá n  ennek alapján adja meg az 1797. február 10-i dátumot. A mű alkalmi jellege 
arra enged következtetni, hogy nem sokkal a nyomtatási engedély előtt, tehát feltehetőleg 1797 első 
hónapjaiban írhatta a két (?) szerző. A darab zenéje nem maradt fenn. Műfaja ugyancsak kantáta jel
legű (erről lásd az 5. sz. darab jegyzetét); e mű fényes főúri esküvőre készült.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A szöveg szerzője Bolla Márton, életrajzát 1. kötetünk 4. sz. darabjánál. A nyomtatott szöveg 
végén csak Bolla neve szerepel. A mű azonban nyilvánvalóan zenei alkotás, s mint ilyen hangozhatott 
el a menyegzőn: okvetlenül volt tehát zeneszerzője. Bolla zeneszerzői működéséről nem tudunk, alig
ha hihető, hogy értett volna a zenéhez. Ezért feltétezzük az ismeretlen zeneszerző közreműködését. 
Nem valószínű, hogy a zeneszerző Schreier János lett volna, mert ő 1794 után elhagyta Kolozsvárt, az 
esküvő idején Nyitrán tanított.

FORRÁS

A darab a szokásos allegóriákat használja; alkalmi jellegéből következően forrásról nem beszél
hetünk.

ELŐADÁS

Bolla e műve a kötetünkben közölt két É neki s ze r ze m é n y  (5-6. sz.) jegyzeteiben említett Losonczi 
Bánffi (vagy Bánffy) György fiának, az ifjabb Bánffi Györgynek esküvőjére készült. A menyasszony 
az egyik legrégibb erdélyi család, a gyerő-monostori gróf Kemény-család tagja. Esküvőjükre feltehe
tően 1796 végén-1797 elején kerülhetett sor. (Ha az előadás megelőzte a kinyomtatást, akkor 1797 
előtti, ha azonban az esküvőn osztogatták a nyomtatott hódoló példányokat, abban az esetben 1797. 
február 10. utáni időpontban volt az esküvő.) Az előadás időpontja nyilván megegyezett a menyegző 
napjával. A zenés művet nyilván kolozsvári piarista diákok adták elő: erre vall a gondos, szabályos 
zenei felépítés is. Az előadás különösen ünnepi, alkalmi jellegű, azért arra bizonyosan nem az iskola 
épületében, hanem valamelyik érintett család házában kerülhetett sor.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A művet az egykorú kiadás (Kolozsvár, 1797) alapján közöljük. A nyomtatás viszonylag hibátlan, 
néhány nyilvánvaló sajtóhiba javítását jeleztük. A nagybetűs írásmódban szereplő Ó  alakot jelölés 
nélkül Őre javítottuk.
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ACTIO DIALOGICA

De vera Christiana pietate et tempore, quomodo nam illud studiosa Juventus im
pendere debeat

ARGUMENTUM

5 Nunc ergo dicit Dominus: convertimini ad me in toto corde vestro, in Jejunio et 
in fletu et in planctu. Convertimini ad Dominum, qvia multae misericordiae ejus. 
Joelis 2-0 capite. Omnia tempus habent et suis spatiis transeunt universa sub caelo 
Tempus Nascendi et Tempus Moriendi... Tempus flendi et tempus ridendi, tempus 
plangendi et tempus saltandi. Eccl 3-o Capite

DEDUCTIO PRIMA

Hilarion eremi incola vitae praeteritae maculas ante Crucem deflet, ad qvem 
cum fortuito superbi milites venissent, salutaribus praeceptis instruuntur.

H il a r io n

15

20

25

Kősziklától faizott,
Sárkány téjen hízott 
El fajúit kemény szivem, 
Vagy one értelmed,
Vagy csak keménységed 
Akartva veszi lelkem.

Mi reménség táplál,
Ezennel más talál,
Mert vagy hamu és csak por, 
Szörnyű szám vetésre,
S. kemény ítéletre 
Ha téged hoz a sor.
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30

35

40

45

50

55

60

Éktelen életről,
Gonosz tekintetről,
Kit cselekedtél sokszor,
Jai mint adhacz számot, 
Kémek tőled vámot, 
ínség akkor reád forr.

Hamis gondolatid,
Rút botránkozásid,
Hidgyed, fel vannak róva, 
Sok káromkodásid,
Tsalárd vádolásid 
Készen állanak írva.

Még aztis meg mérik,
S. tőled számban kérik, 
Mennyit léptél héjában, 
Hány szempillantásod 
Másnak kárára volt, 
Hidgyed nem marad abban.

Mind ennyi sok vétkem, 
Furdall gonosz férgem 
S-vádol engem szüntelen. 
Nem mondgya életre, 
Hanem ítéletre,
Méltó, úgymond, a tűzre. 
Jai, hová légyek már,
Kit veszedelem vár,
Mert nem szolgáltam hiven.

Ah, szenteknek szente, 
Áron szép veszszeje,
Ki ád vizet szememnek, 
Hogy bűnöm sirassam,
S. vétkem meg valhassam, 
Ki ád erőtt nyelvemnek.

Te kereszt fán függő, 
Érettünk epedő,
Minket váltó Istenünk,
Te gazdag kegyelmű,
Nagy irgalmas kedvű 
Jesus, hozzád sietünk.

64 sietünk
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65

70

75

80

85

90

95

100

.

Kőnyőrüly én raitam, 
Kárhozatot hoztam 
Temérdek útálással, 
Fordicsd rám orczádat, 
Szánd szegény szolgádat, 
Erősicsd szent malasztal.

Ne számláld vétkemet, 
Ezer esetimet,
Kikben ellened éltem, 
Sok csél tsapásokkal 
S-trágár tréfálással,
Hogy ellened vétettem.

Büntetésed terhét, 
S-annak keménységét, 
Nehéz ugyan fel vennem, 
De mint kicsinységem 
Szenvedheti testem, 
Magamat nem kéméllem.

Eresz rám Ínséget, 
Súllyos betegséget,
El szenvedem éretted, 
Zúzd porra testemet, 
Szomoricsd szivemet 
Nyuicsd ki reám kezedet.

Jobb itt ez világon, 
Mintsem a másikon 
Szenvedéssel fizetni, 
Tűrni az énséget,
Itten szegénységet,
Ott pedig örvendeni.

M artius
Ha valamit az ember szentül és igazán gondolhat, ez ugyan azok közül leg szen- 
tebb és igazabb, hogy ezen fegyver viselő állapotnál ez világon nincs győnyő- 
rűebb.

C alphurnius
Csak igazán mondád azt, most ha minnyájan tartozunk avval, hogy magunkat az 
ellenünk rohano ellenségtül védelmezzük, természetiül szivünkben öntetett rai-

80 kicsinysé- 101 szivünkben
92 túrni énseget
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zolás az, hogy más émbereketis, és a hazankat, a mely mindénnél kedvessebb 
kőlletik lenni, oltalmazzwk.

Flaminius
los Volnae’ most egy lélek, aki maga házában lévén nem feine a veszedelemtül, ha 

csak mink nem volnánk, kik vérünk árával oltalmazzuk ithon levő embereket?

C urtius
Többet kőllene mi nékünk ezen dolognál, ha ezt tettük volna fel szándékunkul. 
Ni ni, kit látok én itt, jertek, nézzük meg.

no C alphurnius
Egésséggel légy öreg apó!

HlLARION
Hozott Isten benneteket édes fiaim, azon Urnák áldása, kit én negyven esz
tendőkig szolgáltam e barlankban, legyen Te raitatok, hogy e világon aitatos- 

í is san, és Istenessen élvén fáradságtoknak jutalmát vehessétek tőle nyugodalom
ban.

M art/ í/s
De e bizony szent ember, hadgyuk abba, indullyunk dolgunkra.

C urtius
120 Mennyünk mégis egy kévésé tovább... Jai, medve bizony ez, nem ember, ládde 

hogy néz, mintha mingyárt meg akarna őnni. De embernek láczik mégis. Ki 
vagy, s-minek hinnak?

HlLARION
Látom, édes fiam, hőtykeségedet, mely én előttem héjaba való. Minden tagjaid 

125 nyalkaságra állanak, kezid és szemeid hivalkodok, labod nyomai nagy és polcz- 
ra vágyók, vigyázz magadra, ne talántán midőn az egekig fel emelkedel, a po
kolnak fenekére ne ess.

C urtius
Einye, dühődgyön meg a vén dögé! Te vén kuvasz, látod ezt a kardot, mindgyárt 

во ki űzöm belőled a lelked! Adok én neked militaris embereket hőtykének minek 
nevezni.

C alphurnius
Einye boitos szakallü, s-hejaban való embere! Nem félsze, hogy mindgyárt meg 
halsz?

103 kedvessebb < > kőlletik [olvashatatlan törlés] oltal- 111 egésseggel légy 
mazzűk 117MARTUIS

106 vérünk levő 122 hinnak. <Látom>
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135

140

145

150

155

160

165

HlLARION
Héjában készítettem volna magamat negyven esztendőkig a halálra, ha mégis 
meg halni félnék. Egyszer esik meg ez az emberen, akár ma, akár holnap. Kevan- 
va kevanok ezen testi tőmlőczőmből ki kelni, hogy a más világra menvén szaran- 
doksagomért az Istentűi el rendelt béremet meg nyerhessem. Törődöm mind ad
dig, míg e világon élek, szerencsés lészek, ha egy szer innen meg szabadúlok.

Flaminius
Látom jó föl öntött e ma a garatyra, ugyan bátran menne a halálra. Ki hiszi azt 
teneked, Te vén, hogy örömest meg halnál? Még a fenevadakis szeretik az éle
teket, hogy ne kévanna tehat örökkön élni az ember.

HlLARION
El él ugyan az ember őrökké, mivel hogy az Ur isten minden embernek lelkét 
halhatatlanná teremtette. De, hogy ezen testünkéi való lelki szövetség őrökké 
tartana, abban semmi sincsen, mert ime’, ha máskép nem tudná ezt az ember 
meg fogni, jutassa eszeben előtte, vélé, es utánna kővetkőzendő embereket, va
lamennyin előttünk voltak, minnyájan el haldaklottak, nincsis azon ezernyi mi- 
liomnyi szám emberek közűi, kik ekkoráig éltek volna. Miis, amint mindennap 
tapasztallyuk, alig érjük el életünk őtven eztendeit, ki költözünk e világbúi. Ezen 
testűnkkel való lelki szövetség tehat őrökké nem tart.

Flaminius
No ugyan meg fogánk most őkéimét, hiszem az elébb azt mondád, hogy éle
tünknek soha vége nem leszen.

HlLARION
Kettőt nézzetek tehát az emberben: ezen testet, mellyet tudgyátok, hogy raitatok 
van és a lelket, mellyet nem láttok ugyan, de mégis éreztek magatokban. El jön 
tehát egy kor az a nap, melyben ki szóllitatik ő, amint elébb mondám. Ezen tes
tűnket az után a sírban meg emiszti a föld, lelkünk pedig Isten széke eleibe vite
tik, hogy ott világi szarándokságarúl számot adván oda helyeztessék, a melly 
helyet meg érdemlett, ottan tehát a lélek életének vége nem lészen.

C alphurnius
Igaz igaz, hogy nem beszél bolondságot ez az öreg. Mennyünk el tőle, mert maid 
mínnyájunkat Remetévé tesz.

M artius
Csak hallyunk mégis többet tőle. Csak szollyál többet apó, maid meg halgat- 
tyuk.

147 testünkéi 159 éretek
152eletunk 161 lelkünk
158 emberbem 162 szamot
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170

175

180

185

190

195

200

HlLARION
A Te indúlatodat ugyan, édes fiam, nagyra bőcsűllőm, hogy ezen istenes dolgo
kat jó szivei halgatod. Te pedig vigyázz magadra, mert midőn valakinek ezen 
szép beszédek nem teczenek, jele az annak, hogy maga életét meg jobbítani nem 
akarván, őnőn akarattya szerént akar el veszni.

Calphurnius
Csak látom tehát, hogy minnyajunknak remetévé, avagy más szerzetessé kel 
lennünk.

HlLARION
Ezen én szavaimból e te ki hozásod éppen nem következik.

Calphurnius
De a mi állapotunk, és több e féle szokásunk ezen te beszédeddel eppen nem 
egygyeznek.

HlLARION
Minden e világi állapotban egy aránt lehet szolgálni az Istennek. Légy bár kato
na, légy szerzetes, légy világi Ur, ha csak akarod, egy aránt szolgálhatz a ma- 
gossagban lakozó Urnák.

C alphurnius
íme le teszem kardomat... magamat éppen meg alázom, és te szolgáddá tészem, 
akarom az űdvességre vezető utat gyalogolni... Ti pedig, kedves Társaim, kik
kel én meg halni akartam, éllyetek egésségben, el távozok e világ bajos tenge
rétűi, ne talántán, midőn gondolom, hogy a habok közt szerencséssen evedzek, 
hajó tőrést szenvedvén a méllységben el merűllyek.

Flaminius
Egy vén kuvasz mely hamar el változtathattya az ember szivét.

(Exeunt.)

HlLARION
Te pedig kedves fiam, hallyad én szavaimat: akaródé e világnak minden gyö
nyörűségét magadtól el távoztatni... Kévánszé álmodból fel kelni... ohaitozolé 
az eget teremtő Istennek szolgálni... Mind azokat tehát, mellyeket én te neked 
szollandok, meg fogadd, nem másra, hanem az égi dolgokra tanítalak.

189 űdvessegre 190 egéssegben
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DEDUCTIO SECUNDA

Hilarionem et Calphumium consopitos Praedones adgrediuntur, qvi ubi male 
illos tractavissent, nullamqve apud eos summam reperissent, discedunt, hinc Hilar- 
ion occasionem sumsit, ut Calphumium ad Christianam patientiam instruat. Prae- 

205 dones duos studiosos vagatores interimunt.

M erulus
Pessime nobis hodierna dies ad hanc usque horam transacta est, qvippe nullum 
aut interimere, aut vero poliare potuimus, ita jam homines, ne emoriantur, fortes 
has manus fugiunt.

210 C onon
Fame nobis intereundum est, ni de alimento provisum fuerit. Quid tu, Merule 
cogitas? Haec mea est sententia: dum qvispiam hac advenerit, per haec loca dis
positi latitabimus, ille demum, qvi transiturus est, sacerdos licet aut Dux, Dives 
vel pauper, hac occumbet manu.

215 Adrias
Consilium mihi qvidem non displicet, sed quae me terrent, haec sunt: sylvae, ut 
scitis hic loci nullae sunt, ad insidias autem ponendas arundineta non sufficiunt, 
nam si non alij vel ipsi nos lupi inde exturbaturi sunt, famis Remedium mihi 
nunc hoc occurrit: unum ego hic eremitam ante annos duos senem vetulum 

220 videram, apud eum, credo, victui necessaria semper sunt. Pecuniam habent mul
tam, rapiunt enim hominibus, qvemadmodum Nos. Subsistite hic parumper, ego 
revidebo virum.

D endrus
Discedamus porro Nos! audi ne vero tu, si quod forte periculum foret, clama 

225 vehementer! Nos illico praesto erimus. (Reperit dormientes.)

A drias
Audite socii...! Ambo dormiunt. Ne musca qvidem in Domo est, pecuniam Nul
lam prorsus reperi.

D endrus
230 Et socios ipsorum visitasti ne?

A drias
Non, nam cum extrinsecus vacuum sit, nihil eos habere putabam.

D endrus
Investiga solum, videbis qvanta inde se summa profundet. Nos porro abeamus!

204 Calphurium
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235 Calphurnius (somniatis:)
Amott az ellenség. Katónak... fuss, fuss! Nomost: lűdd, lűdd!

HlLARION
Hallódé fiam, mit kurjángattz... hallódé? Kelly fel imádkozni!

C alphurnius
240 Jai Istenem, Istenem, tehát mindenkor illyen paplanos ágyban kőlletik ennékem 

hevernem, jai biz oda a hátam girintze!

HlLARION
Be hamar meg unád ezen gyönyörű életet.

C alphurnius
245 No legyen tenéked győnyűrű, nekem bizony nem kell, hiszen a faromat nemis 

birom, a fejem is oda van.

HlLARION
Ládde, az Úr Isten a kőrősztfának óltarán azon keserves ágyát el tűrhette, te pe
dig finyáskodol benne. Egyszer kétzer nehéz lesz ez, fiam. Meg lásd, azután úgy 

250 hozzá szokol, mint a mindennapi kenyérhez. Próbáld meg bár az el aluvást, ez
után hiszem az Istenemet, könnyebben lész dolgod...!

A drias
Timui vehementer, socii, miles enim apud Eremitam illum est, clamavit voce 
magna, Eremitae tamen tumidum saccum vidi, latebit aliquid.

255 C onon
Veniamus ergo, sed summis digitis incedite.

A drias
Apa hodsza pénz, mert mingy árt itt hasítalak két fele!
(Extrahitur.)

260 D endrus
Ne vonyogasd a vállad, hadsza szaporán!

HlLARION
Igassagot mondok, édes fiaim, semmi sincsen nálam. Szegény Remeténél hol 
találtatna a pénz, nem tudom.

240 ennékem <fek> hevernem 263 Remeténél

332



265 ADRIAS
Visgállyuk meg, ne hidgyünk neki, mert hazudik! Mutasd a nadrágod...! Sem
mié sincs biz ennek. Hát emez, aki veled aluszik, micsoda féle ember?

HlLARION
Szegény Jövevény katona. Isten nevébe hozzám fogadtam volt ez éjszakára.

270 D e n d r u s
Vagy one nekie valamié?

HlLARION
Lelkinél, testinél ögyébb semmie sincs neki.

D endrus
275 Jo lesz csak a ruhája is nekünk. Jertek, foszszuk meg!

C alphurnius
Einye, tüzes, lanczos buzoganyos emberei! Hol a kardom? Ei, millingos tüzes, 
vasas emberei, lodullyatok el tőlem! Apa, micsoda emberek valának ezek?

HlLARION
280 Haramjak voltak, édes fiam, pénzt keresőnek nálunk.

C alphurnius
Hogy maradhassam én ezen barlangban illy nyughatatlanságban, jobb ennekem 
az hadban a tűzet és vasat szenvednem, és egyszer szerelmes hazámért véremet 
ontanom, mint itten tellyes életemben nyomorganom.

285 HlLARION
Az ördögnek késértete vagyon most raitad, édes fiam. Tűréssel és szenvedéssel 
köll az illyen emberekkel bánni, és szüntelen érettük imádkozni, hogy az Úr Is
ten maga kegyelmével hozzájuk fordulván téricse meg őket ezen ő gonosz és 
Istentelen útokrúl. Hogy ha valamit cselekszenek pedig minékűnk, mink őnékik 

290 jóval fizessünk, és rósz tételére ne úllyunk boszszüt. így lesz Mennyeknek or
szágában nekünk rendelt érdemes koronánk.

C alphurnius
Úgy, de bizony ha ő kőzűlök vagy kettőt ezen fegyveremmel nyakon találtam 
volna csapni haragomban!

277 tüzes 
283 hazámért 
286 késertete
289 mink <mi> őnékik [ráírással javítva.]

290 allyunk
291 <Mi> nekünk rendelt [ Az utolsó szó betoldva a mar

gón.]
293 kőzűlok vá<f>gy [ráírással javítva.]
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295 HlLARION
Azért még mostanában az haragot űzd el mellőled!

Calphurnius
Eredgy harag tőlem, czoki harag tőlem!

H ilarion
300 Nem úgy, fiam, nem úgy, mert a harag nem valamely ember, hogy azt fegyver

rel el űzhetnéd, hanem belső indulat, aztat kői tehát zablán tartani. Más akár mit 
csinál tenéked, Tejó szivei vegyed!

C alphurnius
No azt se bánom tehát... Meg ne üss még egy szer, mert mingyár visz ütőm.

305 H ilarion
Próbálni akartalak, édes fiam, ha az előbbeni fogadásodban álhatatos vágyé’. 
Maszor midőn valaki pofon vág egyik orczadra, tárcsád neki a másikatis. Zárd 
be mostanában az aitót!

Studiosus Vagator P rimus
Эю Advenit tandem nobis aliqvando tempus illud, et illuxit dies ille, qvo ex tyran

nide scholastica nos eliberavimus.

Studiosus Vagator Secundus
Illae me scholae nunqvam amplius recepturae sunt, ex qvibus nunc demum pro
fugi.

315 Studiosus Vagator P rimus
Et audivisti Conscholaris optime, quomodo capiti nostro mala precati sunt om
nes, nisi pro examine ad finem usqve remansuri sumus.

Studiosus Vagator Secundus
Audivi sane. Estye zse, in eadem schola dosztanyeme, nisi permanserimus. Fu- 

зго migo. Nullus mihi amplius imperabit. Ero meus dominus vel miles, ut ego eo 
deinceps veniam, inde vere nihil habes.

Studiosus Vagator P rimus
Ille, ille, ut ipsum Canis voret. Spion, scisne, quoties me accusavit, et ego pau
per qvid potui facere, servari scuticam.

325 Studiosus Vagator Secundus
Ego etiam, Canis meum caput, non fui nec semel in popina, tamen me accusavit, 
et habui magnam scuticam, qvalem adhuc nullus aqvisivit neqve turea, ut illi 
cras oculos corvus devoret.

306 alhatatos
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Studiosus Vagator P rimus
ззо Scisne praeterea, si eris bene studere, non habes exinde nihil, si non eris bene 

studere, habes ferulam scuticam, denique semper studioso est miseria.

M erulus 
Qvi vos estis?

Studiosus Vagator P rimus
335 Studiosi sumus, Domine Excellentissime. Et vos qvi estis?

C onon
Qvi sumus, vides, si habes oculos. Praedones sumus. Date nobis pecuniam!

Studiosus Vagator Secundus 
Canis mea caput! Non habemus nihil.

340 M erulus
Moriamini ambo!

Studiosus Vagator P rimus
Ah rogo, Domine illustrissime, qvid habebis a nobis, nihil habemus praeter cor
pus et animam, et istum canistrum.

345 C onon
Et qvid habetis in canistro?

Studiosus Vagator Secundus
Vere nihil est praeter duo indusia, unum faemorale lacerum. Amplius nihil, non 
habemus nos miseri.

350 D endrus
Et quare mentiti estis, vos nihil habere, cum habeatis tamen aliquid praeter cor
pus et animam?

Studiosus Vagator Secundus
Jai, Domine Perillustris, tamen hic est idem.

355 M erulus
Ostendite nobis qvantocius!

Studiosus Vagator P rimus
Hic habetis, Domine spectabilis, si ita vis habere. Hic est indusium, hic est fae
morale. Amplius nihil ego habeo.

360 C onon
Et qvare modo ex scholis exitis?
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Studiosus Vagator Secundus
Jai, Domine Magnificentissime, qvia nobis omnes dixerunt, ut tantum abeamus. 

M erulus
365 Et quare vobis id dixerunt?

Studiosus Vagator Secundus 
Qvia dixerunt, quod fuimus mali.

M erulus
Quare itaque mali fuistis?

370 Studiosus Vagator Secundus
Quia nobis Deus non dedit tale magnum ingenium, quale dedit istis aliis.

C onon
Colligite sarcinas, ite vias vestras! (Riduntur vagatores) Haec vagatorum stu
diosorum, et sibi nihil percurantium exitus est. Accipiamus vel ipsos canistros, 

375 cum aliis bonis destituantur. Corpora eorum e via accipienda sunt, ne si cada
vera homines viderint, alio divertant.

DEDUCTIO TERTIA

Ex occasione ea, qva diversorum gymnasiorum studiosi sibi occurrunt, erit inter 
eos sermo de Rudimentis et praeceptis, historia item sacra, inde a servitute Aegyp- 

380 tiaca ad tempora Regum Israel.

M arcellus
Cum antea vestitus alter placuit, dum felicitatem eam habuimus, qua scholas 
ingressi, studiis operam dedimus, nunc nobis vestiri aliter visum est, cum tem
pora sint, quae nos legibus illis solverunt.

385 F ranciscus R ic .
Felicia certe nobis tempora illa visa sunt, quibus in scholis nos una eramus. Tris
titia animum nostrum occupavit modo, dum ab iis sociis, quibus tam diu asver- 
imus, divelli debemus.

VlERIC
390 Fateor annus mihi hic scholasticus, dies unus, aut hora visa est, quia et animo 

studui, qui a scholastico adolescente a Moderatoribus expetitur, vacationes au
tem, quot in ipsa dies sunt, tot omnino annos numerabo. Silebunt enim studia

389 [A szerepnév utólag beszúrva a sor fölé.]
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sine qvibus vita haec mors mihi est. Desinent disputationes eae, quas frequentes 
habui, omnia deniqve, qvae habemus, fecimus, velut consopita conticescent.

395 M artinus
Erras nimio pare, si putas, non posse nos ea ratione studiis incumbere tempo
ribus his, qua ratione incubuimus, dum nobis una esse licuit, non enim nobis 
haec id eo tempore cencedi solent, ut vagemur identidem, verum, ut animus, 
qvem toto hoc anno scholastico studiis dedimus nonnihil relaxetur, ut aptior 

400 demum sit. Licet ergo modo etiam post lusus libros arripere, et aut quae didici
mus, repetere, aut ad futura studia nos parare.

Stephanus К.
Ad studia nos parare, quis vidit toto anno studere, temporibus his etiam illis nos 
studiis occupare. Equidem credo a Majoribus nostris mentem hanc tam longe 

405 abfuisse, qvam absunt a recreationibus studia. Nunc credo venari oportet, aut 
per prata hilares esse, canere, avium cantibus aures delectare.

Elias P.
Vera quidem tu nunc asseris. Nam hae honestae animorum recreationes sunt. 
Nunqvam has majores nostri vetuerunt, qvin immo svaserunt, sed non qvemad- 

410 modum te cogitare adverto, ut toto id demum tempore fiat. Nam praeterqvam 
quod perpetui lusus multum ineptiae in se contineant, nauseam etiam nobis pari
unt, qvi litteras diligimus, nec esse potest studiosis adolescentibus quidpiam 
odiosius, qvam tempus, cujus una honesta avaritia est, in his nugis insumere, et 
terere.

415 S imon P.
Ergone semper studendum est.

Elias P.
Minime, danda enim animo est relaxatio, sed plus tamen litteris tribuendum, 
qvam lusibus credo.

420 S imon P.
Dissipiunt hoc modo, sapiunt vero cum ipsa tractare debemus. Omnia tempus 
habent.

Joannes Zabó
Certum est, tempus studendi et tempus se recreandi, dandum ergo multum stu- 

425 dio est, sed nec animus suis oblectamentis fraudandus. Cuique quod suum est 
tribuendum erit.

412 potest <honestis> studiosis [A törlés miatt az olvasat 421 cum cum ipsa [Az egyik cu m -ot elhagytuk.] 
bizonytalan.]
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Ladislaus G yöngy
Sed vero studia illa ne in mentem quidem mihi venire possunt.

Elias
430 Satis male, cui enim fructum facis, nisi tibi, recordaris illius Praecepti, ubi hoc 

exemplum est, tibi aras, tibi occas, tibi seris. Qvid deinde sequitur? Tibi eidem 
et metes. Certe illos quis fructus metet in senectute, quorum semita, dum Juve
nis erat, jecit. Id demum a te expectes quod modo congregasti.

F ranciscus Bagy
435 Ergo studendum plus, nos recreare minus convenit.

Joannes V rab
Ita omnino est, nam cum lusibus et reliquis corporis oblectationibus honor, dig
nitas et Reliqui Gradus non emantur, emantur autem studiis. Ille, qui haec lau
danda non putet, nescit sane, quid laudandum putet. Etenim multos legimus, 

440 multos etiam a Majoribus nostris referri audivimus, qui cum literarum studia 
dilexerint, ad eos dignitatum et honorum gradus pervenerunt, qui proprii eru
ditorum sunt. Contra eos, qui licet Gloria et ornamento Majorum reliqui praesti
terunt, pauperie et miseria socordiam suam luisse.

Ladislaus G yöngy
445 Tempora ergo illa etiam, quae animorum Relaxationibus a Majoribus nostris 

ordinata sunt, ita debemus transigere, ut in otio nonnihil negotiis etiam facia
mus. (Intrant studiosi Reformati.) Deum immortalem! Quae terra haec monstra 
produxit?

M ichael Cziroky
450 Sedeamus! Certe multum ambulavimus.

Ladislaus G yöngy 
Qui homines vos?

A ndreas Gedey
Vides, habemus nasum, sicut tu ...Hadgyunk bekit, hadd kerregjenek Maguk- 

455 ban!

M arhnus
Bátyám Uraimék, honnét jön kentek?

M ichael C ziroky
Honnét? Mit kerdezed azt? Elég, ha itt vagyok.

451 Lad. Gyón 456 MARINUS
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460 S. K ahany
De mégis szépen kérem kegyelmeteket.

M ichael C ziroky 
Kecskemétről.

S. K ahany
465 Kaszásoké kentek vagy kapások?

A ndreas G edey
No, ládde, paitás, a jo Principistákat hogy böcsüllik itten. Hallódé, úgy nézz az 
én szemembe, hogy Deákos legény vagyok én. Principista voltam a Réformatus 
Iskolában.

470 S. K ahany
Minkis szegedi principisták vagyunk. Gyertek velünk disputálni!

M ichael Cziroky
Ehe, disputálni. Be bolondságot beszélsz, hiszen régen el feleitettem már en a 
Principiát.

475 A ndreas Gedey
Jai, elis feleitettem, nem jó mondottam. Major Parvisták vagyunk.

Ladislaus G yöngy
Hiszen minkis Major Parvisták vagyunk, gyertek velünk veszekenni!

A ndreas G edey
480 Paitas, veszekenni hinnak itt. Jó két izmos legények vagyunk, mind le verjük 

őket. Kivel akarjatok tehát, hogy ujjat vonnyak?

M artinus
Én velem, én vagyok a szegedi iskolákban legjobb Major Parvista.

A ndreas G edey
485 Eredgy tőlem, hiszem az egy orrom lyukábanis kevés vagy Te!

M artinus
Proballyuk meg csak a szerencsét, talán a kis fogamra sem leszel elég!

(Istud tentamen penitus imperfectum est, et illimatum, qvia nec produxi, nec pu
tavi producendum. Curavi tamen compingi, ne penitus pereat, cum tamdiu mecum 

490 circumtulerim. Scripsi vero hoc frustillum Anno 1775 die 5-ta Aprilis Timaviae.)
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A MŰ ADATAI

A darab eredeti címe: A c tio  D ia lo g ic a  d e  ve ra  Christiana p ie ta te , e t T em pore, szövege itt jelenik 
meg először. A mű kézirata a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában, Dugonics And
rás vegyes iratai között található (For. 8. föl. 77. V. 148.). Negyedrét, mérete: 190 x 240 mm. A kötet 
tartalma: 1. öt nyomtatvány (köztük Dugonics folyamodványa és előterjesztése egyetemi tanár kine
vezése ügyében, matematikai dolgozatai); 2. A c tio  D ia lo g ic a  c. drámája; 3. József-drámája (1. köte
tünk 9. sz. darabját); 4. első magyar nyelvű szentbeszéde (Szeged, 1762. január 25.); 5. feljegyzések, 
gondolatok noviciuskorából (1756-1758). A kemény táblán (utólag) tintával a D u g o n ic s  J u ven ilia  
cím szerepel. A kéziratgyűjteményt Bárány Dezső csépai plébános találta a lelkészlak régi iratai kö
zött, s juttatta el Szegedre, onnan került, ismeretlen időpontban Budapestre. A felfedezés -  az akkori 
szegedi újságok tanúsága szerint -  nagy érdeklődést váltott ki. (Dugonics unokaöccse, Beniczky Mó
ric volt Csépán plébános, e tény magyarázhatja a kézirat útját.)

Mindezt a kötet első ismertetőjétől, D ió s i G ézá tó l tudjuk. (A híradást lásd D ió s i 1938.) D ió s i 1939 
részletesebben is foglalkozott a gyűjteménnyel, s jelzi, hogy a szegedi piarista gimnázium következő, 
1939/40. évi értesítőjében közölni fogja mindkét előkerült dráma szövegét. A szövegközlés nem jelent 
meg. A gyűjtemény első lapján kitűnik, hogy Dugonics 1775. április 5-én, Nagyszombatban másolta 
együvé e műveket. Szándéka egyértelműen összegyűjtésre, rendszerezésre vall. Az 1770-es évek 
Magyarországon, a hiányzó színház ellenére is a dráma kora, még az iskolai színjátszásban is: Besse
nyei körül drámafordító mozgalom bontakozik ki, az iskolai darabokat előadató tanárok pedig számos 
színdarabot jelentetnek meg nyomtatásban. Mindez arra mutat, hogy az iskolai színi előadás már nem 
pusztán tanári-pedagógiai, hanem irodalmi tevékenység is. Ugyancsak e korban csökken nagymérték
ben az iskolai szerzők névtelensége; a szerző-rendező tanár feltünteti nevét a kéziraton. így valószínű, 
hogy amikor Dugonics úgy érezte, meg kell őriznie műveit, akkor egyszersmind a kiadatás szándéká
val szedte össze ezeket. A mű adatait lásd továbbá K iliá n  1994. 545. D e m e te r  J ú lia  több tanulmány
ban (1986. 349-353, 1 9 8 9 a . 104, 1989c. 147-148, 1993. 42-43, 1998b. 352, 2000. 332.) is kitért e 
drámára, melynek éppen befejezetlensége -  sőt nyilvánvaló befejezhetetlensége -  fontos adalék az 
irodalomfogalomban és az iskolai színjáték funkciójában ekkor zajló változásokhoz.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

Dugonics András, jeles piarista tanár, a kor egyik legnépszerűbb szerzője: író, költő, drámaíró, for- 
dító-magyarító, matematikus. Szerzetesi neve: Dugonics András a S. Angelo Custode.

1740. október 18-án Szegeden született, dalmát családból. 1750-56-ig a szegedi piarista gimnázi
um diákja volt, 1756-tól novicius, 1758-tól piarista szerzetes. 1764-ben szentelték pappá. Tanulmá
nyai folytatásaként 1760-61-ben Nagykárolyban filozófiát, 1763-64-ben pedig Nyitrán teológiát hall
gatott. 1758-1774 között több piarista gimnáziumban tanított: Nyitrán (1759 és 1771-74), Szegeden 
(1762), Vácott (1766 és 1770), Medgyesen (1767-69).

Ez időszakból (1760-1763) származó versgyűjteménye részben saját, részben másolt énekeit tar
talmazza (B á lin t 1935.). Ugyancsak ekkor írta iskoladrámáit, melyek a hivatásos színházhoz vezető 
átmenet jellegzetes darabjai. Ma is meglévő latin nyelvű drámakéziratai: O p im iu s (Vác, 1769-70), 
T rinum m us (Vác, 1770. Közölte P e ré n y i 1911.17-37.). A régi szakirodalom két latin nyelvű expurgá- 
cióról is tud: P e ré n y i 1911. (8.) a zA m p h itr u o  1766-os váci fordítását említi; többen szólnak az OSzK 
Kézirattárában Föl. Hung. 11. alatt az A sin a r ia  című Plautus expurgációról, melyet 1770-ben adatott 
elő Vácott. Jelenleg mindkét kézirat lappang. (N a g y  1883. 333, P ró n a i 1903. 54, P e ré n y i 1911. 10, 
A lsze g h y  1911b. 663, P r ó n a i-C s á s z á r  1915. 216.) Magyar és kisebb részt kevert nyelvű iskoladrámái 
kötetünkben is megtalálhatóak: A rem ete , a  katona, a  ra b ló k  és a  c s a v a rg ó  d iá k o k  (= A c tio  D ia lo g i
c a .. . , Szeged, 1762), J ó z s e f  E g y ip to m b a n  (= E x e rc ita tio  C o m ico -A ca d e m ic a ..., Szeged, 1762), 
M en ekm u s (Vác, 1766), G y ö n y g y ö sy  (Vác, 1770), A  f a z é k  (Máramarossziget, 1774).

1774-ben mennyiségtan-tanárrá nevezték ki a nagyszombati egyetemre, az egyetemmel együtt 
költözött 1777-ben Budára, majd 1785-ben Pestre. T árh ázi c. drámáját valószínűleg Pesten írta, 1789- 
ben. Ekkor kezdte el a magyar matematikai szaknyelv megteremtését A  tu d á k o ssá g n a k  [ . . . ]  k ö n yve i-
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vel: l . A ’ b e tű -ve té s , 2. A  'fö ld -m érés , 3. A  ’ h árom  szö g e lések , 4. A  ’ c sú c so s  s z e r e lé se k  (Pozsony-Pest, 
1784-1798).

Tevékenysége egyéb tekintetben is ekkor teljesedik ki. Prózában feldolgozta a klasszikus eposzo
kat: T ró ja  ve szed e lm e , Pozsony, 1774, U lyssesn ek  tö r tén e te i, Pest, 1780. (Utóbbi az első magyar nyel
vű O d ü ssze ia .)

1786-ban befejezte, de a cenzúra miatt csak 1788-ban jelentette meg legsikeresebb művét, az E te l
ka c. regényt, mely hamarosan (1791, 1805) újabb két kiadást ért meg. A mű II. József németesítő po
litikája ellen irányult, e politikai célzatot az E telk á n a k  ku lcsában  fejtette meg. Az E te lk a  sikerén fel
buzdulva több regényt is írt, de az elsőt soha sem tudta felülmúlni. B rila n tin a  P ra e te n s io  c. latin 
nyelvű drámáját A z a ra n y  p e r e c e k  címen dolgozta át regénnyé (1789), melyet azután Endrődy János 
alkalmazott színre (1792, később M a tsk á ssy  Ju lian n a  címmel játszották). Másik regénye, A  sze re c se -  
n ek (1798) Héliodorosz A ith io p ik á já l dolgozta fel. Etelka történetét is folytatta a Joldn ka , E te lkán ak  
leá n ya  c. munkájában (1802-04). 1793-tól, Soós Márton átdolgozásában az E te lk a  is megjelent a szín
padon.

Dugonics tehát 1790, a hivatásos színjátszás megindulása után a pesti színház ünnepelt szerzője 
lett. A kötetünkben közölt, töredékben maradt T á rh á z i-v á lto za to t (T á rh á zi é s  a  sz ín észek , 1. a 14. sz. 
drámát) 1792-ben láthatóan hivatásos színpadra szánta. Újabb drámáit -  T o ld i M iklós, E te lka  K a r je l
ben, B á to r i M á ria , K un L á sz ló  (később B erén y i J o lá n ta  címen is) -  1794-ben J e le s  tö r tén e tek  címen ad
ta ki. Legsikeresebb darabjából, a B á to r i M á riá b ó l írta Erkel Ferenc első operáját (1840). Utolsó drá
mája egy Plautus-magyarítás (M enekm us m a g ya rra  vá lto zva , Pest, 1807:1. kötetünk 15. sz. darabját).

1796-ban kiadta és bevezette Gyöngyösi István verseit.
1808-ban Voltaire Z a d ig já n a k  német fordítása alapján írta meg C sere i, e g y  h o n vá ri h erceg  c. művét.
Utolsó évtizedeiben történetírással is foglalkozott: a magyarok őstörténetéről írt, világtörténeti 

munkákat kompilált (Római tö rtén etek , 1800, A m a g ya ro k n a k  u rada lm a ik , 1801, S z itty ia i tö rtén etek , 
1806-1808, N e v e z e te s  H a d i-V ezé rek , 1817).

1808-ban kérte nyugdíjazását, és szülővárosába vonult vissza, ahol a R a d n a i tö r tén e tek b en  (1810) 
a búcsú és a kegyhely történetét dolgozta fel. Legmaradandóbb alkotása: közmondásokat, szólásokat 
tartalmazó nagyszabású gyűjteménye csak 1818. július 26-án, Szegeden bekövetkezett halála után je
lent meg (Magyar p é ld a b e s z é d e k  é s  j e l e s  m on dások . Szeged, 1820).

Dugonics életrajzát lásd P ró n a i 1903, D .je m e te r ]  J .jú l ia j:  ÚM 1L I. 1994. 471-2, S zö rén y i 1996. 
108-140, L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 96-97, bibliográfiáját lásd G yu ris 1969.

FORRÁS

Az Argumentum Joel és a Prédikátor könyvére hivatkozik, e két idézet adja a mű eszmei hátterét, 
de forrásnak nem tekinthető. A remete verses nyitó monológja nem Dugonics műve, némi átalakítás
sal B en iczk y  P é te r  M a g á v a l va ló  le lk i s z á m v e té s e  c. énekét közli (RMKT XVII. 12. 63. sz. 91-93.).

Hitvalló Szent Hilárion életét Szent Jeromos írta le. Hilarion tízéves lehetett, amikor Palesztinából 
Alexandriába került. Megkeresztelkedett, s egyre jobban érdekelte a kegyes élet. Tizenöt éves korában 
felkereste Remete Szent Antalt a pusztában, majd mindenét szétosztotta a szegények között, és maga 
is elvonult a pusztaságba. Ott rablók támadták meg, akik azonban visszahőköltek a halálra elszánt 
Hilariontól. Ezután Hilarion több csendes vidéken folytatta remeteéletét, híre messze terjedt. Ciprus 
szigetén, hetvenéves kora táján, 372 körül érte a halál. Dugonics nyilván az ő életét, rablókkal való ka
landját akarta feldolgozni (S ch ü tz 1933. IV. 92-97.).

A darab tehát kegyes tárgyú példázatnak indul, de a befejezetlen harmadik felvonásban inkább 
egyfajta világi v e te k e d é ss é  alakul. „А XVIII. században valóságos rémei voltak az iskoláknak a vaga- 
bundusok, kik nyakukba vették az országot, teljesen lerongyolódtak és csavargásuk közben erkölcsi
leg is megromlottak és a mételyt terjesztették abban az intézetben, amelyet megszállottak” -  írja 
M isk o lc zy  Is tvá n  (1910. 88.). Az első két d e d u c tio  még koherens cselekményt ígér. A szent életű reme
te a marcona katonákat is képes megszelídíteni. Azután haramiák rohanják meg, de földi kincseket ter
mészetesen nem találnak. Innen, a második deductio utolsó soraitól következik be a fordulat, a kóbor
diákok megjelenésével. A harmadik deductióban nemcsak a cselekmény, hanem a szereplők jellege is
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megváltozik: a kóbordiákok a korabeli közjátékirodalomnak is kedvelt alakjai. Elképzelhető, hogy az 
általában rövidített szerepnevek valódiak és Dugonics tanítványait rejtik. A szerző talán eredetileg ne
kik szánta e játékot. A kecskeméti és a szegedi diákok éppen ölre mennének, amikor a kéziratnak vé
ge szakad. A mű talán azért befejezetlen, mert a piarista színpad 1762-ben önálló darabként nem tűrte 
el e témát és alakjait. Benyák Bernát ugyancsak Szegeden, 1770-ben adatta elő latinul Plautus M o ste l
la r ia ját, amelynek fennmaradt magyar nyelvű közjátéka hangulatában, stílusában hasonló Dugonics e 
darabjához (1. kötetünk 2. sz. darabját), alakjait tekintve azonban nem, mert Benyák hétköznapi közjá- 
téki, sőt bohózati alakokat szerepeltet; ennél a kicsapott diákok randalírozása sokkal súlyosabb.

ELŐADÁS

A darabot Dugonics 1762 augusztusában készítette, illetve hagyta befejezetlenül, ez tehát első szí
ni kísérlete. Dugonics drámaszöveg utáni bejegyzése is azt a feltevést igazolhatja, hogy a szerző írás 
közben ítélte előadhatatlannak, s tette félre művét: Is tu d  ten tam en  p e n itu s  im perfec tu m  est, e t  ill im a 
tum , q v ia  n ec  p ro d u x i, n e c  p u ta v i p ro d u cen d u m . Miért közöljük? Dugonics eredetileg színpadra szán
ta, s a befejezetlenség ténye önmagában is jól mutatja az iskolai színház funkcióját, műfajait érintő hir
telen változásokat: a szent életű remete épületes története helyett hirtelen vált a szerző az iskolai világ 
valóságára. E váltást igényelhette a közönség is, a pedagógiai tilalmak azonban akadályozták. így az 
előadatlan darabot közönségigényt kielégítő, s ilyen értelemben nagyon is színpadképes műnek ítél
tük, amelynek elhagyása egyaránt szegényítette volna kötetünket és a magyar színháztörténet iránt 
érdeklődőket.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

Hilarion verses nyitómonológját Dugonics nem tördelte; e tördelést elvégeztük, a verssorokat kö
vetkezetesen nagybetűvel kezdtük, a szakaszokat ponttal zártuk, de e javításokat nem jelöltük. A mon
datkezdő betűket jelölés nélkül nagyra javítottuk.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

7 J o e l k ö n yve  2,12-13 
9 A  P ré d ik á to r  k ö n yve  3,2-4

54 Á ro n  ve ssze je  -  Mózes IV. könyvében (Számok 16) Mózes a 12 törzs mindegyikétől 1-1 vesszőt 
szúrt le a frigyláda előtt. Az Úr választásának jeléül Áron botja zöldült ki és mandulát érlelt. Áron 
maga Krisztus születésének és feltámadásának ószövetségi előképe.

92 é n sé g e t -  ínséget 
106 á r á v a l  -  árjával 
121 őn n i -  enni
277 m illin g o s  -  kardos; (vö. milling: kés- v. kardpenge)
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Szeged, 1762 június



Exercitatio Comico-Academica, Qva vitam, Resque Gestas Josephi Aegyptiaci
exhibuit

Nobilis atqve ingenua Schola infima et elementaris classis Grammatices 
Szegedini apud Scholas Pias, Dum altero studiorum suorum Trimestri Tentamen 

5 factae progressionis deberet ex Doctrina Christiana Rudimentis et Praeceptis, 
Arithmetica et Meliori scripturae charactere. Anno 1762 Mense Junio.

Sub Magistro Andrea Dugonics 
a Sancto Angelo Custode e Scholis Piis Manu propria.

Exercitatio Comico-Academica,

10 Qua

Vitam, Resque Gestas 

Josephi Aegyptiaci 

scenice exhibuit

Nobilis atqve ingenua infimae et elementaris classis Grammatices Schola Anni 
is 1762 apud Scholas Pias in Julio Szegedini Dum altero studiorum suorum

Trimestri Tentamen subirent factae progressionis in Doctrina Christiana 
Rudimentis et Praeceptis simplicibus Arithmeticae speciebus et Meliori Scriptura.

In exhibitione Vitae rerum Gestarum Josephi Aegyptiaci.
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20

25

30

35

40

45

50

NOMINA PERSONAS COMICAS SUSTINENTIUM ET AD PROPOSITAS 
QUAESTIONES RESPONDENTIUM

EX PARTE HEBRAEORUM

D i n a , F erd in a n d u s R e d i  
J a c o b , A d a m u s G á l P o e ta  

R u b e n , J o a n n es K v o s  R h e to r  
S i m e o n , M ic h a e l H a rk a y  
L e v i , S teph an u s M o ln á r  
JUDA, P a u llu s  M ih á lo v ic s  
IssA C H A R , J o a n n es N a g y  
Z a b u l o n , M ic h a e l K is  

D a n , P a u llu s  S zek szá rd y  

N e p h t a l i , S tep h a n u s K á h á n y  
G a d , L e o p o ld u s  V agn er  
A s e r , E lia s  P a u lo v ic s  
J o s e p h , F ra n c iscu s R ich te r  

J o se p h u s T ő m ő svá ry  
Ig n a tiu s S za b a d y  

B e n j a m i n , J o sep h u s D ia n o v ic s

EX PARTE AEGYPTORUM

P r i n c e p s  I s m a e l i t a e , J o a n n es G a ts  
P h a r a o , J o sep h u s P o se g ic s  
I s m a e l i t a  s e c u n d u s , J o sep h u s K o liczh o ffen  
I s m a e l i t a  t e r t i u s , J o a ch im u s K r im er  
I s m a e l i t a  q u a r t u s , J o a n n es Z áko  
I s m a e l i t a  q u i n t u s , J a c o b u s  P rillm o n  
C e n t u r i o , J o a n n es N a g y a ita y  R h e to r  
E p h e b u s  p r i m u s , F ra n c iscu s H o rvá th  
EPHEBUS SECUNDUS, G eo rg iu s  F a rk a s  
P i s t o r , A n d re a s  G ed ey  
P o c i l l a t o r , S im on  P in k o v ics  
A d m i n i s t r a t o r , J o a n n es G ig a n d er  
CUSTOS C a r c e r i s , J o a n n es S te in p a k er  

A n g e l u s , D ism a s  F ik e lsch er  
J o c a s t a , P a u llu s  M o ln á r R h etor.

His accedunt Magi Aegyptii, Cohors Pharaonis, Lictor, Mali Genij et caetera.

20 [A szereposztást a l i a  lapról hoztuk előre.]

345



55 A C T U S  P R IM U S

Joseph pascebat Gregem cum Fratribus suis et videntes autem hi, quod a Patre 
plus cunctis filiis amaretur, visaque a se duo somnia referret. Oderunt eum, nec 
poterant ei quiqvam pacifice loqui. Missus est autem Joseph a Patre suo in 
Dothaim. Nudaverunt eum ibi Fratres sui Tunica, Talari, Polymita, miseruntque in 

6o Cisternam veterem, quae non habebat aquam, extractum autem eum vendiderunt 
Ismaelitis. (Genesis. 37.)

Actum hunc illustrantes Questiones:

HISTORICAE

1- а. Quot filios genuit Jacob ex Lia et Rachele uxoribus? Quot item ex Bala et 
65 Zelpha anillis?

2- a. Cur, cum a Jacobo Joseph Tenerrime diligeretur a fratribus tamen suis odio 
habitus est?

3- a. Qua ratione Joseph a fratribus suis in Cisternam veterem detrusus est?
4- a. Omnesne horum impiorum consiliorum participes erant?

70 5-a. Quis svasit, quare se obtulit occasio, ut e Cisterna Veteri extractus Joseph
vendere?

6-a. Quomodo interim Jacob persuasus est Josephum a fera pessima interemtum
esse?

MORALES

75 l -а. Habetne virtus suos invidos et obtrectatores?
2- a. Quae sunt caussae praecipuae, ob qvas se homo qvilibet custodire potest, ne 

in grave peccatum labatur?
3- a. Quis eorum hominum, qui in gravia peccata lapsi sunt status periculo 

plenissimus est?

so A C T U S  S E C U N D U S

Igitur Joseph Ductus est in Aegyptum. Emitqve eum Putiphar, Eunuchus Pha- 
raonis, qvi tradidit eum in carcerem, et erat ibi clausus. Peccaverunt autem Pin
cerna Regis et Pistor Domino suo, Misitqve eos Pharao in carcerem, ubi detinebat 
Joseph, qvi eorum somnia interpretatus est. Somniavit autem Pharao, post annos 

85 duos, somnium autem ejus Joseph interpretatus est, propterea dixit Pharao ad 
Joseph: Ecce constitui Te super universam Terram Aegypti. (Genesis 39,40,41,42 
et caetera.)

64 ge<l>nuit
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Actum hunc illustrantes Quaestiones:

HISTORICAE

90 l-а. Dum Joseph in carcere detineretur, quorum et an felici eventu somnia inter
pretatus?

2- a. Quid postumo a pincerna liberando Joseph rogaverit, et an ille rogata 
perfecerit?

3- a. Sed quo tandem tempore summam hanc ingratitudinem agnoverint?
95 4-a. Quae erant Pharaonis somnia, quisque et quomodo interpretatus est?

5-a. Quis dignitatis gradus Josepho ob somniorum interpretationem contigit?

MORALES

ACTUS PRIMUS

Joseph a Fratribus suis in cisternam Veterem demittitur, ac tandem Medianitis 
loo Mercatoribus viginti argenteis venditus.

SCENA PRIMA

Finita Musica experge facta Dina somnium narrat.

Dina, Josephus

(Attracto sypario apparent Dina et Josephus dormientes inclinati in saxa.) 

los D ina
Superi, molestis tollite omen somniis, nec sinite, quaeso, pondus ullum tam 
malis inesse visis! Horror artus concutit corpusque totum frigidus sudor lavat. 
Heu, mea me mala urgent Dinam. (Josepho dormienti) Joseph, in occasum 
vesper est. Surge, Joseph, surge animae Dimidium meae! Dormis? Non credo, 

n o  Video, ut nictitas oculis. Ne te tantum simula! Eheu, suo ipse indormiscit malo. 
Ante pedes adolescentulus hic visus consistere mihi, totus langvidus, sordidus, 
sqvalidusque et sanguine pulcram aspersus canitiem. Invocavi, siluit, tractabam 
manibus, obmutuit, visus deniqve mihi est mortuus. Qvid haec praesagiant 
mali? Nescio. Sed me misellam mirus ivasit timor. Tentabo rursus, Joseph exci- 

115 tare.

97 [A M o ra les  után a kérdéseket már nem jegyezte le Du- 102 experre 
gonics.]
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Joseph 
Mitte me!

D ina
Soror sum tua, quae tecum loquor, Frater.

120 Joseph
Sine me, rogo, Soror!

D ina
Sino te, Frater, sino. Dormi, quousque lubet! Excedo domo, relinquo te solum, 
sed hi Te forsan oculi salvum et incolumem videre vix possunt. Vale Frater, 

125 aeternum vale! (Excedit Dina.)

SCENA SECUNDA

Joseph a Fratribus jubente Patre excitatus, somnium narrat, odium fratrum 
incurrit, corripitur a Patre.

Jacob, Ruben, Simeon, Levi, et reliqui

no (Josepho adhucdum somniante prodit Jacob portatus a Ruben et Simeone filiis,
requirit reliquos filios)

Jacob
Oh, Abrahamnak és Isaknak, az én Atyáimnak Istene, be meg áldottál engemet, 
midőn meg aggott vénségemnek allapottyára illy iffiakat engettél, kik énnekem 

135 szolgálnak! Hol vannak még a Többiek, edes fiaim? Mongyátok meg!

R uben
A nyáját őrizik Sichemben, édes Atyám Uram.

Jacob
Hiszem nem jamak most a ragadozó Farkasok, hogy az akol körűi kuttogvanki 

no vágják a bárányokat. Hijatok be őket, édes fiaim! Kik vattok itten?

R uben
Én vagyok a Te első szülötted, Ruben. 

S imeon
Én pedig Simeon, a másadik.

119 Frater <surge, nocte demum dormi. О’ pererio!> [Az 134 vénsegemnek 
olvasat az áthúzás miatt bizonytalan.]

348



145 J acob
A  k i s  J o s e p h e t  l á t t á t o k é  v a l a h o l ?

R uben
A  t ö b b i  B á t y a i n á l  l e s z  ő  i s .  M i n g y á r t  b é  k u r j á n t o m  ő k e t .  Ú j o n  le  K e n d  a d d i g ,  

m e r t  n e h é z ,  l a t o m ,  a z  á l l y á s .  H a i ,  h a i !  H a l l y a t o k é ’ J a k o b  f i a i ?  H a l l ó d é ,  L e v i ?

150 (Prodit Levi.)

L evi
H a l l o m ,  B á t y á m  U r a m .

R uben
A z  A t y á n k  h i v  b e n n e t e k e t .  H o l  v a n n a k  a  t ö b b i e k ?  

iss L evi
I t t  v a g y u n k  n e m  m e s z s z e ,  m e r t  u g y a n  j ó  f ű r e  t a l á l t u n k .  H a i ,  h a i !  H a l l o d e ,  J u d a ?  

(Sequitur Juda et Issachar Fratres.)

J uda
I t t  v a g y u n k  a z  I s s a c h a r r a l .

160 R uben
H i j á t o k  b é  a  t ö b b i t ,  Z a b u l o n  l e g e l t e s s e  a z  N y á j á t .

Issachar
H a l l ó d é ,  D á n ,  N e p h t a l i ,  G a d ,  A s e r ?  I t t  v a g y u n k  m i n n y á j á n ,  a p a m  u r a m ,  v a l a 
m e n n y i n  v a g y u n k .

165 J acob
I t t  v a g y u n k  m i n y á j á n ?  T e h á t  a z  ö r e g s é g e m  i s t á p j a ,  J o s e p h  h o l  v a g y o n ?

N eph ta li
K i  t u d g y a  a z  ő  c s a v a r g ó  ú t a i t .  S o h a  s e m  l a t z i k  a  N y á j á n á l .  M i n d é g  a l u s z é -  
k o n y k o d i k .  É d e  h a z a  h a i n a l  h a s a t t a t ú l  f o g v a  N a p  e s t i g  h e v e r .

no J acob
J o s e p h ,  a d s i s ,  f i l i ?

G ád
A h o l  a l u s z i k  b i z o n y  a z .  J ó  m o n d á  N e p h t a l i .  (E x c ita tu r  J o sep h .)  K e l y  f e l  i m m á r ,  

k e l l y  f e l ,  h o g y  e g y s z e r  m a g a d a t  a g y o n  a l u g y g y a d !

153 [A szerepnév utólag a sor fölé beszúrva.] 166 [A szerepnévtől az a z  szóig a sor fölé utólag beszúrva:]
ö reg ség em n ek  ista p ja
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J acob
U b i  f u i s t i ,  f i l i ?  Q v i d  t e  e x t e n d i s  t a n t u m ?

J oseph
A l t u s  c a p u t  o p p r e s s i t  s o m n u s .  R e l i q v i a s  e j u s  in  o c u l i s  h a b e o .

J acob
О  f i l i ,  c h a r i s s i m e !

J oseph  (Narrat somnium de visis a se manipulis:)
O , v e n e r a n d e  P a t e r ,  о  F r a t r e s  m e i ,  a u d i t e  m e !  D o r m i v i ,  P a t e r ,  t a l e q u e  s o m n i u m  

v id i .  H i  q v i  a d s t a n t ,  s a n g v i s  m e u s ,  a g r u m  u n u m  o b s e d i m u s  f e r t i l e m .  Q u o s  h i  in  
i l l o  M a n i p u l o s  m e c u m  / i g a v e r u n t .  C e r n u i  m e u m  v e n e r a t i  s u n t .  E r e c t u s  a u t e m  
m e u s  s t a b a t .

N eph ta li
I n v i s u m  h i s  F r a t r i b u s  e t  s u p e r b u m  c a p u t !  T e n e  o m n e s ,  u t  R e g e m  v e n e r a b i m u r .  
A n t e  t e  n e  p r o c i d e n t e s  t e  c e r n u i  a d o r a b i m u s .  F u n g u s  e r i s ,  n o n  R e x .

S im eon
N o n  s ic  i l l u d e r e  t a l e m  P u s i u m  N o b i s  j a m  s e n i b u s  l i c e t !

J osephus
I g n o s c i t e ,  f r a t r e s !  E q v i d e m  n o n  i l l u d o ,  s o m n i a  m e a  n a r r o .  (Narrat somnium de 
Luna, sole, stellis se adorantibus.) A t t e n d i t e  m a g i s ,  s e d  e t  a l i u d  h o c  v i d i  d i e  

P a t e r ,  S o l ,  L u n a ,  S t e l l a e  u n d e c i m  m e  v e n e r a t a e  s u n t .

(Reprehenditur a Patre.)

J acob
A c c e d e  a d  m e ,  f i l i  m i ,  J o s e p h ,  p r o p e r a  l u m e n  o c u l o r u m  m e o r u m !  V a h ,  T e  P u e 
r u m  m a l u m !  S o l  e g o ,  M a t e r  t u a  l u n a ,  F r a t r e s  h i  s y d e r a  T e  p a r v u l u m  a d o r a t u r i  
s u m u s ?  Q v a l e  h o c  v e r b u m ,  q u o d  l o c u t u s  e s ,  N a t e ,  v e r b u m  s u p e r b u m ,  v e r b u m  
i n s o l e n s  e t  m a l u m  e s t .

J oseph
I g n o s c e  P a te r !

J acob
I g n o s c o ,  F i l i .

184 Cligaverunt
197 [A Te beszúrva V ah  és a P u eru m  szavak közé.]

202 Pater <i>



205 J o s e p h

T e  e n i m  t e s t o r ,  e t  h a n c ,  q v a m  v i v o  v i t a m ,  v e r b i s  h i s ,  q u a e  l o c u t u s  s u m ,  n u l l u m  

m e  v o l u i s s e  o f f e n d e r e .  C r e d o  e q v i d ,  s i  q v i d  g r a v i u s  i n  t e  c o m m i s i ,  v e n i a m  m i h i  

d a t u r u m .

J acob
210 D o ,  f i l i ,  q v e m  r u r s u s  i n  a m p l e x u s  m e o s  r e c i p i o .

SCENA TERTIA

J a c o b i  F i l i i  a  P a t r e  d i m i s s i  c u m  i n d i g n a t i o n e  d i s c e d u n t  a d  P a s c e n d u m  g r e g e m ,  

J o s e p h o  r e t e n t o .  J a c o b  s a l u t a r i a  m o n i t a  d a t  f i l i o .

J a c o b ,  J o s e p h ,  A s e r ,  D i n a ,  R u b e n

215 (Excedunt ad Pascendum gregem, minantur Joseph. Dum discedunt, auditur
cornu venatorium, agnorum abeuntium balatus.)

J acob
V o s  a u t e m ,  f i l i i ,  q v i d  a c c i d e r i t  g r e g i  h a c t e n u s  r e v i s i t e ,  n e  f o r s a n  d i s p e r s i  a g n i  
i n v i a s  r u p e s  p e t a n t ,  a u t  L u p u s  d a m n a  f a c i a t .

220 A se r

E t  t u ,  v a t i c i n a t o r  N o b i s c u m  n o n  v e n i e s ?

J acob
I t e  r e l i q u i ,  J o s e p h  n u n c  m a n e a t  d o m i !

R uben
225 S a l v e t o  P a t e r !

J acob
F e l i c i t e r ,  F i l i i ,  T u  a u t e m ,  J o s e p h ,  s a n c t a  p r o g e n i e s ,  F i l i ,  a u d i ,  q u a e  d i c i t  P a t e r .  

D e u m ,  q v i  T e  c o n d i d i t ,  c o le !  S a n c t e ,  u t  P a t r e s  t u i  A b r a h a m ,  e t  m e u s  I s a a c  v iv e !  

T u m  m e j a m  s e n e m  v e n e r a t o  M a t r e m  t u a m ,  R a c h e l ,  q u i s  T e  c o n d i d i t ,  F i l i ?

230 J oseph  
D e u s !

J acob
E t  q v i s  e s t  R e d e m t u r u s  I s r a e l ?

223 [n u n c  utólag beszúrva a sor fölé.]
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J oseph
235 I l l e ,  q v i  m i t t e n d u s .

J acob
E t  q u a n d o  i d  f u t u r u m  e s t ?

J oseph
C u m  v e n e r i t  p l e n i t u d o  t e m p o r i s .  P a t e r  n o s t e r  p r a e d i c i .

240 J acob
M a g n o  m e g  g a u d i o  a f f i c i s ,  N a t e ,  q u o d  h a e c  f i d e l i  M e m o r i a  d e p r o m t a  i a m  b e n e  
d i l u c i d e  p r o f e r a s ,  e t s i  q u i d e m  j a m  a n n o s  h o s .  H a e c  t a m e n  t e  a n t e  e r o g a r e  v o l u i ,  
u t i  m a g i s  i n h a e r e a n t .  N o n  e n i m  h i s ,  q u a e s o ,  o m n i b u s  t e m p u s  u n q u a m  p e r d i m u s .  
U b i  e s t  D i n a  s o r o r ?

245 J oseph
P a t e r ,  n u n q v a m  e a m  s o r o r e m  a g n o s c a m  m e a m ,  d u m  p r i u s  o p t i m e  d o r m i v i  m u l 
t u m  m i h i  m o l e s t a  f u i t .

J acob
Q u o m o d o ?

250 J oseph
T e t i g i t  m e ,  t r a x i t ,  d e m u m  e x c i t a v i t .

Jacob
V o c a  p a u l i s p e r  in t r o !

J oseph
255 D i n a ,  s o r o r  m e a !  D i n a  t i m e t .  V e n i ,  P a t r i s  m a n d a t u m  e s t !  (P r o d it  D in a .)  H i c  

e s t .

Jacob
Q u i d  F r a t r i  f e c i s t i  t u o ,  F i l i a ?

D ina
260 S o m n i a v i  P a t e r ,  v i d i q u e  a n t e  m e  e u m  s a u c i u m ,  l i v i d u m .  H o c  e t  s o m n i u m  n a r 

r a r e  v o lu i .

J acob
P r o p t e r e a  i p s u m  e x c i t a r e  d e b u e r a s ?  M a l a  f i l i a ,  f l e c t a s !  N o n  v i s  c u r v a r e  g e n u a ?  
S u b i t o !

239 cum (1) venerit (2) plenitudo ($) temporis (3) [A sza
vak fölé írt sorszámok a szórendre vonatkozóan nem 
adnak egyértelmű utasítást.] [A következő mondat a 
sor fölé utólag beszúrva.]

242-243 e tsi... p erd im u s  [A margóra utólag beszúrva.] 
251 [A dem u m  szó a sor fölé írva utólag.]
255 [A tim e t szó a sor fölé írva.]
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265 J oseph
V i d e s ,  q v a r e  m e  e  s o m n o  e x c i t a s t i ?

D ina
O r o ,  P a t e r ,  s u r g a m .

J acob
270 N o n  s u r g a s ,  m a n e a s  f l e c t e n s !  E t  d i s c e  c o n c o r d i a m ,  q v a m  n i s i  h a b e a s !  P a c a t e  in  

M u n d o  n e q v i s  v i v e r e .

J oseph
I n t e r c e d o  p r o  i p s a .  J u b e t o  e a m  s u r g e !

Jacob
275 I n  t u a  p o t e s t a t e  e s t .

J oseph
V i d e s ,  e x c i t a b i s  m e  a l i a s ?  S e m p e r  e r g a  m e  b o n a  e r i s .  S u r g a s !  T a n t u m  t u  f l e c t a s  
a d h u c ?  N i h i l  m i h i  m a l i  u n q u a m  f a c i e s .  S u r g e  m o d o !  J a m  s u r r e x i t .

Jacob
280 V i d e ,  s i s  t u .  C u r  i n  c o n c o r d i a  v i v e r e  n o n  p o t u i s t i s ?  M e u m  h o c  m a x i m u m  s o l a 

t i u m  f o r e t .  N u n c  a u t e m ,  J o s e p h ,  f r a t r e s  q u i d  f a c i a n t  t u i ?  R e v i s e ,  G r e x  o v i u m  a u t  

i n  D o t h a i m ,  a u t  in  S i c h e m  e s t !  Q v i d v e  c i r c a  e o s  a g i t u r ?  Q v a n t o c i u s  r e f e r !  V e n i ,  

D i n a ,  a c c i p e  s e d e m ?  H a c  T u  p r o g r e d e r e  N a te !

(Excedit Jacob cum Dina. Joseph Fratres Reqvirit.)

285 SCENA QUARTA

E s c e d e n t e  J a c o b o  p r o d e u n t  o r d i n e  
F i l i j ,  q u i  d e  o c c i d e n d o  J o s e p h o  c o n s i l i a i n e u n t

R u b e n ,  L e v i ,  J u d a ,  I s s a c h a r ,  Z a b u l o n ,  D a n ,  A s e r

(Levi aspicit intra scenas, num alicubi Joseph lateat.)

290 L evi
E l  h o r d á  m a g á t  i m m á r  a z o n  á l o m  l a t ó  G y e r m e k ?  M a i d  m e g  n é z e m ,  n e t a l a n t á n  

e l  d u g ó d o t t  l é g y e n . . .  N i n c s e n  i t t ,  e l  l ó d u l t  i n n é t ,  d e  j ó l  v a n ,  m e r t  o l l y  h a m i s  é s  
I s t e n t e l e n ,  h o g y  v a l a m i t  h a l l  f e l ő l ü n k ,  a z  a t y á n k n a k  m i n d  b e  f e t s e g i ,  m é g  p e d i g

271 me (1) excitasi (3) e (2) somno [A helyes szórendet 271-272 e t d isce ... v ivere  [A margóra utólag beírva.] 
Dugonics a szavak fölé írt számokkal adja meg.] 291 alom
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295

300

305

310

315

320

325

a z o k a t  i s  b é  s ú g j a ,  m e l y e k b e n  s e m  h í r ű n k ,  s e m  T a n á c s u n k .  í m e ,  m o s t a n á b a n i s  
m e n ő  n a g y  s z e g e t  v e r e  a  f e j ű n k  l á g y á b a ,  m i d ő n  m a g á t  m i n n y á j u n k  k i r á l l y á v á ,  
m i n k e t  p e d i g  m a g a  s z o l g á i v á  а к а г а  v a l a  t e n n i .  N e  b u s u i ,  m e g  m u t a t o m ,  h o g y  

n e k e d i s  c s a k  k e t t ő  a z  o r o d  l y u k a ,  m i n t  n e k e m ,  T e  s e m  v a g y  j o b b  a  D e á k n é  

v á s z n á n á l !  N e  b u s u i ,  h a d d  j ő j e n e k  c s a k  b e  a  t ö b b i  a t y a m f i a i .  (Evocat ordine 
Fratres.) R u b e n ,  S i m e o n ,  L e v i ,  J u d a ,  I s s a c h a r  Z a b u l o n  D a n  N e p h t a l i ,  G a d ,  
A s e r ,  h a h o t á t o k é ,  s z e r e l m e s  A t y á m  f i a i  a z o n  h i v a l k o d ó  ö t s e n k n e k  b e s z é d é t ?

J uda
H a l l o t u k ,  i g e n ,  s z e r e l m e s  B á t y á m ,  s - a z e r t i s  f á i  a  s z i v ü n k ,  h o g y  ő  i l ly  k i s d e d  

l é v e n  m i n k e t ,  ö r e g e b b e k e t  o ly  g y a l á z a t o s s a n  m e g  c z á f o l t ,  m i d ő n  a t y a  f i ú  s z e -  

r e t e t e t  f e l  b o n t ó ,  ű d ő  v e s z t ő ,  á l o m  s - m e s e  f e i t e g e t ő  t s é l  c s a p  e s z t e l e n s e g e i v e l  

e l ő t t ü n k  e n y e l e g .  E g y  n a p  s e  é l l y e k ,  h a  m a i  n a p  a z o n  B á t y á i t  n y e v e l l ő  i f f i u n a k  
v e g é r e  n e m  j á r o k ,  e z e n  b o t o m  s z a k a s z t y a  m a  n y a k á t .

Issa ch a r
V e s z s z e k  e l  é n i s ,  h a  e z e n  f a r k a s t  i j e s z tő  g ő c s ő s ő m m e l  k i  n e m  ű z ő m  b e l ő l e  a z o n  

n a g y r a  v á g y ó  l e l k é t .  M i t  g o n d o l s z  T e ,  D á n ?

(Proponunt consilia occidenti Josephum.)

D an
É n  h a l g a s s a m e ’ e l  a z  ő  m i  r a i t u n k  t e t t  p o c s k i t ?  É n  e ’ ?  K é s z e b b  v a g y o k  m i n g y á r t  
e z e n  I s t r a n g a l  é l e t e m e t  m e g  r ö v i d í t e n i ,  m i n t  h o g y  e z e n  b e s t e l e n s é g b e n  c s a k  e g y  

n a p o t i s  t ő l c s e k .  í m e ,  m e n ő  s á p p ó t t  a z  o r c z á m ,  r e s z k e d n e k  m i n d e n  t a g j a i m  m é r 

g e m b e n .  A z  ó l t a  s e m  n e m  e t t e m ,  s e m  n e m  i t t a m ,  a m i n t i s  t u d g y á t o k ,  m i o l t a  a z o n  
b e s t e l e n s é g  u t á n  a z  a t y á n k t ű l  a  l e g e l t e t é s r e  k i  k ü l d e t t ü n k .  M i n d a z o n á l t a l  i g a s -  

s á g o t  m o n d o k :  h a  m i n g y á r t  T i  m i n y á j a n  ő  n e k i e  m e g  e n g e t t e k ,  é n  m e g  n e m  

e n g e d e k ,  h a n e m  e z e n  p á s z t o r i  b o t o m m a l  h a s í t o m  m a  k é t  f e l é  a  n y a k a  c s i g á j á t .

L evi
Ú g y  g o n d o l l y á t o k e  m i n y á j á n ? . . .  E m b e r s é g e s  e m b e r e k  v a t t o k ,  k e d v e s  T e s t v é 

r i m ,  a d g y á t o k  i d e  a  k e z e t e k e t  b i z o n s á g  h e l y é b e ,  h o g y  e z e n  s z a v a t o k a t  m e g  n e m  
m á s o l l y á t o k .  O h ,  r a g y o g ó  f é n y e s s é g !

(Hic demittitur gladius coruscus ex superiori parte theatri qvem omnes flexis 
genibus excipiunt tanqvam a Deo missum ad occidendum Joseph.)

D an
О ,  T ü n d ö k l ő  v i l á g o s s á g ,  b o c s á s k o d g y á l l e ,  s z e m e m  v i l á g á t  m e g  t o m p í t ó  r a 
g y o g á s !

295 kirallyává 304 feitegető; esztelensegeivel
296 szolgaivá 314 orczám
302 fai 322 <L> Oh
303 m id ő n  ... en y e leg  [betoldva a margón] 326 Tündöklő
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330

335

340

345

350

355

L evi
í m e ,  m i n n y á j á n  T e  s z o l g a i d  v a g y u n k ,  m i n n y á j a n  T e  n é k e d  e n g e d e l m e s k e d ü n k ,  

j ő j  l e  h o z z á n k !

Issachar
N y u i c s d  i d e  e z e n  r a g y o g ó  a j á n d é k o d a t ,  n e  h ú z d  t ő l e m ,  a d d  i d e ,  h o d s z a  i m m á r ,  
b o l d o g  I s t e n ,  b e  e l  v o n s z a  t ő l e m ,  k é r j e  v a l a k i ,  t a l á n  f o g a n a t o s b  l é s z e n  k é r é s e . n

Z abulon
H a  K e d v e s  v a g y o k  e l ő t t e d ,  é d e s  v i g a s z t a l ó m ,  n y u i c s d  l e  k é r l e k  e z e n  J o s e p h  

h a l á l á r a  n y u i t a t o t t  f e g y v e r t . . .

(Gladium accipit Zabulon, haeret attonitus, furore repletur.)

H o l ,  h o ,  h o ,  h o ,  h o l ,  h o l ,  h o ,  h o l ,  v a g y o n  a z  J o s e p h ,  h o ,  h o l ,  h o ,  h o ,  h o l ?  E r e d g y  

k i ,  R u b e n ,  á l l y a d  a z  ő r t ,  j e l e n c s d  m e g  e l  j ő v e t e l i t  m a i  n a p  e  v i l á g b ú i  k i  m ú l a n d ó  

J o s e p h n e k .  S z e r e l m e s  T e s t - v é r i m ,  a k i  e z e n  k a r d o t  k e z e i m h e z  j u t a t t a ,  m e g  h i 

s z e m ,  L é l e k  v a l a ,  m e r t  u g y a n  a n n y i r a  e l  f o g á  a z o n  v i l á g o s s á g  a  s z e m e m  f é n y é t ,  

h o g y  m o s t a n a b a n i s  e g y  h e l y e t  k e t t ő t  l á to k .  O h ,  A n g y a l t u l  a d a t o t t  a j á n d é k ,  
e z e r s z e r  m e g  e z e r s z e r  m e g  t s o k o l l a k .

(Exosculatur gladium, pertentat aciem.)

H a d d  l a s s ú k  a z  é l é t :  m i n d e n  m e s t e r s é g g e l  v o n a t o t t  b e r e t v a n á l  é l e s s e b b ,  i n n é t  is  

m e g  i s m e r s z i k  a z  A n g y a l i  M u n k a .  (Tangit singulos gladio, ut animosiores sint 
ad occidendum Joseph.) A z  t e h á t ,  a k i  é n  b e l é m  ö n t ö t t e  e z e n  g y ö n y ö r ű  
m e r é s s é g e t ,  e n y i m h e z  h a s o n l ó t  ö n t s ö n  t i  b e l é t e k i s ,  a t y á m  f i a i ,  h o g y  e g y  s z i v e i ,  
e g y  a k a r a t t a l  j á r h a s s u n k  m a  v é g é r e  a  m e g  d ű h ő d ö t t  ő t s é n k n e k .

(Exagitantur et furiunt.)

R uben
N o s z s z a ,  k e d v e s  ő t s é im ,  n e m  m e s z s z e  a z  J o s e p h ,  j ö n  i m m á r ,  g o n d o l o m ,  a z  

A t y á t ó l  k ő l d e t e t t  k i ,  h o g y  m e g  l a s s a ,  m i t  t s i n a l u n k  m i  a  L e g e l t e t é s s e l .

(Nunciatur adventus Josephi.)

Issa ch a r
M e s z s z e  v a g y o n e ’ m é g ?

330 engedelmeskedünk; hozzánk < > ISSACHAR [olvas- 341 hiszem < Isten Angyala> Lélek 
hatatlan törlés] 345 élet

333 kérésé 348 hasonlót
335 előtted
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360

365

370

375

380

385

R uben
H o g y  k ö z e l  v o l n a ,  a b b a n  s e m m i  s i n c s ,  d e  n e m  s o k á r a  i t t  t e r e m ,  ő  n é k i e  k e l l  
p e d i g  l e n n i ,  m e r t  l á t t á m ,  v a l a m i n t  a  g á l y á k o n  a  v i t o r l á k ,  ú g y  l o b o g o t t  a  v á l l á n  

a z  ő  t a r k a  k ö n t ö s s é .

Z abulon
M e l l y i k  r é s z e n  j ö n  b e ?

R uben
E z e n  t a l á n ,  m e r t  e r r e  t é r ü l t .

Z abulon
E r e s z  e n g e m  id e :  s o h a  e  m a i  n a p n á l  t o v á b b  n e  t e n g e s s e m  é l e t e m  ó r a i t ,  h a  m a  

e z e n  k a r d o t  s z i v é b e n  n e m  v e r e m ,  e d d i g  v e r e m  b e l é ,  i g y  k e v e r e m  m e g  b e n n e .

A s e r

Ú g y ,  d e  h a  e r r e  a z  ú t r a  t s a p n a  m a g á t ,  s - e r r e  t a l á l n a  b é  j ö n n i ?

Z abulon
A l l y  o d a ,  A s e r ,  h a l l ó d é ,  S i m e o n ,  a m o t t  l e s d  m e g ,  L e v i ,  j ő j  id e ,  J u d a  a m o d a ,  

I s s a c h a r ,  i t t  l é g y ,  N e p h t a l i  a m o t t ,  D á n ,  G a d ,  K e r e s s e t e k  m a g a t o k n a k  h e l y e k e t !  
(Zabulon disponit omnes per scenas.) E m e l l y é t e k  f e l  m i n n y á j á n  a  G ő r t s ő s t .

J ő j  b e  m o s t ,  h a l á l n a k  f i a ,  J o s e p h ,  e z e n  a z  h e l y e n  e i t e d  e l  a  f e j e d ,  h a  é n  f e l é m  

j ő v e n d e s z s z .

S e n i o r  n a t u  R u b e n  r o g a t  c e t o r o s  n e  s a n g u i n e m  J o s e p h i  e f f u n d a n t ,  s e d  e u m  in  
p r o x i m a m  v e t e r e m  c i s t e r n a m  d e j i c i a n t ,  q u o d  d e n i q u e  a e g r e  a d  i p s i s  i m p e t r a t

S z e r e l m e s  T e s t v é r i m ,  J á k o b n a k  f i a i ,  h a l l y á t o k  a  t i k t e k e t  m i n d e n k o r o n  k e d v e l l ő  

B á t y á t o k  a l a z a t o s  k é r é s é t ;  u g y e  b i z o n n y á r a  T e s t v é r ü n k  a  J o s e p h . . .  H a  t e h á t  a z  

ő  v é r é t  k i  ő n t y ű k ,  m a g u n k  v é r e  ö n t e t i k  a z  f ő i d r e ,  é s z t é t  m é g  a  f e n e v a d a k  s e m  

t s e l e k e s z i k .

(Elevatis baculis exspectant ingressum Josephi.)

SCENA QUINTA

R u b e n ,  S i m e o n ,  L e v i ,  J u d a ,  I s s a c h a r  e t c .

R uben

366 ne < > tengessem [olvashatatlan törlés] 
369 ha er< >re [olvashatatlan törlés]
375 felem

382 tik <ng> teket
383 kedvello
384 vérét
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(Demittunt omnes baculos, et Rubenum axaudiunt.)

A s e r

M i t  m o n d  k é d ?

R u b e n

зад A z  I s t e n  e l l e n  v é t k e z ü n k ,  h a  e z e n  a r t a t l a n  J o s e p h n e k  v é r é t  s z o m ju h o z z u k .  

J u d a

N e  k i a l c s ,  m e r t  m i n g y á r t  k e t t ő  h a s í t a l a k .

R u b e n

K é r l e k  b e n n e t e k e t ,  é d e s  ő t s e im ,  e n g e d g y é t e k  m e g  a z  é l t i t .

395 Issachar
H a l g a s s ,  á t o k  a l á  v e t t e t e t t !

R uben
(F le c ti t  R uben , ro g a t:)  О ,  K é r l e k ,  О !  

Issachar
400 H a l g a s s ,  m e r t  t ü s t é n t  o d a  l é s z e l ! 

R uben
I m h o l ,  t é r d r e  e s e k  e l ő t t e t e k .

Z abulon
H o d s z a  a  n y a k a d a t .

405 R uben
J a i ,  n e m  a d o m .

Z abulon
H o d s z a ,  m i n g y á r t  k i  k e r g e t e m  a  l e l k e d  b e l ő l e d .

R uben
410 J a i  k é r l e k ,  é d e s  ő t s é m !

Z abulon
N e  k i a l c s ,  m e r t  m i n g y á r t  a  t o r k o d b a n  v e r e m  e z e n  J o s e p h n e k  k é s z í t e t t  f e g y v e r t !  

R uben
I m h o l  a  n y a k a m ,  i n k á b b  e n g e m e t ,  m i n t s e m  a z  J o s e p h e t .

390 vérét 398 Kerlek
396 vetsetett
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415

420

425

430

435

440

445

ISSACHAR
E g y g y e t  s e  m u k k a n y ,  m e r t  t ü s t é n t  f e l  d a r a b o l l a k !

R u b e n

H a  m e g  h a l l y a  a z  A t y á n k ,  b i z o n y  s z o m o r ú s á g g a l  t o l l y u k  m e g  ő s z ü l t  f e j i t  a  k o 
p o r s ó b a .

L e v i

J a i ,  m i t  t s e l e k e d g y u n k  e z e n  t ő l ü n k  e l  p á r t á i t  b á t y á n k n a k ?  H a l g a s s ,  e g y g y e t  s e  
p i s z s z e n y !

R u b e n

E n g e d g y e t e k  m e g  n e k ie !

L e v i

M é g i s  m e r s z  s z o l l a n i ?

R u b e n  ( O s c u l a t u r  p e d e s : )

J a i ,  m i  t é v ő  l e g y e k ,  i m h o l  a  l a b o t o k  n y o m a i t  m e g  c s o k o l o m ,  k é r l e k ,  é d e s  S i 

m e o n  ő t s é m !

S i m e o n

L o d ú l y  t ő l e m ,  m é g  a  m é r e g  f e l  n e m  f o r r o t t  b e n n e m !

R u b e n

K e r l e k  L e v i .  K é r l e k  m i n n y á j a t o k a t ,  J a k o b  s z ü l ő t t i t .

D á n

T e h á t  m i t  t s e l e k e d g y ű n k  v é l e ,  m o n d  m e g ?

R u b e n

A m o t t  e g y  ó  k ú t ,  a b b a n  v e s s é t e k ,  h a d d  h a l l y o n  m e g ,  c s a k  a  v é r é n e k  h a d g y a t o k  
b é k é t .

Issachar
I m h o l ,  m e n ő  b a i t  s z e r e z  m i n e k ü n k  e z e n  v é n  k u v a s z !  J a i ,  m i t  c s e l e k e d g y u n k  
v é l e ?

R u b e n

D e  u g y a n  c s a k  e r e s z s z é t e k  l e  a  s z i v e t e k b e  e z e n  g o n d o l a t o t :  m i  h a s z m m k  v o l n a  
a z o n  á r t a t l a n n a k  v é r é b e n ,  h a  m e g  ö l n é n k ,  m e g  h a l n a ,  t o v á b b á  m i  l e n n e  b e l ő l e ?  
N é z z é t e k  m e g  a  v é g e t  m i n d e n  t s e l e k e d e t e k n e k ,  m i  k ö v e t k e z i k  b e l ő l e .  N e m

437 vérének 444 véreben
438 bekét 445 következik 
443 hasznúnk
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o k o s s á g ,  m i k o r  a z  e m b e r  c s a k  e l e i r e  v i g y á z ,  d o l g á n a k  k i  m e n e t e l é t  n e m  f o n -  
t o l l y a ,  a  m e l y  f e l  t e t t  s z á n d é k u n k  m i v o l t a t  m e g  m u t a t t y a .  G o n d o l l y a t o k  é d e s  

ö r e g  J a k o b  A t y á n k n a k  v é n s é g é v e l  v a l a m i t ,  b i z o n y ,  h a  m e g  h a l l y a  ( a m i n t  m é g i s  

h a l l y a ,  m e r t  i l l y  i s z o n y ú  v é t k e t  a z  U r  I s t e n  e l  n e m  s z o k o t t  s o k á i g  r e i t e n i )  h a ,  

450 m o n d á m ,  e z t  m e g  h a l l y a ,  n a g y  k e s e r ű s é g g e l  h o z z u k  m e g  ő s z ü l t  f e j é t  a  k o p o r 

s ó b a n .  E z e k r e  t e k i n t v é n  l e g y e t e k ,  k é r l e k ,  ő  n é k i  i r g a l m a s o k .

L evi
M i t  g o n d o l t o k  e z e n  r e m é n k e d ő  B á t y á n k  p a p o l á s a  f e l ő l ?

Z abulon
455 É n  b i z o n y  c s a k  a z t  g o n d o l o m ,  h o g y  m i n e k  e l ő t t e  a b b a n  a z  k ú t b a n  v e t t y ű k ,  m a i d  

j ó l  m e g  v e r e m  i t t e n ,  h o g y  h a m a r á b b  m e g  h a l l y o n .

R uben
N e  v e r d  m e g ,  é d e s  ő t s é m ,  h i s z e n  ú g y i s  m e g  h a l  ő  s z e g é n y k e .

(Dán adducit Rubenum ad puteum per capillos.)

460 Z a bulon
D e  l á t ó d é ,  h a  v a n  s z e m e d ,  h o g y  e  k u t b a n  s e m m i  v i z  n i n c s e n ,  h á r o m  n a p o k i g i s  e l  

é l n e  b e n n e ,  h a  v e r e t l e n ü l  b e  t a s z i t a n ó k ,  é s  k i  t u d g y a ,  h a  a z  A t y á n k  e r r e  k u t t o g -  

v á n  a  g y e r m e k  s i k o l t á s á t  m e g  h a l l y a ,  b e n n e  v e s z t ü n k  m i n y á j a n ,  m i n t  B e r t ó k  a  

c s i k b a .

465 R uben
J a i ,  I s t e n e m ,  I s t e n e m ,  b a r  e  v i l á g o n  s e  v o ln é k !

D án
T s a k  v e r e t l e n ü l  v e s s ü k  t e h á t  b e l é ,  m e r t  e z  a z u t á n i s  k i  k o t y o g j a  a z  a t y á n k n a k ,  h a  

a z  ő  k é r é s é n e k  e l e g e t  n e m  t é s z ű n k .

470 J u d a

J o b b i s  l e s z ,  é d e s  T e s t v é r i m ,  t s a k  ú g y  t a s z i c s u k  le .

L evi
N o  m e g  e l é g s z e l e ’ v é l e ?

R uben
475 I g e n i s  m e g  e l é g s z e m .

L evi
Ú g y  t s e l e k e d g y ű n k  t e h á t . . .  h a l g a s s a t o k ,  i t t  v a g y o n  i m m á r  a z  Á l o m  N é z ő .

477 Alom
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SCENA SEXTA

480  J o s e p h  a  F r a t r i b u s  s u i s  i n  c i s t e r n a m  t r u d i t u r

J o s e p h ,  R u b e n ,  S i m e o n ,  e t  c e t e r a  

(Prodit Joseph, salutans Fratres.)

J o seph
S z e r e l m e s  T e s t v é r i m ,  l e g y e t e k  e g é s s é g e s s e k .  

Issa ch a r
485 H a ,  H a ,  H a ,  H a ,  k e d i s  i t t  t e r m e t ,  é d e s  ő t s é m  U r a m ?

Z abulon
H o g y  m o n d á  k é d ?

D án
M i t  m o n d  k e d ,  h a l l y a  K e d ?

490 (Ordine illudunt Josepho.)

J oseph
M i t  t s e l e k e s z i k  k e n t e k ,  é d e s  B á t y á m  U r a i m é k ?

J uda
E in y e ,  T e  g o n o s z  g y e r m e k ,  é d e s s e k  v a g y u n k  m o s t ,  a n n a k  e l ő t t e  p e d i g ,  m i k o r  a z  

495 á l m o d o z ó  e s z t e l e n s é g e d e t  b e s z é l g e t é d ,  a z  ű r ő m n é l i s  k e s e r ű e b b e k  v a l á n k !  
H a l l y a k é d ,  k i g y e l m e d e ’ a m a z  á l o m  lá tó ,  h o d s z a  v e s d  l e  a  k ö n t ö s ö d é t ,  m e r t  m e g  
k e l  h a l n o d .  (Exuitur veste colorata.)

J oseph
J a i ,  J a i ,  J u d a  B á ty á m !

500 Juda
H a l g a s s ,  e g y g y e t  s e  m u k k a n y ,  m i n d g y á r t  p o r r á  z ú z l a k .  

J o seph
J a i ,  K é r l e k  m i n y á j á t o k a t ,  о ,  j a j !

G ad
sós N i n c s  g r a t i a ,  n e  k i á l t o z z !  (Flectendo rogat.)

503 о ja j  [betoldva] 504 G A D  [ráírva a jajra]
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510

515

520

525

530

535

J o s e p h

O h ,  é d e s  v é r i m !

O m n e s

H a l g a s s ,  á t k o z o t t !

D á n

M e r t  m i n g y  á r t  a g y o n  s u i t a l a k !

J o s e p h

J a i ,  R u b e n ,  é d e s  b á t y á m ,  R u b e n ,  s e g i c s !

R u b e n

M e g  i n d ú l  b i z o n n y á r a  a z  a t y a  f i ú t  s z e r e t ő  v é r  a  s z i v e m b e n .  O h ,  é d e s  ö t s é c s -  
k é m !

J o s e p h

É d e s  B á t y á m ,  O ,  K e d v e s  B á ty á m !

R u b e n

J ö v e l ,  é d e s  J o s e p h e m  é n  f e l é m !

L e v i

E l  n e  e r e s z s z é t e k ,  m a i d  e l  v i s z i  v a l a h o v á .

R u b e n

N e m  v i s z e m ,  c s a k  e g y e t  s ú g o k  a  f ű l ib e .

I S S A C H A R

J e r ,  m e n y ü n k ,  Z a b u l o n ,  a l l y u n k  i s t r á s á t ,  n e  t a l á n t á n  t ő l ü n k  e l  s z a l a d g y o n .

(Ruben secreto animat Josephum.)

R u b e n

S z e r e l m e s  é d e s  ő t s é m ,  J o s e p h ,  i m e ,  v a l a m e n y i n  j e l e n t  v a n n a k  a  T e  b á t y á i d ,  
e g y e n l ő  a k a r a t t a l  e l  t ő k é l l e t t é k ,  h o g y  t é g e d e t  m e g  ő l l y e n e k .  A l i g  v e h e t é l e k  k i  a  

k e z e k b ő l ,  m é g i s  a r r a  v i t t e m  ő k e t ,  h o g y  e z e n  ó  k ú t b a n  b é  v e t t e s s é l ,  d e  n e  i r t ó z  
t ű l e ,  m e r t  é n ,  m i d ő n  ű k  a  l e g e l t e t é s r e  m e n e n d e n e k ,  k i  v o n l a k  a z o n  k u t b u l  t é 
g e d e t .

J o s e p h

J a i ,  d e  m e g  h a l o k  a  v i z b e n .

515 otsécském
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R uben
E g y  t s ő p e t  s e  f é l y ,  n i n c s  b e n n e  v iz .  

J oseph
N e m  h a l o k  t e h á t  m e g ?

540 R uben
N e m  é p p e n .

J oseph
U g y - d e  h a  n a g y o n  le  e r e s z t e n e k ?  

R uben
545 Ú g y  m á r  m e g  h a l n á l .

J oseph
O h ,  é d e s  f e j e m ,  m i r e  j u t o t t á l !

R uben
N e  f é l y ,  n o ,  m a i d  é n i s  o t t  l é s z e k ,  m i d ő n  a z o n  g ö d ö r b e n  v e t t e t e k  

550 Z abulon
H u z z u k  e l ,  I s s s a c h a r ,  m i t  g y ó n t a t t y a  a n n y i t !

J oseph
J a i ,  J a i ,  e l  n e  h a d g y ,  R u b e n ,  R u b e n ,  J a i !

R uben
555 N e  f é l y ,  v e l e d  m e g y e k .

L e v i

T é r d e p e l y  é l ő m b e n  g y e r m e k :

(Flectit Joseph.)

T e  b á t y á i d  h a r a g j á t  f e l  i n d i t o ,  s - m i n d e n e k  n e v é b e n  g á z o l o ,  I s t e n t e l e n  G y e r m e k ,  

560 h a l l y a d  u t o l s ó  s z e n t e n t i á d a t :  B é  v e t t e t v é n  e z e n  ó  k ú t b a ,  o t t  o k á d o d  k i  a  n a g y r a  

v á g y ó  l e l k e d e t .  í m e ,  i h o l  a z  é l e t e d :  a  m e l l y é r t  m á r  m o s t  n e m  a d n é k  e g y  k e c s k é t .

(Frangit Levi bacillum uti in Judicio.)

545 mar 554 [Rt/ßEWbetoldva]
549 midőn
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ISSACHAR
Noszsza, ragadgyuk fel immár, emeld Zabulon.

565 (Surripitur Joseph.)

Joseph
Jai, Ruben itt vagye’?

Ruben
Itt vagyok, édes ötsém, itt.

570 Joseph
Jai, Gyere velem!

Ruben
Egy tsőppet se fély, kőssűkbe szegénynek a szemeit, ne lassa az vermet... Itt va
gyok én, Joseph, ne fély... itt vagyok, ne fély, mikor mondom.

575 Zabulon
Erezd le, Issachar. Erre ally, Simeon, Te Issachar, amarra, Ruben, fogd meg 
a lábát, maid meg ragadom én az Üstőkit, emeld, Ruben, föl, fogjatok meg a 
kezeit, no most, erezd, jobban föl emeld, Ruben, indúly, fővel botsattyuk le, no 
most...

580 Omnes
Hopszá!

S C E N A  S E P T I M A

Fratres Josephi tanqvam de optimo a Se perpetrato facinore gratulantur, quod 
Josephum in cisternam detruserint

585 Ruben, Levi, Juda, Zabulon, Nephtali, Dan, Aser

Levi
így végződik ki e világból a fel hivalkodott és mindenekben nagyra vágyó ember. 

A ser
így jamak végekre az ugorka fára ugradozó esztelen iffiaknak. Mink tehát, akik 

590 ezen malom kővet fejünkről le hárítottuk, jer vigadgyunk.

(Sedent et comedunt.)

569 otsem 590 fejünkről
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S i m e o n

Űllyűnk le és kenyerezzűnk, tudgyátok, még az uz’ormát ma meg nem ettük. 
Hallode Ruben, nézd meg a nyáját, ne talántán valami kár esett benne...

595 (Revidet Ruben gregem.)

... együnk, ha lesz mit.

R u b e n

Jai, Jai, Jai, Farkas, Farkas, Farkas...

(Exeunt omnes ad clamantem.)

600 Be meg csa/tam őket, egygyetlen egy farkast se láttám, szaporán, édes Josephem, 
szaporán, még be nem jönnek a Bátyáid, hodsza a kezed, maid ki húzlak... (Cla
mant contra lupum.) Szaporán, ihol jönnek immár!

N e p h t a l i

Semmi farkast sem láttunk.

605 Gad
Semmi sem volt bizott.

N e p h t a l i

Mit csinálsz te, gyertek szaporán, gyertek, itt a farkas ni, maid ki huzza a verem
bűi a bárányt.

610 (Rapiunt Rubenum.)

S i m e o n

Mit köllöt te néked cselekedned, ezé az emberség?

R u b e n

Csak egy kis kinyeret akartam neki adni.

615 S i m e o n

Csak azért kiábált most a farkasra, hogy mi ki szaladván ő addig Josephet ki 
vonnya, be jó, hogy illy hamar be érkezénk, ezért Te bizony meg bűntetődől, 
feküdgy le: (Percutitur Ruben:) kely fel most, mdszor ne jár a magad kénye 
után, addig nyutozz, még a lepled ér. Üllyűnk le most, és vigadgyunk.

620 JOSEPH (Clamat Joseph ex cisterna.)
Jai, irgalmas Bátyáim!

592 <JUDA> SIMEON 
596 együnk 
600 csaktam

602 jönnek
605-607 [G AD  ... N E P H T A L Ibetoldva] 
618 fekudgy; maszor
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625

630

635

640

645

650

D an
Halgass, Gyermek, hajol van dolgod!

J o s e p h

Jai, kénlódok.

N ephtali
Ha fel kelek, Te, mindgyart agyon suitalak, kénlódol, kénlodgyal!

J o s e p h

Jai, meg halok.

N ephtali (Surgit Nephtali et interimere vult.)
Csak látom, hogy nem fog ezen a fegyver. Te, latod észt a botot, mindgyárt kettő 
hasítom a fejed lágyát. Meg halok, haly meg, bizony gondolom, nem azért 
vettetél azon gödörbe, hogy éllyél. Csak szőj még egyet, szói, ha van szived, adok 
én neked, ne busui, hiszen nagy sok tormát túr ezen gyerek a mi orrunk alá.

J u d a

Soha se bántsad biz azt, hadd kiaballya ki magát. Vigadgyunk mi, azon kráko- 
goval ne gondollyunk!

C H O R U S

Argumentum ex Horatio Liber 2. ode. 7.
Retinenda mediocritas, et animi in utraque fortuna aequabilitas

l us Mértékletes ségnek bizonyos Javait,
Aranyat meg ható sok féle hasznait 

Ha meg érteni kívánod,
Gondold el bár magad sorsod,

Fel fuvalkodásra 
Hogy bizony nincs módod.

2US Bolondság embernek ég ellen tsapdosni,
Zöld ugorka fára méltósággal hágni,

Mert szerencse akkor űt rá,
Mikor ingyen sem gondolná, 

s-azt üti labarúl,
Ki meg sem álmodná.

633 gödörbe; ellyél 634 so k  [betoldva]
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655

660

665

670

675

680

685

3US Lám az eget érő Tölgy fák mint dűllőgnek, 
Nád szálakkal pedig szélvészek nem érnek, 

Magos Tornyok tsattogástúl 
Döntetnek égi nyilaktól,

Midőn veszszőbül font 
Gunyhó meg nem ingűi.

4US Trucz tall módra forgo tündér világ rabja, 
Hányszor a szerencse éltedet forgattya, 

Midőn Sással födött házban, 
Sokszor iszapos hailékban,

Árva Maradékot 
Veti uraságban.

5US Jobb tehát embernek egygyűgyűen élni, 
Alacsony hailékban Senkitűi sem félni, 

Kevellyeknek fittyet hánni 
s-Hasonlókkal barátkozni,

Mikor Kedve tartya, 
Vélek vigadozni.

SCENA OCTAVA

Mercatoribus Ismaelitis Joseph a Fratribus suis 
viginti argenteis venditur

Ismaelitae, Ruben, Simeon, Juda, Issachar, etc.

(Terminato choro sit Musica orientalis, interim prodeunt Ismaelitae Mercatores.)

I S M A E L I T A  P R IM U S

Geliebte Reisgefärten euch ist nicht verborgen, was ungeheuer vor Schicksaa
len wir entragen müsten, bis wir vor den ansersten Gegenden das osts durch eine 
langwirtige reisfahrt anhero sein angelanget. Sehet die nothwentige Lebens- 
Mittel, die wir mit uns brachten sind darauf gangen, unsere Camel-Thir schmach
ten von Mattigkeit, die unebene, und heckerichte Weege haben unser Kröfften 
erschöpft, und was noch mehr Schmack das schöne Gnäblein erblaste vor Unge
mach des Hummels, nur der Reib Schwirigkeiten, und es hat überall das an- 
sehen, der Hunger würde auch unsere ermatte Seelen, in Gleiches Unglick 
stürtzen, wofare wir durch eine kluge Vorsichtigkeit unsere sach nicht anderst 
anstellen werden, sondern folget meinem Rath so ist dem Schicksaal schon 
abgeholfen.

676 Az izmaeliták gót betűs német szövegének olvasata 682 [A S ch m a ck  szó olvasata bizonytalan.] 
SZELESTEI NAGY László munkája.
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Ism AELITA SECUNDUS
In unglicks fallen kan sich der mensch eines gutten Raths nicht entbehren.

690 I S M A E L I T A  P R IM U S

Sehet diese eben Fälder auf diesen wollen wir lagern. Die fette Weide wird den 
Camel-Thiem angeneme Nahrung geben, das sie sich widerum erhöhen mägen. 
Unsere ermüdete Geister sollen erqvickt, und der Mangel durch Einschaffung 
der Lebenr mittln erselgt werden.

695 I S M A E L I T A  S E C U N D U S

Albere Gedanken! Wie auf diesen öden Földere werden wir Lebens Nahrung 
einhandlen können? Ich schlag die Augen gen Osten, oder Westen, gen Nord 
ader Mittemach, so erblicke ich nichts, als eine erschröckliche Wisteney und 
Wohnung der wilden Thieren.

700 I S M A E L I T A  P R IM U S

Diese Steige, und Strassen sind genügsame Versicherungen, das nicht weit ein 
Dorff, oder eine Stadt entlegen seye, die Menschen spuren erregen in mir eine 
Hofung, das wir einen Menschen antreffen werden, der uns antente, unter was 
Gegend des Himmels wir herumschweifen.

705 I S M A E L I T A  S E C U N D U S

Ach, du widmest deine Hoffnung auf ein blonden Ungefehr, durch welches 
unzelige Menschen sind hinter das Liecht gestüret worden.

ISMAELITA PRIMUS
Die Hofnung mit sichere Meckmahlen unterstützt, widmet sich nicht auf das 

710 Ungefehr.

ISMAELITA SECUNDUS
Ach, Himmel, was sehe ich! Sind es gefälte Rumpfe oder sind es Menschen in 
der That, die altort in einem dichten Thatten ligen, will näher hinzugehen, und 
die Sache gen er in Augen schein nehmen... unterhaftes Glick, würkliches sind 

715 Menschen. Es scheint: der günstige Himmel erkläret sich auf einmahl für uns, 
lasset mich hingehen, sie erfragen, welche Gegend des Himmels uns umsch
ließe? Sind gegrüst ihr Männer! Saget uns was das für eine Lantschafft seye, in 
welcher wir uns befinden, welche Gegend des Himmels uns umschließe und wer 
ihr seyet, ober ob einer unter eich zu finden ist der unsere sprach redete...

720 Gád
Micsodát, mit mond kigyelmetek?

691 oeben[olvashatatlan törlés]
694 [Az e rse lg t szó olvasata bizonytalan.] 
698 [A W isten ey  szó olvasata bizonytalan.] 
703 wir <>einen[olvashatatlan törlés]

706 [b londen  beszúrva.]
707-708 worden oISMAELITA[olvashatatlan törlés] 
709 m e o c k m a h le n  [részben olvashatatlan]
714 gen< >er [törlés miatt olvashatatlan.]
719 [Az u n te r  szó olvasata bizonytalan.]
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ISSACHAR
Látom én, nem tudnak azok emberül.

Gad
725 Mein Herr, Nem tudunk nichts taits beszelleni.

ISMAELITA SECUNDUS
Erit fortasse inter vos, qvi vei latina lingva loqvatur?

Gad
Illa qvidem vobis servire possum.

730 I S M A E L I T A  S E C U N D U S

Dicite ergo nobis, qvae nos regio excipiat, qvi vos estis?

Gad
Terra haec? Terra est Chanaan. Hebraei sumus. Ab uno omnes sene Jacobo 
geniti filii. Gregem hic in Sichem pascimus. Sed qvi vos?

735 I S M A E L I T A  S E C U N D U S

Medianitae sumus. Victui necessaria qvaerimus.

Gád
Hogy ők Maedianitai Ismaelita Kereskedők, el fogyott eledelük helyébe valamit 
venni akarnak.

740 ASER
El adhatunk Nekiek egy nehány bárányt. Kérdezd meg, ha kőlletike’!

Gád
Anne agnelli vobis placebunt, eos levi admodum pretio vobis distracturi sumus.

Ismaelita secundus 
745 Placent certe, eos utique ememus.

Ismaelita tertius
Roga, num qvempiam puerulum non habeant in locum defuncti Ismaelitis!

Ismaelita quartus
Estne ergo puerulus vobis, qvem venderitis?

750 Gád
Egy gyermekrűl kérdeznek, ha volnae’, akit a meg holt Isiméiért meg vehet
nének.
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J u d a

Szerelmes Testvérim, ime, szerencse a kezűnkben! Mi hasznunk lészen, ha ezen 
755 ó kutban meg halálozik? Adgyuk el inkább!

S i m e o n

Énis csak ugyan azt gondolom. Jutassuk kezűkbe!

L e v i

Huzzuk ki e gyermeket! Hodsza a kezed, Joseph! Imhol, nézzetek meg! Lame' 
760 be szép gyöngy virág.

Gád
Ecce hunc vobis pro pretio trademus, dummodo accipiatis.

I S M A E L I T A  Q U A R T U S

Quid de eo cogitatis, socii? Utilis ne in via erit?

765 I S M A E L I T A  T E R T IU S

Eqvidem si quid me velletis, svaderem, emendum esse.

I S M A E L I T A  S E C U N D U S

Placet et mihi. Quanti ergo eum nobis dabitis?

Gád
770 Meg veszik. Menyire csapjuk az árat?

S i m e o n

Kérjünk érette őtven ezüst pénzt. Elég lesz e?

O m n e s

Elég.

775 G ád

Date quinquaginta argenteos, tollite Juvenem!

I S M A E L I T A  P R IM U S

Quinquaginta argeteos? Ne quindecim meretur.

I S M A E L I T A  T E R T IU S

780 Si Nunqvam puerum habituri sumus, nunqvam tantum pendemus.

I S M A E L I T A  Q U A R T U S

Per Deos vivos, qvis pro tam parvo tam magnum summam expenderet? Habete 
quindecim, date adolescentem!

760 be <gy> szép 769 <IS>GÁD [Részben ráírassál javítva.]
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G á d

785 Tizen ötöt akarnak erette adni. El adgyuke’ ?

Juda
Tizen őtőt? Csak e sűvegeis meg ér tizet. Magára őtőt akarnának adni? Abban 
bizony semmi sincs. Allyanak meg a harminczon!

G á d

790 S olvite nobis illos triginta Nummos!

ISMAELITA PRIMUS
Prorsus non, viginti si lubet, accipite!

G á d

Csak adgyuk oda húszért! Mit czeremoniaskodunk annyit velük?

795 S im eo n
Fizessék tehát le!

G á d

Solvite ergo Simeoni illos viginti!

ISMAELITA PRIMUS
800 Plus certe nunqvam meritus est. Serva volam!

S i m e o n

Meg ne csally, hallod e, mert mingyárt itt okádod ki a lelked! Várra, hadd olvas
sam meg ujobban! Jól vagyon, el vihetitek! Eredgy tőlünk, Istentelen és bá
tyáidat nyelvelleni szoko, bolond gyermek!

805 S C E N A  N O N A

Fratres Sangvine Tinctam vestem Jacobo mittunt per Aser, interim jure jurando se 
obstringunt, nunqvam se revelaturos Patri Josephi venditionem. Jacob accepta

veste deflet Josephum.

Juda, Nephtali, Aser, Jacob, Dina

е ю  J U D A  ( M i t t i t u r  A s e r  t i n c ta  v e s t e  a d  P a t r e m . )
Iszunk ma, még ebben a pénzben tart, hadd lássuk tsak az erszént: jó csomo 
pénz. Mind azonáltal hallódé Aser, imhol a Joseph ruhája, őlly meg a Mezőn 
egy kecske gödölyét, és Marcsd a verében. Haza vivén az atyánkhoz erőssen

785 őtet [Értelemszerűen javítva.]
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815

820

825

830

835

840

845

hazudgy, hogy mi minyajan a Sichem Sik mezein találtuk légyen, ismérje meg, 
ha az Josephé-é avagy Más valakié.

Aser
Jól gondolád, el megyek, és be mártván ezen ruhát a kecske gödölye’ vérében, 
el viszem az atyánkhoz.

Nephtali
Úgy ám, hát ha valaki haragbúi avagy hizelkedésbűl vagy pedig félénkségbűi 
meg mondgya az Atyánknak ezen Joseph el adásat, meg járjuk biz akkor a Szá
raz tánczot.

Juda
De ki volna olly gonosz és ravasz ember, aki azt ki kottyantaná?

Nephtali
Ki volna? Bizonnyára én még az ingemnek sem hiszek. Eskűttess meg minnyá- 
junkat, talán többet ér, mintha csak amúgy szóval fogadnánk. Bizonyos köz 
mondás: ember fogad fogadást, agg eb, ki meg állya.

Juda
Akartoke tehát ezen őtsénknek jó tanácsával élni?

Omnes
Akarunk.

Juda
Hodsza tehát, Ruben, a Botod. Tarcsd, Nephtali, fogd meg, Dán, a Másik véget, 
terdepellyűnk le. A két újatokat a botra! Mondgyatok utánnam az eskűvést: 
Én... a neveteket Minyajan... fogadom és esküszöm, a Ruben Bottyára, hogy 
soha, egy szót se szóllok a Joseph el adásáról, ha szollandok pedig, ezen görcsös 
bót törje be a fejem... (Ceteri jurant Nunqvam se Josephi interitum revelaturos 
Patri.) Meg vagyon immár. Ugorjunk egy Mas után, jőjetek utánnam. Ez is el 
múlt immár, mennyünk a legeltetésre, ne talántán vala mi kárt vallyunk a Nyá
jában.

(Excedunt Jacobi Filij. Prodit Jacob deplorans interitum Josephi.)

Jacob
Oh, öregségemnek Istápja, édes meg homályosodott szemeim világa, Joseph! El 
szaggattatván el szaggattatott az én Josephem a fene vadtól. Bár én holtam vol-

820 hargbúl 826 még <gemnek> sem [az in g e m n e k  szó betoldva]
821 mondgy 834dDÁN
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na meg éretted, édes fiam, Joseph, öregségerms istapja, édes szemem világa! 
Édes Leányom, Dina, jövel ki! Jaj, meg holt az őtséd Joseph!

Aser
Ne siránkozzál, édes atyám, ime, élűnk mi még tizen egygyen!

850 D i n a

Édes atyam, engeszteld magadat, hiddel, minyájunknak fai a szive ő miatta, de 
ki tehet valamit raita? Senkisem.

Jacob
Jai, dehogy engesztelődőm, sirva megyek az én Josephem után nem sokára a 

855 Gyászos Koporsóban.

Chorus Musicorum vel Interludium 
Demittitur Syparium 

Finis Actus Primi

ACTUS SECUNDUS

860 Joseph ob sapienter enarratum resolutumqve Pharaonis somnium totius Aegypti
Prorex constituitur

S C E N A  P R IM A

Mali Genij tripudiant, quod Fratres inducere potuerunt Joseph vendatur, qui 
tamen ab Angelo dispelluntur

865 Tyrinthus, Bilimbus, Coras, Cerberus

(Attracto sypa. io apparet specus fumens niger, et Mali Genij tres jacentes.) 

Tyrinthus
Sepulta linqvens antra Tartarei Canis, sontumque vulgus, prodeo sub auras 
furor, Furor silentis Maximum Mundi Malum.

870 B i l i m b u s

Ha, ha, ha, socij, tumultum chaos, stragesque rerum, Ridete! Per Manus meas, 
heu, qvam bonam accepit Orcus offam, Judae filius Onan sepultus ante fata sub 
tumulo evomit animam scelestam.

846 öregségem 852 teh<a>et
847 É d e s  L e á n y o m .... J o se p h !  [Betoldva a margón.]
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T y r i n t h u s

875 Ha, ha, о factum bene! Nulláimé Tu Orco apportas offam , Coras?

C o r a s

Immo maximam. Her, ego fratrem Onan apporto Stygi hominem sceleratorum 
maximum. Ceteros videte!

(Malus Genius affert librum, qvo continetur Numerus a se perversorum.)

880 Haec vobis eos tabella exhibet, Adam, Eva me instigante de fructu vetito come
derunt malum, sed non illos apporto Stygi satis est, ingurgitasse peccata hu
manum Genus, Cain, Sodomitae, temporibus Noe hominum genus insonitu 
fastu quot quot erant interemti meo. Et de Turri illa Babel ego reporto victoriam.

T y r i n t h u s

885 О Domus silentum, salve maximum decus, Coras! Eja, laetemur! Huc ad Num
erum quatiamus terram pede.

(Tripudiant Genii, interim prodit ex specu fumante Cerberus triceps, tricipitem 
furcam manu tenens, ad cujus egressum totum theatrum remugit.)

C e r b e r u s

890 Hai, Hai, Seregeknek ura, Pokolnak uralkodó Királlyá, ihol jelen vagyok. Hát tik, 
kis purdék, előttem mit fitzkandoztok?

T y r i n t h u s

Mindeneket meg rettentő és Nagy hatalmú felség, ime minyájan Te szolgaid 
vagyunk, a mai es minapi Napunkban tett vadászatinkat beszélgettyük, kinek 

895 micsodás szerencséje lett légyen.

C e r b e r u s

Mit hoztatok tehát hozzám, szerelmes Purdéim?

B i l i m b u s

Csak egy volt ma a Nyereség, Judának a Fia, Onan.

900 C o r a s

Én annak a Testvérit, Asert hoztam ma hozzánk.

C e r b e r u s

Tehát kegyelmed, Tyrinthus Uram, ma csak aluddogált. Hoztále valamit?

881 <l>ingurgitasse 891 purdék (1) mit (3) fitzkandoztok (4) előttem (2) [A sza
vak föléírással számozva.]
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910

915

920

925

930

935

Tyrinthus
Egygyet sem, Felséges Királyünk, mert csak nem minynyájan jók most az 
emberek, el űznek mellőlük, kesértetni sem hagygyák magokat.

Cerberus
Jók a mostani emberek, dete vagy rósz, átkozott, fogd le... (Cerberus dejicit 
Malum genium in Terram.) Те, Те gonosz purdé, mier nem csaltál meg valakit?

Tyrinthus
Jai, nem lehetett, Uram!

Cerberus
Ne mond azt, hogy nem lehetett! Mire volna immár ez jó, mikor ördögnek sem 
ér semmit! Eredgy mingyár széjiel ez világon, keres még ma valamit, addig 
szemem eleibe ne kerűly, még a vadászatból valakit ennekem nem hozol! Hogy 
ha semmit sem kapván hozzám viszszá térendel, fel akasztalak, mint a sodort a 
füstben. (Excedi Malus Genus.) Nem találhattam... Adok én neked, ne busui! 
Miért találhattam én ma ama vén Jákobnak tiz fiait, kikkel az őtsűket el 
adattam! Egyben sainállom fáratságomat, hogy tudni illik, Ruben, az első szü
lött Gyermek az ő meg ölesét meg gátolta. Kilenczen készen valának, kardotis 
immár kezűkhez jutattam, mind azonáltal az el vesztésről Ruben le beszédé 
őket.

(Prodit Angelus. Diabolus suos exmittit ad mandatum Angeli hastae praefiguntur 
in scenis, ne Cerberus evadere possit.)

Angelus
Hic te habeo Tricipitem inferni Cerberum, Tartareum canem. Custodite, ne 
evadat! Avernalis Stygis Caput, maledicte Diabole!

Cerberus
Ille sum. Neque te supera De Patria venientem metuo. Et ego aliqvando talis 
eram, qvalis Tu nunc es.

Angelus
Sed Te Regnator Olympi Deus ad ima detrusit Tartara.

Cerberus
Quid tum Me detrusit, te superius reliquit.

Angelus
Detrudam et ego te in Nomine Dei, Gratis reluctaris virtuti Dei. Succumbe 
monstrum!

920 ölesét 921 vesztésrul
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Cerberus (Clamat.)

A ngelus
940 Infernalis Draco!

Cerberus (Ululat.)

A n g e l u s

Ecce lupum Stygium!

Cerberus (Ringitur.)

945 A n g e l u s

Ecce Tartareum canem!

Cerberus (Canit, ut Gallus.)

A n g e l u s

En novum monstri genus subsite, amplius hiscere non audeas ejus Omnipotentis 
950 mando, qvi mihi et tibi praeest.

Cerberus (Vult Cerberus discedere, dum Angelus parum abscedit.)

A n g e l u s

Quo illae, Tartareus Canis? Ne moveas effictos pedes! (Profert Angelus Cate
nam, et religatum Cerberum, exercitumque in lacum detrudit.) En colli Oma- 

955 mentum tui. Serva! Me sequere! Sta! Pedem eleva! Alterum! Utrumque! Utrum
que! Succumbe Infernalis Draco! Recede in Tartara!

C e r b e r u s

Tantum in Tartara non! Sunt hic ebriosi multi. Sunt luxu diffluentes multi, sunt 
avari, in eos immiseris. Barathrum horret.

960 A n g e l u s

In Tartara discedas, nec alio velim.

C e r b e r u s

Oro, supplico, quaeso, rogo, Parce!

A ngelus
965 Non parcam. Curre quantocius! I, Malefauste!

(Detruditur Cerberus in lacum.)

938 [A sor előtt hiányzik a szerepnév.] 
941 [A sor előtt hiányzik a szerepnév] 
944 [A sor előtt hiányzik a szerepnév]

947 [A sor előtt hiányzik a szerepnév]
951 [A sor előtt hiányzik a szerepnév]
961 [A ve lim  szó a sor fölé utólag beszúrva.]
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Cerberus
Tempus, oro, hodiernum indulgeras, quot petis, praestabo.

A ngelus
970 Infernalis Cerberus, Trifaux Canis, haec est habitatio tua. O, pronum in omne 

vetitum Nefas Gens humana ruit, caelumque ipsum petit stultitia. Plenus dolo et 
astu Mundus avaritia regnat, et fraterni sanguinis inextingvibilis sitis. Unde 
haec Deum immortalem? Certe non aliunde sunt, quam quod iis, quae propter 
homines Deus condidit. Non utatur Mundus sancte, non innocenter, verum 

975 Aeternis illis bonis caduca praeponit fluxis fine carentia. Adstat vindex Deus. 
Praecepta, Naturae hominum ab ipso opifice insculpta, a malo retrahere volunt, 
tam amoena item adornata Caelorum series ad caelestem illam et beatam 
Mansionem allicit. Illi nihilominus, neqve qvid Deus, scire neque ad praecepta 
attendere, non caelorum seriem, non beatam Mansionem volunt comprehen- 

980 dere. Heu, Pietas, heu Prisca fides! Quid quod Joseph venditus sit, Fratribus 
prodesse potest. Praestitissetne innoxium illum sangvinem alienis Manibus per
gendum conservare? Praestitissetne fraterno eum amore complecti et diligere. 
Sed tu infernalis Draco, horum Machinator es, tu trifaux, tu avemalis Stryx, 
portentum orbis. Eo ipso, quod Te Victoriam reportasse gloriatus sis, ipse ego 

985 tuae malitiae intercedam. Neque morietur Joseph, sed eum totius Aegypti regem 
ductu imperioque meo, ut is, cui venditus est, faciat, faciam. Develaturusque se 
demum est iis, qvi eum servituti barbarorum subjugarunt. Ecce hic Conatus tuus 
irritus est. Mens tua haec perversa.

(Excedere vult Angelus, Cerberus caput e lacu profert, qvem Angelus claudit.)

990 Prodis, avemalis Draco? Profer fictum Caput! Egredere, si audes, bubo! Manet 
signatus locus, manebis et Tu donec id quod aeternum est finitum fuerit.

SCENA SECUNDA

Joseph Pistoris et Pocillatoris somnia in Carcere interpretatur. 
Hic liberatur, ille in crucem agitur.

995 Joseph, Pistor, Pocillator, Centurio, Milites

(Exeunte angelo reducitur aliud syparium. Apparet career, 
in Carcere Joseph, Pistor, Pocillator.)

Joseph
Cur tristiores hodie solito estis, socij?

968 [Az egész sor utólag a margóra írva.] 977 <aream> beatam [Ráírással javítva, ezért a törölt szó 
olvasata bizonytalan.]

376



1000

1005

1010

1015

1020

1025

1030

P o c i l l a t o r

Heu, nos miseros omnium, qvi vivunt miserrimos homines somniavimus uter
que. Nec est, qui interpretetur nobis somnia.

J o s e p h

Numquid interpretatio somnii non a Deo est, ceterum referte mihi! 

P o c i l l a t o r

In squaliore hoc, quo obsitus sum tertius jam dies est, qvibus ne oculum clausi, 
hodie me altior oppressit somnus. (Narrat Pocillator somnium suum.) Vidi ergo 
ante me vitem, ex qua tres propagines alte succreverat. Erat in Manibus Pha- 
raonis Poculum aureum illud, ex quo, cum maxime laetabatur haurire solebat. In 
id expressas uvas porrigebam Regi.

J o s e p h  (Interpretatur Joseph.)
Haec est interpretatio somnij. Tres vitium propagines tres dies denotant, post 
quos recordabitur ministerij tui Pharao. Restituetque te in dignitatem pristinam. 
Illud te oro, ut memineris mei, cum tibi fuerit bene.

P I S T O R  (Narrat Pistor somnium.)
Haec ut interpretatus es, felicius nemo equidem potuit. Oro, obtestorqve Te, et 
meum, quod somniavi, interpretare somnium. Canistra eminebant, quos habe
bam in Capite, pleni cibis, quos parabam Regi, dum me uberrima servitus in 
aula premia manebant. Cibos illos, mirum dictu, aves e corbibus sustulerant.

J o s e p h

Haec est interpretatio somnii. Tres corbes tres dies denotant, post quos tollet 
caput tuum Pharao, et suspenderis in ligno, carnes volucribus in alimentum 
edere cedent.

P i s t o r

Heu me miserum, heu me infelicem! Ergo suspendar in ligno, ergo carnes meae 
volucribus caeli in alimentum cedent. Nunquid tantum promerui? O, Pharao 
salva me! Et ecce vae mihi!

(Prodeunt milites.)

C e n t u r i o

Ordine digestos pedes post me locate! Subsistite! Imperium audite! Nova vobis 
Pharao Praecepta statuit. Parati estis vestra iis submittere capita?

M i l e s  p r i m u s

Hoc pignus in eum amoris sit. (Flectunt.) Ad ultimas orientis plagas ibimus 
fusum sanguinem, dum gloria Pharaonis steterit.

1017 canistri [A nyilvánvaló nyelvtani hibát javítottuk.]

377



1035 C e n t u r i o  (Exercitium militare.)
Subsiste Miles, alter egrediatur ordo! Curvate Genua! Hastas praefige, miles! 
(Alter ordo.) Tu te invertas! Flecte genua! Levate corpora! Alter se revertat 
ordo! Exhibete multitudinem. (Dividitur ordo.) Alter se ad dextrum latus locet! 
Primus ad laevum, hastas deponite! Resumite! Hoc primum Pharaonis impe- 

1040 rium fuit, abunde exercitatum est. Aliud Nos imperium urget. Tres hic, ut scitis 
reos career inclusit sqvalidus, Pistorem infelicem, Pocillatorem liberandum et 
hebraeum illum Puerum.

P i s t o r

Heu me, heu me! (Pistor e carcere clamat.) Pharao, Superi, о milites, vestrum 
1045 imploro auxilium. Adeste!

C e n t u r i o

Praesagit infelix malum.

P i s t o r

Heu, me miserum! Scio, cur veneritis. Capiti ut insidiemini meo, heu me, parci- 
1050 te supplicanti!

C e n t u r i o

Heus tu, cujus curae career demandatus est.

C u s t o s  C a r c e r i s  (Prodit custos carceris evocatus.)
Adsum. Qvid me operari vultis?

lo ss  C e n t u r i o

Reum educ!

C u s t o s  C a r c e r i s

Qvem illum? Tres enim inclusos servo.

C e n t u r i o

1060 Pocillatorem illum maleficum! (Aperit carcerem. Educit Pistorem.) Huc vos e 
via discedite, dorso concurrite, dividamini in latera!

C u s t o s  C a r c e r i s

Adest, qvem Jussisti Pocillator.

C e n t u r i o

1065 Adsis? Magis i! Libertate donaris a rege.

1047 [Az in fe lix  szó utólag a sor fölé írva.] 1062 CUSTOS [A szerepnevet kiegészítettük.]
1060 <ex illa eram> Pocillatorem [Ráírással javítva. A tö

rölt szó olvasata bizonytalan.]
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P o c i l l a t o r

О, Joseph salvus sum, vive, vive!

C e n t u r i o

Adduc et Pistorem! Vigilate milites! Paratas habete hastas, ne evadat!

1070 C u s t o s  C a r c e r i s  (Educit Pistorem.)
Hic ille ipse est, qvem dixisti Pistorem.

C e n t u r i o

Subsiste hic, furcifer? Replete, qvi discessistis ordinem! Heus lictor! Adesto! 
Rei hujus caput obnubito, manus ligato, arbori infelici suspendito!

1075 S C E N A  T E R T I A  M U T A

Synopsis

Fit Musica, dumque luditur, prodit Lictor sub humerum ferens gladium, in 
dextra laqveum. Stratoque pallio ponit super eum securim et restem, ostensumque 
a Militibus Pistorem rapit, Capillos alligat, ac Cervicem ferire intendit. Milites in 

meo Lictorem irruere tentant, qvi tandem intelligit eum non gladio, sed laqveo inter
imendum esse. Arreptus itaqve Pistor intra scenam suspenditur.

S C E N A  Q U A R T A

Pharao narrat somnium, ad cujus interpretationem convocat Ariolos, qvi, ut 
inponant Regi, apparant se ad somnij illius interpretationem, 

loss Pharao, Centurio, Magi quatuor

(Prodit Pharao Comitantibus quatuor Aegypti Proceribus.)

P h a r a o

Huc Proceres m ei, decora imperij maxima, Pharaonis salus, mecum consedite, 
et Tristitiam, qua excrucior vestris interlocutionibus depellite! Oh, somnium, 

low somnium! Peractane furciferi Pistoris caedes?

C e n t u r i o

Peracta omnino est, hac pendet infelix trabe.

P h a r a o

Pocillator, credo, dimissus est? Servatur hebraeus Adolescens?

1071 dixti [Értelemszerűen kiegészítettük.] 1074 [.suspendito  után olvashatatlanná törölt szó vagy szavak.]
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1095 C e n t u r i o

Omnia perfecimus, velut mandata erant.

P h a r a o

Oh, somnia, somnia, qvam animum meum distringunt! Heus, Ephebe, si quos 
Aegyptus mea Magos latentes habet,exquire velim.

1100 E p h e b u s  s e c u n d u s

Quatuor hic in antro nosco proximo, illos si lubet, accersam. (Ephebus evocat 
magos, ut somnia Pharaonis interpretentur.) Heus, interpretes Magi, quorum 
ad Carmen tremit vulgus silentum, et orcus et furiae et chaos et Phlegeton adeste 
Regi. Non apparent. Magi Terrestres Dii! (Prodeunt Magi ingentia libri volum- 

1105 ni a gestantes, plena Maleficiis, vestiti more orientalium.) Mandato nunc tamen
parent Regis, adsunt Imperio vocati tuo, Recte subsistite, audite!

P h a r a o  

Salvete Dii!

M a g u s  t e r t i u s

hio Deos nos ne vocaveris, humani nihil a nobis alienum putamus.

P h a r a o

Quaepiam certe hominibus illustriora vobis concessit Deus.

M a g u s  q u a r t u s

Illa in scientiis nostris reposuimus.

i n s  P h a r a o  (Narrat Pharao somnium suum.)
Ad scientiam ergo vestram confugio, si quid operae, si quid occultae vis in libris 
latet, promite quantocius, somnia animum terrent. Septem hac nocte boves, 
quos videram dormiens septem macie confecti voraverant, septemqve Grandes 
spicas, totidem tenues absumserant. Neqve autem boves pingves aut spice 

m o  grandes effectae sunt, idem omnibus color, eadem manebat crassities. Nunc vos 
terrestres Dii, quaeso, oroque nihil laboribus parcite, evocate Genios, somnium 
resolvite, sunt in Regia uberrima laborum praemia, quae vos denique, ubi opus 
perfeceritis, manent. Oro, obtestor, facite, dum quidpiam dicitis, attendo.

(Quaerunt Magi somnij illius interpretationem.)

m s  M a g u s  p r i m u s

Eheu, septem boves pingves dicito tu, qvid denotent!

1101 nosc<ere>o
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Magus quartus
О malum, oh infaustum!

Magus primus
изо Tu, musae ne verbum loqvere, infaustum, videtis stulte, demum interpretare. 

Quid interim tu ais?

Magus tertius
О felix, faustum, et fortunatum somnium!

Magus primus
ms Hic faustum, ille malum, neuter e re mea. Dic ergo tu, quid inveneris?

Magus secundus
Nihil habeo. Proh, Superi celarunt! Heu, heu, superi inspirate mihi! Tacent. Heu, 
Diabole! Ades dum, Diabole? Veni! Nihil proficio, superos ergo flectere nequeo. 
Movebo forsan Acheronta. Dii, qvibus imperium est animarum, Umbraeque 

imo silentes, et Chaos Phlegetonque, loca nocte lacu silentio pandite Res Mersas 
caligine! (Remugit Theatrum.) Heu, heu, audio amplius! Dicito, cur celas!

Magus primus
Neqve mihi qvidpiam ostensum est, silent superi, tacent Tartara. Ars forte nostra 
inutilis non erit. Heus, afferte mensam, lumina, sphaeram sollennis haec inqui- 

1145 sitio erit, qvalis dum Deorum responsa damus, solet.

(Profertur Mensa nigra, candelae nigrae, sphaera caelestis.)

SCENA QUINTA MUTA 

Synopsis

Fit Musica interim Princeps Magus adferri curat Mensam, stratam panno nigro, 
uso in Medio Mensae erit sphaera caelestis, penes qvam duae candelae nigrae ardentes, 

aperto ergo libro. Flectunt tres reliqui Arioli in caelum sublatis Manibus. Princeps 
Magus oscula figit libro, sphaeram caelestem varie gyrat, dumque maximo fervore 
interpretationem somnii exquirit. Erumpit ex occulta Parte theatri Malus Genius, 
qvi Magi illius collo insidens scientiam interpretandi somnium inspirat. Surgunt 

1155 Arioli, Principi librum tenent, haec ubi perfecta sunt, sequitur.
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SCENA SEXTA

Princeps Magus, qui somnium contra Pharaonem interpretatus est, 
ut impostor cum reliquis intra scenam confoditur

Pharao, Magi

ибо M agus primus
Heu, Cerberus, amplius illumina!

Pharao
Nondumne sensus venit somnii?

M agus primus (Magus somnium resolvere male incipit.)
1165 Adest. Audi jam fata, о Rex! Septem post dies laetos, o, horreo reliquum effari, 

timor eloquentem tardat.

Pharao
At hortatur fides.

M agus primus
mo Indicta capiet fata, qvi dici jubet.

Pharao
Audita capiet fata, qvi eloqui mandat.

M agus primus
Melius latebit, quod diu latuit bene.

1175 Pharao
Melius patebit, quod diu latuit male.

Magus primus 
O, liceat tacere?

Pharao (Surgit Pharao et Mago minatur, ni interpretetur.) 
uso Cum jubet Tempus loqui? Stygiam paludem testor, allisum solo spargam cereb

rum. Hoc te jugulabo ense, ni fata aperias mea. Effare bubo!

M agus primus
O, sine, effabor! Septem post menses laetos, Pharao, evomet scelestam animam. 

Pharao
1185 Ha! Qvid remugisti, Senex? Repeto, quae dixisti!

1179 Mag<u>o [Ráírással javítva.] 1185 dixti [Értelemszerűen kiegészítettük.]
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Magus primus
Ah, vehementer timeo.

Pharao
Fac, quantocius! Hoc tibi demetam cultro caput, loquere rursum Draco!

1190 Magus primus
Septem post menses laetos Pharao evomet scelestam animam.

Pharao
Hui, furcifer! Septem post dies laetos! 0 , bubo male fausti soni, feralis echo, 
ditis inferni tuba, strix ominosa, guttur eliso exspuat lingvam palato.

U95 Magus primus
Parce, proh superi fidem, о parce senio!

Pharao (Rex magum suffocare tentat.)
Cuius horrenda vomunt tot scelera fauces, abducite milites, hisque ut veriora 
dicant! Configite! I pestiferum monstrum! Mene post menses aliquot interimi 

1200 posse credam? Sic, sic jugulate scelestum, ut unum post diem laetum evomat 
scelestam animam. Testor Acherontis domum, me si sepulchrum condat, evul
sus simul trahet ruinam Mundus. Infodiam solo cum domibus urbes, regna cum 
populis ruam, revocabo priscum Mole, congesta Chaos, evomet scelestam ani
mam! О scelus! Septem post menses laetos, о feralis bubo, laetimini Proceres, 

nos ringatur orcus, Tartareus hostis infremat. (Extruduntur Magi, occiduntur in 
scena.)

SCENA SEPTIMA

Joseph ob sapienter resolutum Pharaonis somnium totius Aegypti Prorex a Rege
constituitur

mo Pharao, Joseph, Pocillator, Proceres

Primus Procerum (Proceres indignantur Mago.)
Charonti ille proximus, Proditor trifaux canis, qvam mala nobis praecinit 
praesagia, credis. Me te mortuo, supertitem tibi, aut velle, aut posse. Una nos 
fortuna urget. Ibimus, ibimus quomodocunque Nos praecesseris parati te seqvi 

1215 Comites.

1205 Tartareus < .........> hostis infremat. [Két olvashatat
lanná törölt szó fölé írva a h o s tis  szó.]
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Secundus Procerum
О illam ominosam strygem post septem menses laetos, о infauste, о stupide 
illum perire putat, qvi per auras penna sublimi vehitur, supremum attingit cae
sarie polum.

1220 Pocillator (Pocillator recordatur Jos ephi in carcere detenti.)
О liceat loqvi!

Pharao
Dum quid apportes boni, licet.

Pocillator 
1225 Optimi sane.

Pharao
Effare, eloqvere!

Pocillator
Agnosco horrendum crimen. Me justa tua, Rex, ira Tenebroso in Carcere mea 

1230 fata meritum et mole constrictum gravi tenebat. Aderat sortis ejusdem comes, ut 
scis, Haebraeus puer et Pistor, qvi hac infelici pendet trabe. Cum varia et me et 
Pistorem insomnia excitam tristabamur, narramus Josepho somnium. Meum 
hoc erat: Dum Nocte media blanda sopitum qvies occupat, vitis en sese objicit, 
triplicem ab uno stipite in Ramum ferax propago surgit, Regium in Manu 

1235 scyphum tenebam laeva, expressas in illum uvas porrigebam tibi, sic ille som
nium explicuit, tres vitium propagines tres dies denotant, post qvos recordaberis 
mei, restituesqve me in dignitatem pristinam. Res, ut praedixit, evenit. Ego 
libertate donatus sum. Pistor mortuus est. Quid si et tum ille tam feliciter resol
verit Hebraeus somnium.

1240 Pharao
О Superi, qvanta eum in aula mea mansura sunt praemia! Proferte Hebraeum 
Puerum! I dulcis, (adPocillatorem:) vestibus regiis indue, tonde barbam, squal
iorem ablue! (Discedunt, ut introducant Josephum e carcere exemtum.) Testor 
spirabile lumen, me si hebraeus ille timore hoc solverit, incingam diademate 

1245 caput, alterum a me locabo, Terrae Proregem faciam. Et ecce adducitur Joseph. 
Salve, animae dimidium meae! Coronae te huic applica! Proferte sedem! Sede 
animae dimidium meae! Enarro somnium. Audivisti de eo qvidpiam?

Joseph
Optime, dum in carcere sqvallore latebam, audivi. Nunc disce, tua qvid somnia 

1250 Canant noctis per umbram, qvas septem sopor obtulit virentia inter pascua 
errantes boves, Pingves, opimas, et qvas in uno caudice et numero pari vidisse

1231 puer <cum> et 1250 <nras> qvas [Ráírassál javítva.]
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aristas contigit, tumidas, graves multaque plenas fruge. Diversum forte putas 
variumque somnium, ast unum est tamen: Anni feraces scilicet septem immi
nent, per quos ubique Pharia, qua Tellus patet faecunda messis ubere erumpet 

1255 solo, et cuncta vincet horrea exundans seges.

Pharao (Flectunt omnes.)
Heu veneremur omen, tuqve jam grates cape, tam laeta qvisqvis tempora efficiet 
Deus, at reliqva terrent visa.

Joseph
1260 Nec frustra times, Rex Magne, septem deinde, quas somnus objecit boves aeg

ras, haec monstra septem sterilis annonae indicant Annos adesse pariter.

Pharao
Et quando vetuit triste hoc Aegypto malum, Josephe?

Joseph
1265 Postquam laeta septenos seges durarit annos, inde pestilens totidem lues reg

nabit annis. Culta nil tellus dabit, sed lata inerti foeda torpebit situ, hinc dira fa
mes omnes in urbes obit.

Pharao
Ah, video! Non haec laevus interpres canis. An aliqvis adesse potest gravibus 

1270 aerumnis modus?

Joseph
Ille, ni fecerit, qvi haec immittet Deus. Nullum facturum scio.

Pharao
Nullus ergo faciet?

1275 Joseph
Ejus virtute me facturum spondeo.

Pharao
Spondes?

Joseph
uso Ita est.

Pharao
О, laetas vices, о me hac sorte Beatum, ut facias Joseph, gentis miserere meae. 
Oro, rogo, obtestor, Perge felicem nimis ultra beate Principem, Aegypti Caput, 
proferte sellam huc! (Thronus principalis effertur, in eoque Joseph locutus.)

1282 misereure
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1285 Animae dimidium Meae, Joseph, conside! Audiat terra Aegyptus, intelligat tota, 
hunc esse Principem! Vive mihi, vive populo, vive universo orbi!

Procerum primus
Salveat Aegypti Princeps!

PROCERUM SECUNDUS
1290 Aveat altera Persona a Rege!

Procerum tertius et quartus 
Vive, salve, ave!

Procerum tertius
Aeternum prosperos annus reducat dies!

1295 Procerum quartus
Millenos felix vivas, о Joseph, soles!

Joseph
О summe sancti Dominator Poli, qvi libras aequis cuncta momentis Deus, da, 
quod voluisti dare, tuum in dignitate hac tueri honorem, juste vivere, praestate 

1300 me iis, quae sua sunt, velis.

Pro interludio erit sepultura Magi.
Demittitur syparium.
Finis Actus Secundi.

A C T U S  III.

nos Jacobi filii Tempore Egestatis in Aegyptam peregrinatur, quibus se Josephus
denique manifestat

SCENA PRIMA

Ruben, Simeon et Reliqui a Patre Panem petentes in Aegyptum mittuntur, 
Benj amino Domi retente

dio Jacob, Benjamin, Simeon, Levi, Nephtali, Aser

Jacob
О, édes öregségemnek gyámola, kis Benjamin, hol vagyon az húgod Dina?

1285 terr<ae>a [Ráírással javítva.] 1312 dina
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1315

1320

1325

1330

1335

1340

B en ja m in
Nem tudom, hová ment, minapában, ollyan nagyon meg vert, hogy nagyon. 

J acob
No, ne búsujjon, maid ha élőnkbe kerül, minkis meg verjük őtet, hogy mer ő té
ged édes szép fiam bántani. Ihol jönnek a Bátyáid, vallyon mit akarnak?

S imeon
Apám Uram, kenyeret, mert oda leszünk.

Jacob
Honnét vegyem a kenyeret, mikor magamnak sincs?

N eph ta li
Kinyeret, apam Uram, lám, menő lapos a hasam, mint a száraz deszka, régen 
nem laktam jól.

A ser
Jai, be rágja a Giliszta a hasam, kinyeret, mert mindgyárt ki múlok e vilagro/. 

L evi
Jai, kenyeret, bizony alig járok.

J acob
Régen gondolkodám én arról, hogy hol kőllessék eleséget venni, az jutott 
eszembe, hallottam tudni illik, hogy Aegyptomban bővsége légyen a búzának, 
penztis hoztam magammal édes fiaim, imhol (dat Jacob pecuniam, ut coemant 
frumentum), vegyétek fel a garaboitokat, készűllyetek az útnak, úgyis nem igen 
messze vadtok tőle. Vigyázzatok pedig, hogy eszessen és istenessen visellyétek 
magatokat az Aegyptom fejedelmi előtt, ne talántán tikis el veszetek, valamint 
az én gyermekem, Joseph. Indullyatok Isten hirével, és az én atyáimnak Istene 
vezérellyen tikteket, és vissza is hozzon szerencséssen.

SCENASECUNDA

Profecti in Aegyptum a Josepho in Carcerem detruduntur, tanqvam exploratores
Terrae Aegypti

Ruben, Simeon, Levi, Joseph, Administrator

R uben
Kezűnkben a pénz, menynyűnk el édes őtseim, vegyük a garaboinkat a buzaér.

1321 <N> sincs <en> 1343 vegyük
1326 vilagagro.
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Ä ser
1345 О, be nagy nyomorúság, midőn az embernek semmie sincs.

S im eon
Indullyunk jobban, kedves őtséim, hamarébb el érünk.

L evi
Mennyünk Isten hirével Aegyptom főidére.

1350 Issa ch a r
Lassan-lassan kőzelgetűnk hozzá, ne siessünk bár, nyugodni nemis hattok. 
Ládde, a szegény Aser (mint a fárat ló a farkát) alig billenti a lábát.

D án
Űllyűnk le tehát egy kévéssé. Edegéllyűnk, mer igen éhezek.

1355 (Sedent, et comedunt.)

A ser
Mondgyon kend, Nephtali Bátyám Uram, még eszünk, egy mesét: de szépet. 

N eph ta li
Egyet hallottam volt nem régen a Dothain sik mezein, hallyátok, maid el 

1360 mondom: Egy neminemű ember nem tudván máskép kenyerét keresni, némává 
tette magát, noha úgy tudott beszélleni, mint akárki mi közülünk. El ment ő 
kudulni, sok embereket meg csalt, kik az ő tsalardsagát meg sem foghatták s-ki 
nem tanulhattak.

A ser
1365 Ugyan hamisember volt az.

N eph ta li
Halgasd csak tovább: el jött ő egy bizonyos Úrhoz, akinek a fejit bizonnyára 
tökkel nem ütötték, hanem volt egy kis esze, a mellyel ő föl érte azt, hogy ez az 
ember ravasz, és nem igaz néma. Mit tselekedett véle, a leg jobb borábúl ki 

1370 hozatott hozzá vagy hat itzét, ebédet késitett urassan, azon álnok némát úgy 
annyira jól tárta, hogy csak alig állott a lábán. Látván tehát azon Úr, hogy jól fel 
öntött volt a garatyra, meg kérdé ötét, hogy hány esztendeje legyen, miolta 
szólni nem tudván meg némúlt, az szegény el felejtvén magát, feleié, leszen, 
úgy mond, három esztendeje, miolta beszélleni nem tudok.

1347 érünk
1351 siessünk
1352 farat

1357 Mondgy<a>on; eszünk 
1371 tárta [alig betoldva.] 
1373 ném<u>űlt
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1375 (Rident omnes.)

És elő fogták azután a némát, úgy el búggáztak, mint tsak ugyan annak a 
rendi.

D á n

Einye ugyan bizony jól ki fogott raita, mindazonnáltál, imhol késik az idő, 
uso kellyimk fel, s-indúllyunk, mert itt immár az fel tett szándékunk czéllya.

A ser
Állyúnk tehát rendre, maid ki kurjántok valakit, hogy az mi el jövetelünket meg 
jelenese valakinek... Hai, hai -  Aegyptom Urai, jertek elő!

E phebus prim us
1385 Hozott Isten, kedves atyám fiai, mi jót kívántok tőlünk?

A ser
Szegény embernek fiai vagyunk mi minyáján, edes Uram, el fogyott a kenye
rűnk. Búzát akamók venni.

(Prodit ephebus.)

1390 E phebus  prim us
Bízzatok én bennem, meg lesz a kéréstek, hanem midőn a Pharao hozzátok ki 
jön, térdre esvén imádgyátok őtet. Enis valaha Zsidó Nemzetből voltak, s-igy 
kerültem Aegyptom főidére, tudok az ügye fogyattaknak szolgálni.

(Flectunt omnes.)

1395 O mnes
О, Isten.

J uda
Fizesd meg ezen jó téteményet illy draga embernek (surgunt), adott az Úr Isten 
mégis ezen keserűségünkben ollyat, kihez folyamodgyunk.

1400 P harao
Qui homines hi, quos praesentes aspicio?

E phebus  secundus
Servi tui sunt, Rex, de terra Chanaan.

1380 kellyunk 1393 ugye
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Pharao
mos Quid sibi volunt?

Ephebus secundus
Frumentum, fames ad illam quoque pertransiit plagam omnibus egent.

Pharao
Jam dixi: Joseph consortioni Principem. Ite ad Joseph, quidve ei visum fuerit, 

ню facite!
(Excedit Pharao.)

S imeon
Einye, be haragus Király ez: mit mondott mostan?

Ephebus secundus
his Hogy ő neki mostan a búzának el adásábban semmi köze nincsen, Aegyptom 

főid Urá tévé a Josephet, ahoz igazított. Várakozzatok, mindgyárt ki hívom!

JUDA
Bezeg ha az a Joseph Uris oly haragus lészen, lakunk ma a garasért. 

A dministrator
иго Fére az útbul, ihol jön a Joseph.

Joseph
Quos hic adstantes Cerno? Unde estis?

A dministrator
Kik vattok, kérdi herczegsége, honnat, s-miert jöttetek?

1425 Ruben
Kanaan főidéről jövünk mi, szegény öreg Jákobnak fiai, el fogyott az eleség, 
búzát venni jöttünk.

A dministrator
Cananaei sunt, senis Jacobi filij, ut frumentum coemant venere, 

изо (Attonitus Joseph.)

Joseph
О, Superi, fraternus aures Sonus percellit Meas, agam nihilominus cum ipsis 
dure. Exploratores estis?

1424 jött<ér>etek
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A d m in istr a to r  (Invehitur in ipsos.)
1435 Rósz és gonosz emberek vattok, kémek vattok, azér jöttetek ide, hogy meg 

lássátok földeink- s- népeink erőtlenségét, sereget indítván reánk, hadakozzatok 
ellenünk.

Ju d a

O, Istenem, Istenem, az atyánk életére mondgyuk, hogy ezen gondolatban sem 
1440 hírűnk, sem tanácsunk. Igaz járású emberek vagyunk, kik tizen ketten származ

tunk egy atyátúl.

A d m in istra to r
Exploratores se negant, sunt duodecim fratres a Patre uno geniti.

J oseph
1445 Hoc ipso? Exploratores sunt, hic tantum decem video. Adhuc duo ubi sunt? 

A d m in istra to r
Innént ismérűnk meg benneteket, hogy gonosz járatú emberek vattok, hiszen 
itten tsak tizen vattok. Hol még a ketteje?

J uda
1450 Tizen vagyunk itten, Szolgaid, a kis Benjámint az atyánk el nem ereszté vélünk. 

A d m inistrato r
Ez csak tizen egy, hol vagyon még a tizen kettedik?

Ju d a

Josephnek hittak, uram, a tizen kettediket.

1455 A d m in istr a to r
Ki kérdi most az ti tűletek, minek hitták? Mit kapdostok két felé, mint a vízben 
haló ember? Igyenessen felellyetek: hol vagyon a tizen-kettedig, a Josephnek 
mondottatok?

S im eon
1460 Jai, Uram, igy volt a dolog: még mikor kicsiny volt, e\ tévelyedet tőlünk, e mai 

napiglan semmit sem hallottunk felőle, nem tudgyuk, holló vagá-e’ ki a szemit, 
vagy a farkas ötté meg.

(Ad verba haec reversus Joseph flet.)

1457-1458 [пек m o n d o tta to k betoldva.] 1460 él; tolunk
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1465

1470

1475

1480

1485

1490

1495

J oseph
Frumentum ergo tribue, pecuniam in ore vasorum loca, dicitoque Simeonem me 
retenturum obsidem, donec Beniaminum adducant, ni ille advenerit, Simeonem 
discindi curo, ipsosque, ubi deprehendero, occidam.

(Excedit Joseph.)

A d m in istra to r
Ez a parantsolat: halgassatok! Adjátok az Garaboitokat, meg töltöm búzával. 
Rakjatok ide a pénzt is. Tőlcsd meg ezen edényeket szaporán! Haza menvén 
tehát a Ti atyátokhoz, hozzátok elő a kis Benjámint, mert ha ötét el nem hozand- 
gyátok, ezen Simeon (rapitur Simeon in carcerandus), akit addig zálogban 
Tartunk, szét diriboltatik, és ha titeket valami képpen meg foghatunk, egész há
zatokkal együt el vesztek. íme, meg vagyon immár a garaboitok töltve, in
dulhatok az atyátokhoz békéssen!

SCENA TERTIA

Regressi ex Aegypto narrant Patri, quae acciderint, insuper Beniaminum petunt, 
qvem, ut in Aegyptum rursus profieiscatur, Aegre pater indulget

Ruben, Juda, Gad, Äser, Benjamin, Jacob

R uben
Indullyunk tehat az atyank Istene nevében.

Ä ser
Istenem, Istenem, be keményen szóllott hozzánk az az úr, Aegyptomnak Ura 
Joseph, nem gondoltam volna.

N eph ta li
De kedves Bátyáim, vetteteke’ észre az ő sírását, hogy könvedzet volt, midőn az 
mondodot néki, hogy a Joseph őtsénk immár sohul nem talaltatik, vallyon miért 
kőnyvedzet?

Juda
Én bizonnyára csak azt gondolom, hogy mérgében hullottak a könyvei, mert 
ugyan szikráztak a szemei.

R uben
Mondottam én azt tinéktek, hogy hadgyunk békét a kis őtsénknek, Josephnek, 
ime, mind azért büntet bennünket az Isten. Láttuk szegénynek keserűségét,

1473 in careerandus 1487 könvedzet < > volt [olvashatatlan törlés]; midőn
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hogy siránkozott nagy szive faidalmával, mégse szántuk meg őtet, ime, mind 
azért következet mi reánk azon nyavalya. Siessünk haza fele’.

(Excedunt Fratres, intrat Jacob comitantibus Dina et Benjamino.)

J acob
1500 Be el hagyának a fiaim, vallyon hová lettek, tálán el fogá őket az elenség? 

D ina
Vagy talán meg betegettek az úton.

J acob
Azis meg lehet, édes leányom.

1505 A ser
Csak ballagjunk jobban.

D ina
Itt vannak immár, Apám Uram. Édes Bátyáim, az isten hozott benneteket.

D án
Isio Űdvőz légy, nagyra bőcsűllendő Atyánk.

Jacob
Hozott Isten, édes fiaim, hol jártatok oly soká?

N eph ta li
Jai, szólni sem akarok. El menvén azon Aegyptom Urának szeme eleibe, tsak 

isis nem minyáján porul járank, ime, Simeont ott tartoztatta a tőmlöczbe, minket is 
minyájunkat aristomba akara vettetni. S-addig a Simeon ott fog maradni, vala
meddig a kis őtsénket, Benjámint hozzaja nem vezettyűk.

J acob
De ki mondotta azt meg neki, hogy Benjamin ide haza maradott? 

иго A ser
Jai, meg kérdezett ő bennünket mindenekről: örege’ a Te atyátok, Jacob, éle’ az 
anyatok, Rachel, hol az Benjamin őtsétek?

J acob
Jai, Istenem, Istenem, Josephem el veszet, Simeon a fogságban tartatik, Benja- 

1525 mint el fogják vinni, gyermekeim nélkül maradok, mi haszna őket fel nevelnem,

1497 Siessünk 1515 tőmlöczbe
1500 fiam; őtet 1521 örege’
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ha igy tőlem el vezdegélnek! Űresitsétek ki a garaboitokat, s-mennyetek ismét 
búzáért, mert kevés, a mit hoztatok.

(Vasa evacuantes inveniunt summam pecuniae, quam pro frumento dederunt.) 

G ad
изо Ime, ennékem a penzem a Garabojom száján van!

Ä ser
Imhol, az én Garabojom szajarais tette valaki!

J acob
О, átkozott Germekek, loptoke mászszor...? (Percutit Jacob filios, qui prae 

1535 timore excedunt.) Ehe, gonosz és istentelen fiuk, be el fáradtam!

D ina
Ne emiszsze kend magát, kedves szülém.

J acob
Hogyne emiszteném, hogy ne, ime, maid el jönnek az Aegyptomiak a pénzér. 

1540 О miattok engemis el vesztenek.

D ina
Tálán el nem csavartak ők.

J acob
Halgass immár, ne fetsegj... hallátoke’, gyertek be!

1545 (Vocati intrant.)

O mnes
Félünk.

J acob
Gyertek, mikor mondom, ... hogy csavartátok el azon pénzt?

1550 O mnes
Bizon nem csavartuk.

J acob
Hogy jutott tehát a kezetekben? Szollyál, Ruben.

R uben
1555 Atyám, öregségedre esküszöm, hogy semmit sem tudok felőle.

1537 szülém 1555 öregségedre
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J acob
Hát tik?... Kérlek, vigyázzatok az Istenért magatokra, tudgyátok, hogy jöve
vények vagyunk a Kanaan főidin, miért boszantyátok az Urakat. Mennyetek 
tehát ismét búzáért, mert keveset hoztatok. Vigyetek ajándékul valamit az 

1560 Aegyptom Urának, talán jobb szivei fogad benneteket. Vagyon hála Istennek 
valamink, két font Gyantát és mézet, Therebintust is, mondolát és diót.

A ser
Tehát a Benjamin őtsénk velünk el nem jön? Élek én, és a te lelked, hogy innen 
egy tapodást nem megyek, még ötét meg nem Ígéred. Meg parancsolta azon Úr, 

1565 hogy hozzája ne jőjűnk, hacsak az Benjámint velünk nem hozzuk.

J acob
El nem eresztem az én öregségem istápját mellőlem.

R uben
Két fiaim vannak, öld meg azokat, ha Benjámint viszsza nem hozom.

1570 J acob
Hogy gyalogolhat tehát, aki mindenkor ide haza lenni szokott?

R uben
íme, az vállamra fel veszem.

J acob
1575 El mésze’ tehát, édes szép Germekem?

B en ja m in
Hát apam Uram el jőne’ én velem?

J acob
Én nem megyek.

1580 B en ja m in
Ehen eb megy, ha csak Apám Uram el nem jön.

J acob
Mondám, hogy el nem megy.

Juda
1585 Gyere, Te Búrom fa, maid az az Úr tenéked czukort, mosora szőllőt ad, fügével- 

is mindennap meg rakja a markod, el indúlsze’ velünk.

1564 megyék
1565 benjamint velünk 
1567 öregségem

1571 [tehát betoldva] 
1585 fugé velis
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1590

1595

1600

1605

1610

1615

B en ja m in  
De hazudtok.

D an
Nem hazudunk, csak gyere.

B en ja m in
Tehát nem bánom.

Jacob
Indullyatok tehát, édes fiaim, és az én Istenem, Abrahamnak és Isaaknak Istene 
tegye kegyessé azon Urat hozzátok, és viszsza kűldye az én fiamat, Simeont és 
Benjámint veletek. Én pedig az én leányommal ide haza siránkozok, mig titeket 
szerencséssen visza nem hoz az Isten.

(Excedit Jacob cum Dina.)

SCENA q u a r ta

Accepto Benjamin proficiscuntur rursum in Aegyptum, a Josepho jam benignius
excipiuntur

Ruben, Levi, Juda, Joseph, Administrator

L evi
Mennyünk el ismét, mit tehetünk néki.

R uben
Benjamin, talán el fáradtál immár, jőszte a vállamra, könnyebben gyalogolhatz. 

I ssachar
Jai, tsak az mi Atyánknak Istene hozzánk fordítaná azon Urnák szivét, hogy 
meg ne őlettetnénk!

N eph ta li
Bizzunk a mi Istenünkben, nem hagygya el az ő benne bízókat.

R uben
Ugye, Benjámin, könnyű a más hátán gyalogolni? Imhol közel vagyunk immár, 
szally le őtsém. Itt ally előttünk, jól vigyázz, a mirűl kérdeznek. Tegyétek le a 
sővegeteket. Hallyátok-e’ Aegyptomnak Urai! Búzáért jöttünk most.

(Prodit Administrator.)

1604 Mennyünk 1613 benjamin
1611 Istenünkben
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1620

1625

1630

1635

1640

1645

A d m inistrato r
Hozott Isten benneteket, jó Atyám fiai, be sokat sohaitozott az Uram utánnatok. 
Itte az őtsétek, Benjamin?

J uda
Itt vagyon, Uram, amott áll. Eregy Te, adgy paralát. Tévedgyen el a Gyermeke, 
be nem tud Emberséget.

A dm inistrato r
Be draga őtsétek vagyon! Nesze, édes fiam. Mind azon által mindgyárt m egje
lentem a Joseph herczegnek itt léteteket.

(Administrator excedere vult, retrahitur ab Äser.)

Ä ser
Jai, Uram! Nem tudgyuk, miként esett ezen szerencsétlenség raitunk, hazajő
vén, midőn az Atyánk előtt ki űresitenénk a búzát, kiki a maga garabojának 
elein meg találá azon pénzt, mellyet néked a búzáért adtunk. Most ime, hogy el 
lopni ne láttassunk, mind azt, mind másikát hoztunk.

A d m inistrato r
A Ti atyátoknak Istene adta azt Tinéktek, édes fiaim, tarcsatok magatoknak, 
mert az minapi búza fizetésben semmi hiba nem esett.

(Excedit Administrator.)

D an
No, kedves bátyáim, eddig még jól vagyon dolgunk, csak ezutánis igy legyen, 
de el feleitettűk meg kérdezni, éle Simeon Bátyánk.

A d m inistrato r
Utat, Legények, imhol jő az fejedelem!

O mnes
Űdvőz légy, Joseph.

J oseph
Salvete Filij! Felix ne iter fuit?

A dm inistrato r
Szerencsés valae’ az utatok?

O mnes
Szerencsés.

1633 adta <adta> azt
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1650

1655

1660

1665

1670

1675

J oseph
Hicne est Benjamin, de quo dixistis Frater?... Salveto filii, benedicat Tibi Deus! 
Veni mecum... veni, veni, jucundentur reliqui dum redeo.

(Excedit Joseph et Benjamin. Administrator retrahitur.)

L evi
Hallya, kend!... Éle még a mi bátyánk, Simeon, a ki a fogságban vagyon?

A d m inistrato r
Él bizony, hogy ne élne.

J uda
Hozd ki őtet hozzánk.

A d m inistrato r
Várjatok egy kévésé, mingyart itt lészen.

J uda
Tálán bizony reá sem ismérűnk.

(Prodit Simeon ad Fratres.)

S im eon
Hozott Isten benneteket, édes Leikeim!

J uda
O, édes bátyám, be jó szivei látlak. Tucz e’ immár szerencsenyűi beszélleni? 

Issa ch a r
Einye, be meg kővéredet, mint a makon hizott ize’. Mitől kővéredtél úgy meg? 

S im eon
Hidgyétek el, soha sem volt oly dolgom, mint itten, hiszen én Úr voltam, nem 
fogoly. Tudgya bezeg a gégém, bejó  sok bort meg emésztett az últa. (Tacite.) 
De egyet kérdek: Éle még az öreg Atyánk?

O m nes
Él.

S im eon
Tudgya e’ azt, a mit Josephel cselekedénk?

O m nes
Nem tudgya.

398



1680 S im eon
Meg se mondgyátok, az Istenért, mert minden felől roszszúl járunk. Ezen Ur hála 
Istennek jó most mihozzánk, sokszor az olta ebedgyénél valék. Csak jól visely- 
lyétek magatokat, tikis az ő gratiajában vattok, vigyázzatok, ki ne essetek belőle.

B en ja m in
1685 Ni, Ni, mit adott nékem az űr, czukort, mosora szőllőt, füget.

D a n

Ládde, mondottam én Tenéked, hogy jőj el. Ugye bár mászszoris el jősz?

B en jam in
El.

1690 SCENA QUINTA

Ob calicem, qui Benjamini Sacco impositur est, reducuntur fratres, et a Josepho,
ceterisque dure tractantur

Ruben, Simeon, Joseph, Administrator, Ephebi

A d m in istr a to r  ( im p len tu r  ru rsu s sa c c i fru m en to :)
1695 Adgyatok a garaboit, had töltöm meg ismét.

D an
Eddig bizonnyára tűrhető volt járatunk, tsak az Atyáinknak Istene azutánis igy 
folytassa.

A ser
1700 El indulunk e’ hamar, Uram?

G á d

Ne kiálcs, ha kijön, hiddel, úgy meg lohol, hogy imit amott szeded fel sátorfádat. 

A ser
Úgy, de ha el késődünk, mit gondol az öreg oda haza? 

nos G á d

Mennél későbben megyünk, annál őrömestebb fogad, csak lassan siessünk, hogy 
tovább érjünk.

A d m in istra to r
Imhol, a garaboj, mennyetek immár, szerencsés útat kévánok.

1685 Imosora szőllőt aláhúzva] 1707 é<l>rjűnk
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1710

1715

1720

1725

1730

1735

1740

S im eon
Kőszőnnyűk kennek, talán soha se láttyuk már többet kendet.

D án
Vegyük a vállunkra, s-ballagjunk az öreg Atyánkhoz Kanaan főidére.

L evi
No, birode a búzát Benjamin, meg ne csőkkeny alatta, hodsza a kacsodat.

Z a bulon
Jai, oda vagyok!

D án
No mi lölt, Zabulon?

Z abulon
A ködők csömör gyötör igen nagyon.

S im eon
Jai, szaporán, hol a pálinkám? Nesze, szaporán kortyants egygyet ezen fenyő
magos akovitábúl, mindgyárt könnyebben lészesz. Hőrpencs még egyet, jobban 
érzede’ magad?

Z abulon
El hiszem, még frissebb vagyok, mint annak előtte. Oh, drágább medicina min
den mesterséggel szörzött orvosságnál, e mentett meg most engem a háláitól, 
add ide nékem, bátyó, hogy ha még egyszer reám jön a ködök csömör, hamar fel 
haitogathassam!

S im eon
Nem bánom, minden reggel ély vele, nincs az nyavala, mellyet ki nem űz be
lőled.

Z abulon
Köszönöm kennek, eredgyűnk.

(Fugit administrator quaerit fratres ob acceptum poculum.) 

A d m inistrato r
Eleibe, mezei eleibe, amarra mennek talán. Utánna Istók! Nincs itt. Amott lesd 
meg! Itt vannak, itt. Ki gyere, indully! Nomost, Istók gyere! Segicsetek!

A ser
Raita Bátyáim, maid meg ölik a Rubent!

1728 mesterseggel
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1745

1750

1755

1760

1765

D án
Üsd, ne szánd!

E phebus  prim us
Allyatok meg, erezd el őket teis!

A d m in istra to r
Miért, hogy a jó helyében gonoszszal fizettetek, el lopván az ezüst poharat, mely
ből áz én Uram, Joseph iszik vala?

N eph ta li
Engedd meg ezen vétkünket, Uram, ezen hirtelenségben nemis tudtuk, kire 
emellyűk kezeinket.

A d m in istra to r
Az mind semmi, de a poharat hová iktattátok el?

D án
Micsoda poharat emlegecz?

A d m in istr a to r
Amellyet el loptátok, az ezüstöt.

R uben
О, tévedgyen el a pohara! Ki lopta volna el?

J uda
Fejemre merek eskűnni, hogy semmit nem tudok a pohár felől.

Issa ch a r
Én is életemre merem mondani, hogy azon poharat nemis láttam. 

A d m inistrato r
Miképpen veszett el tehát onnat hazúl, senki sem volt ott, hanem csak tik. 

R uben
Istenem, Istenem! Hallyon meg mindgyárt, valakinél meg találtatik a pohár, 
azon felől mi minyajan a Joseph szolgai legyünk.

(Quaeritur poculum in ore saccorum, reperitur apud Benjaminum.)

1759 [A sor betoldva a margón.] 1768 Joseph<et>; legyünk
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1770 A d m in istra to r
Jól van, keressük ki, it... itt nincs... itt sincs. Mutasd, Benjamin, a tiedet...! 
Tehát ez micsoda? Ezé’ az emberség, igy köllött a jó tétemenyér fizetnetek?

J uda
Jai, tévedgyen el a kis fattya! Hogy merted el lopni, Te?

1775 B en ja m in
Biz én nem loptam.

J uda
Hát hogy került a garabojodba?

B en ja m in  
neo Nem tudom.

(Elevant contra Benjamxmxm.)

J uda
Jai, mit csinallyunk? Ihol kúldusokká tett bennünket. Te átkozott, adok én ne
ked poharakkal kereskedni!

nes E phebus  secundus
Lodúllyatok a Joseph felé!

J uda
Jai, bizony fel akasztanak minnyájunkat!

A d m in istra to r
1790 Eredgy tüstént, ne késély! Itt állyatok meg, méglen ki hivom a Josephet! Húzzá

tok ti ki a kardotokat, ne talantán valaki el csavarja magát.

scen a  sex ta

Joseph se fratribus manifestat 

Joseph, Administrator, Josephi Fratres

1795 J oseph
Itane pro bono, malo solvistis mihi?

1772 jő 1783 csinally<ű>unk
1781 Benjam
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1800

1805

1810

1815

1820

1825

A d m in istra to r
Ugye azon jó téteményekért gonoszszal kőlletet fizetnetek! El lopván azon 
poharat, mellyet Benjáminnál meg találtunk.

J uda
Az Isten modot talált a Te szolgaid bűnőknek büntetésében, ime, mind azért 
büntet bennünket az Isten, hogy az ártatlan őtsenkkel oly gonoszul bántunk.

J oseph
Quid intra vos loquimini?

A d m inistrato r
Mit muszszoktok magatokban?

Juda
Azt, hogy mi most minnyájan az Urnák szolgáivá levénk.

J oseph
Absit, ut omnes, apud qvam repertus est calix.

A d m inistrato r
Hogy lehetne az, hogy Ti minnyájan szenvedgyetek egynek bűnéért, semmi
képpen nem, akinél a pohár meg találtatott, az leszen a szolga.

J o seph
Surripite puerum istum!

A d m inistrato r
Ragadgyatok fői e gyermeket!

(Surripitur Benjamin a militibus.)

J uda
О, kérünk, Uram, erezd el ezent, ime izmossabb, erőssebb vagyok én Benjá
minnál, engem tégy szolgáddá! Erezd ezt haza!

R uben
Bizony meg öli az atyám oda haza maradott két fiamat, mivel én lettem ezen 
gyermekér kezes, Tekincs Uram búban el merült fejemre!

D án
Jai, mit mond az atyánk oda haza? íme, midőn a Joseph el veszett volt tőlünk, 
tsak nem meg hala bánatyában, de mivel hogy e Benjáminban volt kedve, meg 
enyhődőt nyavalája.

1799 benjaminnál 1827 benjaminban
1826 mod
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1830

1835

1840

1845

1850

1855

1860

R uben
Most ha ez el vész, nem léven ki vigaztallya meg vénhedett sorsát, sírva mégyen 
a koporsóban. Oh, édes Apám, édes öreg apám, be sokat kell szenvedned mi 
miattunk!

J oseph
Abeant e conspectu praeter flectentes istos!

(Excedunt omnes praeter fratres suos, hic se manifestat Fratribus.)

El titkolván magamat eddig, továbbá immár mi voltomat el reiteni nem lehet, 
mivel hogy azony vér, mellyel véletek szerelmes Bátyáim egy vagyok, arra 
őztőnőz, hogy magamat meg jelenesem. Én vagyok a Joseph, akit el adtatok...

(Sonant Tubae et Tympana; fratres attoniti.)

Éle még az öreg Jakob, én szerelmes Atyám?

R uben
О, szerelmes őtsétském.

J oseph
О, Kedves Bátyám Ruben.

Ruben
Jute’ még eszedben azon én szorgalmatosságom, mellyel tégedet ezen vér szopó 
bátyáid kezéből ki akartalak venni?

Z abulon
Jai, Istenem, Istenem, oda az én fejem! Én voltam leg főbb oka ezen Joseph el 
adásának. Jai, hová legyek? Bizonnyára mindgyárt fel akasztat. Oh, szerelmes 
őtsém, Joseph, О, gyöngy virágom, Joseph, szánom s-bánom azon vétkemet! 
Joseph, engedgy az én bolond fel fuválkodásomnak, mellyel tégedet, szerelmes 
őtsémet, artatlan Josephemet el adni, sőtt meg ölni akartalak! íme, lábaidhoz 
borúlván Kegyes, atyafi, szerető, jó voltodat kérem, engedgy meg árva bus 
fejemnek!

J oseph
Kely fel, édes bátyám, ne tőrőgy azon, mert az ti űdvességtekre’ s-meg tar
tástokra küldettem én Aegyptom főidére. íme, hogy próbáltalak benneteket: 
Titeket kegyetlenül fogattalak, Simeon, én szerelmes testvéremet fogságban 
helyheztettem, Benjamin garabollyában ezüst poharamot tétettem. Ezeket mind 
azért cselekedtem, mert benneteket szerettétek. Vigadgyatok most nálam, hol-

1829 [R U B E N  betoldva] 1854 börúlván
1853 a<l>rtatlan
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nap hainal hasattara el men ven édes atyámhoz, Jákobhoz, mondgyátok életem
nek vig folyásit, s-alazatossan kérjétek, hogy hozzám el jőjőn, ime a Gozen 
főldgye számara tartatik, jőjőnel, és lakjon vélünk.

1865

1870

1875

1880

1885

1890

CHORUS FRATRUM JOSEPHI POST SUAM MANIFESTATIONEM

Menyben lakozó Istenség, gonosságok meg rontoja,
Bús szív vigasztaló felség  és jónak jutalmazoja,
Tekincs reánk szent székedbűl,
Nyuics kegyelmet az egekbűl,
Isten, szivünk gyámola.

Ellened tett gonossággal hogy mi téged meg bántottunk,
Ez Joseph el adásaval nagy gonosszal boszantottunk,
Most Minnyáján meg ismérjük,
Mind az által téged kérünk,
Irgalmazz, oh Istenünk.

E szarandok életünket szivbéli fóhászkodásink,
Minden tselekedetinket és búnkban folyó könyveink, 
Vétkeink bocsánattyára,
Életünk tisztúlására 
Fordicsd Isten, könyörgünk.

lm, Szent Színed előtt lévén, Istenünknek azt fogadgyuk, 
Töredelmes szivei kérvén ez fogadást mégis tartyuk,
Hogy ha mostan haragoddal,
Meg nem feddesz ostoroddal,
Többé Bizony nem bántunk.

Jai, útolsó kérésünkéi Te hozzad, Joseph fordúlunk, 
Siránkozó szemeinkéi im lábaidhoz borúlunk,
Tudgyuk, halált érdemlettünk,
De csak Joseph mégis kérünk,
Végy hozzád, édes vérünk.

Post haec sequuntur laetitiae signa, Convivia, Musica, Cantus.

Finis.

Et haec omnia ad Majorem Dei Gloriam.

1864 vélünk 1889 kérünk
1881 Istenünknek
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A MŰ ADATAI

A darab eredeti címe: R es g e s ta e  J o se p h i A e g y p tia c i; ugyanabban a kéziratos gyűjteményben 
található, amelyben A rem ete , a  katona, a  ra b ló k  és a  c s a v a rg ó  d iá k o k  (kötetünk 8. sz. darabja). így a 
mű adatait, a kéziratos kötet tartalmát és megtalálásának körülményeit lásd A re m e te ... jegyzeteiben. 
Szövege itt jelenik meg először.

Tudott a darab előadásáról, de nem szövegéről P ró n a i 1903. 40., P ró n a i 1907. 4L, P e ré n y i 1911. 
4., P r ó n a i-C s á s z á r  1915. 215., L u g o sy  1929. 330. Szövegét Diósi Géza (1. D ió s i 1938.) találta meg és 
azonosította a korábban ismert adattal (D ió s i 1939). Szerepel K ilián n á l. 1994. 544. (Szeged nr. 77.), 
D e m e te r  több tanulmányban foglalkozott vele (1986. 353-361, 1989a. 102-̂ 4-, 1989c. 148—150.).

SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A szerző Dugonics András; életrajzát 1. a 8. sz. darab jegyzeteiben.

FORRÁS

Jákobnak és fiainak története az Ószövetségből ismert (Tér. 37-50). Az iskolai színjátszás igen 
gyakran feldolgozta az isteni gondviselést példázó tipikusan barokk tárgyat. A 17-18. században 
valamennyi felekezet iskolai színpadán számtalan József-drámát mutattak be, Dugonics darabja 
azonban egyetlen ismert művel sem mutat rokonságot. A barokk saját gondolatvilágát fedezte fel a 
József-történetben: az életút szélsőségei, a sors kiszámíthatalansága, végül az isteni gondoskodás 
igazolása egyaránt jellegzetes barokk élmény és tárgy. A József-téma ráadásul az udvar és a börtön 
szembeállításában ugyanannak az állhatatlan földi világnak két vetületét példázza a barokk gondolko
dás számára.

ELŐADÁS

A József-dráma Dugonics első bemutatott darabja: 1762 júniusában adták elő Szegeden. Ezt 
bizonyítja a kézirat végén található, 1775-ből származó szerzői bejegyzés: ,J ia e c  E x e rc ita tio  C o m ico  
A c a d e m ic a  p ro d u c ta  e s t  S zeg e d in i A n n o 1 7 6 2  cu m  ib i P r in c ip ia  d o c e re m  e t M a jo rem  P a rva m . 
V iven tib u s ad h u c P a re n tib u s  m eis. P la c u it om n ibu s. P la c u it tunc e t  m ihi, s e d  nunc re leg en s  q va m  
m u lta  in ven io , q v a e  d isp lic en t. S e d  non  vo lu i tam en  d ila ce ra re , u t v e l  ip se  n on n un qvam  rideam , 
q v ib u s  s tim u lis  a g ita tu s  su m  Ju ven is, e t  q v ib u s  ve lu t g ra d ib u s  a sc en d erim  a d  earu m  reru m  c o g n i
tion em , in q v a N u n c  o ccu p o r . S c r ip s i h o c  fru stu m  A  [n n o ]  1 7 7 5  d ie  5 “ A p r [ i l i s ]  T irn a v ia e .”

A dráma háromnyelvű; ebből a latin az iskolai színjátszás hagyományos nyelve, mely egyébként is 
illik a barokkra jellemző bibliai tárgyválasztáshoz. A József egyiptomi történetét bemutató jelenetek 
mind latin nyelvűek. A magyar nyelv uralja a drámát: ez esetben egyértelműen a piarista színjátszás 
elmagyarosodásáról van szó. A német az id eg en ek  (az izmaeliták) nyelve. Az izmaeliták gót betűs 
német szövegének olvasata S ze le s te i N a g y  L á sz ló  munkája, melyért ezúton mondunk köszönetét.

Az előadást a sok és részletező, a díszletekre, színpadtechnikára, kellékekre és a zenei kíséretre 
egyaránt utaló szerzői utasítás is bizonyítja. E tény különösen fontossá avatja a József-drámát. 
Láthatóan igényes előadás volt. A zenei megoldások a jelenetek hangulatát követik, így például 
keleties zenét ír elő a szerző az izmaeliták színre lépésekor. A némajelenetek (m u ta) hagyománya jól 
ismert, ám alig találunk muta-leírást a kéziratokban. Dugonics muta-szinopszisai a barokk látvány
színházát varázsolják Szegedre. Ugyancsak jellegzetesen barokk elem a némajelenetek látványos 
varázslása is. A második és harmadik felvonás közötti m u ta nyilván in terlu d iu m , mint ahogy 
Dugonics az első és második felvonás közé is zenét vagy közjátékot rendelt: C h oru s M u sico ru m  ve l 
In ter lu d iu m . A második felvonást nyitó jelenet ugyancsak értelmezhető közjátékként: a füstös
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barlangban a gonosz szellemek valahol a színpad előterében vetélkednek és cívódnak, mivel a jelenet 
végén egy másik függöny elhúzásával válik majd láthatóvá a teljes színpad. A kettős függöny díszlet
kiváltó, olcsóbb és egyszerű színváltást tett lehetővé; alkalmazásáról tudunk, de igen kevés konkrét 
adattal rendelkezünk. A pokolbéli gonosz szellemek versengése az emberi lelkek megszerzéséért 
évszázadok óta jól ismert, jellegzetes moralitás-téma. A felvonás efféle nyitó jelenete abban is eltér a 
főcselekménytől, hogy színhelye földön kívüli. A piarista iskolai színház láthatóan tartózkodott a túl
világnak a misztériumjátékokra jellemző, s ezért talán már korszerűtlennek érzett színpadi bemu
tatásától. A főcselekményen kívüli, intermediumszerű jelenet azonban elviselte a túlvilág „terhét”. Itt 
Cerberusnak adnak számot a gonosz szellemek. Dugonics József elveszejtésének tervét kapcsolja a 
gonosz szellemek világához: Cerberus kiemeli a néző által már az előző felvonás végén megismert 
tényt, hogy Ruben akadályozta meg József megölését, s ugyanitt derül fény arra is, hogy a testvérek 
kezeihez a magasból alászálló kard a pokolból származott.

Az előadás igényességét a chorus-betétek is igazolják. A chorusok dallamát nem ismerjük, de 
bizonyára énekelték őket. A József-drámában található két ch oru s megtalálható Dugonics fiatalkori 
versgyűjteményében (OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 235.). Az A rgu m en tu m  ex  H o ra tio  L. 2. o d e . 7. 
Horatius nyomán készült, de téves az adat a címben: valójában a II. könyv híres 10. ódája ihlette a 
verset, mely nem szöveghű fordítás. Ezt bizonyítja a kéziratban megadott latin verskezdet is: „Reti
nenda mediocritas, et animi in utraque fortuna aequabilitas”. A C h oru s F ra tru m  J o se p h i p o s t  suam  
M a n ifesta tio n em  a kéziratban a címlap utáni oldalon található, de nyilvánvaló helye címe szerint is az 
utolsó jelenet, a dráma zárlata.

A kézirat 11a oldalán megtalálható a dráma szereposztása, melyet értelemszerűen a címlap után 
közlünk.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A szöveget betűhíven közöljük. A szerepneveket jelölés nélkül egységesítettük, a rövidítéseket 
feloldottuk. Szókezdő helyzetben gyakran nehezen látható a különbség a nagy- és kisbetűk között (az 
M  - m, N  - n esetében), illetve az / és J  esetében. Ezekről a kisbetűs írás logikája alapján döntöttünk. 
Szinte lehetetlen megállapítani a különbséget az ö  és ő, Ö  és Ő, ü és ű, Ü  é s  Ű  között, ezekben az 
esetekben gyakran egyedül a mai helyesírási gyakorlat alapján lehetett dönteni.

A gót betűs német szöveg átírásakor a főnevek nagy kezdőbetűs mai írása mellett döntöttünk, hogy 
az olvasást megkönnyítsük. E változtatásokat nem jelöltük.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

137 S ich em  -  Jákob fiai a kánaáni Szikhemben legeltettek (Tér 37,12-13)
139 k u tto g va n  -  járván 
169 É d e  h a za  -  idehaza
282 D o th a im  -  Szamáriától kb. húsz kilométerre északra fekvő város. Józsefet testvérei itt adták el a 

midianitáknak. (Tér 37,17)
308 g ő c s ő ső m m e l -  görcsös botommal 
314 s á p p ó tt -  sápadt
424 E n g e d g y e te k  m eg  -  bocsássatok meg
464 .. .m in t B e r tá k  a  c s ik b a ... -  pórul jár (a korban szokásos közmondás)
526 is tr á s á t -  strázsát, őrt 
560 sz e n te n tiá d a t -  ítéletedet
590 m a lo m  k ő v e tfe jü n k rü l le  h á ríto ttu k  -  kb.: elvetettük a gondját
658 g u n yh ó  -  kunyhó
659 tru c z  ta l l -  strucc toll
821-822 m eg  já r ju k . . .a  S zá r a z  tá n c zo t -jól megjárjuk
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916 s o d o r t  -  sonkát
1333 g a r a b o i -  zsák, nagyobb tarisznya
1362 ku du ln i -  koldulni
1376 e l bú g  g á z ta k  -  elverték
1418 lakunk m a  a  g a r a s é r t  -  jól megbűnhődünk
1542 e l.. .c s a v a r ta k  -  loptak
1561 T h ereb in tu s -  pisztácia; m o n d o lá t -  mandulát
1585 B ú rom  f a - k b .  \ ostoba, fajankó; m o so ra  -  mazsola
1683 g ra tia já b a n  -  kegyében
1721 k ö d ő k -  köldök
1724fe n y ő m a g o s  a k o v ita  -  fenyőpálinka (aquavita: élet vize)
1806 m u szszo k to k  -  pusmogtok
1863 G o zen  fő ld g y e  -  Gósen földje: Egyiptomnak az a része, ahol Izráel fiai éltek (valószínűleg a 

Nílus deltájától keletre)
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10.

DUGONICS ANDRÁS

MENEKMUS

Vác, 1766. június 29.



E’ JÁTÉK’ SZEMÉLLYEL

M e n e k m u s . M osku s, é s  T eu sim arka  n e v ő  F érjekn ek  E l- lo p o tt m a g za ttyo k , 

S o sik les  T est-vére .
H i t v e s s e  a z  e l- lo p o tt  M enekm usnak.
P e n i k u l u s . szo lg á ja  a z  e l- lo p o tt  M enekm usnak.
Ipa a z  e l- lo p o tt  M enekm usnak.
O r v o s s á  a z  e l- lo p o tt  M enekm usnak.
E r o t i u s . V en dég-fogadós.
C y l i n d r u s , e ' ven d ég -F o g a d ó sn a k F ő -sza k á tsa .

Szolgája e ’ ven d ég -F o g a d ó sn a k .

Poroszlók négyen .
M e n e k m u s - S o s i k l e s ; E l- lo p o tt M enekm usn ak  T est-vére .
M e s s e n i o . M en ekm u s S o sik lesn ek  S zo lgá ja .
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15
Fő-Tisztelendő fel-szentelt 

Pűspőkhez

Szalbeck Károlyhoz,
Váczi Káptolonnak 
Nagy Prépostyához,

Nevezetes Szent Istvány
20 Rendének

Keresztes Vitézéhez 
Ő Nagyságához 

nyúitott
Alázatos ajanló Levél.

25 Nagyságos fel-szentelt Püspök
Nagy Prépost.

Nevezetes Szent Istvány Rendének 
Keresztes Vitéze!

Kik egy-szer a’ józan bötűknek ízét meg-kóstolták, tudva-való dolog az nálok: 
30 hogy a’ jó Tudomány soha mély gyökeret nem verhet, ha tsak a’ Hadaknak szele 

le-tsillapodván újítani nem kezdi a Békesség mosolygó ortzáját. Ha ennek-elötte 
édes Hazánkban mintegy hamvában feküdt, most pedig talpra állott a’ józan 
Tanúlás, nem tsudálhattyuk: mivel édes Eleinknek kargyok a’ hadban villogott, 
mellyeknek élességét az ellenség nyakkal nem győzte; ide-haza maradtak pedig a 

35 könyvek, mellyek, nem külömben mint a pénz, tsak éppen olvasva jók. Nem lehet 
tehát más az oka, hogy mostanában (: minek-utánna azon Köz-javunkat háborgató 
szelek meg-szüntek:) számossan vágynak azok, kik szép Tudományokkal fel-éke- 
sitvén elméjeket Hazánk’ nagy hasznára élnek; hanem, hogy igaz az: Békesség ne
veli a józan bötűket; a’ Fegyver pedig valamint az embereket, úgy le-nyakazza a 

40 Tudományokat-is.
Országunkban ezen elme’ javaival mostanában fénylő személlyek között Tége

det mondhatunk Egynek, Nagyságos fel-szentelt Püspök, Nagy Prépost, Nevezetes 
Szent Istvány Rendének Keresztes Vitéze! Kit nem külömben ékesít a szép Tudo
mány, mint ama drága gyögygyökkel tsillagzó gazdag öltözetet font aranyban ta- 

45 kart fényes kő: mellynek árát noha ugyan minden Isten áldott’ nap, de fö-képpen 
akkor mutattad-meg, midőn országunkban három Fö-méltóságú Urakat, tudni’-il
lik Istenben elnyugodott Klobusiczky Ferentzet Kalotsai Érseket, Nagy érdemek
kel neki-híresedett Esterházy Károly Püspököt, most pedig Anya-szent-egy-ház- 
nak egygyik oszlopát, Migazzi Kristófot arany elmédnek gönygy gondolatival, és 

so Őseink ország’ úttyán-járó kegyes erköltsöddel úgy le-kötötted: hogy ök Teged’ 
nem tsak kedvelnének mindenkor, hanem érdemed szerént tisztelnénekis.

E Nagy méltóságokkal egybe-lelkezést meg-is-érdemlette e’ Püspöki Megyé
ben fáradhatatlan szorgalmatosságod, és hivatalod szerént Anya-szent-egy-ház

52 Megyben
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Tiszteletére tzéllozó nyughatatlan Gondgyaid, mellyeket ugyan rész szerént mi-is 
55 tapasztalván ujjongtunk; de azok közül sokakat (: mivel nints szokásodban, hogy 

izzasztó fáradsagidat a karó’ hegyére ki-tegyed, avagy dobra üssed :) sokakat mon
dám azok közül magadban tartaszsz, azon iparkodván: ne talántán nyelvek’ ha
rangjára kellyen: mert a’ szép erköltsnek leg-szebb ára a magában foglalt emlé
kezet.

6o Azért-is sokakat el-hagyunk mi-is azon ditséretidbűl, mellyeknek híre sok felé 
el-terjedett immár. De (: hogy olly bokros dolgaid között olly időt találtál, melly- 
ben e’ Munkánk’ halgatására magadat meg-alázzad :) ezen hozzánk ki-mutatott jó
voltodat ha el-akamánk halgatni, ki-fúmá oldalunkat. Ezen Kegyességedet nem le
het más-külömben ki-fizetnünk, hanem, ha elsöben-is hoszszas Boldogulásodért 

65 Magosságban lakozó Istenünk előtt esedezünk, és fohászkodunk; azután ha kedve
dért némelly Munkát vállalunk-fel, mellyel szivünkbül akarunk kedveskedni. De 
ha mind ezeket fel-ajanlyuk-is, még-is sokkal tartozunk. Mind-azon-által, hogy ha 
ezzel-is örömedre, és vigasztalásodra vagyunk, nyúgott elmével lehetünk: mert 
egy-szer-’s-mind el-értük fel-vett szándékunknak tzellyát. Elly egésségben.
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70 M . A . P L A U T U S ’

Magyarra fordított, 
s-motskaibúl ki-tisztított

Menekmus-Nevő
víg-szabású

75 Játéka,

Mellyet elő-ada
A’ Harmadik, és Negyedik Váczi Kegyes Oskola Ezer hét-száz hatvan hatodik

ban, Szent Iván havának 29dik napján.

VELEJE E ’ ’JÁTÉKNAK

so Siciliában lakó Kalmár embernek minek-utánna kettős Gyermekei közül egy- 
gyike el-lopatott, oda lett az élete. Ezen el-lopott Gyermek’ nevét amarra adgya az 
öreg Attya, aki ott-hon maradott, s-Menekmus-Sosiklesnek hívattya. Ki-is alkal
masin fel-nyőlvén sok országokat járt-bé: hogy el-veszett Test-vérét meg lellye. 
Végre Epidamnumban éré, a’-hol az el-lopatott Test-vére magát immár jól fel-vet- 

85 te-vala. Mivel pedig e kettős Iffiak olly egy ábrázatú’ ’s-termetűek valának: hogy 
közöttök még ő Édes Annyok-is külömbséget nem tehetne, azért e’ jövevény 
Menekmust az Epidamnum város-béliek ö Polgároknak lenni vélék: ugyan nemis 
más okra nézve szóba erednek véle a’ Tsapláros, El-lopott Test-vérének Ipa, és az 
Aszszony. Sok vetekedés és egybe nem kötött beszédek után ezen Test-vérek egy- 

90 mást még-is meg-ismérik.
E’ mese Epidamnumban esett.
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E ’ JÁTÉK’ VELEJÉT KI-FEJTŐ 
ELÖL-JÁRÓ BESZÉD.

Leg-elsöben-is Néktek, kik ezen Munkánk’ tsendes halgatására egybe-veröd- 
95 tetek, jó napot mondok. Élőtökbe hozom a’ Menekmusokat; de azokat nem ölem

ben, hanem nyelvel adom elő. Kérlek mindnyájatokat elsőben-is a’ tsendes hal- 
gatásra, másadszor ezen munkánk’ velejének meg-értésére. És ugyan a 
vers-szerzőknek ez a’ szokások akár víg, akár szomorú-szabású játékokban: hogy 
minden történt dolgokat ama nevezetes Athenas-várossában letteknek lotsogják, 

íoo hogy vagy ezzel-is bötsösb tzégért kössenek-fel munkájok’ el-kelésére. Én a’ meg 
lett dolgokat oda-valóknak lenni mondom, ahol történtek. És ugyan noha ezen me
se Görög országbúi veszi eredetét, még-sem-mondom Athenas’-város, hanem 
Sicilia-bélinek. E’ vala e’ játéknak elöl-járó beszédgye. Most e’ Játéknak értelmét 
fel-mérem néktek; de nem vékával, sem köböllel, hanem egész paitával. Figyel- 

105 mezzetek.
Syrakúsa’-várossábul eredendő Kalmár ember vala egy-kor egy időben, kinek 

a’ Felesége egy-hassal két Gyermeket szüle. E kettős Gyermekek pedig olly egy 
ábrázatú’ ’s-termetűek valának, hogy közöttök sem az Annyok, sem pedig szopta
tó daikájok külömbséget nem tehetnének, ugyan azert-is sok-szor egy két-szer-is 

no szopott, a’ másik pedig koplalt, mert meg nem tudhatták, ki-fért légyen először a’ 
Téjhez. Ezen Gyermekek’ születése után, midőn hét-szer aratták-volna-le a’ meg
érett búzát, ’s-annyinszor-is szüreteltek volna a’ szöllöben; el-készíte az Attyok 
egy jól meg rakott hummis hajót, mellyben egygyikkel a’ Fiai közül bé-szálván el
ment Tarentum ban kereskedni. Ezen Gyermeknek pedig szerentsetlenségére ép- 

115 pen akkor talála Játék esni Tarentumban, hol-is ez édes Attyátúl el-tévelyedvén 
mind addig kórásza a Gyülevész emberek között, még-len végtére Epidamnumbúl 
oda érkezett más kereskedötűl el-lopatott. Az ö szerelmes Attyának (: minekutánna 
el-veszté magzattyát:) rút homályba kezde borúlni hainal emelő tsillaga, és nem 
sok idő múlva ki-is-múla e’ világbúi.

no Mind ezeket tsak-hamar Syrakúsába vitte a’ hír, hogy tudni’-illik a gyermek el
vesze, ’s-az Attya-is meg-haláloza, ugyan magatok gondolhattyátok-el, melly ke
serves zokogás léve az Atya-fiaknál. Azon Ifiaknak pedig oda-haza maradott öreg 
attyok, hogy ezen keserűségének mérgét valamiképpen enyitené, és az el-veszett 
Gyermekrűl soha el-ne feleitkeznék, azon el-veszetnek nevét amarra adta, aki oda-

103 b<é>szédgye 122 maradott <Attyok> öreg
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125

130

135

140

145

150

155

160

haza maradott, kit-is Mái nap Menekmusnak hívnak, ennek-elötte pedig Sosikles 
vala a neve. Meg ne tsalatkozzatok az Ifiakban; mind a’ kettőt Menekmusnak 
híják. Egy ábrázatuak ’s-termetűek mind a ketten. Mind-azon-által, hogy közöttök 
valamelly külömbséget tehessetek, a’kinek fekete fátyol vagyon a bal-karján, az- 
ám az az Ifiú, aki oda haza maradott, és most el-tévelyedett Test-vérét keresi. Az 
el-veszetnek mindene hasonló; de fekete fátyol nélkül vagyon. Ezen külömböztetö 
jel pedig tsak Ti érettetek adatott, az ide-bent valóknak abban sem hírök, sem 
Tanátsok. Tudgyátok-e’ immár ezeket? íme amott áll egy, a’ki a fejét rázza. Nyisd 
fel a Füleid’, málé-szájú! Ne búsúlly: maid le-ültetlek, Fantsali-Feszület. Nézd-el ő 
Kegyelmét, hogy reá tartya magát, mint a fekete lév az asztal közepin. No no! biz’ 
a’ Torkodra forr a z’siija, tsak kiábálly.

Most én Epidamnum várossába megyek, ahol azon el-lopott iffiú vagyon. Ha 
valaki valamit akar oda üzenni általam, kellyen-fel, szivessen meg-tselekszem. 
íme megént fel-kelt amott egy ni! Te moslékos dézsa, ülly-le tüstént. Nem-is lehet 
előtte tréfálni a szemét szekrénynek. Ha Epidamnumbűl viszsza térek, ne búsúlly: 
hozok én néked vásár-fiát, amelly nem másbúi fog állani, hanem bika-tsíkbúl és 
veszszöbül. Ti pedig ha azt kévánnyátok, hogy onnét valamit hozzak-is, pénzt-is 
adgyatok: mert tapasztaltam életemben egy-szer, melly veszedelmes légyen mos
tani időben pénz nélkül kereskedni. Ha tehát pénzt nem adtok, meg-tsalatkoztok, 
ha pedig adtok, még jobban meg tsalatkoztok: mert ebre bízzátok a hájat. Éllyetek 
egésségben. ...

De bizony’ még valamit el-feleitettem... ugyan mondgyátok-meg: mit akarék 
vala mondani?... Nem hittem volna, hogy nyúl-farkhoz hasonló légyen a kurta 
eszem... Nem azért mondom: de még eddig tsak jók voltak az eszem’ kerekei, 
tsudálkozom: hogy kophattak-el illy hamar... А-ha, eszembe juta még-is nagy ne
hezen. El nem feleitettétek-e’ még azon Kalmár embert, a’kirül azt mondám vala, 
hogy egygyet a kettős Gyermekek közül el-tsípett? Annak a Kalmárnak tehát annyi 
volt a’ pénze, mint télen az Isten’ hidege vette légy! De mivel egy gyermeke sem 
volt, mi haszna lehetett azon egy Garmadába hordatott penészes pénznek? Ugyan
is azért lopta-el azon Gyermeket, hogy azt tisztessegessen meg-házasitván holta 
után reája hadgya minden jószágát. Nem-is léve külömben.

Ezek ugyan így vágynak. De... Oh... jai... íme, menő dolgot adtak a’ nyakamra: 
most itt ennékem Epidamnum várossát kölletik építenem nagy hamarjában, ’s- 
most fö-képpen, midőn a’ kö-mévesek máshová szegődtek. Maid meg látom, 
melly hamar dolgozhatok. Erre vágok tehát egy sor-útzát. Ide helyheztetem azon 
el-lopott Menekmus’ házát. Meszet hozzatok! Téglát! Meg vagyon. Utánna lakik 
a’ kis-biró, itt lészen a Nap’-kortsmája. Itt emelem fel a’ Város-házát. Amaz’ 
ország-úttyan pedig égig-viszek-fel egy országos tsap-széket, ’s-Erotius nevö 
tsaplárosnak adom árendába. Leg-elsöben-is hozzája megyek, ha valaki ma en
gem’ részegen talál, meg-ne ítéllyen. Isten hozzátok.
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E L S Ő  R É S Z

ELSŐ SZAKASZ

A C T U S  I.

Penikulus
Az Ifiúság ennékem Peniculus nevet adott: mert tisztességessen le-szokom 
söpreni az asztalt, midőn eszem. Kik a rabokat vas-bilintsekbe kötik, és a szöke
vény szolgákat rab-Szijra fűzik, az én Ítéletem szerént esztelenül tselekszenek: 
mert egy-szer sok bú-bánatba merült embert ha töb’ keserűségek’ italával 
kénállyák, tsak éppen a szaladás táplállya. Ugyan-is mind tsak azon vágynak: 
hogy elsöben-is le rázzák magoknál a’ békót; másadszor pedig, vagy fel-ásván a 
Tömlötznek oldalát, vagy el-ráspolyolván aitónak lakattyát ki-szökjenek, ’s- 
urok’ nagy kárával örökre-is el-lódúllyanak. Ha azt kévánod, hogy a’ Fogoly ei
ne szaladgyon, szükség: hogy jó étkekkel, ’s-bőv italokkal kötessék-le. Ha min
den Isten áldotta nap elegendőt adandasz nékie, amit egyen és igyon, soha 
el-nem-szökik, noha halált érdemlő gonoszságot követett-légyen-el. Mert étel- 
bül és italbúi font kötelek igen tartóssak, és mennél jobban meg-eresztik, annál 
szorosban le-kötik az embert. Azért-is sietek én mostanában Menekmus Uram
hoz: hogy (: mivel a’ Bíráktúl ö szolgálattyára kárhoztattam :) ö engem’ azon ét- 
kes kötelekkel le-kössön. Ki-is nem tsak táplálni szokta az embert, hanem 
nevelni-is. Nints nála job’ orvos egész városunkban. Maga nagy étkü; böv vat- 
sorákat ád, és sok válogatott eledelekbűl tőtött halmokat homlít. De nékem nem 
igen koptak benne a fogaim: mert az el-múlt napokban Atya-fiaimnál valék 
latogatás-képpen; de ott-is jól vigyáztam a szám’-kérőjére; azért-is sem nem et
tem, sem nem ittam, hanem a’ mi leg-job’ izű volt. Mostanában tehát meg-lá- 
togatom az Uramat, de ime nyitódik az aitó, maga jön ki-felé.

MÁSADIK SZAKASZ 

El-lopott Menekmus, Penikulus

M enekmus
Ha rósz, bolond és vad Aszszony nem vagy, néked-is bizonnyára azt kölletik 
gyűlölnöd, ami urad’ kedve ellen vagyon. Ezentül, ha még egy-szer úgy tselek- 
szel velem, valamint ennek-elötte, azon leszek, hogy özvegyül lakjál az Atyád’ 
házánál. íme valahánszor saját házambúl tsak egy lépést-is teszek, mindenütt 
inamban sarkalsz; tüstént viszsza hivsz; kérdezősködöl: hová megyek? mi-féle 
dolgomban forgolódok? mi okbúi mentem? mit hozok? mit végeztem? Midőn 
én téged’ haza-hoztalak, kémet hoztam haza, nem hitves-Társat; mert mindene
ket ki kémlelsz, mit tselekedtem, avagy tselekszem. No no! igen meg-eresztet- 
tem ennek-elötte töretlen ínyednek zabláját; de (: egy szó, mint száz :) ha én né-

171 keserűségek 200 zab <f> Iáját
194 ennel-elötte
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ked szolgállókat, honnyi eszközöket, eresztett aranyat, ’s-nem nyers lenbűi 
font, hanem fényes kövekkel tsillagzó gazdag ruházatot szerzek, és semmi nél
kül nem szükölködöl: hadgy békét az Uradnak: mert (: vas-villás Neptunusra es
küszöm :) szálanként szedem-ki a’ szemed’ szőrit. De előbbi kutyaságidért ma 

205 fizetek-meg. íme, a Tsap-székbe megyek, ’s-ott’ iszom-le magam’ ma.

Penikulus
Az én uram úgy tetteti magát, mintha a’ Feleségére boszszonkodna: közel sem 
úgy vagyon: mert ha házánál nem vatsorál, engem’ üldöz.

M enekmus
210 Hálákat adhatok Isteneimnek, hogy el-mellőzhetém magamtúl nagy-szájú Fe

leségemet, kinek-is bibor-palástyát el-lopám, mellyet jövendöbéli jó Tartáso
mért a Tsap-székbe viszek. El-vettem a’ prédát ellenségemtől pai-társaimnak 
javokra.

Penikulus
215 Halhadsza Legénke! Lészen-e’ részem azon nyereségben?

M enekmus
Jai, oda vagyok! Ezen titkos lopásomban meg-lesett valaki.

Penikulus
Söt-inkáb’ javadra érkezék, ne rettegj!

220 M enekmus
Mi-féle ember vagy?

Penikulus 
Én vagyok.

M enekmus
225 Üdvez-légy várt reményem!

Penikulus
Légy Те-is egésséges!

M enekmus 
Mit mévelsz?

230 Penikulus
Tsak éppen azt, ami kedvem’ tartya.

M enekmus
Nem jöhettél alkalmasb időben hozzám.
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Penikulus
235 Nints-is más szokásom: meg-tudom az alkalmas időt választani, ’s-kelleme-kor 

jönni a Pap’-saityára.

M enekmus
Akarod-e’ meg-tudni vitéz Téteményemet?

Penikulus
240 V ally on mi sűl-ki belőle? Igen-is akarom.

M enekmus
Mond-meg ennékem: láttál-e’ valaha Falakon le-raizolt képeket, mellyeken sas- 
keselyő’ örve alatt lappangó Jupiter el-ragadta Ganymédest, avagy Venus az 
Adóneust?

245 Penikulus
Láttam elégszer; de mi hasznom ennékem azon képek’ látásában? Azzal jól nem 
lakom ám.

M enekmus
Mondgyad: hogy eszes, sőtt furtsa-elméjü ember vagyok, e világ’-hátán.

250 Penikulus
Leg-kissebb gondom-is nagyobb annál, mond-meg inkább: hol lesz ma a’ vat- 
sora?

M enekmus
Tehát tsak nem fogadod a szavam’?

255 Penikulus
No tehát no: leg-vidámabb, ’s-leg-örvendetesb ember-is vagy: arany elmédnek 
gyöngy gondolati-is vannak.

M enekmus
Eredgy még tovább.

260 Penikulus
Nem megyek bizonnyára, valameddig a vatsora el-nem-készűl. lm ’ a sok kopla
lástól ollyanná lettem, mint a száraz deszka.

M enekmus
Tsak Feleségem’ meszsze-látó sas-szemeitűl el-reithessük magunkat, hidd-el: 

265 egész nap vígan fogjuk legelni kedvünk kénnyét.

254 övendetesb
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Penikulus
Midőn immár oda fele a napnak.

M enekmus
Tsak vesztegeted a’ drága időt héjjába-való lotsogásoddal.

270 Penikulus
Szúrd-ki a’ szemem’, ha még egygyet szóllok.

M enekmus
Jöszte idéb’ azon veszett aitótúl.

Penikulus 
275 Meg-lehet.

M enekmus 
Még-is idáb’ jöj.

Penikulus 
Azt-sem bánom.

гео M enekmus
Azon szagos aitótúl még-is idáb’ távozz’.

Penikulus
Ugyan jó volnál hamis embernek!

M enekmus
285 Vallyon hogy-hogy?

Penikulus
Mert minden szegletre gondod vagyon, ne talán eszre vétessél.

M enekmus
Ismét szót szaporítaszsz?

290 Penikulus
Törd-be a’ fejét, még ö haragszik.

M enekmus
Vallyon Penikule! jó viz’sla lett volna-e’ belőled? Tudnál-e’ valamit eszre ven
ni a’ szaglásbúi?

273 aitótül

419



295 PENDULUS
Ember légyen, a’ki ebben ki-fogjon raitam!

M enekmus
Szaglald-meg tehát ezen Bibor-palástot, mit szelei. Nem akarod? 

Penikulus
зов Még meszszirül-is mosdatlan a’ szaga.

M enekmus
Szagóld-meg még-is. Mi okbúi emeledik a’ gyomrod?

Penikulus
Nem lehet külömben.

305 M enekmus
Felelly tehát kedves Penikuluskám: mit érzeszsz raita?

Penikulus
Lopást. Részegeskedést, ’s-vatsorát.

M enekmus
310 Jól hágál az elevennyire. Ezen Bibor-palástot tehát Erotius-nevö Tsaplároshoz 

viszem, ’s-egy-szer-’s-mind nékem, néked, néki jó vatsorát készítetek. Hol-is 
mind addig eszünk és iszunk, méglen az éji homályok le-húlván újjítani nem 
fogja a’ hainal mosolygó ortzáját.

P enikulus
315 Oh, angyal szóll belőled! Immár kolompozok az aitón.

M enekmus
Kolompozz... avagy álly-meg egy-kevesé.

Penikulus
Oh! olybá tartom, mintha a boros korsót vontad-volna-le a’ számrúl.

320 M enekmus
Gyengédebben verjed.

Penikulus
Talán azt gondolod, hogy Papirosbúi vagyon?

M enekmus
325 Lassan, lassan! íme, önnön maga jön ki-felé a vendég-Fogadós.

298 [A p a lá s to t szó utolsó szótagja javítva.]
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Penikulus
Oh, oh! melly titkos erejű tsapláros ember ez! Alig vetém reá szemeimet, tüstént 
szomjúhozni kezdettem.

HARMADIK SZAKASZ

330 Erotius, Penikulus, el-lopott Menekmus

Erotius
Üdvöz légy kedves Menekmusom!

Penikulus
Tehát ennékem jó szót sem adsz?

335 Erotius
Те-is egésséges légy, Penikuluskám!

Penikulus
Hanemha.

M enekmus
340 Én mái nap nálad akarok hartzot inditani, oh, Erotius. 

Erotius
Még ma lesz-meg az ütközet?

M enekmus
Úgy akarnám. Vallyon mit ítélsz felőlünk: ki lesz leg-nyertesseb’? 

345 E rotius
Aki leg-többet iszik, ’s-leg-kevesebbet tántorog.

Penikulus
De tudgya fazeka alá szítani a tüzet.

E rotius
350 De mi’ az, amit a karodon hordozol?

M enekmus
A hitvesem’ bíbora.

Erotius
Kedves vendégem! íme nyitva az aitó, indúllyunk be-felé.
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355

360

365

370

375

380

385

Penikulus
Hogy tsapja a’ levet, tsak hogy azon el-lopott jószágra szert tehessen. 

M enekmus
Fejem’ veszedelmével hozám én ma ki e’ bibor-palástot Felségem’ ládájábúl, 
de ezt-is néked ajándékozom, hasam vigasztalójának. Bár minden ember így 
szeretné egy-mást!

Penikulus
Addig tudni’-illik, még koldussá leszel.

M enekmus
Száz verett-aranyon vettem én e’ Feleségem’ ékességét.

Penikulus
És éppen akkor száz verett-aranyat a’ Dunába vetettél.

M enekmus
De mivel meg-nem-érdemlette a Tüskére-való lotyó, hozzád hoztam, tudom: 
job’ hasznát veszed... Tudod-e’ vallyon: mire kérlek én ma Tégedet?

E rotius
Veszem észre. Mindenek el-készülnek tüstént.

M enekmus
Készítess tehát hármunknak jó vatsorát. Vétess mak-szagú jó kövér disznó-húst, 
sódor-ízű friss szalonnát, nyak-tsigával egygyütt, bosporost lúd-aprólékkal, kol- 
bászszal foltozott savanyú káposztát, katona bélest; és mást ezekhez hasonlót. 
Mind ezek pedig ne legyenek tsak gondolom ételek; hanem úgy legyenek el
készítve, hogy ne sokat köllessék vele kénálnom a’ szám’-kérőjét, hanem vala
mint a méz maga magát étesse.

E rotius
El-készítetem igen-is mind ezeket.

M enekmus
Mi’ addig a törvény-székhez megyünk: de a’ városházánál nem sokáig késvén 
egyenessen hozzád jövünk.

Erotius
Jöj-el, valamikor kedved tartya.

M enekmus
Gondod légyen pedig reá: hogy nálunknál más ne férjen hamaréb’ a vatsorához. 
Te szolga, engem’ inally.
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Penikulus
390 Követlek-is Uram, ’s-meg-is tartalak, ne talántán tőled el-tsüszván vatsora nél

kül maradgyak.

NEGYEDIK SZAKASZ 

Erotius, Cylindrus

Erotius
395 Hallod-e’ Szakáts!

Cylindrus 
Hallom, Uram.

E rotius
Fogd a’ szatyrot. Vagyon-e’ elegendő pénz nálad?

400 Cylindrus 
Vagyon.

E rotius
Vég-be hummit a piartzon, a’mi háromnak elegendő lészen, se többet, se keve
sebbet.

405 Cylindrus
Minemő vendégeink lésznek?

E rotius
Én, Menekmus, és az ő Tanyér-nyaló szolgája.

C ylindrus
410 Jai az én szegény fejemnek! Tehát tízen lesztek: mert tsak maga azon ebéd’-leső 

szolga nyoltz emberek’ gyomrával fel-ér.

Erotius
Elö-számláltam a vendégeket, tégy-eleget kötelességednek.

C ylindrus
415 Meg-lehet. Mintha el-volnának immár készítve.

E rotius
Mennél hamaréb’ viszsza-jöj.

C ylindrus
Tüstént itt termek.
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425

430

435

440

445

450

M Á S A D IK  R É S Z A C T U S  II.

ELSŐ SZAKASZ

Menekmus-Sosikles, Messenio

M enekmus-Sosikles
Az én gondolatom szerént nintsen a zajos tenger örvénnyei között evedző embe
reknek nagyob’ gyönyörűségek, hanem ha szelek’ fúvásinak meg-eresztvén lo
bogó vitorlyájokat, meszsziríil szemlélik a földet.

M essenio
Én-is éppen úgy gondolom; de bezzeg ha azon föld, mellyet szemlélünk, a’ mi’ 
birtokunk alatt vagyon. Mert: mi’ hasznunkra válik, hogy illy sokáig tekergünk 
e külső országokon? Talán valamint hogy öszve jártuk a’ Tengereket, úgy köl- 
letik öszve járni a’ földet-is nagy héjjában?

M enekmus-Sosikles
Nem gondolom, hogy héjjában való járást tegyek akkor, midőn el-veszett Test
véremet, ’s-lelkemtül szakadt egygyetlen-egygyemet keresem.

M essenio
De mikor vetünk immár véget ezen tekergésünknek? Hatodik esztendőre kel az 
idő, miolta haragos Tenger’ habjait hasíttya a’ hajónk, Szőke Duna-vize-mel- 
lékieket, Spanyolokat, Massilia-bélieket, Illyrusokat, az egész fölső Tenger’ 
habjai közt Görög országnak külső részét, Olasz országot körösztűl-kosúl sza
ladtuk; még-is a sok kő-sziklák veszedelmei között tsak szerentsére hajóká- 
zunk. Bizonnyára, ha tűt kerestünk-volna, eddig’ aszt-is meg-találhattuk-volna. 
Elő emberek között holtat, azaz: a kákán tsomót keresünk: mert ha eddig élne, 
eddig elő-adódott-volna.

M enekmus-Sosikles
Ugyan-is olly embert keresek, a’ki tsak bár azt mondhassa-is meg, hogy ideje 
előtt el-temetődött az én lelkem’-fele.

M essenio
Ismét azon húrt pendítek: a kákán tsomót keresel. Ereszszük inkább a’ haza-fúi- 
dogáló szeleknek lobogó vitorlyáinkat.

M enekmus-Sosikles
Mi gondod néked az én útamhoz? Addig nyútozz, még a’ lepled ér. Szolgának 
az a’ kötelessége, hogy ura’ Akarattyához, mint valami tsapo:z’sinórhoz, alkal- 
masztassa a’ magáját.
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455

460

465

470

475

480

485

M essenio
Ezen rövid beszédbűi meg-ismérem szolga-létemet, mellyet el-akarék-vala 
feleiteni. Keveset szóllott, de sokat mondott. Ha meg-öl sem halgathatok-el egy- 
gyet. Uram, Menekme! egygyet szóllok, kettő lesz belőle. Tekintsd bár meg-la- 
posodott erszényünket, hidd-el, ha haza menvén meg-nem-potrohasasittyuk, 
egészlen ki-ürűl, azon kivűl a Test-véred’ sem találod-fel. Meg ne vesd jó tanát- 
somat. Mindenütt jó ugyan, de oda-haza leg-job’. Vedd azt-is eszedre: hogy 
ezen Epidamnumban lakozó emberek igen iszákos’, erszényt-fejö alakosok, e 
kis pénzetskénknek-is tsak hamar vérét vehetik, ha nem vigyázunk. Gondolom- 
is, azért nevezék Epidamnumnak, mert senki, a’ki ide bé-lépett, kár-vallás 
nélkül ki-nem-hágott.

M enekmus-Sosikles
Immár erre-is gondom lészen, add-ide az erszényt.

M essenio
Mi okra nézve veszed azt ki a’ kezemből?

M enekmus-Sosikles
Igen tartok tőled, ne talántán valami kárt vally Epidamnumban: mert te igen sze
reted a’ borotskát, én pedig igen haragos ember vagyok, ha tehát az erszény 
pénzt el-veszem tőled, egy-szer-’s-mind azt-is meg tselekszem, hogy te meg ne 
részegedgy, én pedig meg ne haragudgyak.

M essenio
lm ’hol az erszény, de lelkedre kötöm.

MÁSADIK SZAKASZ

Cylindrus, Menekmus-Sosikles, Messenio

Cylindrus
Elég ótsó vala a vásár, ’s-amint intézem, jó vatsorát adván-fel meg-mutatom 
ma, hogy az ótsó húsnak nem mindenkor híg a leve. De íme, Menekmust látom 
immár. Jai, a’ lapotskáimnak! Hamaréb’ jövének elő a vendégek, mintsem én a 
piartzrúl haza lantolok. Meg-akarom tudni illy siető el-jövetelét. Egésséggel 
légy, Menekmus.

M enekmus-Sosikles
Fogadgy’ Isten, jó ember! Todod-e’, ki legyek én?

C ylindrus
Dehogy tudom! Hol vágynak a vendég Társaid?

468 az 486 <M>CYLI [Ráírással javítva.]
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M enekmus-Sosikles
Mi’nemő vendég társaim felől kérdezősködöl?

490 Cylindrus
A Tanyér-nyaló szolgádnál.

M enekmus-Sosikles 
Az enyimröl-e’ ?

C ylindrus
495 Arról-arról. Ha süket nem vagy.

MENEKMUS - S OS IKLES
Ezen ember nem tud ám számot vetni az eszével.

M essenio
Nem mondám én azt néked, Uram, hogy tsudállatos emberek lakják e várost? 

500 Kezdik immár szegni a szalonnát, vigyázz’ magadra, ez-után-is reád ne járja
nak.

M enekmus-Sosikles
Halhadsza legénke, az én Tányér-nyaló szolgámat kévánod-e’ ?

C ylindrus
sós Igen-is, a Penikulust.

M essenio
Talán a búgyoromba búit.

C ylindrus
De barátim, akár mint tréfállyatok, igen hamar akartatok látni a vatsorához, tűz 

sio sints még a’ konyhán.

M enekmus-Sosikles
Amint veszem észre: szakáts ember vagy. Kérlek: mi lehet itt’ ára egy kisded 
kerek-orrú báránynak?

C ylindrus
sis Amint hogy meg lehet venni. Lesz vagy öt garas.

M enekmus-Sosikles
íme, meg adom az árát. Tégy áldozatot Isteneidnek, hogy viszsza-adgyák az 
eszed, mert talán árendába adtad: mivel engem (: kit soha nem láttál :) isme
rősödnek fogadsz.
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520 Cylindrus
Ha tsak a Piartzon nem-adtam-el magam’, én Cylindrus vagyok, oily hamar 
feleitetted-e’-el a nevem’?

M enekmus-Sosikles
Akár ki légy: veszsz-el fúrt-fejű!

525 C ylindrus
Téged tehát nem hínnak Menekmusnak?

M enekmus-Sosikles
Most ugyan helyessen találtad a’ tárgyot, de hogy ismérhetz engem’? 

C ylindrus
530 Hogy ne ismernélek, Tsapláros Uramnak leg kedvessebb vendégét? 

M enekmus-Sosikles
Soha azon sohonnábúl került, erszenyt-üriilő Uradat nem láttam.

Cylindrus
Tehát tsak nem juthatok eszedbe? Midőn nálunk borozol, én tartom ajakad alá a 

535 Tányért.

M essenio
Bár tsak volna valami a’ kezemben, mellyel ki-üthetném azon szédültnek agy’- 
velejét.

MENEKMUS - S OSIKLES
540 Te szoktál-e’ szolgálni ennékem, aki ez előtt soha Epidamnum-várossában nem 

voltam?

Cylindrus 
Azt-is tagadod?

M enekmus-Sosikles 
545 Hogy ne tagadnám?

C ylindrus
Nem de amott’ vagyon a’ lakó-helyed?

M enekmus-Sosikles
Hogy mindnyájatokat, kik azon házban laknak, bűntessék-meg az Istenek!

550 C ylindrus
Jai, bizonnyára félre-beszél: mivel maga torkára fóitya a kötelet... Menekme, 
reám figyelmezz!
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M enekmus-Sosikles 
Mit akarsz?

555 Cylindrus
Azon öt garasokon, mellyeket nékem akarál vala adni, javaslom, végy egy ke
rek-orrú báránt, ’s-áldozd-fel Isteneidnek, hogy meg-bomlott eszed’ kerekei is
mét helyre állyanak: mert most ugyan nagyot botlottál ám.

M essenio
560 Oh! Oh! Bár tsak egy szem’-pillantásig ménkű lehetnék, maid útadra igazítaná

lak! Uram! hadd: ijeszszem-meg azon esze fordult embert.

C ylindrus
Ismérem én Menekmus’ szája’-ízét, sokszor szokott ő velem így enyelegni, fő
képpen ha a’ Feleségétűi távúi eshet.

565 M enekmus-Sosikles
Vallyon mit bömbölél magadban, emberke?

C ylindrus
Most tsak éppen azt akarom tőled kérdeni: meg éritek-e’ ezzel hárman? Tudni’- 
illik Te, a’ Tsapláros, és a Szolgád?

570 M essenio
Miért nem mégy egyszer dolgodra, egyen-meg a frantzia.

C ylindrus
Mit hányod-veted illy merészen magad’ Kákom-bákom ember? Mint-ha az övé 
volna a dió-fáig. Én téged soha nem láttalak. Ezen Menekmussal beszéllek, kit 

575 régtűl-fogva ismérek.

M enekmus-Sosikles
íme, most ismérhetni-meg, hogy kótsagos az agy’-velőd: mivel engem’ ismerő
södnek, szolgámat pedig ismeretlennek mondod; holott engem’ hamaréb’ nem 
láthattál, mintsem ezt: egygyütt járunk, ’s-kelünk.

580 C ylindrus
Hadgy-fel az enyelgő beszéddel! Én ezeket bé-áztatom, ’s-nem sokára fel-is 
adom. Meszszire ne menny házunktól. Vagyon-e’ még valami hátra?

M enekmus-Sosikles
Nints egyéb’, hanem akazd-fel magad’, bomlott.

578 ismerősödnek
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590

595
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605

610

615

620

C y l i n d r u s

Eszessebben tselekszel Menekme, ha addig-is szobánkba lépel, méglen ezek 
fel-fómak. Fele-főttibe lehettek volna mind eddig, ha enyelgő beszédiddel itt’ 
nem tartottál volna. Várakozz: tüstént ki küldöm Uramat, ö-vele jobban múlat
hatod az időt; nints annyi dolga, mint nékem.

M enekmus-Sosikles
El-mene immár? Most veszem észre, o, Messenio, hív szolgám, hogy mind iga
zak azok, mellyeket ennek-előtte szóllottál.

M essenio
Ugyan-is tsudálkoztam-vala raita, hogy hitelt nem akarál adni szavaimnak. Jó 
az okos ember a’ háznál.

M enekmus-Sosikles
De ennékem tsak azzal vert nagy szeget a fejemben, ’s-láb-ütő követ nem más 
okbűi gördíte élőmben, hanem hogy saját nevemen hívott mindenkor.

M essenio
Ebben éppen ne törjed a fejed’. Régi szokások ez a vendég-Fogadósoknak: 
hogy midőn a Tenger’ Partyán külső országokról érkezett hajókat szemlélnek, 
előre oda küldgyék szolgájokat, kik az odajött embereknek mind neveket, mind 
hazájokat alattomba meg-kérdezzék. Mind ezeket midőn egy-szer könyv-nélkűl 
tudgyák, kezdik a jövevény emberekkel ismeretségeket, végtere ugyan azokat 
sok szép mézes szókbűl eresztett kötelekkel le kötözvén mind-addig fartattyák, 
’s-mind addig fejik, méglen tsak egy alá-való pénzt-is szűrhetnek-ki belőlek. 
Kérlek, vigyázz Magadra, és higy ennékem, ki az illyetén ebek’-harmintz- 
adgyán sokszor áltál-mentem.

M enekmus-Sosikles
Meg-köll-vallanom, hogy böltsen inteszsz.

M essenio
Lássad, mit tselekszel. Valamint veted az ágyad’, úgy heversz raita; de az-is 
igaz: ha egy-szer horgas körmök közé akadsz, úgy járod a’ tántzot, valamint ők 
fityőlnek.

M enekmus-Sosikles
Halgass egy kévésé, aitó’-zörgést hallék, saidítsuk-meg, ki-légyen, aki ki-felé 
adgya magát.

M essenio
Én pedig a búgyoromat levetem: vigyázzatok erre addig-is, evedzö Társaim, 
méglen valami jót adnak az Istenek.
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HARMADIK SZAKASZ

Erotius, Menekmus-Sosikles, Messenio

Erotius
Hadd nyitva az aitót; indúlly, jól készitsd-el az étkeket. Arra vigyázz fö-képpen, 

625 hogy mind az étkek, mind pedig az edények tiszták legyenek. De hol vagyon 
vallyon Menekmus, kinek kin-állását jelenté a’ szakátsom? lm ’ hol áll! hozzája 
megyek, ’s-meg-szóllítom. Jó napot, kedves Menekmusom! nagyon tsudállom 
kin-létedet, midőn szobáimnak minden szegleti nem külömben vágynak szolgá
latodra, valamint a magadé. Parantolatod szerént készülnek immár ide-bent 

630 mindenek, valamikor tetzik, űllyünk az asztalhoz.

M enekmus-Sosikles
Vallyon kivel beszéli ezen ember?

Erotius
Éppen Te-veled.

635 M enekmus-Sosikles 
Illy barátságossan-e’?

E rotius
Igen-is. A’ jó szót es a’ tisztesség meg-adást pénzen nem veszem; örömest szol
gálok ezekkel még az ismeretleneknek-is, mennél inkább néked.

640 M enekmus-Sosikles
Mi közöd néked velem?

Erotius
Mert téged’ egyedül kedvellek.

M enekmus-S osikles
645 Ezen ember’ eszéhez vagy a Bor-gazda fért, vagy pedig a bolondság: mivel en

gem’, kit soha nem látott, illy barátságossan fogad.

M essenio
El-beszéllém ez előtt itt lakozó embereknek fortéllyait. Ojjad magad’ tőlök, 
még sarkadba nem hág a veszedelem. Inkáb’ tsak én beszéllek véle. Hallod-e’ 

650 Te Durom-fa! néked szóll a levél.

E rotius
Ezt-is el szenvedem a hasznáért. Hallom, mit akarsz.

M essenio
Hol ismerkedtél-meg ezen emberrel?
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E rotius
Éppen ott’, a’-hol’ ő én-velem, Epidamnumban.

M essenio
Epidamnumban? Holott e’ városnak soha hírét-sem hallottuk e’ mái napig. 

Erotius
Ne tréfálly annyit, Menekme! Jöszte be-felé.

M enekmus-Sosikles 
A Nevemet ugyan ki találta.

Erotius
Indúllyunk, mondám, vatsorállyunk.

M enekmus-Sosikles
Erre immár örömest reá-állok.

Erotius
Vatsorát készittetni, ’s-belőle falatozni nem akarni, rendes dolog.

M enekmus-Sosikles 
Én készítettem-e’?

E rotius
Magadnak, ’s-tanyér-nyaló szolgádnak.

M enekmus-Sosikles
Mitsoda tanyér-nyaló szolgámnak?

Erotius
Penikulusnak.

M enekmus-S osikles
Ki az a’ Penikulus, ha tsak te nem váltóztattad-el a’ neved’?

E rotius
Az az tudni’-illik, aki, midőn Feleségedtől lopott Bibor-palástot hozzám hoztad, 
veled vala.

M enekmus-Sosikles
Hol az eszed? Én adtam-e’ kezedhez Feleségem’ Bibor-palástyát? Nem külöm- 
ben, mint a’ ló, álva álmodozik.

E rotius
De mit enyelegsz, és azt, a’mi egy-szer meg-lett, tagadod?
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M enekmus-Sosikles
Vallyon mit tagadok, a’mi egy-szer meg-lett-volna?

Erotius
Hogy azon Bibor-palástot nékem adtad.

M enekmus-Sosikles
Most-is azt mondom: abban nékem sem hírem, sem tanátsom. Egy szikra Fele
ségem sem volt soha-is; házadat eleiemben nem láttam, most szállottam ki a’ 
hajóbúi. Test-véremet keresem. Elég magyarossan beszéllem-e’ az igazat?

E rotius
Kérlek, ne indíts tsúfot belőlem. Jöszte-bé egy-szer a’ Fogadóba. 

M enekmus-Sosikles
Nézz’ jól a szemembe, mert más embert látzatol szemlélni az én képemben. 

Erotius
Hogy vélhetnélek én Téged’ másnak? Menekmus a neved: Moskusnak hitták az 
Atyádat, a’ki Sicilia Tartománynak Sirakúsa nevö várossában lett e’ világra, 
a’hol Agatokles uralkodott, ö utánna pedig Pintia, kinek halála után Liparó lett 
Királlyá, a’ki Hieróra hagyta a birodalom páltzát, és ez mind ekkoráig-is él.

M enekmus-Sosikles
Soha! Soha! igen-is, mind-eddig helyessen szóllottál!

M essenio
Oh, tsillagzó egek! Ezen ember talán Tartományunk’ egygyik szegletébül szár
mazott: mivel mindeneket illy fris emlékezetben tart. Avagy Uram valamit 
saidítok én innét, maid meg mondom az után, m it... Amint eszre veszem, bé- 
akarsz hozzája tsapni... nono -  vigyázz’ magadra... hodsza leg-a-láb’ az er
szényt: mert hihető, hogy ennek a’ gőze ment-legyen orra alá.

M enekmus-Sosikles
Hidd el, jól lesz itt’ dolgunk. Hízelkedni fogok ezen tsaplárosnak. A színt szín
nel színlelem, ’s-lödözgetem, merre fűi a’ szél, arra fordítom köpönyegem’. ... 
Oh, kedves Erotiusom! Régen ellenkeztem vala veled, mintha nem ismernélek. 
Ne véllyed hogy szívemből tselekedtem, mind ezek nem másért ménének ek
képpen végbe, hanem hogy azon nagy-szájú szolgám előtt el-titkolhassam a 
Bibor-palástot, mellyet a hitvesemtűl loptam. Most immár, ha úgy kévánod, 
mennyünk-bé.

E rotius
Penikulus szolgádat meg-várod-e’? Mert hármunknak készűle-el a vatsora.
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M enekmus-S osikles
Nem várom; de őtet még se vetem-meg, ha itt terem.

E rotius
725 Egy kérésem vagyon hátra, Menekme!

M enekmus-Sosikles
Bízvást.

E rotius
Azon bíbor-palástot, mellyet ennek előtte kezeimbe juttatál, vidd, kérlek, a hím- 

730 varróba, hogy újra hímeztessék meg. Ők adgyák pedig hozzája a’ szükséges 
font-aranyat.

M enekmus-Sosikles
Szentül gondolád ám ezt: mert ha azon bibor-palástot újra hímeztetem-ki, nem 
félek, hogy reá-ismérjen a Feleségem, hogy ha mindgyárt a Te hitveseden 

735 láttya-is.

Erotius
Mihelest tehát nálam el-végzed a vatsorát, vidd oda.

M enekmus-S osikles 
Nem lesz külömben.

740 E rotius
Immár a vatsoráló házba léphetünk.

M enekmus-Sosikles
Utánnad veszem útamat, ezekkel-is vagyon még egy kevés beszédem.

745

E rotius
El-várlak.

M enekmus-Sosikles
Mingyárt ott leszek. Hallod-e’ Messenio! Jöj ide!

M essenio 
Mit vegezél?

750 M enekmus-Sosikles
Alig hányám-el a lépes veszszőket, tüstént madár akadt reájok. Vezesd ezen Le
gényeinket a Nap’ kortsmájára, hadd borozzanak; Te pedig még Nap’ le-nyugta 
előtt jöj hozzám, itt’ leszek.
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M essenio
Uram! nem ismérted valaha ezen vendég-Fogadóst?

M enekmus-Sosikles
Éppen tőled kérdeztem. Mi gondod néked arra? Kiki a maga bibéjét fáilallya. 
Ne te adózol róla, ha valamibe meg-tsalatkozom.

M essenio
Ha eddig minden tanátsimat farba rúgtad, veszsz-oda... az én Uram ha ma a két 
szék között földön nem marad, tsuda lesz... De melly esztelen szolga vagyok 
én, midőn Uram’ fejébe akarom vetni a kantárt!... éppen bizony’ kegyelmedre 
bízták... Tégy Te kötelességednek eleget, hadd ötét dolgaiban, továb’ lát az or
ránál, tudgya hol kaszál... De jai, ezen telhetetlen Gődényeket-is a nyakamra 
kötötte. Lesz ma a’ bornak dolga... Eredgyetek a kortsmára, Pokol-gégéjük, 
hogy lyukasztaná-ki egy-szer torkotokat a hordó-furó. Mert a’ Ti feneketlen tor
kotokba önteni a bort, avagy a Tégla-égető kementzében, mind egygy... hogy 
ők tsak kóstolás-képpen-is innának valamit a vízbűi, midőn evedzenek, de- 
’iszen: attól tartanak, hogy a víz italtól nád ne teremjen az orrukba. Eredgyetek 
a kortsmára! Hlyen kor igen-is szó-fogadók vagytok, máskor pedig, ha tsak bot
tal nem nyalogattyuk a hátokat, Semminek sem emberei. No-’iszen-no.

HARMADIK RÉSZ ACTUS III.

ELSŐ SZAKASZ 

Penikulus

Penikulus
Vagyon immár egy-nehány esztendeje, miolta kenyeremet eszem, mégsem jut 
eszembe, követtem-e’-el valaha bolondab’ dolgot, mint mái nap, midőn a Tör
vény-széknél álló sokaság közé kevertem magamat: mert méglen én ottan tátom 
a számat, és a bajos személlyeknek beszedgyeket el-bámólva halgatom, Menek- 
mus Uram el-tűnt szemeim elöl, és amint saidítom, a kortsmároshoz menvén 
fel-falta a’ vatsorát, én szegény mind eddig koplalok. Törjön ki a nyaka, a’ki 
ezen Széknek leg-elsö ki gondolója vala: mert engem’, bokros dolgaimmal 
meg-rakott szolga-embert ott tartóztatott. Ollyatén embereknek való azon szék 
mellett a rost üldögélés, kik mind a két kezekre henyélnek: és mivel ők soha 
senkit ebédre nem húrnak, ők se hivatalosok sehová. Ha minden dolgok az én 
gondolatom szerént folynának, job’ karban lennének, ’s-magam-se maradtam 
volna ma vatsora nélkül. Oda megyek még-is, és a vendégektül el-veszett kon- 
tzon, ha tsak arra-is találhatok, rágódni fogok; meglen jobbat adnak az Istenek. 
De Menekmus Uramat látom immár a vatsoraló házból ki tántorogni. Bezzeg 
Penikule, jó volna most tsak a Nagy-Szombati Tisztesség is. Nyertél ma benne, 
mint Bertók a tsíkba.
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MASAD1K SZAKASZ

Menekmus-Sosikles, Penikulus

M enekmus-Sosikles
Én ugyan ezen Bibor-palástot úgy ki-hímeztetem, hogy midőn a’ varróbúi visz- 
sza hozom, meg-se ismérhetitek.

Penikulus
El-lopott bibor-palástot viszi a’ hím-varroba, midőn immár meg-rakta a’ hasát; 
engem’ pedig éhen hagyott. Veszszek-el, ha viszsza nem adom a’ költsönt.

M enekmus-Sosikles
Oh, halhatatlan Istenek! vagyon-e’ boldogabb ember én nálam e’ világ’ hátán, 
kinek (: midőn ez ismeretlen helyen keveset reménlettem-vala :) illy jó akarója 
találtatott? Ettem, ’s-ittam, ezt kezembe vettem, mellyet soha nem lát többé.

Penikulus
Könnyű néki tele gyomorral beszélleni; de nehéz bezzeg nékem, éhel-haltnak 
mind ezeket fül-hegygyel hallgatni!

M enekmus-Sosikles
Azt mondá vala, hogy ezen Bibor-palástot Feleségemtől loptam légyen el, ’s- 
nékie adtam. Mihelest eszre vettem, hogy Szél-malommal vetekedik az esze, 
én-is hozzá fúitam, mintha régi ismerőssé volnék. Soha sem volt kissebb károm
mal nagyobb hasznom.

Penikulus
Ki-fúmá az oldalamat, ha raita nem ütnék.

M enekmus-Sosikles
Mi-féle ember ez, a’ki elleniben áll?

Penikulus
Mit ordítaszsz, minden nád-szálnál ingóbb egy pénz-ámyi ember? Mi okra néz
ve tsuszamodtál-el tőlem a Törvény-széknél? Tudni’-illik, hogy bátorságos- 
ban falhassad-fel a vatsorát nálam nélkül? Ezt’ az igasságot tanultad a Város
házánál?

M enekmus-S osikles
Hallod-e’ legénke? Hol tanúltad ezt az emberséget, hogy ismeretlen emberre 
okádgyad Szitkaidat? Kévánod-e’, hogy boszszúdért boszszút állyak?

Penikulus
Elég boszszút állottál most raitam.
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M enekmus-Sosikles 
Mond-meg: mi a’ neved?

Penikulus
Mintha nem tudná!

830 M enekmus-Sosikles
Életembe nem láttalak, most kerülsz először szemem eleibe, ’s-azért-is intelek: 
láss dolgodhoz, és nékem ismeretlennek meg ne gátold ütamat, mert a deresen 
tüstént artzúl-fekve járod a lapotzkás-tántzot.

Penikulus
835 Tehát meg-sem-ismérsz immár? El-hiszem: mert jól fel-öntött a Garatra, kö- 

rösztűl áll a’ szeme.

M enekmus-Sosikles
Nem tagadnám, ha ismernélek.

Penikulus
840 Penikulus-nevő szolgád nem juthat eszedbe?

M enekmus-Sosikles
Föl-tekerték valahol az eszed’, minden szavadban meg-botlaszsz.

Penikulus
Volt ennek egynéhány itzéjig való ma, még talán maga magát-is el-tagadgya. 

845 Tehát nem te vagy az, aki mái nap loptad-el a Feleseged’ bíbor-palástyát, és sze
mem’ láttára Erotius Tsaplárosnak adtad?

M enekmus-Sosikles
Hazudsz: mert soha egy máknyi Feleségem sem volt.

Penikulus
850 Mást akar erővel bolondnak tartani; pedig magának ugyan meg-tsömörlött a 

buidosó esze. Héjjába kendőzöd, ’s-boronálod a dolgot! E’ két szemem szem
lélte a Bibor-palástot, mellyet a’ Feleséged ládájából kormoztál-fel.

M enekmus-Sosikles
Tévedgyen-el a’ szemtelen embere, talán maga döntötte-fel a’ teli fazekat, ’ s-más- 

855 ra akarja kenni annak a zsírját. Er-á-rá-mondrá; ha nem hiszi fogd-rá.

Penikulus
Ha száz-szor tagadod-is, száz-szor újra mondom: Te loptad-el a bíbort, Te! Te 
adtad a Tsaplárosnak, Te! Fantsali Feszület!
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M enekmus-Sosikles 
8бо Nem mégy mindgyárt dolgodra?

Penikulus
El-megyek ugyan, de meg nem köszönöd: minden kutyaságodat nyelvem’ ha
rangjára kötöm, ’s-ki-harangozom. Fő-képpen azon tolvaiságodat dobra ütvén 
mind a Feleséged eleibe verem. Meg-fizeted-ma annak a’ vatsorának az árát. E 

865 rövid Farsangodért, maid negyven-napi bőtöt szabatok, hollók eledele!

M enekmus-Sosikles
Oh, Egek’ Istenei! melly szörnyű változások ezek! Valaki lát, ismerősinek fo
gad.

HARMADIK SZAKASZ

870 Erótius’ Szolgája, Menekmus-Sosikles

Szolga
Menekme! Arra-is kér Erotius Tsapláros, hogy egy úttal ezt-is az Ötvöshöz vi
gyed, s-hozzá adatván egy lat-aranyat újra öntesd a hai-tűt, de ne tsak nagy- 
gyábúl.

875 M enekmus-Sosikles
Mond-viszsza szolgálatomat, mindenek kévánattya szerént lesznek. 

Szolga
Isméred-e’ ezen hai-tűt?

M enekmus-Sosikles 
eso Látom, hogy arannyal vont.

Szolga
Ez ám az, mellyet a Feleséged ládájábúl loptál.

M enekmus-Sosikles 
Soha nem loptam ám én.

885 Szolga
Nem jut eszedben? Add viszsza, ha nem emlékezel róla. 

M enekmus-Sosikles
Most jut immár eszemben, ez tehát az, mellyet néki adtam?

885 <M> Szolga [Ráírással javítva.]
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Szolga 
890 Igen-is.

M enekmus-Sosikles
Hová lettek azon klárisok, raellyeket ezzel adtam?

Szolga
Klárisokat soha nem ajándékoztál.

M enekmus-Sosikles
895 Nékem úgy tetzik, mintha ezekkel ajándékoztam volna.

Szolga
Meg-mondgyam-e’ Uramnak, hogy klárisokat-is vásárolsz? 

M enekmus-Sosikles
900 Azon leszek, hogy szépeket talállyak. Nem sokára ezekkel egygyütt viszem 

hozzája.

Szolga
Kérlek, Menekme! Adgy helyt egy kérésemnek: egy költséggel ’s-úttal öntess 
ennékem-is egy pár arany poharat a végre, hogy ha ez után nálunk múlatozol, 

905 belőle ihassam egésségedért.

M enekmus-Sosikles
Az sem lehetetlenség, de aranyat adgyál.

Szolga
Adgy Te inkább, én ezután néked viszsza térítem. Két annyit adok érette.

910 M enekmus-Sosikles
Ahol nints, ott’ ne keress.

Szolga
Tehát mikor lesz, akkor tsináltass, de szépet.

M enekmus-Sosikles 
915 Tsináltatok.

Szolga
Isten hozzád.
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MENEKMUS -S OS IKLES
Fogadgy’ Isten... Bé ment immár? Igen-is, magára tsukta az aitót. De midőn al- 

920 kalmatosságom vagyon, miért nem hordom-el magamat e’ síkos helyekrűl? 
Indúlly, Menekme, siess, bizonnyára benne törik a késed. Jelt helyheztetek ide, 
hogy az engem’ keresők meg tudhassák, merre vettem utamat. Örömest tud
nám, hová lett légyen a szolgám! Meg hagyám néki, hogy kevés idő múlva 
elömben jöjjön. Isten akar hová tegye, mind ekkoráig jön a Tekenyős-béka.

925 NEGYEDIK RÉSZ ACTUS IV.

ELSŐ SZAKASZ

El-lopott Menekmusnak Felesége, Penikulus

Feleség
Hogy élhetnék én ezen házasságban, a hol az Uram mindenemet el-prédállya, és 

930 a Kortsmába viszi!

Penikulus
Tsak egy pitziny várakozással légy, meg teszem azt, hogy Urad’ gonoszságit te 
magad láthatod. Utánnam jöj. Azon említett lopott Bibor-palástodat a him-var- 
róba vitte, immár részegen. Es ime, szerentsémre az el-húllott jele. Hazudok-e’ 

935 bár? Erre tántorgott, ha fel akarod találni, nyomozd melegiben. Maga adgya ma
gát elő, de oda a bibor, nem látom a karján.

Feleség
Vallyon mi tévő legyek vele?

Penikulus
940 Szokásod szerént vesd a lúgba, forrózd-le.

Feleség
Magam-is úgy gondolom.

Penikulus
De mivel most forr leg-jobban benne a bor, hallyuk egy kévésé böfögését.

919 igen. is
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945

950

955

960

965

970

975

980

MÁSADIK SZAKASZ

El-lopott Menekmus, annak Felesége, Penikulus

M enekmus
Nem jó szokást vevének-fel ez idő-béli emberek, kik tsak azon vágynak, hogy 
nagy számba legyenek azok, kikre a Törvény széknél gondot visellyenek, de jó 
indulatúak-e’ avagy ördöggel bélleltek, kiknek sorsokat folytattyák, eppen nem 
visgállyák. Ha szegény jön hozzájok, és ürült erszényűek kévánnyák segítsége
ket, sáros lábokat sem akarják hozzájok törülni; ha pedig ama elö-hasú gazdag 
ember adgya magát elő, két kezzel fogadgyák. A Törvényt fel-bontó, ’s-más ja
ván kapó Gonosz embereknek annyi a pártfogójok, mint télen a’ hideg-vette 
légy. Hazudoznak mellettek, torkig üsztattyák a ragadományokban, egy szóval 
Istentelenek. Valamiket beszéllenek mellettek, nem egyebek, hanem ezer-szer 
meg-hamisítatott rongyos hazugságoknak asztagi, ’s-egy rakásba hordott gar
madái. Midőn a város-házához idézik a bajos embereket, párt-fogójoknak-is 
időt szabnak, ezek-is oda szítanak, a hol alattok lévőnek bajok forr. Sokszor pe
dig, hogy meg-lapúlt erszénnyeket potro-hasasítsák, azon egy bakot nyúznak, 
’s-gyakran meg főzött paréjokat új lévben fel-adnak. Ennek fele sem igasság! 
Engem’-is mái nap (: Isten panaszéi ne vegye :) a Törvény-széknél tartóztattak 
fel-fogott Bajosim úgy-annyira, hogy tulaidon dolgaimra-is alig érhettem. 
Külső tanátsban szakadt vége a pömek. Annyit javaslottam, hogy kezességre 
ereszkedgyenek, mi léve belőle? Felelő-kezest toszának elő, kinél én vilagosb 
rosz-tévőt életemben nem láttam. Vesztek volna annyokban mindnyájan, ime, 
miáttok az egész áldott nap el-folya nagy héjjában. A Tsaplárosnál ebédet készí
tettem, mellyre-is, gondolom, régtűi fogva vár, ’s-talan haragszik-is? De harag
jának hevét meg-hűti azon bibor-palást, mellyet néki ajándékoztam.

Penikulus
Hallódé’, mire táttya a száját? Mit mondaszsz erre?

Feleség
Semmit egyebet, hanem, hogy szerentsétlenül találtam férjhez menni. 

Penikulus
Ládd-e’, melly kevéllyen sétálgat, mint Kunok ebe a homokon. Altal-látod-e’, 
hová tzélloz beszedgye?

Feleség
Jai, által-látom!

M enekmus
Most tehát bé-megyek a kortsma-házba, a hol jobban lészen dolgom.

Feleség
Halhadsza, szép virág, álly meg egy-szóra, talán roszszabbúl lesz!
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Penikulus
Túróra szarka, túróra.

985 Feleség
Azt gondolád: hogy tolvaiságodat senki se terítheti-ki a nap-fényre? 

M enekmus
Vallyon mi lelt, Feleségem?

Feleség
990 Engem kerdezel?

M enekmus
Akarod-e’, hogy imaztat kérdezzem.

Penikulus
Nem arra kurta a búzába; ide felely, ide, Tolvaj-kutya!

995 M enekmus
Mi lehet az oka e szomorúságodnak?

Feleség
Te jobban tudhatod.

Penikulus
íooo Tudgya ő azt jól, de ha füle nem volna, hallani sem akarná.

M enekmus
Vallyon mi héjján vagy?

Feleség
Bibor-palástom héjján.

loos M enekmus
Bibor-palástod héjján? mi-képpen?

Penikulus
Bezzeg mihelyt a bibor-palástot emlegeték ö kegyelmének, tüstént el-halványa- 
da. Hallod-e’ Menekme! Talán rósz ízű falatok azok, mellyeket a Feleséged tá- 

ío io  lalgat? Hihető: el-tsapták a hasát.

Feleség
Gondolom: hogy a lelke’-isméretét kezdi immár furdalni a kis bíró, azon bíbor
nak sárgasága érte-el.
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Penikulus
1015 Job’ lett volna néked velem egygyütt vatsorálnod ma.

M enekmus
Nem fogod-meg tüstént a nyelved’, Te veszni-való! Ne búsúlly, maid be-gom- 
bolom a’ szádat.

Penikulus
1020 Látom a föhőt, erzem a szelet, de ebből tsak harmat eső sem következik. Ebnek 

parantsolsz, tselefendi. Néken-is tsak kettő az orod’-lyuka, mint nekem. Szap- 
panyozd jobban, szappanyozd, mint a hetes vászont, mert a pénz olvasva, ö pe
dig verve jó. Pislog a szemével, és inget, hogy ne szóllyak.

M enekmus
1025 Én bizony’ nem ingetlek, sem nem pislogok.

Feleség
Vagyon-e’ vallyon szerentsétleneb’ egy valaki nálamnál e világon!

M enekmus
De mi okbúi vagy szerentsétlen?

1030 Penikulus
Hogy akarna el-fülelni mindeneket, ’s-könnyen el-múlni a dolog mellől. 

M enekmus
Furkós-botú Herkulesre mondom, hogy én ennek nem pillangattam, sem nem 
intettem.

1035 Penikulus
Nem az ám a kérdés! Mit jársz a daraboson, ha vágást találhatz? Térj viszsza az 
elöbbeniekre.

M enekmus
Hová?

wo Penikulus
A hím-varróba javaslom, hogy onnét veled egygyütt viszsza térjen a bíbor.

M enekmus 
Mitsoda bíbor?

Feleség
1045 Immár ennékem halgatnom köll, mivel mindeneket tsak tagad. Ne szólly nyel

vem, nem fái fejem.
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M enekmus
Talán valaki szolgáid, avagy szolgállóid közűi vétett? Mond-ki, nem hagyom 
abban.

1050 Penikulus
Ez tsak monda-monda!

M enekmus
Igen kedvetlen vagy, nem tetzik az ennékem.

Penikulus
loss Ez-is tsak monda-monda!

M enekmus
Talán a tselédre haragudtál meg?

Penikulus
Ez-is tsak monda-monda!

meo M enekmus
Avagy talán reám haragszol?

Penikulus
Aha, ez már nem monda-monda.

M enekmus
1065 Én néked semmit nem vétettem.

Penikulus
Ez ismét monda-monda.

M enekmus
Mond-meg kérlek: mi lelt?

1070 Penikulus
Oh, mond-ki neki az igazat, hogy szeme-szája tele legyen vele.

M enekmus
Köss tsomót a nyelveden, szemét-szekrény! Te! moslékos dézsa! maid lakatot 
veretek a szádra!

1075 Penikulus
De tudna velem bánni, ha ebre bíznák a szalonnát. Eb ura kurta! Eredgy: ödd- 
meg mászor a’ vatsorát nálam nélkül, részeges kalafinta.

443



1080

1085

1090

1095

1100

1105

1110

M enekmus
Bizonyomra mondom: Sem nem ettem, sem nem ittam, sem ezen helyen nem 
voltam.

Penikulus 
Azt-is tagadod?

M enekmus
Tagadom, ’s-még egy-szer-is tagadom, mert ártatlan vagyok.

Penikulus
Oh, ártatlan házi-Galambotska! be kár, hogy senki sem hiszi... várj tsak, maid 
meg-esik néked a’ dió-szegi vásár. Nem lattalak én teged’ ezen aitónál állani? 
midőn azt fetsegted, hogy nints helyén az eszem, sőt hogy engem’ soha sem lát
tál, mert jövevény vagy e’ városban. Ezeken kivűl nem Te fenyegettél engem’, 
hogy a deresen tüstént artzúl-fekve járom a lapotzkás-tántzot? Jól eszembe tar
tottam én azon paszamányos magyarságodat!... De barátom: minden kutyasági- 
dat a látó-fárül szemléltem, neis titkold.

M enekmus
Sőtt inkább miolta velem egygyütt a városházához mentél, az-olta mind ekoráig 
szemem eleibe nem kerültél.

Penikulus
Tsak nem fogja a fegyver, örökké fonákul fordíttya az inget!... Talán süket 
voltál akkor, midőn én azt fogadtam, hogy minden emberségedet nyelvem’ ha
rangjára kötöm, ’s-dobra verem a Feleséged előtt? Talán azt gondoltad, hogy 
enyelgek veled, ’s-boszszút nem álhatok raitad? Tős-gyökeréböl mezítelenítet- 
tem ki mindeneket immár a hitvesednek.

M enekmus
Mit mezitelenítettél-ki?

Penikulus
Azt: hogy avval a kortsmárossal egy be vagy lelkezve, egy húron pöndülsz, egy 
gyékényen árúlsz. A többit immár el-feleitettem, kérdezd tsak őtet. Veszem ész
re, hogy markába szakad a vége.

M enekmus
Mond-meg tehát te: mit beszélt ez néked? mit halgatztz? miért nem szóllam- 
laszsz?

Feleség
Mintha nem tudná! A Bíbor-palástom lopta-el valaki a’ ládámbúl!

1089 mért 1100 veled<’>
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Penikulus
Hallod’, mit beszéli a Feleséged? Harapj ebbe, ha éles a’ Fogad.

1115 M e n e k m u s
A Bíbor-palástod lopta-el valaki?

Feleség
Engem’ kérdezeszsz-e’? 

M enekmus
1120 Nem kérdeznélek, ha tudnám.

Penikulus
Soha illy embertelen embert e’ világon! Nem elég, hogy magában gonosz és Is
tentelen, hanem még jónak-is akar látzatni. Ne boronáid annyit, ne! Valamint az 
őszi kikiríts, mindenek ki-tsíráztak immár.

ms M enekmus
De mik tsíráztak-ki?

Feleség
Mivel botskor-bőrré vált az ortzád, ’s-nem tudsz pirulni, magyarossan ki-mon- 
dom: el-lopatott a bíbor-palástom mái nap.

изо M enekmus
Néked lopták-el a bíbor-palástodat?

Penikulus
Soha nints annyi erőm, hogy hínyáros szavainak sok-felé el-terjedet ága-bogát 
egybe tsatolhatnam! Nem néki lopták-el, nem; hanem ő-tőle loptad-el Te! 

ms Tudsz-e’ magyarul?

M enekmus
Te veled nékem semmi közöm.

Penikulus
El-hiszem, mert jól meg-tudom-vágni az eredet.

imo M enekmus
Mit szóllaszsz, Te-Aszszony?

Feleség
Hány-szor mondgyam még? A bíborom’ lopták-el onnént-hazúl. 

Penikulus
1145 Mit födözgeted te-is? Mond-ki az igazat: hogy ő lopta-el.
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M enekmus
Ki lopta-volna-el?

Feleség
Jobban tudgya az, aki el-tsípte.

M enekmus
u so  Mi annak a neve?

Feleség
Valami Menekmus.

M enekmus
1155 Bizonnyára gonoszul bántak veled.

Feleség
Te vagy az a jó madár!

M enekmus
Én-e’?

ибо Feleség
Te bizony’.

M enekmus
Ki foghattya az t reám?

Feleség
1165 Én fogom.

Penikulus
Én-is azt mondom, sőt hogy a’ Kortsmáros kezében-is adtad.

M enekmus 
Én adtam-e’?

luo Penikulus
Te, Te! Akarod-e’, hogy Szemre hijam azon éjjeli baglyot, a’ki szüntelen azt 
huhogja füleidben: Te, Te, Te; mert mi immár el-faradtunk benne.

M enekmus
Kaszás Satumusra, és egy tsomóba kötött Isteneimre mondom: hogy nem ad- 

1175 tam, meg-elégszel-e’ evvel?

1149 [A Jo b b a n  szóban javítgatás van.] 1174 kötött
1163 az
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Penikulus
Én pedig azon Istenekre viszsza esküszöm: hogy most ollyat hazudtál, mint a 
Bétsi Torony, tsudállom-is: e kis szádon hogy bújhata ki azon karimás-prémes 
feneketlen hazugság.

1180 M e n e k m u s
De én bizonnyára oda nem ajándékoztam néki, hanem tsak éppen viselésre köl- 
tsönöztem.

Penikulus
А-ha. Hálá Istennek, hogy tsak ezt-is ki-hozhattuk belőle. Be roszszül találad 

nes öszve-iszkábázni e mostani beszédedet az döbbeni z’síros hazugságoddal.

Feleség
Én bizony’ még tsak sarudat sem adnám-ki a házbúi. Az Aszszonyok az asz- 
szonyi, a Férj-fiak pedig a Féij-fi ruhát költsönözzék.

M enekmus
1190 Úgy ám; de midőn engem szépen kért azon tsapláros, az után a Szomszédom-is 

tanátslotta.

Penikulus
Tehát a Szomszédod néked a belső titkos tanátsod? Ökörtűi, szamár-tanátsot 
vettél.

1195 M e n e k m u s
Kotty-bele szilva-lév, téged borsóinak. Soha illy tűzrűl pattant szolgát! 

Feleség
Hozd viszsza mingyárt a palástomat.

M enekmus
1200 Tüstént itt lészen.

Feleség
Mert más külömben bé nem lépsz a szobámba, pribék.

M enekmus
Hihető: jó feny-kövök vagyon mind a kettöjöknek oda haza; mert éles nyelvek- 

1205 kel ugyan lelkessen le hordtak. Soha! Soha! Hogy meg-járaták velem a’ száraz 
tántzot... jai-jai.

Penikulus
Hallod, hogy fohászkodik, mint a’ kár-vallott Tzigány: ugyan hordgya a’ lelkit 
a’ kortsma-felé.
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1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

Feleség
Ládd-e’, kedves Penikuluskám, melly keserves lehet a’ jó Gazd’-aszszonynak, 
midőn olly Ferjre talál, a’ ki mindeneket el-prédál.

Penikulus
Meg-hiszem. De vallyon mit adsz fizetésűi, hogy Urad’ Tolvaikodásit nap’- 
fényre hoztam?

Feleség
En-is mind meg-beszéllem, ha valaki el-lop valamit tőled.

Penikulus
Igen ótsón fizetsz! Ki lophat-el valamit tőlem, midőn semmim sints. Veszsz el 
urastúl. Innet-is ki veték immár a szűröm’, valóban a két szék között a földön 
maradtam. Bezzeg Penikule, jól-lakhatzma a’ nagy semmivel. Ki megyek a pá
zsitra, talán lúd aprólékra találok. Avagy tsak onnént visgálom-meg, mellyik 
kémény füstölög még a városban, igen korog a gyomrom.

M enekmus
El-hordák immár magokat azon fullánkos nyelvűek, kik sok-féle hazudozó lele- 
mennyek’ tojománnyával még a’ bika alá-is borját vetnek. Azt gondolá a Fele
ségem, hogy e’ ki-rekesztéssel kárt tett légyen, mintha nem volna olly hailé- 
kom, melyben bizonyossan bé-fogattatom. Mire való volna ez a’ kortsma? Most 
tehát e’ kortsmároshoz megyek, őtet azon kérvén: hogy a’ Bibor-palástot visz- 
sza adgya, mellyért annyit kölletett szenvednem a’ Feleségemtől. Hallyátok-e’, 
ki-itt az aitó örzö? Nyissátok fel, és a kortsmárost szóllitsátok ide! Még most-is 
szamba a keserű ize szavainak.

HARMADIK SZAKASZ 

Erotius, el-lopatott Menekmus

E rotius
Ki keres engem’?

M enekmus 
Én kereslek.

E rotius
Menekme, mi az oka itt kinlétednek? Jöszte-bé. 

M enekmus
Várakozz. Tudod-e’, mire kérlek én tégedet?
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E rotius
Veszem észre, hogy tudni’-illik velem múlasd e mái napot.

1245 M enekmus
Sőtt inkáb’ azon bibor-palástot viszsza kérem, mellyet ennek előtte néked ad
tam vala. Mindenek a Feleségem fülébe tsúsztak. Ne szánd a viszsza-adást: én 
néked ma-holnap annál szebbet állítok-elö.

E rotius
uso Azt immár kezedhez vetted akkor, midőn a vatsora vége után magadra vállaltad, 

hogy a hím-varróba vivén újra ki-művelteíeJ ismét, a hai-tűvel egygyütt.

M enekmus
Én kezeimben adtad-é mind ezeket? Arrúl nékem-is köllene valamit tudnom. 
Hiszen Te magad tudhatod, hogy mihelest azt Feleségemtűl el-lopván néked ad- 

1255 tam, Penikulussal egygyütt a Törvény-Székhez mentem, az olta hozzád viszsza 
nem vettem útamat.

E rotius
Tudom a’ Szád’-kérőjét. Azt akarod, hogy meg tsalattassam, tsípd-fel, ha meg 
leled. Tovább látok egy kévésé az orromnál.

ибо M enekmus
Én téged meg-tsalni nem akarlak, tsak épen arra kérlek, hogy mivel mindenek 
tudtára lettek a Feleségemnek, jutassuk viszsza néki azon bíbor-palástyát, ne ta- 
lántán szokott nyelvessége miatt hírünkben-nevünkben tsorba essék.

E rotius
1265 Egy Farkasnál két bőrt le-húzni nem szokás. Hogy azon bibort hozzám hozzad, 

arra nem kértelek, mindenek a te tök-fejednek görtsös gondolatitúl származtak. 
Vidd-el, nem bánom. De (: egy szó mint száz :) a házamba többé egy hasogatott 
hai-szálnyira se lépj, hollók eledele, mert egygyenként verem-ki a záb-fogaid’.

M enekmus
1270 Igen haragossan beszélsz! Hallod-e’? Néked szól a levél, várakozz, jöj-viszsza.

E rotius
Végy magadnak bolondot, akár akkor lássalak, mikor a másik apámat! 

M enekmus
Ez-is el-hordván magát magára kilintselte az aitót. Mostanában immár én min- 

1275 den hailékbúl ki-küszöbölt szegény ember vagyok. Oda haza azon bibor-palást’

1250 a <vag> vatsora
1251 ki-műveltedet

1254 a<zt> Feleségemtűl [Az a z t z t-je betoldva.] 
1270 <Ig> Men Igen
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1280

1285

1290

1295

1300

1305

el-vitelével el-motskolám a korbáts nyelit, ennek kegyelmébűl-is ki húllottam. 
Azaz: eben gubát vettem. No már most Menekme, akár erre, akár arra, egy a fi
zetésed. El-megyek, és jó barátimtól tanátsot kérek.

ÖTÖDIK RÉSZ ACTUS V.

ELSŐ SZAKASZ

Menekmus-Sosikles, el-lopott Menekmusnak Felesége 

M enekmus-Sosikles
Igen bolondul tselekedtem, midőn az erszény pénzt Messenio Szolgám Marká
ba jutattam, mert talán eddig a’ teli-hordóba gyugta magát véle.

Feleség
Örömest akarnám ki-tanúlni tébolygó Uramnak hol-létét. De íme, itt látom, há- 
lá Istennek, a bibor-palástom-is vele vagyon immár.

M enekmus-Sosikles
Vallyon hol múlat illy sokáig azon tsávába való?

Feleség
Hozzája megyek, ’s-meg szóllítom érdeme szerént: Nem szégenleszsz élőmben 
jöni ezen lopott jószággal, szép virág?

M enekmus-Sosikles
Ugyan mi tatár lele, o, Aszszony?

Feleség
Még szóra-is mersz fakadni?

M enekmus-Sosikles
Mit vétettem, hogy szóllani ne mernék?

Feleség
Engem’ kérdezel? Be tűrhetetlen merészség ez!

M enekmus-Sosikles
Halhadsza, jó Aszszony! Tudod-e’, mi légyen az oka, hogy azon el-élemedett 
Hekubát, agyarkodó ebnek nevezék a régiek?

Feleség
Nem jut most eszembe.

1300 türhetetlem
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1310

1315

1320

1325

1330

1335

M enekmus-Sosikles
Mert azon említett Bába, nem külömben, mint a komondorok, mind ismerősre, 
mind ismeretlenre ugatott. Te azon Hekubával egy rámára vagy varva.

Feleség
Ki tűrhetné-el fullánkos nyelved’ élességét? Én bizonnyára készebb vagyok öz
vegyül élni, mintsem ezen kutya-beszédidet minden Isten áldotta nap hallani.

M enekmus-Sosikles
Akár Uraddal élly, akár nála nélkül, nékem egygy a fizetésem. Talán olly szo
kástok vagyon, hogy ismeretlen embereket ím’-illyen idő-vesztő, álom’, ’s- 
mese feitegető tsél-tsap beszédekkel úntassatok országtokban?

Feleség
Menő mesékről álmodozol ismét? Nem tűröm többé, ’s-nem szenvedem, özve
gyül akarok élni.

M enekmus-Sosikles
Valameddig kedved tartya, élly özvegyül, nékem azzal nem ártaszsz.

Feleség
Tagadád ennek előtte, hogy el-loptad a bíborom’, ime azt látom most a karodon, 
nem szégyenleszsz ezen ortzával szemembe szállani, lelkem’-vesztő?

M enekmus-S osikles
Hátrább az agarakkal. Mered-e’ te azt mondani, hogy én tsíptem-el légyen tőled 
e’ bíbor-palástot?

Feleség
Látom, hogy magam nem érek veled, nagy-szájú! Várrá, tüstént el-hívatom édes 
Atyámat, kinek-is minden embertelenségedet ki-mezítelenítem... Indúllyon va
laki, szóllítsa ide Kedves Szülémet. Ne búsúlly, maid ki-veszi ő a’ bolondodat.

MENEKMUS - S OS IKLES 
Én Istenem! mire jutnánk!

Feleség
Hogy sopánkodik, mint a kereke-törött-kotsis... A Palástomat el-lopja, és a hai- 
tűmmel egygyütt a kortsmába bé-iszsza. Ez-e’ a jámborság?

M enekmus-Sosikles
Kérlek, ismeretlen Aszszony, adgy olly erősítő italt, hogy el-türhessem fúrdalló 
szavaidat. Mit vélsz felőlem, ki vagyok én? Akkor láttalak, mikor a hátam’-vá- 
kánnyát.

1308 mind oism eretlenre [olvashatatlan törlés]
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1340 F e l e s é g
Engem’ így gúnyolván koptasd-bár a nyelved’, nem bánom, de im’hol immár az 
Atyám! Laksz-ma a’ garasért! Fogd-rám, hogy őtet sem isméred.

M e n e k m u s -S o sik l e s
Igen-is azt mondom: soha nem láttam azon világ’ régiségével vetekedő vén tza-

1345 ű z t .

F e l e s é g
Szokásod szerént mindenkor hazudsz, soha nem volt szerentséd az igaz mon
dáshoz.

MÁSADIK SZAKASZ

1350 El-lopott Menekmusnak Ipa, Felesége, Menekmus-Sosikles

Ipa
Valamint vénségem hozza magával, igen-is lassan lassan tsak úgy lépdegélek. 
De ezen járásom-is melly nehezemre esik, én jól tudom, az ifiűságnak pedig fe
jébe nem férhet. íme, el-hagyott immár az elöbbeni gyorsaság, ollyanná lettem, 

1355 mint a meg-szedett szőllőben omlásra hailott Gunyhó. Meg-tsonkúlt bennem, 
erejét-is vesztette azon vidámságom, mellyel ennek előtte neki-híresedtem. 
Ugyan azért-is még a bodza-fának-is jó napot kölletik mondanom, le-űlök mel
léje, és ott nyugszom. De azt köszönhetem még-is el-élemedett állapotomnak, 
hogy bőrökbe-nem-férhető ifiűságnak szele el-hagyott immár, mellyel e mosta- 

1360 ni emberkék igen meg-vagynak béllelve. Mert noha ugyan ereim el-folytak, de 
öreg ember létemre meg áradtak még-is eszem tsatomái. Azért-is azt vélem leg- 
szerentsésb gyülekezetnek lenni, mellyben az ifiúság karja’ erejével, az örege 
pedig észszel munkálkodik. Mind ezeket, ’s-ezekhez hasonlókat sok-szor emle
gettem én az én leányomnak, még-len hajadon létében Szél-fúita-pantlikáját ke- 

1365 zeim’ alatt tartottam. Intettem-is elégszer, hogy ha le-vetvén a’ pártát és a’ 
fodort, kontyot tesz egy-szer a fejére, öreg emberek’ tanátsával éllyen, ’s-gyer- 
meksége’ lengedező szeleinek békét hadgyon. Hihető, ezen jó tanátsimat, és 
mindenkor sarkát-inaló beszédimet el-lotsogatta immár. Veszem észre, Urával 
kötekedik: mert magához hivat. Nem-is szokott a’ másképp’ lenni az ollyan 

1370 aszszonyoknál, kiknek a nyelvek eszek’ híre nélkül pörögvén, Uruk’ fejére 
akarják tenni a kontyot, magoknak pedig a’ süveg után foly a’ nyálok. Akár mi 
légyen, meg akarom tudni. De íme, édes Leányomat szemlélem, ’s-annak az 
Urát szomorúan állani az aitó előtt. A’ lesz, a’mit gondoltam. Leányomat szóllí- 
tom-meg elsőben.

1375 F e l e s é g
Eleibe megyek édes szülémnek: Üdvöz-légy, Szerelmes Atyám!

1365 in<g>tettem-is
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1380

1385

1390

1395

1400

1405

1410

Те-is egésséggel légy, kedves szülöttem. Igen setét homályba borúknak lattza- 
tik az ortzád, édes Magzatom! Miért távoza-el annyira tőled a’ Férjed? Beszéld- 
el, de rövideden: mellyik kettőtök közűi a vétkes?

Feleség
Én, kedves Szülém, ártatlan vagyok, ’s-ugyan azért-is nem lakhatom a’ Férjem
mel. Kérlek, mennél hamareb’ lehet, szabadíts-meg tőle.

Ipa
A’ párás szép életnek arany-lántzát nem akarod Te szemenként fel-oldani, ha
nem, amint látom, egy-szer-’s-mind el-szakasztani. Mi okbúl ohaitod az el-vá- 
lást?

Feleség
Mert tsűfot űznek belőlem.

Ipa
Kik azok?

Feleség
íme, azon Gönygy-virág, aki amott áll.

Ipa
Lám’ a’ pörlekedés! Hányszor rágtam én azt füleidben, vigyáznál magadra, ’s- 
hozzám nejönnél árulkodni.

Feleség
Én errül semmit sem tehetek.

Ipa
Hány-szor intettelek, hogy Uradnak engedelmeskednél, a’mit ő tselekszik, ne 
kukutskálnád, ’s-ne nyomoznád űtait.

Feleség
Tehát midőn ő mindenemet a’ tsap-székbe viszi, én, mint a’ kő-bálvány, meg- 
némúllyak-e’?

Ipa
Esze vagyon, hogy ezt tselekszi, és a te oldalaslag lopogató szemeiden még job
ban fogja el-kö vetni.

Feleség
Sőtt minden illő-fillő tsinkosokkal tántzol, dobzódik, részegeskedik, tzimborá- 
lódik.

Ipa
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1415

1420

1425

1430

1435

1440

Ugyan szaporán foly a’ nyálad, midőn az Urad’ moslékába akad. Azt akarod-e’, 
hogy miáttad bé-dugja a torkát? Avagy tsomót kössön a’ gégéjén? Kévánhatod- 
e’ azt tőle, hogy máshoz ne Ígérkezzen vatsorára, О-se híjon magához senkit? 
Talán azt akarod, hogy veled egygyütt a rokkához ülvén ő rágja a szöszt, ’s-egy- 
szer-’s-mind pördítsétek az orsót, avagy pedig ő mosogassa a pelelkákat? 
Kévánod-e’: hogy ő hes-másézza-el a tyúkokat? E’ mind szamár kévánság, édes 
Leányom.

Feleség
Nem azért hívattalak ide édes szülém, hogy engem’ fedgyél, hanem, hogy 
uram’ paikosságinak végét szakazd.

I pA~
О-se veszi pénzen a’ dorgálást, ha vétkes, de mivel ö téged’ tisztességes ruhá
ban öltöztet, ’s-egy-szer-’s-mind honnyi-eszközökkel, szolgálókkal bövelke- 
del, köteles vagy arra, hogy eszedre térj. Nem férhet két-élő pallos egy hüvely
ben, ne-is gondold.

Feleség
Nem bánom tehát, prédállya-el szép gyüiteményimet, és gyönyörű sok takar
mány im el-tékozlása után magam oily mesztelen maradgyak, mint a’ kis-ujjam.

Ipa
Ezt roszszúl tselekszi, ha tselekszi, ha pedig ebben Ártatlan, te vagy a’ vétkes, 
mivel orránál-fogva akarod hurtzolni az uradat.

Feleség
Most-is karján a bíbor, kezében a’ hai-tű, mellyeket amott’ ivott-be.

Ipa
Immár én mind ezeket önnön magátúl akarom meg-tudni... Mond-meg, 
Menekme, e dolognak mi a veleje? Miért vagy illy komor-kedvű? S-mi okbűi 
hasonlottatok meg egy-más között?

M enekmus-Sosikles
Akár ki légy, ’s-akár mi nemő a neved jó Barátom, ím’-hol a két ujjam, tegzes 
Diannára mondom!

Ipa
Mit mondaszsz?

I pa

1438 között
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M enekmus-Sosikles
1445 Hogy én ezen személynek soha nem vétettem, és ha valaha tsak egy-köröm- 

feketennyire-is léptem-bé szobájába, süllyegygyek-el egy szem’-pillantásban!

Ipa
Vagyon-e’ eszed, midőn azt kévánod magadnak? Mi’képp’ tagadhatod, hogy 
ennek szobájába valaha voltál, aki mindenkor nála lakói?

uso M enekmus-Sosikles
Mered-e’ Te most azt mondani, hogy én ennek szobájába lakom?

Ipa
Te pedig tagadhatod-e’?

MENEKMUS - S OS IKLES
1455 Tagadom, hidd-el, mint holtig!

Feleség
Szemtelenül tagadod, ha tsak e mái napnak nagyobb részét nem érted, mellyen 
magad tudod, hol kóborlottál, lelkem’ kénnya. Bizonyságom ebben a’ kissebbik 
Uram-is.

ибо Ipa
Halgass Te, ne lotsogj. Tehát nem valál oda haza e’ mái nap nagyobb részén? 
Hol betyárkodtál?

M enekmus-Sosikles 
Hol-betyárkodtam volna?

1465 Ipa
Nálad’ senki sem tudgya azt jobban.

Feleség
Tsak té-továz beszedgyében, és meg-háborodott lelke’-ismérete minden aprólé
kos a’-b’-abon fel-akad.

1470 Ipa
Igen-is két-felé kapdos, mint a Dunába haló ember. Mind-azon-által eleget nyá- 
jaskodtál immár Menekme, vald-ki most az igazat.

M enekmus-Sosikles
Kérlek, mi’ közöd néked velem, vén-tsatsi? Honnat való, avagy minemö embe- 

1475 rek vagytok, kik engem’ annyira boszszontotok?

1455 Tagado<d>m
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Feleség
Ladd-e’, hogy szikrázik a szeme? Hogy tekeri a’ nyakát, bomlik immár a sütni- 
valója.

M enekmus-Sosikles
1480 Mivel ezek engem’ erővel bolondnak akarnak tenni, igen-is azzá teszem ma

gam’, de nem lesz köszönet benne: tüstént apróra rágom szíveket.

Feleség
íme, hogy nyútózik,? Hogy ásítozik? Édes Atyám, hová fussunk?

Ipa
mss Távozz-el tőle mennél meszszeb’ lehet, felém!

M enekmus-Sosikles
»Eveve-Evie-Brúmie-menő erdőbe hívatsz a’ vadászatra?... Hallom; de el- 
nem-mehetek e’ helyrűl: mert ama bal-kéz-felöl-álló veszett-kutya gátollya írta
mat, ez után pedig ama meg-görbűlt büdös-bak.«

1490 Ipa
Jai a’ Te fejednek, Fantsali-Feszűlet!

M enekmus-Sosikles
»Ime, Apolló parantsollya, hogy én amannak egerésző szemét pipa-szár-gya- 
nánt ki-süssem.«

Feleség
1495 Oda leszek, édes Atyám! A’ Szememre vagyon foga, engem’ újjongat. 

M enekmus-Sosikles
Boldog Isten, be jó, mikor az embernek esze nints; de még-is tsak job’, mikor 
van. Engem’ akarnak bolondnak tartani, pedig nékik van forgó-szél a fejekben.

Ipa
1500 Hallod-e ’, Leányom!

Feleség
Parantsolly, Atyám.

Ipa
Én mostanában szolgákat hozatok ide, kik ezt, mint a szilái bikát erőssen le- 

1505 kössék.

1493 [Az e g e ré sző  szó betoldva a margón.] 1497 tak
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M enekmus-Sosikles
Nem veszem tréfára a’ dolgot, ezen vén-tsaúz engem’ még ma le-kötöztethet: 
»De ki nem ereszti ökleimet amazok’ foga közé? Ha el-nem takarodik, igen-is 
meg-tselekszem Apolló parantsolattyát.«

1510 I p a

Indúlly haza-felé, kedves magzatom, hogy öszve ne zúzzon.

Feleség
Jai, én édes Istenem, nem de szerentsétlen vagyok én e’ világon, kinek minden 
áldott nap ezeket kölletik el-szenvednem.

isis M enekmus-Sosikles
Immár azon tüskére való lotyót el-iktattam innét. Bár tsak még ezen tisztátalan, 
hantos-hátú, szakállas, reszkedő, hattyú-apátúl származott, Pók-hasú vén dögöt 
űzhetném-el tőlem! »Meg-vagyon a parantsolat, hogy én amannak tagjait porrá 
törjem ugyan azon furkós-bottal, mellyet a’ kezében tart.«

1520 I p a

Meg-hidd: hátadon-is terem ezen furkós nyomorúság, ha tsak egy-újjal-is il
letsz. Ebbel jádzok ugyan, de bot-is vagyon kezemben.

M enekmus-Sosikles
»Parantsolatod szerént tselekszem, o, Apolló! Ama vénnek fejét bé-horpasztom 

1525 egy bárdal, ’s-azután a bélét apró darabokra patzalnak vagdalom, úgy-is éhesek 
a kutyáim.«

I p a

Ugyan-is igen tartok tőle, ne talán igazat mondgyon.

M enekmus-Sosikles
1530 »Sokat parantsol az Apolló: Most ismént azt kévánnya: hogy szilái tsikókat fog

ván ízibe a kotsira üllyek, és azon vén kuvaszon körösztül járjak: .. .kezemben 
immár a kantár... czo-fel Deres, haisz Pirók!«

I p a

Én reám akaródé’ haitani a kotsit?

1535 M enekmus-Sosikles
»Ime, ismét parantsollya az Apolló, hogy azon varjúk eledelére rugaszkod- 
gyam. De vallyon ki áldgya a’ kisa-fát? ki-szedegeti a lőtsöt?«

1517 [A P ó k -h a sú  szó betoldva a margón.]
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1540

1545

1550

1555

1560

1565

1570

Be nagy ereje vagyon a bolondgyának! Oh, egek! Ennek előtte helyén volt az 
esze, tsak éppen eléb’ méné el-tőle. El-megyek, ’s-orvost hívok néki, töb’ szem 
többet lát.

HARMADIK SZAKASZ

Menekmus-Sosikles, el-lopott Menekmusnak Ipa 

M enekmus-Sosikles
Vallyon el-mentek-e’ előlem, akik azt akarják, hogy erővel meg-bolondúlylyak? 
Sietnem köll a’ hajóhoz, még jól vagyon dolgom, mert azt mondá vala azon em
ber, hogy le-kötöztetésemre szolgákat hoz ide, ki tudgya, ha igazat nem mon
dott. Meg-ne-mondgyátok pedig néki, merre vettem útamat!

Ipa
Sok ülésben a’ köröszt-tsontom és vékonyom, nézegélésben pedig a’ Szemeim 
fainak, méglen az orvosra várakozom. Alig jővén még-is haza, azt mondá: hogy 
Éskulápius ki-fitzamodott lábát húzta volna helyre, azután Apollónak kötötte
be a karját. Ugyan nagy Urakat gyógyított! De nem hiszek néki: mert olly embe
rek’ szava’-járása-ként beszéli, kik, hogy magoknak nagyobb bötsűletet szerez
zenek, sok-szor hidegen verik a’ vasat, szüntelen azt kerepőlvén: illy’ nagy Urat 
gyógyítottam, amolly’ nagy Úrnak szolgája voltam; hogy tudni’-illik a kutyát-is 
meg-bötsűllyük az Uráért. Nem vehettem jól észbe, borbély-e’, avagy talán 
Kováts! De ugyan meg-vagyon benne a pénz-gyintésnek kévánsága. Alig 
mutaték egy verett-Tallért fáradsága’ jutalmazásáúl, mellyel meg-akarám kenni 
tsíkorgó száraz kerekeit, hogy jobban forogjanak, tsak hogy a hideg ki-nem tör
te, úgy reszkedett érette. Most már, midőn előre meg adtam a foglalót, nem tu
dom, hol maradott. De ime, még-is tsak ide lantol, noha mint a Tekenös-béka, 
alig billenti a’ farát.

NEGYEDIK SZAKASZ 

Orvos, el-lopott Menekmusnak Ipa

O rvos
Vallyon mi-nemő nyavalyánál emlékezél, beszéld-el. Talán dühösségre vete
medő betegség, avagy talán hagymász? Meg lehet az-is, hogy mély álom-hozó, 
avagy vízi-kórság bántya.

Ipa
Maid mit-is mondok a’ kérdéseidnek. Nem hittalak volna ide, ha tudnám, beteg
sége mi-voltáí. Tudd-meg-’s-orvosold-meg!

1572 voltált
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1575

1580

1585

1590

1595

1600

A’ leg-könnyebb. Mesterségem’ bizonyságára fogadom: Nem sok idő járva ép
pen fel-gyógyúl.

Ipa
Ugyan pöki a markát, tsak a Sárba ne maradgyon.

O rvos
Vallyon mi tarthat bennünket eddig-is?

Ipa
Nem egyébb, hanem, hogy sok szóba ne eredgy vele, mert vége sem lesz, mint a 
Szent Ivány énekének.

O rvos
Gondom lészen reá.

Ipa
És íme, közelít immár a nyavalyás. No most, Kovács Uram, avagy (: Isten bot- 
sáss:) Borbély uram, tűzzel-vassal raita.

O rvos
Vegyük észbe, mit mível.

Orvos

ÖTÖDIK SZAKASZ

El-lopott Menekmus, Ipástul, és az Orvos

M enekmus
E mái nap igen ellenkező napom vala. Azt gondolám, hogy a miket el-követtem, 
suttomba lesznek, és ime, mindeneket ki fetsege a szolgám. Kinek én ma 
béléből ha húrokat nem tsináltatok, törje-le bár a derekam’! E’ tsapláros-is szo
kása szerent tselekedett, kitűi midőn viszsza kérem a bibort, azt felelte, hogy 
immár viszsza adta légyen. Szerentsétlen órában találtam föl-kelni.

Ipa
Hallod-e’, mit beszéli?

O rvos
Szerentsetlennek mondgya magát-lenni.

Ipa
Menny hozzá.
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1605 Egésséggel légy, Menekme! Miért hagyod vetkőzve a karodat? Nem tudod, 
hogy ez igen ártalmas e mostani állapotodban?

M enekmus
Akasztó-fára-való!

O rvos
Érzed immár a járványt?

1610 M enekmus
Nints külömben.

O rvos
Oho! hogy ha mingyárt egy szántó-földnyi orvosló-szereket veszel-is bé, e 
nyavalyádbúl ki-nem-gyógyúlhatsz. Igen mohon kezdi. Menekme! mi vagyon 

1615 most az eszedbe?

M enekmus
Mi okra nézve kérdezel?

O rvos
Felelly erre a kérdésre: vörös avagy fehér borral élsze’?

1620 M enekmus 
Égetni való!

Ipa
Kezdi immár sürgetni a bolondgya, most tsömörlik az esze.

M enekmus
1625 Inkáb’ ezt kérdenéd: Rubin-színű kenyeret eszek-e’, avagy agyagost? Szoká

som-e’, hogy hal-héjas madarakat, avagy tollas halakat egyek?

Ipa
Hallódé’, melly sok görbe vagyon immár szavaiban? Adgy innya-valót, minek 
előtte egészlen el-fogja forgó szele.

1630 O rvos
Halgass. Több kérdéseket teszek. Felelly erre: Meg szokott-e’ némelyszer ke
mény edni a szemed’-heija?

M enekmus
Talán abban a vélekedésben vagy, hogy hozzád hasonló sáska vagyok?

1623 tsömörlik

Orvos
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1635 O rvos
Nem szokotté’ némely-szer morogni a gyomrod?

M enekmus
Ha tele vagyon, nem morog, ha pedig üres, el-is únom hallani.

O rvos
1640 Erre helyessen felelt. Alhatsz-e’ egész hainal hasadtáig? Avagy talán gyakran 

fel ébredsz egy eiszaka?

M enekmus
Ha az adósságimbúl ki-verhetem magam’, igen-is alhatok. Veszsz-el kérdéseid
del egygyütt!

1645 O rvos
Kezd immár futkosni az esze. Hallod-e’? Leg-alab’ bötsűld-meg az embert. 
Szebben beszélly velem: mert könnyen találhatod magad’ a’ földön.

Ipa

Sött még most emberségessen szóll ama szavaihoz képest, mellyekkel ez előtt 
1650 veszett kutyának nevezte a Feleségét.

M enekmus 
Én neveztem-e’?

Ipa
Ismét nem akad úttyára az esze.

1655 M enekmus 
Én-e’?

Ipa

Te, Te! aki Isten-mi-atyánkal-is fogadtad, hogy szilái tsikaiddal körösztűl hur- 
tzoltatod raitam a kotsit. Mind ezeket nem szoptam az újjambúl, hanem tőled e’ 

1660 két füleimmel hallottam.

M enekmus
Én pedig jól tudom: hogy Jupiternek el-lopád a koronáját, azért-is kalodába 
zárattatván kiveszszőztetél a’ pelengémél. A mi több’, Atyádnak végére jártál, 
anyádat pedig el adtad. El-hidd: ha tsak hazugságra fakad a dolog, enyim a nye- 

1665 reség.

Ipa

Kerlek, kedves Borbélyom, végezd dolgodat mennél hamaréb’ véle, nem látod-e’, 
hogy bomlik a kereke.
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O rvos
1670 Leg job’ lesz, ha ezen szédültet hozzám hozatod.

Ipa
Úgy gondolod-e’ tehát?

O rvos
Igen-is: mert ott kedvem szerént bánhatok vele.

1675 Ipa
Valamint kévánod, úgy lészen.

O rvos
Hidd-el: minden eledeled’ számba adom, mint katona a lovának. Húsz napokig 
tsupa tsillával tartalak.

1680 M enekmus
Én pedig tégedet lábon-fogva fel-feszitelek, ’s-harmintz Napokig fogom öklel
ni oldal-bordáidat. Valamint köszönnek, úgy fogadom-el nékik.

O rvos
Eredgy emberedért, kik ezen Gófus-embert hozzám vezessék.

1685 Ipa
Hányán lesznek elegen?

O rvos
Bolondgyára nézve elegen lésznek négyen.

Ipa
1690 Ezentúl itt termenek, tsak őtet el-ne-szalazd.

O rvos
Avagy inkább én megyek előre haza, hogy addigis készen legyenek orvosló sze
reim, méglen eztet hozzám hozzák a Poroszlók.

Ipa
1695 Mindgyárt oda küldetem.

O rvos
Megyek tehát én.

Ipa
Szerentséssen mind szárazon a vízig.
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1700

1705

1710

1715

1720

1725

1730

M enekmus
El-ment az Ipám, el-hordta magát ama hóhér-is, tsak magam maradtam. Oh, 
Sarlós Ceres és Föl-egeknek Nagy Istenei ’s-Isten aszszonyai! Mitűi viseltetik 
az, hogy minden ember bolondnak tart? Miolta e nyomorult világon tengődöm, 
nem emlékezem, hogy valaha el-ment volna az eszem, ismérem az embereket, 
velek okossan beszéllek, még-sem adnak hitelt szavaimnak. Hová fektessem- 
most árva bús fejemet? Haza mennyek? De jai! A kortsmároshoz? Ki fogytam a 
pénzemből, az reám se néz. Inkább tsak itt’ leskölődöm az éjt-jelentő tsillag’ ki
jöveteléig, talán meg könyörül valaki raitam.

HATODIK SZAKASZ 

Messenió

M essenio
A hív szolgának nem lehet nagyob’ dítserete e’ világon, hanem ha Urátúl reá ha
gyott dolgait eszessen el-végzi, és sok-szor pad-alá hullatván álmát, az ot-hon 
valókra-is jó gondot visel. Nagyob’ gondgya legyen mindenkor a hátára, mint
sem a Torkára, láb-száraira, mintsem a gyomrára. Meg-emlékezzenek gyakorta 
a rost szolgák, mi légyen fizetésed, melly nem másbúi áll, hanem bika-tsíkbúl, 
malom-kerék húzásbúi, éhségbül és fagyaló derek’ hidegéből. Életemben ezek
től mindég igen tartottam, ’s azért-is jó és hív szolgák’ számába akartam lenni, 
mert tsak könnyebben nyöghetem-el a fenyitő szókat, mint a suitó botokat. Jobb 
szivel-is eszem másoktól meg-őrlött kenyeret, mintsem én őröllyem másoknak. 
Fel-tettem magamban, hogy Uram’ parantsolattyára mindég talpon állyak, és 
szemessen szolgállyak. Lássák a’ többiek, miként viselik magokat, én tudom 
kötelességemet. Mi hasznom benne, ha roszra vetemedem. Azon szolgák igen 
nagy Gaz emberek, kik a Tányér-virág természetével bírnak, tudni’-illik, vala
mint az a’ napra forog, úgy ezek-is a Nap kortsmájára hanyatlanak. Azok pedig 
még gazabbak, kiknek mind az hátok, mint pedig az ortzájok botskor bőrré vált. 
Azon szolgákból szoktak az Urak nagy hasznot venni, kik, midőn valahová kül
detnek, oda haza nem feleitik az eszeket. Én immár az eszközöket parantso- 
lattya szerént vivém el-а’ fogadóba, ’sreám bízott szolga Társaimmal-is úgy 
bántam, amint mondotta. Tsak éppen most jöhettem viszsza. Nem ösztövér re
mény táplállya szívemet, hogy izzasztó fáradságimról el-nem feleitkezik az 
Uram. Kolompozni fogok az aitón, hogy eszre vegye itt létemet. Szeretnék kár 
nélkül lenni ma vele együtt, de attúl-is tartok, ne talán a késő jövetelemért meg 
haraguván reám pattannyon.

1718 Szamába 1722 Lássak
1720 kenyereret
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1735 HETEDIK SZAKASZ

1740

1745

1750

1755

1760

1765

El-lopott Menekmus, annak Ipa, Poroszlók, Messenio

Ipa
A kerek szivárvány Isten Aszszonyra, Göbölyös Pánra, Rajos Aristéusra, Piros 
hainalt emelő Fényes tsillagra kénszeritelek benneteket, Mindenektől meg-ve
tett világ’ tsufjait, álom-tiha Poroszló Szolgákat: hogy amit parantsoltam oda 
bent, ok vetetlenül meg tselekedgyétek. Mert ha jól végbe nem viszitek, lesz 
gondgya a bika-tsíknak, jai az inatoknak, derekatokkal egygyütt. Akar miként 
kérődgyön a vöm, egy mák-szemnyit se gondollyatok szavaival. Miért állótok 
málé-szájúk? Min gondolkoztok? Föl-köllött volna immár fogni. Én addig a 
Borbélyhoz megyek, ’s-ott várlak meg benneteket. Siessetek!

M enekmus
Jai, oda vagyok! Vallyon mi dolog ez? Miért futnak ezen emberek körülöttem? 
Kérdelek benneteket: mit akartok! Kit kerestek? Hová hurtzoltok? Merre visz
tek? Oda vagyok! Epidamnum város-béli Polgárok, segítsetek! Ereszszetek-el!

M essenio
Oh, Felséges egek, mit szemlélek! íme, az-én Uramat foitogattyák. 

M enekmus
Vagyon-e’ itt valaki, a’ki segíthetne?

M essenio
Én vagyok itt, Uram! Semmit se félly! Oh, szörnyű változás! Be kegyetlenül 
bánnak az Urammal! Ereszszétek-el mindgyárt!

M enekmus
Téged’ kérlek, akárki légy, jöj segítségemre, ne hadd ezen istentelenséget. 

M essenio
Azon vagyok, hogy oltalmazzalak. Inkáb’ én veszszek-el, hogy-sem Te. Szúrd- 
ki ennek a szemét, én pedig amannak a szájára megyek. Nagy károtokkal jötte
tek Ti ide mái nap. Ereszszétek-el az Uram’!

M enekmus
Meg-fogám immár ennek a szemét.

M essenio
Lükd-ki. Ti Istentelenek, ragadozó Farkasok, haramják!

Poroszlók
Jai! Jai! Oda vagyunk, kérünk benneteket!
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1770

1775

1780

1785

1790

1795

M essenio
Ereszszétek-el tehát.

M enekmus
Mi közötök néktek én velem? Lapítsd jobban a hátát!

M essenio
Eredgyetek, fussatok-el. íme, néked-is egy adó, aki utolsó mégy-el innént... 
Ugyan, jól meg pofásítám őket, szintén az öklöm, és Tenyerem fái-bele... Jókor 
találók én idejönni, Uram!

M enekmus
Aldgyanak meg az Istenek, Kedves emberem, akár-ki légy! Mert ha te nem vol
tál volna, eddig a lélek sem maradt volna meg bennem, igen ebűl-valék.

M essenio
Ha tehát jó téteményemet meg isméred, tégy te-is jót velem. Végy-ki a jobbá
gyid száma közűi.

M enekmus
Én vegyelek-e’ ki?

M essenio
Igen-is: Mivel én tartottam-meg benned a lelket... ha tehát én néked életet ad
tam, te-is adhatz ennékem szabadságot.

M enekmus
Vagyon-e’ eszed? Meg-tsalatkozol bennem.

M essenio
Hogy hogy tsalatkoznék?

M enekmus
Bizonyomra mondom, hogy én Urad nem vagyok.

M essenio
Tsak éppen az köllött ennékem!

M enekmus
De ennek-előtte sem voltam soha Urad.

M essenio
Álmot hüvelyezel!
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1800

1805

1810

1815

1820

1825

1830

M enekmus
Nem hüvelyezek, hanem igazat mondok. Illy jót soha sem tett egy szolgám-is 
velem.

M essenio
Tehát immár az én Uram nem vagy?

M enekmus 
Nem vagyok.

M essenio
Engedd-meg, hogy én se legyek a Te jobbágyad.

M enekmus
Az én részemrűl szabad lehetsz, indúlly, amerre két szemeid vezetnek.

M essenio
Parantsolod-e’?

M enekmus
Parantsolok, ha’ ebben valamit parantsolhatok.

M essenio
Számos esztendőkig élly, o, velem jót-tévö! Noha immár szabad Betyár va
gyok, arra kérlek még-is, hogy nem külömben parantsolly velem most-is, vala
mint ennek előtte. Nem lehet a botskor-köteles szolgának nagyobb gyönnyörű- 
sége, mintsem midőn jó, azaz hozzád hasonló kegyes Urat szolgál. Él-megyek 
most, ha úgy itélled a vendég-fogadóba, és oda vitt humminkat hozzád viszsza 
hozom.

M enekmus
Indúlly tehát mennél hamaréb’.

M essenio
El-hozok mindeneket.

M enekmus
Tsudálkozásra méltó dolgok történnek velem, és tsak mái nap! Engem’ az 
ismerőseim bolondnak tartván meg nem akarnak ismerni, ez ismeretlen szolga 
pedig úgy beszélle velem, mintha Ura volnék. Sőt azt fogadá, hogy hummi jó
szágunkat viszsza-hozza a Fogadóbúi. Mellyeket, ha ide hoz, el eresztem’ 
szabadgyába tőlem. Hogy ’ s-miként lehessenek-meg ezek, tsak fejemben nem 
férhet. Hasonlóknak látzatnak az álmokhoz. Meg várom ezen tsudállatos dolga
imnak még tsudállatosb végét, ’s-addíg-is bé megyek a tsap-székbe, újra kérvén

1814 [Az eb b en  szóban javítgatás van.]
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1835

1840

1845

1850

1855

1860

azon tsapláros embert: adgya visza azon Feleségemtől el-lopott ’s-kezéhez 
adott bibor-palástot. Mert midőn ennek előtte azt mondá vala, hogy kezembe 
juttatta immár, gondolom, hogy tréfált. Be jól esne, ha viszsza vehetném tőle.

NYOLTZADIK SZAKASZ 

Menekmus-Sosikles, Messenio

MENEKMUS - S OS IKLES
Hogy Te az olta, és ami nagyobb, tsak elöbb-is velem valál, minek utánna a Ré
vészekkel a Nap-kortsmájára küldöttelek?

M essenio
Sőtt a’mint mondám, most mentettelek ki azon Fogmegek körmei közűi, kik té
gedet fel-fogtak ezen a helyen. Te kértél az Istenekre, hogy segítselek; én látván 
veszedelmedet, ízibe oda szaladék, ’s-mind addig búggázám agyba-főbe azon 
haramjákat, méglen azokat eb-rúdon ki vetvén, meg-menthettelek enyves kezek 
közűi. És így, mivel (: amint mondád :) én tartottam meg benned a lelket, 
szabadgyában el-eresztél tőled. Most pediglen minek-utánna azí mondottam, 
hogy hummi jószágotsánkat viszsza hozom a’ Fogadóból, más sikátoron élőm
ben kerültél, hogy ammiket előb’ fogadtál, viszsza mondgyad. Te bizonnyára 
azon emberekkel egy bordába szövettél, kik, a’mit lovon fogadnak, gyalog’ 
megnem állyák. Azt-is tartod: Ember fogad fogadást, ag-eb ki meg-állya. Hogy 
ezek így, ’ s-nem külömben vannak, bizonyomra mondom.

M enekmus-S osikles
Héjába fújod a’ bizonyodat! Én szabadítottalak-e’-ki Szolga-létedből, akasztó
fára való Gaz ember? Ne búsúlly, nem töröd olly hamar-ki a járom’ szeget.

M essenio
Ládd-e’, hogy fizetik-ki a’ hív szolgát, én Istenem! Te szabadítottál föl, Te! 
Hányszor mondgyam még?

M enekmus-Sosikles
Inkább magam leszek a szolgád, mintsem magamtól el-ereszszelek.

1848 az 1851 <f> lovon [Ráírással javítva.]
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KILENTZEDIK, ’S-UTOLSÓ SZAKASZ

El-lopott Menekmus, Messenio, Menekmus-Sosikles

M enekmus
1865 Hogy-ha mindgyárt szemetek világára esküsztök-is, még sem hitetem-el, hogy 

a bibor palástot és a hai töt viszsza adtátok, Istentelen hazugok.

M essenio
Oh, Fölséges egek! Mit szemlélek!

M enekmus-Sosikles 
1870 Mit szemlélsz?

M essenio
Téged egészlen ki mutató tükört látok.

M enekmus-Sosikles 
Hogy, hogy?

1875 M essenio
Ez bizonnyára a’ Te képed, ’s-olly hasonló hozzád, mint Te éppen magadhoz.

M enekmus-Sosikles
Én magam magam túl el-váltam.

M enekmus
leső Üdvöz légy, jó ifiú, aki ennek előtte meg-szabadítál engem’!

M essenio
Fogadgy’ Isten, jó barátom! Ne rösteld meg-mondani a neved’!

M enekmus
Többet érdemlettél meg tőlem, mintsem hogy a’ nevem’ el-tagadnám. Engem’ 

1885 Menekmusnak hínnak.

M enekmus-Sosikles
Sőtt inkább az én nevem Menekmus.

M enekmus
Sicilia Tartomannyának Sirakusa várossábúl veszem eredetemet.

1890 M enekmus-Sosikles
Ott lettem én-is e’ világra.

1865 eskusztök-is
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1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

M enekmus
Mit hallok én tőled?

M enekmus-Sosikles 
Nem egyebet az igaznál.

M essenio
Most kezdem én meg ismémi valóságos Uramat, én ennek a szolgája vagyok, ’s. 
amazt állítám vala Uramnak. Azt gondoltam, hogy Te vagy amaz, azért-is ötét 
szabadítám ki mái nap a’ nyomorúságbúl. Engedd-meg, ha valamit esztelenül 
szólottám.

M enekmus-S osikles
Nints eszed, Messenio! Nem jut eszedben, hogy egygyütt hajóztunk mái nap e’ 
Tartományban?

M essenio
Igaz bizony’. E két ember között maid-el vesztem az Uramat. Te vagy tehát az 
én Uram; Te pedig végy magadnak szolgát. Üdvöz légy Te, Te pedig takarodgy. 
Te vagy az én Menekmusom.

M enekmus
Én-is annak tartom magam’.

M enekmus-Sosikles
Boldog Isten, mi lesz még velünk! Te tehát Menekmus nevö vagy? 

M enekmus
Igen-is. Moskus nevö Atyámnak maradvánnyá vagyok. Sirakusába lettem e’ vi
lágra.

M enekmus-Sosikles
Az én Atyámtól származtál Te?

M enekmus
Én a tiédtűl nem származtam, hanem az enyimtűl, kit Moskusnak neveztek. 

M essenio
Szerelmes Isteneim! íme meg ellett az Uram, más Menekmust fiadzott. Avagy 
egy tsomóba kötött Isteneim! Adgyatok reménytelen reményt ennékem. Ha 
meg nem igézte valaki a’ szemem’, ezek látzatnak néken azon kettős gyerme
kek, kiknek egyikéjért e’ meszszi földre jöttünk. Mind Attyokat, mind hazá- 
jokat egy formán emlétik. Félre hiván az Uramat a Fülibe súgok valamit. Hal
lod-e, Menekme!

1906 <r>takarodgy [Ráírással javítva.] 1923 egyikéjert
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1930

1935

1940

1945

1950

1955

M enekmus és M enekmus-Sosikles 
Mit akarsz?

M essenio
Nem kérdezlek mind a’ kettőtöket. Mellyikkel hajóztam én ma e’ városban? 

M enekmus
Én ebben semmit sem tudok.

M enekmus-Sosikles 
Én hajóztam ide.

M essenio 
Egy szóra ide!

M enekmus-Sosikles 
Idejöttem, mit kévánsz?

M essenio
Azon ember vagy hamis és tsalárd, vagy pedig Test-véred. Mert én hozzád soha 
nálánál hasonlóbbat nem láttam. Víz a vízhez, ’s-téj a téjhez nem hasonlít úgy, 
mint ö Te hozzád, Te pedig ö hozzája. Azután beszedgye-ként egy a hazátok, 
atyátokkal egygyütt; közelitsünk hozzá, talán egybe lelkezketlek benneteket.

M enekmus-Sosikles
Jól tanátslottad. ’S-köszönöm-is. Nyomozd utóbb a valóságot, és ha ezen iffiút 
Testvéremnek lenni ki-tanúlhatod, hidd-el, ezüstbe foglaltatlak.

M essenio
Oily hiszembe vagyok.

M enekmus-Sosikles
Magam sem külömben reményiem.

M essenio
Halhadsza te, néked szóllok! Menekmusnak mondottad imént a nevedet?

M enekmus
Most-is annak mondom.

M essenio
Az én Uramat-is annak híják. Sicilia Tartománynak Sirakusa várossábúl ere
dendő vagy? Ez is ott született. Moskus volt az Atyád? Ennek sem volt más a 
Szüléje. Most én, mind velem, mind veletek jót tehetek, ha akarjátok.

1941 h<á>zátok
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M enekmus
Meg-érdemletted azt tőlem, hogy semmit se titkollyak el. Olybá tarts, mintha 

i960 fogadott szolgád volnék.

M essenio
Éppen el-hitettem magammal, hogy Ti egy atyától, s-egy anyátúl szakadt Test
vérek vagytok, ’s-egy nap-is lettetek e világra.

M enekmus
1965 Nagy fába vágod a feiszét! Vaiha azt meg-is tehetnéd.

M essenio
Meg-tehetem. Egygyütt állyatok. Kiki a’ maga kérdésere adgyon feleletet.

M enekmus
Igazán vallok-meg mindeneket, semmit se boritok-bé.

1970 M essenio
Tehát tsak Menekmus a vezeték neved?

M enekmus
Nem más, hanem éppen az.

M essenio
1975 Az-e’ tiéd-is?

M enekmus-Sosikles
Az.

M essenio
Moskus-nevö volt az édes atyád?

1980 M enekmus 
Igen-is.

M enekmus-S osikles 
Enyim is az volt.

M essenio
1985 Sirakúsa városbéli vagy-e’?

M enekmus
Bizonyossan.

1965 vágod <az> a
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1990

1995

2000

2005

2010

2015

M essenio 
Hát Те?

M enekmus-Sosikles
Nékem-is onnét vagyon eredetem.

M essenio
Még eddig jól-meg-egygyeznek a jelek... Onnént hazül mi jut leg-jobban 
eszedbe?

M enekmus
Hogy az édes Atyám Tarentum várossában vitt vala el kereskedni, ’s-minek 
utánna a gyülevész emberek között el-tévelyedtem volna, el-szakadtam édes 
Atyámtúl.

M enekmus-Sosikles
Jupiter Istenem tartson egéssegben.

M essenio
Ne lotsogj! Hány esztendős lehettél, mikor a hazadtól el-szakadtál? 

M enekmus
Hetedikre mentem, mert akkor kezdettek hullani a fogaim.

M essenio
Az atyádnak hány Fiai voltak az időben?

M enekmus
Hajói jut eszembe: ketten valánk.

M essenio
Mellyik volt közietek idősseb’?

M enekmus 
Egygyik sem.

M essenio 
Hogy hogy?

M enekmus
Mert egy hassal hozattunk e világra, kettős gyermekek valánk.

M enekmus-Sosikles
Meg-boldogitottak a jó Istenek.
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

M essenio
Ha Te a szóllásba egyvelíted magad’, én halgatni fogok.

M enekmus-Sosikles 
Inkább én halgatok.

M essenio
Mond meg: mind a kettőtöknek egy nevetek vala-e’ oda haza?

M enekmus
Nem, mert engem, valamint most, Menekmusnak hittak, a Test-véremet pedig 
Sosiklesnek.

M enekmus-Sosikles
Megismértem a jeleket, meg-nem álhatom, hogy meg ne ölellyem. Édes Testvé
rem, ’s-régtűl fogva ohaitott egyetlen egyem, lelkemtűl szakadt Bátyám-is, 
ötsém-is. En vagyok azon Sosikles.

M enekmus
Mi az oka tehát, hogy Menekmusra változtattad a neved? 

M enekmus-Sosikles
Nem más, hanem hogy minek utánna hozzánk hozta a hír, hogy Te atyánkal 
együtt ki múltál e ’z árnyék világbűi, öreg atyank reám adta a Nevedet, hogy 
vagy ezzel-is szeme előtt lehetnél, ha nem személyeddel, leg aláb’ tsak ne
veddel.

M enekmus
Meg-hiszem, édes testvérem, de egyet kérdek.

M enekmus-Sosikles
Bízvást, édes minek-is mondgyalak.

M enekmus
Eszedbe jute’ még neve az anyánknak?

M enekmus-Sosikles
Igen-is, Theusimarkának nevezték.

M enekmus
Hozott Isten, régtűi fogva be-hűnt, ’s-most újra ki világosodot szemem’-világa. 

M enekmus-Sosikles
Üdvöz légy Те-is, kit én sok bú bánat és veszedelmek után most egyszer fel ta
láltalak.
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2055

2060

2065

2070

2075

2080

2085

M essenio
Most tudom immár, miért hivott vala a kortsmáros olly nyájassan az ebédre: azt 
gondold, hogy Te ö vagy.

M enekmus
És bizony’ én készitettem ma nála ebédet, ’s-feleségem’ ládájábúl el-lopott bi- 
bort-is néki ajándékoztam jövendö-béli jó tartásomért.

M enekmus-Sosikles
Ezen bibort érted, mellyet a karomon hordozok?

M enekmus
Ezt igen-is: hogy juthatott a kezedhez?

M enekmus-Sosikles
Itt lakó tsapláros erővel vitt-bé a szobájába, ’s hogy én adtam legyen neki, nem 
egyszer Isten-mi-atyánkal bizonyította. Mindennel torkig laktam; ’s-ezt-is ke
zemhez vettem.

M enekmus
Örvendek, ha miáttam jó tartásod volt. Úgy vagyon: midőn Téged’ hívott magá
hoz, azt vélte, hogy én vagyok jelen.

M essenio
Ezek ugyan szépen el-végeződének, de az én szabadságom még hátra vagyon. 

M enekmus
Tedd ezt a’ jót vele, kedves Test-vérem, szeretetemért.

M enekmus-Sosikles
Ki veszlek tehát a’ jobbágyi szolgálatból, ’s-ezek’ hallatára szabaddá tészlek. 

M enekmus
Ezen kévánt szabadságodon igen örvendek, Messenio.

M essenio
Én-is tele vagyok örömmel, hogy ennyi idő múlva meg ismérhettétek egymást. 

M enekmus-Sosikles
Mivel tehát illy szerentséssen végezém-el éretted fel-vett útaimat, kérlek, Ked
ves Testvérem: jöj viszsza velem, s-lásd-meg még egy-szer édes hazádat.

M enekmus
Azt-is meg tselekszem kérésedre. Minden jószágomat el-adom, ’s-penzre for
dítom, könnyebben indúlhatok úgy Szerelmes hazámban. Addig-is lépj be, édes 
mindenem, hajlékomban.
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M enekmus-Sosikles
Mennyünk tehát.

2090

2095

2100

2105

M essenio
Várakozzatok: még valamit el-feleitettetek.

M enekmus
Mit?

M essenio
A kótyavetyédnek ki-hírdetését. Kérlek benneteket, engedgyétek azt nékem.

M enekmus
Te lészel igen-is a’ hír-mondó.

M essenio
Mely idő tájba lesz azon kótya vetye?

M enekmus
Egy hét múlva.

M essenio
Tudtokra adatik tehát fent szóval, ide verődött kedves halgatóinknak: hogy egy 
hét múlva Menekmus jószágának kótyavetyéje lészen. El-adódnak a szolgák, 
honnyi eszközök, égig emelt épületek, ’s-fel-házak. Mindenek kész pénzül, aki 
mind ezekért többet ád, azé lészen. Addig-is éllyetek egésségben, és ha ezen 
Munkánkal unalmatokra nem voltunk, Tenyeretek öszve tsapásával örömet mu
tató jelt adgyatok! Isten hozzátok.

VÉGE.

A MŰ ADATAI

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található (jelzete Föl. Hung. 10.) a drámaszöveg, 
a kéziratos és a nyomtatott program, a programhoz kapcsolt nyomtatott szereposztás, valamint a Szal- 
beck Károlyhoz címzett, kézzel írt ajánló levél. Dugonics neve sehol sem szerepel az anyagon, ennek 
ellenére hagyományosan Dugonicsot tartja szerzőnek a szakirodalom: N a g y  1884. 332., P ró n a i 1903. 
53., P r ó n a i-C s á s z á r  1915. 216., P e ré n y i 1911. 4-5., K o lo z sv á r i 1938. 8-12., T ési 1948. 12, 35-36. 
A kéziratos anyag már a Jankovich-gyűjtemény részeként is Dugonics nevéhez kapcsolódott, ráadásul 
ekkor valóban Vácott tanított, s Dugonics autográfiája egyértelműnek látszik. K iliá n  1994. (370. Vác 
nr. 100.) tévesen nem jelöli meg a szerzőt. Foglalkozott vele D e m e te r  több tanulmányban (1989a. 
104-106, 1989c. 151-152, 1993. 36, 1995. 56, 1998b. 343, 349-350, 2000. 326.). Szövege itt jelenik 
meg először.
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SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A szerző Dugonics András; életrajzát 1. a 8. sz. darab jegyzeteiben.

FORRÁS

A mű forrása Plautus Ikrek  (M en a ech m i) c. vígjátéka. Mind a szerző, mind e darabja rendkívül 
népszerű volt a magyarországi iskolákban, s különösen a piaristák kedvelték. Épp ezért érthetetlen, 
hogy mind a nyomtatott programon, mind a kéziratos változatban rosszul szerepel Plautus nevének 
kezdőbetűje: T itu s M a e c iu s  P la u tu s a szakirodalom által elfogadott név.

A művel meglehetősen sokat foglalkozik a szakirodalom, hiszen önmagában is példázza az átme
netet az iskolai és a hivatásos színház között. Jellegzetes expurgáció, azaz az eredetihez képest m ots-  
k a ib ú l k i- tis z t í to tt változat: az iskolai színpad erkölcsi és pedagógiai követelményeinek megfelelően 
elmarad belőle a szerelmi szál, több női szereplő. A színre kerülő változat ugyanakkor harsány, vérbő 
komédia, a félreértések gyorsan pergő cselekményt eredményeznek. Dugonics idős korában, 1807- 
ben fordul majd ismét e darabhoz, és a cselekményt Magyarországra helyezve minden bizonnyal hiva
tásos színház számára készíti el az újabb expurgációt (lásd kötetünk 15. sz. darabját.)

Az egymáshoz a megszólalásig hasonló ikrek összetévesztésén alapuló komédia óriási és az isko
lai színpadnak megfelelő komikus lehetőségeket teremtett. Dugonics megtartja E l- lo p o tt M enekm us  
H itve ssén ek  szerepét, hogy a köpenylopás bonyodalma és a feleség állandó zsémbelése tovább gördít
hesse a cselekményt. A piarista iskolák rendkívül szigorúan betartották a női szerepek tilalmát, s ez 
alól alig van kivétel: ezért feltűnő itt e szerep. Az örömlány (Erotium) és tanyája természetesen elha
gyandó, ehelyett Dugonics kocsmát és férfikocsmárost (Erotiust) alkalmaz, a kicsapongás pedig lak- 
mározássá szelídül. Ehhez kiváló társ az antik komédia ebédlesője, Penikulus. Az expurgáció ezen túl 
viszonylag hű fordítás; Dugonics „a darab külső felosztásán nem változtat. K o lo z sv á r i (1938.10-11.) 
értekezésében azért mutatott ki a jelenet-felosztásban változást, mert az összehasonlításnál más fel
osztású kiadást használt, mint Dugonics a fordításnál használhatott. A két felosztás-variáns egyikével 
Dugonics teljesen megegyezik” -  írja T ési E d it (1948. 36.).

A művet Vácott a harmadik és negyedik osztályos tanulók adták elő, 1766. június 29-én. A nyom
tatott program megegyezik a kéziratos változattal, azzal a különbséggel, hogy a nyomtatásban még 
nincs meg az előadás pontos időpontja: .. .M e lly e t e lő -a d a  a  ’ H a rm a d ik  é s  N eg ye d ik  V áczi K e g y e s  O s
kola . E z e r  h é t s z á z  h a tva n  h a to d ik b a n  S zen t Iván  H aván ak  e g y ik  n apján . Az előadás napját is feltün
tető drámakézirat tehát minden bizonnyal az előadás után készült tisztázat: Dugonics gondosan gyűj
tögette és tisztázta-rendszerezte műveit. A nyomtatott program a helyesírástól eltekintve egyezik a 
kéziratossal, ezért nem közöljük. A nyomtatott program szereposztása kismértékben eltér a kézirattól: 
M enekm us helyett a nyomtatásban M enech m us, T eu sim arka  helyett T h eu sim arch a  szerepel, a P o ro sz 
lók  helyett pedig F o g m eg e k  n égyen . A nyomtatott program szereposztását közöljük:

ELŐADÁS

E’ JÁTÉK SZEMÉLLYEL

MENECHMUS. Moschus, és Theusimarcha nevő Férjeknek 
el-lopott Magzattyok, Sosicles Testvére.
Hitvesse az el-lopott Menechmusnak 
PENICULUS. Szolgája az el-lopott Menechmusnak.
Ipa az el-lopott Menechmusnak.
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Rudnyánszky Károly. 

Kubik Jósef. 
Kauffer Miklós.



Orvossá az el-lopott Menechmusnak Rezler István.
EROTIUS. Vendég-Fogadós. Gasztosy János.
CYLINDRUS. E’ Vendég-Fogadósnak Fő-szakátsa. Hegyessy Antal.
Szolgája e’ Vendég-fogadósnak. Orszatti Ferencz.
Fogmegek négyen
MENECHMUS SOSICLES. El-lopott Menechmusnak Testvére. Schultz Jakab.
MESSENIO. Menechmus Sosiclesnek Szolgája. Krakoviczer János.

Istené a’ Dicsőség.

Budán Nyomtattatott Länderer Ferencz Leopold által.

* * *

Szalbeck (Salbeck) Károly (megh. 1787) az előadás idején váci nagyprépost (1757-76), hozzá 
mint kultúrapártolóhoz szól Dugonics a já n ló  leve le . Az egyház vezetői közül gyakran vettek részt az 
iskolai előadásokon, így valószínű, hogy Szalbeck is jelen volt a M enekm us bemutatóján, s ez esetben 
az ajánló levél üdvözlő beszédként hangzott el. (Szalbeck kötetünk 17. sz. darabjának előadásán is je
len volt, 1775 farsangján.) Az ajánlásban említett további személyek Szalbeckhez hasonlóan élen jár
tak a kultúra pártolásában, építkezésekben. Gróf Klobusiczky Ferenc (1707-60) az előadás idején már 
halott: 1751-60 között kalocsai érsek volt. Gróf Esterházy Károly (1725-99) váci püspöksége 
(1759-62) idején kezdték meg a bazilika építését. A M enekm us bemutatójakor egri püspök, nevéhez 
fűződik az egri líceum és könyvtár építtetése. Gróf Migazzi Kristóf (1714-1803) 1756-ban lett váci 
püspök, 1761-től bécsi herceg-érsek és bíboros, de kormányzóként (a váci püspökség örökös admi
nisztrátoraként) 1762-68 között is megtartotta püspökségét. Működése idején épült a váci püspöki 
székesegyház, a papnevelő intézet és az árvaház.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A szöveget betűhíven közöljük. Az író kétféle ékezeteit (í -  i, ő -  ö, ű -  ü) egységesen mindig a mai 
írásmóddal közöljük: t, ő, ü. Dugonics a szó elején nem (vagy nem láthatóan) tesz különbséget az I és 
J  között, a kisbetűs írás alapján azonban biztosan el tudtuk dönteni. A szereplők beszédében a szüne
teket, megállásokat a szerző — jellel jelzi, ezt mindig három ponttal helyettesítettük. A szövegen be
lül meghagytuk a szerepnevek helyesírási ingadozását, azokat csak a szerep-jelölésekben egységesí
tettük. Meghagytuk a szövegen belüli közbevetéseknél alkalmazott eredeti (: :) jeleket. Az őrült 
beszédeknél Dugonics sajátos jelet alkalmaz: [jc : : =[]. Ehelyett a » «idézőjeleket választottuk.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

Dugonics a kor szokásának megfelelően rengeteg szólást, közmondást használt. Ezek és hasonló
ak szerepelnek egész életén át gyűjtött szólás- és közmondásgyűjteményében is, melyből azóta is so
kat merítenek a nyelvészek. A drámákban szereplő szólások tartalmát az olvasó anélkül is érti, hogy 
külön magyaráznánk; a fölösleges magyarázatoktól ezért Dugonics kötetünkbe felvett valamennyi 
drámája esetében eltekintettünk.

78 S zen t Iván  h avá n a k  -  júniusnak 
84 E p idam n u m  -  Dubrovnik (L. még 91.)

104 véka  -  űrmérték (25-301); k ö b ö l -  koronként és helyenként változó nagyságú űrmérték (62,94 ill. 
1251.)
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113 h u m m is -  holmival megrakott. Lásd még a 403. sort!
114 T aren tu m  -  Tarento
133 F a n tsa li-F eszU le t -  savanyú ábrázatú (ember)
140 b ik a -ts ík  -  bikacsek v. bikacsök (korbács)
167 a p en icu lu s latin szó jelentése: kefe, pamacs, szivacs
173 b é k á  -  béklyó
184 h o m lít -  borít, takar
235 k e llem e-k o r  -  alkalmas időben
243 J u p ite r  e l-ra g a d ta  G a n ym éd es t -  Ganümédész trójai királyfit szépsége miatt Zeusz/Jupiter az 

égbe ragadta és az Olümposzon pohárnokává tette.
243-244 V enus a z  A d ó n eu s t [el-ragadta] -  Adonisz gyönyörű fiú, akibe Aphrodité/Venus már gyer

mekkorában beleszeretett.
356 t s a p j a a ’ le v e t  -  hízeleg
374 n y a k - ts ig á v a l -  nyakcsigolyával; b o sp o r o s  v. bosporos: amiben borsport főztek, borssal készí

tett, fűszerezett; borsos lé
375 k a to n a  b e le s  -  marhavelővel bekent v. töltött és kirántott kenyér- v. zsemlyeszelet 
388 in a lly  -  kövess
403 vé g -b e  -  végy, vásárolj be 
403 h u m m it -  holmit
438 M a ssilia  -  Marseille; Illy ru so k  -  a régi Illyria lakói 
440 sz e r e n ts é r e  -  sorsnak, véletlennek kiszolgáltatva
452 tsa p o : z ’s in ó rh o z  -  csapózsinór: festékbe mártott zsineg, mellyel az ácsok v. festők a fűrészelés 

v. festés helyét kijelölik
481 la p o tsk á im n a k  -  lapockáimnak
482 la n to lo k  -  eltávozom, elmegyek 
573 e n ye leg n i -  tréfálkozni
568 m eg  é r i te k -e ' -  megelégszetek-e, beéritek-e
571 f r a n tz ia  -  franc, fene
573 K á k o m -b á k o m  -  semmirekellő
577 k ó tsa g o s  -  kótyagos, kelekótya
597 lá b -ü tő  k ö v e t -  buktatót, bökkenőt
605 fa r ta t ty á k  -  firtatják, tudakolják
645 e s z é h e z ... a  B o r -g a z d a  f é r t  -  részeg
650 D u ru m -fa  -  valószínűleg a nagyon durva jelentésű d u rm o n yá s szó rokona; a. m. otromba; n ék ed  

s z á l l  a  le v é l -  téged illet a dolog 
684 á lm o d o z ik  -  alszik, álmodik
702-703 A g a to k le s , P in tia , L ip a ró , H ie ró  -  Agathocles, Phintia, Liparus, Hieró: syracusai uralkodók 

(e névsor a Plautus-drámában is megtalálható)
730 h ím -va rro b a  -  hímző műhelybe
731 fo n t-a r a n y a t -  fonott aranyszálat (hímzéshez)
790 N a g y -szo m b a ti T is z te s sé g  -  bojtos étel
809 S zé l-m a lo m m a l v e tek ed ik  a z  e s ze  -  bolond 
817 e g y  p é n z -á r n y i -  hitvány
833 a rtzu l-fek ve  -  hasonfekve; la p o tzk á s  -  lapocka: keverőfa v. sulykolófa 
844 i tzé jig  -  iccéig (űrmérték, kb. 8 dl)
850 m e g -tsö m ö rlö tt a  b u id o só  e s ze  -  megbolondult 
852 k ö rm ö z té l-fe l -  megkaparintottad, elloptad 
862 n ye lvem  ’ h a ra n g já ra  kö tö m  -  szétkürtölöm 
952 e lő -h a s  и -  kevély, rátarti 
960 p o tro -h a sa s ítsá k  -  potrohossá, kövérré tegyék 
965 to szá n a k  e lő  -  előhoztak, idelöktek 

1021 t s e le f e n d i -  csalafinta, semmirekellő 
1031 e l-fü le ln i -  nem hallani meg
1036 d a ra b o s o n  -  göröngyös úton; v á g á s t -  irtásos, járt utat
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1091 p a sz a m á n y o s  -  hasonlóan hangzó káromkodást helyettesítő durva szó; a. m. szókimondó, durva
1092 lá tó -fá ru l -  a magas póznáról, amelyre felhágva a csősz szemmel tarthatja a vidéket 
1097fo n á k u l -  kifordítva, a visszájáról
1133 h ín yá ro s  -  hínáros, behálózó
1174 S a tu rn u s -  a vetés, aratás ősi itáliai mezei istene, ezért a k a sz á s jelző
1185 ö szv e - iszk á b á zn i -  összeeszkábálni
1202 p r ib é k  -  csavargó, jöttment, semmirekellő
1204fe n y -k ö v ö k  -  fenőkövük
1268 z á b - fo g a id ’ -  zápfogaid
1289 tsá v a  -  csáva: a nyersbőr érleléséhez használatos lé 
1303 H eku ba  -  Priamosz király felesége, állítólag kutyává változott 
1307 B á b a  -  öregasszony 
1328 V árrá  -  várj csak!
1342 la k sz -m a  -  meglakolsz 
1344 tza ú z  -  bizonytalan jelentésű becsmérlő szó 
1409 i l lő -f i l lő  -  haszontalan
1415 s z ö s z  -  len V. kender csomója, mely a fonást nehezíti
1417 h e s -m á sé zz a -e l -  kergesse el
1424 h on n yi -  házi, háztartási
1428 ta k a rm á n y im  -  szerzeményeim
1471 n yá ja sk o d tá l -  tréfálóztál
1517 h a n to s-h á tú  -  görbe hátú
1537 k isa -fá t -  kisafa: hámfa
1552 E sk u lá p iu s  -  Aesculapius: a görög mitológiában a gyógyítás istene 
1568 h a g y m á sz  -  hagymáz: tífusz v. lázas önkívületi állapot 
1582 S ze n t Iv á n y  én ek e  -  nagyon hosszú 
1679 ts i l lá v a l -  csilla: tésztafajta
1684 G ó fu s-em b ert -  valószínűleg: nagydarabot, tagbaszakadtat
1738 G ö b ö ly ö s  P án  -  göbölyös: marhát hajtó, Pán: ősi görög pásztoristen; R a jo s  A ro s té u s  -  Aristaeus: 

ősi görög isten, a nyájak, méhek és a termés védelmezője; a rajos jelző a méhekre vonatkozik 
1799 h ü ve ly e ze l -  megfejtesz
1845 b ú g g á zá m  -  bugáz: a bugától (kenderfőtől) megtisztít v. (Szeged környékén) buga: bog, boglya, 

len v. kender csomója, kévéje 
1856 j á r o m ' s z e g e t  -  a járom végét lezáró csapot
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DUGONICS ANDRÁS

GYÖNYGYÖSY

11.

Vác, 1770





GYÖNYGYÖSY.

Vig Szabású 

Játék

Mellyet elő adott Dugonics András Kegyes Oskola béli Szerzetes Pap. 1770. 
5 Midőn Váczon ötödik, és Hatodik oskolát tanitana.

Veleje e Játéknak

Gyöngyösi Úrnak még Vagyonos eleitől reája hagyatott sok kintse lévén; de 
meg holt három Feleségeitől egy Gyermeket se hozván a világra, azon gondolko
zott: kire hagyná jószágát. Észre véven eztet három Urak, úgymint Deaki Törvényt 

10 Tanító, Agyúsi Fö-kapitány, és Polgári Úr, kiki azon gondolkozott, mi okkal mód
dal juthatnának a kintshez. Agyúsi sok vitézségével bátorkodót, Deaki Tudomá
nyával; Polgári ezen kettőnek vesztével. Sohonnainak furtsa elméje által Polgári 
nyeri el a kintset.

11 vitézségévé!
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A JADZÓ SZEMELLYEK

15 G y ö NYGYö SY, G a zd a g  em ber, k in ek  p é n ze  u tán h árm an  L eskö lödn ek .

L á t ó KY, E zen  G a zd a g  em b ern ek  m eg  h itt R é g i S zo lg á ja , v. K om orn yik ja . 

D e á k y , O sk o la  T an ító  1
Á g y ú s y , F ő -K a p itá n y  > e zek  h árm an  ip a rk o d n a k  a  G yö n yg yö s i jó s z á g á n  
P o l g á r y , V á ro sy  la k o s )

20 N a g y , D eá k in a k  j ó  B a rá tty a
J a n k ó , D e á k in a k  S zo lg á ja .
H A D NAGY, A g y ú s in a k  H a d n a g ya  

K r i s t ó f , A g y ú s in a k  K o m o rn y ik ja  
P e t i , A g y ú s in a k  S zo lg á ja .

25 S o h o n n a y , R a va sz, k é t színű , P o lg á r in a k  j ó  a karó ja .
C s a p l á r o s , a  K á p ta la n  C sa p lá ro ssa .

E  m ese  V aczon  tö rtén t.

15 [Lapszélén még egy név:] Pintér
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ACTUS PRIMUS

30

SCENA PRIMA 

Polgári, Sohonnai

POLGÁRY
Lám, mondám én azt sokszor kegyelmednek, édés Sohonnay Uram, hogy Sze- 
rentsétlen órába lettem e világra.

Sohonnay
35 De mi okra nézve mondhattya Kigyelmed eztet, lelkem Polgári Uram? 

POLGÁRY
Mert soha meg nem érem én azt, hogy ezen itt Lakó vén Gyönygyösi fiának 
fogadgyon engemet, és holta után ream hadgya minden jószágát.

Sohonnay
40 Ezen ugyán bár ne törnéd Uram a fejed, mert bizonyossán meg lesz.

POLGÁRY
De hogy hogy lehetne még? Hárman vagyunk, akik azon jószág után iparko
dunk. Tudni illik Én, Másadik Agyúsi Fö-Kapitány -  Harmadik Deakius Uram 
Academicus Tanitó Mester. Mind a kettő Tehetösb nálamnál. Agyúsi Uram 

45 Nagy Vitézségét, Deákius pedig Nagy Tudománnyát mutogatván el hitetik az 
öreget. Agyúsit a ki láttya, azt gondolná hogy hát oroszleánynak meg állana; 
Szórja a Katona szokat tele torokkal, attakiroz, rechtzumkerdál, présentál, 
Brigadéroz. A másik pedig a Deakius, hannya veti a Cicerót, a Virgiliust, meny
nyi szót mond, annyi Auctor Classikust, Quodlibetust, Categorematikust, és az 

so Isten tudna meg mondani, menő Poeticus, Rhetorikus Szokat emleget. No már 
ezen két meg rögzött vetekedhető emberek ellen vallyon mit tselekedhetem én, 
hogy diadalmat vegyek?

Sohonnay
Én Istenem, én Istenem, be nem tudgya kegyelmed, kiktül fél. Hiszem amaz 

55 Agyúsi Kapitány sült bolond, ama pedig, a Deakius élhetetlen nyomorék.

POLGÁRY
Ugyanis annál inkább szerentsetlen vagyok, mivel illy két haszontalan heréknél 
alab valónak Ítéltetem.

Sohonnay
6o Kétszeressen fél, aki élhetetlentűi fél. Soha esze ágában sem ütközött az Gyön

gyösi Uramnak, hogy azok közül valamellyiket fogadná fiának. Méltán harag- 
hatik mind a kettőre: az Agyúsi Kapitányra ugyan, mert az, ha hozzá megyen,
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magát dicséri, menő ütközetekben volt, hogy nyelte a puska port, hogy állott 
meg’ kö-fal gyanánt az ellenség előtt, hogy lütte, hogy vágta agyba főbe az 

65 egész Truppokat. Ezt pedig halaiba gyűlölik az öregek; kik a magok ditseretét 
hallyák örömestebb, mint a masokét. Azután ama Deakius mitsoda ember az? 
Miért szerethetné azt Gyönygyösi, azért az oskola büdössegéjért, azért hogy 
még a Kofákkalis Görögül, deákul fetseg lotsog a piatz közepén. Nem véllem, 
hogy az illy alavalo, és csekély bolondságért szerethetné ötét.

70 POLGÁRY
O, nem tudod, édes Sohonnaim, micsuda természetűek az öregek, leg kisebb bo
londságokkal el ámittatnak.

Sohonnay
Tehát mért nem vettz nekiek kelepczét, mért nem ásol vermet alájok? Ha nem 

75 iparkodol, semmid se lesz. De hadd el, bizd reám a dolgot. Addig tekerem, fa
csarom az eszem, még valamit ki /acsarok belőle, hogy téged azon öregnek 
szivébe fektesselek, ama haszontalant pedig ki csúsztassam onnat. Könnyű pe
dig ezt meg cselekednem nékem, mivel mind a Kapitány, mind pedig ama 
Deakos ember azt gondollyák felőlem, hogy jó barattyok vagyok. Pedig ha tud- 

80 nák! Addig színlelem tehát elöttök hiv szivemet, meglen mind a kettőt meg ej
tem. Csak hogy Kigyelmedis iparkodgyon az öreg kegyelmének el nyeréseben.

POLGÁRY
Igen-is, azon leszek edes Sohonnaim, de vallyon ki az, aki...

Sohonnay
85 St. A biz’ a Kapitány szolgája, a Peti, akit nem régen fogadott fel. Azt most va

lahova küldi követül. Szükség, hogy meg tudgyam tőle az igazat, Te addig 
menny el.

POLGÁRY
Igen is, el megyek, légy jó egésségben.

90 Sohonnay 
Köszönöm.

63 ütközetekben 
67 büdössegéjért 
72 bolondságokkal amittatnak 
76 kacsarok

81 Öreg kegyelmének 
85 regen 
89 egéssegben
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SCENA SECUNDA

Peti, a Kapitány szolgája és Sohonnay

Peti
95 Ugyan csak penzes embereknek kölletik lenni azoknak a vers szerző Poétáknak. 

Olly könnyen nyerik a pénzt, mint a semmit, még se foghatom meg az okát, 
miért járnak olly rongyossan. Talán ugyan sokat kelletik nekiek inniok: mert 
úgy hallom, hogy aki mennél többet iszik, annál jobb Poeta; a bor fel gyúlasztya 
az eszeket, csak úgy köpdösik osztán a verseket.

íoo S o h o n n a y

Mi közöd vagyon néked a Poétákkal, Peti pajtás?

Peti
Az én Uram, Vitéz Kapitány Uram Tekintetes Agyúsi Uram de eadem kül
dözget most engemet, hogy akár van, akár nints, vers szerzőt vagy talallyak 

los vagy teremcsek. íme, húsz egész Márjást, ollyat, mint a tajték ada a kezemben, 
hogy azokért valami szép üdvözlő verseket csináltassak. Mellyeket ö Gyöny- 
gyösi Urnák fog küldeni, amint mondgya, fogadott attyának. Mert ma Neve 
Napja vagyon. О maga Kapitány Uram eppen olly Poeta, mint én. Tehát mással 
köl csináltatnunk.

no S o h o n n a y

Az immár más, ugyan csudallom vala, mi bajod lenne a vers szerzőkkel.

Peti
Tudódé pedig, ki vette reá az én Uramat, hogy verseket csináltasson: Látoky, 
azon vén Gyöngyösinek komornyikja. Mert az úgy szereti az én Uramat, mint 

ns önnön magát. Erővel be akarná tolni a kegyelemben; semmi módot nem hágy 
abban, hogy meg kedveltesse az öreggel. Ma Neve Napja van, javaslotta, hogy 
valami szép versekkel köszönnyön be hozzá, ha el akarja nyerni a kegyelmet. 
De mit ácsorgók én itten, nékem vers szerzőre vagyon szükségem, nem te read, 
mert magadis úgy tutz verseket csinálni, veszem észre, mint én.

120 S o h o n n a y

Tudódé’, hol találhatod fel őket?

Peti
Tudgya a Patvar: Mert midőn szükségem nincs reajok, hatan-is vannak a nyaka
mon, midőn kellenének, egygyet se lathatok. Ládd, hadd, itt látok egygyet. 

125 Vallyon vers szerzőjé? Más ként ollyan Audiat formája vagyon: meg látom, mit 
tud.

117 köszönnyön 123 szükségem
118 szerzőre szükségem 124 kol lenének
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SOHONNAY
Ély jó egésségben, Peti, nékem menném kel. 

Peti
b o  Ely te-is, Paitas.

SCENA TERTIA 

Jankó, Deáki szolgája és Peti

Peti
(Úgy, mintha az döbbeni Sohonnait akarná visza hinni.) Avagy Paitas Uram 

135 egy szóra!

Jankó
Ki akar velem beszélleni?

Peti
Én ugyan egy szót se.

mo Jankó
Mit akarsz tehát?

Peti
Talán néked adgyam számba cselekedetimet?

Jankó
145 Ugyan csak embertelen embernek kölletik néked lenni. Elsőben meg szóllitasz, 

azután pedig, ha kérdeznek, haragszol.

Peti
Ha igazat köll mondanom, csak látni akartalak, nem szollani, mert előbb látta
lak, midőn hazunk előtt el ménéi, de ollyannak lattzattál, mint aki szamot nem 

iso tud vetni az eszével.

Jankó
Ennek bizony fejibe nem fér az esze. Hallódé, kit szolgálsz?

Peti
Az uramat.

128 egéssegben 152 hallódé <kinek> szolgálsz <ja vagy>; [kit szolgálsz be-
134 ugmintha elobbeni toldva. ]
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155 J a n k ó

Ennél vilagossabb szavát még nem hallottam. De lattál már ennek előtte enge- 
met?

Peti
Igen-is, az el múlt Tavaszkor, midőn tudni illik az olaszok erre egy medvét 

160 tantzoltattak, Te annak a hátán voltál meg lántzolva, de akkor szörössebb voltál, 
és négy lábú.

Jankó
Einye, tökélletlen Gaz ember, tehát én Majom vagyok? Hogy nints egy Ménykö 
a kezemben!

165 Peti
Meg bocsás, édes földim, hogy illy vig vagyok. Min busúlnék, mikor semmim 
sincs. Sok illy bolondozó beszedeket szollok én azén Uram elött-is. Ez már ne
kem szavam járattya.

Jankó
no Ki tehát a te Urad?

Peti
Az én Uram Tekintetes úr de eadem.

Jankó
Éppen annyit tudok, mint előbb. Ha csak a vezeték nevét ki nem mondod, 

ns Peti
Az én Uram Tekintetes Vitéz kapitány Úr Agyúsy de eadem.

Jankó
Oho, igen jól ismérem, hiszen sült bolond az.

Peti
iso A puska port ugyan nem ö talalta föl, sem a világnak negyedik részit, de még 

sem ollyann, amint mondod. Hát te kinél szolgálsz?

Jankó
Én Academicus Professomál Deakius Uramnak

159 múlt <ki keletkor> midőn; Tavaszkor [föléírással be- 163 tökélletlen
toldva.] 166foldim

160 hátán 167elott-is
161 es égy
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Peti
185 Oho, igen jól ismérem, hiszen futó bolond az.

Jankó
Ne káromkodgy. Sött okos és tanúit ember, és sokan csudallyák, hogy Kosdon 
született szegény ember fiából olly bölcs ember lehetett.

Peti
iw Tude’ minden könyvből olvasni?

Jankó
O, Te Szamároczi, Baccalaureus Doktor lévén nem tudna olvasni?

Peti
Mit tudok én benne, mennyit köll tudni egy bak ló rákos Doktornak? Meg lehet, 

195 hogy ökeme tanúit ember, de azért bolond lehet, mert azt mondgyák, hogy 
tanúit bolondok-is vannak.

Jankó
Nem ütötték még-is tökkel az eszed.

Peti
200 Mivel tehát egy sorsú szolga emberek vagyunk mind a ketten, szükség, hogy 

egy pajtássagban-is éllyünk. Ugyan is azon Pajtásságunkra szépen kérlek tége
det, mivel deakossabb vagy nálamnál, mond meg ennékem, mit tesz az a szó: de 
eadem. Mért én úgy hallottam, midőn az én Uram köz legény volt a kato
naságban, csak Agyúsinak hivták. Minek utanna Kapitánnyá lett, Agyúsi de 

205 eadem hivatta magát; mért nem hívjak a Te Uradat-is de eademnek?

Jankó
A Te Uradnak szabad az, mivel katona rendű, de nekünk Deakos embereknek 
más szokásunk vagyon. Mert midőn egy darabig Iskola mellett járunk, vagy de
ákra fordittyuk a nevünket, vagy ha meg tartyuk, ezt a szót: us, hozzá 

210 ragasztyuk. Tehát mind egy, akár én az én Uramat, kit annak előtte Deakinak 
hivtak, úgy nevezzem Literati, akár Deakius.

Peti
Én bizony nem tudom, mit beszélsz.

Jankó
215 Azt akarod, hogy bővebben meg fejtsem, a mit az egész világ nem tud. Nem kői 

minden dolognak az okát tudni. Mért hívják az ollyan embert Nemzetesnek, ki
nek az Attya kapával kereste kenyerét? Mért hivjak az ollyan hadi tisztet Vitéz

192 léven 198 ütötték meg-is tokkel
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kapitánynak, aki a nyúlnál félénkebb? Mért Írják az ollyan levélre: Monszur 
monszur, mellyet Szőgyrül a Dunaköszi Cantomak küldenek? Miért Írjak azt is: 

220 Franko tutto, mivel más képp lehetne?

Peti
Bizonnyára jól beszélsz. Én ugyan csak szolga vagyok, de még-is eszre veszem, 
hogy a miket emlegettél, csupa bolondságok.

Jankó
225 A Te Urad mostis éppen annyit tesz, midőn de eadem irattya magát, amennyit 

tett, midőn csak Agyúsinak hívták. De Te szolga létedre minek ütöd az illye- 
nekbe az orrodat?

Peti
Mert, nem azért, hogy dicsérjem magamat, tudok én deakúl imi, de vannak olly 

230 szók, a mellyeket nem értek, úgy mint az a szó: de eadem.

Jankó
Ha éppen úgy meg szeretted azt a szót, magadatis úgy hivathatod, ha akarod. Mi 
a neved?

Peti
235 Engem Petinek hívnak.

Jankó
Úgy, de vezeték nevednek-is köll lenni.

Peti
Nincs nékem más, csak Peti; az apámat is Petinek hívják, úgy a másik apámat is. 

240 Soha se volt vezeték nevek.

Jankó
Tehát nem tudsz magadnak egy gyet ki gondolni, hol lettél e világra?

Peti
Europiaba.

245 Jankó
Hiszen tudom hogy nem Poloniaba’. (Mas ként azt se tudod, mit tesz az a 
Polonia.)

Peti
Annak a Poloniának tám Olasz Országba kölletik lenni, mert sokszor hallom az 

250 Uramnál, midőn rosolit isznak a tisztek. Rosolio di bolonya.

219 a <Dukas> Cantomak [föléírva: D unaköszi] 229 <Azért,> mert
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Jankó
Haddel a balgatagsagot, Europianak melly várossában lettél e világra?

Peti
Váczon.

255 J a n k ó

Mellyik uttzába?

Peti
Abba a gattya Szalasztó utzába.

Jankó
260 Tehát így Írhatod a Nevedet: Gatya Szalasztó Peti de eadem. Mert sokan van

nak, kik azon helyről Írják magokat, a hol egy köröm feketényit sem bírnak.

Peti
De mi a patvart fetrengek én itt annyit? Jai, mai attáz az Uram, hogy illy sok 
idött töltöttem héjjaban, még se csináltattam meg a verseket, mellyeket Gyön- 

265 gyösi Uramnak akar küldeni Neve Napjára. Nem tudnál itt valahol közel egy 
Poétát?

Jankó
Tudok egygyet, ‘s-jót pedig.

Peti
270 Hol lakik?

Jankó
Nagy Szálon.

Peti
Kinek hijják?

275 Jankó
Soha se hallottam más nevit, csak Poeta.

Peti
Hiszem, amint vellem, minden Poétának keresztény embernek kölletik lenni, a 
keresztségben csak kapott valami nevet.

280 Jankó
De hogy, sőt, mikor Poéták lesznek, a Kasztalius kútnál viszsza körösztöltetnek.

261 köröm 277 vellem
264 töltöttem
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Peti
Hogy akadgyak tehát reá?

Jankó
285 Csak úgy kérdezd, hol lakik a Nagy szali Poeta.

Peti
Köszönöm az útban igazítást, e kortsmán meg iszom egy fértály éget bort, 
‘s-azután ki keresem azon böcsnletes vers szerző Poetat.

Jankó
290 Jo egesség utánna, Paitas.

Peti
Fogadgy Isten, Paitas.

SCENA QUARTA 

Polgári, Sohonnay

295 Sohonnay
Valóban úgy volt, a mint beszéltem, verseket akar az Agyúsi Kapitány küldeni 
az öregnek, tudni illik, hogy inkább kereshesse kedvét.

POLGÁRY
És azok a versek oly hathatóssak lehetnének? 

зов Sohonnay
Bizonyára hathatóssak, mert meg cselekszik azt, hogy... de hadgyuk reám a 
dolgot.

Polgáry
Ugyan csak: mit gondolsz még-is?

305 Sohonnay
Ollyan vers-szerzöre igazítom én a Petit, aki neki haszontalan bolond verseket 
csinál, mellyeket midőn a kezébe vesz Gyöngyösi, reá köp.

Polgáry
Úgy, de azt gondolod, hogy minek előtte neki adgyák, bele nem tekintenek ö 

310 magok?

288 böcsuletes 295 <POLGA> SOHONNAY
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SOHONNAY
Tudni is kell azt, mert Deákul csináltatom.

Polgáry
Hát ha mással meg nézeti?

315 SOHONNAY
Távúi van az tőle; hiszem a kapitány oly kérkedékeny ember, hogy mindennel el 
akarja hitetni, hogy ö jó deák: azért-is senkivel se méltoztatik meg fejtetni a ver
seket. Sött azt fogja mondani, hogy önnön maga csinálta.

Polgáry
320 Legyen ked maga, Sohonnay Uram azon Poeta, mert talán nem sokára elő adgya 

magát a kapitány szolgája.

Sohonnay
Sőt, kigyelmed legyen, édes Polgári Uram. Avagy ime jön Deaki Uram, ötét te
gyük azon Poétának. Vonnyuk ide magunkat egy kévéssé.

325 SCENA QUINTA

Deaki és Jankó szolgája

D eáky
Hallódé Jankó, nints néked más dolgod, hanem hogy az utzákon atsorogj, nem 
tudod, mit mondanak az Deákok: otium est Pulvinar diaboli: a henyélés az ör- 

330 dögnek kedves párnája. Midőn Te semmihez nem töröd a fejed, töröm én annyi
ban, hogy szinte meg bolondulok, sőt még a hasznos dolgokat-is félben kölletik 
hagynom. Kár, hogy azon könyvem, mellyet most imi kezdettem, tudni illik: de 
Certa Machina magnae utilitatis, et exigui sumtus, qua ad Templam Cardina- 
litium Statuae Scantorum a puerulo attrahi possunt, hogy mondám, ezen köny- 

335 vemet abban hagytam, mellyet pedig hogy a Kardinális űr ö eminentiaja el jöve
telére el-keszitek, fel fogattam volt. Ezen sok gondolataimnak nem más az oka, 
hanem a pénz, mellyet Gyöngyösi Uramtól el akarnék nyerni, de két nagy ellen
ségeim’ vadnak: az Agyúsi Kapitány és Polgári Uram. Tehetösbek nálamnál. 
Agyúsi Vitézségevei, Polgári hizelkedésével, megy el én tőlem tamquam Sedati 

340 Judicii Professora távúi kölletik lenni, Oh Maximo rei letterariae detrimento 
ezen gondolatok facsarják a szivemet, nem tudom egyéb orvassagát, hanem el 
megyek az erdőkbe, a fákatis szanakodásra hozom, Tum Cantare simul tum de
lectare paratus.

316 hiszem о  [olvashatatlan törlés.; a  k a p itá n y  föléírással 330 pamaja
betoldva.] 331 hogy <rea> meg bolondulok [föléírva: szin te]

317 meltoztatik fejtetni <maganak> a verseket 341 tudom 
329 Pulvinar est otium diaboli henyeles ördögnek;
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Jankó
345 Micsoda, tehát a fák-is szanakodnak az emberen?

D eáky
O, Tu vervactum in Patria, crassoque sub aere nate. Nem tudod a Rhetorica 
figurákat, a hol Metaphorice qvod in proprio loco vagyon, transferaltatik ad 
improprium hejj aba ha ezret szóllok-is, nem érted.

350 Jankó
Ugyan csak azon csudálkozom én Uram, hogy kigyelmed oly nagy értékű em
ber lévén, még-is úgy bele szeretett a pénzben, hogy annak kévánsaga után 
eredvén, maga dolgaban-is hátramaradást tészen. Soha sem törném én azon a 
fejem.

355 D eáky
El-hiszem, mert sült paraszt vagy, ‘s-nem-is tudhatod azt, ami Sacra fames quid 
non mortalia cogis Pectora. Akinek pénze van, mindene vagyon. Fö képp a 
Deakos ember annelkül igen keveset ér. Hol venném a sok könyveket, talán azt 
gondolod, hogy a Szemeten találom a Cicerót, a Virgiliust, Grastot, Khelliust? 

360 Arany kölletik azért, nem fa garas; Pécuniae obediunt omnia.

SCENA SEXTA 

Deáki és Sohonnai

SOHONNAY
Kész köteles szolgája kegyelmednek, édes Deaki Uram. Igen örvendek azon, 

365 hogy itt talaltam az urat. Meddig vagyunk tehat a Gyöngyösi Uram kegyelmébe?

D eáky
Oh, meddig lehetnék, edes Sehonnaim; mivel jól tudom, hogy Mei rivales 
tehetösbek nálamnál. Éjjel nappal azon vagyon, főképpen az Agyusy Kapitány, 
hogy bé fúrhassa magát, engem pedig ki tudhasson.

370 SOHONNAY
Az a sült paraszt ember; az a szél ütötte eszű, hogy kigyelmeden ki tudgyon ad
ni? Szeretném én azt látni. Hiszem azt se tudgya az jól, hány ujja vagyon mind 
öszve.

351 értékű 360 oa
353 hatramaradast [tészen betoldva.] 365 urát
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D eáky
375 Nem igen nezik ám azt most e világban, tudósé’ valaki avagy nem, hanem ha 

magát mindenféle keppen erre ‘s amóra, a többit értse reá ked.

Sohonnay
Valóban tőlem is tapasztalt dolgot beszél az Úr; de még-is csak úgy vélem, hogy 
az okos ember igen hamar ki-foghat az ollyan csömörlött eszű Gofuson. És ha 

380 szavamat akarná Deaki Uram fogadni, tudok egy módot, mellyel Gyöngyösi 
Uram elöt Agyusi Uramnak lába alól el ranthattyuk a gyéként.

D eáky
Ugyan mi mód lehetne az, édes Sohonnaim? Nagy faba vágod a fejszét, vigyáz
zunk, bele ne süllyünk.

385 Sohonnay
Nem sülünk. íme, Agyusi Uram szolgájától hallottam, a Petitül, hogy az ura va
lami verseket akar csináltatni Gyöngyösi Uram neve Napjára, és hozzája akarja 
vinni.

D eáky
390 Lehetetlen dolog.

Sohonnay
Most pedig jól tódgya kigyelmed aztat is, hogy Agyusi ollyan tök ember; és tu
datlan, mint a lova, semmit se tud vagy a Prosa, vagy a ligata oratiohoz. Ugyan 
ezért el küldötte a szolgáját, hogy valami Poetat keressen, aki nekie pénzért ver- 

395 seket csinallyon.

D eáky
Nihil ad Rombum; mi okra nézve beszelled észtét, surdo fabulam narras. 

Sohonnay
Most én azt óhajtóm az én Istenemtől, hogy olly Poétát találhatnék, aki Neki va- 

400 lami fűzfa haszontalan bolond verseket csinálná, mellyeket Gyönygyösi a 
fejehez verne, midőn hozzaja viszi. De olly nyelvel csináltatnám a verseket, 
mellyet a kapitány nem tód, tudni illik deakúl.

D eáky
Arany elmédnek gyöngy gondolata. Soha ennél okossabb gondolatot kinem 

405 gondolhattál volna. De vallyon hol kaphatnánk olly Poétát?

375 nezik 381 laba
376 többit 404 élmednek 
380 ha <engem> szavamat akámá
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SOHONNAY
Én magam meg tudnám azt cselekedni, de engem jól ismér a szolga, nem bizza 
reám. Javasolnám, Kigyelmed legyen azon Poeta; itt lesz nem sokára az Ágyusi 
szolgája, ide a Káptalan korcsmájába ment égetborozni.

410 D eáky
Nem úgy, inkább akarnám, ha más valaki csinálná meg azon verseket. Mert én 
meg esküttem, hogy soha egy szót se szollok többé, mellyet a Ciceróba nem ol
vastam volna. Hanem ime jön Nagy Uram, jó akaró ismerősöm. Ki mondhatatlan 
Magnarum inventitonum ember. Soha azon verseknek meg csinálására ennél jobb 

415 Subjectumot nem kaphattunk volna. Me Hercules dignum patellae operculum!

SCENA SEPTIMA 

Deáki, Sohonnay, Nagy

Deáky
Opportunitas ipsa non potuit mihi opportunius occurrere. Domine Frater, Keve- 

420 set szolhatok, mert kiírta az idő; innént a kaptalan korcsmájáról mindgyart kijön 
egy szolga ember, a ki verseket akar csináltatni pénzért; azokat a verseket ö az 
urához viszi, az pedig Gyöngyösinek akarja áltál adni. Kérem kendet, tegye kéd 
magat Poétának, és valami bolond verseket faragjon neki, mellyeket ha Gyön
gyösi olvasni fog: ki vesse kegyelméből Agyusi kapitányt. Kérem, szolgállyon 

425 ked nékem ebben, jó tétedért jót várj!

N agy
Szivessen Domine Venerabilis Professor; tudok én az illyenekhez. Bizza reám 
a dolgot. Tele lesz szeme szaja, aki azon verseket fogja olvasni.

D eáky
430 És ime jön immár az ember, fogjon kéd hamar a dologhoz, mi pedig el távozunk

innént.

SCENA OCTAVA 

Nagy, Peti

Peti
435 Soha illy pórul nem jártam, mint most, két krajczárt mintha a Dunaba vetettem 

volna. Bé megyek a kortsmára, kérek magamnak egy fertály éget bort, azt mond-

409 szolgajá 427 V.
422 gyöngyösinek 436 eget
424 kegyelmébúl
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gyák, hogy nints, hanem vagyon jó fris, és csak harmad napja főtt serük; mond- 
gyak nem drága, két karajczár iczéje. Én soha eletemben sert nem ittam, csak 
proba szerént hozatok egy iczét, kosztolom: soha nem láttám olly rósz italt. 

440 Hiszén annak viz feleis. Mindeddig nyomorkodtam vele, meg nem tudtam inya; 
hogy fel fútta a hasamat.

N agy
Eleibe köll mennem, és megjelennem neki.

Peti
445 Mi a Tatár ember ez? Ez bizonnyára vagy Poéta, vagy bolond. Hallya kigyel- 

med, mi féle ember kéd?

Nagy
(Ittpofon csapja a Petit.)

Peti
450 Hallya ked: leg alább, ha ked disznó, más is ember. Mier tsapál most pofon? 

N agy
Meg bocsáss, édes atyam fia. Azt csupa akaratom ellen cselekettem feledéken- 
ségemböl. Ha valaki hozzám jön akkor, midőn én a Poeticus dolgokban foglala
toskodom, ha valamit nyér tőlem, azis az övé. Ebből ösmeri meg az ember a 

455 Mélly poétát.

Peti
Kegyelmed akár Poeta, akár Próféta, én nem bánom, de a szegény szolga em
berrel még sem köllene így bánni.

N agy
460 Oh, Lelkem, jó barátom! Nem hallotta ked valami hirét a Licentia poeticának? 

Peti
Nem hallottam, ‘s-nem-is ismérem azt az embert.

N agy
Tehát nints kennek tudtára, hogy a Poétáknak minden regulajokban valami sza- 

465 badságok vagyon?

Peti
Mellyik részében van az a Szent írásnak?

438 iczeje
439 [rósz betoldva.]
440 hiszén feleis viz annak 
447 [Hiányzik a szerepnév.]

449 [Hiányzik a szerepnév.] 
455 Melly 
467 S.
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N agy
Abban, melly a Poetakrúl szóll.

470 Peti
(Az halgatókhoz mondgya:) Jobb ennékem ennél a Poétánál maradnom. Mert 
hát én azon Poétához találok menni, aki Nagy Szálba lakik, az talán két pofon 
csapást ád, mivel ötét leg jobnak mondgyák. (A Poétához fordulván:) Édes, jó 
Uram, én nagy hamarj aba akarnék szép verseket csináltatni. Vagy one ma kí- 

475 gyelmednek jó kedve hozzá?

N agy
Menőt akar kigyelmed? Franczia Nyelvenné, avagy Nemetet, vagy olaszt, vagy 
Spanyolt, vagy Görögöt, vagy deákot, vagy Léngyelt, vagy Angliait, vagy Tata
rost, vagy Törököst, vagy Elamitanit, vagy Mesopotamiabúl költet vagy Lipsiait?

480 Peti
Meg bocsásson kigyelmed, édes Nagy érdemli, ‘s-nagyobb értékű, jó Uram, 
hogy eddég le nem vettem a süvegemet kigyelmed előtt, mert nem tudtam, hogy 
oly tanúit ember légyen ked, amint most veszem észre! Alázatossan kérném az 
Urat, egy nehány deák verseket... Meg adom pedig az árát.

485 N agy
Mi félét akarsz? Heroicumot, Pentametrumot, Scazonticumot, Asclepiadeumot, 
Jambicum purum, avagy impurumot, Sapphicumot, dimetrum jambicum acata- 
lectumot, Glyconiumot, Adoniumot?

Peti
490 Soha életemben illy okos embert a világon! Edes, Poeta Uram, kigyelmed leg 

jobban fogja azt tudni, mi féle szükséges egy ollyan embernek, akinek ma Neve 
napja vagyon.

N agy
Jól tudom: Hoszszút akarsze’, avagy kurtát?

495 Peti
Aztis kennek köl tudni, nem nékem. Csak eppen hogy szépek legyenek.

N agy
Igen-is, jól mondod, Atyám fia. Lesz versed ollyan, mellynek párját se Virgi- 
lius, se Ovidius, se Catullus, se Tibullus, se Propertius, se Hosselius, se Guiliel- 

500 minus, se Makrius, se ezer ‘s-meg ezer Horatius nem latot. Be viheted akar 
Augustusnak, akár Pompejusnak, akár Mecénásnak, akár a Romai Szentseges 
Pápának szobájába, mindenüt böcsületet vallasz véle. De arra kérlek, más vala-

472 é Szalba 502 [szobájába  betoldva.]
491 szükséges
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505

510

515

520

525

530

mi Poétának meg ne mutasd! Mert irigyleni fogják, nékem hogy oly vena Poé
tikám vagyon, olly Entheussal és divinus furorral meg ajándekoztattam Apol
lótól, Pallas Minervától, Jupitertűl, Neptunustúl, ez ‘s-meg ezen Istenektől, a 
Musaktúl, maid el felejtettem mondani, tehát ugyan csak Deák verseket akarsz 
csináltatni.

Peti
Igenis, Uram.

N agy
(Itt járkál a Poeta és külömbféle gesztusokat csinál, míg el készül a Carmen. Ki 
huzza apapyrost, és Plaibassal ir reá.) Meg csináltam immár.

Peti
Kérem, mondgya el kigyelmed előttem.

N agy
Halgasd Isteni félelemmel: Gyöngyősius heros! Tua Mater est Stulta, Tu vero es 
Stultiora, Generatio tua Stultissima.

Peti
Meg vallom, szépen megyen ki a vége, szebben, mint a Toldi Miklós avagy a vi
téz kádár Históriája, de igen rövid.

N agy
Hiszem az ám a Mesterség, hogy keveset szollyon az ember, de sokat 
mondgyon. Meg érti azt az okos ember, mit akarok én ezen verseimmel.

Peti
No hát már, édes Poeta Uram, mivel tartozók kennek?

N agy
Másnak nem csináltam volna fél forinton alól, kigyelmed adgyon érte csak 
Nyolcz garast, mert jól észre köll azt venni, hogy a versek sokkal drágábbak, 
mintsem más féle virágok, mert a vers az Isteneknek közönséges beszédgyek.

Peti
(Peti az balgátokhoz.) Inkább azt mondotta volna, hogy a kuldusok beszedgye, 
mert valamennyi Poétát láttam eletemben, mind kuldus volt. (A Poétához 
fordúl.) Édes Uram, elég lesz öt garas.

504 [olly betoldva.] 516 Gyöngyősius
505 Neptunustól <er> [vagy] <ezen> [törlés nehezíti az ol- 520 [vitéz betoldva.]

vasást.] 528 g a ra st [betoldva.] eszre
511 külömbféle készül 529 közönséges
514 előttem
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535

540

545

550

555

560

N agy
Tégy még hozzá egygyet, hadd legyen hat garas; másnak bizonyomra mondom 
nem annám. Meg érdemli a munka azon fizetést. Sőt ha valóságos árát meg 
akarnám rajtad venni, meg se fizethetnéd, olly draga ám a vers: de én bötsületért 
többet csinálok, mintsem a Pénzért.

Peti
Legyen hát úgy, a mint mondá kend, imhol a hat garas.

N agy
Élly tehat egésségben.

Peti
Fogadgy Isten, jó Uram.

SCENA NONA 

Sohonnai, Péter

SOHONNAY 
Jó napot, Peti!

Peti
Fogadgya Isten, Sohonnay! Igazán meg vallom, a Poétákról ennek elöte olly vé
lekedésben valék, hogy ök igen húzók vonok lennének azért, hogy a torkokat bé 
töltsék. De ime, most mást gondolok felölök.

Sohonnay
Mi okra nézve mondod ezt?

Peti
Mert ime, csupa bagatella pénzt attam a versekért, mellyekért az uram húsz 
Márjasokat akara adni.

Sohonnay
Tehát meg vagyon immár a vers?

Peti
Meg vagyon, igen-is -  és hat garast attam érte, én ugyan deakúl nem tudok, de 
még-is csak azt gondolom; meg érik azon hat garasokat, mellyeket érték attam.

537 bötsületért
538 többet 
547 egéssegben

550 elötem 
552 töltsék 
562 érik
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SOHONNAY
Hát ha az uradhoz viszsza mégy, mit gondolsz, mennyire mondod az árát?

565 Peti
Azt mondom: de szoba maradgyon, kettőnk között van a szó, hogy tiz talléron 
csináltattam a verseket, és igy nekem-is lesz valami nyereségem benne, mert 
valóba igen otson szegődtem az Uramhoz. Lehetetlen meg élnem, ha kis Mes
terséggel nem élek a világon, úgyis most eszesé a világ. Azon kivűl soha nem 

570 láttam olly draga eletet, mint ebbe a városba, minden drága. Bétsbe könnyebben 
élhetek, mint itten.

Sohonnay
Igazán mondod, édes Petim: Tapasztaltam immár én azt a piaczon, kérdem a 
sütő aszszonyt, hogy adna ekkora darab sült májost, azt mondá, két garas.

575 P eti
Két garas? Ekkora májos, egye meg kétszer egy helybe.

Sohonnay
De meg-is mondám néki: Te világ csúfja, Te égetni való Boszorkány, Te Puska 
por alá való, hogy nem szegyenled!

580 Peti
Hát ö mit felelt viszsza?

Sohonnay
Jai, Peti, meg fogattam, soha Kofával nem veszekszem, Tetötül talpig le kurva- 
nyázott, Sohonnabűl kerültnek, Cselefendi Kalafintanak, és ki tudná meg mod- 

585 nani, minek nem hivott, egy szavamra százatis felelt.

Peti
Tudom én a banyák szokását, ‘s-ahol lehet, el-is kerülöm. De most merre veszed 
utad, jó Uram?

S ohonnay
590 Meg akarom latolgatni az Uradat, örömest beszéllek vele a hadi dolgokról, so

kat latot és hallott, sokakrúl-is szépen emlékezik.

Peti
De ne mennyünk egygyüt hozzá, te erre vedd utadat, én amarra megyek.

Finis Actus primi

564 arát 581 о
569 Meserseggel eszeszé 583 Tetotül
574 majost 584 kurvanyazott
577 egetni 590 örömest
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595 ACTUS SECUNDUS

SCENA PRIMA 

Agyúsi, Sohonnay

Á gyúsy
Úgy vagyon, Lelkem Sohonnai Uram. Még a mind semmi sem a hoz keppest, a 

600 mit Berlinban véghez vittem. Nyolcz óráig voltam a bástyán; sokszor kiáltottam 
a Generálisomhoz, hogy segítséget külgyenek, de azt felelék, én magam ma
gamnak elegendő segítsége vagyok.

Sohonnay
Éppen magammal-is úgy történt volt egyszer két esztendők előtt. Három száz 

eos embert kergettem volt magam után, és egy gyet ugyan csak nyakon kaptam, ‘s- 
le-is akarám volt vágni a fejét, de szerentséjere azon embernek, fel költöttek 
volt álmombúl. De mit is mondok, hiszem nem ide való dolog ez. Úgy vagyon, 
vitéz Kapitány Uram, minek köllött volna az Urnák segítség, mivel maga meg 
vehet egy egész várost.

ею Á gyúsy
Nem tudom, mit véltek felőlem, de azt csak mondhatom, hogy az egész Armada 
minden Brigadájival bennem bíztak akkor. De a volt nagy szerentsémre, hogy 
hátúi semmi ellenség nem volt, hanem egy régi kápolna, én annak vetettem a 
hátamat, ‘s-ugy szórtam, ‘s-ugy öltem az ellenségemet, hogy nyakkal nem győz

ői 5 ték a kardomat.

Sohonnay
Jól tudom én azt a helyet, most is Agyúsi Temetőjének hívjak attól az időtül fogva. 

Á gyúsy
Ugyan ugye’? Másként lehet-is biz’ azt Temetőnek hinni azok holtak sokasaga 

620 miat, kiknek lelkeket a Más Világra buktattam. De egy volt közülök, aki nékem 
tormát akart tömi az orom alá. Burkus volt ugyan, de amint a csillagjáról vevém 
észre, Hertzegis. Nagy Sándort láttád volna állattyában, olly ménkö Tekéntete 
volt. Abban ugyan meg mutattam karjaim erősségit.

Sohonnay
625 Hogy hogy, talán azon Hertzegnek fegyver ellen valója volt, mert azt mondgyák, 

hogy a Burkusok igen élnek véle.

602 magannak; segítsége 
605 volt<elöttem> [föléírva: m a g a m  után]  

607 almombúl 
613 hatul

614 hatamat 
614 ellenségemet 
620 Mas 
622 eszre
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Á gyús Y
Nem tudom én, mié volt, mié nem, de meg kölletet neki halnia, mert a ködökit 
úgy kettő vágtám, hogy mindgyart ki omlott a bélé. Ott 5 burkus nyelven három 

630 szór mondta: Most Most Most, ‘s-ezzel ki adá a lelkét. Ugyanis ez az oka, hogy 
Silesiaba mind eddig nem örömest látnak engem: azért a hertzegért. De ugyan 
honnan hallottad ezeket, ‘s-kitöl?

Sohonnay
Mindgyárt meg mondom. Tegnap estve a korcsmára megyek, ‘s-latok ott egy 

635 Burkus katonát, aki eppen akkor beszélt volt a Berlini hadakozásnál, ‘s-azt mon
dotta, hogy az egész Burkusság retteni a Nevedet.

Á gyúsy
Meg hiszem: mert nem csak mutattam ki vitézségemet, hanem Landsutnál-is, 
ahol-is hat száz embernél többet vágtam le egy nap.

640 Sohonnay
Tekintetes Kapitány Uram, még egy tzifrát hozzá, mert többen voltak.

Á gyúsy
Lássak azok, kik azon ütközetemet ki fogják nyomtatni, én ugyan nem olvas
tam, hányán voltak, azt tudom, hogy tiz húsz ember a zab fogamra is kevés volt. 

645 De azon csudalkozom mai napiglan, a kardom hogy győzhette azon gyilkos
ságot.

Sohonnay
O, édes Kapitány Uram, a karjaban áll ám az embernek, nem a kardgyában. 
Azokat vitéz Kapitány Uram, erejére nezve egy bicsakkal-is meg ölhette volna. 

650 Mindgyárt példát mondok. Világ biro Nagy Sándor Amerikában lévő Bikáknak 
egy ütéssel szokta le csapni a fejeket. Ezt halván Nabuchodonozor Romai Csá
szár, a kinél Nagy Sándor Pattyantus Generalis volt, a kardot kérte tőle; oda atta 
Nagy Sándor, de próbálván véle a bikának fejét le szelni, nem lehete, ‘s-visza 
küldötte egy Cardinalis áltál a kardot, hogy nem az lenne. Melynek azt feleié 

655 Nagy Sándor: Nemzetes Uram, a kardot el küldöttem, de a karomat el nem kül
döttem.

Á gyúsy
Bizony okossan, hol olvasta kend ezt a históriát?

Sohonnay
660 A hármas Históriában.

635 eppén
645 gyilkosságot
649 erejere; ölhette

650 N. Sándor; Bikáknak
651 ütéssel 
655 küldöttem
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Á g y ú s y

Azt gondolom, hogy a Toldi Miklóséban. Mert ezt a könyvet én talán ezerszer is 
által olvastam, és ugyan hasznát-is vettem külömbféle ütközetekben. Maganak- 
is, aki azon könyvet csinálta, nagy hadi vezérnek, avagy udvari okos embernek 

665 kölletett lenni, másként soha nem irhatot volna olly vilagossan minden do
lognál. De apropo Sohonnai Uram: Hallotta e’ az Úr, miképpen fizettem ki teg
nap egy Német Kapitányt? Az asztalnál vagyunk egygyütt, ‘s-trefalni akart vé
lem, azt kérdezi, hogy ha télben-is, midőn kurta a nap, olly hoszszan neveztetem 
e’ magamat: Tekintetes vitéz Kapitány Uram Agyusi de eadem.

670 S o h o n n a y

Ej ha, ö kegyelme, be gorombán kezdett tréfálni.

Á g y ú s y

De meg attam én neki a tréfát, mindenek hallattára azt felelem neki eszessen: 
Kend kapitány Uram, ma foa bolond.

675 S o h o n n a y

Ha ha ha ha. Ugyan meg adá neki, soha életemben illy finom feleletet! Hát 
ugyan mit csinálták a többiek?

Á g y ú s y

Mit csináltak volna, az oldalokat fogták meg, úgy nevettek.

6sű S o h o n n a y

Hát a Német Kapitány?

Á g y ú s y

Egygyet se szolhatot leg elöl, azután osztán azt mondotta: No ugyan Agyúsi ka
pitány Urammal héjjdba kezd valaki tréfálni, mert ki tudgya fizetni az embert... 

685 De ideje már, hogy meg kérdezzem a Peti szolgámtól, ha vallyon csináltatotté 
verseket. Azt mondám neki, hogy keressen egy poétát, ‘s Gyöngyösi Uramnak 
egynéhány szép verseket csináltasson. Mellyeket Neve Napjara oda küldöm. De 
szoba maradgyon a dolog.

663 külömbféle
664 könyvet
665 kölletett 
677 többiek

681 Nemet 
684 héjjaba 
686 mondom
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SCENA SECUNDA

690 Agyúsi, Sohonnai, Peti

Á gyúsy
Hallódé Peti, meg vannak a versek?

P e t i

Meg.

695 Á gyúsy
Aha, te gaz ember! Nem tanithatlak én meg tegedet, hogy azt mondgyad: Meg 
vagyon, Tekintetes Uram. Soha nem láttám Hlyen tök fej n szolgát, a Komornyi
kom még-is abban job, hogy inkább ki van pallérozva a beszédgye, de ez ollyan 
anya szült mesztelen paraszt.

700 P e t i

Tekintetes Uram, méltóztassek ezentűl engemet-is úgy hivni, hogy Péter fiam.

Á gyúsy
No már most teczik nékem az eszed, hogy illy szépen felelsz az elöbbeni sza
vamra. Mennyit attál tehát a versekért?

70s P e t i

Bolondság: tiz tallér.

Á gyúsy

Hadd lássam. Mi a tatár, tiz tallér, egy versér? Sohonnai Uram, ezt meg csalták.

S o h o n n a y

710 Oh, Peti, Te bizony meg csalattad magad.

P e t i

Jobban köll azt nékünk Poétáknak tudni, mennél, mennél kurtáb, annal jobb. Ezt 
a verset olly Poéta csinálta, aki házát, gyermekét versei után el tudgya tartani. 
Az egész város ö vele csináltat akármit.

715 S o h o n n a y

Ha ha ha ha ha.

Á gyúsy
Mit nevet kegyelmed?

697 T.; tokfejű
698 beszédye 
703 elöbbeni

708 lassám 
713 hazát; után
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S O H O N N A Y

720 Azt a feleletet nevetem, mellyet azon Német kapitánynak adott az Úr, Kapitány 
uram. Meltoztassék még egyszer el mondani.

Á gyúsy
így mondottam: Kend Kapitány Uram, ma foa bolond.

S o h o n n a y

725 Ha! Ha! Ha! Nem adnám száz forintért, ha én találhattam volna föl ezen fele
leteit. Ugyan kérem a Tekintetes Urat, méltoztassék még egyszer el mondani, 
hadd tanullyam meg örökre!

Á gyúsy
Szeretem, hogy ami nékem tettzik, kigyelmednek-is tettzik. Úgy volt: Kend 

730 Kapitány Uram, ma foa bolond.

Sohonnay
Soha ennél élessebb feleletet ki nem gondolhat az emberi ész.

Á gyúsy
De hallódé, Peti! Tudódé’ bizonyossan, hogy ezen versek jók? Kétség kívül te 

735 magad kérdetted erről a Poétát?

Peti
Tekintetes Uram, nem szokás, hogy olly embereket kérdgye az ember, hajó e’ 
az ö munkájok. A nagy emberek hamar meg sértődnek. Sokszor tapasztaltam.

Á gyúsy
740 Mind azon áltál, Sohonnai Uram, hát ha észre veszi az Úr, Gyöngyösi Uram, hogy 

nem én magam csináltam ezen verseket, vallyon nem maradok e’ szégyenben?

S ohonnay
De mi okra nézve kérdezi ezt tőlem, Vitéz Kapitány Uram? Engedgyük meg, 
hogy meg tudgya, könyü a felelet, méltoztassék azt mondani, hogy tegnapi nap 

745 Oberster Uramnál vala múlatságon, ‘s-rea nem érkezhetett a vers csinálásra.

Á gyúsy
De el lehet aztt hitetni Gyöngyösi Urammal?

721 még egys. el mond. 
726 T.
729 tettik

734 jók, <tudom> kétség 
737 T.
740 Gyöngyösi
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SOHONNAY
Hogy ne lehetne? Én nem tudom, miért gondolkodhatna máskép Gyöngyösi 

750 Uram, mint más böcsületes Úr gondolkodik Kapitány Uramnál. Valakik lattyák 
az Urat, Vitéz Kapitány Uramat, mindenik a vélekedésben vagyon, hogy nem 
csak annyi, hanem száz annyi verseket-is csinálhat egy óra alatt. Ha Kapitány 
Uram olly hirtelenis oly szépen ki tudta fizetni a Német Kapitányt, könnyen fe
lelhet Gyönygyösinek is. De ime ismét el feleltettem, melly szép volt a felelet.

755 Á g y ú s y

így volt: Ked Kapitány Uram, ma foa bolond.

S o h o n n a y

Ha ha ha! Soha illy tatáros tromfot, ‘s- a mellet ugyan csak éllessen-is vagda- 
lodik.

760 Á g y ú s y

De mit vélekedik ked felőlem, Sohonnai Uram, tudnéké én verset faragni, ha ra 
tenném a fejem?

S o h o n n a y

Úgy gondolom, nints Váczon az a Professor, aki szembe merjen szallani Vitéz 
765 Kapitány Urammal. De mind azon áltál igen nem illik már a Tekintetes úrhoz 

ezen Iskolai Szag, hadgyuk ezt a Tentás deákoknak.

Á g y ú s y

De hallya ked, Sohonnay Uram, csináltam án enis valaha Magyar verseket. 

S o h o n n a y

770 O, édes Kapitány uram, hadd hallyak valamit belőle.

Á g y ú s y

De kérem, senkinek se mondgya kend, mert ki nevetne az egész katonaság, 
hogy illy csekélységre adom magamat.

S o h o n n a y

775 Soha tőlem egy lélek sem hallya.

Á g y ú s y

Te Peti, Te eredgy egy kévésé fére, nekünk titkos beszédünk vagyon edgyüt. 
Nem akarom, hogy hallyad. Hiszen ha szükségem lészen reád, meg szóllitalak.

(El megy a Peti.)

750 böcsuletes; Ur<am> gondolkodik 
754 Gyönygyosinekis 
757 tataros

773 csekélységre 
775 tőlem
777 nekünk; beszedünk
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780 SCENA TERTIA

Agyúsi, Sohonnai

Á gyúsy
így valának tehát azok a versek.

Amott kerekedik egy fekete fölhő,
785 Abban tollászkodik egy fekete hollo,

Szálle, hollo, szálle, hadd izennyek tőled...
Eddig tudom a verseket, de a negyedik vers eszembe nem juthat, eleget gondol
kodtam azutan-is róla, de csak semmire se mehettem.

Sohonnay
790 Nescio utra sit pulchrior. Valóban, mind a nóta mind a gondolat szép, engedel- 

méböl kapitány Uramnak, ha merem kérdeni, mennyi ideig dolgozott ezen ver
seken?

Á gyúsy
Igaz lelkemre mondom, nem dolgoztam fél óránál tovább, a vagy hogy ne 

795 hazudgyak, három fertallyig leg fellyebb. De másnak ne szollyon ked felölök.

Sohonnay
Soha illy angyali elmét, fél óra alatt illy arany verseket! Felhő, hollo, tőled, kár, 
hogy a negyedik nem jut eszébe a Tekintetes Urnák.

Á gyúsy
eoo De meg se csinálhattam a negyediket, mert sok dolgaim érkeztek.

Sohonnay
Kár volna úgy hagyodni a verseknek, mindgyárt csinálok én egygyet hozzá... 
(Repetit versus.) Tum: hadd izennyek tőled. Had izennyek tőled, nem jó volna 
igy osztán, hogy meg bolondultam, korpa a fejembe.

eos Á gyúsy
Emberül van Sohonnai Uram, de inkább akamam, ha magam gondolhattam vol
na ki, ne mondgyák, hogy segítőm volt hozzá. Tehát én igy csinálom azt a ver
set: hogy meg bolondultam, semmi sincs fejemben.

Sohonnay
s io  Jól vagyon, kapitány uram. Inkább is illik igy egy oly forma Úrhoz, mint amint 

én csináltam, e vilagossabban vagyon.

786 Szalle 803 izennek
798 negyediketnem

509



Á gyúsy
No ugyan már gondollya el ked, Sohonnai Uram, én illyen ember lévén, akinem 
csak katonáságommal hires, hanem még verseimben-is nevezetes vagyok; még- 

815 is egy olly ellenségem vagyon, aki csupa sült deák, Kosdon született, oskola 
büdösségü a Deáki, aki Gyöngyösi Uramnak fogadott fia akar lenni, és engem el 
taszitani azon jószágtól.

Sohonnay
Soha életemben; még csak illy gondolatot-is eszére venni Deaki Uramnak. Ezt 

820 ha cselekedni akarja, meg bolondult, mert azt hallottam, hogy az ollyan igen 
tanült emberek végtére meg bolondúlnak. Hiszen Kapitány Uramnak akár eszét 
nézzem, ollyan bölcs, mint Abel császár; szépségére nézve ollyan, mint Nabucho- 
donozor Próféta, Tett dolgainak hiret nevét ha tekintem, ollyan, mint Pharaho 
Szentséges Romai Pápa. Még-is illy nagy méltóságú úrral ujjat mer fogni ama 

825 büdös Clarissimus.

Á gyúsy
Köteles szolgája Kigyelmednek, köszönöm e szép dicséreteket. Én ugyan nem 
akarok magammal dicsekedni; de még-is úgy e’ latszatik ki valami belőlem sze- 
retetre és félelemre méltó, mit gondol ked?

830 Sohonnay
Mi okra kételkedik, Vitéz Kapitány Uram, az igazságról? Igenis úgy vagyon: 
Ollyannak lattzatik, mintha az attya a Tekintetes Urnák csupa Oroszleány lett 
volna, az annya pedig artatlan juhotska, úgy egyvelültek az Urnák színében a 
méltóság és a szelídség.

835 Á gyúsy
O, köteles szolgája vagyok kennek.

Sohonnay
Vitéz kapitány Uram csupa Rellona, kinek nevét-is félve hallyák az ellenségek. 
Mert mind szeme, mind egesz testye csupa láng, tsupa tűz, csupa szikrázó szén.

840 Á gyúsy
O, köteles szolgája vagyok kennek.

Sohonnay
Ollyan az esze kapitány Uramnak, mint az angyalé/

Á gyúsy
845 O, igen alázatos szolgája vagyok kennek.

817 jószagtúl 832 T.
823 szépségére 838 bellona
824 Szentsége 843 [A mondatvégi ? értelemszerűen !-re javítva.]
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SOHONNAY
Szépségé ollyan, mint ama hires szépségű Thersites Kirally, avagy leg szebb 
Aesopus hertzeg.

Á gyúsy
850 О, köteles szolgája kennek. Hát vallyon a tantzomat vette ked eszre, Sohonnai 

Uram?

Sohonnay
Igen-is, az el múlt farsangban a város kortsmáján. Istenem, be sokan voltak, 
akik nevettek, soha senkirül nem esett annyi szó, mint Kapitány Uramrúl.

855 Á gyúsy
Lattya kéd! Én pedig soha a tantz majstertúl nem tanúltam, csak termeszét 
szerént tántzolok oly szépen.

Sohonnay
O, kérem, Kapitány Uram, méltoztatna egygyet előttem eljárni: alig vagyok im- 

860 már kévansagom miat. (Saltat Agyúsi, Sohonnai variis figuris occulte invadet.)

Á gyúsy
Hidgye el ked, pedig lelkemre mondom, soha nem tanultam a tantzot. 

Sohonnay
O, edes Kapitány Uram, ki hihetné aztat?

865 Á gyúsy
Isten, Szent Háromság, a többit ki ne vegye kend belőlem, mert igaz, amit mon
dok, soha életemben nem tanúltam. Sött még a fechtirozást se tanultam, azt-is 
pedig úgy tudom, hogy Páram nints Vácz Varossaba. Proballyuk bár, de csak 
kézzel. Hova akarja kend, hogy tegyen a lökést, a szűre e’ avagy a vállára?

870 Sohonnay
A szivemre, de ne nagyon.

(Fechtiroznak. Sohonnai meg ütödik és el esik.)

Sohonnay
Jai, Jai, Jai, szivem, úgy vagyon, mikor az ember irgalmatlan erejű emberre talál.

847 Szépségé
861 [A szerepnév áthúzva.] 
866 Sz. Háromság; többit

868 Param
869 lukést 
872 utodik
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875

880

885

890

895

900

905

ÁGYÚSY
Ha ha ha. Noszsza, gyerünk, még egyszer proballyuk.

Sohonnay
Az Isten mentsen meg; be tömé az oldalamat. Ha még egy illy ütést nyerek, 
bízvást csak testamentomot-tegyek. Igen erössen lüké volt, mert nem tudgya 
kapitány uram az erejét.

ÁGYÚSY
Miként vélekedik kend Testem állásánál?

Sohonnay
Az eppen csudára méltó, egy szabónak sints ollyan. (Hic tussit.)

ÁGYÚSY
Mit mit mondott kend a szabóról?

Sohonnay
Nem mondhattam ki egeszlen, egy szabónak sints ollyan tehetsége.

Azt jól mondá ked. Mert minap nalam lévén egy jó barátom igen fel-lobbana a 
szabójára, ‘s-meg haraguvék, hogy nem tudgya úgy reá szabni a ruhát, mint az 
én szabom én ream. De azt felelte reá a szabó, hogy neki nintsen olly szép teste, 
mint ennékem. Sokszor pénzen-is köll embereket vennem, hogy a városban el- 
hiresitsék, hogy nem vagyok szép, csak éppen hogy ne jarjanak annyin a nya
kamra szépségemet nezni.

Sohonnay
Igen-is magam-is tapasztaltam, hogy igen gyakran alkalmatlanok Vitéz kapi
tány Uramnak, főképpen midőn a katonaság mellet vagyon, annyi Kapitány 
Uram látásara egybe gyűlt sokaság, mint télen a hideg vette légy.

De Tegyen ked ítéletet az én tudománnyómról. íme (: még ezt senkinek sem 
mondottam :) de én tíz nyelven tudok beszelleni, ime ezen szót Isten tiz nyelven 
tudom ki mondani; Magyarul tehát ógy mondjuk isten, Deákul Dejus, Németül 
Gott; Olaszul Di dió, Zsidóul Jehova. Görögül Theos, Spanyolul Diós, Olahól 
Domnye Zeu, ráczól bóg, Totói Bük.

ÁGYÚSY

A gyúsy

876 gyerünk 
878 tómé; ütést
882 kend <az én állásomról és Testemnelo [betoldva:

892 én <hozzam> [betoldva:] ream
902 [tiz nye lven  tu d o k  b eszellen i, im e  betoldva a margón.]
903-905 mondhuk [az istennevek aláhúzva.]
904 Gorogúla llá sá rú l] 

888 sint; tehesege
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SOHONNAY
Oh, Tekintetes Uram! Nagyságos Ur, Attyának nem adhat elegendő hálát, hogy 
ennyi nyelvre tanitatták gyermekkorában.

Á gyúsy
910 No lássa ked, Sohonnai Uram, illyen emberrel, ami csodás én vagyok, szembe 

mer szállani egy Téntás Deák, egy Clarissimus Gaz ember, ‘s-engem ki akar üt
ni Gyöngyösi Uramnak kegyelmébűl, Potz hundert tausent miliőn Pardiő im
mortale, Mon feczen, hogy vagy Te Pedantus Pedanta pedantum. (Itt ki huzza a 
kardgyát, Sohonnaj terdre esik.) Itt vagyon! Avagy kend az, Sohonnai Uram? 

915 Én valóban vak vagyok a nagy mergem és haragom miatt.

Sohonnay
Oh, Vitéz kapitány uram, irgalmazzon még iffiú eleiemnek!

Á gyúsy
Kellyen fel kegyelmed, nem kendet akartam fel áldozni haragomnak.

920 Sohonnay
Talán bizony azt gondolá Nagyságod, hogy én vagyok a Deaki?

Á gyúsy
Igenis, azt gondolám. Tele vagyok mereggel, ha róla csak gondolkodom is. (Bé 
fittyenti Peti szolgáját.) Hallódé’, Peti.

925 SCENA QUARTA

Agyúsi, Sohonnai, Peti

Peti
Parancsollyon, Vitéz Kapitány Uram.

Á gyúsy
930 Nem láttad valahol Gyöngyösi Uram haza mellet fetrengeni a ma Tentás Klaris- 

simust?

Peti
Nem láttám Uram, de hogy merne ö nappal járni, hiszem bagoly természettel 
bir, nappal aluszik, ejtszaka vigyáz.

908 tatitatták 934 vigáz
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935 ÁGYÚSY
Hol vadnak azon versek? Mond meg a Komornyikomnak, hogy ezeket mennél 
hamarább Gyönygyösi Úrhoz vigye. Énnékem haza köll mennem, és egy kévést 
fel czifráznom, és fél óra alatt Gyöngyösi Uramnál lennem. Amint Látoki 
Uramnak meg igérém volt, az ö meg hit jó emberének és komornyikjának.

940 Finis Actus secundi

ACTUS TERTIUS

SCENA PRIMA 

Gyönygyösi, Látóki

G yönygyösy
945 Valamint öregségem engedi, igenis lassan lassan csak úgy lepdegélek, de ezen 

lassú járásomis melly nehezemre esik, én jól tudom, az iffiakkal pedig el nem 
hitethetem. íme, el hagyott immár az elöbbeni gyorsaság, ‘s-ollyanná lettem, 
mint a meg szedett szöllöben omlásra hajlott Gunyhó. Meg csonkúlt bennem, 
erejét-is vesztette azon vidámságom, mellyel ennek előtte neki hiresedtem. 

950 Ugyan azért-is még a bodza fánakis jó napot kölletik mondanom, le-ülök mel
lette, és ott nyukszom. De azt köszönhetem még-is el élemedett állapotomnak, 
hogy bőrökbe nem férhető iffiusagnak szele el-hagyott immár, mellyel e mosta
ni emberkék igen meg vadnak béllelve. Mert noha ugyan ereim el fogytak, de 
öreg ember létemre meg arattak eszem csatornái. Azért-is azt véllem leg 

955 szerentsessebb gyülekezetnek, mellyben az iffjuság karja erejével, az örege pe
dig észszel munkalodik. Munkálkodtam enis iffiúsagomban eleget, sokat izzad
tam, sokat fáztam, jartam keltem és futottam, méglen azon pénzetskémet egybe 
hordhattam. Mellyel hála istennek meg vagyok aldva az istentől. De ime, mi 
hasznom vagyon egybe hordott kintseimnek, mivel semmi maradékom nintsen. 

960 Igaz az, amit kö'zó'nségessen mondanak, gyújt ‘s-keres az ember, de nem tudgya, 
kinek. Holtom után tudgya a Úr Isten, kire jut mindenem.

Látóky
Ugyan-is édes Uram, valamint ennek elöte-is mondám, minden tehetséggel 
azon legyünk, hogy életében olly embert szállítson az Úr házában, akire hadgya 

965 holta után mindenit. Mert mi haszna, ha el marad a kints holta után való idejére; 
úgy el horgásszák azt tüstént, mihelyt ki megy a lélek, hogy még misékre sem 
marad fél forint.

937 Gyönygyösihez; [Ú rhoz  betoldva a margón.] 
939 igerém 
947 elöbbeni
949 hi<s>resedtem
950 kölletik

952 bőrökbe; iffiuság<ok>nak 
954 arattak; csatornái 
960 kozonsegessen; 968 gyújt 
966 horgaszák; misekre
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970

975

980

985

990

995

1000

G yönygyösy
Igen-is, jól mondgya ked azt, Látoki. Valóban midőn az ember halálos beteg
ségben vagyon, sokan meg látogattyák az embert, de inkább a pénzit. Forgo
lódnak a beteg körűi, de inkább a ládák körűi. Tudom, most esztendeje beteg 
valók. Annyin udvaroltak mellettem, mint a legyek, ha valahol mézet érzenek. 
Tudakozzák, mikor erzettem magamat roszszatskájúl, ha vallyon nem volnae’ 
orvosra szükségem, avagy lelki atyára. Azt felelém, hogy nem erzem még ma
gam oly roszszúl. Hát a Testamentomot meg tettem e’, úgy mond. Akkor fel 
boszszankodám, mi közöd néked ahhoz; lodúly el tőlem, még szépen szóllok.

Látóky
Valóban ostoba embernek kölletet annak lenni, hogy fel nem érte eszével, hogy 
a beteg embernek nints halálosb ellensége, mintsem aki a Testamentomot emle
geti. Most az úr, Gyönygyösi Uram, jó ege'sseggel bír, azért is meg engedi 
ennékem, hogy valamit szollyak, nem ugyan a Tetamentomrúl, hanem másrűl.

G yönygyösy
Szollyon ked, meg hallom.

Látóky
Tudgya az Úr, Gyönygyösi Uram, hogy én regi szolgája, és immár jó akarattyá- 
búl az Urnák meg hitt komornyikja vagyok.

G yönygyösy
Igen-is.

L átóky
Úgy kévanom minden dolgaiban boldogulását az Urnák, valamint önnön ma
gamnak.

G yönygyösy
Azon sem kételkedek.

Látóky
Hogy tehát a kints holta után Prédára ne essen, ‘s-ne dobollyanak az ablaka 
alatt: méltoztassék olly embert választani, akivel még eletében jót tegyen, ‘s- 
holta után reaja hadgya mindenét.

Gyönygyösy
Igen-is, magam-is regtül fogva gondolkodom arról. De az én ablakom alatt 
bizon nem dobolnak, neis gondollyák.

970 betegségben
971 ládák
974 avagy <gy> lelki

976 közöd 
980 egesseggel 
990 önnön
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1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

Látóky
És midőn már azon embert bele ülteti mindenében, Paranstsollya meg néki 
erössen, hogy az Ur holta után el ne felejtkezzen a lelkérűl: Hanem Szent misék
re adgyon a barátoknak száz forintot, hasonló képpen a Dominicanusoknakis 
százat, a Piaristáknak is százat.

G yönygyösy
Igen kevés volna az, Látoki. Kinek kinek három százat. Elég pénzt adott az Is
ten. Mit gondolsz: de köztünk maradgyon: azon ládában, melly az ablak mellet 
van, több vagyon harmintz ezernél. A másikban az ágyam alatt húsz ezer, a 
másik szobába csupa körmöczi aranyban 10 ezer, azon pénzen kivűl, mellyet ki 
adtam uzsorára.

Látóky
Tudgya pediglen aztat Gyöngyösi Uram, hogy hárman vannak, kit igen szeret, 
ezen városi emberek közül: a Kapitány tudni illik, a Clarrisimus Professor és 
Polgári Uram.

G yönygyösy
Igen-is, hiszen a van leg fö képpen az eszemben, hogy mind a hármat szeretem, 
‘s-nem tudok közülök egy gyet fiamnak fogadni. A kapitány böcsülletes vig em
ber, a Professor okos és tanúit, Polgári Uram a városi dolgokban elmés és tudós. 
De a felesége igen torkos, attúl félek, ha ötét találom fiamnak fogadni, mindenét 
meg iszsza a felesége.

Látóky
Tehát már ha a kapitány és a Professor között vagyon a dolog.

G yönygyösy
Ugyan csak kit javasolna ked leg inkább?

Látóky
A kapitány valóba derék ember. Vitéz katona; és belőle én még ma holnap Ober- 
stert, és Generalist várok, mert igen jó akarói vadnak. Laudon, és Nadasdi ur ö 
excellentziajoknak Kedves embere, Hadik Úr ö excellentiaja örömest lattya, ha 
Budara hozzá megy.

G yönygyösy
Valóban nagy ember, meg köll vallani, de nem külömben Deaki Uramis igen 
tanúit, okos, kedves az tudós emberek előtt. Már-is hiszen, a mai nap valasztya 
meg, kit veszek fogadott fiamnak, mert az öregség igen meg kezd környékezni; 
azután nevem Napjais vagyon.

1003 [az U r  betoldva.]; <r>lelkérűl 1029 emberi; örömest
1010 körmoczi 1034 [kezd  betoldva.]
1018 közülok; böcsülletes
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1040

1045

1050

1055

1060

1065

SCENA SECUNDA

Gyönygyösi, Látóki, Jankó

Jankó
Szerentsés jó napot kévanok az Umak, Gyönygyösi Uramnak.

G yönygyösy
Fogadj Isten, Jankó, hát mi jót hozol hozzánk?

Jankó
Az Úr, Deaki Uram oda kint vagyon szabadsagot várván, hogy ha annyi kegyel
me lenne, az Umak bejönne udvarlásara.

G yönygyösy
Igen-is méltoztassék, miért nem jöt bé igyenessen?

SCENA TERTIA 

Gyöngyó'vy, Latóki, Deaki

D eáky
Salit gaudio, et laetitia cor meum, az az Tele vagyon örömmel a szivem, édes 
fogadott Atyám, hogy frissen és jó egészségben látlak. Mintegy a Magnes körűi 
huzattattam Úri házához üdvözlésére. Nem héjjaba mondgyak a Philosophusok, 
hogy in corporibus találtatik attractio, melly huzza mint egy oron fogva az 
egygyik golyóbist a másikhoz. Mellyek immár nem qualitates occultae’, hanem 
vis occulta, et fere magnetica.

Látóky
(Ad auditores:) Héjjaba, az okos ember csak el nem titkolhattya bölcsességét a 
köz beszédben.

G yönygyösy
Magam-is igen örvendek azon, lelkem Deaki Uram, hogy jó egésségben latom 
fiam Uramat. Kérem, tessék le ülni, Látoki, két széket ide... kérem... tessék... 
Hát miként szolgál egéssége?

Deáky
Hogy ha mindgyárt eddig beteges állapottal lettem volnais, Uram Atyámnak 
latása viszsza hozott volna előbbi egésségemre. Nem tudom, menő Argumenta

1048 Gyöngy. 1052 üdvözlésére;
1050 aaz 1065 előbbi; egéssegemre
1051 egészségben

517



1070

1075

1080

1085

1090

1095

1100

Sanitatis találtatik látásában. Nints is jobb a jó egésségnél. Tudom, az Urnák jól 
szolgál még eddég, mert facies est speculum valetudinis, prout vinum mentis.

G yönygyösy
Valóban, még eddég tnrhetössen voltam. Hát menő újságokat hallani: tudom, 
Deaki Uram olvassa.

D eáky
Csupa Monstra horrenda, ingentia. Azaz, rút és Istentelen hirek folynak. 

L átóky
Csak igaz tehát, hogy a gonosság napról napra méllyebb gyökeret vér.

D eáky
Én bizonnyomra esküvéssel-is mondhatom, el éltem eleiemnek nagy részét, 
még se tapasztaltam in re litteraria illyen változásokat, mellyek mostani időben 
vadnak. Énnek előtte az okos emberek szép okos dissertatiokat komponáltak, 
úgymint De Patria Homeri, De Matre Aeneae, De Patre Romuli, De Dea Egeria, 
De Libris Sybillinis. Tudom, hogy a Baccalaureusok négy ötször-is egybe gyűl
tek, még se terminalhattak egy matériát. Most Uram, ha valamirül kezdenek 
beszélleni, mindgyárt ki fogynak belőle. Hanem ha a lovakról, vagy a szántó 
földrül van a szó, disertum delassare valent fabium. Annak előtte akik Bacalau- 
reusok sem voltak, menő gyönyörű Operát publicáltak excellentissimus Ge
nerosis de Claris Andreis, de doctis mercatoribus, Sartoribus, Sutoribus, Pastoribus 
et Cetera. Most pedig, О Tempora, о Mores, talalhat az ember Akádemicusokatis, 
kik azt se tudgyák, hány editioja vagyon Plautusnak, Terentiusnak, Lucretiusnak 
Cicerónak, Virgiliusnak, Horatiusnak, Ovidiusnak, Tibullusnak, Catullusnak, 
Propertiusnak, Liviusnak, Salustiusnak, Senecának, Lucanusnak, Svetonius- 
nak, Tacitusnak, mind a két Pliniusnak, cum et sine notis variorum, Taub- 
manni, Graevii, Gronorii, Perizonii, Bothomii Tanaquilli, Fabri, Scaligeri, 
Scioppii, Clerici Kaperonevii, Burmanni, Davisii, in folio, in quarto in 8° in 
12° in 16° in usum Delphini apud Manutius, Stephanos, Plantanos, Vechelios, 
Gryphios, Elzeverius, Érobenius, cum et sine indicibus necessariis, Praefatio
nibus, Prologis, Galeatis, et non Galeatis. Sőt még utállatosb dolgotis mondha
tok, de köztünk maradgyon. Ezen két fülemmel hallottam a minap, aki a Toga 
Praetextát, a toga laticlaviaval konfundálta. O, Istenem, mintha pofon csaptak 
volna.

G yönygyösy
Ezek bizonnyára elég rósz hirek. Hát a török hadakozásról mi jót vagy roszszat 
hallani?

1066 egéssegnél 1072 aaz
1069 turhetössen 1078 szép
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De a még mind kevés, amit mondottam. Láttám egy olly Akademikust-is, aki 
semmi külömbözést nem tudott tenni inter Senatores et Equites Romanos.

nos Gyönygyösy
A mar bizony tudatlanság! De vallyon igaz-e’, hogy ismét újra meg verte legyen 
a Muska a törököt? Mert úgy hallani.

D eáky
Én, ha az isten segit, in Consessa academicorum nem sokara disputalni fogok, 

1110 de differentia Calcei Romani et Hetrusci antiquioris, és ezen dissertatiomat kiis 
nyomtattattam immár, és ha merek szolgálni Uram atyamnak, imhol vagyon 
egy exemplar.

G yönygyösy
O, be szép könyvecske ez, Deaki Uram. De vallyon kik zörögnek oda kint, 

пи  Latoki Uram, nézze ked.

Látóky
A bizony Agyúsi Kapitány Uram.

D eáky
És mit akar az a haszontalan ember itten? 

mo Látóky
Azis hasonló képpen Gyönygyösi Uram fiává akarja magát tenni, valamint 
Deaki Uram-is.

Deáky
Lássa az úr, kit választ magának közülünk: ha idejön, tüstént ki mutattya foga 

ms fehérít. Lassa az úr mind a kettőnket.

Deáky

SCENA QUARTA

Agyúsi, Peti

Á gyúsy
(Intra Scenam.) Várjatok, allyatok meg. Peti, Jankó, Ferentz, Gyurka, Lörintz, 

изо hol pokolba vattok, gaz emberek? Hat hét szolgámból egy sints jelen. Várjatok, 
nem lesztek tik jók, még hármat közéletek fel nem akasztatok, varjúk eledele! 
(Hic exit et clamat.) Peti, Те!

1103 mint
1104 külömbozést 
1107 törököt 
1114 zörögnek

1115 nezzé
1123 <GYÖNGY> DEÁKI
1127 Agyúsi <Gyönygyösy Látóky> Peti
1131 közuletek; eledek
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1135

1140

1145

1150

1155

1160

Á gyúsy
Hol vannak a többi szolgaim?

Peti
Nem jöttek el többen nálamnál.

Á gyúsy
Oh, hundert tausent, potz tausent milita! Nem mondottam én azt néktek három 
száz ezernyi, ‘s-meg ezernyi milliomszor, hogy időn én a városon körösztül me
gyek, mindnyájan utannam legyetek? No iszen, várjatok! Te pedig, amit most 
mondok, jól rá vigyáz! Gyönygyösi Uramhoz megyünk. Ott ha meg szollitalak, 
‘s-azt mondom: Peti, ne felelly szokásod szerént: mit, hanem: parantsollyon 
Nagyságod. Tudódé’? Várj, maid meg próbállak: Peti!

Peti
Parantsollyon Nagyságod.

Á gyúsy
Peti.

Peti
Parantsollyon Nagyságod.

Á gyúsy
Peti.

Peti
Parantsollyon Nagyságod.

Á gyúsy
Peti.

Peti
Parantsollyon Nagyságod.

Á gyúsy
Peti.

Peti
Parantsollyon, Tekintetes Uram.

1141 körösztül 1146-1147,1150-1151,1154-1155,1158-1159,1162-1163,
1143 ra; megyünk 1168-1169 [A Peti szerepnevek hiányoznak, ÁGYÚSY

szövegében hatszor csak rövidítve szerepelnek PETI 
válaszai:] p. n.
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1165

1170

1175

'180

1185

1190

Á gyúsy
Jól van, Peti. Eredgy tüstént, Peti, azon officirhoz aki a Schildvachton vagyon: 
miért nem praesentiroztatta a katonákat, midőn én a Schildvacht mellet men
tem...

Peti
Parantsollyon Nagyságod.

Á gyúsy
Kérdezd meg, de haragossan... Peti, Te, mond meg neki, hogy egy pár pistolra 
kész legyen ma. Főbe lövöm, mint a kutyát... Peti, Te, avagy hogy egy szál 
kardra ki hivom, jól ki köszörüllye a kotzperde... Hallódé, Peti, mondmeg hogy 
az egesz kompániát ki allithattya ellenemben, ég pluton rajszozom, linksz, und 
rechts in avanczira sarsiroztatom, valamennyin vadnak... Mondmeg, neki, 
hogy még él azon kardom, mellyel Prágánál egy nap hat száz Burkusnak vágtám 
le fejét. Mond meg, hogy meg mutatom neki, mit tesz illy officirt, amitsodás én 
vagyok, meg akarni gyalazni... hallódé Peti, mardgy csak itt, meg kapom én 
ötét mászszor-is, most csak jöj utánnam Gyöngyösihez.

Peti
Parantsollyon Nagyságod.

SCENA QUINTA

Agyúsi, Gyöngyöyy, Deaki, Latóki

Látóky
Hozta Isten Vitéz Kapitány Uramat.

Á gyúsy
Fogadgy Isten. És ime, itt látom az Urat, kinek személlyé éppen olly kellemetes 
ennékem, mint annak, kit életemben egyszer kedveltem Prágában. Hasonló 
láttattya volt annak mindenben. Maga szép viselete, nevével meg egygyezö 
gyöngy szava. Hollá Gyöngyösi Uram, olly kellemetes nekem az Urnák lá- 
tattya, mint a meg szált várakban a Canonok, és bástyákat rontó harmintz má
zsás algyúk. Az öregségének szaga, mint ama jó puskapor szaga... De jaj, ime, 
menő büdösség ütötte meg az orromat. Bizonnyára Deák bűz. Úgy jön ki erre a 
Cicero szag, az Alvarus büdössége, soha illy csudát, ha csak egy deák vagyon a 
hazban, tele van a ház undok szagával, itt köll valahol lenni a Clarissimusnak.

1173 köszörüllye
1175 saorsiroztatom  [olvashatatlan ráírás.] 
1179 Gyönygyosihez 
1181 Gyöngy

1187 lattattya
1190 öregségének
1191 büdösség
1192 budössége
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1195

1200

1205

1210

1215

1220

1225

Hallya ked, Domine, úgy beszellyen ked velem, mint avval, aki az egész Cice
rót cum notis edálta!

Á gyúsy
Nám mondám, hogy Deáknak köll itt valahol lenni. Hallyaked földim, mi féle 
ember ked?

D eáky
Hát ked mi féle?

Á gyúsy
Az én nevem Vitéz Kapitány Agyusi de eadem.

D eáky
Engem pedig Clarissimus Deakiusnak hivnak.

Á gyúsy
Az annyit tészen, én vagyok hires és nevezetes ö fölsége katonája, ked pedig 
egy élhetetlen Pirincepista, Alvarista, kongo fazék, döglött matska.

D eáky
Kövesse meg magát az Úr, én legitime promotus Magister vagyok.

Á gyúsy
Én pedig olly ember vagyok, aki az egész Academicus élhetetleneket egybe le 
tudom nyakazni. Ked nem tudgya talán, ki légyen Agyusi Kapitány de eadem?

D eáky
Ked pedig tálán nem tudgya, ki legyen Clarissimus Deakius.

Á gyúsy
Jól tudom, egy élhetetlen téntás Deák.

D eáky
Én is jól tudom kendet, egy stíleden officir.

Á gyúsy
Micsoda? En hirem nevem el terjedett Prágába, Berlinba, Landsutba, mert meg
mutattam ott magamat.

D eáky
Nem külömben enis nevezetes vagyok Lypsiaban, Genevaban, Vittembergá- 
ban; mert meg mutattam ott magamat.

1198 koll 1224 külömben

Deáky
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1230

1235

1240

1245

1250

Á gyúsy
Én leg Nagyobb vitézeket e karommal le fektettem a földre.

D eáky
Én pedig regi el szakadozott Manuscriptumokat tulaidon eszembűl helyre állí
tottam.

Á gyúsy
Én csak üres ágyübul csupa leheletemmel hat száz illyeket le dönthetek a földre. 

D eáky
Én pedig egy Auctor Classicust, kinek hire neve oda lett, újra talpra állíthatok.

Á gyúsy
De ugyan tartsa meg kigyelmed, Latoki Uram, a kezemet, ne talántan ki vony- 
nyam kardomat, és ezen büdös Deakos Professort négy részre szellyem.

Látóky
Kérem még-is Vitéz kapitány Uramat, ne cselekedgye ezt Gyöngyösi uram 
előtt, mert igen irtózik a vértöl.

Á gyúsy
Meg nem tarthatom magamat. Meg köll halnia. (Educit gladium.) 

G yönygyösy
Hadd el, fiam, az Istenért, ember ölést ne tégy. Tegyen ked egygyességet kö- 
zöttök, Latoki, én elmegyek.

SCENA SEXTA

(Agyusi hitül, Deaki előre, Latoki köztük)

Á gyúsy
Latóki Uram, úgy vélem: hogy ked-is az én részemre áll inkább, és mást senkit 
se fog Ítélni ollyat, aki méltóbb lenne nálamnál, aki ezen házba bé mennyen.

Látóky
(Ad Ágyúsium:) Igen-is olly vélekedésben vagyok, Vitéz Kapitány Uram. El-is 
hiheti a Tekintetes Ur. Ezen Deakius akkor jött bé Gyöngyösy Uramhoz, midőn 
én oda haza nem valék, másként bé nem lépett volna küszöbünkön. Egyre ké-

1226 földre
1232 üres; agyűbul; dönthetek; földre 
1240 vértol
1244 ölest; <vig> tegyen egygyesseget

1245 közottök 
1247 hátúi; köztük 
1249 reszemre 
1254 küszöbünkön
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1255

1260

1265

1270

1275

1280

1285

rem Vitéz Kapitány Uramat, allapodgyon meg addig itt békével, méglen én ma
gával fogok szóllani Deakiussal, meg cselekszem azt, hogy önként el vaka- 
rodgyon innét, és Vitéz Kapitány Uramat magát hadgya a háznál. (Ad Dea- 
kium:) Deaki Uram, hiszem láttya ked, hogy azon Kapitány csupa sült bolond, 
kegyelmed pedig okos és tanult ember, az ö ostoba szavait ne vegye ked oly 
nagyon szivére, nem hallá, mit beszélték előbb véle?

D eáky
Nem hallottam éppenséggel.

Látóky
Nem veszi észre, hogy meg némúlt?

D eáky
Igen el halgat vala, de miért?

L átóky
Azt mondám neki, Hallya ked, Kapitány Uram, úgy nezzen ked a szememben, 
amint igazán szóllok: Gyöngyösi Uram még el nem tökéllette magában, kit ve
gyen fogadott fíanak kentek közül, de énnálam el vagyon az immár rendelve, 
azt jól tudom, hogy katona ember soha bé nem tép a házunkba. Erre a szavamra, 
lattya ked, hogy fel ütötte az orrát?

D eáky
Sic est per Jovem optimum maximum. Hallyaked, Látoki Uram, ezen gondo- 
lattyáert kennek nem sokára ide küldök egy zsatsko aranyat.

L átóky
Igen szépen köszönöm ezen jó akarattyát az Urnák. De ne véllyeked, hogy én 
ezen szolgálatott magam hasznáért cselekedtem. Kicsinségemtöl fogva ki
mondhatatlan képpen kedveltem a tanúit bölcs embereket, a katonákat ellenben 
gyűlöltem, mint a vétkemet. Fö képpen ezt a kapitányt halaiba gyűlölöm. Mert 
örökké csak a katonai regulát és exercitiumot attakirozza, ha hozzánk jö. Ugyan 
foly pedig a nyála, ha ezen moslékba akad. Midőn elsőben beszéllettem vele, az 
egész fehtungozást meg mutatta nagy fittyel, igy álla nagy kevellyen, mint én, 
én pedig úgy allék, mint az Ur, ‘s-nekem jön nagy hirtelen, és igy meg döf, mint 
én most az Urat.

Á gyúsy
Ejha, ugyan dolgozik Látoki az én javamra, bár csak hamarább el kergetné innet 
azon téntás Deákot.

1260 beszelték 
1272 ütötte 
1274 o. m.
1277 vellyeked

1278 Kicsinsegemtöl fogva <igen> kimondhatatlan 
1278 bölcs
1280 vetkemet; gyűlölöm
1281 örökke
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1290

1295

1300

1305

1310

1315

Látóky
De azt is vegye fel Deaki Uram, melly bolond embernek kölletik lenni azon Ka
pitánynak, és melly keveset kői félni az Urnák tőle. Mennyen csak haza az Úr 
egy kevéség, maid hirt adok én osztán, menő időben jöjjön hozzánk leg alkal- 
matossabb. Gyönygyösi Uramat kegyelmed szeretetére hozom, és bizonyossan 
fianak fogattatom véle.

Deáky
Köszönöm, lelkem Látoki Uram, a zsatskó aranyat tüstént el küldöm.

Látóky
Éllyen egészségben, Proxime plura.

Deáky
Servus humillimus.

SCENA SEPTIMA 

Latoki, Agyúsi

Látóky
Prie Triumpha, Vitéz Kapitány Uram. Meg vettük a várat; soha szembe nem szál 
többé az Úrral Vitéz Kapitány Uramal, nem látta, miként kergettem haza ötét.

Ágyúsy
Láttam, egygyszer ugyan meg-is lükte ked, gondolom, jóval haza nem akart 
menni, csudállotam, hogy a beszédet olly békességes tűréssel halgathatta.

Látóky
De mit tehetett egyebet. Olly redves, rántzos, szurtos, tentas Deák még velem 
szembe merne szállani, tartanám én azt gyalázatnak. Most pedig javaslom Kapi
tány Uramnak, hogy haza mennyen, meg izenem, mikor kölletik Gyönygyösy 
Úrhoz jönni, ‘s-mikor leend az alkalmatos idő: azt többit hadgya reám; meg lesz 
ma, a minek meg köll lenni. Nem ül más Gyöngyösi Uram helyébe, hanem Kapi
tány Uram. De vallyon készen vadnak-e’ már a versek, a mellyekröl szollottam 
vala?

Á gyúsy
Készen igen-is, meg mondám a komornyikomnak, hogy mennél hamarébb le
het, Latoki Uram kezébe adgya.

1291 felni
1292 keveseg
1298 Ellyen; egészégben 
1304-1305 V. Kapitány

1307 egygyyerszer
1308 békesseges tűréssel 
1310 meg
1314 más <az> Gyöngyösi 
1314-1315 K. Uram
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1320

1325

1330

1335

1340

1345

Látóky
Jól vagyon. Most tehát Gyöngyösi Úrhoz bé megyek; és Vitéz Kapitány Uram
nak kerekét tolom előtte.

Á gyúsy
Adieu...

SCENA OCTAVA

Latoki

L átóky
Most bizonnyára okossan végeztem el a dolgom. Nem annyira dolgoztam azon, 
hogy nekiek szolgállyak, hanem, hogy pénzt nyerjek mellettek. Mert ha lelkem 
isméretére kérdezné valaki azt tőlem, a Deaki és a Kapitány közűi kinek igyek
szem reá nagyobb javára, azt felelném, annak, aki ennekem leg többet ád. Tud
ni illik a Deakit, aki nem sokára egy zsatsko aranyat küld: ha az nem volna, 
egygyikre se néznék jó szemmel. De ime, jön a Kapitány szolgája, a Peti. Ugyan 
facsarná a bajuszszát, ha volna. Hadd beszellye ki magát, mert valami gondot 
főz a fejében.

SCENA NONA

Peti, Latoki

(Hie loco Peti fortasse alter, potest ferre carmina, quia Peti habet multum.
Potest esse Christophorus.)

Peti
A ki katona Urnái vagyon szolgálatban, nints ám annak soha nyukta. Sem 
regvei, sem estve, sem nappal, sem éjszaka. Eredgy ide, eredgy amoda, tisztisd 
meg a csizmát, a puskát, söpörd ki a házat, vakard meg a lovakat, és ki tunná 
meg mondani, miket nem paratsolnak. Némelyszer arra-is kell vigyáznom, 
vallyon az Uram nem ittas e’? Ha akkor én-is ittas vagyok; no, ugyan csak bele 
veszünk a sárban. Egyszer jártam úgy vele, tudom, mikor Kosdrúl hazajöttünk 
gyalog. Ugyan hullottunk egymás után a tégla háznál a verembe. A kapitányom 
csak kiabált, Peti, Peti, Peti, én pedig: Kapitány Uram, Kapitány Ur, Kapitány 
Ur. Azon közben meg ölellyük egymást, ‘s-ugyan birukozunk; de ijettemben

1321 V. Kapitány 1343 söpörd
1331 többet 1346 veszünk; sarban; mikor<Ve röl> haza [részben olvas-
1335 fejeben hatatlan; föléírva: K osdrúl]
1337 <Peti> [föléírással betoldva:] C r is to f 1347 után <egy Üres Toban> a [föléírva:] Tégla
1338-1339 [A rendezői utasítás második tagmondatának 1348-1349 Kap. Uram K. U. K. U. 

olvasata bizonytalan.] 1349 közben
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1350 oily józanná lettem, mintha soha bort se láttam volna. De ime, itt látom Látoki 
Uramat. Szerentséssen jártam, nem külletett sohais keresnem. Mint vagy Látó
ki, miként aluttál az el múlt ejtszaka?

Látóky
Hallódé’ Peti, én valamit mondok néked. Nem azért, mintha én kevely volnék, 

1355 hanem csak Te miattad. Midőn böcsw'letes emberrel beszélsz, jól csomót köss az 
eszeden, és szépen szolly, ne beszély vele Té, ‘s-túval, engemet se Túnak nem 
hinnak, sem hallódénak. Én Latoki vagyok, avagy ha tiszségem szerént akarsz 
nevezni, Komornyik Uram.

Peti
ибо O, ne neheztellyen ked, edes Komornyik Uram, imhol vadnak azon versek, 

mellyeket az Uram csináltatott Gyöngyösi Uramnak Neve Napjára.

Látóky
Önnön maga csinálta ezen verseket?

Peti
1365 Igen-is. Ö a vers csinalásra igen alkalmatos, nem véllem, hogy az egész városba 

találtassák egy olly ember, aki egy óra alatt annyi verseket tudgyon csinálni. De 
rendes reaja nézni, midőn verseket szerez. ír egy kévésé, meg meg le törüli, 
megmeg fölibe ir. Hol vakarja a fejét, tudni illik az érzékenységek fel élesztésére.

Látóky
1370 Ha az Urad oly jó vers csináló, tudom, Te is tanultál valamit mellette, mert azt 

szokás mondani, aki kutyával hál, bolhássan kél fel, a farkassal ordítani, az eb
bel ugatni tanulsz.

Peti
Valóban. Tudnék-is én valamit, ha rá adnám a fejemet, a Természet engem 

1375 ugyan nagy vers szerzőnek rendelt, de mi haszna, iskolába nem jártam. A Ma
gyar verseket-is ugyan csak magamtúl tanultam; és ha reá adnam magamat, meg 
mutatnám, mit tudnék, csak éppen azokban az atkozott utolsó szókban ne 
köllene egyforma képpen ki menni. Azok tüstént meg ölnek engem.

Látóky
uso Aha, mit törődsz azon igen nagyon, hiszem a nem oly nagy boszorkányság. 

Peti
Tudom, hogy nem, de mihaszna. Ha annélkül akarok beszélni, nints, aki ki fog
hasson rajtam, de mihént az utolsó szokat nezem, hop, oda minden reményem.

1354 nékek
1355 böcsuletes 
1357 tiszsegem

1365 vellem
1368 érzékenységek
1371 aki <bolhá> kutyával
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1385

1390

1395

1400

1405

1410

Próbáltam minapába a szerentsémet, igy kezdettem a versemet. Ejnye, lám 
szemlélek egy fekete bikát; mert éppen akkor vivék volt a mészárlo székre; de 
nem volt annyi lelkem, hogy egy szót talallyak ollyat, melly egy formán meny- 
nyen ki ezzel: bikát. Facsartam a fejemet: Bikát, zihat, fikat, dicat, picát, de 
egygyiket se tehettem utanna. Ettül fogva fel hattam a vers csinálasban.

Látóky
Nékem immár most mennem kői, és e verseket Gyöngyösi Uram kezébe adnom. 

Peti
Légyen ked olly jó, beszellye ked reá Gyönygyösi Uramat, hogy az én Uramat 
fogadgya fiává, mert bizon meg érdemli.

Látóky
Igenis, meg leszen. Elly egésségben!

Peti
Köteles szolgája.

Finis Actus tertii

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA 

Polgári, Sohonnai

POLGÁRY
Ez immár oily gondolat volt, mellynél jobbat ki nem gondolhat egy könnyen az 
emberi elme. Ma bizonnyára, ha ezer lelke lészenis, el kölletik vesznie Agyúsi 
kapitánynak. Előttem a képe, midőn azon verseket el olvassa Gyöngyösi, hogy 
káromkodik, hogy atkozza minden pereputtyát Kapitány Uramnak.

Sohonnay
Úgy kölletik lenni a dolognak. Már Agyúsinak meg vetettem az ágyát; mellyen 
tudom, nem jó izűn hever. Azon leszek, hogy a Deakiustis azon lepedőre húz
zam. Ezt a kettőt egybe köl vesztetni, ‘s-azok veszekedtében az Urat Polgári 
Uramat nyertessé tenni.

1386 ollyat, <hogy> melly 1404 lészénis
1395 egessegben
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1415

1420

1425

1430

1435

1440

POLGÁRY
Oh, édes Sohonnai Uram! Ismét újra fel gyúlasztya bennem a reménységnek el 
aludt szikráját. Bizonnyára nints nagyobb nyomorúsága az embernek, mint mi
kor valamit kéván, és el-nem nyerheti.

Sohonnay
Soha semmin se törje Polgári Uram a fejét; csak állyon mostanában fére egy 
kévésé, mert Agyúsi Uramat látom jönni, ötét öszve köll vesztetnem Deakival.

SCENASECUNDA 

Agyúsi, Sohonnay

Á gyúsy
Vallyon ki ez itten? Vallyon ked e’, Sohonnay Uram? Úgy hallom, hogy az én 
ellenségemmel, ama Tentás Deakiussal egy követ fújnak kentek ellenem. Igaz 
lehet e’ az?

Sohonnay
Az az, én minden tanátsában és gondolattyában jelen vagyok, hogy meg tud- 
gyam, mit akar, és mit kohol újra Kapitány Uram ellen.

Á gyúsy
Mit kohol megént újra ellenem?

Sohonnay
Ollyat kohol és koholt, mellynek ha elejét nem veszszük, Kapitány Uram szé
pen le csúszik a székről. Látoki Uramnak nem sokára egy zsatskó pénzt fog kül
deni; mellyel bizonyossan maga javára fogja vinni Latokit, és utanna Gyöny- 
gyösit, és így ö ül a székre. Énnekem arról a pénzről valamit kell gondolnom, 
pedig hirtelen, mert nem sokára itt lészen a szolgája.

Á gyúsy
Talán bizony el akarja ked lopni tőle?

S ohonnay
Nem. Mi hasznára lenne a Kapitány Uramnak? Hanem mást gondoltam, ‘s-azt 
pedig a Petivel vitetem végben. Kérem, adgyon neki Kapitány Uram egy 
nagy zsatskót, azt töltse meg haszontalan dantesekkel, regi rósz kis penzek-

1413 remenysegnek 
1418 oszve 
1423 ellenségemmel 
1427 K. Uram 
1431 K. Uram

1434 székre. <Agy> Énnekem
1439 K. Uramnak
1440 K. Uram
1441 töltse
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1445

1450

1455

1460

1465

1470

kel, graschlikkel, rósz potrakkal, és czigány garasokkal, ‘s-mondgya meg neki, 
hogy Latokinak vigye. De midőn Deaki szolgája elejébe akad, úgy visellye ma
gát mint részeg.

Á gyúsy
Hát mi sül ki ebből?

Sohonnay
Én el hitetem a Deaki szolgájával, hogy a Peti zsatskójában két annyi pénz len
ne, mint a magajéban; ‘s-j avaslom, hogy a Petit a kortsmába bé vigye, és ennek 
részeg létében a zsatskót meg cseréllye. Gondollya meg azúr, Kapitány Uram, 
ha Látoki ki nyittya azon erszényt, és meg lattya a rósz pénzeket, hogy fog hara
gudni Deakiusra. Mit gondol Agyusi Uram ezen gondolatom felöl?

Á gyúsy
Soha ennél az ördög se gondolhat hamissabbat és furtsábbat, no ugyan meg 
adgyuk ma a Tentasnak.

Sohonnay
Csak mennyen bé az Ur, és készítse el a rósz pénzt, ‘s-külgye ki a Petit. (Abit 
Agyusi.) Úgy véllem, erre leg alkalmatossabb a Peti, mert a másik, a Kristóf 
igen szemérmetes.

SCENA TERTIA 

Sohonnay, Peti

Sohonnay
Gyöszte szaporán Peti, gyöszte.

Peti
Itt vagyok.

Sohonnay
Hadd lássam, tudnád e’ magadat ollybá tenni, mintha részeg volnál!

Peti
Igen is, főképpen, ha annyi égett bort iszok meg, a mennyit szamitnak két kraj- 
czáron.

1450 léteben; K. Uram 1469 egett
1457 kulgye
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1475

1480

1485

1490

1495

1500

SOHONNAY
A nem mesterség, de ma józanon köll részegnek lenned. Próbáld csak, én maid 
nézem, és meg mondom, mi kölletik még hozzá. (Hic titubat.) Ugyan, de 
beszélnedis köll.

Peti
De mit, ‘s-miként beszéllyek?

Sohonnay
Mennél roszszabbúl es bolondabb«/, annál jobb lesz, káromkodgy, szitkozodgy, 
eszednelkül járj.

Peti
Hai, hai, haj, itt vagy Te, Te Sohonnabül került gaz ember, takony pocz, álom tiha! 

Sohonnay
Jól vagyon, látom, hogy alkalmas vagy erre.

Peti
Aha. Te kalafinta, Te Sohonnai, Te cselefendi, akasztó fára való!

Sohonnay
Elég immár, elég, nem kételkedem éppen alkalmatos eszedről.

Peti
Gyöszte csak idább, Te imitt amott szedett, Te hollok eldele! Gyöszte’ csak, Te 
kocsi por, csere bogár, millióm mihaszna!

Sohonnay
Mi a Tatár? cselekszel? Hagy föl egyszer a bolondozasban!

Peti
így köll meg fogni az illyetén élhetetlen rósz embereket. Tüstént kettő harapom 
az karodat, Te varjúk étke, moslékos dézsa, rongy táska.

Sohonnay
Erezd a karom, mert mindgyárt nem veszem tréfára a dolgot!

Peti
Még belém akarsz veszni, Te szemét szekrény, bombott gofus, égetni való, 
kákom bákom, Fantsali feszület?

1472 reszégnek
1473 kolletik
1474 de <vala> bészelnedis 
1478 bolondulabb

1492 Tatár
1495 etke moslékos dézsa 
1499 egetni
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1505

1510

1515

1520

1525

SOHONNAY
Hagyd fel a bolondsággal, az Istenre kérlek!

Peti
Ugye bizony jól tudok bolondozni, ha akarok?

Sohonnay
Igen-is; Soha nem véltem volna annyit felöled.

Peti
De még más módon-is tudok. Ez a részegség csak ollyan volt, mint mikor sörtül 
avagy fitzkótúl részegedem meg, most olly részegséget mutatok, mellyet jó to
kai bortúl kapok: hallódé’ Te.

Sohonnay
O, hadd el edes lelkem Petim, elég lesz a fitzkó részegség... Hallódé pedig, Peti. 
Mihelyt észre veszed, hogy a Deaki szolgája jön, tüstént illy részegnek tedd ma
gadat; és ha egy fertálly pálinkára hiv, menny el vele, és vesd el a zsatsko pén
zedet, mintha holt részeg volnál! Értede’, mit akarok?

Peti
Igen-is, veszem észre, tudni illik én meg csalattassam magam, hogy ö csalat- 
tasson meg.

Sohonnay
Jól áltál latod, eredgy csak, és kérd el az Uradtúl a zsatskót! íme, jön Deaki ön
nön maga, véle-is akarok beszélleni.

SCENA QUARTA

Deaki, Sohonnai, Jankó

D eáky
Ita me Dii ament, soha nem veszhetett el jobban a Kapitány, mint mikor azon 
verseket oda atta Latókinak. De ugyan oda attae’ Jankó? No most meg adgyák a 
Kapitánynak azon bolond versek árát; tudom, ezen zsatskó pénz többet fog ten
ni Latokinál, mint a Kapitánynak azon bolond versei. Most vagyok immár jó re
ménységben. De ime, Sohonnait látom. Quid novi ex America?

1502 bolondsaggál 
1506 veltem
1508 részegség
1509 reszegedem; részegséget
1512 részegség
1513 eszre; reszegnek

1515 reszeg; ertede’
1520 önnön
1521 beszelleni 
1527 vershek arát 
1529 reménységben
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1530

1535

1540

1545

1550

1555

1560

SOHONNAY
Jai, Deaki Uram, igen tartok attúl, ne talántán meg nyerje az Urat a Kapitány. 
Annak szolgája, a Peti két ekkora zsatskó pénzt viszen Látokinak, és ha 
mindgyárt a versekkel gyalázatott vallis, viszsza állittya magát megént a sok 
pénzel, ki ütött engemet a gondolataimbúl.

Deáky
Tehát több pénzt küld ö, mintsem amennyi itt vagyon?

SOHONNAY
Mondám: a zsatskó két ekkora.

D eáky
Istenem mi tevő legyek, stetere comae et vox faucibus caesit, Jai ha valaki nem 
segit, emoriar miser.

SOHONNAY
Semmit sem kell félni. Valamint ennek előtte a versekkel reá szedtem a kapi
tányt, úgy reá köll most-is szednem ujjabb mesterséggel. A szolgája a Kapitány
nak ollyan részeg, mint a csap, ezzel olly tréfát lehet inditani, melly annál a 
másiknál sokkal eszessebb lenne. Deaki Uram szolgája, a Jankó mennyen elei 
bé, és hivja bé a korcsmára egy fertally égett borra, azonban mikor észre veszi, 
hogy igen a fejébe ütött, könnyen meg lehet cserélni a zsatskokat. Mit gondol 
Deaki Uram e felöl?

D eáky
Capio mentem et laudo artificium.

SOHONNAY
Azután mennyen el a Jankó Latokihoz azon nagyobb számú pénzel, és Deáki 
Uram nevével adgya néki.

Deáky
Opime optime! Hallode Jankó, heus Joannes, heus Joannes, heus Joannes! 

Jankó
Hem, hem, hem Domine Clarissime.

Deáky
Imhol egy zsatskó pénz, mellyel addég járj köröstül kasul a városon, méglen а 
Kapitány szolgáját elődbe jönni nem latod; olly részeg pedig, mint a csap.

1534 k i ü tö t t .... g o n d o la ta im b ú l [lapszélen betoldva.] 
1543felni
1547 egett
1548 goldol

1553 számú 
1558 Dn. Cl.
1560 kosül; varóson; meglen
1561 jönni
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1565

1570

1575

1580

1585

1590

Eredgy beszédbe vele, ‘s-vidd be egy vendég fogadóba, holott meg cserélhedd 
véle a zsatskót.

Jankó
Lehetetlen dolognak véllem ezt lenni, igen szemes legény a Peti, nehezen lesz jó 
vége el kezdett munkámnak.

Sohonnay
Az leg könnyebb Jankó, azt se tudgya ö ma, ha gyerek-e’ vagy leány, egeszlen 
le itta magát, leg könnyebb a részeget meg csalni.

Deáky
Hiszen csak próbáld a szerentsédet, nem sokat fog ártani, ha bele törik is a ké
sed. És ime, látom immár jönni Petit, vedd elő minden mesterségedet. Imhol a 
zsatsko. I bone, quo virtus tua Te vocat, i pede fausto.

SCENA QUINTA 

Jankó, Peti

Peti
Haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj, haj. Soha sem voltam illyen jól.

Jankó
(Seorsim.) Ugyan irgalmatlanúl részeg, bár csak itt volna közel egy korcsma, 
tüstént az enyim lenne az a pénz, avagy leg alább csak meg cserélhetném véle az 
erszényt.

Peti
(Seorsim.) Aha itt vagyok, ö kelme, aki a czigány garasok’ után lesekedik, ugyan 
meg csalom ma a pajtást. Hajszasza, hajszassa.

Jankó
(Seorsim.) Szegény Peti, oda lesz ma a pénze. Peti Te, hová mész?

Peti
Hop, hop. Még egyszer hopp hopp.

Jankó
Peti, hallyad a szómat.

1562 beszedbe 
1569 reszeget 
1571 törik; kesed

1572 mestersegédet 
1579 részég 
1583o
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Peti
Berdo.

Jankó
Jámbor.

1595 Peti
Te vagy itt, Jankó Pajtás? Mond meg az Uradnak Deákinak, hogy mai nap, mi
nek előtte le feknszik, fel akaszthattya magát.

Jankó
Mi okra nézve?

1600 Peti
Mert itt 50 vert tallér vagyon, több, mintsem ö akar küldeni Latokinak. Hop, 
hop, hopp hop. De térjünk bé ide egy kevéssé.

Jankó
Hadd el Peti. (Seorsim:) Most bizonyossan enyim a pénz.

1605 Peti
Igen szomjuhozom.

Jankó
Had kolompozzak az ajtón: hallya ked, korcsmaros Uram, egy szóra!

SCENA SEXTA

1610 Peti, Jankó, Csapiáros

Peti
Jo reggelt kennek, Csaplaros Uram.

Csapláros
Olly szokások van a részegeknek, az estvélyt-is reggelnek mondgyák. 

1615 Peti
Én bizonnyára erössen meg részegettem.

Csapláros
Emberi mód szerént cselekedtél.

1614 részegeknek, az<t> 
1616 feszegettem

1594 Jámbor 
1597 fekuszik 
1602 kévéssé
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1620

1625

1630

1635

1640

1645

Peti
És csupán eget bortúl.

C sapláros
Vallyon hol ittál, Peti?

Peti
A Varos korcsmáján jádzottam kártyára, nyertes voltam, abbúl tötettem ma
gamnak eget bort, de nem sokat, csak amennyi sört annak két krajczáron. Hop 
hop hop. (Cadit Peti.)

C sapláros
Szegény ember, én igen szánakozom az illyen együgyű részegeken. De tudódé’ 
Peti, a részegség ellen mi az orvosság?

Peti
Nem tudom.

C sapláros
A szeget szeggel köll ki verni, ezt nem azért mondom, mintha a boromat, avagy 
éget boromat erővel akarnám költeni, hanem azért, mert sokszor tapasztaltam, 
hogy használt.

Peti
Hozzon ked tehát még egy fertály éget bort, én ugyan nem szoktam annyit inni, 
hanem mikor a gyomrom fáj, hej, hallyaked, tögyön ked belé egy kis gyömbért- 
is, a ködök csömör esett ream.

Jankó
Hallódé, Peti Pajtás, legjobb volna, ha a zsatsko pénzünket-is a korcsmarosnak 
adnánk, mert itt könnyen el lophattya valaki tölünk.

Peti
Bizony jól mondád, hallya ked, Csaplaros Uram, vegye ked magahoz ezen 
zsatskót is addég, még iszunk. (Intrat Caupo.) Hop, hop, hop, Fratres, Fratres, 
hophop Caleres estote post molestam senectutem, nos habeunt fumus. Jankó, 
tudz illy szépen enekelni, én ezt egy deáktól tanultam, aki Arabiaba járt isko
lába.

1620 eget
1624 Varos; jadzottam; kártyára
1625 eget
1628 egyugyü; részegeken;
1629 részegség 
1634 őzért

1636 eget
1638 faj; tögyon
1639 ködok 
1641 penzunket-is 
1645 iszünk
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1655

1660

1665

1670

Deákul énekelni nem tudok, hanem Magyarul: Túrán vettem, ugyan szép ének 
ám ez, hát még ez: re re re re.

Peti
Nem tudok én így, hanem csak deákul: Para scintillata habet contemptata, 
magnum, magnum citabat Ceudium. (Exit Caupo, obibunt Peti dormire se 
fingit.)

Jankó
Csaplaros Uram: had alludgya ki ezen ember a részegséget. Ha nem köllene el 
mennem, meg várnám magam, még ki jozanodna, mert ez nékem igen jó pajtá
som, egy sincs hasonló hozzá a városba; kérem, adgya ki ked a zsatskómat.

Csaplaros
Nem tudom, mellyik a kedé, mind a kettő a ládába vagyon.

Jankó
Hozza ki ked a nagy óbbikat, a másik ezé az emberé, jól meg őrizze ked neki, 
méglen fel józanodik. (Caupo efert marsupium majus.) Ne sajnallya ked, Csap
iáros Uram, a fáradságát. Vigye be ked ezen Pajtásomat a korcsma házba, ne le
gyen itt az út félin, imhol az éget bor ára, fél óra után itt lészek én ismét.

C sapláros
Bízza ked ream a dolgot. Nem tudom, vane’ olly ember, aki azt merné szemem
re vetni, ha vagy egy pénz el veszet volna valaha a házamnál. Mindenét egész
len meg fogom tartani.

Jankó
Zniyen ked addig-is egésségben.

Csapláros
Köszönöm. Hallódé’ szolga, fogd a lábát, vigyük be a házba.

Jankó

1650 enek 1666 im h o l a z  eg e t b o r  a ra  [betoldva.J; fel; ismét
1661 ládaba 1669 hazamnál; egeszlen
1663 embere 1672 Ellyen; egessegben
1665 faradságai 1674 hazba
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1675

1680

1685

1690

1695

1700

SCENA SEPTIMA

Jankó

Jankó
Hála legyen az Istennek, itt vagyon immár a zsatsko, mellynek el nyeréséről 
eppen kétségben estem. Most már mit tegyek vele, oda adgyam e’ egészlen 
Latoki kezében, avagy ki végyek belőle magamnak annyit, amennyivel több va
gyon benne, mintsem az uram adott? Én bizonnyára ki veszek belőle valamit.

SCENA OCTAVA

Latoki, Jankó

Látóky
Hallódé’ Jankó, mit csinálsz? Bizonnyára rószszúl jársz, ha amit az urad read 
biz, hogy hiven vigyed végben, abban hivetlennek talál. Minek akarod fel nyit
ni a zsatskót?

Jankó
(Seorsim.) Most tudta ide hozni a tatár, mikor én ...

L átóky
Igen sokat hiszen néked az Urad. Miért kukucskálsz mindenben belé, még ab- 
ban-is, ami le vagyon petsetelve?

Jankó
Előbb az utón el estem volt Latoki Uram, ‘s-meg akartam olvasni a pénzt, ha 
vallyon az ötven tallerbúl el nem vesztettem e’ valamif; készebb volnék aztat a 
magamébúl ki pótolni.

Látóky
Ez már igassagos emberhez illő gondolat.

Jankó
Én bizonnyára egy pénzt se vettem ki belőle.

Látóky
Igen-is, el hiszem én azt kennek. Ezen pénz, amint veszem észre, én hozzám tar
tozandó.

1678 Halá 1695 valami; készebb
1679 kétségben; egeszlen 1702 eszre
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1705

1710

1715

1720

1725

1730

Igen is, az uram alazatossan kéri, meltoztassék ezen kis költségemet el venni.

Hoc pertinet ad finem.

Jankó

SCENA NONA

Gyönygyösy, Polgáry, Sohonnay

G yönygyösi
Oh, édes Polgári Uram, az isten fizesse meg kegyelmednek ezen hozzam ki mu
tatott akarattyát, valóban már ennek elötte-is inkább kedveltem én az Urat, fiam 
Uramat, mint ama két kérkedékeny két szinti embereket.

P olgáry
Hogyha hasznára voltam Uram Atyám házának, nem kévanok ezen jó tétemé- 
nyért egyebet, hanem örök emlékezetet.

G yönygyösy
Ugyan-is mennél kevesebbet óhajt kend, annál méltóbb kigyelmed, hogy többet 
nyerjen. Régtül fogva akarám én az Urat, Polgári Uramat fiamnak fogadni, de 
attúl tartottam, hogy mivel az felesége igen torkos, ne talántán el prédallya min
den jószágomat életemben.

Sohonnay
Valóban nagy veszedelmet hárított le ma Polgári Uram e háztól.

G yönygyösy
És ugyan ezen jó akarattyért, ime mindenek hallatára, akik itt jelen vannak, ki 
nyilatkoztatom akaratomat. Mivel ama két sas keselö, kormos kányái, Deaki es 
Agyúsi az én házamat sok jó téteményemért meg akarák vesztegetni, sőt funda- 
mentomábúl fel fordítani, Polgári Uram addig maga vitézségével el tavoztatta 
tőlem és házamtúl a veszedelmet, fiamnak fogadom, és még éltemben bele ül
tetem a jószágomban, és errül tüstént bizonyos emberek előtt kezem Írását 
adom.

P olgáry
Ezen hozzam ki mutatott kegyelméjért Uram Atyámnak kezeit alázatossan 
csokolom. Iparkodni fogok, hogy nem külömben visellyem magamat mindé-

1705 költségemet
1707-10708 [Hiányzik a scena és a három szereplő neve.]
1720 tétemenyért
1717 annál <többet> méltóbb
1719 az <annya> igen [föléírva:] fe lesége-, tálántan
1720 jószágomat

1724 hallatara
1726 hazamat; tétemenyemert
1727 fundamentomabúl; vitézségével
1729 jószágomban, <bizonyos czikkelyeket> és tüstént; Írását
1732 kegyelméjert; Atyámnak
1733 külömben

539



1735

1740

nekben, mintha valóságos Termeszei szerint való fia volnék Uram Atyámnak, 
de ezen jó akarattyát bővebben fogom oda bent meg köszönni. Tik azomban, 
kedves halgatoim, ezen szerentsemmel velem együtt örüllyetek, és Gyöngyösi 
Uram kedvéjért kezetek öszve csapásával örvendező jelt mutassatok, és ellyetek 
egésse'gben.

Finis die 8a Aprilis 1770 
die Dommica Palmarum

A MŰ ADATAI

A mű kézirata az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található (Föl. Hung. 10.), szövege 
itt jelenik meg először. Háhn Adolf ismertette röviden Dugonics másik darabjáról, a T á rh á zn á l szóló 
cikkében: H áhn  1882. Tud róla P ró n a i 1903. 61, P r ó n a i-C s á s z á r  1915. 216, K ilián  1994. 373. (Vác 
nr. 111); tárgyalta K o lo z sv á r i 1938. 20-24, D e m e te r 1989c. 150-151, 1993 . 34, 37,41^44,47, 1995. 
55, 57, 61, 62, 64, 1998a. 80, 1998b. 343, 347, 2000. 326-7. Dugonics feldolgozta a művet O pim iu s  
címen latinul, majd a magyar nyelvű G y ö n yg yö sy  után T árh ázi címen (lásd kötetünkben: 13-14. sz.) 
ismét átdolgozta.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A szerző Dugonics András; életrajzát 1. a 8. sz. darab jegyzeteiben.

FORRÁS

A forrás kérdését H áh n  1882 tisztázta. A mű közvetlen forrása M. G. August Detharding 
B ra m a rb a s c. komédiája, mely Johann Christoph Gottsched kötetében (D ie  D eu tsc h e  S ch aubühne. 
Leipzig, 1746.) jelent meg. (Erről 1. még B le y e r 1909.) A B ra m a rb a s forrása viszont a dán drámaíró, 
Ludvig Holberg T yb o e  J a k a b  c. darabja (1724). Holberg francia és olasz mintákat is követett, s a darab 
rokonaként említik még Plautus H etven k ed ő  ka to n á já t és Terentius H eréitjét.

A B ra m a rb a sb a n  három kérő verseng a szép Leona kezéért: egy hetvenkedő katona (Bramarbas), 
egy „iskolabűzű” pedáns iskolamester és egy vagyontalan, ám viszontszeretett ifjú. A leány özvegy 
édesanyjának neve napjára írandó költemény a szobalány ötlete, s Bramarbas inasát csalják tőrbe. 
A tőrbecsaló Schlaukopf, tipikus ingyenélő figura, parazita. Ez is arra indíthatta Dugonicsot, hogy a más
kor is szívesen használt S oh on n ay nevet adja a magyarított figurának. A forrásban megvan tehát a két 
kérő vetélkedése, a versszerzés, a zacskó pénz bonyodalma, s végül a lányos háznál a két kérő csetepa
téja is, melyet a harmadik kérő csendesít le.

Dugonics G y ö n y g y ö s y je  tipikus expurgáció: a szerelmi tárgy helyébe az idős, gyermektelen 
Gyönygyösy örökbefogadási szándékát teszi, azért küzd a három fiú-jelölt. Innen azonos már a bonyo
dalom, s a végső megoldás is.

A darab különösen kedvelt a korban, nem Dugonics az első feldolgozója: az ugyancsak piarista 
Pállya István R a v a szy  é s  S ze ren csé s c. darabjában (lásd a II. kötetben) ugyanehhez a témához fordult, 
már 1768-ban. Dugonics -  mint láttuk -  többször feldolgozta, s végül e témához nyúlt pozsonyi kispap

1734 valóságos Termeszei; volnék 1737 örvendező; ellyetek
1735 köszönni, <addig-is kedves halgatoim> Tik 1738 egessegben
1736 szerentsemmel 1740 Dnica
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korában Fejér György is. (Fejér György darabját, életrajzát 1. RMDE XVIII. sz. 3. kötetében.) Érde
mes tehát áttekinteni a Holberg-Detharding-dráma szöveggel ismert magyarországi feldolgozásait:

1768 veszprémi piarista iskola 
1770 váci piarista iskola 
1770 váci piarista iskola 
1789 (Pest?)
1789 pozsonyi szeminárium 
1792 Pest

Pállya István: R a v a szy  é s  S zeren csés  
Dugonics András: O p im iu s (latin)
Dugonics András: G yö n yg yö sy  
Dugonics András: T árh ázi 
Fejér György: A  tis z tsé g r e  v á g yó d ó k  
Dugonics András: T árh ázi é s  a  sz ín é szek  (töre
dék)

Az 1792-es, töredékben maradt T á rh á zi é s  a  sz ín é szek  elején Dugonics visszautal saját legkorábbi 
feldolgozására: „Ezen Játékot még 1769-dik Esztendőben szabadon írtam deákul. Tőllem el-veszvén, 
magyarra fordíttatott a’ Posonyi Kis-Pap Urak által 1789-dikben, és ott Länderer úrnál ki-is nyomtat
tatott. Én régi írásaimat elő-vévén, újra ki dolgoztam a’ játékot, és a’ Budai Jadzó színre alkalmaztat
tam 1792dik esztendőben.” A T árh ázi említett kiadása nem létezik, megvan azonban Fejér György da
rabjának 1790-es pozsonyi kiadása, Dugonics talán erre gondolhatott. Fejér György 1785-90 között 
tanult a pozsonyi szemináriumban, a Holberg-Detharding darabból készült expurgációját a kispapok 
1789 farsangján játszották. A szakirodalom eddig vagy Pállya István említett darabját, vagy egy isme
retlen magyar nyelvű expurgációt tekintett Fejér forrásának. Érdemes ezt a nézetet úgy módosítani, 
hogy Fejér egyik forrása Pállya R a v a szy  é s  S ze ren csé se , míg a másik Dugonics 1789-es T á r h á z ig  le
hetett. (Bár: ha Pállya 1768-as, nyomtatásban a korban meg nem jelent drámáját ismerte Fejér, miért 
ne ismerhette volna Dugonics Vácott bemutatott G yönygyösy)é\.7)

P á lly a : Dugonics: Dugonics: Dugonics: Fejér:
R a v a szy  é s  G y ö n yg yö sy  T á rh á zi (1 7 8 9 ) T á rh á z i és a  A  t is z tsé g r e  
S ze r e n c s é s  s z ín é s z e k  v á g y ó d o k

( tö re d é k )

Cél szenátorság örökbefogadás örökbefogadás Tárházi-lány gubernális
keze posztja

Kinek a Bíró Gyönygyösy Tárházi Tárházi Bagoli Lőrintz
kegyéért (címszereplő) (címszereplő) (címszereplő)
versengenek

„Parazita" Ravaszy Sohonnay Sehonnai Ravaszkay Fantsali
cselekmény
-bonyolító

Sikeres Szerencsés Polgáry Polgári Polgári Kányái Miklós
pályázó (szegény) (szegény) (szegény) (szegény) (gazdag)

Sikertelen 1. Csörgő l.Ágyúsy l.Ágyúsi l.Ágyúsi 1.Farmatringosi
pályázók 2. Deákius 2. Deáky 2. Deáki 2. Deáki 2. Téntási
és Orbán

szolgáik 1. Péter l.Peti 1. Pistoli, Peti l.Karabényi 1. Fegyverneki
2. János 2. Jankó 2. Téntai Pistoli 2. Patvarszki

2. Téntai

Mindenes Istók inas Látóky Gondosi Gondosiné Deáki

Poéta Kőrösy Nagy Versei Versei Rendes Gétzi
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Mind Pállya, mind Fejér darabja iskolai célú és szempontú expurgáció. Pállyánál a szenátorság 
elnyerése érdekében a Bíró kegyeiért vetélkednek a jelöltek, Fejérnél az új gubernális címét remélik a 
régitől. Dugonics 1770-es és 1789-es átdolgozásaiban egy gyermektelen gazdag fiává akar lenni 
mindhárom jelölt. (Alapvetően más a hivatásos társulat számára készített, 1792-es töredék.)

A magyar nyelvű expurgációkat összehasonlító táblázat is egyértelműen bizonyítja Dugonics szer
zőségét a G y ö n y g y ö sy  és a két T árh ázi esetében. (E lő ző  o ld a lo n )

Az iskolai színpadra, s így művelt, értő diákközönségnek szánt G y ö n y g y ö sy  ben jóval több a hu
morforrásként szolgáló latin szöveg, mint az 1789-es T árháziban . (A továbbiakban lásd erről az 1789- 
es T á rh á zi jegyzeteit.) A G y ö n yg yö sy  rövidebb is a T árh ázin á l, méghozzá az utolsó jelenetek hiányoz
nak. A G yö n yg yö syb en  nem aknázza ki a zacskóba rejtett hamis pénz illetve az otromba köszöntő vers 
korábban elindított, komikus dramaturgiai lehetőségeit: nem tudjuk meg, milyen botrány kerekedik 
mindkettőből, csupán a két hebehurgya önjelölt kegyvesztésének és Polgáry kiválasztásának tényét 
látjuk, egészen kurtán-furcsán.

Az öreg Gyöngyössy monológja (III/l.) Plautus M en a ech m i)éb ő \ való, Dugonics saját M enekm us  
expurgációjából (1766) csaknem szó szerint ültette át a G yö n g yö syb e  az említett részletet.

ELŐADÁS

Dugonics az O p im iu st -  az 1792-es T á rh á zi é s  a  sz ín é szek h ez fűzött jegyzet tanúsága szerint -  
1769-ben írta, 1770. május 24-én fejezte be, majd 28-án mutatták be, délután 5 és 7 óra között, Vácott, 
Migazzi Kristóf kardinális jelenlétében (N a g y  1883. 333.).

Dugonics a G y ö n y g y ö sy t a kézirat utolsó oldala szerint 1770. április 8-án fejezte be (Finis d ie  8a  
A p r ilis  1 7 7 0 ). Egyértelműen az előadatás szándékára vall a sok kiszólás a nézőkhöz és a mű tapsra fel
szólító plautusi zárlata. A címlap tanúsága szerint 1770-ben mutatták be a darabot. A kézirat második 
felének piszkozat jellege arra mutat, hogy a darab sietve, esetleg már a próbákkal egy időben készült. 
Ezt támasztja alá néhány kapkodó szerepnév-átjavítás is, pl. P e tit  e g y  alkalommal C h rístoph oru sra  
változtatja, s bár a J a d z ó  S ze m e lly e k  között feltünteti K r is tó fo t, Ágyúsy komornyikjaként, a továb
biakban ennek nincs nyoma, a szereplő nem szólal meg.

Az O p im iu st és a G y ö n y g y ö sy t tehát párhuzamosan írta, s mindezek alapján nem dönthető el, hogy 
melyik bemutatója volt előbb. Elképzelhető, hogy a G yö n yg yö sy  tisztázatnak induló kézirata azért vál
tozott menet közben piszkozat jellegűvé, mert ezt mutatta be Dugonics hamarabb, és sietnie kellett a 
befejezéssel. Ezt támasztja alá az a már említett tény is, hogy a G yö n yg yö sy  rövidebb a TárházináX, be
fejezése kapkodó. Mindez arra vall, hogy a szerzőt igencsak szorította a bemutató ideje. (A két darab 
közti további különbségeket az 1789-es T á rh á zi jegyzeteiben tárgyaljuk.)

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A kézirat kezdetben tisztázat, később egyre inkább fogalmazvány jellegű. Ezért nehezen olvasha
tó, sok benne a javítás, betoldás, föléírás stb. Részben ennek következménye, hogy sokszor eldönthe
tetlen a kis vagy nagy kezdőbetű: ilyenkor a mai helyesírás alapján döntöttünk az írásmódról. Mondat
kezdő helyzetben viszont gyakori a kisbetű, ezeket jelölés nélkül javítottuk. Igen sok az ékezethiány, 
ezeket az értelemzavaró esetekben javítottuk. A szerzői utasításokat általában a margón tünteti fel Du
gonics, s egy-egy jellel kapcsolja a szöveghez, ezért az instrukciókat jelölés nélkül a szövegbe illesz
tettük. Feloldottuk a számos rövidítést: pl. a kettős mássalhangzót jelölő vízszintes vonalat a betű fö
lött, а -пак, -nek  toldalékot helyettesítő kk-t, a Kapitány helyett álló K .-t stb.

A szerepneveket Dugonics rövidítve tünteti föl, mi e rövidítéseket feloldottuk és egységesítettük, 
csak a szövegben előforduló szerepneveket tartottuk meg eredeti alakjukban. Említettük, hogy a J a d zó  
S zem e llye k  között szerepel K ris tó f, Ágyúsy komornyikja, a továbbiakban azonban ennek nincs nyoma 
(kivéve egyetlen alkalmat: a III. felvonás 9. jelenetének nyitó szerepfelsorolását), a szereplő nem szó
lal meg, ezért ettől a szövegközlésben eltekintettünk.
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NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

A darab elsődleges humorforrása az öntelt, de gyáva k a to n a  szájhősködése, továbbá az ostoba, ál
művelt, de műveltségét, nyelvtudását állandóan fitogtató p e d á n s  okoskodása, ezért igen sok a hibás 
idegen név illetve idegen nyelvű (főleg latin, német, francia) szöveg. Ajegyzetekben nem javítottuk a 
nyelvi-nyelvtani hibát, hiszen épp ez a humor forrása; a hibás nyelvi megoldásokból következően 
azonban a sajtó alá rendező fordításai, magyarázatai sem tökéletesek. Dugonics sokszor a diákok által 
érthető halandzsaszöveget írt, melynek a jegyzetben igyekeztünk ugyan értelmet adni, de fordításunk 
csak egy a több lehetséges értelmezés közül.

A latin szöveg olvasata és magyarázata K iliá n  Is tvá n  munkája.

45 e l  h ite tik  -  elámítják
47 a tta k iro z  -  támad

rech tzu m k erd á l -  kb. jobbra tartva halad (katonai műszó) 
p r é s e n tá l -  jelentést tesz

48 b r ig á d é r ó l -  sorakozat
49 A u c to r  -  szerző

Q u o d lib e tu s -  emlékkönyv (itt ál-műszó)
C a teg o rem a tik u s -  lexikonra vonatkozó ál-műszó 

65 tru p p o k a t -  seregeket 
85 S t -  Pszt!

125 A u d ia t -  itt: tudós, tanult (szó szerint: hallja)
172 d e  ea d em  -  nemesi előnév gúnyos-tréfás változata 
187 K ö s d  -  Nógrád megyei falu 
199 B a c c a la re u s  -  a legalsó egyetemi fokozatot elért 
211 L ite r a ti -  írástudó, tudós
218 m o n s z u r - monsieur: úr
219 S ző g y  -  valószínűleg a Győr megyei Szőgye
220 F ran ko  tu tto  -  kb. rendben
250 R o s o lio  d i  b o lo n y a  -  bolognai likőr
261 k ö rö m  fe k e té n y it  sem  b im a k  -  nincs birtokuk
272 N a g y  S zá l -  Nagyszál (Váctól északra fekvő, Pest megyei hegység)
281 K a sz ta liu s  kú t -  kasztíliai forrás az Olümposz lábánál 
287f e r tá ly  -  negyed 

é g e t b o r  -  pálinka
332-334 d e  C erta  M ach in a  m agn ae  u tilita tis , e t  ex igu i su m tu s qu a  a d  T em plam  C a rd in a litiu m  S ta tu ae  

S an ctoru m  a  p u eru lo  a ttra h i p o ssu n t -  egy hasznára nézve nagy, költségeire nézve igen kicsiny gé
pezetről, mellyel a bíborosi templomba a szentek szobrait gyermekkorunkban szállítani lehetett. 

339-340 ta m q u a m  S ed a ti J u d ic ii P ro fe sso ra  -  mintegy az elhalasztott ítélet professzora 
340 O h M a x im o  re i le tte ra r ia e  d e tr im en to  -  az irodalom legnagyobb kárára
324-343 Tum C a n ta re  sim u l tum  d e le c ta r e  p a r a tu s  -  éneklésre avagy egyben gyönyörködésre kész 

vagyok
347 О  Tu ve rva c tu m  in P a tr ia  c ra sso q u e  su b  a e r e  n a te -  ó, te hazádban ugaron hagyott föld, aki ke

mény vastól születtél (= ó, te ostoba, fajankó)
348-349 q u o d  in p r o p r io  lo c o  vagyon , tra n sfe rá lta tik  a d  im propriu m  -  mely saját helyén vagyon, át

helyeztetik máshová
356-357 S a cra  fa m e s  q u id  n on  m o rta lia  c o g is  P e c to ra  -  szent szükség, mit nem kényszerítesz a ha

landó szívekre
360 P ecu n ia e  o b ed iu n t o m n ia  -  a pénznek minden engedelmeskedik 
367 m ei r iv a le s  -  vetélytársaim
379 G ofu s -  kb. nagydarab, otromba ember (1. még: 1499. sor)
393 p r o s a  vagy a l ig a ta  o ra tio h o z -  prózában vagy versben írt beszédhez 
397 N ih il a d  R om bu m  -  kb: fölösleges.

su rd o  fa b u la m  n a rr a s -  süketnek mesélsz
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409 é g e t b o ro zn i -  pálinkázni (1. még többször)
414 M a g n a ru m  in ven tion um  -  nagyon invenciózus, leleményes, tehetséges
415 M e H ercu le s  d ig n u m  p a te l la  o p ercu lu m ... -  Herkulesre, a födő méltó a fazékhoz
419 O p p o r tu n ita s  ip sa  non  p o tu it  m ih i o p p o rtu n iu s  o ccu re re  -  Soha nem lehetett alkalmasabb pilla

nat ennél, Testvér Uram.
427 v e n e ra b ilis -  tiszteletre méltó
460 L ic en tia  p o e tic á n a k  -  költői szabadságnak
479 E la m ita n i -  közel-keleti nép (Ószövetség)

L ip s ia i -  lipcsei
486-488 ve rse lé s rő l, v e rsso ro k ró l, s tró fá k ró l van  szó:

H ero icu m  -  hősi verselés (hexameter)
P en ta m etru m  -  pentameter
S ca zo n ticu m  -  scazont, szkázont (jambikus sor)
A sc lep ia d eu m  -  aszklepiadészi
J am bicu m  p u ru m  ill. im pu ru m  -  tisztán ill. nem tisztán jambikus 
S a pph icu m  -  szapphói
d im etru m  ja m b ic u m  a ca ta lec tu m  -  kétütemű jambikus acatalectus (acatalectus: csak teljes vers
lábas)
G lycon iu m  -  glükoni 
A d o n iu m  -  adoniszi 

503-504 ven a  P o é tik á m  -  költői vénám 
504 E n th eu s -  lelkesültség

d iv in u s fu r o r  -  isteni őrület (hevület, ihlet értelemben)
511 C arm en  -  dal, vers
512 p la ib a s s a l -  plajbásszal, ceruzával
516-517 G y ö n yg yö s iu s  h ero s! Tua M a te r  e s t  S tu lta , Tu vero  e s  S tu ltio ra , G en era tio  tu a  S tu ltis s im a  -  

Hős Gyönygyösy! Az anyád ostoba, te még ostobább vagy, nemzetséged pedig a legostobább 
519-520 T o ld i M ik ló s ill. v ité z  k a d a r  H is tó r iá ja  -  16. századi eredetű ponyva-históriák
556 b a g a te lla  -  hitvány
557 M á rja so k a t -  máriás: Szűz Mária képével díszített, húsz krajcár értékű ezüst váltópénz 
584 C se le fen d i K a la fin ta n a k  -  csalafintának, gazfickónak
611 A rm a d a  -  hadsereg
612 B r ig a d á jiv a l -  brigádjaival, egységeivel 
621 B u rku s -  porosz
638 L a n d su t -  Landshut: bajor város 
644 za b  -  záp
651 N a b u c h o d o n o zo r -  babilóniai uralkodó
660 h á rm a s H is tó r iá b a n  -  Haller János népszerű magyarításában (kiadása: 1695)
674 m a  f o a  -  hitemre
790 N e s c io  u tra  s i t  p u lc h r io r  -  nem is tudom, melyik szebb 
822 A b e l  c s á s z á r  -  nincs ilyen
822 N a b u c h o d o n o zo r -  babilóniai uralkodó (nem próféta)
824 P h a ra h o  -  fáraó
825 C la r iss im u s -  leginkább tiszteletre méltó, legelőkelőbb 
838 B e llo n a  -  a hadakozás római istennője
847 T h ersite s -  az Odüsszeia szereplője, nem király
848 A e so p u s -  Aiszoposz: görög meseíró, nem herceg 
856 T antz m a js te r tú l -  táncmestertől
867 f e c h tir o z á s  -  vívás (1. még a 872. sort)
912 P o tz  h u n d ert ta u sen t m iliő n  P a r d iő  im m orta le , m o n fe c ze n  -  (több nyelven kb.:) teringette
913 P ed a n tu s  P ed a n ta  p ed a n tu m  -  a tudálékos ostoba jelentésű „pedáns” melléknév alakjai 
938 f e l  c z ifrá zn o m  -  kiöltözködnöm

1027 O b e r s te r  -  ezredes
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1028-1029 L audon , N á d a sd y , H a d ik  -Gideon Ernst Laudon (1717-90), Nádasdy Ferenc (1749-1800), 
Hadik András (1710-90) a korszak híres és magas katonai rangot elért vitézei 

1050 S a lit  g au d io , e t  la e titia  c o r  m eu m  -  örömében, vígságában ugrál a szívem
1053 in c o rp o r ib u s  a ttr a c tio  -  testekben vonzás
1054 q u a lita te s  o c c u l ta e ' -  rejtett tulajdonságok
1055 v is  o ccu lta  e i f e r e  m a g n e tica  -  rejtett és szinte mágneses erő
1065 m e n ő  A rg u m en ta  S a n ita tis  -  kb.: az egészségnek minő ereje
1066 f a c ie s  e s t  sp ecu lu m  va le tu d in is , p r o u t vinum  m en tis -  az arc az egészség tükre, mint a léleknek 

bora
1072 M o n stra  h o rren d a  in gen tia  -  félelmetes és hatalmas szörnyűségek 
1077 in re  l itte ra r ia  -  irodalmi dolgokban
1079-1080 D e  P a tr ia  H o m eri, D e  M a tre  A en eae , D e  P a tre  R om uli, D e  D e a  E g eria , D e  L ib r is  S yb il-  

lin is -  Homérosz hazájáról, Aeneas anyjáról, Romulus apjáról, Egeria istennőről, a Szibilla- 
könyvekről

1080 B a cca la u reu so k  -1. a 199. sor jegyzetét
1081 te rm in a lh a tta k  e g y  m a t é r i á t - a . m.: végezhettek egy tárggyal
1083 d ise rtu m  d e la s sa re  v a len t fa b iu m  -  képesek elhervasztani az elültetett babot 
1084—1086 O p e r á t p u b lic á lta k  exc. Gr. d e  C la r is  A n d re is , d e  d o c tis  m a re  u to rib u s S a rto r ib u s S u to 

r ib u s P a s to r ib u s  e t  C e te ra  -  művet adtak ki pl. Clarus Andrásról, tudós kalmárokról, szabókról, 
csizmadiákról, pásztorokról, stb.

1086 О  T em p o ra  о  M o res  -  Ó, idők, ó erkölcsök!
1087 e d it io  -  kiadás
1091-1095 cu m  e t s in e  n o tis  varioru m , T aubm anni, G ra ev ii, G ron orii, P erizo n i, B o th orn ii, Ta- 

n aq u illi, F abri, S ca lig er i, S c io p p ii, C le r iv i K a p ero n ev ii, B urm anni, D a v is ii, in fo lio , in q u a r to  in 
8 °  in 1 2 °  1 6 °  in usum  D e lp h in i a p u d  M an u tiu s, S teph an os, P lan tan os, V ech elios, G ryp h io s , E lze-  
vir iu s , F roben iu s, cum  e t s in e  in d ic ib u s n ecesse tis , P raefa tion ibu s, P ro lo g is , G a lea tis , e t  non  
G a le a tis  -  Taubmannus, Graevius, Gronorius, Perizonius, Bothornius [helyesen: Boxhornius], 
Tanaquillus, Fabrius, Scaligerus, Scioppius, Kaperonevius klerikus, Burmannus, Davisius [he
lyesen: Ravisius] jegyzeteivel vagy a nélkül, Delphinus használatára Manutiusnál negyed, nyol
cad, tizenketted és tizanhatod íveken; Stephanusokat, Platanusokat, Vecheliusokat, Gryphiu- 
sokat, Elzeviriusokat, Frobeniusokat a szükséges mutatókkal és anélkül, előszavakkal és 
prológusokkal, galateusokkal és anélkül. [Valóságos vagy majdnem valóságos nevek kevered
nek fiktív-halandzsa nevekkel.]

1096-1097 a  T o g a  P ra e te x tá t  a  to g a  la tic la v ia v a l kon fu n dálta -  a bíborral szegélyezett tógát (ma- 
gistratusoké) a bíborcsíkos tógával (tanácsbelieké) összekeverte 

1104 in te r  S en a to re s  e t  E q u ite s  R o m a n o s -  a római szenátorok és lovagok között
1109 in C o n sessa  a ca d em ico ru m  -  az akadémikusok ülésén 

d isp u tá im  -  értekezni
1110 d e  d iffe ren tia  C a lc e i R om an i e t H e tru sc i a n tiq u io r is  -  a római és a régebbi etruszk saruk különb

ségeiről
1140 h u n d ert tau sen t, p o t z  ta u sen t m ilita  -  teringette!
1165 o f f i c i r -  tiszt 

S ch ild va ch to n  -  őrségben
1166 p r a e s e n tir o z ta tta  -  jelentést kért
1173 k o tzp e rd e  -  kb.: semmirekellő
1174 k o m p á n iá t -  társaságot
1174—1175 p lu to n  ra jszo zo m , linksz, u n d  re ch ts  in a va n cz ira  -  katonai vezényszavak (halandzsaszö

veg)
1189 C an on ok  -  ágyúk 
1192 A lv a r u s -  latin nyelvtan szerzője 
1196 cu m  n o tis  e d á li t -  jegyzetekkel kiadja 
1208 P ir in c e p is ta  -  principista, alsóbb osztályos

A lv a r is ta  -  kb. latin nyelvtanos; vö. az 1192. sor jegyzetével (Alvarus)
1210 le g itim e  p ro m o tu s  M a g i s t e r - törvényesen kinevezett magiszter
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1221 L a n d s u t - 1. a638. sort 
1224 L yp s ia  -  Lipcse (1. a 479. sort)
1229 M a n u scrip tu m  -  kézirat
1274 S ic e s t  p e r  J o vem  o p tim u m  m axim u m  -  ez a legjobb és leghatalmasaab Jupitertől származik
1281 e x erc itiu m o t a tta k iro z za  -  a gyakorlatot vezényli
1283 fe h tu n g o z á s t -  vívást
1298 P ro x im e  p lu ra  -  legközelebb többet (mondok)
1300 S erv u s h u m illim u s -  legalázatosabb szolgája 
1304 P ie  T riu m ph a  -  kegyesen ülj győzelmi ünnepet 
1324 A d ieu  -  Isten vele 
1346 K o s d rú l -1. a 187. sort
1441 d a n t e s - játékpénz, hamispénz
1442 g ra sch lik k e l -  fillérekkel, garasokkal

p o tra k k a l -  poltrákkal; poltúrák: félgaras értékű váltópénz(ek)
1485 k a la fin ta , c se le fe n d i -1. az 584. sor jegyzetét 
1490 k o cs i p o r -  haszontalan
1499 b o m b o tt gó fu s -  kb. ostoba, otromba (vö. a 379. sor jegyzetével)
1525 I ta  m e  D ii a m en t -  Úgy szeressenek engem az istenek 
1529 Q u id  n o v i ex  A m e r ic a  -  Mi hír Amerikából?
1540-1541 s te te re  co m a e  e t  vox  fa u c ib u s  c a e s it ... e m o r ia r  m ise r  -  A hajam égnek áll és torkomon 

akad a szó ... nyomorultan meghalok
1551 C a p io  m en tem  e t  la u d o  a rtific iu m  -  Értem az eszedet, dicsérem a mesterségedet 
1556 o p tim e  -  legjobban, nagyszerűen 

h eu s -  hej
1558 h em  -  kb. ühüm
1573 / bon e, qu o  v ir tu s  tua  Te voca t, i p e d e  fa u s to  -  menj, jó uram, merre erényed visz, járj szerencsé

vel
1592 B e rd o  -  Wer da? -  ki az?
1645-1646 F ra tres , F ra tres , C a le re s  e s to te  p o s t  m o les ta m  sen ectu tem , n o s h a b eb u n t fu m u s  -  testvé

rek, testvérek, siessetek, a terhes öregkor után füstté leszünk (hibás latin szöveg)
1653-1654 P a rra  sc in ti l la ta  h a b e t co n tem pta t, m agnum , m agnum  c ita b a t C eudiu m  -  e megvetett, ra

gyogó madár nagyot bír, mozgásba hozza a nagy Cediust (alig értelmezhető mondat)
1727 fu n d a m en to m  -  alap
1739-1740 F in is d ie  8  A p r il is  1 7 7 0  d ie  D o m in ica  P a lm aru m  -  befejeztetett 1770. április 8-án, virág

vasárnap
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12.

DUGONICS ANDRÁS (?)

A FAZÉK

Máramarossziget, 1774. június 16.



[SZEREPEK:

Szűkmarkú fülöp 
Sohonnai peti, a  szo lg á ja  

Úrfi
Fegyverneki Sándor, F ü löp  a p ja

László
Antal, r ü lö p  te s tv é re iKaroly r
Ignátz

Messenio, F eg yvern ek i szo lg á ja

JÁNOS 1 
Györg J szo lg á k  

Miska I

Kopasz
Szántó (=László)]



SUMMÁJA E’ JÁTÉKNAK EZ:

egy Néánder névő ólasz országi fő ember, mint koros voltának, mind pediglen 
hazájának szokása ellen az ö fiát a’ telhetetlen fösvénységtől idegeníteni és ke
gyes adakozásra tanítani igyekezet, végbe-is vétte.

5 ELSŐ SZAKASZTBAN

ELSŐ KI-NYILÁS 

A’ Beszélgető személyek:
Szűk markú Fülöp, Sohonnai Peti, ennek szolgája; László, Györg, István 

Szűkmarkú Fülöp
10 Tapasztaltam már, hogy a’ pénz mostani időben keze ‘s lába légyen mindennek, 

attól fügjön minden, ‘s mindenek az által végezödgyenek... Mert még hátomon 
házomat, ‘s kebelemben szobámat hordoztam, még tsak azt visgáltam, hogy hol 
füstölög a’ konyha, még az átyám a’ gazdaságát réám nem bízta, még izzadá- 
sommal keresett ezüstöm és aranyom senki szemében nem tűnt, mindenek szá- 

15 jában haszontalan hirü ember voltam, mindenektől el hagyattattam, még tsak az 
Urak kuktái se méltóztattak vélem bárátkozni, és a’mit szégenlek ki mondani, 
még az ebekis nem más házok sarkaira, hanem réám emelték az úton a’ lábokat, 
miólta pediglen az erszényem dagadozik és jövedelmem naponként szaporodik, 
nem tsak valami koczi por emberek, hanem meg az Urakis ezressen hánnyák az 

го frantzia reverentziát. Szegény sorsomban lat számra sem jutott az hizelke- 
désben, most már másávalis mérik, mindenik tsapia hozzám a’ levet, egy sints, 
a’ki magát nálam isméretségbe be-nem fúrná, réám nem mosologna, a’ kedve
met nem keresné... Az atyámnak pediglen, miólta felre tette az gazdaságát, és 
az unalmas muskákkal tarsolkodik, ki koptattya küszöbét, ki gondol véle, ki tart 

25 tőle, egy lélek se... És ezt a’ szerentset, boldogságot és szeretetet szerzetté né
kem egyedül tsak a’ pénz, mert én a’ tudományokhoz annyit értek, mint a’ tyúk

1-4 [A S u m m a  áthúzva a margón.]
8 [Györg és István nem beszél a jelenetben.] 
11 végyezödgyenek

16-17 [ é s ... lá b o ka t betoldva a margón.] 
23 áz



a’ takonyhoz... Nagy ostobaság téhát volna én tőlem, ha erre a’ drága kéntsre, 
boldogságomnak, bötsiiletemnek erős oszlopára gondom nem lenne, ha hoszszú 
újaktól és enyves kezektől nem védelmezném... Hallod-é, Sohonnai Peter?

3o Sohonnai Peti
Mit parantsol az Ur?

Szűkmarkú F ülöp 
Hamar itt termettel.

Sohonnai Peti
35 Téhát meg etzer viszsza megyek.

Szűkmarkú Fülöp 
Nem szükséges.

Sohonnai Peti
Mit parantsol téhát az Ur?

40 Szűkmarkú F ülöp
Túdod azt Peter, hogy miuta nálom szolgálsz, mindenkor bötsületessen ruháztalak.

Sohonnai Peti
Azért vagyok illy tzifra.

Szűkmarkú Fülöp
45 Béred kívül is gyakorta tsaptam tenyeredbe márjást.

Sohonnai Peti
Tsaptál biz a’ hátamra darab fát.

Szűkmarkú F ülöp
Mindenkor Úri módra tartottalak.

so Sohonnai Peti
Azért rágom mindennap kutya módra a’ tsontot.

Szűkmarkú F ülöp
Mindenkor szerettelek, kedveltelek.

Sohonnai Peti 
55 Mint a ’ ketske a ’ kést.

Szűkmarkú F ülöp
Mert hív szóiga voltál mindenkor.
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SoHONNAi Peti
Azis leszek mint holtig.

6o Szűkmarkú Fülöp
Ném kételkedem benne, és úgyan ezért máj naponis, azt bizom réád, a’mit egy 
testvéremre bizni nem mernék... Peter, kedves Peterem, látod-é ezt édénykéí? 
Ebben fekszik a’ mi boldogságunk, ha ez markunkból ki tsúszik, koldulás lesz 
dolgunk.

65 Sohonnai Peti
Talán igen sikos.

Szűkmarkú Fülöp
Mód nélkül, mert arany és ezüst nyukszik benne.

Sohonnai Peti
70 Hó hó hó, arany és ezüst nyukszik benne, bátorságos helyt kell ennek szerezni, 

ne talántán a Szent Kristóf imádsága föl ne ébreszsze.

Szűkmarkú Fülöp
Ennek batorságossabb helye nints a’ föld gyomránál, azért téhát itt a’ kapa, 
ássuk le!

75 Sohonnai Peti 
Hová?

Szűkmarkú F ülöp
De visgáld meg előbb, ha nem leselkedik-é itt valaki?... Okossan kell bánni ev
vel a’ madárral, mert vajmi sok madarász jár útánna, ha valamellyik meg 

so szagullya, eszbe sem veszem, mikor ki röpéti a’ tenyeremből!

Sohonnai Peti 
Egy lélek sints.

Szűkmarkú Fülöp
Noszsza, lássunk hát hozzá, még valami kelletlen vendég itt nem terem.

85 Sohonnai Peti
Noszsza téhát rajta!

Szűkmarkú F ülöp
Ne zörögj kérlek, tudod, hogy a’ haristis a’ maga szaván fogják meg

63 édényként 71 [Sz. K r is tó f im á d sá g a  aláhúzva.]
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SoHONNAi Peti
90 Jaj, valaki koczogtattyaa az ajtót.

Szűkmarkú F ülöp
Mondám úgy-é, húzd réád az ajtót... Boldog Isten, mi kép adgyak én ezen ki, 
tsak tudnám kitsoda... Az Eötsem iffiú ember, ezt könnyű hállora keréttenni... 
Gyere be, ki vagy, hej? Jöszönbe viszsza, halla-é kend hej.

95 L á sz l ó
Kit kuriogat, bátyám Uram?

Szűkmarkú F ülöp
Éppen most kereste valami Urnák szolgája Eötsem Uramat, és nem tudom, mi 
végre.

íoo L ászló
Utanna menek hát, tálán valami jó szerentse érkezet.

Szűkmarkú F ülöp 
Meg lehet.

L ászló
los Alázatos szolgája maradok bátyám Uramnak.

Szűkmarkú Fülöp
Kend szolgája, édes Eötsem Uram, tsak siessen utanna, tálán meg el éri, soha 
napján... íme, melly könnyű az iffiu embert kelebczebe ejtenni.

Sohonnai Peti 
no Vallyon ki volt?

Szűkmarkú Fülöp
Ej, ne kérdezd azt: Eötsem. Kiszszen vagy-é már?

Sohonnai Peti
Még két únyit kell ásni.

ns Szűkmarkú F ülöp
Nó, Lássunk hát hozzá, de tsak frissen ám.

Sohonnai Peti
Nem hojag, hogy föl fújjam, mindgyárt készszen lesz.

92 [b o ldog  Is ten  aláhúzva] 96 <Halla é latod> Kit
94 J ö sz o e  [tintfolt miatt olvashatatlan.] 108 ime <kel>
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Szűkmarkú F ülöp 
120 Ismét zörget valaki?

Sohonnai Peti 
Tálán a’ László?

Szűkmarkú F ülöp
Alig ha nem, erigy Peti, erigy, adgy ki rajta, vigázz kérlek, ide ne jöjjenek.

125 Sohonnai Peti
Azon leszek, hogy mint tiged meg iieszelek, mint pediglen aztot reá vegyem... 
de tsak koczogat ám, de maid próul jársz... Bízvást ez alig ha nem németh, 
herain herain herain... éppen az Urfiak után akartam indulni.

László
во Mi végre?

Sohonnai Peti
Az a’ rút fertelmes szomszid gyermeke, éppen most erre vitte az Urfiak 
matskaját.

László
135 Lehetetlen, es talán azt a’ tarkát?

Sohonnai Peti 
Azt, azt.

M Á S I K  Ú R F I

Jaj, legyünk utanna, bátyám Uram, meglen el nem dugja a fertelmes. Édes tarka 
но matskám, de sok ellenségíd vannak!

Sohonnai Peti
Hej, nem arra, nem, hanem erre, fösti már az Uram a’ gatyát, mondom, nem ar
ra, hanem erre ni, fogadgyanak szót, nem arra, nem, hanem erre vétte a’ matskát. 
Ugyan ostobák, alig hogy az Uramon rajta nem ütöttek.

us Szűkmarkú Fülöp 
Hát el mentek már?

Sohonnai Peti
El, a’ szó-fogadatlanok.

124 jöjjenek
129 [A szereplő neve hiányzik.] 
134 [A szereplő neve hiányzik.]

138 [A szereplő neve hiányzik.] 
140 ellensegíd

553



Sz ű k m a r k ú  F ü l ö p
iso  Úgy el iiettem, hid el Peti, mint ha két kasza közé esett volna a’ nyakam. 

S o h o n n a i P eti

Montam, lesz gatya festés, pedig eleget mutattam, hogy nem erre, hanem arra 
mennének, de ostobák, mint a’ szamarak, bizonyomra mondom, még a’ Szarva- 
szoi Kováts se tudna nekik észt koholni.

155 S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Hala Istennek, hogy benne nem vesztettünk. Gyere Peti, minden kép el készí
tettem már a’ vermet, tsak be kel füdni, siessünk, hogy valaki úton ne irjen, jól 
meg topodgyad.

S o h o n n a i P eti
160 Jól, jól, mint a’ káposztát.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
Jól lészen már.

S o h o n n a i P eti

Hala Istennek, ennekis vége van már, tsak meg ne tudgyák.

165 S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Szerelmes Sohonnai Petim, ime e’ draga kéntsémet szakaiodra bízom.

S o h o n n a i P eti 
Bízvást.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
no Kérlek, úgy vigáz réá, mint a Szemed világára!

S o h o n n a i P eti

Uram, nints egesz világon nálom jobb kotló tyuk, mert én 10 esztendeigis el ül
hetek ez illyen tojáson, ne fillyen az Úr, meg ülöm én ezt, mint a’ kotlós tyúk a’ 
tojást.

ns Sz ű k m a r k ú  F ü l ö p
Úgy lészesz ember a’ világ hátán... Nékem most más foglalatosságim vannak, 
Isten hozzád édes pénzem és édes Petim!

S o h o n n a i P eti
Isten áldgya meg az Uratis.

153 menné<k>nek; +<Slatinai> Szarvaszoi [a S la tin a i szó 160 min<d>t
előtti + jelzi, hogy a margóra írt S za rv a szo i szó ide he- 164 [Hala Is ten n e k  aláhúzva]
lyezendő. S la tin a i alázhúzva.] 177 édem

156 [H ala I s te n n e k  aláhúzva]
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Beszélgető Személyek: Szűkmarkú Fülöp, Fegyvemeki Sándor, Messenio 

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Hala légyen az Istennek, ván már egy fazék pénzem, de bár tíz fazékkal volna, 
és ha harmintzal volna, de mégis jobb volna, ha 100 volna, bezzeg ha 1000 

185 volna, gazdag ember volnék, de meg gazdagabb, ha 4000 ezerrel lenne, ha 
Mathusalem esztendeit el érném, a’ mint reménlemis, tsak meg töltennék pénzel 
4000 fazékat.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Jó napot, édes fiam, talán mostis pénzel álmodozol?

190 S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Ébren vagyok, átyám. Hallod-é, Messenio, hozz széket.

M e s s e n io
Mindgyárt Uram, mindgyárt.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
195 Üll-le átyám Uram, úgyis nehezen állasz.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Üll-le teis, kedves fiam, mert hoszszas beszédem van véled.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Boldog Isten, tsak pénz ne légyen a’ beszédnek vége.

200 F e g y v e r n e k i S á n d o r
Mi ne legyen a beszédnek vége?

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
Verés.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
205 Eszem agába sints a’ verés... Iffiantan nem vertélek, öregségemre annál inkább 

semmi verés nélkül akarok én belőled valamit ki verni.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Riá állok mindenre, a’mi szegénségemtöl ki telhetik.

180 MÁSODIK KI NYÍLÁS

181 [A szereplők felsorolása hiányzik.] 199 [Boldog Isten  aláhúzva]
182 [Hala lég yen  a z  Is ten n e k  aláhúzva]
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F e g y v e r n e k i S á n d o r  
210 Egy pénzedbe se kerül, szerelmes fiam.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Hala Istennek... mondgya hát meg átyám Uram, had tuhassam.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Meg mondom, tsak a’ másik füleden ki ne botsásd.

215 S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Távol légyen tőlem, mindenkor nagyra bötsültem az átyám intését. 

F e g y v e r n e k i S á n d o r

Szerelmes gyermekem! Tudod, hogy egyik lábom a’ koporsóban vagyon.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
220 De bár a’ másikis ott volna!

F e g y v e r n e k i S á n d o r

Tudod, hogy fogytán fogynak óraim, és tálán a’ máj napi nyugottal magamis el 
nyukszom, tudod aztis, hogy holtom után te fogod az én nevemet hordozni, és 
rajtad marad meg emberek előtt azén emlékezetem, de szigenlenném, és kopor- 

225 sombanis el pirulnék, ha mostani állapotodban meg maradván, halálom után az 
én képemet hordoznád, mert egy ember sem volna, a’ki tiged látván erre a’ köz
mondásra nem fakadna: a sas-keselyö hollofiat nemzet.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Mire nézve mondhatnák en rólam ezt, iszen ember vagyok én a’ világ hátán.

230 F e g y v e r n e k i S á n d o r
Nem egyebre, hanem a’ te rút zobrákságodra nézve, mostis nyughatatlánol 
éjel’s nappal hajhászod az aranyot.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Nem ók nélkül tselekszem én ezt, vajmi szép állat az arany.

235 F e g y v e r n e k i S á n d o r  
Szebb a’ jó erkölts.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Mostani világban nem nézik, kiben mitsoda erkölts vagyon, hanem kinek mitso- 
dás az erszénye,... mindegy ákár jó légyen valaki, ákár rósz, tsak pénze légyen.

210 <telik> kerül 218 [A vagyon  szó föléírással betoldva.]
212 [Hala Is ten n e k  aláhúzva] 222 éráim; <is> magamis
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240

245

250

255

260

265

270

-  Nints bötsülete mostani időben a’ lapos erszényü embernek, ha mindgyárt 
a 13 oskolát el végezteis... Hogy engem szeretnek és bötsülnek, a’ fő embe
rek vélem barátkoznak, mások pedig údvarolnak, tulajdonyitom egyedül a’ 
pénznek.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Hat semmit se tulajdonítasz atyádnak, nemzetségednek és nemes vérednek? 

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Ezeknekis valamit, valamit, de tsak többet a’ pénznek... e’ szerzet nékem jó ne
vet, sok jó-akarót, nemességet, bár koldustól születtem volnais, tsak az erszé
nyem koldulásra ne szorullyon, nemes leszek.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Az illetlen nemes embernek hamar el horják a fazekasok a’ nemes fundussát, 
eszbe se veszi, mikor paraszttá válik. Sikos jószág a’ pénz, mint a’ kígyó, hirte
len ember kezéből ki tsúszik... A’ki pénzben bizik, nád páltzára támoszkodik... 
A jó erkölts, a’ jámborság, és a’ tudomány még a’ hálál kaszája alá sints vetve.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Maid osztán ha elegendő jószágom leszen, ezekre adom magamat. 

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Van már annyi, a’mennyivel holtig be érheted, ha tsak telhetetlen erszényed 
nintsen.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Jaj, mikor minden ereje és szépsége e világnak pénzben áll. Ha pénz nem 
lészen, mellyik varga veszi fogai köze a’ bőrt, mellyik barbély piszmog az em
ber szakállávol, mellyik szüts szagollya a’ tsávát, mellyik mészárosné 
potsmolodik a’ patzallal, mellyik tsizmadia vajkál a’ tsirizben, ingyen ki kaszál, 
ki arat, ki vet, ki szánt...? Ha pénz nem lesz, oda lesz a’ kereskedés, oda a’ 
társoság, egymáshoz való szeretet ‘s.a’.t.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Oda lesz, kedves Fülöpöm, a’ harag tartás, irigség, törvénytelenség, veszeke
dés, hadakozás, nyughatatlanság, félelem, leselkedés, és minden rósz ki tisztul 
a’ világból. De már többet nem versengek véled, lássad édes fiam, fösvény éle
tednek, el röjtött pénzednek mint veszed hasznát, Isten hozzád.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
Isten hírével.

252 parasztál
253 kezéből
256 elegendő; ezek

270 lassad
271 [Isten h ó zzá d  aláhúzva] 
273 [Isten h írév e l aláhúzva]
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HARMADIK KI NYÍLÁS

275 Szűkmarkú Fülöp, Sohonnai Peti

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Ez alig ha meg nem szagolta a’ pénzemet, ugyan tsunya leselkedő öreg ember 
ez, odais be dugja az orrát, hova nem köllennék, minden tselekedetemre vagy 
maga vigáz, vagy fiai által vigáztott... De semmiképpen el nem feletkezhetem 

280 beszédéről: lássad, édes fiam, fösvény életednek és el röjtött pénzednek mint 
veszed hasznát. Tálán ki akarod ásni? De abba ugyan nem kopik a’ fogad, kapál 
kutya, nékedis lesz pénzed... Jöszte ki, Peti.

S o h o n n a i P eti
Kot, Kot, Kot, Kot, Kot, Kodál.

285 S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
Jöszte ki hamar, Peti.

S o h o n n a i P eti

Ij kotlos tyúk most a Peti.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
290 Fogadgy szót, mert...

S o h o n n a i P e t i

Mondgya meg hamar az Ur, mit akar, mert el hidegszik a’ tojás.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Nem árt annak a’ tojásnak a’ hideg... Peti, tálán te mondottál valamit a’ pénz 

295 felöl az öregnek?

S o h o n n a i P e t i
Én, Uram, én? Egy kukkot se biz én/

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Tudgya már, hol fekszik az arany.

300 S o h o n n a i P eti
Lehetetlen... ugyan jó visla lett volna belőle.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
No jó, de most arról gondolkozzunk, Peti, miképpen vakitsuk meg ezt a’ vislát.

295 öregnek 297 én?
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305

310

315

320

325

330

SoHONNAi P e t i
Könnyen biz ezt, el érte már szegént a sok péntek, szárába szállót az esze... Van 
é az Urnák éhez hasonló fazéka?

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
Vagyon.

S o h o n n a i P eti
Hát zatskoi vannak-é?

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p  
Untig élig.

S o h o n n a i P eti
Töltsünk meg téhát ennyihányot homokkal, petsetüllyük le, mintha pénz volna 
bennek, és a pénzes fazék helyére ássuk le!

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Hát a’ pénzes fazékkal mi tévők legyünk?

S o h o n n a i P eti
Azt meg más helyre vigyük.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Derkas tanátsat adtál Peti, megerdemled, hogy posztóba várják a’ fejedet. 

S o h o n n a i P eti
Ugy-e, hogy nem ütötték tökkel az én fejemet.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Nem ügyan... ne, a’ kults, vid végbe szándékodat, szakallodra bízok mindeneket. 

S o h o n n a i P e t i
Bízvást... meg láttya minden ember, le esik ma az öreg a’ buborka fáról, mint 
Hajdon a’ tötök Királya a’ fehér kantzáról.

S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Adna Isten, nagyon köszörülte már pénzemhéz a’ fogát, könnyű neki javaslanni 
a’ bő kezűséget, mert ki ütött már az halál ház rajta, azt se tudgya, melly nap 
rantyák el alúla a’ gyéként, de bezzeg annak nehez engedelmeskedni, a’ki most 
éli világát, mint a’ Szűkmarkú Fülöp... Tudgyuk azt a régi köz mondás szerént, 
a’ki iffiantan a’ maga pénzét el bitangollya, öregségere édegeny erszény körül

305 szarába; van<nak> é 332 nap <raj> rantyák
330 [Adna Is ten  aláhúzva]
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335 egerész, tanátsossabb most lassanként a’ pénzt gyüjtenni, öszve zsugorodni, 
szűkén költenni, mintsem osztán végtére házonkint kódulni, és más konyháján 
kutya módra a’ tányérokat nyalogatni.

MÁSODIK SZAKASZTBAN

ELSŐ KI NYÍLÁS

340 Beszélgető személyek: László, Károly, Ignátz, Antal

L á sz l ó
Mitsoda lagzi van itt?

A n ta l
Boldog Isten, már ez a’ sírást vigasságnak véli!

345 L á sz l ó
Tik vagytok, kedves Eötseim?

K á r o l y

Mink vagyunk, nem Eötseid, hanem rabiaid.

L á sz l ó
350 Mi ókból fakatz ezekre?

A n t a l
Még kérdezi, mintha nem tudna.

L á sz l ó
Igazan mondom, nem tudom, mert én titeket mint Eötseimet mindenkor szeret- 

355 telek.

A n ta l
Azért járunk illy rongossan.

K á r o l y
Azért koplalunk örökké, mint a’ koldus kutyái.

360 I g n á t z
Ezek azt vélik, hogy Szűkmarkú Fülöp bátyámmal beszélgetnek. 

L á szló
Tekéntsetek réám, kedves Eötseim.

344 [Boldog Is ten  aláhúzva]
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365

370

375

380

385

390

395

A n t a l
Ki fitzamodnék a’ szeműnk világa.

I g n á t z

Ne félletek, nem fitzamodik ki.

K á r o l y
Leg alább meg botlannék, és könyhullajtásokat ütne ki szemeinkből.

L á sz l ó

Hagy békét ezeknek, tekénts réám, én vagyok szenvedő társod, László.

A n t a l

Ó, kedves bátyám, meg botsáss, azt véltük, hogy avval a’ Szűkmarkú Fülöp 
bátyánkat beszélgetünk, mert már testem lelkem meg unta aző zobrágsagát.

K á r o l y

En ugyan tovább lábo kaptzája nem leszek, hanem ki veszem átyámtol öröksé
gemet, és itt hagyom azt a’ zsugorgot a’ fa képnél... ki látta, hogy egy fö nemes 
ember gyermekei illetlen ruházatban járjanak?

A n t a l

Dolmányom, nadrágom, meg a’ tsizmám is teli vagyon szellyö lukakkal, 
szégenlek vagy emberek eleibe-is menni.

Ig n á t z

En már van egy holnapja, miuta egy lépést a’ háztol nem tettem... Az egész vi
lág ki nevet bennünket, két három esztendő előtt még az átyánk a gazdasághoz 
látott, selemben, bársonban nagy pompassán mint a’ farkát terjegetö páva jár
tunk, most a’minta a’ bátyánk a” gazdaságot űzi, a’ szemeten se vennék fel a’ 
ruhánkat.

L á sz l ó

Meg mind tűrhető volna ez, szerelmes Eötsem, de az étel ‘s ital ... van már két 
hete, miuta tsak a’ száraz kenyeret rágjuk.

K á r o l y

Biz igaz, nemis emlékezem, mikor láttunk volna fölt ételt az asztalunkon. 

A n t a l

Én már nemis tudom, mire való a’ kalány, mégis mindenüt azt beszéllyi, hogy 
három tál ételt ád estvere is az asztalra.

371 szenvedő 386 miüta
380 Dományom, <regad> nadrágom
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Ig n á t z
Ebben úgyan ő nem füllent... mert az első tál étel a’ kenyér, azis pedig ollyan 
puha, mint a’ keö, fehérségével pediglen a’ tzigány gyermekkel vetekedik, a’ 
második tál étel a’ veres hagyma, a’ki ennek előtte három esztendővel ki tsi- 

400 rázot, vagy pediglen a’ szép gyenge friss taplós retek, harmadik tál étel a’ só, és 
ebből, ha bővebben veszünk, ólly örömest láttya a’ bátyánk, hogy mai ki töri a’ 
nyavala... Az italrul pedig nints mit panaszolkodnunk, mert az nem zavaros, nem 
savanyú, nem nyúlós, nem meszes, nem anislogos, hanem jó izű, tiszta friss viz.

K á r o l y
405 Ugyan hogy jútt, Ignátz, eszedbe a’ tréfa?

Ig n á t z
Miért?... Iszen jobb a’ nyomorúságot vig kedvel ‘s tréfával szenvedni, mintsem 
haszontalanul haraggal a’vagy búval magát emésztenni.

L á sz l ó
410 Mintha te jobb volnál a’ déákné vaszánánál.

K á r o l y
Azt ö nagyon jól mongya, mert mi ákár süssük, ákár főzzük magunkat, soha ad
dig ki nem vergődünk a’ nyomoruságbol, még a’ gazdaságot viseli a’ bátyánk, 
ha tsak valamiképpen a’ pénzre réá nem akadunk.

415 A n t a l
De miképpen akadhasunk réá a’ pénzre, ez a’ bőkkenyője.

K á r o l y
Ebben én úgyan könnyen módot találok... A’ bátyám mi napában Sohonnai Peti 
szolgájával kapával iárt, allig ha a’ pénzét le nem ásta.

420 L á sz l ó  
Hói?

K á r o l y
Nem meszsze ide.

A n t a l
425 Mennyünk, lássuk!

K á r o l y  
Nem bánom.

410 vaszáná<l>nál
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Ig n á t z
Ej, ha réá akadnánk, bezzeg lenne a’ szabónak dolga. 

430 L á sz l ó
Magamis adnék ezentől a’ tsizmadianak munkát. 

A n t a l
Én meg új kalapot vennek magamnak.

MÁSODIK KI NYÍLÁS

435 Beszélgető Személyek: Fegyvemeki Sándor, Sohonnai Peter

FEGYVERNEK! SÁNDOR
Jób kezem, mindenem, kedves Sohonnai Peterem!

S o h o n n a i P e t i
Tsudalatos dolog, eddig semmire kellő, tekergő, fiát tsabitto korhely voltam, 

440 most már etzersmind jób kézévé és mindenéve lettem.

FEGYVERNEK! SÁNDOR
Más volt nékem akkor a’ számban, más pedig a’ szivemben.

S o h o n n a i P e t i
A’mi a’ szájában volt az Urnák, azt hallottam, a’mi szivében, most sem látom.

445 FEGYVERNEK! SÁNDOR
Bár láthotnád szivemet, maid őrvendennél szerentseden.

S o h o n n a i P e t i 
Mi lehet ez?

F e g y v e r n e k i S á n d o r
450 Nemessé teszlek, kedves Peterem, és jószágomba be szállitlak, ha...

S o h o n n a i P e t i
Jaj, ha... nem volna jobb madár a’ disznónál, ha röpülni tudna.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Rajtad áll, nem mint a’ sörtésen a’ rőpűles.

431 tsizmadianak <dolgot> munkát
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455 SoHONNAi P e t i
Vallon rajtam áll-e’?

F e g y v e r n e k i S á n d o r  
Raitad ugyan tsak...

S o h o n n a i P e t i
460 Igaz, tsak valaki jobatságtol meg mentsen, ármalist, hozzá tartózandó nemes 

fundussal ajándékozzon, mingyárt kurias Nemesember leszek.

F e g y v e r n e k i S á n d o r

Nem a’ következik a’ tsak után.

S o h o n n a i P eti 
465 Téhát mitsoda?

F e g y v e r n e k i S á n d o r

Nemes ember lesz, tsak most járj akaratom szerént.

S o h o n n a i P e t i
Akarattya szerént járjak az Urnák, örömest meg tselekszem, miért ne... ez a’ 

470 safrányos tötök jarása, akaratya szerént van-é az Umak? Ez téntás seggü déákok-
nak jarása, akarattya szerént van-é az Umak? Ez kényes Damák jarása, tetzik-é 
az Umak?

F e g y v e r n e k i S á n d o r

Mikor eszed van, ne tedd magadat szánszándékkal ostobának ... nem kévánom 
475 én azt, hogy te itt déákok vagy dámak modgyára sétálgass, más az én szándé

kom/

S o h o n n a i P eti
Mi haszna, ha nem tudom.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
480 A mint emlétettem, én tiged a szolgálat igájától meg akamálok mentenni.

S o h o n n a i P eti 
Ezt már hallottam.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
De én ezt pénz nélkül végbe nem véhetem.

467 lesz; szérent 
469 örömest

476 szándékom?



485

490

495

500

505
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515

SoHONNAi Peti
Eztis könnyen el hiszem, mert vajmi soknak meg kell előbb kenni a’ tenyerét. 

Fegyverneki Sándor
Meg kenyhetem könnyen, ha ki vallód, hóvá röjtötte el a’ Szűkmarkú Fülöp 
Gazda a’ pénzét... Nem tutz szóllanni?

Sohonnai Peti
Ebben a dologban néma vagyok.

Fegyverneki Sándor 
Miért?

Sohonnai Peti
Mert halgatásra magamat köteleztem.

Fegyverneki Sándor
Élig eböl... nem tudod azt, hogy gonosz az, a’ki a’ más gonoszságát el titkollya? 

Sohonnai Peti
Én az Uram gonoszságát el nem titkolom, hanem tsak a’ pénzét.

Fegyverneki Sándor
Már a’ szüntelen való pénz hájhászás és fösvénység, nem gonoszság?

Sohonnai Peti
Én azt nem visgálom.

Fegyverneki Sándor
De bár visgálnád, hogy láthatnád, melly egyenetlen úton Uraddal együt jársz... 
azt gondolod tálán, hogy a’ fösvénység nem is vétek? De igenis nagy vétek, mert 
körülötte forog szüntelen a’ sok hamisság, álnokság, törvénytelenség, praktika, 
mint a süröseges zaj, ezeket küldi lesbe, lesből nyereségre... Ne keverd kérlek, 
kész akartva illy sok gonoszságba magadat, hanem vald meg inkább, a’mire 
kérlek.

Sohonnai Peti
Nagyobb bűnbe kevernem magamot, ha Uramhoz való hivségemet meg szeg
ném.

Fegyverneki Sándor
Ez tsak kopasz mentség... gonoszban hivnek lenni leg nagyobb hivtelenség, hiv 
leszesz Peter, ha hozzám hivtelen nem lész, mond meg kérlek, a’mit tőled 
kévánok, meg látod, én, a’mit Ígértem, meg adom.
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SoHONNAi P eti
Jaj, sokat ígérnek az Urak, de keveset adnak.

520 F e g y v e r n e k i S á n d o r

Meg adgyák, ha ígéreteket írással erőséttik.

S o h o n n a i P eti
Ád-é hát írást igéretiröl?

F e g y v e r n e k i S á n d o r
525 Ezentöl, tsak vezesz éngemet a’ pénzes fazékra.

S o h o n n a i P eti

Ah, nem úgy, hanem adgyon előbb az Ur írást igéretiröl, ne tálántan jegre vezes
sen engemet.

F e g y v e r n e k i S á n d o r
530 Nem bánom. Erigy hát te előre, kézéts kapát, én addig a’ szándékomat papiros

ra fel-jedtzem.

S o h o n n a i P eti
Jól lesz... hála Istennek, Nemes Ember vagyok már.

HARMADIK KINYÍLÁS

535 Beszélgető Személyek:
Fegyverneki Sándor, Szűkmarkú Fülöp, Sohonnai Peter, és Messenio

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Tsak jól mongyák azt, kötve higy komának... azt vélte már a’ fiam, hogy senki 
kedvéért maga hitét a Peter szolgája meg nem szegi, hogy annál már meg áll a’ 

540 titok, és ime, mely könnyen egy ígéretért továb bótsátotta, de jól esett. Hallod-é 
Messenio?

M e s s e n io

Hallom, Uram, hallom, mit tetzik parantsolni?

F e g y v e r n e k i S á n d o r
545 Hid ide ezentöl a’ Szűkmarkú Fülöp fiamat.

M e s s e n io
Előbb viszsza jövök, hogy sem vélné az Ur.

523 igéretiröl 536 Fegyvemekisándor
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575

Fegyverneki Sándor 
De véle együt ám!

M essenio 
Úgy, úgy.

Fegyverneki Sándor
Tálán ha ezt a’ történetet elő beszélem néki, magához tér, fösvénységet el 
hadgya, és ez után többet fog attyának és őtseinekis hinni, mint sem szolgá
jának. De bár nyakát szeghetném fösvénységének... el unta már testem lelkem 
halgatni a’ több fiaimnak ő ellene való panaszolkodásit.

Szűkmarkú F ülöp
Eljöttem már, átyám Uram parantsolattya szerént.

Fegyverneki Sándor 
Ó, kedves gyermekem!

Szűkmarkú F ülöp
No, mi lőtte ismét ezt az öreget, mit fohászkodik, átyám Uram?

Fegyverneki Sándor
Ki ne fohászkodnék, mikor többet hiszesz szolgádnak, mint sem atyádnak 
a’vagy ötseidnek!

Szűkmarkú F ülöp 
Miben?

Fegyverneki Sándor
Mindenben... mostis Sohonnai Peter szolgádra bíztad a’ pénzedet, mintha már 
annál jobban meg állona a’ titok, mintsem nálunk.

Szűkmarkú Fülöp 
Mitsoda pénzemet?

Fegyverneki Sándor
Mintha nem tudnád, a’mellyet egy két nap előtt a Peterrel földbe leástál. 

Szűkmarkú Fülöp
Mit beszél, átyám Úram? Se hírem, se tanátsom benne, de bár a’ piaczra volna 
elegendő pénzem!

562 az <gyermeket> őreget 569 mintha<l>
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Fegyverneki Sándor
Tagadod? Hát ha ide hivatom a’ Pétért?

580 Szűkmarkú F ülöp 
Bizvást.

Fegyverneki Sándor
Eregy, Messenio, hid a’ Sohonnai Pétért... te azonban vond meg itt magadat, és 
innét halgatodzál, maid meg tapasztalod, melly hiv légyen hozzád a Sohonnai 

585 Peter... de kukkot se szól ám!

Szűkmarkú F ülöp 
Megse modtzanok.

Sohonnai Peti
Alázatos szolgája az Úrnak.

590 Fegyverneki Sándor
Isten hozott, kedves Peterem, el mehetz már te Messenio, mert különyös beszé
dem van a’ Peterrel, jöszte közelebb kedvesem.

Szűkmarkú F ülöp
Ni, ni, mely álnokul tsalogattya szegént a’ lépre.

595 Fegyverneki Sándor
íme, fel tettem már édes Peterem a’ szándékomat a Papirosra.

Sohonnai Peti
De nem halgatodtzik-é itt valaki?

Fegyverneki Sándor 
600 Egy lélek se.

Szűkmarkú F ülöp
Mitsoda tzifrán tud hazudni.

Sohonnai Peti
En is meg köszörültem már a’ kapát a’ pénz ásásra.

605 Szűkmarkú F ülöp 
Jaj, átkozott!

604 köszörültem
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SoHONNAi Peti
El mehetünk már, ha tetzik.

Fegyverneki Sándor
ею Tálán tanátsossabb volna estve felé menni.

Sohonnai Peti
Alig ha nem, mert a’ Zsugorgó Úram nappal jobbára ott istrasál.

Szűkmarkú Fülöp
Várj, fertelmes várj, maid meg tanitlak!

615 Fegyverneki Sándor
Hói van tehát az a’ pénz?

Sohonnai Peti
Itt mingyárt a fal mellet.

Szűkmarkú Fülöp 
620 Jaj, hóvá legyek.

Fegyverneki Sándor 
Téhát nem meszsze van?

Sohonnai Peti
Nem... alig hat lépésnyire.

625 Szűkmarkú Fülöp
Réájok ütök, nem álhatom már.

Fegyverneki Sándor
Noha tsak légy készszen, maid este felé, vagy magam el megyek, vagy Messe- 
niot hellettem el küldöm.

630 Szűkmarkú F ülöp
Éppen bizon ébre bizták a’ szalonnát.

Fegyverneki Sándor
És en addig pötsöttelis meg erösittem Ígéretemet.

Sohonnai Peti
635 Jól lesz, tsak sokára nem halaszszuk a’ dolgot, addig éljünk az alkalmatosság

gal, meglen kézünkben vagyon a’ pénz.

612 istr<á>asál 626 álhato<k>m
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Szűkmarkú F ülöp
Aha, gaz ember, hogy ezelőtt húsz esztendővel meg nem tuttal gebedni... oh!

Fegyverneki Sándor 
Hóvá, hóvá?

Szűkmarkú F ülöp
Botsásson el, átyám Uram, vegére járok ma életének, ha mingyárt Jupiter kebe
lébe rejti-is el magát.

NEGYEDIK KINYÍLÁS 

Beszélgető Személyek:
Fegyverneki Sándor, Szűkmarkú Fülöp, László, Károly, Antal és Ignátz 

Cantio

jUS
Szerentses a’ mi sorsunk,
Pénzes edényt táláltunk,
Azért téhát örűllyűnk,
‘S minnyaján örvendezzünk.

2US
A rongbol ki költöztünk,
És selembe öltöztünk,
Van miből füzessünk,
‘S magunknak vehessünk.

3us
Igyunk, együnk, tántzullyunk,
Többet már ne koplallunk,
El tűnt szegénségünk,
Pénzre nintsen szükségünk.

4us
Senkivel ne gondullyunk,
Vendégséget indítsunk,
Más azért fáradozott,
Tsiga gyanánt Zugorgott.

642 élétenek 645 Személyelek
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Szűkmarkú F ülöp
No, oda vagyok én, ezek minden bizonyai a’ pénzes fazékamra akattak, jaj, ho
va legyek, oh, ha ki ragadhatnám kezekből... De tálán a’ homokos fazék, allig 
ha nem, hát ha nem az... de tálán az, jaj búmban már nem tudok hova lenni, 
mint a’ tökbe esett egér... azért is meg visgálom... no réá akattak ezek a’ homok 
pénzre...! Ni, hogy örülnek az esze veszettek a’ homoknak, mint a’ koldus az új 
garasnak... Van most alkalmatossagod, Szűkmarkú Fülöp, réá veheted az atyá
dat őtseiddel együt, ha tutz eszeddel élni... Maid ha eszbe veszik a’ homokat, 
magamat szomorúvá teszem, mintha valóságossan el lopták volna a’ pénzemet, 
úgy gondolom, ez jó fortély lesz.

Fegyverneki Sándor
Fiaim, tálán annak a’ káposztás fazéknak örültök?

László
Mink kéntsnek, nem káposztás fazéknak örülünk.

Fegyverneki Sándor 
Kéntsnek?

K ároly
Annak ugyan.

Fegyverneki Sándor
Lássuk, de ide senki enyves kezzel ne nyullon... Ejnye, de kövér malatzok. 

Szűkmarkú F ülöp
Örvendek rajta, hogy idegeny kezhez nem jútott a’ pénzem.

Ignátz
Hat kegyelmed malatzaj ezek?

Szűkmarkú F ülöp 
Kérlek, ne szomorits.

Fegyverneki Sándor
Oh, oh, ha nem idegenye, egyarányossan téhát magunk között oszszMk el... Réá 
állasz-é, Fülöp?

Szűkmarkú F ülöp 
Réá.

695 oszszük
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Fegyverneki Sándor 
700 Meg vannak-é a’ zatskók jegyezve?

Szűkmarkú F ülöp
Meg, a mellyen A bötü vagyon, körmöczi arany van benne, a’ mellyen B, Ho- 
lándus arany, a’ mellyen C, két foréntos tallérok, a’ mellyen D, húsz karaitzáros, 
a’ mellyen E, petákok, a’ mellyen pediglen F, fél foréntosak.

705 Fegyverneki Sándor
Jól vagyon. Szerentse kerekére téhát bízzuk a dolgot, a’ki szembe kötve mitsodás 
zatskot felemel, elégedjék meg véle, kezd-el te fiam, úgyis a’ te keresményed.

Szűkmarkú F ülöp
Atyám Uram légyen az első, én leszek a’ második.

710 Fegyverneki Sándor
Nem bánom, kössétek bé hát a szememet... no hói hát a’ fazék?

K ároly
Itt.

Szűkmarkú F ülöp 
715 De senki jelt ne adgyon.

Fegyverneki Sándor
Ignátz, a’ te szerentsedre... mitsoda bötü vagyon rajta?

Ignátz
B.

720 Fegyverneki Sándor
Élig szerentses voltam, hát ezek tsupa Holandus Aranyok, tied lesz ez, Ignátz. 

Ignátz
Alázatossan köszönöm.

Fegyverneki Sándor 
725 Erigy már te, fiam.

Szűkmarkú F ülöp
Valaki más zatskót a’ kezembe ne tollyon.

704 fel 711 <Kössétek> Nem bánom
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F e g y v e r n e m  S á n d o r
Távol légyen ez a’ tsalárdság tőletek, fiaim.

730 Szűkmarkú F ülöp
Mitsoda bötüre akattam?

A ntal
Effre.

Szűkmarkú F ülöp
735 Effre? már nálom az egyik nyomorúság a’ másikat nyomozza,... jaj, nékem, 

egy sárga Garas sints itt!

L ászló
Tálán nékem jobban szolgál a’ szerentse... bár tsak az A’ bötüt húznám ki. 

Ignátz
740 Úgyan az.

Szűkmarkú Fülöp 
Oda vagyok, oda vagyok!

K ároly
Jaj, meg iiet a’ bátyánk, tálán valami fekete kutyát látót a’ zatskoba ülni?

745 Fegyvernem  Sándor
Hamar, hamar, etzetet...! Mi lőtt édes fiam, mi lőtt?

A ntal
Mi talalta kedet illy hirtelen, édes bátyám Uram?

Károly
750 Az orrát húzd néki által, az orrát!

Ignátz 
Itt az etzet!

László
Én pedig olajt hóztam.

755 Fegyvernem  Sándor
Kennyed te meg, László, a’ homloka szegletit olajjal.

Ignátz
Maidén meg a’ fülébe kiáltozok: bátyám Úram, bátyám Úram!
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K ároly
760 Jól van, nyújtózik már.

Ignátz
De már lelegzetetis vesz.

Fegyverneki Sándor
Segétsűk, segétsűk: emelkedik már, hol voltál, szerelmes fiam?

765 Ignátz
Tálán nemis tud bátyám Uram szóllanni.

Szűkmarkú F ülöp
Jaj, kedves átyám Uram, oda van a’ pénz!

Fegyverneki Sándor 
770 Hogy volna oda, iszen itt van.

Szűkmarkú F ülöp
Jaj, homok van abba... nints abba egy füllér-is.

Fegyverneki Sándor
Iszen te ide pénzt tettél, miképpen vált volna az illy hirtelen homokká.

775 Szűkmarkú F ülöp
‘S miképpen vált? Ki vettik belőle a pénzt, és homokat töltöttek helyébe... tsak 
vegyünk már tarisznyát hatunkra, és házonként koldulgassunk... meg attak 
bizon nékűnk.

Fegyverneki Sándor 
780 Tálán a’ többébe pénz leszen.

Szűkmarkú F ülöp
De a’ki az egyiket ki üresétette, a’ többére is volt annak gondgya.

László
Nézzük meg tsak, tálán valamire akadunk... jaj, homok van biz ebbe.

785 Ignátz
Jaj, héjába folt erre az én nyálom.

Károly
Ejnye, de héjában fáradoztunk.

776 töltöttek
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A ntal
Az enyimben ólom van.

Károly
De tálán ezüst... ólom biz-e’!

A ntal
Egyikbe sints ebbe semmi-is.

Fegyverneki Sándor
Ez minden bizonyai a’ Sohonnai Peti mestersége.

Szűkmarkú F ülöp
Nó, nints annál hivebb szolga a’ világ hátán.

Fegyverneki Sándor
Ki tetzik, melly hiv légyen, a’ki olly könnyen ki böffenti a réá bizott titkot. 

Szűkmarkú F ülöp
Biz igaz, allig ha nem ő mestere ennek a’ tsalardságnak, de azertis ezentül 
útánno leszek, ha bűnös bűnös, jó vasára lesz ma a’ hóhérnak.

KÁROLY
Én-is el megyek bátyám Úrammal.

Szűkmarkú F ülöp
Te véled, Eötsem, semmire se mehetnék... Hanem kérem szeretettel átyám 
Uramot és titeket-is kedves Eötseim, hogy erről a’ történetről a’ városban senki
nek se szóllatok egy szót-is, ha eben szómat fogadgyatok, tálán hamarább úton 
érem a’ tolvajt.

A ntal
De hogy szollunk senkinekis, iszen az egesz világ ki nevetne bennünket, tsak lé
gyen utánnó, bátyám Uram.

Fegyverneki Sándor
Hózzátok bé azt a’ fazékat, máskor osztán jobb pénzre akadgyatok.

K ároly
Végyük bé téhát, jól lesz leg alább káposztát benne főzni.

Ignátz
Élig fazékunk van nékünk, de mi haszna, ha nints mit benne főzni.

792 biz-e’ <?>. 812 bennünket
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ÖTÖDIK KI-NYILÁS

Beszélgető Személyek: Szűkmarkú Fülöp és Messenio 

Szűkmarkú F ülöp
Bezzeg a’ felig el-nyelt malatzot ki okattattam vélek... tsak jó az ókos ember a’ 
háznál... már minden bizonyai fel hájházték volna azok a’ tatskók a’ pénzemet, 
ha tsak eszemmel nem tuttam volna élni! De leg jobban azon az avas szalonnán 
tsudálkozom, meg az is a’ pénzről szorgalmatoskodik, pedig minek néki, iszen 
koporsóban van már az egyik lába, lesz meg néki annyi, a’menyivel a’ másik vi
lágon a Charon névü révészt ki füzetheti... Éppen jókor j ősz, Messenio.

M essenio
Orvendek rajta.

Szűkmarkú F ülöp 
Vesd le a’ mentedet.

M essenio
Miért? Tálán valamit vétettem?

Szűkmarkú F ülöp
Semmit se... más ókra kévánom én ezt, ne, addig hordozd az enyimet... add ide 
a’ sővegedet-is, erigy most haza átyám szolgálattyára.

M essenio
Ij, bizon sokat gondolsz atyáddal.

Szűkmarkú F ülöp
Ezt akarja a Sohonnai Peterhéz pénzért küldenni az átyám, maid én ennek sze
mélyében szolgámnak hozzám való hivségét meg próbálóm, ha hivnek ötét ta
pasztalom lenni, nints mitől féltsem a’ pénzemet, ha pedig hivtelennek, el verem 
a’ házomtol a’ gaz embert. Meg indulok már, engedgye Isten, hogy szeren- 
tsessen.

821 Szűkmarkú
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HARMADIK SZAKASZTBAN

ELSŐ KINYÍLÁS

Beszélgető Személyek: Sohonnai Peti, Szűkmarkú Fülöp

Sohonnai Peti
Szegény fejem, meg nyugothatol már, éleget fárottal, meg erdemied a’ nyugo
dalmat, találtai már módot, a’mellyel könnyen kelebczébe ejtheted az öreget, 
mert mióta annak a’ koporsóban valónak a’ Szakálomra bízott titkot ki 
fötsögtem, igazán mondom, úgy volt dolgom, mint a’ tormába esett féregnek, 
búmban helyemet se találtam, de te is ostoba egy bizonytalan Ígéretért ki koty- 
tyantottad a’ réád bízott titkot, só tartó! De semmi, a’mi meg történt, viszsza 
nem lehet huzni, élig, hogy akattam óly módra, mellyel kasza alul ki vonyhatom 
a’ nyakam... Az a’ taplós retek azt véli, hogy estve felé a’ Messenio szolgájával 
ki ásom a’ pénzt, és kezéhez keréttem, de abban úgyan nem kopik a’ foga... 
Nem volna akkor otthon az én sütni valóm, ha én a’ bizonyos szolgálatomat egy 
bizonytalan reménségert el hadgynám, jobb nékem ma egy veréb, hogy sem 
holnap egy túzok, Ígéri ő úgyan, és irással-is erösétti, hogy illyen ‘s amollyan 
nemes emberré tesz, de mind bórs az, a’mit a’ kolmár ébe potyogat, valamely 
tyúk sokat kodátsul, keveset tojik, az ember teszi a’ fogadást, de éb a’ ki meg 
tartya... Még én e’mellet a’ reménség mellet pórul járhotnék, mind a’ 
szolgálotbol ki kopnék, mind pediglen nemtelen ember maradnék... De mit 
múlatozok ennyit, ezentöl itt terem a’ pénzrét vagy az öreg vagy a Messenio, 
ideje van már, hogy a’ fartélyhoz hozzá fogjak: maid bujdosó lélekké teszem 
magamat, és a’ pénzes fazék körül sétálgatok, tálán maid meg iiedvén viszsza 
tér, ha pedig én felém fog jönni, úgy ki porozom evvel a’ bottal a’ hátát, ákár 
mellyik légyen az, hogy szénte úgy füstöleg. De hitelessebb legyen a’ dolgom, 
ezt a’ fehér hatzukát réám vonyom, és evvel a’ szép kis orral fel ékeséttem 
magamot... nó mitsoda ez?... nem mész föl... jaj, mi találta az óromat... hói a’ 
tűkor hói a’ tűkor, iszen volt nékem egy redves tüköröm, hová lettél, jöszte ki 
hamar etzer... Úgyan hol vette magát ez a’ húsz krajtzáros úborka... szép vagy 
lelkem, szép, mint a ’ ki fordított húrka... De jól esett, éppen úgy is illyen orra 
volt szükségem, jól lesz végtére-is Pilatus konyhájának... De jön már.

Szűkmarkú Fülöp
Ki mondanná, hogy én Messenio nem vagyok? Egy lélek se, maid próba kűre 
veszem a’ Peter hivségét... Boldog Isten, mi lehet ez, tálán a’ másik átyám lel
ke, jaj, hazajár... De mitkeres a’ pénzem mellet... nem a’ bizá, nem volt annak 
illy nagy orra... iszen a’ tzizmám van a’ lábába... a Sohonnai Peter biz e’, sze
retem hogy igy történt... Peti, hallod-é, Peti?... ne bolondoskodgyál, nem va-

848 Szűkmarkú 
866 ezentöl 
870 füstöleg

873 tűkor
874 [bizonytalan az olvasat: e tze t vagy etzer]

875 szép <ki> mint
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885

890

895

900

905

910

gyök én Szükmarkíí Fülöp. Messenio vagyok én, az Öreg Úr pénzért küldött... 
legyen eszed leg alább, iszen ismérlek, ásot-is hóztam magammal, gyere, gyere, 
ássuk-ki.

Sohonnai Peti
Lódul, ákár ki vagy, a’ meg holtakkal ne jádtzál!

Szűkmarkú F ülöp
Nem hóltál meg te, gyere Peti, gyere, mennyünk, mondom, hogy Messenio va
gyok.

Sohonnai Peti
Hát nem lódulsz, jertek-ki ti pókolbéli satányok, ragadgyátok el a’ lelkét!

Szűkmarkú F ülöp 
Jaj, oda vagyok!

Sohonnai Peti
El szette vette már a’ sátor fáját, bezzeg réá húztam az ébek harmiczadgyára a’ 
Messenio képében a Szűkmarkú Fülöpöt, de jól esett néki, hadgyon békét ezú- 
tán az illyen veszedelmes próba künek. De már bizon semmi bajom sintsen, 
nem kételkedik ő többet az én hivségemben, és hogy meg nagyobb hitem légyen 
nála, maid mingyárt el beszélem néki egy kis füllentéssel, mint jártam.

MÁSODIK KINYÍLÁS

Beszélgető személyek: Sohonnai Peti, Szűkmarkú Fülöp és Messenio 

Szűkmarkú F ülöp
Meg esett nékem a’ dioseghi vásár, úgyan dérkassan ki porozta a’ hátomat, de 
semmi, élig, hogy nékem hiv szolgám vagyon... koránt se tselekette volna ő azt, 
ha tutta volna, ki légyen a’ Messenio rúhája alatt. ...tudatlanságból tselekette, 
botsánotot erdemel.

Sohonnai Peti
De rég úta szobából szóbába hajhaszom az Urat.

Szűkmarkú F ülöp 
Mi végre?

Sohonnai Peti
Nagy bajom vagyon az Öreg Úrral és a Messenioval.

883 Szükmarkíí
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Szűkmarkú F ülöp 
915 Nagy bajod van? Miben?

Sohonnai Peti
Őrökké tsalogattyák tőlem a’ pénzes fazékat.

Szűkmarkú F ülöp 
Tálán meg is tsaltak már.

920 Sohonnai Peti
Meg tsaltam biz én a’ Messeniót!

Szűkmarkú F ülöp 
Mi-képpen?

Sohonnai Peti
925 Hozzám jött ásóval, és az Öreg Úr nevével, a’ pénzes edényt kérte tőlem, 

biztatott-is, hogy illyen ‘s amollyan Ur lészek, ha kézhéz adom a’ pénzt... Én 
elejnten kőnyórgöttem néki, hogy hadna békét, de mivel szót nem fogadott, én 
is elő fogtam a’ botomat, és annyit tsaptam a’ hátara, hogy másnak-is adhatot 
költsön belőle... mit nézi az Ur a’ botomat... mit tapogattya a’ hátát, tálán nem 

930 tetzik az én tselekedetem?

Szűkmarkú F ülöp
Nem a’ Peti, nem, hanem szánakodom a’ Messenión.

Sohonnai Peti
Soha se szánakodgyék az Ur a’ gaz emberen, kárán tanul a’ bolond, hogy meri ő 

935 ez illyen bötsűletes hiv szolgát próbálni, de bár jobban meg koholtam volna, 
meg lelte a’mit keresett, a’ mint látom, tsak nem tetzik az Úrnak, hogy a’ 
Messeniót úgy el abrakoltam.

Szűkmarkú F ülöp
Sőt inkább igen is tetzik, de más van a fejembe.

940 Sohonnai Peti 
Mitsoda?

Szűkmarkú F ülöp
Slatinára kell ma mennem adósságát szedni, a’ Tsutora Ferentz tartozik 30 f., a’ 
Kutya Peter 40, a’ Húbelebalás 15 tallérral, a’ Horihorgas Győrg 25, a’ Huzi- 

945 vonyi János 15, a’ Káposztás Miska pedig 43 forintal.

926 biztatott <,> is 927 kőnyőrgottem; hadna<k> békét
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SoHONNAi Peti
Bizon tsak lásson utána az Ur, ez illyen dolgot nem jó sokára hallasztanni.

Szűkmarkú F ülöp
Jöszte ki, Messenio, egy szóra.

950 M essenio
Kettőt-is szólhat az Ur.

Szűkmarkú F ülöp 
Gyere vélem Slatinára!

M e s s e n io
955 Nem bánom, de előbb töltsünk egy tsútora bort az útra.

Szűkmarkú F ülöp
Éppen bizony tsútora bort, nagy meszsze van Slatina.

M essenio
Leg alább egy kis hidegh sültet végyünk magunkal.

960 Szűkmarkú F ülöp
Ij, metzenél te a’ sültei, jó néked a’ tök mag-is.

M essenio
Leg alább már téhát egy darab kenyeret végyünk magunkal.

Szűkmarkú F ülöp
965 Áhá, éhes kutya, tsak ennél örökké, mint a’ farkas... maid jó tartanak Slatinán 

az adóssak... Kedves Peterem, tudod már, vigázz kérlek, hogy kárt ne vallak.

Sohonnai Peti
Semmitől se féltse az Úr, éjjel ‘s nappal mellette leszek.

Szűkmarkú F ülöp 
970 Isten hozzád, kedves Petim.

Sohonnai Peti
Szerentses útat kévánok az Úrnak.

953 [a S la tin a  szó mellett: ^  e s t  p a g u s  in M a r m a tia ] 955 töltsünk



HARMADIK KI NYÍLÁS

Beszélgető Személyek: Szűkmarkú Fiilöp és Koldusok 

975 S z ű k m a r k ú  F ü l ö p
Jaj, koldusok jönnek erre... áhá, hogy nem tuttok otthon ülni... árbájt kutya, 
maid lesz pénzed... mit kerestek itt, erszény apasztok! ...éppen bizon nékedis 
egy karajtzárt, énnek-is egyet, amannakis egyet, hat karajtzár, két garas, négy 
póltura, 10 kis pénz, egy holnapra-is élig az énnékem... hagy békét, nem va- 

980 gyök én sem ebellentissimus, sem isputabilis, sem perillustris... adok már adok, 
tsak mennyetek-el melőlem, valaki a’ zebembe ne nyullon, vigazz Messenio, 
netek!

NEGYEDIK SZAKASZTBAN 

ELSŐ KI NYÍLÁS

985 Beszélgető Személyek: Fegyveméki Sándor, László, Károly, Antal és Ignátz 

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Én Istenem! Hová legyek, a’ fiam naprul napra jobban szorittya a’ markát, 
öszve zugorodott már, hogy senkivel köz ne legyen... Se magával, se mással jót 
nem tesz a’ tenyésző gazdagság, tömőt kints, es minden fele bőség mellet 

990 Tantalus modgyara szűkölködik, álma pénz, beszédgye pénz, gondolattya pénz, 
fohászkodása pénz, egy szóval minden dolgának kellő közepe az egy pénz... 
Félek és nagyon-is félek, ne tálántán fösvény életével a’ fiaim között zenebonát 
indítson, és nékem öregségemre nyughatatlanságot szerezzen.

A n t a l
995 Boldogok vagyunk már, átyám Uram.

Ig n á t z
Átyám Uram, ugyan szerentsessek vagyunk!

L á sz l ó
Ugyan jól szolgált ma nékünk a’ Szerentse!

íooo K á r o l y
Ni ni, atyám Uram, mit hózunk!

F e g y v e r n e k i S á n d o r
Mit kurjogattok, tálán megint valami homok pénzre akattatok?

976 jönnek 987 márkát
977 ke reso ték  [olvashatatlan betű áthúzva.] 988 k ö z o  [olvashatatlan törlés]
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1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

KÁROLY
Nem homok pénzre, átyám Uram, nem, hanem valóságosra.

Fegyverneki Sándor 
Támás vagyok én ebben/

Ignátz
Ha nem hiszi, átyám Uram, nézze meg... arany ez, nem homok.

Fegyverneki Sándor
Had lássam... jó szerentsetek volt néktek ma, fiaim.

A ntal
Ebbe meg mind két forintos tallér vagyon.

Fegyverneki Sándor
Had tapogassam... nints már min búsúllatok, fiaim, hát a’ többi zatskókban mi 
vagyon?

L ászló
Kibe marjás, kibe peták, kibe pediglen fél forintosok.

Fegyverneki Sándor
...Nézzétek fiaim, mitsoda tsalárd róka az a’ ti zugorgó bátyátok, mikép 
széniette mágát a ’ minapában el ájulni, mikép jajgatot, mikép búsult, mintha 
valóságossan el lopták volna a’ pénzét... pedig merő hazuság volt, a’mint is 
most ki tetzik... Tsak nem maradhat rejtekbe a’ ravasság, útollára-is füstöt vett 
az... várj, ravasz róka, várj, maid én tigedet kelebczére kerétlek, hallod-é 
László, te öregebb vagy a’ többénél, ókosabbnak-is kell lenned... töltsd előbb ki 
a’ ladába, az útán tömd meg a’ zatskót, és vidd viszsza a’/ázékat az előbbeni he
lyére.

A ntal
Jaj, nékem rósz a’ kalapom, vegyen újat az átyám Uram!

Ignátz
Nékem rongos a’ dolmányom!

K ároly
Nékem pediglen ővem nintsen!

László
Én szégenlek ebben a’ rúhában járni, tsináltossan most átyám Uram, iszen most 
vagyon pénze.

1007 ebben? 1026 zatskót, <valamivel> fa-fazékat
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1040

1045

1050

1055

1060

1065

1070

Fegyverneki Sándor
Ne félletek, fiaim, meg ruházlak benneteket bötsületessen... menny el ósztán 
ezek után, László, a’ botba, és ruházd fel őtseidet magaddal együt tététől fogva 
talpig, én maid ezüst kardokról szorgalmatoskodom.

M innyaján
Alázatossan kőszőnnyűk átyám Uramnak hozzánk való jó akarattyát. 

Fegyverneki Sándor
Lassan járjatok, ne zörögjetek, ne tálántán a Sohonnai Peti eszbe vegye a’ tör
ténetet.

m á so d ik  k in y ílá s

Beszélgető Személyek: János, Györg, Miska Szolgák

János
Őtseim, hallottam mindenkor, hogy az öreg szolgának és az ag kutyának egy a’ 
füzetése, a’mit iszen most magamon tapasztalok... mert mivel már nem dolgoz
hatom ügy, a’mint iffiantan dolgoztam, tsak kenyer héjjal és némelly ünnepek
ben szároz kenyérrel tartanak, int az ag ebet.

M iska
Én meg dolgozom, mint az ökör, és meg sints egy tsőppel-is jobb tartásom, 
iszen mikor a Szűkmarkú Fülöphöz szegöttem, kövér voltam, mint a’ disznó, 
most már a’ szároz kenyértől, tsak a’ tsontom ‘s bőröm vagyon.

G yörg
Soha se láttom olly zugorgo embert, mint a’ mi gázdánk, eb szijal kötött erszé
nye van annak, bizonyomra mondom, egy zab szemért a ló seggébe bújna, de 
követem kegyelmetek bötsületes személyét, és azt a’ kenyeret, a’ melly a’ ta
risznyámba vagyon.

János
Hazugság nélkül mondhattuk azt, hogy az ökreinknek jobb dolga légyen, mint 
sem nékünk, azok leg alább háromszor esznek, és nyúkszanak napjában, mink 
étzaka se nyukhatunk, akkoris tollat fosztanni hajtanak, nappal pediglen szünte
len az eke szarva körül forgolódunk.

G yörg
De ha lehetne, egy nap az egesz világ földit fel szántotna vélünk, mégis, ha né
ha kenyeret szegünk, úgy néz réánk, mintha áttyát ánnyát megöltük volna, ha 
pediglen maga szeg, óllyan nagy darabokat szeg, mint a’ leg szárnya.

1055 Fulophöz 1063 az
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Más Urnái mikor szolgáltam, Karátson napján, új esztendő napján, és vala- 
hánszor bötsűletes munkát tettem, leg alább reggel egy kis pálinkát, délbe pe
diglen egy pohár bőrt nyújtottak, itt ma holnap a’ sok víztől nád terem az 

1075 óromba.

G yörg
Jaj, másnál mikor szolgáltam, leg álább vasárnapon húst ettem, de itt, ha tsak 
borjú, liba, tyúk vagy valami más állat meg nem döglik, soha se látok én húst... 
pedig volna nékem töltőt galambra is etyepetyém... volna bizon, de bár valami- 

1080 kor a’ czap húsból egyet ehetném hasammal.

János
Hágyán volna a’ hús, tsak esztendő tát leg álább egytzer ádnának valami jó 
főhet, ád ö úgyan, ád, sátoros ünnepekben köles kását, de mi haszna, ha nints 
köszönet benne.

loss M iska
Jól mongya kend, ápám Úram, iszen egesz esztendő által se költ réánk fel font 
szalonnát.

G yörg
De hogy kőit, ki lölni akkor azt a zobrákot a’ hideg, mikor a’ konyhán szalonnát 

1090 látna.

János
De mit töltyük itt-haszontalanul az időt panaszolkodással, mennyünk, a’ hóvá 
indultunk, mert ha úton ér bennünket a’ gazdánk, minden bizonyai lapitzkás 
tántzot járunk a’ deresbe. Hagyuk itt a’ fösvény kutyát, keressen magának más 

1095 szolgát!

M iska
Úgy ám, ha tálába, ismérik már mindenüt a jó virágot, ollyan szolgát szeretne ő, 
a’ki semmit se ennék, ellenben pediglen éjjel ‘s nappal dolgoznék.

G yörg
íioo Tsak vegyünk bizony bútsút tőle, iszen már se szűröm, se fövegem, sem 

botskorom, sem fehér rúhám nem jó, ma hónap ollyan leszek, mint a’ mezételen 
egér.

János
Noszsza, indullunk téhát, Isten hozzád Szűkmarkú Fülöp!

M iska

1079 töltőt 
1087 szalonn<y>át

1092 mennyü<k>nk 
1100 vegyünk
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1105

1110

1115

1120

1125

ИЗО

Jo szerentsét, édes Gazdám, nagy szemű búzád teremjen, mint a’ mák, vastag 
légyen a’ szalonnád, mint a’ pillye szárnya, jó borod, mint az etzet, jó egésséged 
mint a’ mételes júhnak, fris is legyen kend, mint a’ tekenyős béka, kedves Gáz- 
dám.

G yörg
Szarjon kánya, fosson varjú, édes Uram!

M iska

HARMADIK KI NYÍLÁS

Beszélgető Személyek: Fegyveméki Sándor, és Ignátz

Fegyverneki Sándor
Mi végre jősz hozzám, kedves gyermekem?

Ignátz
Nem egyebert, átyám Uram, hanem hogy ki nyilatkoztassam bátyám szándékát.

Fegyvernem  Sándor 
No, mi lehet ez?

Ignátz
El ásták már a’ homokat a’ pénzes fazék helyére.

Fegyvernem  Sándor 
Jó tették.

Ignátz
De hogy jobb fólta légyen fartélunknak, nem tudom mitsoda áll-ortza alatt So- 
honnai Petitis ii'ezgetni ákárják.

Fegyvernem  Sándor 
Mi végre?

Ignátz
Ők magokkal így okoskodnak, hogy az Ördögöktől a’ Sohonnai Peti bátyánkat 
együt él-ejedvén, ha végtére réá akadnának a’ homokos fazékra, el hitetnék 
osztán magokkal, hogy a’ pénzt nem egyebb, hanem valamelly lélek ragatta 
volna el.

1013 Fegveméki 1125 ortza о  alatt [olvashatatlan törlés]; izezgetni
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Fegyverneki Sándor
ms Veszedelmes fortély ez, kedves magzatom, emlékezél-é róla, mint jártak Angli

ában Angyal és ördög képe alatt tolvajkodó latrok?

Ignátz
Emlékezem jól, az akasztó fán felejtették őket.

Fegyverneki Sándor
luo Ettől úgyan én nem félek, hanem attól tartok, ne tálántán benneteket mostoha 

módra meg lohollon, ha eszbe veszi tsalárdságtokat.

Ignátz
De azt mondgyák ám a’ bátyáim, hogy azokat az áll-ortza alatt lappangó 
Anglusokat nem azért húzták fel az akasztó-fára, hogy ördög a’vagy Angyal ké- 

1145 pe alatt tolvajkottak, hanem hogy eszekkel nem tuttak élni.

Fegyverneki Sándor
No’ lássad bátyáddal együtt, mire veted a’ fejedet, alig ha tréfátoknak sirás nem 
lesz a’ vége.

Ignátz
u so  Lássák a’ bátyáim, mit tselekesznek, én úgyan ebben egy húron nem akarok 

pöndülni, nem szokot meg az én testem a’ veréshez.

Fegyverneki Sándor
Várj egy keveset, Ignátz... én is el megyek véled, ha már bátyáid arra atták feje
ket, maid a’ mennyiben lehet, tánátsomban őket segéttem.

1155 negyedik  ki nyílás

Beszélgető Személyek: Sohonnai Peter, Kopasz, Szántó 

Sohonnai Peti
Mára mondotta az Uram, hogy viszsza fog jönni... ha az adósságot ki nem szed
hette, mord kedvű lesz, mint a’ verembe esett farkas, ha pedig szerentsessen ki 

ибо szedte, maid nem tud örömébe hóvá lenni, mint az egérrel játzó matska... De 
ákár szette ki, ákár nem, mihent bé lép, a’ lesz az első kérdésé: Peti mind van a’ 
pénz... Hú bele balás, lovat ád Isten.

K opasz
Követem kegyelmedet, valamibe meg botlottam.

nes Sohonnai Peti
Honnét jösz és hóvá mégy, bárátom?
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K opasz
Iszen a’ lónak négy laba van, mégis meg botlik.

Sohonnai Peti
mo Nem azt kerdezemén, hány lába van a’ lónak, hanem honnét jösz, bárátom? 

Kopasz
El veszet egy szamaram, azt keresem.

Sohonnai Peti
Te is más malomban őllesz, azt kerdezem hónnét jösz, tálán süket vagy. 

ins K opasz
Nem fekete volt Uram, nem, hanem fakó, és vénhes is volt már szegény pára. 

Sohonnai Peti
Tálán te meg engemet bolondnak akarsz tartanni, felel, a’mire kérdezlek, mert 
meg lohollak ma.

neo K opasz
De hogy kénzottam, Uram, a szegény párát.

Sohonnai P eti
No’ meg kénózlak ma, tsak ne felel... honnét jösz?

K opasz
nes Nagyot hallok, Uram.

Sohonnai Peti
Iszen élig nagyot kiáltottam már.

K opasz
Dugja bé az Úr óromat, számat, és úgy kiáltson a’ fülembe, maid meg értem.

над Sohonnai Peti
Jöszte ide... hónnét jösz?

K opasz
Slatinárol.

Sohonnai Peti
1195 Nem láttad a’ Szűkmarkú Fülöpöt?

K opasz
Slatinán ellettek, Uram, engem a’ világra is.
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SoHONNAi Peti
Dérkassan feleltei Eötsem, igyál egyel a’ magad terméséből, nem láttod a’ 

1200 Szűkmarkú Fülöpöt?

Kopasz
Uram, itt a’ város végén beszélget egy ember, azis Slatinárol jön.

Sohonnai Peti
No, az ugyan ezentöl itt terem.

1205 K opasz
Hát kegyelmed nem látta az én szamaramot?

Sohonnai Peti
Hol láttom volna, keresd bárátom, reá akatz.

K opasz
1210 Hát erre ment?

Sohonnai Peti 
Erre, erre.

Kopasz
Isten meg aldgya kegyelmedet.

1215 Sohonnai Peti
Isten hirével bárátom... ideje van mar egyszer, hogy a’ pénzes fazekat meg 
tekéntsem, ha el veszet el, jaj lesz ma a’ bőrömnek... mitsoda ez?... hó hó, nem 
ollyan bujdosó lelkek ezek, mint én voltam.

Szántó
1220 Jöszte ide, te Plútó vendégsége.

Sohonnai Peti
Mitsoda? Plútó vendégsége? Eb légyen, egye meg Pluto Uram, maid meg mon
dom mimet... úgyan mitsoda állatok ezek?... ni ni, egyiknek kapa, másiknak 
ásó, harmadiknak durung van a’ kezébe, hej tálán a’ pénzemet akarjátok ki ásni, 

1225 hagyatok békét, mert... minek néktek a’ pénz, se feleségtek, se gyermeketek 
nintsen, de tsak ássák ám, hej, inkább adok pálinkára valót, tsak hagyatok békét 
a’ pénzemnek... soha nem tudom, mi tévő legyek, tsak el akarják vinni a’ 
pénzemet... méltóságos, felséges, nagyságos, tekéntetes, nemes és Nemzetes 
Pluto Uram, kérem szeretettel feleségedet, el ne végye a’ pénzemet, bőrömben 

изо áll az énnékem... soha soha mit tsinállák, ha egy volna, szembe állnék véle, de

1217 tekéntsem <etzer> ha

588



sokan vannak, nec Hercules contra duos, sok lud disznót győz... gyöngyöm 
gyöngy virágom, tulipán narcissusom, aranyom, ezüstöm, gyönörü Aszmo- 
daeusom, ha nints fára elegendő költséged, inkább menny fehér egy házára, 
több pénz vagyon ott... ha pedig sájnálod fárotságodat, van az Úramnak négy 

1235 tátossa, maid ezentől be fogatom őket... mitsoda őrdögök ezek, nem is hal- 
gattyák az ember szavát.

Szántó
Készen vattok-é már?

Sohonnai Peti
1240 Készen van már minden, szekér, hám és ostor.

Szántó
Véd le téhát, Belzebub, a’ pénzt Plútóhoz, ti hurczullátok útánnunk a’ Sohon- 
nait.

Sohonnai Peti
1245 Tálán engem akartok el ragadni? Hagyatok békét, nints nékem semmi dolgom 

a’ pokolba, nem fázom én most, szaladgy Peti, inadban vannak az ördögök!

ÖTÖDIK SZAKASZTBAN

ELSŐ KINYÍLÁS 

Beszélgető Személyek:
1250 Fegyvemeki Sándor, Messenio, László, Károly, Antal és Ignátz

Fegyverneki Sándor
Messenio, ékesétsd fel a’ szobát.

M essenio
Mind ki hózom a képeket.

1255 Fegyverneki Sándor
Valami van, mind rágd a’ falakra... gyertek ki, fiaim, had lássam az új ruhá
tokat. .. szépek vattok fiaim, tététől fogva talpig.

A ntal
Én ugyan tudom, hogy szép vagyok, mint a’ rósa.

KÁROLY
1260 Ha te olyan vagy, mint a’ rósa, én meg ollyan vagyok, mint a’ nárcissus.

1231 gyöngyöm 1232 gyönörü <aszmodeupsom>
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László
Én már tsak ollyan vagyok, mint a’ tulipány.

Ignátz
1265 Hát én, átyám Uram, mitsodás vagyok?

Fegyverneki Sándor 
Te fiam, leg szebbék vagy.

Ignátz
Tehát én szebb vagyok, mint rósánál, mint tulipánynál, de meg a’ narcissusnál-is. 

1270 A ntal
De ugyan én vagyok a’ leg szebbék.

Fegyverneki Sándor
Nem úgy, kedves magzatim, mind a’ négyen leg szebbek vattok.

A ntal
1275 Iszen látom én, hogy én vagyok a’ leg szebbék.

Ignátz
Akár nézd meg magadat a’ tűkörben, én nálom nem vagy szebb.

L ászló
Legyetek ti ábrázotban leg szebbek, én erköltsben akarok leg szebb lenni, 

uso Ignátz
Én mind erköltsben, mind pedig ábrázatban.

Fegyverneki Sándor
Öszve ne vesszetek fiaim a’ szépségben, minnyáján jók vattok, szépek-is vat
tok, mint az Isten madarkáj.

1285 M essenio
Készen vagyok már, Uram.

Fegyverneki Sándor
Jól vagyon... Hállátok-é, fiatskaim, mihelett be lép bátyátok, azontol ötét szé
pen köszőntsétek, és örvendezzetek az ö szerentses viszsza jövetelén.

1290 László
Tsudálkozni fog a’ tzifra ruhánkon, és a’ szobának ékességén.
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Ignátz
De meg se fog bennünket ismémi, iszen en magamat is alig ismérem, úgy meg 
változtam.

1295 Fegyverneki Sándor
Ha mingyárt eleinten réátok nem ismér, meg ismér végtére... én maid innend 
várom a’ dolognak ki menetelét.

Károly
De meszsze nem mennyen ám, átyám Uram, mert ha eszbe veszi, hogy az ö pén- 

1300 zéből tsináltottuk ezt a’ ruhát, jaj lesz a’ bőrünknek.

Fegyverneki Sándor
De hogy megyek meszsze, tik most azon ne törjétek a’ fejeteket, hej, jön már, 
mennyetek elejbe.

MÁSODIK kinyílás

1305 Beszélgető Személyek:
Szűkmarkú Fülöp, Karoly, László, Antal, Ignátz és Fegyveméki Sándor

Szűkmarkú F ülöp
Tálán nem is jó helyre jöttem.

K ároly
mo Örvendek rajta, hogy jó egésségbe viszsza jött bátyám Úram.

Antal
Isten hózta bátyám Úramot.

Ignátz
Higye el, egyik már utánno akartunk menni bátyám Uramnak. 

dis László
Azt véltük, hogy viszsza se jön már.

Szűkmarkú Fülöp
Mit tsufollák az Urfiak a’ szegény legént, nintsenek nékem illy tzifra Eötseim, 
szegény nemből való ember vagyok én... meg botsássanak az Urfiak, hogy ide 

ого bé botlottam, mint bolond Istók Debreczembe.

Ignátz
Tálán az Ignátzot nem isméri bátyám Uram?

1300 pénzéből
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K ároly
Tálán a’ Károlyt se?

1325 A ntal
Hát az Antalt?

László
A Lászlóra tsak réá ismérhet könnyen.

Szűkmarkú F ülöp
изо Je, mi lehet ez! Ugyan honnét van ez a’ hirtelen való változás, tárkák, bárkák 

vattok, Eötseim, mint az Isten madara, nem tetzik ez énnékem.

Károly
Véletlenül valami jó szerentsénk érkezet.

Szűkmarkú F ülöp
1335 De azt bizon látom, de honnét érkezet, fel nem érhetem az eszemmel... de nini, 

meg a’ szobám is máskép néz ki.

Ignátz
Máshűt lakunk most, a’ régi házból ki hordozóskottunk.

Szűkmarkú F ülöp
1340 Mitsoda? Hát a’ másik házot hóvá tettétek, tálán el áttátok? Nó, koldussá tette

tek engem.

A ntal
De hogy attuk, tsak tréfál az Ignátz.

Szűkmarkú F ülöp
1345 Ej, igen jó kedvetek van néktek, nem szeretem én azt... hát ótt ki sétál?

KÁROLY 
Az átyánk.

Szűkmarkú F ülöp
Ni ni, mely pompássan jár, mint a’ kompódi nemes aszszony.

1350 Fegyverneki Sándor
Orvendek szerentsés el jöveteleden, kedves magzatom.

Szűkmarkú F ülöp
De átyám-é nékem, nagy jó Uram?
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1355

1360

1365

1370

1375

1380

Fegyverneki Sándor
Én vagyok a’ te átyád, Néánder.

Szűkmarkú Fülöp
A Néándért ismérem, de nagy jó Uramot nem tudom, láttom-é valaha vagy soha se. 

Fegyverneki Sándor
Ha Néándért isméred, a’ Néánder most köszönt tigedet.

Szűkmarkú F ülöp
Ha úgy vagyon, a’ Szűkmarkú Fülöpis az ö szerelmes átyát, Néánder viszonta 
köszönti.

Fegyverneki Sándor
Örvendezzél te is, fiam a’ mi jó szerentsenkén.

Szűkmarkú F ülöp
Tsudálatos jó szerentse ez, a’melly engemet maid egeszlen el bolondit, nem 
győzök már elegendő helyt adni Gondolatomnak.

Fegyverneki Sándor
Téhát habzik az elméd, hagy békét fiam a gyanakodásnak, jöszte bé inkább a’ 
belső szóbába vélem, maid eleitől fogva egesz végig elöl beszélem a’ történetet.

Szűkmarkú Fülöp
Ezentöl átyám Uram, megyek.

Fegyverneki Sándor 
Jól van. El várlak.

harmadik  kinyílás

Beszélgető Személyek Szűkmarkú Fülöp, Szántó, Sohonnai Peti 

Szűkmarkú F ülöp
Mitsoda dolog lehet ez?... a’ szobám tsillámlik, villámlik, az Eötseim is tzifrák, 
mintha mennyekzöbe készülnének... hó hó, nem jót jelent ez... alig ha meg 
nem bánta ezt az én fazékam... Sohonnai Peti, hol vagy Peti, Peti?

Sohonnai Peti 
Jaj, Uram jaj!

1359 koszönt 1370 be-beszélem
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Szűkmarkú F ülöp 
Mi tálált? mit reszketz?

1385 Sohonnai Peti 
Jaj, félek.

Szűkmarkú Fülöp
Mitől? tálán a’ magad árnyékától?

Sohonnai Peti
1390 Jaj, ördögök járnak a’ pénz körül, jaj!

Szűkmarkú F ülöp
De hogy járnak, minek az ördögnek a’ pénz, de tálán te komondor, valakinek 
már oda attad, és most az ördögökre akarod fogni?

Sohonnai Peti
1395 Nem attam én úgyan egy léleknekis, ott van, ha az ördögök el nem vétték.

Szűkmarkú F ülöp 
Gyere, lássuk.

Sohonnai Peti
Jaj, ne mennyen az Ur.

moo Szűkmarkú F ülöp
Mitsoda állatok ezek?

Sohonnai Peti
Mondottam már, hogy fekete Angyalok.

Szűkmarkú Fülöp
m os Nem hitethetem el magammal, hogy ezek valóságos őrdögök legyenek, gyere, 

Peti, fegyverkezzünk föl, ördögökkel lesz ma viaskodásunk, ne, a’ bot, en meg 
kardot fogok.

Sohonnai Peti
Jaj, Uram vigázzunk, mert vajmi erős katona az ördög! 

um Szűkmarkú F ülöp
Mit félsz, mint a’ nyúl, iffiú ördögök meg ezek, hállátok-é, hónnét jöttetek és 
mit kerestek?

1392 ördögnek 1406 fegyverkezzünk; ördögökkel
1393 most az<t>
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Szántó
Pokolbol.

Kis Szűkmarkú F ülöp
Maid ezentöl viszsza kergetlek benneteket.

Szántó
Gyertek pajtásim, ragadgyuk el őket.

Sohonnai Peti
иго Jaj, szaladgyunk Uram, szaladgyunk.

Szűkmarkú F ülöp
Áll meg, félénk nyúl, nem veszed eszbe a’ szavokbol, hogy emberek lennének, 
vágd, üsd, szalannak már, fogd meg, fogd!

Sohonnai Peti
1425 Jaj, harap a’ kutya, harap!

Szűkmarkú F ülöp
Hát fogai-is vannak az ördögnek?

Szántó
Kérem kegyelmedet szeretettel, bótsásson el. 

изо Sohonnai Peti
Soha se tudtam, hogy az ördög könyörögni-is tudgyon.

Szűkmarkú F ülöp
Vedd le róla az áll-órtzát, had tudhassuk, mellyik ördög.

Sohonnai Peti 
1435 A László.

Szántó
Szerelmes Bátyám Uram!

Szűkmarkú F ülöp
Követem kegyelmedet, édes ördög Uram, eb Eötse kegyelmed... meg köl ma 

1440 halnod.

Szántó
Hat gyilkossá lész Eötsednek?

1431 könyörögni
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1445

1450

1455

1460

1465

1470

Szűkmarkú F ülöp
Ha el veszet az ezüstöm, e’ lesz végső órád, hózd ide, Peti, a’ fazékat.

Szántó
Meg kell téhát iffiú életemnek zengejében halnom.

Szűkmarkú F ülöp
Meg, meg, minden bizonyai, ha híjjá van a’ pénzemnek.

Sohonnai Peti
Meg van mind, teli vannak a’ zatskok-is.

Szűkmarkú F ülöp
Aha, akasztó fára való, hói a’ pénzem?

Sohonnai Peti 
Mit tudok én bele.

Szűkmarkú F ülöp
Hát meg igy felelsz, te hóhér pallosa álá való, várj, gazember, várj, akasztó fán 
tálálod ma magadot.

Sohonnai Peti
Hó hó, éböl van az én dolgom!

Szűkmarkú F ülöp 
Hová szalatz?

Sohonnai Peti
Mingyárt viszsza jövök.

Szántó
Ne haragudgyál, szerelmes bátyám, a’ pénzed átyám kézénél vagyon.

Szűkmarkú F ülöp 
Nem hazutz?

Szántó
Nem én úgy an.

Szűkmarkú Fülöp
Túdom már, miből vattok olly tzifrák... de meg elő nem adgya egészen az 
átyám a’ pénzemet, utánnó leszek, jöszte te-is vélem.
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1475

1480

1485

1490

1495

1500

NEGYEDIK KI NYÍLÁS

Beszélgető Személyek: Sohonnai Peti, Szűkmarkú Fülöp 

Sohonnai Peti
Szalagy, Peti, inadban van az igasság... éből van a’ te dolgod, föl akarnak tiged 
felejtenni... hó hó, nem szoktam én a’ nyakamon hintállodni, modot kell nékem 
keresni, a’mellyel magamot a’ hóhér kezétől meg menthessem... tálán ha ma
gam magamat fel akasztom, de szénlésböl ám, meg szán az Uram, és nékem 
most etzer meg enged... hát ha fen tálálok maradni, mint a’ minapi varga inas? 
Iszen van nékem eszem, nem kötöm én a’ keszkenyöt a’ nyakamra... de már zö
rög valaki, Isten hózzad, édes Uram, adgyon néked az Isten szemessebb szolgát.

Szűkmarkú F ülöp
Mit tsinálsz, Peter, nem vagy te varga inas.

Sohonnai Peti 
Fűgni akarok.

Szűkmarkú F ülöp
Tálán mondrágulát ettél, vigázz magadra.

Sohonnai Peti
Botsáss el, ha szeretz, kedves Uram, had akasszam fel magamat, nem erdemlem 
meg az életet.

Szűkmarkú Fülöp
Hóvá mész, hóvá, tálán valóságossan ki fitzamodot az eszed?

Sohonnai Peti
Nem fitzamodot az ugyan, de tsak szégenlek a’ föld hátán járni.

Szűkmarkú F ülöp
Mondom én, hogy meg bómlot a’ te kereked, mit tőrödül te evvel, ha én néked 
meg engedek.

utolsó  ki nyílás 

Beszélgető Személyek:
Fegyveméki Sándor, Szűkmarkú Fülöp, László, Károly, Antal, és Ignátz

Fegyverneki Sándor 
Mitsoda lárma van itt?
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1505

1510

1515

1520

1525

1530

1535

Szűkmarkú F ülöp
A’ mitsodást indítottál, átyám, ma hónap egyes egyik búval emészkedünk meg. 

Fegyverneki Sándor
Magad szerzed magadnak a’ bút, iszen örökké tsak azon bósúlsz, mikép 
tőlthetnél enyehány fazékat pénzel.

Szűkmarkú F ülöp
Egyet töltöttem mrá meg nagy nyomorúsággal, aztis fel hajházták ezek a’ 
tatskók, de...

Fegyverneki Sándor
Mit haragszol réájok, nagy nyomoruságtol mentettek meg tiged.

Szűkmarkú Fülöp
Meg úgyan a’ nagy boldogságtol!

Fegyverneki Sándor
Azt tartom én egyedül boldogságnak, a’mi tsendességet szerez az embernek, de 
a’ pénz a’ fösvénynek nyughatatlanságot, félelmet szerez, mikép lesz hat bol
dogságnak óka?

Ignátz
Végy bútsút már etzer, kedves bátyám, a’ fösvénységtől, ne légy többet már rab
ja a’ pénzednek, éli véle, meg lehet, holtod után tudgya Isten még, ki fogja el pa- 
zallani.

K ároly
Minden nap példánk vagyon, hogy valamint nehezen, és tálán tőrvénytelenöl-is, 
némellyek pénzt magoknak szereznek; szénteg úgy könnyen azoknak örökösi el 
bitangollák.

László
Azok leg jobb embereknek látzotnak nékem lenni, a’kik a’ pénzt mód nélkül 
nem szeretik, de pediglen, holmi bolondságért el nem vesztegetik.

A ntal
A fösvény ember se magának, se másnak nem jó.

Szűkmarkú F ülöp
Hallátok-é, akkor szollatok ti, mikor valaki benneteket kérdez, nem tudgyátok, 
mitsoda füzetése vagyon a’ fogadatlan prókátornak, mit tuttok ti a’ pénzhéz... 
o, kedves pénzem, hóvá lettél, de fájdalmas a’ te emlékezeted!

1513 ré<j>ájok 1521 [Az e tz e r  szó föléírással betoldva.]
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1540

1545

1550

1555

1560

1565

Fegyverneki Sándor
Nem volna fájdalmas, ha a’ pénzt móddal szeretnéd.

Szűkmarkú F ülöp
Gazdag voltam, és imé egyszersmind koldussá lettem, bár tsak meg halhatnék. 

Fegyverneki Sándor
Ostobaság ez tőled, szerelmes gyermekem, hát jobban kedveled a kéntset, mint
sem életedet?

Szűkmarkú F ülöp
Metzek az élettel, ha nints miből töngögyem?

Fegyverneki Sándor
Több fösvényt meg ölt az ember emésztő nyughatatlanság, mintsem szegént a’ 
koplálás... kérlek, kedves magzatom, ha már a’ többi szavaimat meg veted, tsak 
ezt az egyet erezd a’ szivedbe, és rágd meg egy keveset: az Isten útálla a’ fösvé
nyeket, szereti pedig az adakozókat, tiltya a’ fösvénységet, javasolla ellenben a’ 
bö-kezöséget. Mi hasznod lesz benne, ha mingyárt Kresusnál gazdagságra néz
ve boldogabb lész-is, hogy ha más világon dús gazdaggal boldogtalan lész?

Szűkmarkú Fülöp
Mikép legyek már adakozó, mikor egy füllérem sintsen, ki fíittyentették már a’ 
fazékból az Eötseim a’ pénzemet.

Fegyverneki Sándor
Senki se füttyentette ki, úgy van, valamint a’ földbe le ástod.

Szűkmarkú F ülöp
Hát ezek a’ tzifra öltözetek, miből kerekettek ki?

Fegyverneki Sándor
Te azon most ne tőrödgyél... hózásd ki, László, a’ fazékat... maid meg látod, 
hogy egy füllér hijja sints pénzednek.

Szűkmarkú F ülöp
Bár ne volna, úgy lennék ment a’ szomorúságtol ...hóvá dugjátok, had lássam 
a’ zatskoimot.

Fegyverneki Sándor
Nem szükséges, hogy meg nézzed fiam, ásd le tsak az elöbbenyi helyére. 

Szűkmarkú Fülöp
Hát ha tseréppel, vagy homokkal vannak meg töltve a’ zatskók.
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1570

1575

1580

1585

1590

1595

1600

Fegyverneki Sándor
Te ezt ne visgáld, annyit hásznál néked a’ földbe le ásott tserép a’vagy homok, 
mint az oda röjtett pénz.

Szűkmarkú F ülöp
Úgy ám, de öregségemre ki akartam ásni.

Fegyverneki Sándor
Ki irta, fiam, azt az ortzádra, hogy az átyád esztendeit el-éred, hát ha ma hónap 
vége lesz életednek, mi hasznod lesz a’ kéntsedben? Legyen már fösvénységed
nek vége, térj már etzer magadhoz, ime, megintlen kezedhez adom a’ pénzt, ha 
átyádat és Eötseidet jobban tartanni, és bötsületessebben is fogod ruházni.

Szűkmarkú F ülöp
Atyám! Sajnálom már, hogy eddigis jobban nem véseltem magamot, meg láttya 
az egész világ, hogy ezútán nem már Szűk markú, hanem mindenekkel jót tévő 
Fülöp leszek.

Fegyverneki Sándor
Ej, de régen, szerelmes fiam, kívántam ezt a’ Szót tőled hallanni!

Ignátz
De igy fogsz-é mindenkor minket rúházni?

Szűkmarkú F ülöp
Meg tzifrábban, kedves Ignátzom!

Ignátz
Örökös emlékezetre erdemes ez a’ nap.

László
Nékem úgy tetzik, mintha újonnan születtem volna a’ világra.

Károly
Látom már, hogy valamint eddig szomorúak, szénteg úgy ez útán vígak fogunk 
lenni.

A ntal
De már hálá Istennek jobb kezére vett bennünket a’ szerentse.

Fegyverneki Sándor
Meg érdemli ez a’ nap, hogy ötét vigsággal, és tántzal fejezzük-bé.

Finis 16a Junij Szigethi 1774

1599 <tetzik> tetzik
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A MU ADATAI

A szöveg lelőhelye a szegedi Somogyi Könyvtár Dugonics-kolligátuma. Cím- és előlapja hiány
zik. Az egyetlen eligazító adat a kézirat végén található: F in is 1 6a  Ju n ij S z ig e th i 1774 .

A címet Plautus A u lu la ria jának (A b ö g re ) analógiájára adtuk. A szöveget először ismertette és ki
adta D e m e te r  1 9 8 9 b , további irodalom: D e m e te r 1989a. 101-107, D e m e te r 1989c. 152, D e m e te r  
1993. 34-49, K iliá n  1994. 588. (Máramarossziget nr. 14), D e m e te r  1995. 55-64, D e m e te r  1998a. 80, 
D e m e te r  1998b. 343, 348, D e m e te r  2 0 0 0 . 323, 329.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A szöveget hagyományosan Dugonics Andrásnak tulajdonítják, akinek életrajzát 1. kötetünk 8. sz. 
darabja jegyzetében. A kézírás alapján, több aláírt, tehát bizonyosan autográf Dugonics-kézirattal ösz- 
szehasonlítva A  fa z é k  esetében is valószínűsíthetjük Dugonics autográfiáját.

A darab nyelvhasználata -  mely egyébként jellemző Dugonicsra (is) -  csak részben bizonyító ere
jű, mert Dugonics általában provinciálisabb nyelvi anyagot használt szépirodalmi műveiben, mint visz- 
szafogottabb elméleti-tudományos írásaiban. Szembetűnő A  fa zék b a n  az íző szóalakok gyakorisága, 
mely Dugonics műveiben -  ráadásul hasonló szavakban is -  megtalálható. Mindenképp bizonyító ere
jűek a közmondások, melyek legtöbbje -  köztük sok igen ritka előfordulású -  megtalálható Dugonics 
saját szólás- és közmondásgyűjteményében.

Kérdéses azonban Dugonics kapcsolata Máramarosszigettel. Életrajzát részletesen ismerjük, s tud
juk, hogy sohasem tanult vagy tanított ott. Máramarosszigeten volt piarista iskola, Dugonics jól ismer
hette az ottani tanári kart, hiszen a piarista tanárokat sűrűn helyezték egyik iskolából a másikba, s maga 
is tanított a közelben: Nagykárolyban 1760/61-ben. A  fa z é k  keletkezése évében, 1774-ben Nyitrán taní
tott, s ezután kapta meg a nagyszombati egyetem matematikaprofesszori székét. Esetleg elképzelhető, 
hogy Nyitra és Nagyszombat között rövid látogatást tett Máramarosszigeten, a júniusi időpont azon
ban korainak tűnik. Két fiatalkori drámáját (1. kötetünk 8-9. sz. darabjait) nagyszombati másolatban 
ismerjük 1775-ből, lehetséges, hogy műveinek rendszerezését A fa z é k  másolásával kezdte 1774-ben 
(akkor azonban nem Máramarosszigeten). Ennek némiképp ellentmond az a tény, hogy A fa z é k  kézira
tában sok a javítás, törlés, betoldás, holott Dugonics tisztázatai általában szinte javítás nélküliek. 
Ugyanakkor a frissen kinevezett professzor tekintélyesebb már ekkor annál, hogy idegen darabot má
soljon vagy javítgasson. Egy-egy piarista tanár-szerző kéziratos hagyatékában gyakran található más 
szerző műve is (így pl. A z  e r szén y  a Koppi-gyűjteményben), tehát egymás munkáit őrizték. Hasonló
képp elképzelhető, hogy az a Dugonics, aki az egyetemre kerülését követően élete legtermékenyebb 
időszakát élte, s hamarosan a hivatásos színpad felé fordult, eltett minden érdekes drámát, esetleges át
alakításra, felhasználásra számítva. Újabb adatok előkerüléséig elfogadhatjuk tehát Dugonics szerző
ségét, még akkor is, ha e darabjának színvonala feltűnően meghaladja egyéb -  biztos szerzőségű -  is
koladrámáinak minőségét.

FORRÁS

A fa z é k  Plautus A u lu la r ia jához áll legközelebb, annak magyarítása és iskolai színpadra alkalmazá
sa. Semmiképp nem fordítás azonban, sőt közvetlen forrásként sem Plautus Aululariá)?A  kell megjelöl
nünk. A f a z é k h o z  hasonlít az ugyancsak az AululariabóX  merített, latin nyelvű M arsu p iu m  (E rszén y), a 
francia jezsuita Martin Du Cygne darabja (magyar fordítását lásd A z e r szén y  címen a II. kötetben), 
amelyben ugyancsak hangsúlyos A fa z é k  öreg Fegyvernekije által ismételgetett tanulság: a fösvény
ség, a pénz boldogtalanságot, nyughatatlanságot okoz. Ezen túl A fa z é k  néhány buffoszerű, mozgal
mas jelenete (a kísértetekkel) erősen emlékeztet Plautus M o s te lla r iä fa a ., sőt esetleg a plautusi komé
diát alaposan használó Moliere S c a p in fu r fa n g ja i című darabjára is (mely utóbbit ugyancsak ismerték 
és felhasználták a 18. század második felének magyarországi iskolai szerzői). Látható, hogy A fa z é k  
esetében is az a tény igazolódik, hogy a Plautus ihlette magyarországi művek eredetijét, közvetlen for-
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rását szinte lehetetlen kimutatni, hiszen főként latin és német nyelvű feldolgozásokból, expurgációk- 
ból, illetve német fordításokból merítettek az iskolai szerzők. Az expurgációból szükségképpen követ
kezett a hiányzó cselekmény kitöltésének kényszere, s ekkor igen gyakran folyamodtak a rendezők a 
M o s te lla r iá b ó l, a S ca p in bői tanult kísértetesdihez.

Az iskolai színjátékok szerepnevei általában visszaköszönnek: a szerzők Plautus- és Terentius- 
darabokból, továbbá más művekből logikátlanul kölcsönöznek neveket. Hasonló kölcsönzés lehet 
A  fa z é k  Messeniója, valamint a Fegyverneki neve helyett az áthúzott Sum m án  kívül egy jelenetben 
előforduló Néánder név (a 1355,1357. és 1359. sorban). A fa z é k  esetében, éppen a szerző bizonytalan 
személye miatt, mégis érdemes kitérni a szerepnevekre. A Sohonnai, Sehonnai beszélő nevek általá
nosan használatosak: alapvetően előnév nélküliek, tehát nem nemesek (nemtelenek), ezért érdemtele
nek, leggyakrabban szolgák viselik. Dugonics más darabjaiban is előfordul. Az erkölcsi nevelés céljá
ból következően gyakori a kor színpadain a Zsugori, Szűkmarkosi, Szűkmarkú név is; e sorból 
kiemelkedik a jezsuita B o tfa lva i (1. R M D E  XVIII. s z á z a d  4/2. 11. sz.) S zű km arkosi F ü lö p jc , aki egyéb
ként S eh on n a i N em es em ber. A  fa z é k  főcselekménye nem idegen a jezsuita iskolai komédiától, ezért 
akár a jezsuiták közt is kereshetnénk a szerzőt. A plautusi eredetű, buffoszerű mellékcselekmény 
(kísértetesdi, verekedés, süket-párbeszéd) beillesztése és megoldása, tehát a didaktikus-komikus fő
cselekménnyel való keverése azonban kevéssé jellemző a jezsuita darabokra, a piaristákéra viszont 
annál inkább; ezért tartjuk piarista darabnak.

ELŐADÁS

A darab előadásáról nincs adatunk. A kézirat nem tartalmaz szerzői utasításokat, díszletre, jelmez
re, színpadtechnikára utaló megjegyzéseket. Még sincs kétségünk afelől, hogy iskolai színpadra ké
szült (s minden bizonnyal oda is került), hiszen a mű színszerűsége feltűnő. Ugyancsak a darab szín
padi létét bizonyítja a benne szereplő C a n tio  is.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A szöveget betűhíven közöljük. A gyakran csak méretükben különböző kis- és nagybetűk írásában 
a mai gyakorlatot követtük, ha az eldöntésre más mód nem volt. A szókezdő / és J  közötti különbsé
get a kisbetűs írásmód alapján határoztuk meg.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

4 v é tte  -  vitte (nyelvjárási alak)
19 k o cz i p o r  -  haszontalan (később is előfordul)
20 re v e re n tz ia  -  tiszteletadás
21 m á sá v a lis  -  mázsával is
21 tsa p ja  h ó zzá m  a  ’ le v e t -  hízeleg
24 m u ska  -  borféreg, borban termő legyecske, muslica
45 m á rjá s -  Szűz Mária képével díszített ill. ilyen húsz krajcár értékű váltópénz
70 b á to rs á g o s  -  biztos, biztonságos
71 S zen t K r is tó f  im á d sá g a  -  Szent Kristóf a kincskeresők védőszentje 
88 h a r is tis -  szajkómaradat is

128 he ra in  -  herein: befelé (ném.)
142 /ó'i ti  m á r ...  a ’ g a t y á t - f é l ,  berezel
153 S za r v a sz ó  -  Máramaros megyei község
231 zo b rá k  vagy zo b r á g  (vö. 349.) -  fösvény
251 fu n d u s -  telek, házhely, birtok (1. még a 461. sort)
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263 tsá v a  -  csáva: nyersbőr érleléséhez használt (bűzös) lé 
305 e l é r te . .. a  so k  p é n te k  -  öreg 
305 sz á rá b a  s z á lló t  a z  e s z e  -  szenilis öreg 
314 p e ts e tü lly ü k  -  pecsételjük
321 m eg erd em led , h o g y  p o s z tó b a  vá r já k  a  ’f e je d e t -  jutalmat érdemelsz 
328 a  ’ tö tö k  K ir á ly a  a  ' f e h é r  k a n tzá ró l... -  kb. váratlanul pórul jár 
334 éd e g e n y  -  idegen 
357 ro n g o ssa n  -  rongyosan 
3 9 2  f ö l t  -  főtt
403 a n is lo g o s  -  anislag, ánizslag: boroshordó kénezésére használt kénrudacska 
460 jo b a ts á g to l -jobbágyságtól
460 á rm a lis  -  armális: birtokadománnyal járó nemesi levél
461 k u ria s -  kúriás (régi udvarházzal rendelkező)
470 sa frá n y o s -  sáfrányárus
527-528 je g r e  ve zessen  -  rászedjen 
562 lő tte  -  lelte
576 se  h írem  s e  ta n á tso m  ben n e -  fogalmam sincs róla 
654 ro n g b o l -  rongyból
667 ‘Z u g o rg o tt -  zsugorkodott (a. m. önmagával szemben is fösvénykedett)
695 id eg en ye  -  idegené
823 ki o k a tta tta m  -  kiokádtattam
824f e l  h á jh á z té k -  (felhajházták:) felkutatták (1. még az 1510. sort)
825 a v a s  sza lo n n a  -  öreg 
832 m en ted e t -  mentédet
862 m in d  b ó rs  a z, a  ’m it a  ’ k o lm á r éb e  p o ty o g a t -  nem mind arany, ami fénylik
867 b u jd o só  lé lek  -  kísértet
871 h a tzu ka  -  könnyű köntös
873 re d v e s  -  régi, ócska
876 P ila tu s  ko n yh á ja  -  árnyékszék
904 m eg  e s e t . . .  a '  d io se g h i v á s á r  -póruljárt
953 a sorhoz kapcsolt szerzői jegyzet: e s t p a g u s  in M a rm a tia  -  falu Máramarosban (Slatina valóban 

ott található)
961 m e tze n é l -  mit tennél 
976 á r b á jt -  (Arbeit) dolgozz!
979 p u ltu ra  -  félgaras értékű váltópénz
980 ebe llen tiss im u s , isp u ta b ilis , p e r illu s tr is  -  gúnyosan elferdített latin alakok a tekintélyek kifejezé

sére
1007 T ám ás v a g y a k  én eb b en ! -  Nem hiszem én ezt.
1023 f ü s tö t  v e tt -  kitudódott
1058 e b  s z í ja i  k ö tö tt  e r szé n y e  van  -  fösvény
1070 l e g -  légy
1079 e ty e p e ty e  -  étvágy
1080 c z a p  -  cáp: kecskebak (román)
1082 e s z te n d ő  tá t  -  esztendő tájt (a. m. esztendőként)
1093 la p itzk a  -  lapító: sodrófa vagy lapocka: keverőfa, sulykolófa 
1108 m é te le s  -  métely: juhbetegség 
1125 f ó l ia  -  folyása, folyamata;/áriéi -  fortély 
1132 lé le k  -  kísértet
1220 P lú tó  -  az alvilág urának, Hádésznak másik neve. A magyar népnyelv mindig a pokolhoz kap

csolja.
1231 n ec  H e rc u le s  co n tra  d u o s  -  kettővel Herkules sem bír
1232 n a rc is su s -  Narcissus: a görög mitológia önmagába szerelmes fiúalakja
1232 A szm o d a e u s -  a. m. kísértő, csábító
1233 f e h é r  e g y  h á zá ra  -  Fehéregyháza: Torontál megyei község
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1320 b é  b o tlo tta m , m in t b o lo n d  Is tó k  D e b re c ze m b e  -  futólag betekint 
1340 á ttá to k  -  adtátok
1349 p o m p á ss a n  já r ,  m in t a ' k o m p ó d i n em es a sz szo n y  -  gőgösséget, kényességet jelentő szólás 
1392 k o m o n d o r -  becsmérlő kifejezés 
1459 é b ö l -  ebül
1479 s z é n lé sb ö l -  színlelésből, színleg
1488 m o n d rá g u la  -  mandragóra: nadragulya növény, a bolondság jelképe 
1498 m eg  en g ed ek  -  megbocsátok 
1510  f e l  h a j h ú zták  -  felkutatták 
1523 p a z a lla n i -  pazarolni 
1545 M e tzek  -  mit tegyek
1551 K resu s  -  Krőzus: mesés gazdagságú perzsa uralkodó
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13.

DUGONICS ANDRAS

TÁRHÁZI

1789
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Tárház i 
vig-szabású 

Játék.
Irta

Dugonics András.
1789.

VELEJE EZEN JÁTÉKNAK

Tárházi, egy öreg és Gazdag Kalmár, se Felesége se Gyermeke, se Rokona nem 
lévén, azon gondolkodott, kit Fogadgyon Fiának. Észre vévék e dolgot hárman: 
úgymint Ágyúsi Kapitány, Deáky, Artium Liberalium Magister, és Polgári, egy vá
rosi Lakos, kiki azon dolgozott: hogy férhessenek elsőben Tárházinak kegyelmé
hez, azután pedig Jószágához. Ágyúsi Vitézségével bátorkodott, Deaki Tudo- 
mánnyával, Polgári e’ Kettőnek veszttével. Sohonnainak furtsa esze Polgárit tette 
szerentséssé.

A’ JÁDZÓ SZEMÉLLYEK

Tárházi.
A lla p o tty a :  G a zd a g  K a lm ár. Ö reg.

R u h á ja : H á ló  R u h á ja  testén . H á ló  sa p k á ja  Fején.

E rk ö ltse : Jó  em ber, é s  sze líd .

G o n d o s i .

A lla p o tty a :  T árh ázin ak  M in den esse .

R u h ája: V árosi.

E rk ö ltse : A já n d ék o k o n  kapó.

ÁGYÚSI.

A lla p o tty a :  F ő-kap itán y.

R u h á ja : K a to n á s

E rk ö ltse : O s to b a , K érkedéken y.

D e á k i .

A lla p o tty a :  A rtiu m  L ib era liu m  M a g is te r  

R u h ája: F ekete  n ém et Ruha.

E rk ö ltse : M a g á t n a g yra -ta rtó . T u dom án n yában  k evély .

P o l g á r i .

A lla p o tty a :  V árosi Lakos.

R u h á ja : v á ro s i

E rkö ltse: tsen des, J ó  v isele tű .

ITárházy 31 nagyra-tártó
21 Allapottya [A továbbiakban a 25., 29.. 33., 37., 4L, 45.,

49., 53. sorokban is javítva.)

606



S e h o n n a i .

k lla p o t ty a :  M in d en n é l m inden, o tth on  sem m i. 

R u h á ja : R o n g yo s D eák-form a .

E rk ő ltse : R avasz.

40 TRUM M EL.

k lla p o t ty a :  N ém e t tsa p lá ro s .

R u h á ja : N ém et, f e h é r  kötén n yé. Z ö ld  sapká ja . 

E rk ő ltse : M eg -leh e tö s , tö r i a ’ M a g y a r  szó t. 

V e r s e i .

45 k l la p o t ty a :  V ers-fa ragó . P o eta .

R u h ája: R on gyoskás.

E rkő ltse: K itű i m it kap, a z t  im ádgya .

P i s t o l i .

k lla p o t ty a :  Á g yú sin a k  F ő-ln assa .

50 R u h ája: N ém e t s z o lg a  Ruha.

E rk ő ltse : tse n d e s  m a g a  v isele tű .

P e t i .

k l la p o t ty a :  Á g yú sin a k  m ásik  Inassa .

R u h á ja : D o lm á n yb a , é s  övbe.

55 E rkő ltse: ts in ta la n  ham is.

T é n t a i

k l la p o t ty a :  D eá k in a k  Inassa.

R u h ája: N ém et s z o lg a  Ruha.

E rkő ltse: Tűrhető.

36 [Sehonnai neve mellé:] R a v a szka y  [valószínűleg utólag 52 [Peti neve mellé:] P isto li [mindkettő valószínűleg be- 
betoldva.] toldva]

48 [Pistoli neve mellé:] K a ra b én yi
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ELSŐ SZAKASZ

ELSŐ RÉSZ 

Polgári, Sehonnai

P olgári
Nem mondám én azt Kennek Sehonnai Uram, hogy szerentsétlen órában jöttem 
e’ Világnak hátára?

Seh on n a i
Mondá Ked elégszer; de tsak hűtötte a’ száját minden haszon nélkül. Miért len
ne Ked szerentsétlen?

P olgári
Mert soha meg-nem-érem: hogy Tárházi Uram Fiának fogadgyon.

Sehonnai
Ezen Uram, bár ne törnéd a’ fejed. Mintha zsebedbe volna minden Jószága. 

P olgári
Oho, Sehonnai! Hárman vagyunk ám, kik a’ kontzra pillantunk. Ágyúsi Kapi
tány ugyan vija ám a’ várat. Pattogtattya hízelkedő Fegyverét, szórja-szalasztya 
ellenségeit. -  Hát még ama’ Tudós Deáki? Ez ám a’ Hadd-el-hadd. Tele van 
Cziczeróval a’ nagy Hartsa-szája. Hánnya-veti Lucanust. Fele magyar, fele De
ák, egy-mást kergető szava. Ennékem se Porom, se Téntám.

Sehon n a i
Én Istenem! Én Istenem! Be nints Kennek jó dolga. Hiszen Agyúsi tsak a’ 
levegőt ropogtattya, ha el sülhet ágyúja. -  Ama’ Deáki! Hiszen az tollal hadako
zik. Esze hire nélkül pörög a’ nyelve.

P olgári
Ugyan tsak ez az oka szomorúságomnak. Azoknak se kezek, se eszek után sem
mit se lát a’ világ, tsupa Kosz-emberek. Nem érnek egy moly-ette kutsmát, egy 
lukas mogyorót. Még-is övék a’ világ. Én Testestöl-lelkestől ejjel-nappal embe
rül dolgozok, fáradok, munkálkodom, még-se mehetek semmire.

Sehon n a i
Hallya kend, Polgári Uram: két annyit fél, aki élhetetlen kákom-bákomtúl fél. 
Soha esze-ágába se volt Tárházinak, hogy ama’ két Vakartsok közűi Fiat vá
lasszon magának. -  Méltán haraghatik mind a’ kettőre. Ágyúsinak ette haszna, 
aludtta bére. Ha Tárházihoz fér, tsupán magát ditséri. Teli torokkal számlállya

64 jöttem 87 még-<is ha lepényt keresek, Lokukóra találok.>se [se
81 az <jól madar.> [to lla l hadakozik , betoldva.] Esze m eh etek  sem m ire , betoldva.]
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ütközeteit: hogy nyelte a’ port; hogy kontzolta le, hogy sózta be a’ Törököt; há
nyat nyelt el osztan egyszerre. Az illyetén Torma-férgeknek hánkolódásaikat 

95 nem örömest láttyák a’ Vének. Örömestebb hallyák ők, magok’ ditséreteiket.

P olgári
Ezt Ugyan helyessen ejtéd, Sehonnai.

Sehonnai
Az-után mit-is mondgyak ama’ Deákiról? Mért szeretné ezt Tárházi? Talán 

íoo azon Oskola szagért, melly dohos szájából ereszkedik, ‘s-úgy el-undokittya 
szobáját, mintha büdös Gerények teleltek volna benne. -  Azért szeresse-é: hogy 
még a’ Piatzon-is görögül beszél a’ tátott szájú Kofákkal? No ugyan meg-talál- 
ta kend szarva között a’ Tőgyit.

P olgári
105 O, Lelkem Sehonnaim! Nem tudgya még Kend, mi tsoda természetűek a’ 

hattyú-apátűl származott vén záp-tojások. Minden aprólékos A-B-abra fel me
resztik szemek-héjjokat. Izibe hisznek mindennek. Hamar el-ámíttatnak.

Sehon n a i
Ha úgy van a’ dolog; mit szemetez kend a’ dombbon? Mért nem lát kend dol- 

í io  gához?

P olgári
De mi tévő legyek, édes Sehonnaim?

Sehon n a i
Addig üsse kend a’ vasat, míg meleg. Hűttheti Kend Ágyúsinak tüzes ágyúját, 

ns Rugja-fel kend Deákinak Téntáját.

P olgári
Bezzeg sajt, nem túró. -  Ez ám a Bekkenő.

Seh on n a i
Várjon kend, Polgári Uram. Most jutott valami eszemben. Semmit se tartson 

n o  kend töllök. Ha reám bizza kend, emberre bizta a’ dolgot. Én magamra vállalom 
mind a’ kettőnek meg-tántorítását. Addig tekerem, fatsarom a’ veszszőt, míg 
gúzst tsinálok belőlle. Könnyű pedig őket meg-ejtenem. Mind Ágyúsi, mind 
Deáki azt véli: hogy én meg-hitt Baráttyok vagyok. A’ bizony, maid meg
mondom mi. Én körülöttök (természetesen én szokásom szerént) ravaszkodni 

125 fogok. Kénd-is addig magát el-ne-hadgya.

93 le [betoldva.] 95 Vén <tsoroszlyák>ek [V ének  betoldva.]
94 e l [betoldva.]; nyelt el <az> osztan <..> egyszerre [ol- 112 S<o>ehonnaim 

vashatatlan törlés]
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P olgári
Igen-is azon leszek, édes Sehonnaim. De vallyon ki lehet az, ki amott... 

Sehon n a i
Lassan-lassan. A’ bizony Ágyúsinak szolgája, a Peti. Nem rég fogatta Inas- 

во sának. Most valahová küldi. Noszsza rajta, Sehonnai. Kezd-el a’ dolgot. Mar
kodban a’ szerentse. De meg kell eleve tudnom, mit akar. Én ide el-dugodzom. 
Kend pedig mennyen-el.

P olgári
Jó szerentsét, Sehonnai. (El-megyen.)

B5 MÁSADIK RÉSZ 

Peti, Sehonnai

P eti
Ugyan tsak pénzes embereknek kelletik lenni azoknak a Poétáknak. Egy két 
versekért jól meg-fizettetik, amint látom, magokat. Még se tóm, mért ron- 

140 gyossak. Talán ugyan sokat öntenek a’ garatra. Mert azt-is hallám: hogy ki men
nél többet iszik, annál jobb Poeta. A Bor szesz felgyullasztya kutya eszeket, tsak 
úgy ugatnak osztán verseket.

Sehon n a i
Mi közöd néked a’ füstös Poétákkal, Peti pajtás?

145 Peti
Oho! Те-is itt vagy, Sehonnai? Azt gondolám: hogy eddig a’ Cserfák teteiken-is 
hurtzolnak az Égiptomi angyalok.

Sehon n a i
Köss tsomót a’ nyelveden, Peti. Leg-alább ne olly hangossan zörögj, 

во Peti
Meg-botsáss, édes Sehonnaim. Azt gondolám, hogy egy Poétával van közöm. 

Seh on n a i
Mire hajhászod azon Poétát?

Peti
155 Hallyad tsak, Sehonnai. De köztünk maradgyon a’ szó. Az én Uram, Ágyúsi 

Kapitány, valami Verseket akar faragtatni vele Tárházi számára. Ma Neve nap
ja vagyon ama’ dúzs Kalmárnak. Az üdvezlő verseket igen szereti, főképpen ha 
ditséretiből állanak. Az én Uram ollyan Poeta, mint én. Most tehát énnékem
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160

165

170

175

180

185

vagy találnom kell egy Poétát, vagy teremtenem. Húsz egész márjást adott 
Uram azon versekért, pedig ollyanokat, mint a’ tajték.

Sehon n a i
A’ már más. Ugyan tsodállom vala, mi szükséged lenne egy Kotsi-por-emberre, 
egy Bibasz Poétára.

P eti
Tudod-e, ki vette-reá Uramat? Gondosi, Tárházinak Mindenesse. Ez úgy szereti 
a’ Kapitányt, hogy maid bele búj. Erővel bé-akarja-tolni tárházinak Kints-tartó- 
jába. A verseket leg-jobb tsúsztatonak lenni gondolta. -  De mit átsorgok én it
ten? Nékem Poétára, nem te reád vagyon szükségem. Mert Те-is, amint látom, 
úgy tudsz a’ vers-faragáshoz, mint Rőt szamara a’ dudáláshoz.

Sehon n a i
Hallhadsza Peti! Tudod-e, melly szemeten lehet fel-kapálni ama’ Pozdorját? 

Peti
Tudgya a’ Manó. Ha semmi szükségem reá, annyian vannak, mint a’ kurta Ku
tyák. Ha pedig keresem, ritkábbak a’ szúnyog hállónál. -  Lám-Lám! amott látok 
egy gyet. -  Ur Isten! Poeta e, avagy Próféta? Ha nem más-is, bizonyossan 
garabontzás Deák. Meg-látom, mit tud.

Sehon n a i
Peti! Én addig el-vakarodom. (El-megy.)

Peti
Mind szárazon a’ vízig.

HARMADIK RÉSZ 

Peti, Téntai

Peti (Sehonnai után kiáltván:) 
Avagy Pajtás, ide még egy szóra.

T éntai
Ki kurjongat utánnam?

Peti
Én ugyan nem.

173 a’ <Kurta> [M anó  föléírással betoldva.]
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T éntai
190 Kire kiáltottál tehát ez-emint?

Peti
Majd bizon néked adom rovásra gondolataimat. Nem arra kantta a’ búzába. 

T éntai
Ugyan tsak Patvar-ember vagy, akár ki légy. Előbb meg-szóllítál, most pedig 

195 haragszol.

P eti
Ha igazat kell mondani, tsak látni akartalak, nem pedig meg-szóllítani. Mert lát
talak már egyszer; de akkor-is ollyannak tettszettéi, mintha bútsút vettél volna 
eszedtűl.

200 T éntai
(Alattomban:) Ezen ember bizonyossan adós a’ Balázsnak. Talán bolond gom
bát evett. (Nyilván:) Hallod-e, Te Cserefendi! Kit szolgálsz?

Peti
Az Uramat.

205 T éntai
Ezt ugyan jól mondotta. -  Még se fitzamodott-ki egészlen az esze. (Nyilván:) 
Hallod-e, Te hideg Lakatos! Láttál tehát valahol engemet?

Peti
Igen-is. Az el-múlt Tavaszkor, midőn az Olaszok erre egy medvét tántzoltattak. 

210 Te annak a’ hátán ültél. Meg-lántzolva. Veres zubonyba. De akkor kissebb vol
tál. Szőrös, és négy lábú.

T éntai
Einye, kutya parantsolta gaz embere! Tehát én Majom volnék? Hogy nints egy 
menny-kő zsebembe!

215 Peti
Meg-botsáss Pajtás. Sok illy bolondságos beszédekkel tartogatom én az Ura
mat. Ezek már nékem szavam járattyai.

T éntai
Ki tehát az Urad, hadd hallyam?

220 Peti
Az én Uram Tekintetes Úr de eadem.

221 de eadem [aláhúzva.]
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225

230

235

240

245

250

T éntai
Tök-mag. Már tudom tehát kitsoda?

P eti
Tekintetes Vitéz Kapitány Ur Agyúsi de Eadem.

T éntai
Oho, Pajtás! Ismerem én azon szalma-pömyét. Hiszen a’ sűltt bolond.

Peti
A puska-port ugyan nem ö találta-fel, sem a’ világnak negyedik részét; de még 
sem olly esze-fúrt, amint gondolod. -  Hát Te kit szolgálsz?

T éntai
Kit-é? Bezzeg, ha tudnád, mindgyárt le-kapnád a’ süveget. -  A zé Uram Hires- 
Neves Deákius Ur. Artium liberalium Magister, et pro suprema laurea candi
datus.

Peti
Oho, Pajtás! Ismérem én azon Széna-szenet. Hiszen a’ fűtő bolond.

T éntai
Az Amalgamát ugyan nem ő lelte-fel, sem a’ Salétromtalan Puska-port; de még
is tanúltt okos ember.

Peti
Tud-e minden könyvből olvasni?

T éntai
Ángyod térdgye. Hogy ne tudna egy tanúltt ember?

Peti
Meg-lehet, hogy ö-kelme tanúltt ember; de azért bolond-is lehet: mert azt 
mondgyák, hogy vannak tanúltt Bolondok-is.

T éntai
Látom még-is, hogy oda-haza nem felejtetted eszedet.

Peti
Pajtás Uram! Mivel tehát mi mind-а’-ketten egy szabású bolond embereknek 
Inassai vagyunk, szükség hogy mi-is ketten egy gyékényen árúllyuk, ami kévé
sünk van. Mivel tehát te deákossabb vagy nálamnál, mond-meg kérlek: mit tesz 
az a’ szó de Eadem. Mert én úgy hallottam, midőn az én Uram köz Katona vala,

225 de Hadem [aláhúzva.] 253 de Eadem [aláhúzva.]
238 Amalgamát [aláhúzva]; Salétromtalan [aláhúzva.]
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255

260

265

270

275

280

285

tsupán tsak Ágyúsinak hitták még a’ Dobosok-is. Hogy osztán a’ Kapitányság
ra felmeredett, Ágyúsi de Eademnek hijják még a’ Tisztek-is. Mért nem hijják a 
Te Uradat-is de Eadem Urnák?

T éntai
Oho, Pajtás! A’ tanúltt embereknek mindenben más szokások vagyon. Midőn 
mi egy darab ideig az Oskola mellett járunk, ezen szavat: usz Nevünk után 
adgyuk. És igy az én nevemből, kit Téntainak hinnak a’ tanúlatlanok, Tén- 
taiusnak mondanak a’ tanúltt okosok. Vagy pedig éppen Deákra fordittyuk ne
vünket. És igy engem Atramentus Umak-is mondanak. Uramat pedig vagy 
Deákiusnak vagy litteratusnak.

P eti
Édes Hátramentus Uram, én ebből semmit sem értek.

T éntai
Tsoda-is volna, ha Te azt értenéd, mellynek okát az egész világ se tudgya. Nem 
kell minden dolognak okát feszegetni. Lám, mért hijják a’ Te Uradat-is Vitéz 
Kapitánynak, mivel jól tudgyák Nyúl szivét; de szive sints néki, hanem tsak 
zúzza. Sarkkal fenyegeti az ellenséget. Mért Írják ama levélre: Monszur 
Monszur, melly Soroksárrúl a Dunakeszi Kántornak küldetik? Mért mondgyák 
az ollyant Nemzetesnek, kinek apja a’ Rámán repesztgette a’ kutya-bőrt?

P eti
Bizonyomra mondom: jól beszélsz.

T éntai
Ha úgy meg-szeretted ezt a’ szót: De Eadem, magadat-is úgy hihatod, ha aka
rod. Mi a’ Neved?

Peti
Engem Petinek hívnak.

T éntai
Úgy ám; de Vezetékednek-is kelletik lenni.

P eti
Soha sints nékem más, tsak Peti. Az Apámat-is Petinek hitták. A’ nagy Apámat-is. 

T éntai
O, be bolondságot beszélsz. Mondmeg tehát: hol születtél e’ világra?

255 de Eadem [aláhúzva.]
256 de Eadem [aláhúzva.] 
259 usz laláhúzva.l
262 Atramentus [aláhúzva.]

263 litteratusnak [aláhúzva.]
265 Hátramentus [aláhúzva.]
270-271 Monszur Monszur [aláhúzva.] 
276 De Eadem [aláhúzva.]
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Peti
Europiaba.

T éntai
Hiszen bizony jól tudom, hogy nem Poloniába. Másként azt se tudod Te, hol 

290 van az a Polonia.

Peti
Annak a’ Poloniának tán Olasz-országba kelletik lenni. Mert mikor nálunk 
Rozolist Isznak a’ Tisztek, sokszor hallom az Uramtól: Rosolio di Polonia.

T éntai
295 Hadd-el az illyen bolondságokat. -  Mond-meg inkább, Europiának minő város- 

sába lettél e világra?

Peti
Azt hallám, hogy Czinkotán.

T éntai
зов Minő úttszába?

Peti
A’ Gatya-szalasztó úttszába.

T éntai
Tehát igy Írhatod nevedet: Gatya-szalasztó Peti, de Eadem.

305 Peti
De ihol-e! majd el-késődöm. Kutya Faszekere, maid attáz az Uram, hogy eddig- 
is verseket nem tsináltattam. Nem tudnál itt egy Poétát?

T éntai
Tudok egygyet, pedig jót.

310 P eti
Mi a’ Neve?

T éntai
Soha se hallottam máskép’, hanem Poeta.

Peti
315 Hiszen minden Poétának Kereszténynek kell lenni. A’ Keresztségben tsak ka

pott valami nevet.

295 nimő 304 de Eadem [aláhúzva.]
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T éntai
Tsak ki-tettszik, hogy nem szolgálsz deákos embernél. Semmit se tudsz a’ világ 
dolgába. Sőtt mikor Poéták lesznek, akkor viszsza kereszteltetnek. így Czezin- 

320 gét Janos Pannoniusnak hitták az-után.

Peti
Hogy-hogy keressem-ki tehát a’ Varjúk’ eledelét?

T éntai
Tsak igy nyomozd: hol van az a’ Kutya-szoritó Poéta? Mert abban az útszában 

325 lakik. Ujjal mutattyák-meg a’ lukát.

P eti
No jól van, Pajtás! Isten hozzád. Én egy keveset be köszönök ide a Német Foga
dóshoz. Egy két itzével meg-öblitem számat; osztán ama kutya szoritó Poétához 
megyek. (El-megyen.)

330 T éntai
Sokat ne hörpents, Peti. (El-megyen.)

NEGYEDIK RÉSZ 

Polgári, Sehonnai

Sehon n a i
335 Éppen úgy van biz’ az, a mint mondám. Ezen a’ helyen beszéllettem a’ Szolgá

jával, Petivel. Ezt Agyúsi egy Poétához küldötte, hogy Tárházinak neve napjára 
verseket tsinaltasson. Bezzeg Polgári Uram, meg ette kend a’ szurkot, ha készen 
lesznek a’ versek.

P olgári
340 Egy lábig oda vagyok, ha tsak nem segítesz, Sehonnai. Úgy reszketek ijjettembe, 

mint a’ kotsonnya.

Sehonnai
(Alattomban:) Szöpög valaki. De útra kell igazítanom. (Nyilván:) Egy tsöppet 
se féllyen ked, Polgári Uram. Ki-fogtam immár Ágyúsin.

345 P olgári
Vallyon miként?

Sehonnai
Olly Poétához igazítom Petit, ki néki otsmány, rút és gyalázatos fwz-fa verseket 
kohol. Mellyeket ha el-olvas Tárhazi, le-köpi.

348 fuz-fa



350

355

360

365

370

375

380

P olgári
Úgy, de azt gondolod-e Ágyúsi felől, hogy ő, minek előtte Tárházihoz küldi, 
maga el-ne olvassa ama’ bolond verseket?

Sehon n a i
Tudni-is kellene ám azt. Mert deák nyelven faragtatom.

P olgári
Hát, ha mással el-olvastattya? Bezzeg ki-rágtuk akkor az Iszákot.

Sehon n a i
De hogy olvastattya. Ő olly kérkedékeny ember, hogy mindennel el-akarja hi
tetni jó deákságát. Nem engedheti tehát kevélysége, hogy a’ verseket meg
fejtesse magának. Sött azt fogja hazunni: hogy önnön maga tsinálta.

P olgári
Legyen ked maga azon Poeta, édes Sehonnai Uram. Félek, ne talántán, ha más
ra bízzuk, bele törjön bitskánk.

Sehon n a i
Sött amott látom Deáki Uramat, Téntai Szolgájával, jönni. Ked, Polgári Uram, 
távozzon-el. Én itt meg-vonyom magamat.

ö tö d ik  rész  

Deáki, Téntai

D eáki
Soha én téged otthon nem kaphatlak. Nints talán más dolgod, hanem, hogy az 
úttszákon átsorogj? Nem tudod, mit mondanak a’ böltsek? Otium est Pulvinar 
Diaboli. -  Midőn néked semmi dolgod, én annyiban töröm fejemet, hogy szinte 
meg-bolondúlok. A’ hasznos dolgokat-is félbe kelletik hagynom. Minap egy 
könyvet kezdettem: Historia Barbarum apud Veteres et modernos ad nostra 
imberbia tempora. Imhol, ezt se hozhattam végre. Ime, mire nem viszi az em
bert Tárházi Kíntsének kévánsága. De két nagy ellenségem vagyon: Ágyúsi és 
Polgári. Nints mit tennem, hanem az Erdőbe rejteznem, ott szivem bajait a’ fák
nak, a’ kőszikláknak ki-jelentenem, és őket szánakozásra hoznom, et cantare si
mul et delectare paratus.

T éntai
Tehát a’ Fák-is szánakodnak az Emberen?

363 torjön 365 Uramat, <jönni> Téntai
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О, Tu Vervecum in Patria, Crassoque sub alte nate! -  Nem tudod a’ Rhetori- 
kának figuráit, a’ metaphorát, midőn tulajdon helyiről el-vétetik valami, és nem 

385 tulajdonra tétetik.

T éntai
Az-az: el-csenni valamit, avagy el-lopni.

D eáki
(Haragudva:) Más a’ Deák lopás, más pedig a’ Paraszt, 

зад T éntai
Tudom, tudom. A’ Deákok Deákossan lopnak, a’ Parasztok Parasztossan. De 
még-is tsak lopás az mind-а’-kettő.

D eáki
Hagy-fel ezzel, ha nem érted. Haza lodúl. Otthon légy. Mindgyárt magam-is ott 

395 termek.

T éntai
El-várom az Urat. (El-megyen.)

HATODIK RÉSZ

Sehonnai, Deáki

Deáki

400 Seh on n a i
Botskor-köteles szolgája az Úrnak, Deáki Uramnak. Igen őrvendek: hogy itt ta
láltam az Urat. Hány zsákkal telik Tárházinál a’ Kegyelem?

D eáki
Ha igazat akarok mondani, egy tarisznyával se telik. Mei rivales tehetőssebbek 

405 nálamnál. Ki fog rajtam Ágyúsi.

Sehonnai
Mit? Ágyúsi? Az a’ szél-űtötte-eszű? Ama’ Karika-lábú, lőts-kezű, Hal-vérű? -  
Soha nem hallottam illyet. Hiszen ama Tök-fejű azt se tudgya hamarjában meg
mondani, hány ujjai vannak őszveséggel egy pár embernek.

410 D eáki
O, Lelkem Sehonnaim: nem igen nézik e mostani világban, tudós-e valaki, avagy 
a’ szamárnál tudatlanabb. Hanem, ha mind erre, mind amarra... a többit értse 
kend reá. Sapienti pauca.
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Sehonnai
415 Valóban töllem-is tapasztaltt dolgot beszéli az Úr. Mind-az-által úgy véleke

dem: hogy egy egészséges eszű ember könnyen ki-foghat egy tsömörlött eszűn. 
És, ha szavamra hajlik Deáki Uram, tudok egy módot, mellyel Agyúsinak 
Ketske-lába alól el-ránthattyuk a’ gyéként.

Deáki
4M Ugyan mi módra találhattál, édes Sehonnaim? Nagy fába vágtad a’ fejszét, vi

gyázz magadra, ne-talántán fejedre essen minden terhével.

Sehonnai
Nem úgy, Deáki Uram. Én ugyan, mint Borbély Ferentz, meg-nem-ijedek irhás 
nadrágomnak zörgésétől. Hallya tsak az Úr. Ágyúsi szolgájától, a’ Petitül tsak 

425 ez-elébb hallám: hogy valami verseket akar tsináltatni Tárházinak Neve napjá
ra. És azokkal a’ Vénnek maga kedveskedni.

Deáki
Nihil ad Rhombum. Surdo fabulam narras.

Sehonnai
430 Tudgya pedig Deáki Uram, hogy Agyúsi Tök-ember, és olly tudatlan, mint lova. 

Semmit se tud a Prosához, kevesebbet a’ ligatához. Ugyan ezért: hajháztattya a’ 
Poétákat, Pénzt ígér a’ versekért.

D eáki
Nondum me Dius Fidius intellego. Vallyon mi sül ki belölle?

435 Sehonnai
Bár tsak én most egy Poétába botlanék, kivel tüstént valami bolond verseket fa- 
ragtatnék! Mellyeket, ha Tárházinak kezeibe adand, fejéhez verje Agyúsinak. 
Deákúl koholtatnám pedig a’ verseket, hogy Agyúsi ne értené.

D eáki
440 Io Triumpha. Meg-boldogítottál, Sehonnai. De vallyon, hol Pokolba akadhatunk 

illyen Poétára?

Sehonnai
Én ugyan tudom modgyát a’ bolond verseknek. De engemet ama Peti szolga 
tetötűl talpig ismér. Nem bizza reám. -  Hát, ha Deaki Uram maga javaért magá- 

445 ra vállalné e’ tskelységet? -  Mindgyárt itt teremhet Peti. Ide a’ Korcsmába ment 
borozni. Rajta, Deáki Uram.

416 egészséges
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Tsak inkább szeretném, ha másra bíznád a’ dolgot: mert én meg-esküdtem, 
hogy egy szót se irok, mellyet Ciceróban nem olvasok. Hanem ime, jön Versei 
Uram, ki-mondhatatlan magnarum inventionum Ember. E’ nékem jó akaróm. 
Ha keresve kerestük volna a Poétát, ennél jobbra nem akadhattunk volna. Me 
Hercvle! dignum patella operculum.

Deáki

HETEDIK RÉSZ 

Deáki, Sehonnai, Versei

D eáki
Salvum Te aduenire gaudemus. Hozott Isten, Versei!

Versei
Szeretem, hogy jelen-létem illy kedves az Úr előtt.

Deáki
Ipsa Opportunitas non mihi opportuna adeo; mint mostan az Úr. íme, tüstént ki
jön innen egy szolga, aki verseket akar tsináltatni pénzért. Per meam et tuam 
fídem arra kérlek, Barátom: tedd magad’ Poétának. Fúrj-faragj egy nehány os
toba verseket, mellyek nyakát törjék Ágyúsinak, ha Tárházi olvassa.

V ersei
Factum puta. No most tehát, valamennyi Istenek, Istennék és Músák vannak, ide 
le-szállitom Olympusról és Pamassusról. Az Urak mennyenek-el, mert itt he
lyek nem lészen. Meg-fúlnak a’ nagy szorongatásokban.

D eáki
És ime, ahol jö Peti szolga. Fogj a’ dologhoz, Versei. Mi megyünk. (El-mégyen 
Sehonnaival.)

NYOLCZADIK RÉSZ 

Peti, Versei

Peti
Soha illy pórul nem jártam, mint most. Két krajtzárt mintha a’ Dunába vetettem 
volna. Bé-megyek a’ kortsmába, ‘s-kérek magamnak egy fertály égett bort: azt 
mondgyák: Nints. Hanem lenne bezzeg Sörük. Nem drága, tsak két krajztár 
itzéje. Mivel még soha Sört nem ittam, tsak próba-szerént hozatok egy itzét.

448 eskücodtem  
451 Poétát

456 Salvom



480

485

490

495

500

505

510

Iszok belőlle egy húzómra. Soha illy fertelmes italt a’ világ hátán! Hiszen fele- 
is víz az áttkozottnak. Közel egy fertályig nyomorogtam vele. Meg-nem-ihat- 
tam. Ott hattam a’ Németnek. Igya-meg kétszer egy helybe. Ni, hogy fel
puffasztotta a’ hasamat. Talán a balhát-is el-lehetne pattantani rajta.

Versei
Eleibe kell mennem. (Járfel-‘s-alá.)

Peti
Mi Tatárnak kell ennek lenni? -  Ez bizonnyára vagy Poeta, vagy bolond. -  
Hallya ked: ki tehene alatt szopott ked?

V ersei
(Pofon vágván Petit:) Imhol-e! Ez-is a tiéd.

Peti
Einye, Kutya-parantsolta gaz embere, ugyan meg-adta a’ nyak-levet. Hallod-e, 
Te Garabontzás Deák! Lásd ezen két öklömet. Mind-egygyike meg-van tötve 
tiz-tiz dögönyőzésekkel. Pedig egyszer se vetnek tsütörtököt; mindenkor ki
sülnek. Jöszte hozzám, ha nem hiszed.

Versei
Meg-botsáss, édes Atyám-fia. Tsupa akaratom ellen esett a’ pofon-vágás. Ha 
valaki élőmben kerül, midőn a’ Poeticus gondolatokban el-merülök, ő lássa, ha 
valamit nyér. Ebből ismérhetni meg ember a’ Poétát.

Peti
Te akár Poeta vagy, akár mi ördög; de ne bánny így a’ Szegény legénnyel: mert 
farodhoz kötöm a’ Sarkad’.

Versei
Te valóban semmit se hallottál eddig a’ Poetica Licentziáról.

Peti
Soha nem láttam azt az Embert; de ha az-is olly goromba, mint Te, egyétek- 
meg-mind-a’-ketten a’ napon sűltt máiét.

Versei
Tehát azt se hallottad, hogy a Poétáknak minden Régulákban valami szabadsá
gok vagyon?

Peti
Mellyik részében van az a’ Szent írásnak?

Versei
Abban, melly a’ Poétákról szóik
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515

520

525

530

535

540

545

Peti
(Alattomban:) Jobb nékem ennél a’ Poétánál maradnom. Mert talán ama Kutya
szorító Poeta két Pofon-tsapást ad: mivel őtet mondgyák leg-jobbnak. (Nyil
ván:) Édes Uram! Poeta Uram! Én szép verseket akarnék hamarjában faragtat- 
ni. Volna e most kennek jó kedve hozzá?

Versei
Hogy mersz arról kételkedni? De mond-meg elől, Minőt akarsz: Frantziát-e? 
Olaszt-e? Deákot-é? Lengyelt-e? Anglia, Tatár, Török, Spanyol mind-egy 
ennékem.

Peti
Soha illy Barom-eszű nagy embert! Akaszszanak fel, ha ama’ Kutya szorító en
nél tanúlttabb. Uram, Poeta Uram, tsak Deák verseket kalapállyon kend.

Versei
Hát azok mitsodások legyenek? Hexameter, Pentameter, Scázon, Asclepiadeus, 
Jambicus purus vel impurus, Sapphicus, Dimetrius Jambicus Acatalecticus, 
Phaleucius, Glyconius, Adonius?

Peti
Soha se hittem volna, hogy illy jóra akadgyak. Édes Poeta Uram, meg-botsás- 
son Kend, (le veszi a ’ süvegit) hogy eddig le-nem-tévém süvegem’. Mind eddig 
nem hihettem, hogy a’ Poéták között úgy ki-tessen kegyelmed, mint Szamár a’ 
Juhok között. Én a’ verseknek neméhez úgy értek, mint Tyúk az A-B-Céhez. 
Kend leg-jobban fogja tudni, minőnek kelletik annak lenni, melly Tárházi 
Uramnak Neve napjára leg-alkalmatosb.

Versei
E’-félékből-is menőt kévánsz? Üdvezlőt, Haragost, Jelentőt, Szánakodót, Ki
nevetőt, vagy más e’félét?

Peti
íme! hogy töri-ki magát a’ nagy okosság. Édes Poeta Uram! Ked leg-jobban 
tudgya azt-is: minőnek kelletik lenni, hogy Ágyúsi Uramat meg-szeresse Tárházi.

Versei
Már értem a’ dolgot. Hoszszat akarsz-e, avagy Kurtát?

Peti
Azt-is az Úrnak mélly okosságára bizom.

Versei
Jól vagyon. Ne búsúlly, lesz olly versed, mellyet nem olvasott Virgilius, Ovidius, 
Catullus, Tibullus, Propertius. El-viheted a’ Török Császárhoz, Herczegekhez,
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550

555

560

565

570

575

580

Grófokhoz, Bárokhoz, Nemesekhez, Nemtelenekhez, Constanczinápolyba, 
Berlinbe, Párisba, Budára, Czinkotára, Ma, holnap, holnap-után, egy hét múlva, 
akár kinek, hová, és mikor akarod.

Peti
No már ennél nints jobb széles e világon.

Versei
De egyre kérlek, Barátom: meg-ne mutasd a’ verseket más Poétának. Mert azok 
irigyek, mint a’ Kutyák. Morgolódók, mint a’ matskák. Nagyon irigylik a’ Vena 
Poeticámat.

Peti
De hogy mutatom valakinek.

Versei
Jól vagyon tehát. Immár hozzá foghatok. (Ki veszi író Tábláját, és ott lévő Papi
rosra írja a verseket.) Imhol, készek a’ versek.

Peti
Olvasná-el Kend Poeta Uram, hadd hallyam a’ hangját.

Versei
Azt se bánom. Hallyad tehát. De nagy álmélkodással. Tua Pater Stulta, Tua Ma
ter Stulta, tua domus stulta.

Peti
Einye, be kár hogy nyele nints, mindgyárt meg-fognám a’ végét. Szopom a’ 
szép Á-kat a’ végén. Illyeket szeret az én Uram. -  Már most tehát edes Poeta 
Uram, mi lesz az ára?

Versei
Egy Márjáson alól senki-fiának.

Peti
Mitsoda? Hiszen egy krajtzáron hoszszabb kóbászt veszek.

Versei
Látod, hogy nints eszed. A kobász mennél hoszszabb, annál jobb. A vers men
nél kurtább, annál furább.

Peti
Elég lesz, Uram, egy Peták.
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Versei
Adgy tehát hozzá még egy garast, hogy tiz Krajtzár legyen. Ezt-is az Uradnak 
kedviért. Mert ügy gondolkozz ám: hogy a’ vers mindenkor drágább akár mi 
más írásnál. Mert a’ versek az Isteneknek beszédgyek.

585 Peti
Inkább bizony a’ Kódúsoknak; mert mennyi Poeta, annyi Koldús.

V ersei
Sött Barátom, ha igazán akarok szóllani, nints az Uradnak annyi pénze, hogy e’ 
verseket ki-fizethetné. Ha barátságossan nem akarnék veletek bánni, a’ város- 

590 házához idéznélek benneteket. De én a’ barátságot soha pénzen el-nem adom.

Peti
El-hiszem kennek, Poeta Uram. Imhol tehát a’ tiz krajtzáros. Ellyen kend egész
séggel. (El-megyen.)

KILENTZEDIK RÉSZ

595 Versei

Versei
No, Katona Uram, meg-töltém az Ágyút. Te lásd, hogy sűl-ki. Én ugyan nem 
akarnék mellette lenni, midőn el-durran.

MÁSADIK SZAKASZ

600 ELSŐ RÉSZ

Ágyúsi, Sehonnai

Á gyúsi
Úgy van biz, édes Sehonnaim, amint mondottam. Még az mind semmi ahoz ké
pest, a’mit Mehádiába tettem. Nyoltz egész óráig magam állék a’ Sántzon. Kiál- 

605 tottam az Ármádához, hogy segítségül legyenek. De tsak azt felelék: elég se
gítség Ágyúsi Kapitány Uram maga-magának.

Sehonnai
Éppen igy jártam én-is egy Hold-nap előtt. Temesvárnak bástyáján állottam 
nagy félelemmel. Azomban a’ Törökök körűl-vették a’ várat. Kiáltottam a’ 

610 Miéinkhez, hogy segítségemre jöjjenek. Agyon lütt volna egy Török, ha sze- 
rentsémre fel-nem-otsódtam-volna álmomból. De mért beszéllem én álmaimat, 
mivel azok, mellyeket Kapitány Uram emlegetett, valósággal úgy történtének.
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Á gyúsi
Én ugyan nem tudom, mit mondanak felőliem a’ többiek: de a’ szent igaz, hogy 

615 akkoron az egész Ármádánknak élete én töllem függött. De a’ volt ám leg
nagyobb szerentsémre, Sehonnai: hogy hátúi Semmi ellenségtől nem féltem. 
Neki-vetettem a’ hátamat egy régi Kápolnának; a’ rám rohanó törököket úgy el- 
fúttam egy lélekzettel, hogy nyomára se akadtál volna.

Sehonnai
620 Most jut immár eszembe. Még most-is azon helyet, holott e’ dolog történt, 

Ágyúsi temetőjének hijják.

Á gyúsi
Ugyan úgy-e? Lehet-is biz’ azt Temetőnek mondani. Mert én torkig raktam- 
meg magamat a’ holt testekkel köröskörül. De egy Aga volt köztök, ki nékem 

625 leg-több galibát szerzett. Ez midőn ellenem állott, azt gondolám, hogy maga 
Mars szállott szemközömben. És bizonnyára, nehézke-is volt a’ gyözedelem.

Sehonnai
Talán fegyver ellen valója volt annak az Agának? Avagy talán jól lakott ópium
mal?

630 Á gyúsi
Akár mié volt az Eb-adottnak, elég az hozzá, hogy ott kelletett hagynia redves 
fogait. A’ ködöké fölött úgy be vágtam a’ hasába, mint a’ Káposztába. Egyszer
re ki-dűlt a’ bélé. Török nyelven háromszor kiáltotta: Pardiő, Pardiő, Pardiő. De 
nem kellett néki több annál a vágásnál. -  És ime ez az oka (: de köztünk 

635 maradgyon a’ szó :) hogy e mái napig nem örömest látnak Szerviában a’ Törö
kök. De hol hallottad te ezeket?

Sehonnai
Tegnap a’ Kortsmán valék, ‘s-láték ottan egy Szerviai embert, ki akkor a’ Mehá- 
diai Hartzrúl beszéllett. Oda menék, ‘s-halgaték. Esküdött a’ Hitire, hogy Ágyúsi- 

640 nak oily hire vagyon a’ Törököknél, mint a’ Tatárjárásnak a’ Magyaroknál.

Á gyúsi
Könnyen el-hiszem. Mert nem tsak ott mutattam-meg vitézségemet, hanem 
Szabatsnál-is. Ott, egy óra alatt, száz Töröknek jártam végire.

Sehonnai
645 O, édes Kapitány Uram, még egy tzifrát adgyunk hozzája. Bizonyossan ezren 

valának, hajói eszembe jut.

625 [azt g o n d o lá m  betoldva.] 635 [nem ö rö m est betoldva.]
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650

655

660

665

670

675

680

Á gyúsi
Azt azok lássák: kik ott történt dolgaimról könyveket irandanak. Én azoknak 
számokkal nem igen sokat gondoltam.

Sehonnai
De gondoltam ám én, Kapitány Uram, mert olvastam minden újságokban. Tele 
voltak Ágyú névvel.

Á gyúsi
Ott van tehát az én nevem-is? Könnyen el-hiszem. De hallódé, Sehonnai: máig 
se foghatom-meg: hogy győzte a’ kardom azon irtóztató Kontzolásokat.

Sehonnai
Követem Kapitány Uramat. Nem isméri jól maga erejét. Mert erre nézve, nem 
karddal, hanem Bitsakkal-is le-nyakazhatott volna annyi Törököt. Nem a’ 
Kardban áll az, hanem a’ Karban. Mindgyárt mondok egy történetet. Ama világ 
biró Nagy Sándor egy tsapásra vágta körösztűl az Amerikánusokat. Ezt meg
hallván ama hires Nabukonodozor Romai Császár, kinél ennek előtte Nagy 
Sándor Pattantyús vala, hozzá izent, és kérte tőle azon Kardot tsak látás képpen. 
Reá állott Nagy Sándor, és egy Arianus Tiszt által el-küldötte a’ Kardot 
Nabukodonozor császárhoz Angliába. Próbálta ö-is a’ kardot, de a’ Matskát se 
hasíthatta körösztűl. Erre meg-haraguván a’ Császár, viszsza-küldötte a’ kardot, 
azt izenvén néki, hogy nem knldötte-el-légyen az igazi kardot. Tsak hamar Sta
fétán viszsza ira Nagy Sándor illy kurtán: Ä’ kardomat ugyan el-küldöttem, de 
nem Karomat.

Á gyúsi
Isten úgy tartson, szép történet. Vallyon hol olvassa kend ezen históriákat? 

Sehonnai
Az Hármas Históriában.

Á gyúsi
Azt gondolám: hogy Stilfrid históriájában. Én már ezen könyvet ezerszer-is át
olvastam. És igazán meg vallom: nagy hasznát-is vettem a’ Bataliákban. Aki 
ezen Könyvet tsinálta, annak valami nagy hadi vezérnek kelletett lenni; vagy 
valami Udvarnál Nagyobb Ministemek. Másként hogy írhatott volna olly mély 
dolgokról? -  De Sehonnai: hallottad-e’ hírét, hogy fizettem-ki egy Frantzia 
Tisztet Szabatsnál?

Sehonnai
Meg-lehet, hogy hallottam, de nem jut eszembe. Hogy-hogy vala a’ dolog?

663 el-küldotte 666 kuldötte-el-légyen
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685

Á gyús i
Ladd-e ő kegyelmét. A markotányosnál valánk ebéden több Tisztekkel egy- 
gyütt. Tsak fel-kiálta a’ Fitzko, és azt kérdé tőlem: ha Ágyúsinak hivatom-é ak
kor magamat, mikor Pistolból lövök?

690

Sehonnai
Ejnye Fitty-firitty! Ugyan fel-porozá az eszit.

Á gyúsi
De bezzeg, meg-adtam ám én-is ö-kegyelmének. Pedig nem sokat gondolkoz
tam a’ feleleten: azt mondottam néki: Kend bizony formalis bolond.

Sehonnai
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

Á gyúsi
No mi lelt, Sehonnai?

695 Sehonnai
Okossan! Szépen! Gyönyörűen! Tehát ezen köz-mondást az Úr szerzetté? Azt 
gondolám, hogy régi.

Á gyúsi
Hallottad tehát ennek-előtte?

700 Sehonnai
Sokszor. És a’ leg-szebbek közűi való.

Á gyúsi
A már biz’ az enyim.

705

Sehonnai
Hát a’ többi Tisztek vallyon mit tsináltak?

Á gyúsi
A hasokat tartották, úgy nevettek. 

Sehonnai
Hát vallyon ama’ Frantzia Tiszt?

710 Á gyúsi
El-halt, mint a le-forrázott kutya. Osztán midőn magához tért, tsak azt mondot
ta, de úgy, mintha én meg-ne-érteném: héjjába kezd valaki Agyúsival, mert 
ugyan tud ám a’ vastag Kartátsokhoz. -  De most a’ többi Példa beszédeimet,
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715 hires tselekedeteimet nem emlegetem. Örömest tudnám: ha Peti meg-tsinal- 
tatta-e a’ verseket. Tárházinak akarom küldeni; de köztünk maradgyon a’ szó.

Sehonnai
A hal se szótalanabb nálamnál.

MÁSADIK RÉSZ 

Ágyúsi, Peti, Sehonnai

720 Peti
(Szaporán igyekszik.) Majd el-is-késődöm.

Á gyúsi
Peti! Peti! Hallod-e Peti, álly meg. Készen vannak-é a’ versek?

Peti
725 Készen.

Á gyúsi
Aha Pemahaider! Hányszor rágtam már a’ füledbe; hogy tanúlly emberséget. 
Hát úgy kell mondani: Készen? Nem tudsz igy felelni: Parantsollyon Tekintetes 
Ur, talpon állok szolgálattyára. A’ másik szolgámat, Pistolit nem annám száz 

730 ilyennért. Tud ám az emberséget, mert régen szolgál nálam. Te pedig valami 
Kanásznál bujtárkodtál eddig. Tompább vagy a’ tompa Szablyánál. Készen 
vannak-e már a’ versek?

Peti
Parantsollyon Tekintetes Ur, talpon állok szolgálattyára. 

735 Á gyúsi
A’ versek készen vannak-e, azt kérdem.

Peti
Parantsollyon Tekintetes Ur, talpon állok szolgálattyára.

Á gyúsi
740 No már ha neked van eszed, van a’ Toldi Miklós Lovának-is. Nem felelsz igye- 

nessen?

Peti
Hát hiszen Úgy: mint a’ parantsolatban vagyon: Parantsollyon Tekintetes Úr, 
talpon állok szolgálattyára.

715 köztünk
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750

755

760

765

770

775

Á gyúsi
No, van-e ennél ostobább a Stukknechtek között? Most mindgyárt tsillagot ru- 
gatok veled, Te Rozsdás hüvely, ha kérdésemre egyenessen nem felelsz.

Peti
Istenem! be keserves dolog a’ nagy Uraknál való szolgálat. Soha nem tudgyuk 
kedveket találni. Akár igy, akar amúgy: tsak a’ sárba maradunk. Utollyára-is 
Bika-tseg a’ jutalmunk. Ha olly kedve vagyon Kapitány Uramnak, imhol a’ há
tam.

Á gyúsi
Meg-esik rajta a’ szivem. Édes Petim, ne neheztely reám. Mond-ki szokásod 
szerént: Készen vannak-é a’ versek?

Peti
A’mint parantsolta a’ Tekintetes Úr, talpon álltam szolgálattyára. Igen-is ké
szen vannak.

Á gyúsi
Ni, a’ Kutya tartotta Pondrója, hogy tudgya a’ nótáját, ha akarja. No várrá! El
várlak a’ fekete lévre. Ide azokat a’ verseket!

Peti
Imhol vannak, Uram.

Á gyúsi
Mennyit adtál érettek?

Peti
Nem sokat, tsak tiz forintot.

Á gyúsi
Mitsodát? Tíz forintot? Azt az Anyád kénnyát. Ennek ki-szúrta valaki a’ szemit. 
Sehonnai, mit gondolsz?

Sehonnai
Bizonnyára Peti, nem jól vásárlónál. Az Apádnak tékozlónak kelletett lenni, 
mivel Te illy adakozó vagy a’ máséból.

Peti
Mit? Talán meg-nem-érik azt a’ hitvány pénzt? Jobban kell azt nékünk tudni, 
kik Poéták vagyunk.

Sehonnai
Tehát Te Poeta-is vagy? Nem tudtam, hogy illy szolgája légyen Kapitány Uram
nak.
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780 Peti
Uram! a’ vers minnél hoszszabb annál roszszabb, mennél kurtább, annál furább. 
Nem tsak dinom-dánom Poeta tsinalta ám ezeket, hanem ollyan, aki igen közel 
jár már a’ Bolondokhoz. Mert ez a’ jele a’ leg-jobb Poétának.

Sehonnai
785 Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

ÁGYÚSI
Mi lelt, Sehonnai? Mit nevetsz?

Sehonnai
Kapitány Uramnak azon felelete jutott eszembe, mellyel a’ Frantzia Tisztet 

790 meg-öklelte volt. Kérem, mondgya-el még egyszer, hogy torkolta-be ötét.

Á gyúsi
Nem héjjába nevetsz. így vala: Kend bizonnyára formalis bolond.

Sehonnai
Ha! Ha! Ha! No, meg vala az mind sütve, mind pediglen pirítva. Kérem Kapi- 

795 tány Uramat: hogy jól a’ fejembe nyomhassam, mondgya el még egyszer.

Á gyúsi
Sokért nem annálak, édes Sehonnaim, mivel néked-is a’ tettszik, ami sok Tisz
tek előtt kedves volt. így feleltem néki: Kend bizonnyára formális bolond.

Sehonnai
eoo Soha olly hamarjába illy szép gondolatot. Ha ez az enyim volna, nem annám 

egy süveg-ördögért.

Á gyúsi
Te Peti! Jók-é ezen versek, mit gondolsz?

Peti
sós Hogy Patvarba ne volnának, mivel ollyan drágák. A’ leves-is akkor rósz, ha ótsó 

a húsa.

Á gyúsi
Azt ugyan jól mondád, mert a’ szalma-fának-is pömye a’ szene. Mind-az-által 
Sehonnai: hát ha meg-tudgya Tárházi, hogy nem én tsináltam a’ verseket, 

sio vallyon vederből tseberbe nem hágok-e?

805 [vo ln á n a k  betoldva.]
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Sehonnai
Éppen bizony, ő-kelmére bízták. -  Mondgya Kapitány Uram, hogy az Óbes
ternél vala ebéden, ‘s-reá nem érhetett a’ vers-tsináláshoz.

Á gyúsi
eis De vallyon el-hiszi-e Tárházi?

Sehonnai
Hogy Tatárba ne hinné. Ö neki-is úgy kell gondolkozni Kapitány Uram felől, 
valamint sok százan gondolkoznak, hogy egy óra alatt ezer illyeket tudna 
tsinálni. Ha Kapitány Uram a’ Frantzia Tisztnek olly szépen tudott hamarjában 

его felelni; fel-tudgya Tárhazinak-is adni a’ borsos levet. De én azt a’ feleletet ismét 
el-felejtettem.

Á gyúsi
így vala: Ked bizonnyára formális bolond.

Sehonnai
825 Mennél tovább hallom, annál-inkabb tetszik. Ha a’ Frantzia Tiszt még egyszer 

hallaná, meg-dőglene bele.

Á gyúsi
De mit gondolsz, Sohonnai, tudnék-e én verseket költeni, ha rá tenném a’ Fe
jem?

830 Sehonnai
Én reá mernék eskünni: hogy tizen-öt puszta Vármegyébe se volna olly jó 
Poeta, mint az Úr, ha reá anná fejét.

Á gyúsi
Én minapában tsinaltam egynéhányat, és nékem igen szépeknek tettszenek.

835 Sehonnai
Hadd hallyam, Uram! Mindgyárt hájassabb leszek, ha szép verseket hallhatok. 

Á gyúsi
El-mondhatom; de senkinek se szólly: mert az egész Ármáda ki-nevetne, hogy 
én, illy nagy Katona léttemre, illy hitvánságba foglalatoskodom.

840 Sehonnai
De hogy hallya egy lélek-is tőlem.

Á gyúsi
Hallod, Peti! Eredgy-el innét. Én most Sehonnaival valami titkos nagy dolgok
ról fogok beszélleni.
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845

850

855

860

865

870

875

Peti
Veszem észre. (El-megyen.)

Á gyúsi
Nem menny pedig meszszire. Tüstént viszsza híllak.

HARMADIK RÉSZ 

Ágyúsi, Sehonnai

Á gyúsi
Hallyad tehát, igy vannak a’ versek: De azt kell ám előre tudnod: hogy egy Gu
lyás ellen meg-haragudtam; és ellene tsináltam: így van tehát:

1 .

Ide Gulyás egy pár szóra,
Szűk tserédből tér Tallóra,

Ki ki le-köp, aki lát,
Hadd lássalak én-is hát.

2.

Rút alomban születtettél,
Kutya Téjjel neveltettél,

Lustos híred a’-mint jár; 
Meredtt Tót ágasra vár.

3.
Nints hiteled a’ tsárdákon,
Kiki űt-vér a’ Tanyákon.

Pókos lábod ha el-lép, 
Frantzos Lotyó-is meg-tép.

4.
Büdös gerény lehelleted,
Szájjal váltott tsúf ületed,

Egygyikén sints semmi zár, 
Dög, és Pondro ki-‘s-be-jár.

5.
Nagy kukatzok tarhonyáid, 
Lapos Tetvek kész kásáid,

Luts-pots vized, az-is Tó, 
Tsereltt Pipád a’ se jó.
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880 Tsupa ringy-rongy vén subádan, 
Főt hátán fót ing’-gatyádban, 

Tulajdonod ez a’ kints,
Mert tsákódba kongód sints.

6.

7.
885 Meg-fogatlak. Kész már a’ Fa.

Rá vonatlak: hát ha még ma.
Ezt tréfából mondom tám? 
Tinóm loptad, azért ám.

Sehonnai
890 Einye, be kár, hogy vége van. El-hallanám nap-estig.

Á gyúsi
No már, vedd eszedre Sehonnai. Én, aki nem tsak nagy Katona, hanem nagy 
Poeta-is vagyok, egy olly ellenségre találtam, ki az oskola bűzzel majd meg
fojt.

895 Sehonnai
Talán ugyan ama’ téntás Deákit gondollya Kapitány Uram? No már, ha ez Deá
kinak tsak esze’ ágába-is ütközhet, bizonnyára bujdosni ment a’ sütni-valója. 
Mert úgy hallom; hogy az igen tanúltt emberek végtére meg-bolondúlnak.

Á gyúsi
900 Ö biz’ az, ki velem egygyütt Tárházinál forgolódik. Nem tóm, mi viheti reá, 

hogy velem vonnyon ujjat.

Sehonnai
De Én se tudhatom ám. Mert ha én vitéz Kapitány Uramat jól szemre veszem, 
olly tanúltt, mint Abel Császár. Olly szép, mint Thersites Király. Olly okos, 

905 mint Korebus Herczeg. Olly hires, mint Hector Pápa. Olly ékessen szólló, mint 
Achilles Patriarcha.

Á gyúsi
Bizony jól találád, Sehonnai. De vallyon mit gondolsz? Ki tettszik-e belőllem az 
Erő, és még-is a’ szelídség?

910 Sehonnai
Oh! hogy ne tettszene! Sött, kiki úgy vélekedhetik Kapitány Uram felől, hogy 
édes Apja Oroszleány volt, édes annya pedig egy Báránka.

897 ütközhet 898 végtere
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915

920

925

930

935

940

945

Á g y ú s i

Ugyan tsak hozzám tudod szabni az igazságot. De Sehonnai! Láttál-e valaha en- 
gemet tántzolni?

S e h o n n a i

Láttam bizonnyára az el-múltt Farsangban a’ város Kotsmáján. Telédes-tele 
volt a’ nagy tsap-szék ezernyi Emberekkel, kik Kapitány Uramnak leg-kissebb 
mozgását-is tsodálták.

Á g y ú s i

És ime Sehonnai! Soha egy krajtzárt nem fizettem a’ Tántz-mestemek. A termé
szet hozta magával.

S e h o n n a i

Ugyan Uram, hadd lássam még egyszer a’ Természetnek ezen adománnyát. 

Á g y ú s i
Tudni-illik: hogy itt előtted tántzolván, tüköröd lehessek, hogy Те-is jól meg- 
tanúllyad. Nem bánom. Ide szemed’-füled' .(Ostobáid tántzol Ágyúsi. Sehonnai 
alattomban neveti.) Vetted észre lábomat? Én pedig ezért egy krajczárt se fizet
tem ám.

S e h o n n a i
Engedgye-meg, Kapitány Uram, ha ezt el-nem-hihetem.

Á g y ú s i

Soha egy Törököt se vágjak többé, ha tsak jó szót-is attam a’ Tantz-mestemek. 
De még e’ mind semmi. A’ Fektirozást se tanúltam soha, még-is az egész 
Ármádát én tanítottam reá. Akarod-e’, hogy meg-mutassam Atya-mestersége
met? De tsak kézzel, ne karddal, mert kárt tehetnék benned. Hol akarod, hogy 
meg-lükjelek? Szíveden-e avagy oldaladon?

S e h o n n a i

Itt a’ szívemen, de ne nagyon ám. (Itt Ágyúsi baj-vivódik Sehonnaival. Végtére 
meg-lüki Sehonnait, és a ’földre teríti.) Jai! Jai! Jai! oda vagyok!

Á g y ú s i
Ha! Ha! Ha! Ha! Kelly fel, Sehonnai. Gyere még egyszer.

S e h o n n a i

(Fel-ke live.) Az Isten mentsen meg minden Keresztény embert az Úrnak erejé
től. Jaj, talán hat oldal-bordámat-is bé-törte!

940 meg-luki
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950

955

960

965

970

975

Á g y ú s i
Noszsza még egyszer, Sehonnai.

S e h o n n a i

Ugyám, ha előbb haza megyek, hogy Testamentomot tsinállyak, mert másképp 
a’ nélkül múlok ki ezen árnyék-világból.

Á g y ú s i
No, nem bántalak tehát. Ezért-is majd jó tartalak, ha Tárházinak pénzihez férhe
tek. -  De még egygyet, Sehonnai. Mit tartaszsz te egész Testemnek épületiről?

S e h o n n a i

Egy Szabónak sints. (Köhög egynéhányszor.)

Á g y ú s i

Mit mondái a’ Szabóról?

S e h o n n a i
Ki-nem-mondhatám a’ köhögés miátt. Egy Szabónak sints a’ városban. (Ismét 
köhög.) Isten verte köhögése.

Á g y ú s i
Tudom már, mit akarsz a’ Szabóról mondani. Egy Barátom volt minapában ná
lam. Az midőn az én Ruhámat Testemen látta, őszsze-adtázta a’ maga Szabóját, 
hogy nem tudna nékie illy szép ruhát szabni. Én erre azt felelém hirtelen: Bi
zony, mert Teste sints kennek olly szép, mint Tekintetes Ágyúsi Kapitány Ura
mé, de Eadem.

S e h o n n a i
Valóban: én se láttam Soha szebbet az Úrnál.

Á g y ú s i
De Sehonnai! Igen alkalmatlan dolog ám az, midőn az Ember igen szép. Még 
Baranyából-is ide jönnek látásomra. Én pedig ki-is-doboltattam immár maga
mat, hogy nem vagyok szép; de ördögöt se használt. Senki se akarta hinni.

S e h o n n a i
De Kapitány Uram nem-is tudgya jól a’ maga szépségét. Tsak akkor láthatná 
maga magát, mikor a’ Svadronnya előtt Lovagol! Mind oda ragadnak a’ sze
mek.

Á g y ú s i
Én nem tóm, mért nem néznek a’ más Kapitányokra. De hallod-e, Sehonnai! 
Hallották valamit az én Tudományomról? íme (: még ezt senkinek se mondot-

966 [de E a d em  utólag beírva]
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980 tam :) ezen Szót: Isten, én tiz nyelven tudom ki-mondani. Halgasd tsak. Ma
gyaréi tehát igy mondgyuk: Isten. Németül Jehova. Görögül Gott. Zsidóul Bóg. 
Ráczul Theos. Spanyolúl Buch. Olaszul Domnye Zeu’. Tótul О Dio mio. Vane 
mán tízszer?

Sehonnai
985 Nem adhat hálát az édes attyának, hogy annyi nyelvre taníttatta Kapitány Ura

mat.

Á g y ú s i

No lásd már, Sehonnai. Illy emberrel mér vetekedni ama’ farán ülő, ténta nyaló, 
nagy mihaszna. Oh, hogy nints egy Menkő a’ Tarsolyomban! (Ki-huzza a ’ kar- 

990 dot.) El kell veszni néki. Agyba-főbe. Diribről-darabra.

Sehonnai
(Térdepelve.) Pardon, Pardon, Kapitány Uram.

Á g y ú s i

Meg-kell halnod. Ne-is szólly.

995 Sehonnai
Hiszen én semmit se tsináltam.

Á g y ú s i

Vagy Te vagy, Sehonnai? Kelly-fel. Azt gondolám: hogy ama Deáki. (Bé teszi a 
kardot.) Azt se tudom, mit tsinálok mérgemben.

íooo Sehonnai
Fújja-ki mérgét, Kapitány Uram, egy kévéssé.

Á g y ú s i

Nem bánom. De ha előmbe akad Deáki, meg-emlegettetem vele a’ Magyarok’ 
Istenét.

1005 H A R M A D IK  S Z A K A S Z

ELSŐ RÉSZ 

Tárházi, Gondosi

T á r h á z i

A’-mint Öregségem engedi, lassan-lassan csak lépdegelek. De e’ lassú járásom- 
íoio is melly nehezemre esik, én érzem; az Ifiak nem hiszik. El-hagyott az előbbeni 

gyorsaság. El-lepett az Unalom. Ollyan vagyok, mint a’ meg-szedett szőllőben 
omlásra hajlott gunyho. Még a’ bodza-fának-is jó napot kell mondanom. De
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1015

1020

1025

1030

1035

1040

1045

1050

nincs nagyobb kénnya az Öregnek, mint, ha az iffiaktól ki-nevettetik. Inkább 
meg-halnék, sem-hogy ezt tapasztalnám. De engemet mindnyájan szeretnek és 
böcsűlnek, mert úgy éltem, hogy ezeket meg-érdemlettem. Magam-is meg- 
böcsültem Ifiú-koromban az Öregeket; íme ők-is meg-böcsiilnek engem. Ne
vesd csak ki a Vénséget; jaj lesz néked-is, ha meg-vénülsz. Azon vékával mérik 
viszsza a’ kölcsönt. De engemet nem csak az emberek szeretnek, hanem az 
Egek-is. Mert ime, igazán szerzett gazdagsággal meg-áldottanak. De csak igaz 
az még-is, amit Deák-koromban Mestereimtől hallottam; hogy az Ur Isten szin
te úgy bánik Teremtményeivel, mint a Korcsmárosok Hiteleseikkel. Ezek a’ 
bort vízzel vegyitik, és merőt ritkán adnak. Úgy az Isten-is az embereknek méz
italaikat Ürömmel vegyíti. Adott elég pénzt, de nem adott örököst. Csak igazak 
még-is azon versek, mellyeket nem régen Ulissesnek történeteiben olvastam:

Gyújt, keres az ember, de nem tudgya kinek.
Fárad, öli magát, de gyakorta minek.
Mivel egybe takart Jószága’, ‘s-holminek
Más veheti hasznát, ö maga semminek.

G ondosi
Ugyan csak, édes Uram, ez ám az a’ dolog, mellyről én az Úrnak ennek-előtte- 
is gyakran szóllottam, hogy még életében valami jó embert szállítson gazdag 
házába. Mert mi haszna, ha el-marad a’ kincs embere nélkül? Lesz mit ragadni 
az éhel-holttaknak. Fél-forint sem marad a’ lelkiért.

T á r h á z i
E’ forog ám nékem-is mindenkoron eszembe. A’ Beteget sokan meg-láto- 
gattyak, de többen ám pénzit. Egerésznek a’ szobában, hogy valamit el-ra- 
gadhassanak. Jut eszembe, most egy esztendeje, roszszabbacskán érzettem ma
gamat. Tele lett a’ házam gyűlevész csordával. Akit ez-előtt soha se láttam, jó 
Barátomnak fogadtam. Eleget kérdezősködének: miként van az Úr? Régen 
beteg-é? Köllene-é Orvos? Gyóntató Atya? Mikor iratom le a’ Testamentomot? 
Aha, mondék: hiszen még elég idő van erre. Én beteg nem volnék, hanem csak 
roszszúl érzeném magamat. De ök csak örökké a’ Testamentomot rágták.

G ondosi
Esztelenül cselekedték a’ vakundokok. Nem szükség a’ betegeket Testamen- 
tomokkal nyeggetni. Énnek meg-írása akkorra való, mikor ép egészségben va
gyon az ember.

T á r h á z i
Helyessen mondád, Gondosi. Ép ész kell a’ Testamentomhoz.

G ondosi
Ugyan azért, édes Uram, mivel mostanában Semmi baja sincsen, szükség: hogy 
Házárúi gondoskodgyon. Én ugyan javaslom az Úrnak, hogy valakit fiának 
válaszszon. Akivel jót tesz, el-nem feletkezik holta után-is az Úrrúl.

1049 G<y>ondosi



T árházi
Bizony mondaszsz valamit, Gondosi. 

loss G ondosi
Az-után Születése napja-is van ma az Úrnak.

T árházi
Igen-is: ma hetven esztendeje, hogy e világra lettem. Igen-is fel-tettem magam
ban: hogy ma választok valakit fiamnak. Vannak-is érdemesek arra.

1060 G ondosi
Hármat tudok a’ többi közűi, kiket egy-aránt lehet szeretni. Egygyik Ágyúsi Ka
pitány. Másik Deáki Uram. Harmadik pedig Polgári. Mind a’ hárman igen he
lyes emberek.

Tárházi
1065 Jól mondod, Gondosi. Kiki ezek közűi igen méltó szeretetemre. Ágyúsi ollyan 

Katona, mint a Tűz. Deáki olly tudós, mint a Biblia. Polgári olly értelmes, mint 
a’ Prókátor. No már, ezek közűi, kit javasolnál Gondosi?

G ondosi
Uram! azon Ágyúsi nagy Ember. Igen szeretik ötét a’ Hadi-vezérek. Nem soká- 

1070 ra Generalis válhat belőlle. Hát, ha még Vezér fiais lehetne az Urnák?

T árházi
De még ama’ kettő sem alább való ám. Majd el-válik, kire tárgyal az Isten. -  De 
kopogott valaki az ajtón. Nézhettsze, ki-légyen.

G ondosi
1075 Imhol, Deáki Uram vetődik hozzánk.

másadik  rész 

Deáki, Tárházi, Gondosi

D eáki
Salit gaudio et laetitia cor meum, édes Uram Atyám, ha egészségben látom. Va- 

1080 lamint a’ magnes kö per viam occultam magához vonsza a’ vasat, úgy engem 
magához tsatlott az Úr minden alkalmatosságokban.

G ondosi
íme, ha okosokkal társalkodik az ember, mindgyárt okossabb lészen.

1061 közül
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1085

1090

1095

1100

1105

1110

1115

TÁRHÁZI
Magam-is igen örvendek, hogy az Urat láthatom. Hallod-e, Gondosi. Hozz-ki 
két széket. (Gondosi el-megy a ’ székekért, és nem sokára ki hozza.) Örvendek, 
mondám, hogy az Urat láthatom. Régen nem volt immár ezen szerentsém. De 
kérem Deaki Uramat, üllyön le. Hát ennek-elötte miként szolgált egészsége az 
Úrnak?

Deáki
Ha egészsegtelen lettem volna-is, Uram Atyámnak látására meg-jobbúltam vol
na. Nem tudom, minő Argumenta Sanitatis találok az Urnák szemlélésében. De 
látom, Uram Atyámnak egészsége-is helyén vagyon.

T árházi
Hálá légyen Istennek, tűrhető egészségem vagyon. -  Mi újságokkal bővelkedik, 
Fiam Uram? Nem kétlem, olvassa az újságokat. Vallyon mellyiket tartya, a’ 
Hirmondót-é, avagy a Magyar Merkuriust? Ezt jobbnak mondgyák amannál.

D eáki
A’ mostani újságok nem egyebek, hanem monstrum horrendum, ingens. 

T árházi
No nám mondám: hogy hova-tova, annál roszszabb a’ világ.

D eáki
Én bizonnyára meg-esküdhetem: hogy soha illy szörnyű változásokban nem 
volt a’ világ, amint most vagyon. Mert, ihol-e, lássa Uram Atyám. Annak előtte 
minő szép Dissertatiokat Írtak az Academiakban, Lyceumokban, Universitá- 
sokban: ugy-mint: De Patria Homeri, de Matre Aeneae, de Dea Aegaeria, de 

1 Patre Romuli, de Calceis Hectoris, de libris Sybillinis.

T árházi
Bizony, okos emberek voltak a’ Régiek. De a’ Török háborúnál mi jót beszél
tn e k  az emberek?

Deáki
Mostan pedig, о Tempora, О Mores! Találkoznak az Akadémikusok között 
ollyak-is, kik azt se tudgyák: quot editiones, habet Plautus, Terentius, Cicero, 
cum et sine notis variorum, Taubmanni, Graevii, Gronovii, Perizonii, Boxhor- 
nii. In folio, in Quarto, in Octavo, in Decimo Sexto. In Usum Delphini. Apud 
Manutios, Stephanos, Plantinos, Vechelios, Elzevirios, cum et sine indicibus 
necessariis, Praefationibus, Prologis Galeatis, et non Galeatis.

1095 egészségem
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1120

1125

ИЗО

1135

1140

1145

TÁRHÁZI
De már e bizony nagy tudatlanság. De igaz-é vallyon, hogy a mi népjeink újra 
meg-verték a’ Törököt?

D eáki
Két fülemmel hallottam, de felőle senkinek se szóllottam, aki külömbséget nem 
tudott tenni inter togam Praetextam et laticlaviam.

T árházi
Én Istenem! Én Istenem, miket kellett meg-élnünk. De a’ békesség felől van-é 
valami Reménség?

D eáki
De olyat-is tudok, Uram Atyám, aki egynek lenni gondollya Senatorem, et 
Equitem Romanum.

T árházi
Hiszen már ezt a’ vak-is láthatná. De vallyon ki-kelet tájba meg-meg újra el
kezdik a’ hadat?

Deáki
Én, ha az Isten segít, in proximo consessu Academico disputálni fogok de 
differentia Calcei Romani, et Hetrusci antiquioris. És ezen dissertatiomat ki-is- 
nyomtattattam immár. (Ki vesz a ’ zsebiböl egy aranyozott könyvet.) És ime, 
Uram atyámnak szolgálok egy Exemplaréval.

T árházi
Köszönöm fiam Uramnak. Bizony gyönyörű szép könyv. Nini, meg-is van ara
nyozva. Hallódé, Gondosi. Nesze, tedd-el jó helyre. A’ lisztes Kamárába kevés 
ember jár. Tedd fel osztán a’ Póczra. De ime, zörget valaki. Ki lehet az?

G ondosi
A’-mint sajdítom: Ágyúsi Kapitány.

D eáki
Mi dolga néki itten? Hiszen ő Semmire kellő.

G ondosi
Sött, igen szerettyük mi ötét.

D eáki
Azt a’ Tök-magot? Hiszen ő azt se tudgya, mellyik az A.B.Cének a’ közepe.
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1150

1155

1160

1165

1170

1175

1180

H A R M A D I K  RÉSZ

Ágyúsi, Deáki, Tárházi, Gondosi

G ondosi
Hozta Isten az Urat, Kapitány Uramat.

Á gyúsi
És ime, itt látom az én Uramat, Tárházi Uramat. Ezen láttat olly kellemetes 
előttem, mint ama vár, mellynek bástyain ki vannak szegezve a’ mendörgő Ágyúk. 
Az Urnák szava olly gyönyörűséges előttem, mint ama’ hangok, mellyekkel Pus
káink szóllanak, Pistolink pattognak, Agyúink ropognak. Egész házának illattya 
olly kellemetes előttem, mint a Puskaporunk szaga. -  De ime. Piha! Vallyon mi 
bűz üthette meg az orromat? Itt valahol valami Téntás deáknak kell lenni. 
Czicero szagot érzek eme’ szegletből. Uram Atyám! Füstöltesse-ki szobáját, 
mert el-öli ezen rút büdösség.

D eáki
Parcius ista viris, Kapitány Uram.

Á gyúsi
Ihol-e? Nem mondám? Nem annám egy lóért, hogy illy jó szaglalatom vagyon. 
Még-is itt vagy Pedantus, Pedanta, Pedantum?

D eáki
Hát Те-is itt vagy, Lepus, lepa, Lepum?

Á gyúsi
Einye, kutzorgós terregette Calamussa, hát igy beszellesz velem?

Deáki
Einye, Nyúl-ijesztgette Kardossá, hát igy beszéllesz nékem?

Tárházi
No, hagygyon fel kentek az illyetén barátságtalan beszédekkel. Üllyenek le az 
Urak. Bötsüllye-meg egygyik a’ másikat. Ez az emberség.

Á gyúsi
Hallya ked, tudgya e Ked, ki vagyon Én?

D eáki
Hallya ked, tudgya e Ked, ki vagyok Én?

1150 Negyedik 1176Botsüllye-meg
1157 olly <kell> gyönyörűséges
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1185

1190

1195

1200

1205

1210

Á gyúsi
Én Tekintetes Ágyüsi Kapitány vagyok.

D eáki
Én Clarissimus Deáki Artium Magister vagyok.

Á gyúsi
Az-az: mintha azt mondanák: Én Egy Fölségnek Tisztye; Kend pedig egy 
Alvarusnak szolgája.

D eáki
Hazudik Kend szokása szerént: mert én Legitime Promotus Magister Artium 
vagyok. Nem sokára a’ Doctorságot-is fel-veszem.

Á gyúsi
Én pedig ollyan vagyok: hogy kennek egész Academiaját, Magisterjeival, 
Doctorjaival egygyütt tetötűl fogva talpig le-ronthatom.

D eáki
Én pedig Kennek az egész Svadronnyát, Tisztyeivel, Köz-legénnyeivel egy
gyütt az egész világgal ki-nevettetem.

T árházi
Hagygyanak az Urak békét a’ versengésnek. Engedgyen egygyik a’ másiknak. 
Az okossabbon az elsőség.

Á gyúsi
Én engedgyek-é? Kinek hire neve el-terjedett Bétsbe, Budaba, Constanczi- 
napolba?

D eáki
Én engedgyeké, kit jól ismémek Lipsiaba, Berlinbe, Vittembergába?

Á gyúsi
Én ezen Kezemmel nagy Vitézeket le-tettem a’ Földre.

Deáki
Én ezen Kezemmel Sok régi rongyos Manuscriptumokat ki-emeltem a’ porból. 

Á gyúsi
Én Ezer Academicusokat, tsak Puskámnak tséviből egyszerre el-fujhatok. 

D eáki
Én ezer Classicus Auctort, kinek tsak fragmentái vannak, egészszen talpra 
állíthatok.

642



1215

1220

1225

1230

1235

1240

1245

Ágyúsi
Az Istenre kérlek benneteket: dugjátok-be e’ Kardomnak száját; hogy ne kiá- 
bállyon. Szüntelen kér, hogy húzzam-ki, és jól laktassam Deák vérrel.

G ondosi
Kérem Kapitány Uramat: itten a’ vért ki-ne-ontsa. Nem szenvedheti Tárházi 
Uram a’ fiatal pirost. És ime el-is-akar menni. Pedig még a’ fiú választás el-se- 
kezdődött.

Á gyúsi
Nem birok magammal. (Kardot ránt.) Meg-kell-halnia e ’ büdös Gerénynek. 

T árházi
Hagygya el-kend, Kapitány Uram. -  Hallódé, Gondosi! Békéltesd-meg az Ura
kat. En nem nézhetem a’ veszekedőket. Én Istenem! Én Istenem. (El megyen.)

N E G Y E D I K  RÉSZ 

Ágyúsi, Gondosi, Deáki

Á gyúsi
Te akarod tehát ellenem szegezni magadat, Giliszta, ki tsak ez előtt bújtál-ki a’ 
földből? Hallya ked, Gondosi Uram! Velem tartson kend, mert az én dolgom 
igazságossabb. Ö nem méltó Tárházinak szeretetére.

G ondosi
(Félre vivén Ágyúsit:) Kapitány Uram! Hagygya-el kend azon Deakos embert. 
Észre-vettem Tárházi Uramnak szeme’ járattyából, hogy az Urat igen nagyon 
szereti vitézsége miat, amazt pedig gyűlöli nyelvessége miatt. Tsak még egyre 
kérem Kapitány Uramat: állyon itten vesztég, még ama’ Deákit el-igazítom in
nét. Meg-lássa az úr, mindgyárt el-vakarodik. De egygyet se szóllyon.

Á gyúsi 
Nem bánom.

G ondosi
(Félre vivén Deákit:) Okos és tanúltt Uram, Deáki Uram! Nem láttya az Úr, 
hogy Ágyúsi sült bolond, Az Úr pedig értelmes? Tehát, valamiket szóllott, ne 
úgy vegye-fel az Úr, mintha azok eszestűi, hanem mintha eszelőstől eredtenek 
volna. Bizonnyára, azon fúrt-velejü inkább szánakodásra méltó, sem-mint ha
ragra. Hallotta-e Deáki Uram, mit szóllottam fejére ez-előtt?

1226 Ötödik
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1250

1255

1260

1265

1270

1275

1280

D eáki
Nem hallottam egy szót-is.

G ondosi
De veszi-e észre, hogy el-állott a’ szava?

D eáki
Magis mutus, quam Hermes, aut Pupae.

G ondosi
Azt mondottam néki haragossan: Hallya Kend, Kapitány Uram! Kend nem mél
tó Tárházinak szeretetére. Deáki Uram sokkal okossabb kendnél. Én-is vele tar
tok. Ezzel ö mintha el-ejtette volna nyelvét. Ott áll, mint a’ Fantsali Feszület.

Deáki
Igen-is, úgy vagyon. Szótalanabb a’ halnál. Tehát édes Gondosi Uram, inkább 
szeret kend engemet, mint ama Nagy mi-hasznát?

G ondosi
Hogy ne szeretném inkább a’ száz aranyat, mint száz tserép darabot. Az Úr 
arany edény, ö pedig moslékos dézsa. Sőtt azon leszek még ma, hogy Tárházi a’ 
Kapitányt ki-küszöböllye, az Urat pedig bé-vegye.

Deáki
Köszönöm hozzám való jó akarattyát az Úrnak. De ime, meg-is-szolgálom tüs
tént. Most haza megyek, és Téntai Inasom által küldök az Urnák Száz aranyot. 
Vegye kérem jó névén.

G ondosi
O, De minek fosztya-meg magát az Úr? Nem pénzért vagyok én az Úrnak jó 
akarója, hanem maga-magáért. Én mindenkor szerettem a’ tanűltt embereket, 
gyűlöltem pedig az agya-fúrttakat. De fő-képpen ezen Kapitányt gyomromból 
nem szenvedhetem. Ha hozzánk jön, nem tesz egyebet, hanem magát ditséri. 
Tegnap előtt egy veszekedéséről beszéllett. így állottam, úgy-mond, egy 
Frantzia Tiszt ellen; így fogtam-meg karjait, igy taszigáltam ki-felé. (Meg-fogja 
azomban Deákinak karját, és ki-felé taszigállya.)

Á gyúsi
Ni ni! hogy taszigállya ki-felé! De még sem akar menni. De már a’ tsak igaz, 
hogy Gondosi nékem igen jó barátom.

G ondosi
Az én jó akaratomról tehát semmit se kételkedgyen, Deáki Uram. De ne véllye 
azt, hogy ezt pénzért tselekszem.

1269 akar < > [olvashatatlan törlés.] [ráirva:] ója
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1285

1290

1295

1300

1305

1310

D eáki
Nem véllem; de promissa cadunt in debita. Én haza megyek, és Téntai inasom 
által el-küldöm a’ száz Aranyot. Addig-is légyen az Űr jó egészseggel. (El
megyen.)

G ondosi
Szerentséssen.

Ö T Ö D I K  RÉSZ 

Gondosi, Ágyúsi

G ondosi
Victoria! Victoria, Kapitány Uram! Egy lábig oda az ellenség. Miénk a’ vár, 
mellyet ostromoltunk.

Á gyúsi
Vivát, Vivát, Gondosi Uram! Két szememmel láttam az ostromot. Ugyan 
erössen tartotta magát a’ Deák vár.

G ondosi
Bizony nem kis vitámba esett. Latta-e az Úr, hogy ágyúztam öklömmel oldal
falait?

Á gyúsi
Láttam bizony. De az első ostromra nem akarta fel anni a’ várat.

G ondosi
Nem, a’ Nyakas ellenség. Az-után furtsasággal férkezhettem belé. Ahol meg-se 
álmotta; ott ástam vermet. Egyszerre meg-adta magát.

Á gyúsi
Kend, Gondosi, született Katona. Kár, hogy igy lotsogtatta-el ifjúságát. Eddig 
nálunk Hadnagy lehetett volna. -  Mert Kapitányságra még nehezen léphetett 
volna-fel. Hanem, mikor én Generalis leszek, kend akkor Svadront kapott volna.

G ondosi
Most tehát édes Kapitány Uram, azt tegyük, amit a’ Vár meg-vétele után tesz
nek a’ vitézek.

Á gyúsi
Jól mondgya kend. Tudom én a’ Regulát. Most tehát haza megyek, és Te- 
Deum-bort iszom. Vivát Ágyúsi Kapitány Uram! (El-megyen.)

1287 Hatodik
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1315

1320

1325

1330

1335

1340

G ondosi
Dormiat, Ágyúsi Kapitän Uram. A’ várnak meg-vétele után, nem részeltettél 
engemet a’ ragadományban. Deáki pedig minden fáratságom nélkül meg-ígérte 
a’ száz aranyat, hogy fel ne adgyam a’ várat. -  De ime, ki ez, akit jönni látok? 
A’ bizon Pistoli, Ágyúsinak fő-inassa. Vallyon mit akar? Meg-lesem.

H A T O D I K  RÉSZ 

Pistoli, Gondosi

P istoli
Aki Katonánál szolgál, ugyan fel-kösse ám gatyáját, hogy térdgyire ne essen. 
Ha jó a szolga, nints jobb helye, mint a’ katonáknál, de ha rósz, ugyan meg
keresik bolháit minden rántzaiban. Peti Pajtásomnak ugyan van ám része a’ 
nyak-levekbe. Gyakran-is meg-járja artzúl fekve a’ deresen a’ lapotzkás tántzot. 
Minap a’ fegyvereket kellett volna meg-tisztítania. Ő kegyelme, szokása 
szerént a’ kortsmába vonodott, ‘s-egészlen el-ázott. Ugyan jól lakott osztán 
ökölnyi galuskákkal; de töllök nem a’ hasa puff adott-fel, hanem a’ háta. Én né
kem soha Somfa-hamuval nem kenegették tsömörömet. Vigyázok magamra. 
Uramnak parantsolattya előttem leg-első. Tsak illyet se vétettem ellene, mint 
most. Ime, e’ verseket régen Gondosihoz kellett volna hoznom; de bizonyomra 
mondom, nem lehetett. Egy akasztó fára való el-állotta az útamat. Egygyet ket
tőt fordúlék, tsak ki-lopá zsebemből a’ selyem keszkenőt. Utánna szaladék, de 
úgy el-tűnt szemem elől, mint a villám. Hogy a’ vár-megye temettesse el a’ 
kutya fajtát egy potrára Nyakravalóval. íme, el-késődtem miatta. Bár tsak ha
mar Gondosira akadnék.

G ondosi
Eleibe megyek, és meg-szóllítom. Hozott Isten Pistoli, Hányadán vagy? 

P istoli
Éppen az Urat Keresem.

G ondosi 
Mi jóra?

P istoli
Ágyúsi Kapitány Uram szolgálattyat izeni az Urnák, és ezen verseket küldi 
(od’adgya): kérvén az Urat, hogy Tárházinak kezébe szolgáltassa.

13X8 Hetedik
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1345 G ondosi
(Alánomban:) Oho, legény! Deákinak szolgáját örömestebb fogom látni a’ Száz 
arannyal, mint Ágyúsinak Inassát eme’ tzudar versekkel. (Nyilván:) De hallod-e 
Pistoli! Ki tsinálta ezen verseket?

PlSTOLI
1350 Gondolom, nem a’ Barátok Kuktája. Avagy a’ Soroksári Szappanyos. 

G ondosi
Tálán bizony maga az Urad?

P istoli
Az se lehetetlen. A’ jó Katonából minden ki-telik.

1355 G ondosi
Jól mondád, Pistoli. Én tehát e’ verseket tüstént Tárhazihoz viszem. Köszöntsd 
Uradat. Mond-meg néki, hogy nem sokára ide várom.

1360

NEGYEDIK SZAKASZ

ELSŐ RÉSZ 

Polgári, Sehonnai

Sehonnai
Úgy vagyon, a’-mint mondám. Meg-vetettem a’ Kapitánynak ágyát; nem tu
dom, hogy heverhet rajta.

P olgári
1365 Bizonnyára nagyra bötsüllöm Versei Poétának szives barátságát. De, ha Isten 

segit, meg-is jutalmazom. Azon versek egészlen le-ntik az inárúi Ágyúsit.

Sehonnai
Még eddig mind jól forognak dolgaim. Már most Ágyúsinak le-vágtta után, 
tudgya e az Úr, Polgári Uram, mire vetem fejemet?

1370 P olgári
Tudom, ha hallom.

Sehonnai
Azon leszek, hogy Deákit-is meg-rontsam. Még én ki-nem-fogytam tsalárd- 
ságimból. ‘S-ki se fogyok, még élek. Fűhez fához ragaszkodom, ha reá szüksé-

1346 örömestebb 1366 le-utik
1365 bötsüllöm
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1375

13S0

1385

1390

1395

1400

1405

gem lészen. És ime, miként pislog a’ bal szemem. E’ már uj kutyaságomnak bi
zonyos jele. íme, semmit se tudok még belőlle, hogy fogom el-veszteni Deáki 
Uramat; de el-vesztem bizonyossan, mert (: ihon-e :) megént pislog a’ bal sze
mem. (Jár- ‘s-kél, és gondolkozik.) Oda van Deáki!

P olgári
Fel-találtad immár a’ módot?

Sehonnai
Fel ám. Pedig ugyan jót. Feg-is-leg-elsöbenÁgyúsitésDeákitjól üstökbe kapa- 
tom egy-mással. Az-útán azt teszem, a’-mit most ki-gondoltam. De ime, Ágyú- 
sit látom ki-jönni. Fére, Polgári Uram! (El-mentte után Polgárinak.) Rajta, Se
honnai!

MÁSADIK RÉSZ 

Ágyúsi, Sehonnai

Á gyúsi
Ki van itt? Meg-kell halnod, ha Deáki vagy.

Sehonnai
Nem vagyok Deáki, hanem Deákinak baráttya.

Á gyúsi
Meg-kell halnod, ha baráttya vagy-is.

Sehonnai
De tudgya-e, Kapitány Uram, minő baráttya vagyok Deákinak? Nem, hogy ne
ki jót tanátsollyak, hanem, hogy meg-tudgyam, mire tzélloz, mit akar. Tudni il
lik: ha egyszer szándékát meg-tudhatom, tudgyak eszemmel élni.

Á gyúsi
Talán ugyan új fortélyokat kohol Deáki?

Sehonnai
Kohol bizony, és Kapitány Uram ellen. És ha elejét nem veszi az Úr, megjárja 
az Alpári tántzot.

Á gyúsi
Ejnye, hogy a’ Farkas gyomor légyen koporsója! Mit akar a’ Beste-kara? 

Sehonnai
Ravasz hájjal kenték az al-felit. Lássa tsak, Kapitány Uram, minő eb-lábán jár 
ama’ tsalárdi. Nem sokára száz aranyat fog küldeni Gondosinak, hogy Ez az Urat
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1415

1420

1425

1430

1435

1440

útálatossá Tegye Tárházi előtt. Sokat lóttam-futottam, méglen azon száz ara
nyoknak tárgyát fel-találhattam. Itt lesz nem sokára Téntai, Deákinak Inassa, 
azon Somma pénzzel. Tudgya, Kapitány Uram, hogy arannyal Várakat-is lehet 
meg-venni. Nékem azon aranyokról valami jutott eszembe.

Á gyúsi
Nini! Nékem-is forog valami eszemben. Lopd-el.

Sehonnai
Éppen bizony: hogy osztán lajtorján mennyek a’ sírba.

Á gyúsi
Semmi sem az, Sehonnai! Néha fel-akasztással-is Nevet szerzenek magoknak 
az emberek.

Sehonnai
Eb köszönnye az illyen Hirt-nevet, midőn az Embert a’ fán felejtik.

Á gyúsi
Tehát mi tévő leszel azon aranyokkal?

Sehonnai
Hallya tsak az Úr, de fel-is érje ám eszével. Mennyen az Úr haza, és egy nagy 
zatskóba rakasson tserép darabokat, Patkó szegeket, rósz burkus garasakat, 
üveg-töredékeket. A’ többit bizza reám.

Á gyúsi
Úgy ám. De mi lesz belőlle?

Sehonnai
Tsak reám kell bízni a’ dolgot. Okos embernek Mester a’ Neve. Hanem Peti 
szolgára vagyon szükségem. Kérem Kapitány Uramat, küldgye mennél hama
rább hozzám.

Á gyúsi
Oda kint ál a’ Folyosón.

Sehonnai
Éppen jól vagyon. Tsak mennyen Kapitány Uram, és küldgye ide hozzám. Meg
lássa, hogy fogom el-veszteni Deákit.

Á gyúsi
No hát. Reád bizom magamat. De vigyázz, hogy Bertók ne légy a’ tsíkba. (El
megyen.)
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Sehonnai
No, Deáki! Meg-járod ma a’ száraz tántzot ama’ száz aranyoddal. Oh, bár tsak 
Petit hamar reá vehetném. De hiszen az minden kutyaságra kész éjjel Nappal.

HARMADIK RÉSZ

1445 Sehonnai, Peti

Peti
Vallyon ki-hivatott engem’ ide?

Sehonnai
Én hívattalak, édes lelkem Petim. Vallyon tudnád-e egy részeg embernek 

1450 személlyét magadra vállalni?

Peti
Hogy pokolba nem tudnám, főképpen, ha valósággal részeg vagyok. 

Sehonnai
De hiszen akkor nem mesterség. Azt akarnám, hogy józan részeg legyél.

1455 Peti
Ah! tudni illik: okos bolond. Jól vagyon.

Sehonnai
Tántorogj itt egy kévéssé, hadd lássalak. (Peti tántorog.) Úgy, de beszélned-is 
kell valamit.

neo Peti
De mit beszéllyek?

Sehonnai
Mennél ostobábbúl, annál jobb lesz.

Peti
1465 (Tántorogva bolondozik.) Hop-op-op! Te törött pereszlen. Te nyütt botskor. 

Sehonnai
Jól van, Peti, emberül tudsz hozzá.

Peti
(Bolondozik.) Te lepedös Tzigány. Nem érsz egy kutya farkat.

1470 Sehonnai
Elég, elég Peti. Hagygy-fel egyszer.
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1475

1480

1485

1490

1495

1500

Peti
(Bolondozik.) Pipa szár gyanánt mindgyárt ki fütöm a’ szemed, vak Sibilla. Kot- 
rodgy, vércse szemű.

Sehonnai
Ne bolondozz már annyit. Hagygy békét.

Peti
(Bolondozik.) De oszve kell zúznom a’ fejedet.

Sehonnai
Hadd abba, mikor mondom.

Peti
(Józanon.) Ugye bizony, hogy jól tudok hozzá? De várrá. Ezen részegségem 
tsak olyan volt, mellyet a’ Sörtűi avagy a’ Fitzkótúl kapok. Majd meg-mutatom 
azt-is, mit teszek, ha boros vagyok.

Sehonnai
Szünny-meg, szűnny-meg. Elég a’ Fitzkótúl való részegség. Most tehát, Peti, 
eredgy az Uradhoz viszsza. Hozd-ki részegen azon Zsatsko tserepeket, mellyet 
az Urad ád. Mihént itt látod Téntait a’ Száz aranyokkal, azon légy, hogy vele 
ezen Zsatskót meg-tseréld. Hadd vigye Gondosihoz a’ tserepeket. így a’ Deáki 
nála oda lesz. A’ Te Urad pedig torkig fog úszni a’ kegyelemben.

Peti
De azzal a’ száz arannyal mit tsinálunk osztán?

Sehonnai
El-osztyuk kettőnk között Isten-igazában.

Peti
Jól vagyon, Sehonnai. Soha az apám apjanak se volt ötven arannya egyszerre. 

Sehonnai
Eredgy tehát, hozzd-el azon tserepeket. Mert Téntai mindgyárt itt terem a’ száz 
aranyokkal. És ime, ahol Jön Deákival. Lodúly szaporán.

Peti
Megyek, megyek.

1487 mellye< > [olvashatatlan törlés]; [t  ráírva.] 1496 apám<nak> [a p janak se  betoldva.]
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NEGYEDIK RÉSZ

Deáki, Téntai, Sehonnai

D eáki
isos No ugyan meg-járja Agyúsi, ha Tárházi azon bolond verseket el-olvassa. Se- 

honnainak arany az esze, gyöngy a’ gondolattya. -  El-hitettem magammal, 
hogy eme száz aranyok, mellyeket Gondosi számára küldök, szerentséssebbek 
lesznek.

Sehonnai
dió Jai, Jai! Oda leszünk egy lábig.

D eáki
No, mi lelt, Sehonnai?

Sehonnai
Ne-is kérdezze az úr! Hanem velem egygyütt kétségbe essen.

isis D eáki
Talán a’ hagymász bánt?

Sehonnai
Nints nekem Semmi bajom, de van bezzeg az Úrnak. Jaj! Jaj! Jaj!

D eáki
1520 Mi bajom lehetne ennékem?

Sehonnai
Ugyan tsak az a’ halálos betegség, midőn ember nem érzi betegségét. Bezzeg 
visz ám Peti.

Deáki
1525 Mit viszen?

Sehonnai
Jaj, jaj! Három száz aranyat Gondosinak számára. Bizonyossan helyre állittya 
azt, amit a’ bolond versekkel el-rontott. És igy az én szép gondolataim mind 
füstbe mentek. Az Úr pedig el vész, ha magára nem vigyáz.

1530 Deáki
Proh malum! Dii, Deaeque omnes! Bizonyossan meg győz Ágyúsi; Ha tsak Те 
valamit ki nem gondolsz.
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1535

1540

1545

1550

1555

1560

Sehonnai
Jai, gondolkodtam eleget, de egynél többre nem találhattam. Az-is nehéz, és ve
szedelmes.

D eáki
Hadd hallyam, édes Sehonnaim. Talán okossan el-intézhettyük ketten a’ dolgot. 

Sehonnai
Tüstént itt lesz Peti a’ három száz aranyokkal. De ollyan részeg, mint a’ tsap. Ha 
tsak az Úrnak zsatskoját meg nem tseréli az övével valaki, annak három száza 
meg-eszi az Úrnak százát. Jaj, Jaj, kit kaphatnék hamarjában ollyat, aki reá adná 
fejét?

D eáki
Eugepe, Eugepe. Vicimus! Hallod-e, Téntai! A’ józan ember hamar meg- 
tsalhattya a’ részeget. Ihol a’ száz arany. (Oda adgya Téntainak.) Vidd a’ korts- 
mára Petit. Adgy innya untig eleget. Én egy krajtzárig ki fizetem. Min gondol
kozol? Talán ugyan nem bízol magadhoz?

Téntai
Ki találta az Úr. Petinek ravaszszabb Bábaja volt, mint ennékem. Hamis apró 
lelke van. Nem-is oda tsap, a’hová néz.

Deáki
Ugyám! de ö mostanában részeg.

Téntai
Annál inkább tartok tőlle, mert tapasztaltam: hogy akkor leg-józanabb a’ kutya- 
ságokra.

D eáki
Tsak azon légy, hogy egészlen le-igya az eszit. Soha nem félhettsz tőlle, ha 
holtt-részegnek teheted.

T éntai
Meg-probálom, ha úgy parantsollya az Ur. De előre botsánatot kérek, ha vakot 
vét a’ kotzka.

D eáki
És ime, ahol jön tántorogva Peti. Rajta, Téntai. Mi ketten el-megyünk Sehonnai- 
val. (El megy Sehonnaival.)

1539 [három  föléírással betoldva.]
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1565 ÖTÖDIK RÉSZ

1570

1575

1580

1585

1590

Peti, Téntai

Peti
(Mindég részegen.) Hop-op-hop! Enyim a’ világ; nem a’ szürke Barátoké! Hop- 
op-hop!

T éntai
Ez ugyan meg van. Talán nemes levelét-is bé-itta. Emberségemre mondom: azt 
se tudgya, fiú-e, vagy leány.

Peti
Hop-op-hop, ugordgy egygyet, Peti. Hop-op-hopp.

T éntai
A’ háromszáz arany mintha a zsebembe volna.

Peti
Hop-op-hop! no még egyszer: Hop-op-hop!

T éntai
Hallod-e, Peti. Meg-látogattad Te ma Szent Péter szakállát? 

Peti
Ki ökrődik itten? Fére disznó geríntz. Meg-dögönyözlek. 

T éntai
Hazudsz. Mert még nem dögönyözöl.

Peti
Hogy tehát ne hazudgyak: várrá, meg eszed az öklöm’! 

T éntai
Igazat mondái, Peti, igazat. Nem-is tudod, ki vagyok.

Peti
Leg-kissebb gondom-is nagyobb ennél. Meg-öllek.

T éntai
Hallódé, Peti. Én Téntai vagyok.

1565 Ötödik
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1595

1600

1605

1610

1615

1620

Peti
Te vagy-e Téntai? Nem tudtam. Hanem szaladgy haza, és mond-meg az Urad
nak, Deákinak, hogy ma, minek-előtte le-veti a’ Plundráját, akaszsza-fel magát 
a’ gatya-madzagára, ha van; ha pedig nints, arra a’ madzagra, mellyel a’ 
Strinfliét meg-köti.

T éntai
Vallyon mért akasztaná fel magát?

Peti
Mert ebben a’ zsatskóban nem száz, hanem három száz arany vagyon. Gon
dosinak viszem. Hop-op-hopp.

T éntai
Nem innál még egygyet, Peti Pajtás?

Peti
Iszom bizony, még élek. Nem tudom: holttom után lesz-e mit innom?

T éntai
Mennyünk e’ kortsmába.

Peti
Hijjuk ki inkább azt a’ Német Kortsmárost.

T éntai
(Alattomban.) No, három száz arany! El vagy Te már tsípve.

Peti
(Kolompoz az ajtón.) Hallódé, В irt! egy szóra!

T éntai
Lassan, lassan! Lám maid be töröd az ajtót.

hatodik  rész 

Trummel, Téntai, Peti

T rummel
Aha, az enyim Peti Urat!

Peti
Jó reggelt kennek, Birt Uram.
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Trummel
Mi Pokol lelti Ked, Peti Urat! Lati kend, setit fan. Nints fantik jó reggelti, de jó 

1625 ejtszakajti.

Peti
Egyen meg a’ Frantzia mind jó reggelűddel, mind jó ejtszajtiddal egygyütt. 
Mért nem maradtál országodba, Kurv’-anyádba.

T rummel
1630 Én nem tudi, mit tsinali kend, Peti. Azt, ha meg-háragszi, nem jól fanti. Ahol 

itti, ott fekszi.

Peti
No, no, no. Legyen eszed, német. Van-e jó borod?

T rummel
1635 Jó Ketskeméti fanti.

Peti
Idd-meg a’ Német Apáddal, hiszen nem bor az, hanem zsiger.

T rummel
Ah, már jól én tudni: Vudai vor Vudai vort ki veti. Seget segel ki-feri.

1640 Peti
Egyen-meg a’ fene, gatyátlan. Hozz bort.

T éntai
De talán, Peti, jó volna, ha a’ zsatskonkat eme’ Tsaplárosra bíznánk. Mert ha én- 
is meg-találok borosodni, valaki el-lophattya tölünk.

1645 Peti
Mit? Németre zsatskót bízni? Éppen bizony. Ebre hajút. Farkasra Bárányt. Kets- 
kére káposztát.

T éntai
Lássad, Peti. De én ime, oda adom néki az enyimet. (Tsapláros kezibe adgya 

1650 maga zsatskoját.)

Peti
Nem bánom. De én az enyimmel itt vele hálok. (Le-veti a földre zsatskoját.) 
Hop-op-hop! (Utánna esik.)

1624 [fan tik  betoldva.] 1649 T<C>sapláros [a C ráírással javítva.]
1646 haját 1652 földre
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1655

1660

1665

1670

1675

1680

TÉNTAI
Add ide, Peti, a’ zsatskót, bizonyossan el-lopják tőled.

Peti
(Od’-adgya Téntainak a zsatskót.) Néked oda adom, nem bánom. De ne add a’ 
Németnek.

Téntai
(Alattomban a ’ Tsaplárosnak:) Vigye be kend ezt-is, de jól vigyázzon kend reá. 
Hozzon kend egy korsó bort. De Budait.

T rummel
Minjár, minjár. (El megyen.)

Peti
(Énekelve.) Száz esztendős kan verébnek, Száz esztendős Kan verébnek, hátúi 
van a’ farka. Tudsze Hlyen szépet?

T éntai
Tudok én szebbet-is; de várrá, hadd részegedgyem meg én-is.

Peti
Hol pokolba a’ Tsapláros? Hei, Birt! Birt!

T rummel
(Ki jővén.) No, itt fanti.

Peti
Köszönd rám, Német. Edd meg a’ napad vaját.

T rummel 
Jó egissíg, Peti.

Peti
No, az légyen az utolsó italod. (El-veszi a ’ korsót, azután énekelve:) Ej korsó, 
kis korsó, torkomát ujjitó, Kortsmarosnét búsító, ruhám’ rongyosító. (Iszik.) 
Bötsülettel, Téntai. Igyál, osztán akaszd-fel magad’.

T éntai
Egésséggel, Peti. (Iszik.) Ejnye, bejó bor!

1660 T<C>sapláros [a C ráírással javítva.] 1670 T<C>sapláros [a C ráírással javítva.]
1665 hátúi 1682 Egésseggel
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1685

1690

1695

1700

1705

1710

Peti
(Le-tévén a ’fejét énekel:) Két tyúkom tavalyi, három harmadelyi, ha tudtátok, 
hogy enyim, mér attatok enni. -  Jó éjtszakát, Téntai. (El-alszik.)

T éntai
Ezt ugyan meg-járta a’ Budai Török vér. Mit tsinállyunk vele? Itt nem hagy- 
hattyuk az úton. Fogjuk fel, Tsapláros Uram. Vigyük be, hadd aludgya-ki ma
gát. (Felfogják Petit, és be viszik.)

HETEDIK RÉSZ 

Téntai

T éntai
(Ki jővén a nagyobbik zsatskóval.) Kössenek ki a’ szellőre, ha van valaki széles 
e’ világon, ki nálam furtsább eszű volna! Imhol a’ három-száz arany. A’ 
Tsaplárost-is meg-tsaltam, azt mondám, hogy e nagyobbik az enyim. De 
vallyon, mi tévő legyek? Oda vigyem-e mind Gondosinak? Eb-vigye! Elég neki 
két száz. Ha százat magamnak tartok, kutyaságomnak bérét veszem, mert ezért 
engem meg-nem-fizet ám az Uram; semmi sints felőlié a’ szegődő levélben. De 
le-van-petsételve. Semmi az. Farkas a’ billegzett Juhokat-is el-viszi. No, rajta 
tehát. (Le-ül, és fel-szakasztya a ’petsétet.)

NYOLTZADIK RÉSZ 

Gondosi, Téntai

G ondosi
Mi patvart tsinálsz, Téntai? Einye, akasztófára való? Mér bántod a’ zsatskót? 
Mért nem szólsz?

T éntai
(Alattomban.) Oda vagyok. Rajta kaptak.

G ondosi
így kell bánnod más ember’ jószágával? Pedig mikor le-is-van-petsételve! 

T éntai
Kérem Gondosi Uramat, engem’ tolvajnak ne tartson. Soha egy tollat se loptam 
életemben. Most-is a’ felebarati szeretet vitt arra, hogy meg-nezzem a’ zatskót.

1684 én e ke l [betoldva.] 1695 Tcosapláros [a c  ráírással javítva.]
1688 Tcosapláros [a c ráírással javítva.]
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1715

1720

1725

1730

1735

1740

1745

G ondosi
Az a’ felebarati szeretet, melly nem keresi a magájét, hanem a’ másét.

T éntai
Sött ezzel az Úrnak javát kerestem. Mert ime, el-tsuszamodtam amott a’ síko
son; el-ejtettem e zsatskót, és amint az Úr lattya, a’ petsét-is fel-törött. Meg
akartam olvasni a’ pénzt, ha meg lennék-é egészlen a’ három száz aranyak. 
Mert annyit küldött az Uram. Ha azokból tsak egy veszett volnais el, kész 
voltam volna a’ magaméból kipótolni: Úgy nézzen az Úr az én szemembe, hogy 
én nem tolvaj, hanem emberséges ember vagyok.

G ondosi
No-iszen, no. Nem azért mondám, Téntai.

T éntai
Ha ezt az Uram meg-tudgya, hogy engem valaki Tolvajnak mondott, vagy ki ás
sa a’ szemét, vagy olly Dissertatiot ir ellene, hogy fel nem venné száz nyakon- 
tsapásért.

G ondosi
Légy tsendessen, Téntai. Hiszem nem mondottalak Tolvajnak.

T éntai
Nem mondotta az Úr szóval. De szeme, füle, ábrázattya azt jelentette. 

G ondosi
Tsak ne haragudgy. íme, add-ide a’ zsatskót. (El veszi tőle.) Egy pár arannyal le- 
tsendesítelek.

T éntai
Tartsa az Úr magának azt az egy pár aranyot-is. Nékem a’ bötsűletem drágább 
száz aranynál-is. Eb-köszönnye az Urnák. (El-megyen.)

G ondosi
Törd-be a’ fejét, még ö haragszik.

KILENTZEDIK rész 

Gondosi

G ondosi
Szegény Téntai, ugyan meg-haraguvék. De meg-fog engesztelődni, ha az Urá
val egygyütt bé-iktatódik Tárházinak jószágába. Nem hittem volna, hogy Deáki 
Uram olly adakozó emberséges ember legyen. Tsak száz aranyat ígért, és íme 
három százat küldött. Ha ezen pénzemet a’ többihez teszem, ki-teszek akár mi-
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1750

1755

1760

1765

1770

1775

nő Tímáron. Szép ruhát tsináltatok magamnak a’ leg-drágább szabóval. Anglus- 
paripát veszek magam alá. Úgy járok az Uttszán fel-‘s-alá. Minden Vasárnap a’ 
Hetzbe. A Comédián de hogy megyek a’ Petákos helyre. Lózsit váltok magam
nak egész esztendőre. Ha majd fel-néznek az alatsonyak, ugyan Katonássan le
pillantok hozzájok. Majd meg-kérdik: nini, mitsoda Uraság ez? Egyszeribe el- 
hiresedem mind a’két városba. De, hadd lássam a’ három száz aranyokat. 
(Meg-nyittya a ’ zsatskót.) Szeretném, ha mind egy forma uj aranyok volnának. 
(El hül.) Piha! Kutya tartotta gaz emberei! Tserép darab. Patkó szeg. Üveg töre
dék! Törött sarkantyú. Ejnye! Hogy meg-bestelenített a’ hollók’ eledele.

TIZEDIK RÉSZ 

Tárházi, Gondosi

Tárházi
(Haragossan szeme közé vágja Gondosinak a ’ verseket.) Ehol, süsd-meg disznó 
Verseidet, háládatlan Kakuk!

G ondosi
Uram! az Istenre kérem!

TÁRHÁZI
Egygyet se szólly, Gaz ember! Ezen verseket érdemlettem-e’ meg Nevem’ Nap
jára? így hálálod-meg sok jó akaratomat?

G ondosi
El-veszek, ha meg-nem halgat az Úr.

TÁRHÁZI
Tehát bolond volt az én Atyám? bolond az én Anyám? bolond egész házam? -  
Istennek hála, soha egész nemzetségembe nem volt egy bolond három száz 
esztendőtűi fogva. Én-is eszemen voltam mind eddig. íme egyszerre, erővel bo
londnak akarnak tenni a’ Semmire valók.

G ondosi
Uram! hadd szóllyak egygyet!

Tárházi
Hadd hazudgyak egygyet, akarod mondani! Mert egyebet a’ hazugságnál mit 
mondhatnál magad’ védelmére? Te tsináltattad a’ verseket, Te hoztad hozzám. 
Hogy vághatod-ki ezekből magadat? Szólly.
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1780

1785

1790

1795

1800

1805

1810

G ondosi
Uram! -  Temessenek-el szem-fedél nélkül, ha valamit tudtam azon verseknek 
gazságokról. Én jókat tsinaltattam, leg-alább tsináltatni akartam. Uram! Sár
kány fekszik a’ barlangban.

T árházi
Mitsoda Sárkány? Mitsoda Barlangban?

G ondosi
Mindgyárt ki lehet olvasnunk édes Uram; tsak ne haragudgyon reám. Lássa az 
Úr. Nékem Deáki Uram száz aranyokat Ígért, hogy jó szót szóllyak mellette. 
Tsupa tserép darabokat küldött Inassa által. Imhol vannak, ha nem hiszi az Úr. 
Engemet ő bestelenített-meg. Az Urat pedig Ágyúsi Kapitány. Úgy tettszik, 
hogy mind-а’-ketten öszve-tzimboráskodtak, hogy az Úrnak emberséges házát 
fenékig le-bestelenittsék.

T árházi
Ejnye, hogy a’ kutyák vagy hollók veszekedgyenek gyalázatos temetéseken! 
Bizony mondaszsz valamit, Gondosi. Tsodállottam: hogy lehetnél Te hozzám 
olly háládatlan? De tsak ki törte magát haragom személlyed ellen. Inkább ki- 
akartam-önteni mérgemet, sem-mint el-nyelni, és magamnak ártani.

G ondosi
Ezt az Úr jól tselekedte. Inkább én szenvedek valamit, sem-hogy az Úr magának 
ártson.

T árházi
Követlek édes Gondosim! Meg ne neheztelly reám. Öreg vagyok, hamar fel
pattanok. -  Hanem egy szó mint száz: Se Ágyúsi, Se Deáki, házam felé se jöjje
nek többé, mert le-vágatom az Inokat. Mind egygyiknek szálanként szedetemki 
szeme’ szőrét. Egygyenként veretem ki záb fogókat. Most mind-az-által bé-kel- 
mennem; minden tagom reszket mérgemben. (El-menvén.) Hogy a’ hollók váj
ják ki szemeket a’ fán száradtt gaz embereknek!

G ondosi
Hogy meg potskoltak a’ fátúl szakadtt Pribékek! De ihol Ágyúsit látom jönni. 
Minő Ortzával mér felénk iparkodni. Várrá, meg-adom a’ versek árát. (El
megyen.)

1791 <meg>le-bestelenittsék [föléírással javítva.] 1794 TcOsodállottam  [a C ráírassál javítva.]
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TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ

1815

1820

1825

1830

1835

Ágyúsi, Gondosi

Á gyúsi
(Köpönyegessen.) A’-mint észre vettem: Magát láttam Tárházi Uramat az 
ablokon ki tekinteni. Tudom, alig várják hogy hozzájok mennyek. De meg
kérdem leg-elől: nintse nála ama Büdös Deáki. Hallyátok! ki-van az ajtónál?

G ondosi
(Le-öntvén Ágyúsit vízzel.) Ihol a’ verseknek ára, Pápa Katonája. (Be vonnya 
magát.)

Á gyúsi
Ejnye, akasztó-fa sodora, hogy le-öntött! Be jó hogy köpönyeget vettem ma
gamra. (Ide tova nézvén.) De még a’ leg-jobb, hogy senki se látta. Oda lenne 
bötsűletem az egész Ármádánál. No várrá, Kutya-vérű; meg-adom tányérját a’ 
nadrágnak. De ime, Deákit látom jönni. El kell mennem, hogy meg-ne-tudgya 
a’ fetske szájú. Ki tenné a’ Karó-hegyére, avagy dobra ütné.

TIZEN-KETTEDIK RÉSZ

Deáki, Téntai, Gondosi

D eáki
No ugyan Téntai, meg-mutattad, hogy van eszed. Tsak el-tseréltetted tehát a’ 
zsatskót?

T éntai
El ám Uram, pedig olly mesterségessen, hogy Meg-emlegeti ő a Deákos szol
gát.

Deáki
Ezt nem Deákságodnak, hanem Kutyaságodnak köszönheted.

T éntai
De Uram! Deákságom-is segített valamit rajtam.

D eáki
Ahol nints, ott ne keress.

1816 Büdös 1831 [E T izen -ke tted ik  R é szb en  valamennyi T É N T A I  sze-
1829 TcO seréltetted [a C ráírással javítva.] repnév javítás, valószínűleg P e ti volt az eredeti.]
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1840

1845

1850

1855

1860

1865

TÉNTAI
Sött: a’ hol nints, ott kell keresni; mert ahol van, ott nem keresni, hanem lelni 
kell.

D eáki
Ladd-e, quam logice obmurmurat Mastigia. Hol tanültad a Logicát?

T éntai
Eleget jártam én az oskola mellett. Osztán a’ Deákokkal-is társalkodttam gyak
ran. Akartam, nem akartam, reám ragadtt valami. Kutya se nyallya le-rólam.

D eáki
No most tudom: hogy jó szivvel fognak látni mind a’ ketten. De meg-kell tud
nom leg-elől: nintse nálok ama’ Buromfa Agyúsi. Hallyátok! ki van az ajtón?

G ondosi
(Le-öntvén Deákit.) Ihol a’ száz arany, Szemét-ember. (Bé-vonnya magát.) 

D eáki
Piha! Ugyan le-öntött a tsávába való.

Téntai
Ugyan ereszszétek-le azt a’ lepedőt, hadd dugjuk-el magunkat.

ÖTÖDIK SZAKASZ

ELSŐ RÉSZ 

Peti, Sehonnai

Peti
Úgy vagyon. Ezen ház ma talpig le-rontódik.

Sehonnai 
Mi hir, Peti?

Peti
Úgy vagyon. Tárházinak lak-helye ma sima lesz. 

Sehonnai
Peti, Te! -  E’ bizony számot vethet eszével.

1850 a o jtó n  [olvashatatlan törlés.]
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Peti
Istenem! Patak módra foly itt majd a’ vér!

1870 S e h o n n a i
Hallyad Peti, mit mondok.

Peti
A’ Mehádiai veszedelem semmi ehhez képpest.

Sehonnai
1875 Talán süket vagy? Nézz reám!

Peti
De én ma borjú-bör-tsizmát húzok, mert térdig járunk ma itt a’ vérbe, és pedig 
Deák vérbe.

Sehonnai
1880 (Petinek fölibe nagyot kialt.) Peti! Peti!

Peti
Ki súg valamit a fülembe?

Sehonnai
(Kiáltván.) Én kiáltottam, nem súgtam.

1885 Peti
Talán Те-is Poeta vagy?

Sehonnai
Mitsoda kérdés Ez?

Peti
1890 Azt Parantsolta az Uram, valahol Poétát latok, tüstént agyon verjem, mint Sintér 

a’ Kutyát.

Sehonnai
De mi okra nézve?

Peti
1895 Tehát azt se tudod: mi történt az Urammal? Hiszen eddig talán a Pesti Újságban- 

is kijött. Le-öntötték itt az ajtónál. Pedig azon versekért, mellyeket Tárházinak 
küldött. Nem tudom, kitől tudta-meg az Uram, hogy ama verseket Deáki-tsinál- 
tatta.

1895 eddig <az> [talán a  P e sti betoldva, k i  jö t t  ol vashatat- 1896 Le-öntotték 
lan törlésre ráírva.]
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1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

Sehonnai
Ha az Urad igaz ember, a’ te hátadon kezdi a’ nyúzást: mert Te tsinaltattad ama’ 
verseket.

Peti
De mit tehettem egyebet? Téged-is meg-tsalt volna azon embernek Poeta- 
ábrázattya. Hiszen ollyan ortzája volt, mint a’ Majomnak.

Sehonnai
De meg-elégszik-e ezzel az Urad?

Peti
Ö nem olly szomjú a’ vér után, hogy rajtam kezdgye a’ fördőt. Hanem mind ég
re, mind földre meg-esküdett: hogy az A-B-Czés deákokon kezdvén egész 
Verböczis Deákokig mindnyáját meg-öleti. Nyakkal nem győzitek kardgyát. És 
ahon-a: amott jön az Uram egész Svadronnyával. Nékem mindenütt előre kell 
szaladnom, és a’ hadat ki-trombitálnom. (Elszalad.)

MÁSADIK RÉSZ 

Ágyúsi, Sehonnai

Á gyúsi
(Katonáihoz beszéli ki-felé.) Hallyátok vitézek! Ez a’ szó lesz ma a’ Lózung: 
Poeta. Akár hol láttyátok ma ama fekete ruhás Németet: nyakazzátok-le! De 
ime, Sehonnait-is itt látom. Hozott Isten, Barátom. Te a’ Svadronyomnak bal- 
szárnyát fogod commandirozni. (A katonák felé.) Semmit se féllyetek fiaim. Re- 
ám tekintsetek. Engem kövessetek. Meg-mutatom a’ világ előtt: mi árát adom 
Deákinak azon versekért.

Sehonnai
Ez már ugyan nagy vak-meröség volt Deáki Uramtól. Ö, gondolom, semmit se 
hallott még a’ Mehádiába tett vitézségről.

Á gyúsi
De még a’ Szabacziról se hallott semmit. De meg-hallya ma. Én ugyan ötét ma
gát ki-hihatnám egy szál-kardra. De ö maga nem elegendő haragomnak. El-kel 
neki veszni minden Perepúttyostúl.

Sehonnai
íme egy szikrából minő tűz támadhat!

1924 vitézségről
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1935

1940

1945

1950

1955

Á gyúsi
Úgy vagyon. Egy szikra volt azon vers; de derék tűzzé vált. Úgy képzeld ma
gadban: mintha Trója veszedelmét látnád.

Sehonnai
Hogy-hogy volt az Kapitány Uram?

Á gyúsi
Hát Trója veszedelmét se tudod? Pedig szép történet. Mindgyárt el-mondom rövi
deden. Két testvérek voltának egyszer egy időben, egygyikét Péternek hittak, 
másikat Pálnak. Ezeknek volt egy Testvér húgok, Helena, Constantinus Csá
szárnak az Annya. Ezt az Helénát el-lopta volt egy Gaz-ember: el-felejtettem a’ 
nevét, de hajói eszembe jut Páris, ugyancsak Párisba lakott: ‘s-ezen okból szár
mazott osztán Jerusalem várossának-is Romlása.

Sehonnai
Ugyan-ugye Kapitány Uram. Régen kévántam Jerusalem várossá omlásának 
okát hallani: íme a’ régi könyvekből mit nem lehet tanulni!

Á gyúsi
El-hiszem! főképpen abból, mellyben ezen históriát olvastam. De abban még 
azt-is olvastam; hogy a’ zsidók egy Lóba bújtak, mellyet fábúl csináltak, és úgy 
mentek be Jerusalembe. S innen szármázott osztán Magyar köz mondás: búj a 
lóba, jársz hintóba.

HARMADIK RÉSZ 

Peti, Ágyúsi, Sehonnai

Peti
Jai! Jai! Jai! oda kezem, lábom, hátam!

Sehonnai
Mi lelt Peti? Hát talán ugyan teis abba’ ország lóba voltál, és jól meg abrakoltak? 

Peti
Tsak tsúfolódgyon Ked! Meg-lássa, mi leli Kendet-is.

1937 Hát <azt se tudod> Trója [föléírással javítva.]; rövi
deden

1938 egygyikeí Péternek h it ta k  Pálnak [betoldva.]
1939 húgok <szent> Helena [H elen a  ráírással javítva.]
1940 az <szent> Helénát
1941 jut Páriscba lakott> [áthúzva, majd ismét] <ba> [be

toldva.] [ugyan P á r isb a  la k o tt betoldva a margón.]

1948 bújtak, <mellyet> [betoldva a margón.]
1949 Jerusalembe <S innen szármázott osztán Magyar köz 

mondás: búj a lóba jársz hintóba> [betoldva a margón; 
bizonytalan olvasat.]

1955 Peti? cTalán meg-abrakoltak?> [betoldva a margón; 
bizonytalan olvasat.]
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1960

1965

1970

1975

1980

1985

Á gyúsi
Mi lelt tehát, mért nem szóllasz?

Peti
Avagy Kapitány Uram-is itt vagyon? Követem, hogy nem láthattam, mert né
kem tele van szemem szám Deák porral, a’ hátam pedig Deák dorongokkal.

Á gyúsi
Mitsoda Deák porral? Mitsoda dorongokkal?

Peti
Deáki Uram öszve-tsődítette az egész Deákságot Kapitány Uram ellen. 
Ollyanok mindnyáján, mint az Oroszlányok. Engem’ találtak első martalék- 
jóknak. Jaj, úgy el-vertek, mint a lisztes zsákot.

Á gyúsi
Lehetetlen Peti! Hogy merne ö az én Svadronyom ellen jönni. Hazudtál, Peti. 

Peti
De nem hazudik bizony a’ hátam. Jai, Jai, Jaj, oda vagyok.

NEGYEDIK RÉSZ

Deáki, Téntai, Ágyúsi, Sehonnai, Peti

D eáki
(Oda bent beszéli) Domini Collegae, et simul commilitones!

Peti
Jai, Deák szót hallok. Előbb fölöstökömet adtak; most immár ebéddel fenyeget
nek. Bizony meg tsömörlök tölle.

D eáki
(Bent beszéli) Első, akit meg-kel-ölnünk, Ágyúsi Kapitány. Az-után annak 
szolgája, a Peti. Végtére az Egész Svadronnya.

Peti
Hallya, Kapitány Uram, a’ Mendörgést? Jai, engem-is emlegetett!

Ágyúsi
De lehetséges-e az: hogy a’ Deákok ellenem fel-támadgyanak? Másként a’ De
ákok igen nyughatatlanok.

1973 [b izony  betoldva.] 1979-1980 fenyegetnek. <Jaj oda leszelo [B izo n y  m eg

1979 fölöstökömet tsö m ö rlö k  tölle. betoldva.]
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1990

1995

2000

2005

2010

2015

Sehonnai
Én bizonnyára lehetetlennek állítom. Hiszen ők Kapitány Uram szemeinek első 
tüzét sem állhattyákki.

Á gyúsi
Vallyon úgy-e? -  Várj. Most én úgy tettetem magamat, mintha haragudnám. 
Lásd. (Harag szint mutat.)

Sehonnai
Jaj Jaj Jaj! Oda vagyok!

Á gyúsi
Aha nyúl szívű! Nézd tovább. (Ismét haragossabb színt mutat.)

Sehonnai
Elég, elég, edes Kapitány Uram! Tsupa szikrát hánnak tüzes szemei. Jó, hogy 
puska por nints a zsebembe, bizonyossan fel-lobbanna.

Á gyúsi
Tehát tsak szememmel-is meg-rémithetem a’ Deákokat?

Sehonnai
Igen-is Kapitány Uram. És ugyan javallom: hogy Svadronnya előtt állyon, hogy 
őket közelebbről e szikrák. Bár tsak setitebb volna. Még akkor jobban ki-tett- 
szenének a tüzek.

Á gyúsi
(Bent nagy zörgést hallván.) Mitsoda zörgés az? (Ki-szalad, és tsak a ’ fejét 
dugja-be.)

Sehonnai
Hová hová, vitéz Kapitány Uram? Előre tizen-két portzioval!

Á gyúsi
Én hátúról commandírozom a’ Svadronyomat. Te Sehonnai a’ jobb szárnyán 
állaszsz. Peti! eredgy a’ bal szárnyra a galusról.

Peti
Jaj Istenem! Agyon ütnek a’ Deákok!

2001 nints <közel, bizonyossan fel-lobbannék.> [Helyette 2012 por<c>tzioval
betoldva:] a zseb em b e, b izo n yo ssa n  fe l- lo b b a n n a . 2015 [A levágott lapszél miatt a g a lu sró l olvasata bizony- 

2005-2006 hogy <ki jóban ki-repenek a’ szikráié». [He- tálán.]
lyette betoldva:] ő ke t kö ze le b b rő l e s z ik rá k  [a további 
olvashatatlan.]
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2020

2025

2030

2035

2040

2045

Á gyúsi
Hát én hejjába fizessek néked?

Peti
Kapitány Uram: könyörűllyen Feleségemen, Gyermekemen.

Á gyúsi
Hát néked gaz ember, Feleséged-is van már, gyermeked-is? Azt még nem 
tuttam.

Peti
Nints még, Uram, se feleségem, se gyermekem. De lesz, ha meg-házasodom. 

Á gyúsi
De gaz ember, ha te házasodni tudsz; tudgyál a’ Svadrony előtt-is állani.

Peti
Soha az Apám se volt Katona, ime mi lett a’ fiából.

Á gyúsi
Meg-jobbitom a’ béredet esztendőnként tiz forintal, tsak álly ide!

Peti
De jöjjön előre Kapitány Uram-is!

Á gyúsi
Ostoba vagy. Nem tudod, hogy a’ Kapitánynak hátúi kell lenni a’ Bataliában? 

Peti
De mért hallványodott-el Kapitány Uram?

Á gyúsi
Tsupa mérgemben a’ Deákok ellen.

P eti
Veszem észre. Jaj Istenem, oda leszek. (El-megy a ’ bal részre.)

Á gyúsi
(Oda bent beszél.) Hallyátok vitézek! Mostanában, mintha az Ég és föld öszve 
omlana, úgy visellyétek magatokat. Deákok jönnek vitéz Katonákra. Szúnyo
gok az Elefántokra. Ember legyen kiki a talpán! Semmit se féllyetek! Lássátok 
az én bátorságomat. (Be-tekint.) Itt-e már a’ deákság? (El-vonnya magát.) Lás-

2023-2024 A z t ... tu ttam  [utólag betoldva.] 2042 <De> veszem
2026 U ram , ... g yerm ekem  [betoldva.] 2044 oszve
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2050

2055

2060

2065

2070

2075

sátok az én bátorságomat. (Be-tekint.) Sehonnai, itt vannak-e már a’ Deákok? 
(Fohászkodik és törli a ’ verítéket. El vonnya magát.) Tőlem vegyetek példát. 
(Be tekint.) Jaj, amott latom immár a’ Deákokat!

Sehonnai
Kérem Kapitány Uramat, ereszszen egy kévéssé haza. Otthon felejtettem 
Homerust. Annak Iliassát el-olvasom, és a’-szerént rendelem el-а’ hartzot.

Peti
En-is otthon felejtettem a’ fegyver ellen valómat. Ha meg-engedné Kapitány 
Uram, haza szaladnék.

Á gyúsi
Ni a’ fogás. Mind a’ ketten el-akarjátok a’ hadat kerülni. -  Maradgy itten, 
Sehonnai. Jobb lesz, ha meg-békéltettsz a’ deákokkal. Mond-meg nékik: hogy 
én ötöllök ugyan egy harapásnyit se félek; de szánom azon ártatlan sok deáko
kat. Még igen ifiak. Tovabb-is élhetnek. Adok néked tiz aranyot, ha békességei 
szerzesz.

Sehonnai
Jól vagyon Kapitány Uram. De ügy tegye az Úr magát, mintha nem félne. 

Á gyúsi
Mond-meg-Deákinak: hogy én három ember ereivel birok.

Sehonnai
Jól vagyon. El nem felejtem.

D eáki
Attendire Commilitones. Rajta az ellenségen. (Bé dugja a ’ fejét.) Itt vannak-e 
már a’ katonák? (Ki vonnya magát.) Senkinek se irgalmazzatok. (Ki-taszíttya 
Téntait, maga bé-dugván fejét.) Eredgy előre, Téntai. Itt vannak-e már a’ Kato
nák? Hallod-e Téntai! Hát ha békességet szereznél a’ katonák között? Mond- 
meg nékik, hogy mink ö töllök semmit se félünk; de est contra leges Acade
micas a’ fegyver hordozás. Jobb volna, ha velünk disputálni jönnének. De ime 
Sehonnait látom. Eregy Téntai, kérdezd-meg, mit akar. (Ki vonnya fejét.)

2061 békességek 2073 a ’ [olvashatatlan föléírás.]
2070 <d>Bé dugja
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ÖTÖDIK RÉSZ

Téntai, Sehonnai, Ágyúsi, Deáki

T éntai
2080 Jó napot, Sehonnai.

Sehonnai
Fogadgy’ Isten, Téntai.

T éntai
De ugyan mond-meg: mért ontassunk mi vért ama’ vezéreinknek ostobaságok 

2085 miátt?

Sehonnai
Éppen én-is igy gondolkozom, édes Téntaim. Nagy szamárság volna tölünk 
azoknak tanátsokat követni.

T éntai
2090 Deáki a’ nyúlnál félénkebb.

Sehonnai
Ágyúsinak a’ nyúl-farknál-is kissebb a’ szive.

Téntai
Ha közelebb jöttek volna a’ katonák, a’ Deákok mind-el-szaladtak volna.

2095 Sehonnai
De ha a deákok-is tsak egy lépéssel közelítettek volna a’ Katonákhoz, szerte 
széjjel futottak volna.

Téntai
Engem azért küldött Deáki, hogy Békességet szerezzek.

2100 Sehonnai
Engem-is éppen azért küldött Ágyúsi. De én nem akarom a’ Békességet, ha tsak 
javamra nem lészen.

T éntai
Én se kévánom, hajói nem lakom mellette.

2077 Ötödik
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2105

2110

2115

2120

2125

2130

2135

Sehonnai
Tehát a’ Békesség ezen kötésből fog állani. Elsőben: hogy Ágyúsi minket ket
tőnket holnap jól tartson. Másadszor: hogy Deáki minket Kettőnket holnap után 
jól tartson. Harmadszor: Ha azután-is jól akarnak tartani, ök lássák.

T éntai
Szent a’ Békesség. Arany a’ szabadság!

Sehonnai
Kapitány Uram, meg-van a békesség.

Á gyúsi
(Be-dugván fejét.) Hogy-hogy van tehát?

Sehonnai
Ezek a’ szabások: Leg-is-leg-elsöben Kapitány Uram fog engemet és Téntait a’ 
város kortsmáján jól tartani.

Á gyúsi
Ugy-e. Még-is tehát tsak ugyan enyim az elsőség?

Sehonnai
Hogy ne volna? Másként reá se állottam volna a’ Békességre.

Á gyúsi
No, úgy én-is reá állok.

Sehonnai
Most tehat nints egyébb hátra, hanem hogy a’ Két vezérek kezet fogjanak. De 
úgy ám, hogy Deáki jöjjön ide.

Á gyúsi
Azt se bánom, hidd ide tehát. (Bé-jön.)

Sehonnai
Ki-felé, Deáki Uram.

D eáki
(Bé-dugván fejét.) Mi jó, Sehonnai?

Sehonnai
Az Úr engem’ holnap után Téntaival jól fog tartani a’ Kortsmán. Szent a’ Bé
kesség. Jöjjön ide az Úr.

Deáki
(Bé jővén.) Örvendek a’ szent Békességen.
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Sehonnai
(Meg-fogván Ágyúsinak és Deákinak jobb kezeket öszszve adgya.) Éllyenek az 

2140 Urak békességben.

Á gyúsi
Bizony jobb-is Deáki Uram, ha egygyet értünk.

D eáki
Úgy vagyon Kapitány Uram, vis unita fortior.

2145 Sehonnai
Mivel tehát az Urak meg-egygyeztenek, szükség: hogy egygyes erővel mennyé
nek Tárházi ellen, ki az Urakat olly méltatlan móddal le-gyalázta. Ne hagygyák 
nyakokon ezen bestelenséget. Fur-farag vasakkal forgassanak fel mindeneket 
házában.

2150 Deáki
Jól mondod Sehonnai. Communis injuria, communi studio vindicanda. Meg
mutatom ma néki, hogy én tarn in Arte, quam in Marte nagy vagyok.

Á gyúsi
Tehát Deáki Uram, üssünk a’ házára.

2155 Sehonnai
De várjanak az Urak, még be estveledik. Mennyének el addig valahová, és hara
got gyűjtsenek.

Deáki
Azt Se bánom. El-olvasom addig Ovidiust In Ibin. Hallya Kapitány Uram-is. 

2160 Meg-láttya, hogy fel-háboríttya az embert. Sehonnai, nem sokára tüzes haraggal 
itt termünk. (El-megyen Agyúsival.)

hatodik  rész 

Sehonnai, Polgári

Sehonnai
2165 Most én Polgári Uramhoz megyek, és meg-tanítom, mint visellye magát. Mert 

el-tökéllettem szivemben: hogy mivel mind Ágyúsi, mind Deáki én iparkodá
som miatt hűltenek ki Tárházinak Lak-helyéből, azon iparkodásommal Polgári 
tétessen oda helyekben. De ime őt-magát látom ki-jönni. Soha alkalmatossabb 
időben nem jöhetett volna az Ur én-hozzám.

2139oszszve 2159 ovidiust
2148 [n yakokon  betoldva.]; bestelenséget <magokon>. 2166 <m>iparkodásom
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2170

2175

2180

2185

2190

2195

2200

Polgári
Azért jöttem édes Sehonnaim, hogy hallyam azon irtóztató Hadnak szerentsés 
vagy szerentsétlen végét. Vallyon mellyik Vezér fekütte meg a’ mezőt?

Sehonnai
Mind a’ kettő el-esett: nem testére, hanem szívére nézve. Egygyik a’ másiknál 
se jobb, se roszszabb. Ugyan azért hamar őszve-békéltenek. Minek utánna meg
lett a’ szent Békesség, azt javaslottam nékik: hogy egy erővel, egy akarattal 
Tárházira üssenek, és egész házát Népestül fel-forgassák.

P olgári
Jaj mit tettél, Sehonnai! Hát ha magam-is bele keveredem a’ tsatába? 

Sehonnai
Hiszen azt akarom én. Mennyen bé az Úr Tárházinak szobájába. Kössön egy 
Széles kardot az oldalára. Midőn Ágyúsi és Deáki a’ házra rohannak, jöjjön ki 
az Úr nagy méreggel. Rántson kardot ellenek, tipogjon tapogjon a’ padlaton.

P olgári
Jaj, de ők ketten meg-esznek engemet!

Sehonnai
Semmit se féllyen az Úr. Ők az Urnák kardgyátol úgy meg-ijednek, hogy hat 
péntekig se jönnek eszekre. Én-is az Úrral leszek. Ne féllyen, velejárok minde
nütt. Tsak mennyünk-be: mert nem sokára itt termenek a Nyulak. (Ki-megyen 
Polgárival.)

hetedik  rész 

Ágyűsi, Deáki

Á gyúsi
Soha nem hittem volna, hogy az a’ Könyv úgy fel-gyúlaszsza haragomat. A’ 
Törökök talán mind illyen könyveket olvasnak a’ Hartz előtt, mert igen mér- 
gessen jönnek katonáinkra. Talán ugyan azon könyv-is Törökül van Írva?

D eák
Deákúl vagyon in Ibin. De úgy-e Kapitány Uram, midőn olvastam, minő szikrá
kat hánytak szemeim?

Á gyúsi
Láttam bizony. De még magam-is úgy meg-haragudtam, hogy ha akkor Tárházi 
jelen lett volna, lába közé tettem volna a’ fejét. Olvasson az Úr még egy keveset 
belőlle, hadd mérgelődgyem-meg.

2202 <t>fe<i>jét



D eáki
2205 Mindgyárt. (Ki-vesz egy könyvet és olvas.) De verbo activo et Passivo. Activum 

regit accusativum casum, ut Amo Deum.

Á gyúsi
Oh; amo Deum! ime már erreis hogy haragszom Tűzzel vassal Tárházira. 

D eáki
2210 Hallya az Úr Tovább. Verbum Passivum regit ablativum, ut: a me amatur. 

Á gyúsi
Ne olvasson az Úr többet: mert egészlen el-éghetem tüzem miatt. Amo amatur; 
No most rajta Tárházira. Ki ide, Te vén tsoroszlya.

D eáki
2215 Ki ide, Te Dombos hátú!

Á gyúsi
Őszsze töröm kezed’-lábod’. Esopus’ Unokája.

N Y O L C A D I K  RÉSZ 

Polgári, Ágyúsi, Deáki, Sehonnai

2220 Polgári
Ki lármáz itten? Hát Tik vattok? Einye kutya menydörgős! (Ki huzza kardgyát.) 
Ide pajtásaim, mind a’ százan.

Á gyúsi
Deáki Uram, mit tegyünk? (Fére lép.)

2225 P olgári
Diribrúl-darabra. Apróra-hasábra.

D eáki
Kapitány Uram, rántsunk kardot!

Polgári
2230 Még-is itt vattok? Noszsza kardom! Légy hivem.

Sehonnai
(Most jővén ki.) Polgári Uram, az Istenért!

2212 el-éghetem <mérgemben> [Föléírva:] tu zem  m ia tt 2218 Hetedik
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2235

2240

2245

2250

2255

2260

P olgári
Те-is itt vagy? Dögölly-meg te-is ezekkel.

Sehonnai
(Le-térdelve.) Kérem az Urat, irgalmazzon.

Á gyúsi
(Sehonnai után el-dugván magát.) Mondgy jo szót néki, Sehonnai.

D eáki
Segíts kerlek bennünket.

Sehonnai
Jusson eszébe az Úrnak, hogy egy Kapitányt akar meg-ölni.

Polgári
Meg-ölöm, ha száz lelke van-is.

Á gyúsi
Mondgya meg-kend neki, hogy még ifiú vagyok a’ halálra.

Polgári
Ha élni akarsz Sehonnai, menny el innett.

D eáki
Mondgya meg-kend néki: hogy az én halálommal nagy kárt vall az Academia. 

Sehonnai
Kérem Polgári Uramat. Egy katonát.

P olgári
Egy nyulat, nem Katonát.

Sehonnai
Aki Mehádiánál.

Á gyúsi
Tedd oda Szabatsot-is.

Sehonnai 
Aki Szabatsnál.

P olgári
Szó szaporítás. El kel veszni a’ rosznak.

2244 Meg-olöm
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2265

2270

2275

2280

2285

2290

Á gyú si
Pardon, Pardon, Polgári Uram!

Sehonnai
Jaj, Jaj. Semmi Pardon. Szaladgyunk, ha élni akarunk. (El-szaladÁgyúsival és 
Deákival.)

Polgári
Utánna! Utánna! a’ Rósz embereknek. (Meg-pihen és bé teszi kardgyát.) El ker
gettem a’ Gyilkosokat.

KILENTZEDIK RÉSZ 

Tárházi, Polgári, Sehonnai

TÁRHÁZI
Ur Isten! mi lármát hallottam! Jó Napot Polgári Uramnak. Mi történt itt a’ Há
zam körűi?

Polgári
Semmi, kedves Tárházi Uram, le-tsillapodott immár a’ zenebona.

T árházi
De még-is tsak kellett valaminek lenni; mert Polgári Uram, ügy tettszik fel-há- 
borodott. Fenyegető szavait-is hallottam.

P olgári
Tsekély dolog volt, Kedves Tárházi Uram. Nem-is méltó, hogy emlegesse az 
ember.

Sehonnai
(Jön sietve.) Hálá Istennek. Emberöl viselte magát Polgári Uram. Az Ur-is itt 
van, Tárházi Uram. íme ennek az Úrnak, Polgári Uramnak köszönheti az Úr, 
hogy életben vagyok.

T árházi
Mit mondaszsz, Sehonnai?

Sehonnai
Úgy vagyon, amint mondom. Ágyúsi, és Deáki öszveeskűdtenek az Úr ellen. 
Itt-is voltának immár, hogy az Umak házát egészlen fel-forgassák. Szerentsé- 
jére az Úrnak, éppen akkor jöve-ki Polgári Uram. Kardot rántott ellenek, és ma
ga nagy veszedelmével el-kergette mind a’ két ellenséget.

2263 Sehonnai [valószínű szerep-elírás.]
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2295

2300

2305

2310

2315

2320

2325

Polgári
Kérlek, Sehonnai. Ne emlegesd ezen tsekélységet. Én a’ jó tételt nem szeretem 
dobra veretni.

Sehonnai
Sött az egész világnak meg-kell azt tudni, hogy Tárházi Uramat Polgári Uram 
szabadította-meg két Gyilkosok kezéből.

T árházi
O, Édes Fiam Uram. Az Úr Isten áldgya-meg minden leg-kissebb lépésedet. 
Mindétig nagyra bötsültem én Fiam Uramat; de ezt tsak magamban tartottam. 
De már most el-nem-titkolhatom többé.

P olgári
Ezen én dolgom nem azért nagy, mert én tselekedtem: hanem azért, hogy az Úr
nak igen nagy javára esett.

T árházi
Sött inkább Fiam-uramnak tselekedetére-is nézve bé-illik a’ Nagy jó akaratok 
közé; mellyet én még ma meg-hálálni akarok.

Polgári
Elég képpen meg-hálálhattya Tárházi Uram, ha ez-után-is engemet, valamint 
ez’-elött, maga’ hiv tisztelői közé számlál.

T árházi
E’ kevés volna, édes fiam Uram. Más valamivel meg-akarom-köszönni különös 
jó akarattyát.

Polgári
Kérem az Urat, tsak azzal, hogy maga hiv Tisztelői közé számlállyon. 

T árházi
Mennél kevesebbet káván Fiam-uram, annál többet érdemel. íme e’z az én végső 
akaratom: Tudttára adatik mindnyáj oknak, akik itt jelen vannak: hogy, mivel 
Agyúsi, és Deáki, ellenem őszve-esküdvén, mind engemet meg-rontani, mind 
Házamat fel-forgatni akarták, és fel-is forgatták volna, ha Polgári Uram maga 
veszedelmével őket meg-nem győzte volna. Hogy tehát Polgári Uramnak ezen 
jó akarattyát meg-hálálhassam, Ötét mai Napon Éiam-uramnak fogadom. Min
den Jószágomat, Pénzemet, házamat néki ajándékozom azon kevés kötések 
alatt, mellyeket oda bent le-irattatok. Éllyen kend szerentséssen, édes fiam- 
Uram.

2320 végső
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2330

2335

2340

Polgári
Ezen kegyességiért Tárházi Uramnak örökös hálát adok; és azon leszek, hogy 
meg-mutassam az Úrnak: hogy az Úr éppen nem szerentsétlen abban, hogy fiat 
nem nemzett, mivel magának illyest fogadott.

T árházi
Mennyünk-bé édes, fiam-uram. Kezébe adok még ma mindeneket. Gyere Te-is, 
Sehonnai. Bizonyságom lészel. (El-megyen Polgárival.)

Sehonnai
Tsak mennyének az Urak; mindgyárt utánnok megyek. (A ’ balgátokhoz:) Láttyák 
az Urak, menő szerentsére kapott én általam Polgári Uram. Ugyan jól járnék én- 
is mellette, ha igaz volna; tsak a kár, hogy Comedia. íme Polgári Uram le-is tet
te immár személlyét, én-is mindgyárt le-teszem; ‘s ollyan szegény emberek le
szünk, mint annak előtte. Már e bizony nem Comoedia, hanem Tragoedia. 
Mind-az-által kérem az Urakat: ezen nagy szomorúságomat vigasztallyák egy 
keveset hangos tapsolásokkal.

A mű  adatai

A darab kézirata az OSzK Kézirattárában található (Quart. Hung. 155.). A kézirat 1. oldalára, nyil
ván utólag, az „A n drae  D u g o n ic s  e  Sch. P iis  A n a lec to ru m  vol. IV." megjegyzést írták föl, a nyitólap 
versóján pedig a szövegkiadás adatai olvashatók: „Nyomtatásban kiadta H áhn A do lf: lásd: E gyet. 
P hilo l. K ö zlö n y . 11. évf. (1882.) 733-776.1.” (A lapszám nem pontos!) A darab szövegét tehát H áhn  
1882. (733-792.) közölte. Nem szól róla K iliá n  1994, illetve tévesen azonosítja az 1792-es töredékben 
maradt változattal (Auctores 14.). Foglalkozott veie. D e m e te r  1989c (150-1), 1993 (34, 37, 41,42,43, 
44,47), 1995 (55,61, 64), 1998b (343, 347), 2000 (323, 326-7).

Az 1792-es töredék címlapján Dugonics az alábbi feljegyzést fűzte művéhez: „Ezen játékot még 
1769-ik Esztendőben szabadon írtam deákul. Tőllem el-veszvén, magyarra fordittatott a’ Pozsonyi 
Kis Pap Urak által 1789-dikben, és ott Länderer Úrnál ki-is nyomtattatott. Régi írásaimat elő-vévén, 
újra ki dolgoztam a’ játékot, és a’ Budai Jadzó színre alkalmaztattam 1792dik esztendőben.” Látható
an kimaradt egy láncszem: a T á rh á zi újabb, Dugonics-féle expurgációja, 1789-ből; az OSzK ezt a vál
tozatot őrzi, s ezt közölte Háhn is.

Dugonics a T á rh á zii a G yö n yg yö syhez képest részben „meghúzza”, s ezáltal tömörebbé teszi. El
hagyja a cselekménytelen (vagy kevésbé cselekményes), szószátyár jeleneteket, s ezzel frappánsabbá 
teszi a darabot. Ugyanakkor meg is nyújtja a darabot, mert a G yö n yg yö sy  végén láthatóan elkapkodott 
befejezést ezúttal részletesen kimunkálja; kihasználja a zacskóba rejtett hamis pénz illetve az otromba 
köszöntő vers korábban elindított, komikus dramaturgiai lehetőségeit. A G yö n yg yö sy  tipikus iskolai 
expurgáció volt, ott tehát az iskolai színjátékban gyakori, értő diákközönségnek való humor elsősor
ban a latin nyelv, latinos mondások használatából származott. A szerzői utasítások latin nyelvűek vol
tak, s a margón találhatók. A T á rh á zi is expurgáció, hiszen az iskolai színjáték szabályai szerint gyom
lálja ki az illetlen elemeket, az egész darab azonban kidolgozottabb. A T árh ázi pedánsa (Deáki) 
szükségképpen megtartja a hibás latinságot, hiszen ezzel érzékelteti félműveltségét, a figura humora 
azonban ennél általánosabb is. Szembetűnő a magyaros szólások megszaporodása, azokat Dugonics 
nyilván általánosan érthetőeknek tartotta. Az immár magyar nyelvű szerzői utasításokat aláhúzva 
a szövegbe építette.

Mindez arra vall, hogy a T á rh á zit az iskolainál kevésbé szűk közönségnek szánta. (Közel a váltás: 
1790 októberében Kelemen László társulatával megindul a hivatásos magyar színjátszás.)

679



SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A szerző Dugonics András; életrajzát 1. a 8. sz. darab jegyzeteiben.

FORRÁS

A G y ö n y g y ö sy  (kötetünk 11. sz. darabja) jegyzeteiben leírtuk, hogy a forrás kérdését H áhn  1882 
tisztázta. A mű közvetlen forrása M. G. August Detharding B ra m a rb a s c. komédiája, mely Johann 
Christoph Gottsched kötetében (D ie  D eu tsc h e  S ch aubühne. Leipzig, 1746.) jelent meg. (Erről 1. még 
B le y e r  1909) A B r a m a rb a s forrása viszont a dán drámaíró, Ludvig Holberg T yb o e  J a k a b  c. darabja 
(1724). Holberg francia és olasz mintákat is követett, s a darab rokonaként említik még Plautus H ét-  
v e n k e d ő  k a to n á já t és Terentius H eré ltjé t. A forrással kapcsolatos további kérdéseket is 1. a G yö n y-  
g y ö s y  nél.

ELŐADÁS

Dugonics nyilván előadásra szánta darabját, előadásáról azonban nem tudunk. A komédia több 
részlete, de keletkezési ideje is arra vall, hogy már nem iskolai színpadra készült: említi a két legfris
sebb újságot (Magyar Hírmondó, Magyar Merkurius), szórakozóhelyről (Hetz) és színházról ír, s Pes
tet és Budát is említi.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A kézirat láthatóan gondos tisztázat. A szerepfelsorolásban Dugonics három javítást tesz: Sehon- 
nai neve mellé a R a v a szk a y , Pistoli neve mellé a K a ra b én y i, Peti neve mellé a P is to li nevet toldja be. 
E változtatások az 1792-es újabb változattal függnek össze, az 1792-es szerepneveket írta a szereposz
tásba az eredeti nevek mellé, anélkül, hogy a régieket kihúzta volna. Az új neveknek azonban a továb
biakban, a szövegben semmi nyoma sincs, ezért ezektől eltekintettünk. A nevekben egyébként egye
dül az i vagy у  végződés ingadozik, ezért a szerepneveket A ' J á d zó  S zem é llyek  listája alapján 
egységesítettük (Ezért Tárházi, és nem Tárházy a címszereplő). Egyedül a Sehonnai név olykori 
S oh on n a i változatának -  a szerepnév egységesítés jegyében szükséges -javítását jelöltük.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

A darab elsődleges humorforrása az öntelt, de gyáva k a ton a  szájhősködése, továbbá az ostoba, ál
művelt, de műveltségét, nyelvtudását állandóan fitogtató p e d á n s  okoskodása, ezért igen sok a hibás 
idegen név illetve idegen nyelvű (főleg latin, német, francia) szöveg. A jegyzetekben nem javítjuk a 
nyelvi-nyelvtani hibát, sőt épp a hibás nyelvi megoldásokból következően a fordítások, magyarázatok 
sem tökéletesek. Dugonics sokszor a diákok által érthető halandzsaszöveget írt, melynek a jegyzetben 
igyekeztünk ugyan értelmet adni, de fordításunk csak egy a több lehetséges értelmezés közül.

A latin szöveg olvasata és magyarázata K iliá n  Is tvá n  munkája.

29 A rtiu m  L ib era liu m  M a g is te r  -  a szabad művészetek mestere 
58 f u r ts a  (e sze ) -  agyafúrt, ravasz, cseles

159 m á rjá s -  Szűz Mária képével díszített húsz krajcár értékű ezüst váltópénz
162 K o ts i-p o r  -  haszontalan, semmirekellő
163 B ib a s z  -  együgyű, ügyetlen
171 fe l-k a p á ln i a m a ' P o zd o r já t -  megtalálni azt a szemetet, haszontalant
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176 g a ra b o n tz á s  -  garabonciás
202 C sere fen d i -  csalafinta, haszontalan
221 d e  ea d em  -  nemesi előnév gúnyos-tréfás változata
233-234 A tr iu m  lib e ra liu m  M a g is te r , e t  p r o  su p rem a  la u rea  c a n d id a tu s -  A szabad művészetek mes

tere. A legfelsőbb borostyán jelöltje.
238 a m a lg a m a  -  foncsor, higany és fém keveréke
262 A tra m en tu s -  Tintás
263 l i t te ra tu s -  képzett, írástudó
270 zú z za  -  zúzája; sa rk k a l -  hátat fordítva, futva; m o n szu r -  monsieur: úr S o ro k sá rrú l -  község Pest

től északra
271 D u n a k esz i -  község Pesttől északra
272 R á m á n  r e p e sz tg e tte  -  bőr kikészítésével foglalkozott (mesterember, nem nemes)
293 ro zo lis , ro s o lio  -  likőr
298 C zin ko tán  -  Pesttől északkeletre fekvő községben
320 C zezin g e  -  Janus Pannonius eredeti neve (valószínűleg Csezmicei)
343 sz ö p ö g  -  hüppög, remeg
356 k i-rá g tu k  a k k o r  a z  Is zá k o t -  megjártuk, ráfáztunk 
371-372 O tiu m  e s t  P u lv in a r  D ia b o li -  Henyélés az ördög párnája
374—376 H is to r ia  B a rb a ru m  a p u d  V e te res e t  m o d ern o s a d  n o stra  im b erb ia  te m p o ra  -  A barbárok tör

ténete a régieknél és a moderneknél, egészen a mi szakálltalan időnkig 
375 h o zh a tta m  v é g r e  -  fejezhettem be
378-379 e t  c a n ta re  sim u l e t  d e le c ta r e  p a r a tu s  -  kész vagyok énekelni és gyönyörködtetni 
383 О  Tu V ervecu m  in  P a tr ia , C ra sso q u e  su b  a lte  n a te! -  kb.: О, te kosok hazájában és otrombaság

ban született baromgyerek.
404 m ei r iv a le s  -  vetélytársaim 
413 S a p ien ti p a u c a  -  a bölcsnek kevés
428 N ih il a d  R hom bum . S u rd o  fa b u la m  n a rra s  -  Fölösleges. Süketnek mesélsz.
431 l ig a ta  -  kötött beszéd (költészet)
434 N on du m  m e  D iu s F id iu s  in te lleg o  -  Én, szentséges Jupiter magamat sem értem
440 Io  T riu m ph a  -  Ujjé, ülj győzelmi ünnepet
450 m a g n a ru m  in ven tion um  -  igen invenciózus, találékony
452 M e h erc v le !  d ign u m  p a te l la  o p ercu lu m  -  Herkulesre, a födő méltó a fazékhoz
456 S a lvu m  Te a d u en ire  g a u d em u s -  örvendünk, hogy egészségben látunk
460 Ip sa  O p p o r tu n ita s  n on  m ih i o p p o rtu n a  a d e o  -  e z  alkalom nem annyira alkalmas számomra
461-462 P e r  m ea m  e t tu a m fid e m  -  hitemre és hitedre
465 F actu m  p u ta  -  Gondolj a cselekvésre
475 é g e tt  b o r  -  pálinka
502 P o e tic a  L ic en tz ia  -  költői szabadság
505 n a p o n  sü lt m á ié t -  a. m. tehénlepényt
507 ré g u lá k  -  szabályok
525-527 klasszikus időmértékes verssorok:

S cá zo n  -  scazon, szkázon (jambikus sor)
A s c le p ia d e u s  -  aszklepiadészi
J a m b icu s p u ru s  v e l im pu ru s -  tisztán ill. nem tisztán jambikus
S a p p h icu s -  szapphói
D im e tru s  J a m b icu s -  kétütemű jambikus
A c a ta le c tic u s  -  olyan sorfajta, melyben nincs csonka versláb
P h a leu c iu s  -  phalaikoszi
G lyco n iu s -  glükoni
A d o n iu s -  adoniszi

556-557 Vena p o e t ic a  -  költői véna, tehetség
566-567 Tua P a te r  S tu lta , T ua m a te r  stu lta , tu a  d o m u s s tu lta  -  A te apád ostoba, a te anyád ostoba, 

a te házad ostoba
604 M e h á d ia  -  vár a Délvidéken, 1738: osztrák győzelem a törökön
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633 P a r d iő -  Úristen!
635 S zerv id  -  Szerbia
643 S za b a ts  -  Szabács; vár a Száva jobb partján, 1475-76-ban Mátyás vette be 
645 t z i f r á t -  számjegyet (a. m. nullát)
661 N a b u k o d o n o zo r -  babilóniai király, nem császár 
663 A ria n u s  -  szentháromságtagadó, itt: halandzsa náció 
667 s ta fé tá n  -  futárpostával
672 H á rm a s  H is to r ia  -  Haller János népszerű magyarítása; kiadása: 1695
674 S tilfr id  -  talán a stillfriedi csata (1278) helye
675 B a ta liá k  -  harcok (1. még a 2036. sort)
731 b u jtá rk o d tá l -  bojtárkodtál
746 S tu kkn ech t -  csicskás, szolga 
751 b ik a - tse g  -  bikacsök
761 E l-vá r la k  a  f e k e te  lé v r e  -  elvárlak a büntetésre 
782 d in o m -d á n o m  -  dib-dáb, akármilyen 
812 Ó b e s te r  -  kb. ezredes
856 ts e re  -  cserfa kérgébűl csávalé (bőrcserzéshez); tá llá  -  tarló 
862 lu s to s  -  mocskos v. szemtelen, rágalmazó 
883 k o n g ó d  -  pénzed
904 T h ersite s -  az Iliász alakja, nem király
905 K o re b u s -  valószínűleg halandzsa-név; H e c to r  -  trójai hős, nem pápa
906 A c h ille s  P a tr ia rc h a  -  a legnagyobb görög hős; nem pátriárka (egyházatya)
934f e k tir o z á s  -  vívás
975 s v a d r o n y -  1. Schwadron: lovasszázad 2. Schwadroneur: hetvenkedő, szájhős katona

1021 h ite le se ik  -akik hitelben vásárolnak
1022 m e rő t -  tisztát
1040 T esta m en to m  -  végrendelet
1079 S a lit  g a u d o  e t  la e ti t ia  c o r  m eu m  -  örömében és vígságában ugrál a szívem
1080 p e r  v ia m  o ccu lta m  -  titkos, rejtélyes módon
1092 A rg u m en ta  s a n ita tis  -  kb. egészség ereje
1097 H írm o n d ó  -  Magyar Hírmondó: az első magyar nyelvű hírlap, 1780-1788, Pozsony, szerkesztő

je Rát Mátyás
M a g y a r  M e rk u riu s -  az első pesti magyar hírlap, 1788-1790, szerkesztője Török István; a lap a 
megszűnt Magyar Hírmondó nyomába akart lépni, kevés sikerrel

1099 m on stru m  h orren du m , in gen s -  hatalmas és borzalmas szörnyeteg
1105 d is s e r ta tio  -  szakdolgozat, értekezés
1106-1107 d e  P a tr ia  H o m eri -  Homérosz hazájáról 

d e  M a tre  A e n e a e  -  Aeneas anyjáról 
d e  D e a  A e g a e r ia  -  Aegeria istennőről 
d e  p a tr e  R om u li -  Romulus atyjáról 
d e  C a lc e is  H e c to r is  -  Hector sarujáról 
d e  lib r is  S y b illin is -  a Szibilla-könyvekről

1112 0 T em pora , О  M o re s  -  óh, idők, óh, erkölcsök!
1113 q u o t ed itio n es  ... h a b e t -  milyen kiadásai vannak.. .
1114—1117 cum  e t s in e  n o tis  varioru m , Taubm anni, G ra ev ii, G ren ovii, P erizo n ii, B oxh orn ii. In fo lio , 

in Q u arto , in  O c ta vo , in d ec im o  Sexto. In usum  D elph in i. A p u d  M an u tio s, S teph an os, P lan tin os, 
V ech elios, E lzev ir io s . Cum  e t s in e  in d ic ib u s n ecessa r iis , P ra e fa tio n ib u s , P ro lo g is  G a lea tis , e t  non  
G a le a tis  -  Különböző személyek -  úgymint: Graevius, Grenovius Perizonius, Boxhornius - kiadá
sai jegyzetekkel és anélkül. A negyed, nyolcad és tizenhatod íveken. Delphius használatára. 
Manutiusoknál, Stephanusoknál, Plantinusoknál, Vecheliusoknál, Elzeviriusoknál. A szükséges 
tartalomjegyzékekkel, előszavakkal stb. vagy a nélkül. (Valóságos vagy majdnem valóságos ne
vek keverednek fiktív-halandzsa nevekkel)

1123 in te r  to g a m  P ra e tex ta m  e t la tic la v ia m  -  a bíborral szegélyezett tóga (magistratusoké) és a bíbor
csíkos tóga (tanácsbelieké) között
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1128-1129 S en a to rem , e t  E q u item  R om an u m  -  római szenátort és lovagot
1134-1135 in p ro x im o  co n cessu  A c a d e m ic o  d isp u tá im  f o g o k  d e  d iffe ren tia  C a lc e i R om an i, e t 

H etru sc i a n tiq u io r is -  az akadémikusok következő ülésén értekezni fogok a római és a régebbi et
ruszk saruk különbségeiről 

1137 ex em p la r (e ) -  példány
1164 P a rc iu s  is ta  v ir is  -  kb.: Mértékletesebben e férfiakról 
1167 P ed a n tu s  -  pedáns (melléknév három latin végződésével): áltudós, tudálékos 
1169 L ep u s -  nyúl (főnév, de itt melléknévi végződésekkel)
1171 C a la m u s -  toll 
1187 A lv a r u s -  latin nyelvtan szerzője 
1189 L eg itim e  P ro m o tu s -  törvényesen kinevezett 
1204 L ip s ia  -  Lipcse 
1208 m a n u scrip tu m  -  kézirat 
1212 c la s s ic u s  a u c to r  -  klasszikus szerző 

fra g m e n ta  -  töredékek
1251 M a g is  m utus, qu am  H erm es, a u t P u p a e  -  inkább néma, mint Hermész vagy mint a bábuk 
1255 m in t a ' F a n tsa li F e szü le t -  szomorúan, ostobán, tönkretéve (vö. Dugonics szólás-magyarázatát 

a közmondás-gyűjteményében)
1282 p r o m is s a  ca d u n t in  d e b ita  -kb.: az ígéret szép szó...
1290 V ic to r ia  -  győzelem
1311-1312 T e-D eu m  -  Téged, Isten, dicsérünk... kezdetű hálaadó ének 
1314 D o r m ia t -  aludjon
1324 la p o tzk á s  tá n tz -  lapocka: keverőfa, sulykolófa 
1439 B e rtá k  n e lé g y  a ' ts ík b a  -  ne járj pórul 
1465 p e r e s z le n  -  fonó orsó karikája, orsópergető 
1516 h a g y m á sz -  lázas állapot
1531 P ro h  m a lu m ! D ii, D e a e q u e  o m n e s -  Oh, gonosz dolog! Minden istenek és istennők 
1544 E u gepe . V icim u s -  Jól van. Győztünk.
1595 p lu n d ra  -  ócska, rossz ruha, v. alsónemű 
1597 s tr in fli -  harisnya
1749 H etz -  szórakozó, mutatványos hely a pesti ligetben 

C o m éd iá n  -  színházban 
p e tá k o s  -  olcsó 
ló z s i -  páholy

1752 m in d  a  k é t v á r o s  -  Pest és Buda
1844 q u am  lo g ic e  o b m u rm u ra t M a s tig ia  -  milyen logikusan morgolódik a gazember
1 ÜHOfölibe -  fülibe
1916 ló zu n g  -jelszó
1919 co m m a n d iro zn i -  vezényelni
1937-1950 Trója veszedelméről halandzsa
1977 D o m in i C o lleg a e , e t  s im u l co m m ilito n es -  kolléga urak és egyben baj társak 
1979 fö lö s tö k ö m  -  reggeli
2070 A tte n d ire  C o m m ilito n es -  várjanak, katonatársaim!
2074—2075 e s t  co n tra  le g e s  A c a d e m ic a s -  az akadémiai törvények ellen van
2075 d isp u tá im  -  vitatkozni
2144 v is  u n ita  f o r t io r  -  egységben az erő
2151 C om m u n is in juria, com m u n i s tu d io  v in d ica n d a  -  a közösen elkövetett vétekért közös a bűnhődés
2152 tarn in  A rte , qu am  in M a r te  -  ahogy a művészetben, úgy a harcban is 
2198 in  Ib in  -  értelmezhetetlen halandzsa
2205-2206 D e  v e r b o  a c tiv o  e t  P a ssiv o . A c tivu m  re g it a ccu sa tiv u m  casum , u t A m o  D eu m  -  A cselekvő 

és szenvedő igékről. A cselekvő tárgyesetet vonz, pl. Szeretem az Istent.
2210 V erbum  p a ss iv u m  re g it  ab la tivu m , ut: a  m e a m a tu r -  A szenvedő ablativust vonz, pl. általam sze

rettetik
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14.

DUGONICS ANDRÁS

TÁRHÁZI ÉS A SZÍNÉSZEK

Pest, 1792



A’ JADZÓ SZEMÉLLYEK.

T á r h á z i , é s  ennek
Á lla p o tty a :  G a zd a g  K a lm ár. Ö reg . 

R u h ája: V én ségéh ez illő.
5 E rkö lcse : Jó  em ber, é s  szelíd .

G o n d o sin é , é s  ennek
Á lla p o tty a :  T á rh á zin á l G a zd 'a szszo n y . 
R u h ája: köz, te le  ku lcsokkal.

E rkö lcse : A já n d ék o k o n  kapó.

10 A p a l i n , é s  ennek
Á lla p o tty a :  T árh ázin ak  L eánya. 
R u h á ja : S zép  m a g ya ro s.
E rk ö lcse : E gyügyű.

A g y Ús i , é s  ennek
15 Á lla p o tty a :  S va d ro n yo s  K apitán y.

R u h ája: K a ton ás.
E rkö lcse : K érkedéken y , o s to b a .

D e á KI, é s  en n ek
Á lla p o ttya :  T u dós em ber.

20 R u h ája: F ekete, ném et.
E rk ö lcse : K érkedéken y , n a g yra  tartó .

P o l g á r i , é s  ennek
Á lla p o tty a :  V árosi T iszt-v ise lő . 
R u h á ja : T is z te s sé g es  m agyar.

25 E rk ö lcse : C sen des, é s  okos.

1 [A’ Ja d zó  S zem é llyek  a kéziratban az E lő -b eszé d  és a V e

le je  e ’ Já té k n a k  után található. A jelen kötet rendje mi
att tettük a cím utáni lapra.]

22 Polgári
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30

35

40

45

50

R a v a s z k a i , é s  ennek
Á lla p o ttya :  S e  -h o r n y á b ó l kerültt. 
R u h ája: igen  k özön séges . 
E rk ö lcse : fu r c s a  eszű , ham is.

K u m h e r , é s  ennek
Á lla p o tty a :  C sa p iá ro s .
R u h ája: N ém et k ö tén y , é s  Sapka. 
E rk ö lcse : T öri a  ’ m a g y a r  szó t.

V e r s e i , é s  ennek
Á lla p o tty a :  V e rs-szerző . P oéta . 
R u h ája: K ö p ö n yeg , te r je d tt  ka lap . 

E rk ö ltse : álnok.

K a r a b Én y i , és ennek
Á lla p o ttya :  Á g yú sin a k  f ő  szo lg á ja . 
R u h ája: N ém e t L iberia .

E rkö lcse : C sen des, é s  jó .

P i s t o l i , é s  ennek
Á lla p o tty a :  Á g yú s in a k  a l-In assa . 
R uhája: M a g y a r  libéria .
E rkö lcse : T iizrű l-pa ttan t.

T É n t a i , é s  ennek
Á lla p o tty a :  D eá k in a k  Inassa . 
R u h ája: N ém e t L ibéria .
E rk ö ltse : j ó  m a g a  visele tű .

A ’ J á ték  B u da  v á ro ssá ra  van  in tézve. 
1 7 9 2 d ik  eszten d ő re .

32 kötény 
42 PISZTOLYI
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TÁRHÁZI

vig Játék 

Szabadon irta

55 Dugonics.

ELŐ-BESZÉD.

Ezen Játékot még 1769-dik Esztendőben szabadon írtam deákul. Tőllem el
veszvén, magyarra fordíttatott a’ Posonyi Kis-Pap Urak által 1789-dikben, és ott 
Länderer Úrnál ki-is nyomtattatott. Én régi írásaimat elő-vévén, újra ki dolgoztam 

6o a’ játékot, és a’ Budai Jadzó szinre alkalmaztattam 1792dik esztendőben.

Dugonics 
Manu Propria

VELEJE E’ JÁTÉKNAK.

Tárházi (Egy öreg, és Gazdag Kalmár) azon gondolkodott, kit válaszszon egy- 
65 gyetlen egy Leányának Hites-társául. Meg-sajditották e’ dolgot, Ágyúsi Kapitány, 

Deáki Tudós, és Polgári egy városi Ember. Ágyúsi vitézségével, Deaki tudoman- 
nyával bátorkodott. Ravaszkainak mesterségével Polgári nyerte-el a’ konczot.
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70

75

80

85

90

95

100

ELSŐ SZAKASZ

ELSŐ RÉSZ 

Polgári, Ravaszkai

P olgári
Nám mondám én azt néked, Ravaszkai! hogy szerencsétlen órában fogantattam, 
még szerencsétlenebben jöttem e’ világnak hátára.

R a vaszkai
Mondotta az Úr, Polgári Uram, elégszer. De egyszer se adta okát szerencsétlen
ségének.

P olgári
Adom most: ha meg-foghatod. íme! soha meg-ne-érem azt: hogy Tárházi Uram 
Fiának fogadgyon, ‘s-Leányával egygyütt minden jószágát reám hagygya.

R avaszkai
Látom a’ Fölhőt, de nem látom a’ Menny-követ. Bár ne tömé fejét az Ur. Olly- 
bá tartsa magát, mintha Tárházinak Leánya, minden jószágával egygyütt, az Úr
nak zsebében lenne.

P olgári
Oho Ravaszkai! Ne olly hirtelen. Nem csak magam vagyok, ki a’ Konczra pil
lantok. Nem láttad-é Ágyúsi Kapitányt, hogy pattog a’ Háznál. Az-után Deáki, 
ama’ tudós Úr, hogy forgolódik az öreg apó körűi. Ez ám a’ hadd-el-hadd.

R a vaszkai
Én Istenem, én Istenem! Be nincs az Úrnak jó dolga. Hiszen Ágyúsi kapitány 
csak a’ levegőt ropogtattya, ha el-sülhet puskája. Ama’ téntás Deáki! Jaj, azt ne- 
is emlegesse az Úr. Annak még két holnapig kellett volna Annyában maradni, 
hogy az esze meg-érjen.

P olgári
De lelkem! könnyű ócsálni az embert. Mind-az-által: a’ tréfa ugyan csak tréfa 
marad, de a’ valóság-is valóság ám mindenütt.

R avaszkai
Polgári Uram! Két annyit fél, aki élhetenlentűl fél.

P olgári
Ugyan csak ez az oka nyughatatlanságomnak. Azoknak se Kezek, se Eszek után 
semmit se lát a’ világ. Csupa szemét emberek, fel-hójagzott buborékok, kér- 
kedékeny Párák. Még-is: mindenütt övék a’ világ. Én Testestűl-lelkestűl ejjel-
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nappal dolgozok, fáradok, munkálkodom, még se mehetek semmire. Ha lepényt 
keresek-is, ló-kukóra találok.

R avaszkai
105 Soha esze ágában se volt az öreg Tárházinak: hogy ama’ két Vakarcsok közűi 

vejet válaszszon magának. Ágyúsinak ette haszna, aludtta Bére. Ha Tárházihoz 
jö, magát dicséri. Ezt nem szerethetik az öregek. Örömestebb hallyák magok di
cséreteket.

P olgári
no Ezt ugyan igazán mondád.

R avaszkai
Teli torka Agyúsinak az elmúlt Török háborúval. Ö volt keze lába az egész üt
közetnek. Ö konczolta, ő sózta bé őket Mehádiánál. Ö nyelte-le egyszeriben 
Szabácsot és Belgrádot. Mind ezeket hogy-hogy szerethetnék az öregek hallani.

ns P olgári
De már az igaz.

R avaszkai
Az-után: Deákit-is hogy szerethetné Tárházi? Talán azért: hogy a’ Piaczon 
Görögül beszél a’ harcsa-szájú kofákkal? Talán azon oskola-szagért: melly do
hos szájából ereszkedik, ‘s-úgy el-büdösiti a’ szobát, mintha görények telel- 

120 tenek volna Házában.

P olgári
Ez ugyan mind való, de nem tudod Te még, Ravaszkai, minő természetűek a’ 
Vének. Hamar hisznek mindent. Hamar el-ámíttatnak.

R avaszkai
125 Ha tehát ennyire ment a’ dolog, mit szemetez Kend a’ Dombon? Mért nem lát az

Úr maga után?

P olgári
De mi tévő legyek?

R a vaszkai
во Mind Ágyúsit, mind Deákit semmivé kell tenni. Addig verjük a’ vasat, még me

leg. Hűttse-ki az Úr Agyúsinak tüzét, Deákinak Téntáját fel-kelletik-rugni.

P olgári
Bezzeg sajt, nem túró. Itt ám a’ Bekkenő.
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R avaszkai
ns No hát, rajta, tüzzel-vassal. Eszembe jutott valami. Ha az Úr meg-engedi, ma

gamra vállalom, mind Ágyúsinak, mind Deákinak meg-rontását. Ezt könnyen 
véghez vihetem: mert mind-a’-kettő azt véli: hogy baráttyok vagyok. Én tehát 
(nevem és természetem szerént) ravaszkodni fogok. De az Úr se henyéllyen. Ha 
hamarébb el-fogja a’ nyulat, nyúzza-meg.

140 P olgári
Már én, amit tehetek el-nem-múlatom. De vallyon ki lehet az amott? 

R avaszkai
Lassan-lassan! A’ bizony Ágyúsinak Al-szolgája Pistoli. Én szerzettem őtet 
hozzája. Most valahová küldi. Noszsza-rajta Ravaszkai! Hidd-öszve eszed’ 

145 Tanácsossait. Kezd-el a’ dolgot. Markodban a’ szerencse. De meg-kell eleve 
tudnom, mit akar. Én ide dugódzom. Az Úr mennyen-ki.

P olgári
Vigyázz Ravaszkai, meg-ne-botolly.

M Á S A D IK  R É S Z

iso Pistoli, Ravaszkai

P istoli
Én úgy gondolom: hogy a’ Poéták leg-gazdagabb emberek e’ világ’ hátán. Egy
két versekért ugyan meg-fizettetik ám magokat. Még se tudhatom, mért járhat
nak rongyossan. Talán jól fel-öntenek a’ garatra. Mert azt-is hallottam: ki men- 

155 nél többet iszik, annál jobb Poéta, A bor fel-éleszti a’ kutya-eszeket, és azért 
ugatnak annyi sok verseket. Ni-ni magam-is verseket faragtam, pedig ma bort se 
láttam.

R avaszkai
Mi közöd a’ Poétákkal, édes Pistolim?

160 P istoli
Hát Те-is itt vagy, Ravaszkai? Azt gondolám: hogy eddig a’ Cser-fák’ tétéin 
hurczolnak az Égyiptomi angyalok.

R avaszkai
Hátrább az Agarakkal. Leg-alább ne olly hangossan.

165 P istoli
Meg-bocsáss. Azt gondolám: hogy Poétával beszéllek.

161 Ravasz<t>kai
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170

175

180

185

190

195

200

R a vaszkai
Mi közöd azon szemét-emberrel?

PlSTOLI
Mi közöm, kérded. Hallyad Ravaszkai. Az én Uram, Agyúsi Kapitány, valami 
verseket akar faragtatni Tárházinak számára. Ennek ma neve napja vagyon. 
Igen szereti a’ verseket; fö-képpen, ha meg-dicsérik. Az én Uram ollyan jó Poé
ta, mint magam. Reám bízta tehát: hogy még ma vagy talállyak, vagy teremtsek 
Poétát. Tíz márjás van a’ zsebembe, fehér, mint a’ tajték. Ama’ Poétának adom, 
hajói el-sűlnek a’ versek.

R avaszkai
A’ már más. De vallyon ki javaslotta ezt Ágyüsinak?

PlSTOLI
Gondosiné. Tárházinak Gazd’aszszonya. Eme vén Duda alig szelei, még-is úgy 
szereti Ágyúsit, hogy még-Őtet akarja vő-legénynek tenni. De mit ácsorgók it
ten. Nékem tüzes Poétára van szükségem, nem illyen hideg lakatosra. Te, látom, 
annyit tudsz a’ vers-faragáshoz, mint Rőt’ szamara a’ dudáláshoz.

R avaszkai
Hallod-é Pistoli. Tudok ám én egy Poétát; pedig ugyan jót.

PlSTOLI
Hálá Istennek, hogy jó-is találkozik. Tudgya a’ manó, ha semmi szükségem 
reájok, annyit találok, mint a’ kurta kutya. Hajót keresek, ritkábbak a’ szúnyog 
hállónál. Hol lakik azon Poéta?

R avaszkai
Mindgyárt meg-mondom. Eredgy ezen az úton. Térj-el onnat jobbra. El-érsz 
egy Rongyos házhoz. Onnét balra, és ismétt jobbra. Az-után szerencséssen mind 
szárazon a’ vízig. Ott van a’ víz partyán. Két fülű, keresztes a’ háta. Tudod-é 
már?

PlSTOLI
Tudom az Anyád’ kénnyát. Ökörtűi szamár tanács.

R avaszkai
Ni ni, Pistoli. Amott látok egygyet. Nézd csak, hogy lógázza a kezét.

PlSTOLI
Látom, látom. A’ bizony vagy Poéta, vagy Próféta. Ha ez nem, bizonyossan Ga- 
rabonczás deák. Szaladgy, Ravaszkai. Magam beszéllek vele.

181 tü zes  [beszúrva] 
200 déak
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R avaszkai
Jobb-is lesz. {Elszalad.)

HARMADIK RÉSZ

Pistoli, Téntai

205 P istoli (Ravaszkai után kiáltván:)
Avagy Pajtás, ide még egy szóra.

T éntai
Ki kurjongat utánnam?

P istoli
210 Én ugyan nem.

Téntai
Kire kiáltottál tehát?

P istoli
Talán ugyan: szám-tartod vagyok? Nézd-el ő kegyelmét, minő tarajossan kér- 

215 dez.

T éntai
Ugyan csak hamis Bábád lehetett, akár ki tehene borja légy. Előbb meg-szól- 
lítál, most pediglen haragszol.

P istoli
220 Ha igazat kel modanom: csak látni akartalak, nem pedig meg-szóllítani. Mert 

láttalak már egyszer. De akkor-is ollyan voltál, mintha eszeddel nem bírnál.

Téntai
(Alattomban:) Ennek nincs helyén az esze. Majd meg-próbálom. {Nyilván:) 
Hallod-é Barátom, kit szolgálsz?

225 P istoli
Az Uramat.

T éntai
(Alattomban:) Ezt ugyan okossan mondotta. Eszire tér néha. {Nyilván:) Hallod-é 
Barátom, láttál tehát valaha engemet?

230 P istoli
Láttalak az el-múlt nyáron, midőn egy mészáros Legény Remeket csinált. Elől- 
hátúl köteleken voltál. Két mészáros kutya a’ füleden. Ugyan meg-viseltek ám.
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T éntai
Ejnye kutya-parancsolta! Hát én így ökör lennék?

235 P istoli
Bizony, nem-is tehén ám.

Téntai
Most ismétt bujdosik az esze.

P istoli
240 Avagy mit-is mondék! Harmadéve lattalak a’ Piaczon, midőn a’ lengyelek egy 

medvét tánczoltattak. Te annak a’ Medvének a’ hátán ültél, meg-lánczolva, ve
res mentébe. De akkor kissebb voltál, de szőrös, és négy lábú.

T éntai
Ejnye! hogy nincs egy mény-kö nálam. így tehát én majom-is lennék. De ez már 

245 nem bolondság. Majd észre hozlak én tégedet.

P istoli
Szűnnyön a’ buzgóság. Azt gondolod: hogy csak veled tréfálok? Sok illy balga
tagsággal tartogatom én az Uramat.

T éntai
250 No már a’ más. Másként torkodba vertem volna fogadat.

P istoli
Ho ho Pajtás! hátúi mind ki húllottak a’ fogaim.

Téntai
(.Alattomban:) Ennek nem ütötték tökkel a’ fejét. (Nyilván:) Hallod-é Pajtás! 

255 Kinek hivjak az Uradat?

P istoli
Az én Uram, Tekintetes Úr De Eadem.

T éntai
Tök-mag. Már tudom, ki légyen?

260 P istoli
Az én Uram, Tekintetetes Vitéz kapitány Úr, Ágyúsi Uram, de Eadem.

T éntai
Oho Pajtás! Ismérem én azon szalma-pömyét. Hiszem a’ sült bolond.

254 ütötték
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265 A puska-port ugyan nem ő találta-fel, sem a’ világnak ötödik részét, de még sem 
olly esze-fúrt, a’-mint gondolod. Hát Te vallyon kit szolgálsz?

Téntai
Kit-é? Bezzeg, ha tunnád, mindgyárt le-kapnád a’ süveget. Az én Uram Hires- 
nevezetes Deakius Úr. Artium liberalium Magister, et pro suprema laurea can- 

270 didatus.

PlSTOLI
Oho Pajtás! Ismérem én azon széna-pömyét. Hiszem a’ futó bolond.

T éntai
Az Amalgamát ugyan nem ő lelte-fel, sem a’ szél-puskát, de ő még-is tanúltt, és 

275 okos ember.

PlSTOLI
Tud-é minden könyvből olvasni?

T éntai
Ángyod’ térdgye. Hogy ne tudna egy tanúltt okos ember?

280 PlSTOLI
Meg-lehet, okos ember; de azért bolond-is lehet. Mert vannak okos bolondok- 
is.

PlSTOLI

Akasszanak-fel, ha ama’ másik jobb Poéta ennél. Uram! Poéta Uram! Az az 
Úron áll. Erről semmi parancsolatom Uramtúl.

285 Versei
Mi féle legyen? Hexameter, Scázon, Phaleucius, Saffeus, Jambus?

PlSTOLI
(Alattomban:) Soha nem hittem volna, hogy illy jóra talállyak illy hamarjában. 
(.Le-teszi süvegét, és nyilván:) Édes Poéta Uram! meg-bocsásson az Úr, hogy 

290 eddig le-nem-tévém süvegem. Soha nem hihettem, hogy a’ Poéták közűi úgy ki 
tessen az Úr, mint a’ szamár a’ juhok közűi. Sem én, sem az Uram a’ versek ne
méhez nem értünk. Az Úrra bízzuk azt-is. Csak hogy Tárházi’ neve’ napjára le
gyenek.

281 [Egy kéziratív hiányzik.] 289 szüvegét
282 [A hiányzó ív miatt hiányzik a szerepnév is.]
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295 Már tudom. Nem lésznek tehát se haragosok, se jelentők, se szánakodók, se gú
nyolok, se nevetségesek, hanem Üdvözlők.

PlSTOLI
íme hogy üti-ki magát az okosság, mint ha nem akarva.

V ersei
300 De hoszszat kévánszé, vagy kurtát?

PlSTOLI
Csak ócsó legyen, akár hoszszü, akár kurta, nem bánom.

Versei
Jól van. No lesz versed, Ágyúsi, mellyen Virgilius, Ovidius, Horatius, Catullus, 

305 Tibullus, Propertius el-csudálkozik. El-viheted a’ császárokhoz, Herczegekhez, 
Grófokhoz, Bárókhoz, Nemesekhez, Nemtelenekhez Constantinápolba, Berlin
be, Parisba, Posonyba, Ma, holnap, holnapután, akárkinek hová és mikor, estve, 
vagy nappal akarod.

PlSTOLI
310 No már ez valóságos Poéta: mert nehezen érteni.

V ersei
De hallod-e Pistoli! meg-nem-fogod mutatni a’ verseket valami más Poétának? 

PlSTOLI
315 De mért nem mutathatnám?

V ersei
Mert a Poéták olly irigyek, mint a’ kutyák, olly bemyákolók, mint a’ macskák. 
Fogadd-fel: hogy Uradon kivid senkinek se fogod meg-mutatni azokat.

PlSTOLI
320 Legyen lúd, ha fehér. Együk meg, ha kövér.

Versei
Jól vagyon tehát. De meg se motztzany. Itt álly egy helybe. (Ki-veszi jegyző 
könyvét, és Írja a ’ verseket). Imhol készek immár.

PlSTOLI
325 Olvasná-el Poéta Uram, hadd hallanám a’ nótáját.

Versei

312 fogo<k>d [ráírással javítva.]
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Azt se bánom. Hallyad tehát, de nagy figyelemmel: Tárházius Heros, Tua Pater 
stulta, Tua Mater stultiora, Tua filia stultissima stulta.

P istoli
330 Einye be szépen hangzik! Minden szó Á-val végeződik! Szopom a’ gyöngy vé

gét. Kár, hogy ollyan kurta. Nyelinek-is kevés, ugyan azért kurta lesz az ára-is.

Versei
Egy márjáson alól senki-fiának.

P istoli
335 Micsodát? Egy márjáson... Hiszem egy karajczáron hoszszabb kolbászt annak. 

Versei
Lám nem érted a’ dolgot. A kóbász mennél hoszszabb, annál jobb. A’ vers pe
dig mennél kurtább, annál furcsább.

P istoli
340 Alkudgyunk, Uram. Elég lészen egy Peták.

Versei
T íz krajczáron alól nem lehet. Inkább Kecskemétre megyek velek és ott adom 
el. Ezt-is pedig csak Uradnak kedviért cselekszem. Mert tudd-meg, hogy a’ vers 
mindenkor drágább akár mi más írásnál. Mert a’ vers Isten’ beszédgye.

345 P istoli
Talán inkább a’ Koldusok beszédgye. Mert mennyi Poéta, annyi koldus. 

Versei
Sőtt Barátom: ha igazán akarok szóllani, nincs annyi pénze Ágyúsinak, hogy e’ 
verseket ki-fizethesse. Ha veletek barátságossan nem akarnék bánni, a’ város- 

350 házához idéznélek benneteket, és ott meg-böcsűltetném a’ verseket. De én a’ 
barátságot nem szoktam pénzen el-adni. Imhol vannak a’ versek. (Oda ’ adgya 
a ’ verseket.)

P istoli
Imhol a’ tíz krajczár-is. Több illy szerencsét az úrnak. (El-megy.)

355 Versei
No vitéz Kapitány Uram, Tekintetes Agyúsi Uram de Eadem! Ugyan meg-töl- 
töttem az ágyút. Te lásd, hogy sűl-el. Én ugyan nem akarnék közel lenni, midőn 
el-durran.

Versei

697



360

365

370

375

380

385

390

MASADIK SZAKASZ

ELSŐ RÉSZ

Ágyúsi, Ravaszkai

Á gyúsi
Úgy van biz az, édes Ravaszkaim, amint elő-beszéllém a’ dolgot. De még ez 
mind semmi a’hoz képest, amit az el-múltt háborúban Mehádiánál és Zsupa- 
neknél tettem. Nyolcz egész óráig magam állék eleibe a’ Török sokaságnak. Ki
áltottam a’ közel-lévő Ármádiához: jöjjenek segítségemre. De csak azt felelék: 
Elég segítség Ágyúsi Kapitány maga-magának.

Ravaszkai
Éppen így jártam én-is egy hónap előtt. Temesvárnak bástyáján állottam nagy 
félelemmel. Azomban a’ Törökök körűi vették a’ várat. Kiáltottam társaimnak, 
hogy segíttsenek. Agyon lütt volna egy török, egyenessen reám czéllozta pus
káját. De szerencsémre fel-ébredtem álmomból. De mért beszéllek itten az ál
mokról? Hiszem azok nem álmok, amiket Kapitány Uram emlegetett magárúi.

Á gyúsi
Igen-is, valóságot mondottam. Én ugyan nem tudom, mit mondanak felőliem a’ 
többiek, de az szent igaz, hogy akkor az egész Ármádiának elete én töllem füg
gött. De az volt ám leg-nagyobb szerencsémre, Ravaszkai, hogy hátúi semmi 
ellenségtől nem féltem. Egy régi kápolnának vetettem hátamat. Az-után a’ reám 
rohanó Törököket úgy el-fúttam egy lélekzettel, hogy hat pénteken se akadhat
tak reájok.

Ravaszkai
Most tudom immár az okát, mért hivják azon helyet Ágyúsi temetőjének. 

Á gyúsi
Ugyan, annak hijják-é? Lehet-is biz azt Temetőnek mondani. Mert én osztán 
ködökig jartam mindenütt a’ meg-holt testekbe. De egy Basa találkozott köztök, 
ki nékem leg-több izgágát szerzett. Midőn ez szemközömbe jött, azt gondolám, 
hogy maga Mars fegyverkezett-fel ellenem. És valóban nehezen győztem-meg.

R avaszkai
Talán bizony fegyver-ellen-valója volt annak a’ Basának?

Á gyúsi
Volt-é? Nem-é? Nem tudom. Elég az hozzá, hogy ott kelletett hagynia kapa-fo
gait. A ’ ködöké fölött úgy be vágtám a’ hasába, hogy egyszerre ki dűlt a’ bélé.

372 pus<p>káját 384 Mért
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Török nyelven háromszor kért Pardont igy szólván: Pargyiő, Pargyiő, Pargyiő. 
De nem kellett néki több annál a’ vágásnál. Fel-fordúlt, azt se mondta Papucs. 

395 És ime, Ravaszkai, de köztünk maradgyon a’ szó: most se merek Szerviába 
menni, noha békesség ideje vagyon. Ezen híres tetteimért igen oláhkodnak elle
nem a’ törökök. De hol hallottad Te mind ezeket?

Ravaszkai
Tegnap a’ Korcsmán valék. Ott láték egy Szerviai Rácz kereskedőt. Ez akkor a’ 

400 Mehádiai harczrúl beszélgetett. Én, mintha Agyúsi Urat nem-is ismerném, hoz
zája menék, és halgaték. Esküdött a’ hitire, Üdvességére: hogy Ágyúsinak olly 
hire vagyon a’ Törököknél, mint Tatárjárásnak a’ Magyaroknál.

Á gyúsi
Könnyen el-hiszem. De bezzeg még Szabacsnál-is ki mutattam ám fogam 

405 fehérít. Lovastól fel-ugrottam a’ Bástyára. Egy óra alatt száz töröknek csaptam- 
le kopasz fejét.

R avaszkai
Oh, édes kapitány uram, még egy czifrát hozzá. Mert azon Szerviai Rácz keres
kedő azt mondotta, hogy ezer törökött vágott kapitány uram.

410 Á gyúsi
Én azzal soha se gondoltam, mennyien voltak. Lássák azok, kik erről könyveket 
irándanak.

Ravaszkai
De bezzeg gondoltam ám én, Kapitány Uram. Oh, melly édesdeden olvastam az 

415 újságokat. Mindenikbe fel találtam az Ágyú nevet.

Á gyúsi
Szólották tehát rólam az ujságok-is? Pedig egy pénzembe se került. Nem va
gyok én bolond, hogy kész pénzzel fizessem dicséreteimet. De Ravaszkai! Máig 
se foghatom-meg: hogy-hogy győzhette kardom azon irtóztató konczolásokat.

420 R avaszkai
Követem Kapitány Uramat, nem isméri jól maga erejét. Az Úr nem karddal, ha
nem bicskával-is le-nyakazhatott volna ezer meg ezer törököt. Nem a’ kardban 
áll az, hanem a’ Karban. Tüstént mondok erre egy históriát. Ama’ világ bíró 
Nagy Sándor egy csapással körösztűl szokta hasítani Amerikában az embereket. 

425 Ezt meg-hallván ama’ hires Római Császár Nabukodonozor (kinél ennek előtte 
Nagy Sándor Pattantyús vala), hozzá izént, és kéri vala tőlle a’ kardot csak látás 
képpen. Reá állott nagy Sándor, és egy Karmelita Frater által el-küldötte a’ Kardot 
Nabukodonozor Császárnak Angliába. Próbálta Nabukodonozor-is a’ kardot,

419 kard<m>om [ráírással javítva.]
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de egy macskát se hasíthatott körösztűl. Erre meg-haraguván Nabukodonozor, 
430 viszsza-küldötte a’ kardot, azt izenvén Sándornak: hogy nem küldötte-el légyen 

az igazi kardot. De nagy Sándor-is Stafétán csak azt felelte néki: El-küldőttem 
ugyan kardomat, de nem karomat.

Á gyúsi
Isten úgy tartson, szép historia. Vallyon, Ravaszkai, hol olvasol illyeket?

435 Ravaszkai
A’ hármas Históriában.

Ágyúsi
Azt gondoltam, hogy a’ Tündér Honának, avagy Stilfridnek históriájában. De 
még Markalf históriája se bolond könyv ám. Én ezt immár szazszor-is el-olvas- 

440 tam, és igazán meg-vallom, nagy hasznát vettem a’ török habomban. Aki ezen 
könyvet szerzetté, annak nagy hadi vezérnek, vagy valami Udvarnál nagyobb 
Ministemek kelletett lenni. Salamonnak bölcsességével vetekedik. De hagy- 
gyuk el-ezeket. Hanem, Ravaszkai, hallottad-é hirét: hogy fizettem-ki egy 
Franczia Tisztet Belgrádnál?

445 Ravaszkai
Meg-lehet, hogy hallottam, de hogy jegyezhetném-fel annak huszad részét-is? 

Á gyúsi
Mindgyárt el-beszéllem. A’ Markotányosnál valánk ebéden több Tisztekkel egy- 
gyütt. Csak fel-kiálta egyszer a’ Franczia ficzkó, és azt kérdezé tőllem, ha 

450 Agyúsinak hivatnám é akkor magamat, mikor Pistolból lövök?

455

460

R avaszkai
Nézd-el ő-kegyelmét. Hogy merte ö ezt illy hangossan kérdezni?

Á gyúsi
De bezzeg meg-feleltem ám én-is ő kegyelmének. Pedig nem sokat gondolkoz
tam a’ feleleten, még-is úgy le-tettem, hogy.

R avaszkai
Alig várom, hogy hallyam a’ feleletet.

Á gyúsi
Hallyad csak, mint feleltem viszsza. Két csípőmre tettem két kezeimet, fel-fút- 
tam magamat így ni, és mintha te volnál azon Franczia tiszt, igy szollottam né
ki: Kend Isten úgyse formalis bolond.

R avaszkai
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!
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Á gyúsi
465 Mi lelt, Ravaszkai?

Ravaszkai
Ha! Ha! Okossan, szépen, gyönyörűen. Tehát ezen köz-mondást az Úr szer
zetté?

Á gyúsi
470 Hallottad tehát már ennek-előtte?

R avaszkai
Sokszor hallottam, és azt mondották, hogy még Árpád ideiben mondotta 
Uszubú.

Á gyúsi
475 Az már biz az enyim. Soha senki nem mondotta Belgrád veszedelméig. 

Ravaszkai
Hát a’ többi Tisztek vallyon mit tettek?

Á gyúsi
A’ hasokat tartották, úgy nevettek.

480 Ravaszkai
Hogy a’ kőbe ne nevettek volna! Ha! Ha! Ha! Hát vallyon ama’ Franczia Tiszt? 

Á gyúsi
El-szégyenlette magát, mint a’ le-fórrázott kutya. Osztán, hogy magához tért, 
nagy alázatossággal csak ezeket mondotta: héjjába kezd valaki Ágyúsival, mert 

485 ugyan tud ám a’ vastag kartácshoz.

R avaszkai
Már ez-is minő együgyű beszéd.

Á gyúsi
De most több magamtól szerzett példa beszédimet, hires cselekedetimet nem 

490 emlegetem. Örömest tunnám, ha Pistoli meg-csinaltatta-é már a’ verseket. Tár- 
hazi Ipámnak akamam küldeni neve napjára. De köztiünk maradgyon ám’ a szó.

Ravaszkai
A’ hal se szótalanabb, mint én.

701



495

500

505

510

515

520

525

MÁSADIK RÉSZ

Pistoli, Ágyúsi, Ravaszkai

P istoli (Szaporán jő, és alattomban.)
Istenem, Istenem, talán el-is-késődtem a’ versekkel.

Á gyúsi
Pistoli! Pistoli! Álly-meg! Készen vannak-é a’ versek?

P istoli
Készen.

Á gyúsi
Aha Pemahaider! Hányszor rágtam már füleidbe: tanúlly emberséget. Hát úgy 
kell mondani: készen? Nem tudsz így szóllani: Parancsollyon a’ Tekintetes Űr, 
készen állok szolgálattyára. A’ másik szolgámat, Karabényit nem annám száz 
illyenért. Tud ám az emberséget: mert régen szolgál nálam. Te pedig valami ka
násznál bujtárkodtál eddig. Tompább vagy a’ tompa vaskónál. Készen vannak-é 
már a’ Versek?

P istoli
Parancsollyon Tekintetes Úr, készen állok szolgálattyára.

Á gyúsi
A versek készen vannak-é? Azt kérdem.

P istoli
Parancsollyon Tekintetes Úr, készen állok szolgálattyára.

Á gyúsi
No már ha ennek van esze, van a’ Toldi Miklós lovának-is. Tüstént huszon-ötöt 
vágattatok a’ farodon, ha egyenessen nem felelsz.

P istoli
Hát hiszen úgy, amint mondódott: parancsollyon Tekintetes Úr, talpon állok 
szolgálattyára.

Á gyúsi
Hallod-é, Karabényi, hozd be azon bika cseket, vagy ama’ Tatár korbácsott. 

P istoli
Istenem! Be keserves dolog a’ nagy Uraknál való szolgálat. Néha maguk kere
sik az okot, hogy meg-nadrágolhassanak bennünket. Ha éppen olly kedve va
gyon Kapitány Úramnak, imhol a’ hátam, hasíttson szijjat róla.
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ÁGYÚSI
Bizony meg-esik a’ szivem. Édes Pistoli, ne haragudgy reám. Mond-ki csak 
szokásod szerént: készen vannak-é a’ versek?

530 P i s t o l i

Amint parancsolta a’ tekintetes Úr, talpon állottam szolgálattyára, igen-is ké
szen vannak.

ÁGYÚSI
Ni ni, a’ kutya-parancsolta Pondrója! Be tudgya a’ nótáját, ha akarja. No várrá. 

535 El-várlak a’ fekete lévre. Ide a’ verseket!

P istoli 
Imhol uram.

ÁGYÚSI
Mennyibe kerültek?

540 P istoli
Tíz forintba.

ÁGYÚSI
Micsodát? Tíz-forintba? Az anyád kénnyába! Ennek ki-szurta szemit valaki. 
Ravaszkai, mit gondolsz?

545 R A V A S Z A -A I

Bizonnyára Pistoli, nem jól választottál. Az apádnak tékozlónak kellett lenni, 
mivel Те-is olly adakozó vagy.

P istoli
Mit? Talán meg-nem-érik ama’ hitvány pénzt? Jobban kell azt nékünk tudnunk, 

550 kik Poéták vagyunk.

R avasz/tai
Mi a’ Patvár? Hát Pistoli, Те-is Poeta vagy? Nem tudtam, hogy illy tanúltt szol
gája legyen Kapitány Uramnak.

P istoli
555 Uraim! A’ vers mennél hoszszabb, annál roszszabb. Mennél kurtább, annál fu

rább. Nem csak imillyen amollyan Poéta csinálta ám ezeket, hanem ollyan, ki 
igen közel-jár már a’ bolondokhoz. Mert ez a’ jele a’ leg-jobb Poétának.

543 ki-szur< >ta [olvashatatlan szövegre ráírás] 551 RAVASZI
545 RAVASZI
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R avaszkai
На! На! На! На! На!

560 Á g y ú s i

Mi lelt, Ravaszkai? Mit nevetsz?

R avaszkai
Kapitány Uramnak azon felelete jutott eszembe, mellyel a’ Franczia tisztet 
meg-öklelte volt. Kérem: hogy torkolta-bé őtet?

565 Á g y ú s i

Nem héjjába nevetsz. így vala: Ked, Isten úgyse, formalis bolond.

Ravaszkai
Ha! Ha! Ha! Meg-vala az mind sütve, mind pediglen pirítva. Kérem Kapitány 
Uramat, hogy jól fejembe nyomhassam, mondgya-el még egyszer.

570 Á g y ú si

Sokért nem annám, Ravaszkai, hogy néked-is tettszik az, a’-mi az egész Tiszti 
karnak meg-tettszett. így feleltem néki: Ked, Isten úgyse, formalis bolond.

R avaszkai
Soha illy hamarjában illy szép gondolatot. Ha ez az enyim volna, nem annám 

575 egy süveg ördögért.

Á gyúsi
Te Pistoli! Jóké ezek a’ versek, mit gondolsz?

Ravaszkai
Noszsza, Poeta Uram!

580 P istoli
Hogy patvarba ne lennének vagy csak azért-is jók, mivel ollyan drágák. A’ le- 
ves-is akkor vékony és hig, ha húsa ocsó.

Á gyúsi
Azt ugyan jól mondád: mert a’ szalma-fának-is pömye a’ szene. Mind-az-által, 

585 Ravaszkai! Hát ha meg-tudgya Tárházi, hogy nem magam csináltam a’ verse
ket?

R avaszkai
Hadd tudgya. Azért falba nem kell verni fejünket. Azt mondgya Kapitány Uram, 
hogy reá nem ért.

558 RAVASZ<I>K [ráírással javítva] 585 tárházi
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590

595

600

605

610

615

620

Á gyúsi
De vallyon el-hiszi-é Tárhazi?

R avaszkai
Hogy tatárba nem hinné. Őnéki-is úgy kell gondolkozni Kapitány Úr felől, mint 
sok mások gondolkoznak: hogy egy óra alatt sok ezer verseket csinálhatna. Ha 
a’ Franczia-tisztet olly eszessen ki-fizette Kapitány Uram, meg-tud felelni Tár- 
házinak-is. Hogy-is volt csak azon felelet?

Á gyúsi
így vala: Ked, Isten úgyse, formalis bolond.

R avaszkai
Mennél többet hallom, annál inkább szeretem.

Á gyúsi
De ugyan csak még-is, mit gondolsz, Ravaszkai: tudnék-e én verseket költeni, 
ha rá tenném fejemet?

R avaszkai
Tizen öt puszta városba se volna illy Poéta, mint az Úr.

Á gyúsi
Eredgy-be, Pistoli. Nékem valami titkos beszédem vagyon Ravaszkaival.

PlSTOLI
Veszem észre. (El-megy.)

Á gyúsi
Tudod-é, hogy én a’ Minap valami verseket csináltam? Ezek nékem igen szé
peknek tettszenek. Úgy tettszik, a’ másik Tarsolyomba hagytam. Pistoli, Te, 
Pistoli.

harmadik rész

Ágyúsi, Ravaszkai, Karabényi, Színesi

Karabényi
Tekintetes Vitéz Kapitány Uram! Agyusi Uram! De Eadem!

Á gyúsi
No ugyan, ez ám a’ szolga. Csak ki tettszik mindgyárt, ki a’ deákos ember. Mi 
jót hoztál, Karabényi?
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625

630

635

640

645

650

K aRABÉ/vTI
Alázatossan jelentem a’ Tekintetes Úrnak, hogy ezen Színesi Úr egygyik tagja 
a’ Magyar Játszó-színi Társaságnak, és különös beszédgye vagyon Kapitány 
Urammal.

Á gyús i
Beszéllyen tehát az Úr.

SZÍNESI
Tekintetes vitéz kapitány Uram! Meg-értette a’ Jádzó szini társaság, hogy a Te
kintetes Úr Tár-házi Úrnak ö Nagyságának különös embere lenne, és Neve’ 
napja lévén, mindennel kedveskenni akarna. íme alazatossan jelentyük, hogy 
azon dicsőséges napra egy uj játékunk légyen ki-dolgozva. Ha az Tekintetes Ür 
jóvá hagygya szándékunkat, arra mind a’ Tekintetes Urat, mind 7'árházi Urat 
szivessen láttyuk, és ime az Egész háznak nyolcz Bér-jelekkel kedveskedünk.

Á gyúsi
No, szeretem az Urak Iparkodását. A’ minapiban-is bent voltam, és mondha
tom, meg-is-elégedtem.

Ravaszkai
Nagy dicseret-is az bennük, vitéz kapitány uram: hogy egyszeribe úgy fel-kap- 
tanak, hogy akár-minő darabot böcsületessen el-jadzhatnak, holott a’ Németek 
eleinte közel ötven esztendeig csupán krajczáros komédiákat jádzottak.

Á gyúsi
No ezen-is örvendek, hanem hallyák az Urak: Nem ártana némelly tagoknak, ha 
szerepjeket jobban meg-tanúlnák, fő-képp a’ Férj-fiak. Mert az Ifiű aszs- 
zonyokról és leány aszszonyokról azt mondhatni, hogy ők ebben igen szorgal
matosok. (Alattomban Ravaszkaihoz:) Szolly nékik te-is valamit.

R avaszkai
Az sem ártana, ha a’ halgatók felé le-ne-pislognának, fö-képpen midőn Jádzó- 
társaikkal beszélnek. Az-után a’ szolgák-is veszteg állyanak, ne sétállyanak 
Urok előtt, fejekbe se felejtsék a’ csákót.

Ágyúsi
Hát te, Karabényi, nem tudnál valamit?

K arabényi
Minap egy Játékon valék a’ hét krajczáros helyben. Magam-is szégyenlettem, 
midőn a’ Papok nőtelensége ellen taknyoskodott egy valaki, mint ha ebre bízták

621 KARABENI 639 bocsuletessen
632 mint tárházi
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655

660

665

670

675

680

685

volna a’ hájat. A’ bé-vett és régen jóvá hagyott szer-tartások ellen locsogni, ku
tya természet, melly, ha más nincs, a’ holdat-is meg-ugattya. Engemet jól nevel
tek szüléim. Nem volt csuda, ha az illyetén okádásokra szinte meg-csömörlöt- 
tem. Bé se lépek többé hozzájok.

R avaszkai
Mind-ezeket jó szívből mondánk, meg-ne-botránkozzanak benne az Urak. 

Á gyúsi
Hiszen értik az Urak a’ Tréfát. De a’ Játék színben ugyan megjelenünk mind
nyájan. És ime én két osztalékot vállalok fel magam részére. De pontban ak
kor kezdgyék-el az Urak, a’-mint ki-hirdetik. A’ közönséget meg-csalni nem 
szabad.

Színesi
Azon lészünk igen-is, hogy ezeket mind meg-jobbíttsuk. Ajánlyuk a’ Társasá
got Úri kegyességébe. (El-megyen.)

R avaszkai
Sok jó szerencsét hozzá.

NEGYEDIK RÉSZ 

Ágyúsi, Ravaszkai

Á gyúsi
Látd, Ravaszkai, minő mértékletességem vagyon Katona léttemre. Többet-is 
mondhattam volna azon Jádzó-személynek, de meg-tartóztattam magamat. Val- 
lyon ki-tettszik-é belőllem a’ katona-vitézség, és a’ mértékletesség?

R avaszkai
Oh, hogy ne tettzene! Kiki úgy vélekedik Kapitány uram felől, hogy édes attya 
oroszlán volt, édes annya pedig egy szelíd báránka.

Á gyúsi
Ugyan csak reám tudod szabni az igazat. No már vedd észre, Ravaszkai: Én, aki 
nem csak Katona, hanem Erkölcsös katona-is vagyok, még-is olly ellenségre ta
láltam, ki ha velem szembe szál, oskola bűzzel szinte meg-emíszt.

Ravaszkai
Talán ama’ Deáki! No, ha az Kapitány Úrral szembe mer szállani, meg-bomlott 
a’ sütni-valója. Nem-is csuda: mert a’ tanúltt emberek végtére meg-bolondúlnak.
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ÁGYÚSI
Ö az, igen-is, ki velem egygyütt Tárházinak leányát, és kincsét vadászsza. De 
mi viheti reá, hogy velem újjat vonnyon?

690 R avaszkai
Én meg-nem-foghatom. Mert, ha Én Kapitány urra tekintek, olly tanúltt, mint 
Abel Császár. Olly szép, mint Tersites király. Olly okos, mint Debreczeni Istók. 
Oily hires, mint Hektor Pápa, olly szép beszédű, mint Markalf Salamonnya.

Á gyúsi
695 Bizony, jól el-találád, hallod-e. De Ravaszkai: láttál-é már tánczolni?

Ravaszkai
Két szememmel az el-múltt Farsangba a’ város kocsmáján. Telédes tele volt a’ 
Ház ezernyi szemlélőkkel. Ezek még ki újjának mozgását-is csudálták.

Á gyúsi
700 És látod, soha egy krajczárt nem fizettem a’ táncz-mestemek. Csupa természet.

R avaszkai
Azt ugyan velem soha el-nem-hiteti.

Á gyúsi
Soha jó lovam ne legyen, ha nem igaz.

705 R avaszkai
Csak még egyszer láthatnám.

A MŰ ADATAI

A darab kézirata a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található (KKL N 330). 
Eredeti címe csak T árh ázi, melyet az azonos című 1789-es kidolgozástól megkülönböztetendő változ
tattunk meg. Szövege itt jelenik meg először. Tud róla K iliá n  1994 (Auctores 14.), de tévesen azono
sítja a kötetünkben is közölt (1. a 13. sz. drámát) 1789-es teljes kidolgozással. A kézirat három ívből 
áll, L , 3. é s  4. számok állnak az ívek jobb felső sarkában, azaz a kézirat csonka és ezen belül is hiá
nyos: hiányzik a második ív. Az E ls ő  sza k a sz harmadik ré szén ek  szereplői Pistoli és Téntai, a hiány 
után azonban Pistoli és Versei jelenetébe csöppenünk, mely nyilván a n eg yed ik  rész.

A kézirat elején Dugonics megjegyzi, hogy a hivatásos budai színtársulatnak szánta darabját: 
„Ezen Játékot még 1769-dik Esztendőben szabadon írtam deákul. Tőllem el-veszvén, magyarra fordít- 
tatott a’ Posonyi Kis-Pap Urak által 1789-dikben, és ott Länderer Úrnál ki-is nyomtattatott. Én régi írá
saimat elő-vévén, újra ki dolgoztam a’ játékot, és a’ Budai Jadzó színre alkalmaztattam 1792dik esz
tendőben.” Kötetünk iskolában előadott vagy legalábbis iskolai színpadra szánt drámákat közöl, 
eszerint tehát a jelen mű nem tartozna ide. Közlése mellett több érv is szól: 1. a szerző személye, 2. a Hol- 
berg-Detharding-dráma újabb magyar feldolgozása (Pállya, Dugonics előző átiratai, illetve Fejér György 
után), 3. Dugonics feldolgozásai (az O pim ius, a G yö n yg yö sy ) iskolai színpadra készültek, ezután a T ár
h á zi (1789) az iskolai és a hivatásos színpad közötti átmenetet képviseli, míg a T á rh á zi (1792) már 
egyértelműen a hivatásos színház közönségének igényéhez szabott.
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SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A szerző Dugonics András; életrajzát 1. a 8. sz. darab jegyzeteiben.

FORRÁS

A forrás kérdéséről alapvetően lásd a G yö n yg yö sy  (11. sz.) és a T árh ázi (13. sz.) jegyzetét. A to
vábbiakban itt csak a két T árh ázi-'/áltozattal foglalkozunk.

Az 1789-es és 1792-es változat egyezéseit illetve különbségeit jól érzékelteti a szereplők összevetése:

1789 1792

TÁRHÁZI TÁRHÁZI
Állapottya: Gazdag Kalmár. Öreg. Állapottya: Gazdag Kalmár. Öreg.
Ruhája: Háló Ruhája testén. Háló sapkája Fején. Ruhája: Vénségéhez illő.
Erköltse: Jó ember, és szelíd. Erkölcse: Jó ember, és szelíd.

G o n d o s i G o n d o s in é

Állapottya: Tárházinak Mindenesse. Állapottya: Tárházinál Gazd’aszszony.
Ruhája: Városi. Ruhája: köz, tele kulcsokkal.
Erköltse: Ajándékokon kapó. Erkölcse: Ajándékokon kapó.

A pa lin

Állapottya: Tárházinak Leánya. 
Ruhája: Szép magyaros.
Erkölcse: Együgyű.

Á g y ú s i Á g y ú si

Állapottya: Fő-kapitány. Állapottya: Svadronyos Kapitány.
Ruhája: Katonás Ruhája: Katonás.
Erköltse: Ostoba, Kérkedékeny. Erkölcse: Kérkedékeny, ostoba.

D e á k i D eáki

Állapottya: Artium Liberalium Magister Állapottya: Tudós ember.
Ruhája: Fekete német Ruha. Ruhája: Fekete, német.
Erköltse: Magát nagyra-tartó. Tudománnyában Erkölcse: Kérkedékeny, nagyra tartó,

kevély

P o l g á r i P o l g á r i

Állapottya: Városi Lakos. Állapottya: Városi Tiszt-viselő.
Ruhája: városi Ruhája: Tisztességes magyar.
Erköltse: tsendes, Jó viseletű. Erkölcse: Csendes, és okos.

S e h o n n a i R a v a s z k a i

Állapottya: Mindenéi minden, otthon semmi. Állapottya: Se-honnyából kerültt.
Ruhája: Rongyos Deák-forma. Ruhája: igen közönséges.
Erköltse: Ravasz Erkölcse: furcsa eszű, hamis.

T r u m m e l  K u m h er

Állapottya: Német tsapláros. Állapottya: Csapiáros.
Ruhája: Német, fehér köténnyé. Zöd sapkája. Ruhája: Német kötény, és Sapka. 
Erköltse: Meg-lehetös, töri a’ Magyar szót. Erkölcse: Töri a’ magyar szót.
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V e r se i

Állapottya: Vers-faragó. Poeta. 
Ruhája: Rongyoskás.
Erköltse: Kitűi mit kap, azt imádgya.

V e rsei

Allapottya: Vers-szerző. Poeta. 
Ruhája: Köpönyeg, terjedtt kalap. 
Erköltse: álnok.

PlSTOLI
Allapottya: Ágyúsinak Fő-inassa. 
Ruhája: Német szolga Ruha. 
Erköltse: tsendes maga viseletű.

Karabényi

Allapottya: Ágyúsinak fő szolgája. 
Ruhája: Német Liberia.
Erkölcse: Csendes, és jó.

P eti

Állapottya: Ágyúsinak másik Inassa. 
Ruháha: Dolmányba, és övbe. 
Erköltse: tsintalan hamis.

PlSTOLI
Állapottya: Ágyúsinak al-Inassa. 
Ruhája: Magyar libéria. 
Erkölcse: Tüzrűl-pattant.

TÉNTAI
Állapottya: Deákinak Inassa. 
Ruhája: Német szolga Ruha. 
Erköltse: Tűrhető.

TÉNTAI
Állapottya: Deákinak Inassa. 
Ruhája: Német Liberia. 
Erköltse: jó maga viseletű.

Az 1789-es kézirat szerepfelsorolásában Dugonics három utólagos javítást tett: Sehonnai neve 
mellé a R a v a szk a y , Pistoli neve mellé a K a ra b én y i, Peti neve mellé a P is to li név került: ezek a jelen, 
1792-es változat szerepnevei. Megpróbálunk magyarázatot találni a névváltoztatásra: az iskolai szín
padon megszokott Sehonnai név helyett a fu r c s a  eszű , h a m is jellemvonást jobban kiemeli a R a v a szk a y  
beszélő név; a S e-h o n n yá b ó l k erü ltt megjegyzés ugyanakkor megtartja-kiemeli a figura nemtelen vol
tát. A másik két esetben is a beszédes név igénye lehet a magyarázat. A félben hagyott darab érdekes
sége, hogy Tárházi neve napjának megünneplésére a budai játszó szín színészei is készülnek, s így be
kerül egy jelenet Színesi színésszel. A szerepfelsorolásból ugyanakkor hiányzik Színesi neve, ami arra 
vall, hogy Dugonics az 1789-es változat szolgaibb javításaként kezdett hozzá a munkához, s menet 
közben változtatott (volna) többet rajta. A kultúrapártoló Ágyúsi alakja ellentmond a ja d z ó  s zem é llyek  
között k érkedéken y, o s to b a  tulajdonságokkal jellemzett figurának, ami ugyancsak a kezdeti szándék 
változására utal. A hivatásos színpad kívánalmainak megfelelően női szerepek is megjelennek 
(Gondosiné és Apaiin), és visszakerül az eredeti műből a versengés célját jelentő szerelmi motívum is. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Dugonics valószínű szándéka ellenére ez az átdolgozás az iskolai 
expurgációk világán, humorán, szemléletén belül maradt. A két változat tehát, a látszólagos különbsé
gek ellenére, meglehetősen közel áll egymáshoz, a változtatások inkább felszíniek. Érthetetlen, hogy 
Dugonics miért „ijedt meg” attól a lehetőségtől, hogy egészen eltávolodjon saját korábbi darabjától.

A töredékben maradt darabot nem adták elő. A szerepfelsorolást követő hely- és időmegjelölés (A ’ 
J á ték  B u d a  v á r o ss á ra  va n  in tézve . J 7 9 2 d ik  e sz ten d ő re .), majd a megjegyzés (Én ré g i írá sa im a t e lő -  
vévén , ú jra  k i d o lg o z ta m  a ’ já té k o t, és a ’ B u d a i J a d zó  sz ín re  a lk a lm a z ta tta m ...) egyértelműen bizo
nyítja, hogy Dugonics előadásra szánta a komédiát.

Dugonics egyedül a címlapon írja a címszereplő nevét Tárházy formában, ezt jelölés nélkül meg
változtattuk. A ' J a d zó  S zem é llye k  felsorolásakor jelölés nélkül egységesítettük az írásjelek (pont ket

ELŐADÁS

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK
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tőspont) használatát. A szerepneveket jelölés nélkül egységesítettük, a  ’ J a d zó  S zem é llyek  listája alap
ján. A hosszú magánhangzók ékezeteit (1, ö, ü) a mai gyakorlat szerint jelölés nélkül megváltoztattuk. 
Dugonics a szövegen belül gyakran tesz gondolatjelet: ezeket jelölés nélkül elhagytuk.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

15 S v a d ro n y o s  -  1. Schwadron: lovasszázad 2. Schwadroneur: hetvenkedö, szájhős katona
40 l ib é r ia  -  lakájruha
62 M an u  p r o p r ia  -  saját kezűleg (latin)

103 lo -kukó  - lócitrom
113 M e h á d ia  -  délvidéki vár; 1738-ban itt győztek az osztrákok a törökön 

S za b á c s  -  vár a Száva jobb partján, 1475-76-ban Mátyás vette be 
174 m á rjá s  -  Szűz Mária képével díszített 20 krajcár értékű ezüstpénz 
214 ta ra jo s sa n  -  kb. gőgösen, rátartian 
231 Remekei-mestermunkát
257 d e  E a d e m  -  ugyanonnan való (nemesi előnév gúnyos-tréfás változata)
269 A rtiu m  lib e ra liu m  M a g is te r , e t  p r o  su p rem a  la u rea  ca n d id a tu s  -  a szabad művészetek mestere, s 

a legfelső borostyán jelöltje 
274 A m a lg a m a  -  foncsor (higany és fém keveréke)

szé l-p u sk a  -  olyan puska, melyből a lövedéket sűrített levegő lövi ki 
286 H ex a m eter , S cázon , P h a leu ciu s , Saffeus, J a m b u s -  klasszikus időmértékes verssorok (hexameter, 

szkázón, phalaikoszi, szapphói, jambikus)
317 b e rn y á k o ló k  -  nyávogok
327-328 T á rh á ziu s H ero s, Tua P a te r  stu lta , Tua M a te r  s tu ltio ra , Tua f i l ia  s tu ltiss im a  stu lta . -  Hős 

Tárházi, a te apád ostoba, az anyád ostobább, a lányod a legostobább ostoba.
364 Z su p a n ek  -  Zupanja (városka a Száva partján)
395 S zerv ia  -  Szerbia
425 N a b u k o d o n o zo r  -  babilóniai uralkodó, nem császár (1. még többször is)
436 H á rm a s  h is tó r ia  -  Haller János népszerű magyarítása; kiadása: 1695
438 S tilfr id  -  valószínűleg a stillfriedi csata (1278) helye; M a r k a lf  -  16. századi „tréfabeszéd”- 

gyűjtemény címszereplője (1. a 662. sort is)
439 M a r k a lf  h is tó r iá ja  -  Salamon és Markalf, népszerű 16. századi „tréfabeszéd”-gyűjtemény (legré

gibb ismert kiadása: 1577); L. még a 693. sort.
473 U szu bú  -  Usubu v. Öcsöb: Árpád harcostársa (Anonymus)
522 b ika  e sek  -  bikacsök
507 v a sk ó n á l -  nyeleden késnél
535  f e k e te  lé v r e  -  büntetésre
633 b é r -je le k k e l -  tiszteletjegyekkel, bérletekkel
663 k é t o s z ta lé k o t v á lla lo k  f e l  -  valószínűleg két jegy árát fizeti
692 A b e l  C s á s z á r  -  nincs ilyen császár; T ers ite s  k irá ly  -  Thersitész az Iliász alakja, nem király; 

D e b r e c ze n i I s tó k - л  „bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe” szólás összevonása
693 H ek to r  P á p a  -  Hector trójai hős, nem pápa 
697 T e léd es  te le  -  tele

711





15.

DUGONICS ANDRÁS

MENEKMUS, MAGYARRA VÁLTOZVA

Pest, 1807



[SZEREPEK:

I g a z i  F e r k ó

F a r k a s , Ig a z i F erk ó  s zo lg á ja  
L é n a , a  F ekete  S a s  fo g a d ó sn é ja  
T e r k a , L én a  szo lg á ló ja  
E l - n e v e z e t t  F e r k ó  
G e c i , E l-n eveze tt F erkó  szo lg á ja  
J u l i s , Ig a z i F erkó  f e le s é g e  
L e n g y e l , J u lis  a p ja  

O r v o s ]



PLAUTUSNAK 
MENEKMUSSA 

MAGYARRA-VÁLTOZVA.

A’ TÖRTÉNETNEK VELŐJE.

5 Partiskomban /: mely várost mostanában Kecskemétnek nevezünk:/ volt régen- 
ten egy Kereskedő. Neve Sinai Gellért. Ennek Felesége /: első hasával:/ két gyer
meket szüle. Egygyiket Ferkónak; Pálnak nevezték a’ másikat.

Ezek az Ikerek pedig, oly egy-ábrázatúak, oly egy-termetűek valának: hogy 
közöttök se annyok, se dajkájok külömbséget nem tehettenek. Sokszor meg-esett: 

10 hogy egygyik két-szer-is szopott; a’ másik pedig koplalt: mert nem tudták, melyik 
fért először a’ téjhez.

Hét esztendő el-telvén; Sinai Gellért meg-rakott egy szekeret el-adandó 
Partékéival, és vásárra készült Diószegre. El-vitte Ferkó-fiát-is magával: hogy /: 
még gyermek korában :/ az utaknak mostohaságára és a’ kalmárságra szoktassa, 

is Ennek a’ Gyermeknek szerencsétlenségére éppen akkor vittek /: a’ városon 
körösztűl:/ egy medvét az Oláhok, és azt az úccákon erősen táncoltatták. Ferkó 
/: soha medvét nem látván :/ attyának sátora alól el-szaladott, és /: magát a’ többi 
gyermekek közé vegyítvén :/ mindenütt a’ Medve után járt. Egy-szerre el-veszett.

Öszsze-kerestette attya az egész várost; de őtet semmi-féle képpen fel-nem- 
2o találhatta. Kémeket küldött az űtakon-is, ne-tán el-lopta légyen valaki; de csak 

ugyan reája nem akadott.
Ezenn a’ szerencsétlenségen úgy meg-indúlt Gellért, hogy /: nem sok üdő múl

va :/ forró betegségbe esett; Diószegen meg-is-holt, el-is temettetett.
Mind-ezeket /: hogy a’ gyermek el-veszett, attya-is meg-hólt :/ hamar meg- 

25 hallották a’ Pártiskomi atyafiak; kiknél-is minő zokogás támadott, könnyen el
lehet gondolni.

Vigasztalhatatlan volt a’ Gyermekeknek édes annyok. Szűnetlen Ferkó fia vala 
szájában. Hogy gyötrelmeit valami-képpen meg-engesztelhesse; Pál-fiát soha Pál
nak, hanem Ferkónak mondotta; úgy reája-is szaradott a’ Ferkó név: hogy egész 

30 Partiskom őtet Sinai Ferkónak nevezte.
El-érvén húsz esztendőt ez a’ Kecskeméti Ferkó; szabadságot kére édes 

Annyátúl: hogy /: csak egy szolgájával, Gecivel :/ édes Test-vérének kereséssére 
mehessen. Meg-engedte azt néki édes Annya, ki-is /: Paripájára fel-űlvén: paripát 

35 adván Geci alá-is :/ meg-indúlt. Sok helyeket bé-járván, végtére Szeged-Varossába 
érkezett.

31 [K ecskem éti betoldva.]
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E L S Ő  S Z A K A S Z .

IGAZI FERKÓNAK HOL-LÉTTE.

ELSŐ RÉSZ.

Farkas nevű szolga.

Sokan öszsze-csődűltek Szegeden /: a’ Város’ háza-mellett:/ egy alacson ház
nál. Egy szolga embernek szavait hallották, kit ennek-előtte jól ösmertek ugyan, de 
régen nem láttak. így beszélle pedig a’ szolga:

Farkas
Nékem a’ Szegedi Pajkosság azért adott Farkas nevet: mert, midőn az én Uram 
az ebédet el-végzi, róka-farkkal szokom le-söpreni a’ morzsát... Hallyátok ti 
ácsorgó hajdúk! kik a’ rabokat vas-bilincsekbe szoríttyátok, vagy a’ szökni 
kévánó Inast rab-szijra fűzitek, azt Ti /: bizonyomra mondom, :/ roszszúl 
cseleksitek; mert, ha a’ bús embert újabb búval érdeklitek, annak szaladnia 
kölletik. Ugyan azért mindég azonn vannak: hogy le-rázzák magokrúl a’ békót, 
vagy felássák a’ tömlöcöt, vagy az ajtónak lakattyát el-rásporoltatván, ki
szökjenek, és /: Uraiknak nagy kárjokkal:/ el-is-szökjenek.
Hallyátok-é Hajdúk! ha azt akarjatok: hogy Foglyaitok el-ne-szökjenek; sok 
étekkel, és jó ételekkel jól-tarcsátok őket. Ezekkel őket le-kötelezitek.
Ha minden Isten-adta nap elegendőt adsz a’ Raboknak, /: a’-mit egyék, és igyék:/ 
Soha el-nem szökik, ha bár akasztó-fára-való-is. Mert ételbűl-italbúl öszsze- 
tekertt kötelek igen tartósak; és, mennél jobban meg-eresztik, annál kurtábbra 
veszik a’ foglot.
Ez az oka: hogy most előbbeni Urammal öszsze-kerűlni akarok. Mivel a’ 
Bíráktúl az ő szolgálattyára rendeltettem, azt kévánnám: hogy ő engöm’ azon 
ételbűl-italbúl öszsze-fonogatott kötelekkel le-kössön. Ö nem csak táplálni 
sokta az Inast; hanem Orvosolni-is. Maga nagy-étkű lévén, bőv vacsorákat ád, 
és sok válogatott ételekbűl töltött halmokat homlít.
De nékem ezekben régtűl-fogva nem koptak immár fogaim’: mert /: ezen el
múlt Napokban :/ Szegeden nem valék. Győn voltam: hogy atyám-fiait meg
látogassam. De ott-is szám-kérőjémet visgáltam. Ugyan-azért: ott se nem ittam, 
se nem öttem ögyebet, hanem, a’-mi leg-jobb ízű volt. Már most tehát Uramnak 
házához mennem kölletik. De íme nyitódik az ajtó: Ő maga jön ki-felé.

43 [A szerepnév hiányzik.] 48 [érdekűtek betoldva.]
46 [A h a jd ú k  szó betoldva a margón.]; [szoríttyá/ofc betold- 63 ezek o en  [olvashatatlan törlés.]

va.] 65 kérő jéom et [olvashatatlan törlés.]
47 <l>rab-szijra; [ fű z ite k  betoldva.] 65 azért: o o t t o s e  [olvashatatlan törlések.]
48 [cseleksifefc betoldva.] 67 [A jö n  szóban javítgatás van.]
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MÁSADIK RÉSZ.

Ura a’ Szolgával alattomban.

Hogy ama’ szavait el-végzette Farkas; Urát a’ házbúi ki-jönni látta. De nem 
kévánt előtte meg-jelenni: mért észre vette: hogy /: négy-ötször bé-csapván maga 
után az ajtót:/ tele lenne tűzzel. E’ volt pedig Sinai Gellértnek el-veszett fia; az Iga
zi Ferkó.

Ezt Diószegrűl egy Szegedi Üveges lopta-el; de nem helytelen okaira nézve. 
Hanem /: mivel csak egygyetlen egy leánya volt:/ annak valami emberséges férjeit 
keresett.

Hét esztendős lévén a’ leány valet. Diószegre ment azon vásárra, melyet Sinai 
Gellért-is gyakorlott.

Ennek fiát /: noha nem tudta ki légyen :/ a’ Medve után el-fogta, és Szegedre 
hozta. Tizen-nyolc esztendős korában, egygyetlen-egy leányával ösze-házasította, 
és örökösé tette.

Gazdag volt ugyan az Üveges; de leányának ezzel az Igazi Ferkóval-való 
öszsze-keléssét nem sokára meg-bánta. Részeges volt; ugyan-ezért tékozló-is: lett. 
Ruházattya Magyaros. Zöld dolmánnyá, vörös Nadragja, Sárga Csizmája. E’ volt 
néki leg-kedvesebb öltözete.

Meg-haragudott ezen napon Feleségére. Ugyan-azért /: a’-mint ez-előtt-is mon
dám :/, négy-ötször bé-csapván maga után az ajtót, benn-maradtt feleségének eze
ket szórta füleibe:

Igazi F erkó
Ha Rósz -  Bolond -  és szilaj aszszon nem vagy; te-is azt gyűlöld, a’-mit Urad 
gyűlöl. Juli! ha még egyszer így teszel, azt teszem én-is: hogy özvegyül lakjál 
Apád’ házánál.

F arkas (a la tto m b a n :)
Az én Uram haragos.

Igazi F erkó
íme! valahánszor házambúl ki-megyek; mindenütt inamba sarkal. Tüstént visz- 
sza-hív, kérdezősködik: hová megyek? miben forgolódom? mit végeztem? mit 
hozok? Annyi a’ kérdés: hogy ha az utolsót hallom; az elsőt már régen el-felej- 
tettem.

F arkas (a la tto m b a n :)
De már ez igaz.

77 leány cmivel az> valet <Üvegesnek felesége meg halt, 84 vörös
és többé meg-házasodni nem kévánt> 97 kérdezősködik

83 [volt; betoldva.]
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Igazi Ferkó
Midőn én téged el-vettelek, kémre találtam, nem Feleségre -  vigyázz magadra: 
töretlen ínyedet lágy zablára szoktattam, de keményebbre foglak.

105 F arkas (alattomban:)
Oh, bár meg-is tenné!

Igazi F erkó
Ha én néked szolgálókat, házi eszközöket, nem nyers-lenbűl-fontt, hanem fé
nyes kövekkel csillagzó ruhákat szerzek, és semmi nélkül nem szűkölködöl; 

n o  hagyd békkel uradat: mert szálanként szedem-ki szemed’ szőrit.

F arkas
Úgy neki, úgy. Mert mindég szemeibe lobbantya az Uramnak: hogy ő tette őtet 
emberré.

Igazi F erkó
115 Sok kutyaságaidért /: Ju li:/ ma fizetlek-ki. íme a’ Fekete Sashoz megyek. Ott’ 

van Léna, a’ Kocsmárasné. Ez ám az aszszony. Ott iszom-ma-le magamat.

F arkas
Az én Uram úgy tetteti magát, mintha Feleségére haragunna. Nem igaz: mert, ha 
ott’-hon nem eszik; az én hasam koplal.

120 HARMADIK RÉSZ.

Ura a’ Szolgával nyilván.

Igazi F erkó
Hála Istennek: hogy meg-menekedtem nagy-szájú feleségemtűl. Ki-vettem 
szekrennyébűl drága fátyolát. Ezt a’ Fogadósnénak viszem. Ezért ő nékem tor- 

125 kig önnöm-innom ád. Dob-szó-Duda-Hegedű!

F arkas
Hallod-é Fiú! lesz-é részöm ezen lopásban?

Igazi F erkó
Oda vagyok! többen-is tudgyák a’ lopást. Meg-lesett valaki.

do F arkas
Sőtt javadra érköztem.

104 [szokta ttam  betoldva.] 115 kutyasá<d>gaidért
110 hagy<gy>d 118 ha<t>r<ag>unna [átírva ill. betoldva.]
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Igazi Ferkó 
Ki vagy?

Farkas
135 Én vagyok.

Igazi Ferkó
Tatár-Khán-is azt mondhatya, még se tudom, ki vagy.

Farkas
/: Uram :/ nem ösmered Farkast? 

mo Igazi Ferkó
Ösmeröm a’ Gaz-embert. Mind-az-által: nem jöhettél hozzám alkalmatosabb 
(időben.

Farkas
Tudok kellemekor jönni a’ Pap-sajtyára.

145 negyedik  rész .

Alkudozás.

Igazi Ferkó 
Hallod-é Farkas!

Farkas
iso Hallom Uram! mi dolog?

Igazi Ferkó
Előttünk a’ várat látod-é?

Farkas
Vak talán nem vagyok. Latom igen-is.

155 Igazi Ferkó
Azok a’ tétemények, mellyeket e’ vár felől beszéllenek, az én teteményemhez 
csak fittyek.

Farkas
Ugyan mi sűl-ki belölle?

141 Osmeröm
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160 Igazi F erkó
Láttál-é valaha a’ Falakon képeket, nagyokat, temérdekeket.

F arkas
Szent-Kristófét a’ régi templomoknak elején.

Igazi F erkó
165 Láttad-é Toldi Miklóst? Bendekúcot? Atilát?

F arkas
Láttam képeiket sokszor. De minő hasznom ezekben. Ezekkel jól nem lakom, 
pedig öhetném.

Ig a zi F erkó
no Mondgyad azt: hogy eszem olyan, mint a’ nyil.

F arkas
Leg-kissebb gondom-is nagyobb ennél. Mond-meg inkább Uram: hol lesz ma a’ 
vacsora.

Igazi F erkó
ns Nem fogadod szavam?

F arkas
No-hát-nó: eszed ollyan, mint a’ villám.

Igazi F erkó
Eredgy még tovább.

iso F arkas
Igen-is a’ Rév-házhoz: hogy ott keszegeket vegyek. Uram! Győtűl idáig semmit 
sem öttem. Hasam azt gondollya: hogy számat a’ Manó el-vitte.

Igazi Ferkó
Csak Feleségemnek Kánya-szemeit el-kerülhessük; kedvünk’ kénnyére élünk, 

iss pedig egész Nap.

F arkas
Midőn oda immár fele a’ Napnak.

Igazi F erkó
Látd: hogy vesztegeted az üdöt.

190 F arkas
Szúrd-ki szemem, ha még egy gyet szóllok.
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Igazi Ferk ó
Attól a’ veszedtt ajtótól jöszte idább. -  Meg-is-idább -  Meg-is idább, mondom. 

F arkas
195 Feleséged szeme a’ falon-is körösztűl lát.

Igazi Ferk ó  (A la tto m b a n :)
Vallyon Farkas,jó visla lett volna-é belőlled?

F arkas
Nomár mért?

200 Igazi F erkó
Ha valamit meg-szagólnál; tudnál-é valamit eszre venni abból?

F arkas
Tudom én a’ Sáfrány illattyát.

Igazi F erkó
205 Szagold-meg ezt a’ fátyólt: mint szelei?... Nem akarod?

F arkas
Még meszszirűl-is büdös.

Igazi F erkó
Szagold-meg még-is. No mit érzeszsz?

210 Farkas
Lopást -  Vacsorát -  Részegeskedést.

Igazi F erkó
Jól mondád. Én most ezt a’ Fátyolt a’ Fekete Sasba viszem Lénához. Az ám az 
Aszszony. Ott jó vacsorát készíttetek, ott mind-addég őszünk és iszunk, még a’ 

215 hajnal ki-pirúl.

F arkas
Oh, angyal szóll belőlled, Uram! Szaladgyunk oda!

Igazi Ferk ó
Lassan-lassan! Csak mennyünk!
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220 ÖTÖDIK RÉSZ.

Vacsora intézet.

F arkas
Uram, kolompozhatok-é?

Ig azi F erkó
225 Minek a’ Kolompozás? -  Vagy-is inkább kolompozz! -  Álly meg!

F arkas
Olybá tartom: mint-ha a’ boros korsót ütötted-volna-el a’ számtúl.

Ig azi F erkó
Gyengébben verjed!

230 F arkas
Hiszen nincs papirosbúi.

Igazi Ferkó
Lassan, mondám. íme, maga jön.

F arkas
235 Csudálatosnak teccik Léna előttem. Alig láttam-meg, tüstént szomjuhozni kez

dettem.

L éna
Hozott Isten édes-kedves Ferkóm.

F arkas
240 Hát én? -  talán semmi se vagyok?

L éna
No szeretem: hogy Те-is itt vagy.

Igazi F erkó
Hallod-é Léna? Én ma itt akarok hadat inditani nálad!

245 L éna
Még ma lesz meg az ütközet-is?

Igazi Ferkó
Úgy akarnám igen-is. De mit mondaszsz felőliünk, ki lesz a’ Nyertes?

L éna
250 A’-ki leg-többet iszik, és leg-kevesebbet tántorog.
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F arkas (a la tto m b a n :)
Ugyan tudgya fazéka mellé szítani a’ tűzet.

L éna
De mi az, a’-mit karodon hordozol?

255 Igazi F erkó
Feleségöm’ fátyola.

L éna
Leg-kedvesebb vendégöm! -  íme, tátva-nyitva az ajtó. Indúllyunk bé-felé. 

F arkas
260 Hogy csapja a’ levet: hogy azt a’ fátyolt el-csalhassa Uramtul.

Igazi Ferkó
Fejem’ veszedelmével vettem-én-ki azt a’ fátyolt Feleségömnek leg-belsöbb 
szekrénnyébűl; de ezt-is néked ajándékozom, mert kedvem’ keresni tudod. Bár 
minden pár így szerethetné egymást.

265 F arkas
Tudni-illik: még koldússá lészel.

Igazi Ferk ó
Csak a’ varrónak száz forintott adtam Pesten érette.

F arkas
270 Azt akkor a’ Dunába vetetted.

Igazi F erkó
De mivel ezt meg-nem érdemiette, hozzád hoztam. Jobb hasznát veszed. 
Tudod-é: mire kérlek ezért?

L éna
275 Veszem észre. Tüstént el-készűlnek mindenek.

Igazi Ferk ó
Készícs tehát hármunknak jó vacsorát. Vétess kövér disznó húst, mely mak- 
szagú légyen. Kolbászszal-fóltozott káposztát, katona bélest, valami bosporost. 
Leg-előre Paprikás húst és Sodort. Ne legyenek pedig csak gondolom szerént 

280 készítve; hanem úgy, valamint a’ Méz, hogy úgy nyalassa magát!

L éna
Meg-lesz, a’-mint leg-jobban lehet.

251 [a la tto m b a n  aláhúzva.] 280 [a '  betoldva.]
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295

300

305

310

Igazi F erkó
Mü addég a’ Város házához megyünk: De ott sokáig nem mulatunk. Utánnam, 
Farkas.

F arkas
Beléd-is fogódzom: ne-hogy tolled el-maradván, vacsora nélkül maradgyak.

HATODIK RÉSZ.

Vacsora Rendelés.

L éna
Hallod-é, Terka?

T erka
Hallom Aszszonyom!

L éna
Fogd a’ Szatyrot! -  Van-é elegendő pénz nálad?

T erka
Lesz tán egy vacsorára való.

L éna
Eredgy a’ Mészár-székbe; végy kolbászt, kövér disznó-húst! Májat. Paprikás 
húsnak valót! A’ piacon zsődséget, ha találsz; vagy valami más ögyebet! Sza- 
kácsné lévén, a ’ többit jobban tudhatod. Lódúlly szaporán!

T erka
Hányán lesznek a’ vacsorán?

L éna
Én, Ferkó és Farkas, tudod, az a’ Te Szeretőd.

T erka
Oh, ha Farkas-is itt lesz; akkor tizen ültök az asztalhoz.

L éna
Hogy mondhatod azt?

T erka
О-maga nyolc embernek gyomrával fel-ér. Ha maga jól lakott, osztán az annyáért, 
hugájért, báttyáért, és Öcscseiert öszik. Adgyon tehát az aszszony több pénzt, 
mert a’ mi nálam van, az Farkasnak számára se elég.

301 többit 312 Ad<d>gyon



L éna
315 Ne enyelegj annyit! Elő-szamláltam a’ Vendégeket, a’ többi a’ te dolgod. 

T erka
Jól van, aszszonyom.

L éna
Ne locsogj pedig a’ Mészáros legényekkel! Mert, ha későn jösz, meg-lakolsz!

эго MÁSADIK SZAKASZ

EL-NEVEZETT FERKÓNAK ÉRKEZETE.

ELSŐ RÉSZ 

A’ Város’ haza körűi

Csak ugyan el-érkezett az a’ Kecskeméti Ferkó Szeged-várossába/: kit, a’-mint 
325 mondám, leg-először Pálnak neveztek; de édes annya annak az-el-veszett Igazi 

Ferkónak emlékezetére, hasonló-képpen Ferkónak nevezett :/ Mindt az’-igazi, 
mind ezen el-nevezett Fiák a’ ruházatban attyoknak ízléssét követték. Zöld 
dolmámba, vörös nadrágba, és sárga csizmába jártak mind-а’-ketten. Azon-kivűl 
hasonló abrázatúak-is voltak. Ugyan-azért: nem volt csuda: hogy a’ Szegediek 

330 Őket meg-nem-külömböztethették; és így sok viszontagságokba ejtették. A’ Mész
ár szék után a’ Fekete Sashoz /: hogy Szállást kérjenek :/ iparkodván, midőn ottan 
meg-állott szolgájával Gecivel; így szollá:

E l -n ev ezett  F erkó
Hala légyen az Istennek: hogy bujdosasink között egyszer egy jó városba 

335 érköztünk. Oh, ha itt lehetnék boldog! Oh, ha itt találhatnám-meg test-véremet!

G eci
Öszsze-jártuk Tónát-Baranyát, és íme mi haszon van benne?

E l-n ev ezett  Ferkó
Nincs haszon nélkül az, midőn a’ Test-vér Test-vérjét keresi.

340 G eci
De ha itt vólna-is, ha szemünk elejébe kerűlne-is, hogy ösmerhetnénk reá? Hét 
esztendős volt, midőn el-veszett. Gondolod-é Uram: hogy az-az ember, a’-ki 
őtet el-lopta, ki-nyilatkoztatta előtte hazáját? attyát?

319 Mészáros 326 neveze<m>tt
324 az <El-nevezett> a ’ Kecskeméti [föléírással javítva.] 332 szolla<m> [részben olvashatatlan törlés.]
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350

355
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370
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E l -n ev ezett  F erkó
Oh, ha én őtet látnám, meg-sugná nékem az én szivem: íme ez az, menny-hozzá, 
karold-által Ötét.

G eci
Hát ha eddég meg-holt?

E l -n ev ezett  F erkó
Ugyan-csak olly embert-is keresek, ki ötét látta, midőn el-takarították.

G eci
A’ Kákán csomót keresünk. Mennyünk, Uram, viszsza’ Kecskemétre. 

E l -n ev ezett  Ferkó
Mi gondod néked az én utamhoz? Addig nyújtózz, meg-lepled ér. Egy szolgá
nak az a’ kötelessége: hogy a’ parancsot meg-tarcsa, és halgasson.

G eci
Most jutatta eszömbe: hogy Szolga vagyok, melyrűl szinte meg-feletköztem. 
De én egy gyet még se halgathatok el. Uram! meg-laposodott erszényünk. Ha azt 
/: haza menvén :/ meg-nem-potrohasasíttyuk; nem őszünk egygyet hasunkkal.

E l -n ev ezett  F erkó  
Az az én dolgom.

G eci
Mindenütt jó, Uram; de otthon leg-jobb. Vedd eszre azt-is: hogy a’ Szegediek 
fura emberek. Hamar ki-nevetik a’ jövevént, és ha rajta ki-foghatnak, bolondá- 
is teszik.

E l -n evezett  F erkó  
Ez-is az én dolgom.

G eci
Még egygyet, Uram. Itt bicskások-is járnak. Hamar el-lopják az erszént.

E l -n ev ezett  F erkó  
Ide az erszént.

G eci
Mi okra nézve?

E l -n ev ezett  F erkó
Tartok tőlle: ne-hogy a’ Bicskásoknak kezeikbe akadgyon, ‘s-el-veszszen.
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385

390

395

400

405

G eci
íme, amott látok egy leánt, a’ Mészárszektűl erre-felé jönni. Talán ebbe a’ ven
dég-fogadóba tartozik.

MÁSADIK RÉSZ 

Első Tévelgés Terkával.

T erka
Elég ócsón vettem mindeneket. Meg-mutatom ma: hogy az ócsó húsnak nem 
mindenkor híg a’ leve. Az a’ Szőke legény, bizonnyára derék legény. -  De íme, 
Ferkót látom már amott. Hamárébb terem Vendégünk, mint én a’ vacsora-fő
zéshez fogtam. Meg-kévánom tudni: mért sietett hozzánk. -  Isten, jó nap, 
Ferkó!

E l -n ev ezett  Ferk ó
Fogadgy Isten, szép leány. Tudod talán, ki vagyok én?

T erka
Ne enyelegj kérlek. Hol vagyon Vendég-társad?

E l -n ev ezett  F erkó  
Kicsoda?

T erka
Az, kinek hasa nyólc-ember hasával fel-ér. Farkas, ama’ tanyér-nyaló szolgád.

E l -n ev ezett  Ferk ó
Az én szolgámnál szóllaszsz-é?

T erka
Farkas szolgádnál, ha süket nem vagy.

E l -n ev ezett  F erkó  
Ez a’ leány meg-bódúlt.

G eci
Nem mondám, Uram: hogy fura emberek lakják Szegedet. Ez a’ leány valami 
Bicskásnak szeretője. Bé-csal bennünket a’ Fogadóba, és meg-csal. Kezdi im
már a’ Szalonnát.

E l -n ev ezett  Ferkó
Hallod-é, Szép leány! Ha szolgámat keresed; imhol vagyon Geci.

394 ha<r>sával
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De Barátim, akár-hogy tréfállyatok; igen hamar jöttetek. Tűz sincs még a’ kony
hán.

410 E l -n evezett  F erkó
A’-mint észre-veszem, Te Szakácsné vagy?

T erka
Az vagyok, itt a’ Fekete Sasba.

E l -n ev ezett  F erk ó  
415 Kérlek: hogy annak itt egy báránt?

T erka
A’-mint-hogy meg-lehet venni. Én húsz pénzen veszem.

E l -n evezett  Ferk ó
íme, a’ húsz pénz. Vedd-meg azt, és vidd-el az Ispitálba: hogy az Isten viszsza- 

420 téricscse szökő eszedet. -  Engemet, kit soha se láttál, ösmerősödnek mon- 
daszsz.

T erka
Ha csak a’ piacon, vagy a’Székbe el-nem-adtam magamat; én Terka vagyok; 
oly hamar felejtetted-é-el nevemet?

425 E l -n ev ezett  F erkó  
Veszsz-el, fúrt-fejű!

T erka
Téged’ tehát nem hivnak-é Ferkónak?

E l -n evezett  F erkó
430 Annak hivnak igen-is. De, hogy ösmersz engöm’ ?

T erka
Hogy ne ösmemélek, Lénának mindenkoron leg-kedvesebb vendégét. 

E l-n ev ezett  F erkó
Veszsz-el Lénával egygyütt. Soha nem láttam a’ Kóci-port.

435 T erka
Tehát csak-ugyan nem juthatok eszödbe? Hiszen mikor Nálunk el-ázol, én vetöm- 
mög ágyadat.

Terka
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440

445

450

455

460

465

E l -n ev ezett  Ferkó
Bár csak egy menykö volna zsebembe: hogy annak fejébe üthetném! -  Te szok- 
tál-é nékem szolgálni, ki soha ennek-előtte Szegeden nem voltam?

T erka
Ezt-is tagadod?

E l -n ev ezett  F erkó  
Hogy-ne-tagannám!

T erka
Nem de amott laksz, te Üveges?

E l -n ev ezett  Ferkó
Akaszszák-fel, a’-kik ott’ laknak.

T erka
Jaj félre beszéli. Maga’ torkára fójtya a’ kötelet! -  Ferkó! ide hallgass.

E l -n ev ezett  F erkó  
Mit akarsz?

T erka
Javaslom: hogy azt a’ húsz pénzt tedd a’ börzsönbe /: Isten-nevébe:/ hogy eszed 
viszszá-térjen, mert látom: hogy sűltt bolond vagy.

G eci
Uram! hadd ijeszszem-meg ezt a’ leánt.

T erka
Te engöm’ meg-nem-ijeszthecc. Ösmerem én Ferkónknak enyelgésseit, fő-kép- 
pen: ha Feleségétűi távúl-eshetik.

E l -n ev ezett  F erkó  
Mit bömbölél magadban?

T erka
Most csak azt akarom tudni: még-éritek-é e’ Satyorral hármann? Te, Léna és 
Farkas?

G eci
Ezenn a’ Manó se fog-ki. Menny egyszer dolgodra esztelen leány.

464 e’ о  Satyorral [olvashatatlan törlés.]
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470

475

480

485

490

495

500

Mit hanyod-veted magad, Te Csizma-Tiszt. Soha életemben nem láttalak. Fer- 
kóval beszéllek, kit régen Ösmerek.

E l -n ev ezett  F erkó
íme most látom: hogy nincs eszöd: mivel engöm’ ösmerösödnek, Szolgámat 
ösmeretlennek mondod: holott engöm’ hamarébb nem láthattál ennél: mert 
egygyüt j árunk-kelünk.

T erka
Hagy-fel egyszer az enyelgéssel. Én ezeket mostanában a’ tűzhöz töszöm. Nem 
sokára fel-is-adom. Ne menny meszszire! Van-é valami hátra?

E l -n ev ezett  F erkó
Nem ögyébb; hanem: hogy meg-bomolly.

T erka
Eszessebben cselekszel, Ferkó, ha addég-is, /: még a’ vacsora el-készűl:/ Léná
nál lészel. Fele-főttibe lehettek volna mind-ezek, még itt hasztalanul locsog
tunk. Tüstént ki-kűldöm Lénát. Vele jobban múlathatod az üdőt. Nincs annyi 
dolga, mint néköm.

Terka

HARMADIK RÉSZ. 

Bámúlások.

E l -n evezett  Ferkó
El-mene immár az a’ bájoló. Most veszem eszre, Geci: hogy igazak, a’ miket 
szóllottal.

G eci
Ugyan-is csudallottam Uram: hogy szavaimnak nem hittél. Jó az okos ember a’ 
háznál.

E l -n evezett  F erkó
De nékem csak azzal vert nagy szeget fejembe: hogy mindenkor nevemen neve
zett.

G eci
Fejed’ ebben ne törjed. Régi szokássok ez a’ Vendég-fogadósoknak: hogy /: mi
dőn idegeneket látnak, :/ előre el-kűldik szolgallójokat: hogy azoknak mind 
nevöket, mind Lak-helyöket alattomban ki-nyomozhassák. Hizelkednek osztán. 
A’ fogadóba csallyák. Meg-fejik. Kérlek, Uram: vigyázz magadra! Higygy né
kem, ki az ebek harminc-adgyán többször altal-estem.

501 többször



E l-n ev ezett  Ferkó  
Igen jól inteszsz.

G eci
505 A’-mint veted az ágyat, úgy fogsz rajta heverni.

E l -n ev ezett  F erkó  
Igaz az-is.

G eci
Ha egy-szer horgas körmeikbe akadsz, úgy járod a’ táncot, a’-mint ők fityölnek. 

sio E l -n ev ezett  F erkó
Halgass-halgass. Kapu-zörgést hallok. De inkább ajtó zörgést. Sajdícscsuk-meg, 
ki légyen. Talán a’ Fogadósné maga!

NEGYEDIK RÉSZ. 

Ujjabb bámulások.

515 L éna  ( a  kon yh a  f e l é  szó llvá n :)
Hadd nyitva az ajtót. Tiszta legyen minden! -  De hol vagyon Ferkó? Azt mondá 
Terka: hogy a’ vacsorára el-érkezett immár. lm ’! amott áll biz’ az. Hozott isten, 
Ferkó! Csudállom kinn-létedett, holott házamnak minden szöglete parancsodra 
figyelmez. Ugyan készül ám a’ vacsora. Ha parancsolod, nem sokára hozzá 

520 ülhetünk.

E l -n ev ezett  F erkó
Ugyan Geci! kivel beszéli ez az aszszony?

L éna
Éppen veled, Ferkóm!

525 E l -n ev ezett  F erkó  
Ily barátságosan-é?

L éna
A’ szép szót penzenn nem vöszöm. Örömest adom ezt még-az-ösmeretlennek- 
is: hát néköd hogy-ne, ki lelkem’ fele vagy.

530 E l -n ev ezett  F erkó  
Mi közöd velem?

528 osmeretlennek
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L éna
Mint ennek-előtte.

E l -n evezett  Ferkó
535 Ennek az aszszonnak vagy a’ bor-gazda fért eszéhez, vagy meg-tébolyodott: 

mivel engöm’, /: kit soha se látott:/ ily barátságosán fogad.

G eci
Mondám, Uram: hogy csudálatos teremtések vannak Szegeden. Ójad magad’ 
még sarkadba nem hágnak. Engedd-meg, Uram: hogy én beszellyek vele. Ha 

540 engem a’ jégre visz, kevesebb a’ kár. Hallod-é, Te Piacrúl-élő!

L éna
A’ haszonért ezt-is el-szenvedem. Hallom igen-is!

G eci
Hol láttad leg-elől ezt a’ böcsűletös ifiat? 

545 L éna
Ahhol ő engöm’. Itt Szegeden.

G eci
Itt Szegeden? Hiszen ez soha életében Szeged-várossát meszszirűl se látta. Csak 
ez előtt érköztünk ide. Fél-orája sincs annak.

550 L éna
Ne enyelegj annyit, Ferkó. Gyere bé.

E l -n evezett  Ferkó
A’ Nevemet ugyan mindég el-talállya.

L éna
555 Mennyünk vacsorálni.

E l -n evezett  Ferk ó  
Már erre reá-állhatok.

L éna
Vacsorát készítetni, és belőlle nem akarni önni; bizonnyára rendes.

560 E l -n evezett  F erkó  
Én készítettem-é?

540 Piacrúl-elő 549 érköztunk
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565

570

575

580

585

590

L éna
Magadnak, és ama’ Nyolc-gyomrú Szolgádnak.

El-nevezett Ferkó
Kicsoda az a’ Nyolc-gyomrú Szolga?

Léna
Farkas, az a’ tanyér-nyalogató!

El-nevezett Ferkó
Ki az a’ Farkas? Ha csak te, Geci meg-nem-változtattad nevedet?

Léna
Az az a’ Farkas, ki-, /: midőn Feleségedtől el-loptad a’ fátyolt, és néköm ajándé
koztad :/ mindenkor veled volt.

El-nevezett Ferkó
Hol az eszöd? Én adtam-é néköd Feleségöm’ fatyolát? Ez az aszszony, /: vala
mint a’ ló :/ állva-álmodozik.

Léna
Mit enyelegsz? A’mi egyszer meg-lett, azt meg-nem-lettnek mondani, sűltt bo
londság.

El-nevezett Ferkó
Mi tehát az, a’-mi egyszer meg-lett?

Léna
Hogy azt a’ fátyolt nékem ajándékoztad.

El-nevezett Ferkó
Eb-kutya-komondor ajándékozta. Soha Feleségem’ nem volt, nem-is lesz. Há
zadat se láttam soha. Most jöttem Szegedre. Testvérömet keresőm. Köll-é még 
töb ennél, rósz partéka?

Léna
Ne indícs csúfot magadbúi. El-ázik az étel. Üllyünk a’ vacsorához. 

El-nevezett Ferkó
Nézz még egyszer jól szemembe. Úgy teccik: mint-ha más embert látnál ben
nem.

563 Nyolc<t> 585 soha (3) se (1) láttam (2) [Dugonics számozása.]
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595

600

605

610

615

620

Hogy tarthatnálak én tegödet másnak? Ferkó a’ Neved; Sinai Gellértnek fia 
vagy, ki Kecskeméten Keresködő volt.

El-nevezett Ferkó
Geci! nézz-meg jól. El-vesztettem-é valahol magamat? Te vagy-é szolgám? 

Geci
Ez az aszszony talán Kecskeméten született: mivel úgy tudgya az ott tör- 
téntteket. Avagy Uram! valamit sajdítok én -  majd-meg-mondom osztán, mit -  
Uram /: a’-mint észre veszem:/ bé akarsz hozzája menni? -  no-no -  vigyázz ma
gadra -  add kezembe leg-alább az erszént. Mert hihető: hogy ennek gőzzé ment 
légyen orra alá.

El-nevezett Ferkó
Hidd-el, Geci, jól lesz ma itt dolgunk, ha ennek az aszszonnak hizelködünk. 
Meg-probálom.

Léna

ÖTÖDIK RÉSZ. 

Öszsze-baráfkozás.

L éna
No el-jöszszé a’ vacsorára egyszer?

E l-nevezett Ferkó
Kedves édes Lénám: meg-bocsáss: hogy /: mint-ha nem ösmertelek volna:/ úgy 
beszéllöttem veled ez-előtt. Ettűl az új szolgámtól tartottam, /: mondom :/ mert 
harcsa-szája vagyon, nyelve-is olyan nagy: hogy füstre lehetne akasztani.

Geci
Ezt-is el-kölletik szenvednem; csak-hogy meg-ne-csalattassék Uram. 

El-nevezett Ferkó
Azt a’ fátyolt ne emlegessük előtte: mert ki-kiáltya a’ vár bástyájánál, és igy 
egyenesen Feleségömnek füleibe jő. Mennyünk inkább bé, és űllyünk a’ Vacso
rához.

L éna
Hát a’ másik szolgádat, Farkast ne várjuk? Erette-is készült a’ vacsora.

607 barát^okás [az első к  betoldva.] 618 Felesegömnek in<b>kább
612 Ettűl az új szolgátúl tartottam: <most> ettűl az új szol- 

gámtúl tartottam
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El-nevezett Ferkó
Ne várjuk; de, ha itt terem, ne bánnyuk.

Léna
625 Egy kérésem vagyon, Ferkó. Meg-ne-vesd.

El-nevezett Ferkó 
Hadd hallyam.

L éna
Azt a’ fátyolt, melyet ennek-előtte ajándékoztál, vidd /: kérlek :/ a’ him- 

630 varróhoz: hogy újra hímezze, vagy valami más fordítást tegyen rajta. Ő adgya 
pedig hozza a’ szükségeseket.

El-nevezett Ferkó
Ezt ugyan szentül gondoltad, Léna. Mert /: ha azt a’ fátyolt meg-fordíttatom, 
és újra himeztetem, reá nem fog ösmemi Feleségöm; ha Fejedrűl le-lógni 

635 láttya-is.

Léna
El-viszed tehát vacsora után?

El-nevezett Ferkó
El-viszem igen-is: és úgy meg-csináltatom: hogy reá-se-fogsz ösmemi.

640 Léna
Immár vacsorálni mehetünk.

El-nevezett Ferkó
Eredgy csak előre, mindgyárt utánnad megyek. Ennek a’ Szolgának mondok 
valamit.

hatodik  rész . 

Új rendelések.

G eci
No Uram, Széna-é? vagy Szalma?

El-nevezett Ferkó
650 Ide közelebb. Van valami veled, és ezekkel a’ társakkal-is.

634 osmerni; Felesegöm

645
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655

660

665

670

675

680

G eci
Mit végeztél?

El-nevezett Ferkó
Alig hánytam-el a’ lépes-veszszőt; tüstént madarat fogtam.

Geci
Szerencse -  szerencse.

El -nevezett Ferkó
Ezeket a’ legény társsainkat valahová el-köllene vitetni. De ne közel. Magam 
mellett nem szeretem őket.

Geci
így tehát az Arany-Sas-is közel-lesz?

El-nevezett Ferkó
Közel ám. Mondgyák: hogy arra fel vagyon a’ Nap-korcsmája. Vezesd őket 
oda: hadd botozzanak! Ögyél te-is valamit. Mind-az-által két pofára ögyél: 
hogy a’ Napnak le-alkonyodtta előtt itt’ teremj! Bizonyosan ennél a’ Vendég- 
fogadónál fogsz találni engömet. Itt várakozz.

G eci
Uram! nem ösmerted valaha ezt a’ Lénát?

El-nevezett Ferkó
Kinek mi gondgya reá? Azt cselekedd, a’-mit mondottam. Én vacsoralni me
gyek.

hetedik  rész . 

Geci a’ Cseléddel.

Geci
Ha eddig minden tanácscsaimat farba-rugtad, Uram; veszsz-oda! Ha ma a’ két 
szék-között a’ földre nem esik; Nagy csuda lesz.
De minő esztelen vagyok én, ki Uram ellen szegezem magamat. Éppen bizony, 
talán reád bízták. Tégy eleget kötelességednek, Te hitvány szolga!
De jaj, ezen telhetetlen gődényeket-is nyakamra kötötte Uram. Lesz ma a’ bor
nak dolga.
Eredgyetek a’ korcsmára, Ti Pokol-gégéjük. Hogy a’ hordó-fúró lukasztaná-ki 
torkotokat. Mert a’ ti feneketlen gégétekbe önteni a’ bort, avvagy a’ Tégla-egető

663 vagon 674 [A szerepnév hiányzik.]
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685

690

695

700

705

710

kemencébe; mind-egy. Hogy ők /: csak kostolás-képpen-is :/ innának valamit a’ 
vizbul! Á-já! azt gondollyák: nád terem az Orrokba. Mennyetek immár. 
Ilyenkor szó-fogadók. Máskor ha bottal nem nyalogattyuk hátokat, lustábbak a’ 
Rösnyöknél.

HARMADIK SZAKASZ

FARKASSAL ÖSZSZE-JÖVETEL. 

ELSŐ RÉSZ. 

Farkasnak panaszsza.

Farkas
Tizen-húsz esztendeje immár: hogy kenyeret őszök; még se jut eszömbe: kö- 
vettem-é-el valaha bolondabb dolgot, mint ma, midőn a’ Város’ házába men
tem, és magamat az ott-ácsorgók közé avattam.
Még én ottann állok, és számat tátom; még én ott a’ bajoskodó szegényeknek si
ralmas panaszszokat hallom; Ferkó, /: az én Uram :/, ki a’ Külső-tanács-hazba 
ment; előliem el-tűnt; és /: a’-mint sajdítom:/ a’ Fekete-Sasba bé-ugrott, fel-fal
ta a’ vacsorát; én pedig koplalok.
Törjön-ki a’ Nyaka, ki azt a’ Széket először ki-gondolta: mivel engömet /: kinek 
annyi dolga van:/ sokáig ott tartóztatott.
Ez a’ hely olyan embereknek való, kik henyélni tudnak. Ott esznek és isznak. 
Senkit se hivnak.
Ha mindenek az én gondolatom szerént folynának; sokkal jobb utakon folyná
nak. Magam se maradtam volna ma vacsora nélkül. Bé-megyek még-is a’ Feke
te Sasba; későn ugyan; de elég üdöm arra: hogy a’ koncon ragodgyam -  De 
Uram Ferkó ki-jön. Látom tömlő-forma hasát. Jól lakott. Én koplalok.
Bezzeg Farkas, jó lenne most egy kutya fark-is: hogy meg-ögyed. Hallyuk: mit 
beszéli.

MÁSADIK RÉSZ

El-nevezett Ferkó Farkassal. Alattomossan.

El-nevezett Ferkó
Én ugyan ezen Fátyolt úgy ki-hímeztetem: hogy /: midőn a’ varróbúi visszá-jön:/ 
a’ Fekete-sas se ösmeri-meg, noha meszsze lát.

691 [A szerepnév hiányzik.] 706 for<k>ma; <f>hasát
696 Külső 710 Kecskeméti
701 [em b erekn ek  beto ldva .]
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F arkas
715 Az el-lopott fátyolt a’ Hím-varróba viszi, könnyű néki: mert hasát meg-rakta; 

engöm’ ehen felejtett a’ varos’ házánál. Én ezt el-nem-szenvedhetem.

El-nevezett Ferkó
Nálam boldogabb ember nem lehet. Idegen földön semmit se remellhettem pénz 
nélkül. íme, oly jó kocsmárosnéra akadtam, ki ingyen adott mindent, és azon- 

720 fölül kezemre bízta ezt a’ fátyolt-is.

Farkas
Könnyű néki tele-torokkal beszéllni; de nehéz ám nékem, /: kinek ellen oldalai 
öszsze-jutottak :/ mind ezeket hallgatni.

El-nevezett Ferkó
725 Azt mondá Léna: hogy ezt a’ Fátyolt Feleségömtűl loptam. Mihely észre vet

tem: hogy esze a’ Kecskeméti szél-malommal vetekedik; én-is hozzá-Záttam: és 
őtet el-hitettem: hogy ösmerősse lennék. Soha se volt kisebb kárommal na
gyobb hasznom.

Farkas
730 Ki-fúmá oldalamat, ha rajta-nem-ütnék.

HARMADIK RÉSZ 

Farkas nyilvánosán.

El -nevezett Ferkó
Amott látok egy szolga-formájút. Ki vagy Te, ki ellenem úgy fel-ágaskodol? 

735 Farkas
Ne ordícscs. Süket nem vagyok.

El-nevezett Ferkó 
Mit akarsz tehát?

F arkas
740 Azt akarom kérdezni: mért illantottál-ki a’ Város’ házabúl, engöm’ penig ott 

hagytál? Azért tudni-illik: hogy magad jól lakjál, én pedig éhezzek? Ezt az igaz
ságot tanúltad a’ Város’ házánál.

El -nevezett Ferkó
Te pedig /: hallod-é?:/ hol tanúltad azt az emberséget, /: talán valamelyik korcs- 

745 mába :/ hogy egy ösmeretlen emberre okádgyad kígyód’-békáidat? Akarod-é: 
hogy boszszűdért boszszút állyak?

725 Felesegömtűl 726 hozzá-fáttam



750

755

760

765

770

775

F arkas
Elég boszszút álltái, midőn étien hagytál.

El-nevezett Ferkó 
Mond-meg: mi neved?

Farkas
Mint-ha nem tudná!

El-nevezett Ferkó
Életűmben nem láttalak. Most kerülsz először szemem’ elejébe. Ugyan-azért: 
még szépen szóllok; láss dolgodhoz, és néköm /: ösmeretlennek :/ meg-ne- 
gátold utómat: mert tüstént a’ deresen járod /: arcúl-fekve :/ a’ lapockás táncot.

Farkas
Tehát meg-sem-ösmersz immár? -  El-hiszem, mert jól fel-öntött a’ garatra. 
Köröszbe szeme.

El-nevezett Ferkó
Nem tagadnám, ha ösmemélek.

Farkas
Ennek esze fel-van tekerve -  Farkas-nevű szolgádat nem ösmered tehát?

El-nevezett Ferkó
Soha életemben nem láttam.

Farkas
Volt ennek egy-ne-hány icéig való. Talán maga magát-is el-tagadgya. Ugyan 
lássuk. Tehát nem te vagy az: ki /: mái nap :/ el-loptad Feleséged’ fátyolát, és /: 
szemem’ láttára :/ Lénának /: ennek a’ Fogadósnénak :/ ajándékoztad?

El-nevezett Ferkó
Hazudsz, Gaz-ember. Soha egy szikra feleségöm nem volt.

Farkas
Engöm’ akar bolondnak tartani; pedig magának egy maknyi esze nincs -  
Héjjába boronálod a’ dolgot. Ezekkel a’ két-szemekkel láttam a’ lopott fátyolt.

El-nevezett Ferkó
Talán maga döntötte-el a’ tele-fazekát, ‘s-annak zsírját reám akarja kenni. Er-á- 
rá mond-ra; ha nem hiszi; fogd-rá.

768 Feleseged’
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780

785

790

795

800

805

F arkas
Ha száz-szor tagadod-is; száz-szor újra mondom: Te loptad-el a’ fátyolt, Te -  Te 
adtad azt Lénának, Te!

El-nevezett Ferkó
Nem mész mindgyárt dolgodra.

Farkas
El-megyek; de meg-nem-köszönöd. Minden kutyaságodat dobra ütöm. Meg
viszem Feleségednek, Annak a’ drága Julis-aszszonnak, akit te soha meg-nem 
érdemlettél. Meg-fizeted-ma annak a’ vacsorának árát, melyből én nem öttem. 
E’ rövid farsangodért, majd negyven-napi böjtöt szabatok.

El-nevezett Ferkó
Istenem! minő változások ezek! valaki lát, ösmerőssének tart. Soha meg-nem- 
foghatom.

NEGYEDIK RÉSZ. 

Terkának kéréssé.

Terka
Ferkó! arra-is kér Léna: hogy /: egy ú tta l:/ ezt-is az Ötvöshöz vidd, és /: hozzá
adatván egy nehezék aranyat:/ újra öntesd a’ haj-tűt. De ne csak nagygyábúl 
ám.

El-nevezett Ferkó
Menny-viszszá szolgálatommal. Meg lesz ez-is minden bizonnyal.

Terka
Ösmered-é ezt a’ haj-tűt?

El-nevezett Ferkó 
Látom: hogy Aranyos.

Terka
Ez ám az: melyet /: egy hónap előtt:/ Feleségedtűl el-loptál, és Lénának ajándé
koztál.

El-nevezett Ferkó
Soha nem ajándékoztam én.

785 Felesegednek 787 b ő jtö o t [olvashatatlan törlés.]
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Terka
Add viszszá tehát, ha nem a’ tied. 

ею El-nevezett Ferkó
Igen, igen most jut eszömbe. Ez tehát az? Hát a’ Kalárisok hová lettenek? 

Terka
Azokról mii semmit se tudunk. Meg-mondgyam-é Lénának: hogy Feleségedtűl 
a’ Kalarisokat-is el-lopod?

815 El-nevezett Ferkó
Az locsogásod nelkűl-is meg-eshetik.

Terka
Kérlek, Ferkó: csináltass néköm-is egy pár Arany függőt. Meg-szolgálom An
nak üdéjében.

его El-nevezett Ferkó
E’ nem lehetetlenség. Csak aranyat adgyál hozzá. Három Körmöd úntig elég 
lesz.

Terka
Add-meg Te azt a’ három körmöcit. Én osztán néked viszszá-térítem. Sött ket- 

825 annyit adok.

El-nevezett Ferkó 
Ahhol nincs; ott ne keress.

Terka
Ha lesz; csinaltatol-é? de szépet.

830 El-nevezett Ferkó 
Csináltatok.

T erka
Légy addég-is egésségös, Pá Ferkó, Pá.

El-nevezett Ferkó
835 El-ment ezis a’ nyakamról -  Istenem! talán csak Kecskemét felé viszszá- 

veszem utamat. Itt bolondnak tartanak -  Örömest tudnám: hol kódorog Geci. 
Meg-hagyom-vala néki: hogy /: kevés üdő m úlva:/ a’ Nap-korcsmábűl viszszá- 
jőjjön. Isten akár-hová tegye a’ lustát, mind e’-koráig jö a’ Tekenyős béka.

837 udö 844 <h>melyben
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NEGYEDIK SZAKASZ.

840 JULIS-ASZONNAK BAJAI.

ELSŐ RÉSZ.

Julis és Farkas.

Julis
Hogy élhetnék-én ebben a’ házasságban, melyben Uram mindenemet el- 

845 prédállya, és a’ Fogadóba viszi.

F arkas
Szemeiddel fogod látni kutyaságait.

Julis
Oh, Firfíak-firfiak! hogy hízelkennek a’ házasság előtt! Hogy ígérik az Arany- 

850 högyeket! És ime: /: minek-utána a’ házasság meg-esik :/ Számba se veszik 
feleségjöket. Másutt részegeskennek, ‘s-lopnak-is.

Farkas
Csak egy kis várakozással légy; tüstént itt terem.

Julis
855 Hová ment?

Farkas
A’-mint észre-vettem: a’ hím-varróhoz. El-ázott pedig egészen. A’ fátyol-is 
csak lityegett-lotyogott a’ vállán.

860 Julis
Ez nékem egész mételyem. Istenem! csak meg-szabadúlhatnék tőlle! -  Papunk
hoz megyek; és magamat tőlle el-választatom.

Farkas
Azt leg-jobban töszöd. Viszszá vele Kecskemétre; ha itt’ magát meg-nem- 
böcsűli.

865 Julis
De hallod-é, Farkas! én még-is őtet csak ugyan szeretem ám.

Farkas
Ahol jö. Látod-é?

Julis
870 Látom-látom. Vonnyuk idább magunkat. Hallyuk: minő Orcával beszéli.
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Farkas
Jaj tévedgyen-el az ember. Oda a’ fátyol. El-itta ő azt. 

Julis
Ugyan mit csinállyak vele?

875 Farkas
Vesd a’ lúgba, és szappanyozd.

Julis
Magam-is úgy Gondolom.

Farkas
880 De /: mivel most forr benne a’ bor leg-jobban :/ hallyuk böfögésseit.

másadik  rész .

Igazi Ferkci a’ Város’ hazától.

Igazi Ferkó
Nem jó szokást vettek-fel az ide-való Ügyészek. Mert csak azon vannak: hogy 

885 sok ügyeik legyenek, semmit se gondolván azzal: igazsagos-é az ügy? Vagy 
azok-is ördöggel bélleltek, kik azt az Ügyészekhez hozzák.
A’ se jó pedig egy városban: hogy /: midőn egy szegény-ürültt-erszennyű 
érkezik ügyeivel hozzájok :/ sáros labokat se törülik hozzá -  Éhemben: ha egy 
elő-hasú Gazdát látnak; két kézzel fogadgyák: Űlly-le magyar, nálunk.

890 így tehát a’ tőrvént-bontó, és más-javán-kapó Cudaroknak annyi a’ Párt- 
fogójok: mint télen a’ hideg-vette légy. Hazudoznak melletök. Tovább 
úsztattyák a’ ragadmányokban: hogy nékik-is jusson bellőllök. Valamit mel
lettek beszéllenek; a’ Barátok’ toronnál nagyobb hazugság.
Midőn a’ város hazához üdőzik az Ügyes-embert; oda-üdőzik a’ Tanú- 

895 bizonságokat-is. Ezek-is magok hasznokat keresik. Lelkét egy Máriásért el
veszti. Mint a’ vörös-hagyma, úgy esküszik érette. Sött: a’-mint hallám: másutt 
ugyan azon egy ember /: ugyan-azon helyben :/ mind az Al- mind-az Fölpörös- 
nek számára esküszik a’ két Máriásért. Ennek fele sem igazság.
Engemet-is a’ Törvény-széknél tartóztattak az Ügyészek; úgy-annyira: hogy tu- 

900 lajdon dolgaimra-is alig érkezhettem. A’ külső tanácsban elég jól folyt a’ dolog. 
Javallották még-is: hogy békességesen meg-egygyezenek egy-más között a’ 
Pörösök. Ezt nem akarták. Ott hagytam őket. Veszszenek jobban öszsze, még 
el-nem-vesznek egészen. íme az egész áldott nap így folya-el előliem.

882 SZEGEDI
883 [Hiányzik a szerepnév.]

888 [A zárójel nincs bezárva.]
893 [B a r á to k ’ alatt olvashatatlan szó.]
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905
Lénával vacsorát készíttettem magamnak, melyre-is, /: a’-mint gondolom:/ már 
régóta vár. De talán haragszik-is: hogy ily későre érkó'zök. Mind-az’-által ha
ragjának hevét meg-hüti az a’ Fátyol, melyet néki ajándékoztam.

HARMADIK RÉSZ. 

Viszontagságok.

F arkas
910 Hallod, Aszszonyom: mit mond a’ fátyolrúl. Hat te erre mit mondaszsz?

Julis
Csak éppen azt: hogy szerencsetlenűl találtam férjhez menni.

F arkas
Látd: mely kevélyen sétál, mint Kunok ebe a’ homokonn. Latod-é, mire célloz 

915 beszédgye?

Julis
Oh, hogy-ne-látnám.

Igazi Ferkó
Most tehát bé-megyek Lénához. El-felejtem nála minden gondgyaimat. Ott’ ná- 

920 la jobban lészen dolgom.

Farkas
Halladsza Szép virág-szál. Ide egy egy szára, tálán roszszabbúl lészen dolgod.

Igazi Ferkó
Ki szóllított-meg engöm’?

925 F arkas
Túróra szarka, túróra.

Julis
Azt gondolád, /: úgy-é? :/ hogy lopássaid titokban maradnak?

Igazi Ferkó
930 Vallyon mi lelt, édes Feleség?

Julis
Engöm’ kérdözöl?

905 érkozök 922 szíra
908 Viszont<-t>ag<l>ások
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Igazi Ferkó
Akarod-é: hogy Inasomat kerdözzöm?

935 Farkas
Nem Arra, kurta, a’ búzába, nem arra. Egyenesen felelly.

Igazi Ferkó
Ugyan /: édes Julim :/ mi oka lőhet Annak: hogy így szomorkodol?

Julis
Azt te nálamnál ezerszer jobban tudod; de tudni nem akarod.

940 Farkas
Tudgya ő azt jól, de, ha füle nem volna; nem-is hallaná.

Igazi Ferkó
Vallyon mi héjján vagy, kedvesöm?

Julis
945 Fátyolom héjján.

Igazi Ferkó
Fátyolod héjján? mi-képpen?

F arkas
Pirúlly pofa. Ferkó! talán rósz falatok azok, melyeket Feleségöd tálalgat? Talán 

950 hasadat-is el-csapták?

Julis
Belől a’ Kis-bíró furdallya.

Farkas
Jobb lett volna velem egygyütt vacsorálnod ma.

955 Igazi Ferkó
Nem fogod-bé szádat, Te akasztó-fára-való?

F arkas 
Eb ura fakó.

Igazi Ferkó
960 Tüstént bé-gomboltatom ajakidat.

934 kerdözzöm 949 Felesegöd
936 kurta [betoldva.]
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Farkas
Látom mind a’ fölhőt, mind a’ villámot; de a’ menykövet nem tapasztalom. Eb
nek parancsolsz. Én már egyszer Aszszonyomnak szolgája vagyok, nem penig 
egy Tolvajnak -  Szappanyózd jobban, szappanyozd -  Lásd csak, hogy integet: 

965 ne szóllyak.

Igazi Ferkó
Én pedig nem integetek.

Julis
Van-é szerencsétlenebb aszszony széles e’ velágon?

970 Igazi Ferkó
De miben lennél szerencsétlen?

Farkas
Mint-ha nem tunná.

Igazi Ferkó
975 Én bizony nem integettem néki. Ne higygy ennek, édes Julim, bizony nem inte

gettem. Még-egyszer-is azt mondom: nem integettem.

NEGYEDIK RÉSZ

Nagyobb fartatások.

Farkas
980 Ni, hogy akarja el-oldalítani a’ dolgot. Nem az a’ kérdés nem, ha integettél-é? 

Mit jársz a’ daraboson, ha vágást találhacc? Térj-viszszá az előbbenire!

Igazi Ferkó
De hová térjek viszszá?

Farkas
985 A’ hím-varróba: hogy onnant veled egygyütt viszszá-térjen a’ Fátyol.

Igazi Ferkó 
Micsoda fátyol?

Julis
Már neköm hallgatnom kell: mivel mindeneket tagad. Ne szólly nyelvem, nem 

990 fáj fejem.

980 olda<s>lítani
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Igazi Ferkó
Talán szolgáid, vagy szolgallóid közűi vétett valaki? Ezt nem hagyom abba. 

F arkas
Ez csak mende-monda.

995 Ig a z i F e r k ó
Igen kedvetlen vagy; nem teccik.

Farkas
Ez-is csak mende-monda.

Igazi Ferkó
1000 Talán a’ Béresekre haragszol?

Farkas
Ez-is mende-monda.

Igazi Ferkó
Avvagy talán reám haragszol? 

loos F arkas
De ez már nem mende-monda ám.

Igazi Ferkó
Én néked soha nem vétettem.

Farkas
íoio Ez ismétt mende-monda.

Igazi Ferkó
Mond-meg kérlek: mi lelt?

Julis
Oh, mond-ki Farkas, hogy szeme-szája meg-tellyék.

1015 Igazi Ferkó
Te pedig ha egy gyet szóllasz, sarkadat a’ Farodhoz kötöm. Lakatot veretek a’ 
szádra. Egyenként szedem-ki szemed’ szőrit.

Farkas
Ugyan tunna parancsolgatni, ha ebre bíznák a’ hájat! Eredgy: ödd-mög mász- 

1020 szór a’ vacsorát, és engöm’ étien hagygy.
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Igazi Ferkó
Bizonyomra mondom Farkas: se nem ettem, se nem ittam, se ezenn a’ helyenn 
nem voltam, miotta a’ Városházához mentem. Köll-é több ennél, édes Farka
som?

1025 F arkas
Ezt-is tagadod. No mi lehet ennél tűrhetetlenebb?

Igazi Ferkó
Tagadom, ‘s-ezerszer-is tagadom: mert ártatlan vagyok.

Farkas
1030 Oh, ártatlan bárány!

Igazi Ferkó
Igazán mondom, Farkas: hogy bizonnyára mindég a’ város házánál voltam. 
Csak most jövök onnént.

1035

ÖTÖDIK RÉSZ 

Ujjabb fartatások.

Farkas
No most én teged’ mindgyárt meg-foglak. Nem voltál-é Te ez-előtt ezen ajtó 
mellett: midőn azt mondottad ellenem: hogy eszöm nincs helyén, sőtt: hogy 
engöm’ soha életűdben nem láttál, soha Szegeden nem voltál, és senkit se 

1040 ösmersz itten?

Igazi Ferkó 
Van-é még több?

F arkas
Nem te mondottad: hogy meg-járatom veled /: arcúl-fekve a’ deresen :/ a’ la- 

1045 pockás táncot? -  Oho, barátom! eszembe tartottam én ezen paszamántos ma
gyarságodat. De lelkem, minden kutyaságodat tudom, ne tagadd.

Igazi Ferkó
Sőtt édös Farkasom, mióta egygyütt a’ Varos’ házaba mentünk, és te töllem el
szöktél, az olta /: mind-ekkoráig :/ szemem elejébe nem jöttél.

1050 Farkas
Csak nem fogja a’ Fegyver, talán fonákiíl vette az üngöt. -  Talán süket voltál 
akkor, midőn azt fogadtam: hogy mindent meg-viszek Feleségednek. Talán azt

1034 Ötödik 1051 fonákűl
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gondoltad: hogy csak enyelgek? És hogy boszszút nem állhatok rajtad? Mindent 
ki-nyilatkoztattam Julis-aszszonnak.

1055

1060

1065

1070

1075

1080

Igazi Ferkó
Mit nyilatkoztattál-ki?

F arkas
Azt, hogy avval a Fogadósnéval egybe vagy lelközve. Vele egy gyékényen 
arúlsz, egy húronn-is pendűlsz. A’ többit immár el-felejtettem. Kérdözd csak 
Feleségödet: majd többet hallaszsz.

Igazi Ferkó
No tehát, édes Feleség! mit beszélt ez néköd?

Julis
Mint-ha nem tudná: a’ fátyolt lopta-ki a’ szekrénybűi valaki.

Farkas
Hallod: mit beszéli az aszszony? Harapj ebbe, ha éles a’ fogad.

Igazi Ferkó
A’ fátyolt lopta-el valaki? Ennek házi tolvajnak lenni kölletik 

Farkas
No ezt ugyan jól mondá. Soha ily fura-eszű embert széles e’ világon. Nem elég: 
hogy gonosz, hanem jónak-is akar láccatni. Ne boronáid annyit, ne. Úgy ki-jött 
minden, mint a’ kikirics.

Igazi Ferkó 
De mi jöhetett ki?

Julis
Mivel bocskor bőr az Orcád, és nem tucc meg-pirűlni; magyarosan ki-mondom: 
el-veszett szekrényembűl a’ fátyol, pedig ma.

Igazi Ferkó 
Néked veszett-el?

Farkas
Nincs annyi erőnk: hogy ki-foghassunk rajta. Nem néki veszett-el-nem; hanem 
Te loptad-el-tölle-Te.

Igazi Ferkó
Veled én-néköm semmi közöm.

1065 <Igazi-F.> Farkas [ráírassál javítva.]
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1085 Farkas
El-hiszem: mert senki se tudgya úgy meg-vágni eredet, mint én.

HATODIK RÉSZ. 

Utolsó fartatások.

Igazi Ferkó
low Mind-ezeket mii ketten, /: édes feleség :/ leg-jobban végezhettyük-el. Mond- 

meg tehát: mi bajod?

Julis
Hányszor mondgyam még? Valaki fátyolomat el-lopta!

Farkas
1095 De a’ dolgot miért hímezed és hámozod? mond-ki egyenesen: hogy ő lopta-el.

Igazi Ferkó 
Ki lopta volna-el?

Farkas
Jobban tudgya az, a’-ki el-lopta.

íioo Igazi Ferkó
Minő neve annak?

Julis
Azt Ferkónak nevezik.

Igazi Ferkó
nos Oh! gonoszúl bántak veled. 

Julis
Te vagy az a’ jó madár!

Igazi Ferkó 
Én-é?

íno Julis
Te-Te, nem-is más.

1090 leg-jobban <el->végezhettyük-el [a második -e l be- 
toldva.]
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1115

1120

1125

ИЗО

1135

1140

Igazi Ferkó
Ki-foghattya azt reám?

Julis
Read nem fogom; hanem tudom.

Farkas
Én-is azt mondom: sőtt még azt-is: hogy Lénának ajándékoztad, sőtt bé-ittad.

Igazi Ferkó 
Én ittam-é-bé?

Farkas
Te-Te-Te. Akarod-é: hogy százszorozzam?

Igazi Ferkó
Emberségemre mondom: hogy bé-nem-ittam. Meg-elégszel-é ezzel?

Farkas
Én pedig emberségemre, e’ város-házára, a’ várra esküszöm: hogy mostanában 
olyat hazudtál: mint a’ Barátok’ tomnya. Kis szádon hogy búvhatott-ki ezt, a’ 
Nagy hazugság!

HETEDIK RÉSZ. 

Lassú ki-vallás.

Igazi Ferkó
No tehát, /: hogy az igazat ki-mondgyam :/ én azt a’ fátyolt nem ajándékoztam 
Lénának; hanem /: egy üdőre :/ oda engedtem: hogy valami társaságba meny- 
nyen, és magát mutogassa.

Farkas
Hála Istennek: hogy vagy csak ezt-is ki-hozhattuk belőlle.

Julis
Én bizonnyára fejeltt csizmádat se adnám-ki a’ házbúi: hogy valaki csak egy 
percentésig hordozza. Az aszszonyok az aszszonyi, a’ Firfiak a’ firfi ruhát köl
csönözzék másnak.

Igazi Ferkó
Szépen kért engom Léna, te pedig akkor itt’-hon nem voltál. Mit tehettem 
volna?
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Julis
Hozd a’ fátyolt viszszá.

1145 Igazi Ferkó
Csak békesség legyen, tüstént viszá hozom.

Julis
Másként soha hazamba bé-nem-lépsz.

Igazi Ferkó
uso Mind a’ Feleségemnek, mind főképpen ama kutya-nyelvű farkasnak jó feny- 

köveik vannak. Éles a’ nyelvök, mint a’ milling. Ugyan-csak meg-jártatták ve
lem a’ száraz táncot. Jaj! Jaj.

Farkas
Hallod: hogy fohászkodik, mint a’ Kereke-törött kocsis. Ugyan-lódul a’ ven- 

1155 dég-fogadó felé.

NYOLCADIK RÉSZ. 

Kétséges ki-menetel.

Julis
Látod, Farkas, minő keserves az a’ jó Gazd’-aszszonnak: ha rósz Férjre talál? 

ибо Farkas
De már az igaz. -  Hanem /: aszszonyom :/ mi fizetést adsz azért; hogy Uradnak 
tolvaj ságit ki-nyilatkoztattam néked?

Julis
Én-is /: ha egyszer meg-házasodol:/ meg-fogom jelenteni neked: ha Feleséged 

1165 meg-lop.

Farkas
Jaj, mikor esik ez meg? Az-után: ki-lophat-el attól valamit, kinek semmie sincs. 
Egy nyomorult testem, és egy véttkes lelkem. Veszsz-el Urastul. Innent-is ki
hűltem. Hová mennyek: hogy jól lakhassam? Ki megyek /: Csöpörke felé :/ a’ 

m o  pázsitra. Talán lúd-aprólékot találok. Vagy onnét visgalom meg, melyik ké
mény füstölög. Soha nem éheztem életemben ennyi üdéig.

Igazi Ferkó
El-hordották immár magokat. Oh, fullankos nyelvűek! Azt gondolta Felesé
gem: hogy /: midőn házát mind-addég meg-tíltotta, még a’ fátyolt viszszá nem

1174 a’ <palásto> fátyolt
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1175

1180

1185

1190

1195

1200

1205

viszem :/ engemet üldöz; mint-ha más hajlékaim nem lennének itten. Mire va
lók a’ korcsmák? -  El-megyek mind-az-által Lénához, és /: hogy otthon Felesé
gemet le-csendesithessem :/el-kérem tőlle a’ fátyolt. És ime, Magajön-ki Léna.

KILENCEDIK RÉSZ. 

Lénának tévelgésse.

Igazi Ferkó 
Jó estét, Léna!

Léna
Te pedig ide kint állaszsz?

Igazi Ferkó
Valamire kérlek. Add-viszszá kérlek azt a’ fátyolt, melyet néked ajándékoztam. 
Mindent meg-tudott Feleségem. Csak éppen az a’ fátyol dughattya-bé szájját. 
Helyette olyast csináltatok néköd: hogy magad-is el-bámúlsz bele.

Léna
Hiszen azt már a’ hím-varróba-is vitted. El-vitted a’ haj-tűt-is.

Igazi Ferkó
Én ezekrűl semmit se tudok. Hiszen /: minek-utána kezedhez vetted :/ tüstént a 
Város’ házához mentem. Az-olta nem láttalak.

Léna
Te vagy enyelegsz; vagy meg-akarsz csalni.

Igazi Ferkó
Egygyiket se akarom. Csak hogy éppen Feleségem’ szája bé-zárattassék. Add- 
viszszá-kérlek: másként el-vesztyük hírünket.

Léna
Köz-mondás a’ Magyaroknál: egy Rókánál két bőrt le-nem-húzhatni. El-vitted 
egyszer a’ fátyolt. Én arra nem kértelek: hogy hozzám hozd -  a’ többit ércsd- 
reá. Tovább látok én, /: hallod :/ mint te gondolod. Vidd-viszszá a’ fátyolt 
Onnént, a’-honnént viszszá-kérheted. Én pedig azt mondom: soha ebbe a’ foga
dóba bé-ne-lépj: mert egygyenként töröm-ki Záb fogadat.

Igazi Ferkó
Haragosan beszélsz. -  Hallod-é, Léna! -  Még egy szóra.

1203 <k>töröm ki
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Léna
Végy magadnak bolondot.

Igazi Ferkó
Ez-is pokolba ment.

1210 Léna
А-mint mondám: soha ide ne jöjj.

Igazi Ferkó
Már én most ki-vagyok? -  Ott’-hon Feleségöm haragszik: hogy a’ fátyolt el
loptam. Itt Léna pattog: hogy tölle viszszá-kérem. Akár erre, akár arra, egy a’ fi

nis zetés. -  El-megyek. Talán lesznek még oly barátim, kiktűl Tanácsot kérhetek.

ÖTÖDIK SZAKASZ.

A’ TÖRTÉNET’ KI-MENETELE.

ELSŐ RÉSZ.

Uj tévelgés.

1220 El-nevezett Ferkó
Igen gondatlanul cselekedtem, midőn az ersény pénzt Gecinek kezeibe adtam: 
mert talán eddig a’ tele-hordóba rejtette-el magát véle.

Julis
Szeretném tunni: hol tébolyog most az én Uram. De íme, amott látom ő-kegyel- 

1225 mét. Hála Istennek: viszszá-hozza fátyolomat-is.

El-nevezett Ferkó
Ugyan hol múlat eddég Geci, az a’ Csávába való Szolgám?

Julis
Hozzája megyek, és érdeme szerént meg-is-szóllítom. Nem szégyenleszsz ev- 

1230 vei a’ lopott jószággal elömbe jönni, Te szép virág?

El-nevezett Ferkó 
Mi tatár lelt aszszony?

Julis
Még szóllani-is mersz?

1213 fátyolt <tölle> el-loptam 1217 Történet
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1235 El-nevezett Ferkó
Még szóllani-is mersz? Mér-ne-szollanék? Semmit se vétettem.

Julis
Be tűrhetetlen dolog ez!

El-nevezett Ferkó
1240 Hallod-é, aszszony! mért nevezték Kutyának Kára-Marist Tápén?

Julis
Nem tudom.

El-nevezett Ferkó
Tudom ám én. Latd azért: mert /: valamint a’ Kutya :/ mind az ösmerőst, mind 

1245 az ösmeretlent meg-szokta ugatni.

Julis
Én ugyan készebb vagyok özvegyül élni; mint ezen kutya-beszédidet hallani. 

El-nevezett Ferkó
Akár Uraddal élly; akár a’-nélkül; nékem mind-egy. Talán szokásba vettétek: 

uso hogy az idegeneket haszontalan beszéddel tárcsátok?

Julis
Nem szenvedem. Özvegyül akarok élni.

El-nevezett Ferkó
Élly, akár meddég akarsz. Azzal nékem nem ártaszsz.

255 Julis
Azt hazuttad ez-előtt: hogy el-nem-loptad a’ fátyolt. Hát az micsoda? Te lelkem 
vesztő! Nem szégyelleszsz ezen Orcával előttem állani?

El-nevezett Ferkó
Hátrább az agarakkal aszszony. Mered-é azt mondani: hogy én Tolvaj vagyok? 

гео Hallod-é? itt’ a’ Város’ haza. Tüstént el-fogatlak; mint egy rágalmazót. Nézd-el 
őtet: minő merészsége a’ kutya-nyelvűnek.

Julis
Látom: hogy magam nem érek vele. Várrá: tüstént ide-hivatom édes atyámat, és 
előtte minden embertelenségedet ki-nyilatkoztatom. -  Mennyen valaki: hivja 

265 elő az Öreg Lengyelt -  Várrá: laksz ma a’ garasért.

1247 élni; <mint> mint 1265 [A L en d va i nevet Dugonics elfelejtette átjavítani.]
1263 Varrá
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1270

1275

1280

1285

1290

1295

1300

El-nevezett Ferkó
Ejnye! kutya-parancsolták! talán még meg-is-akamak fogatni?

Julis
A’ Fátyolt el-lopni, és a’ hajtűvel egygyütt a’ Fogadóba bé-enni, ez e’ a’ jám
borság?

El-nevezett Ferkó
Ugyan kérlek: mond-meg igaz lelkedre: ki vagyok én?

Julis
Imhol jö édes atyám; majd meg-mondgya az: kinek köllene lenned. Mond most: 
hogy őtet sem ösmered.

El-nevezett Ferkó
Azt a’ vén Szerszámot soha életemben nem láttam.

Julis
Szokásod szerént mindenkor hazudsz.

másadik RÉSZ.

Öreg Lengyelnek panaszszai.

Lengyel
A’-mint öregségöm engedi; csak úgy léphetek. De ezen lassú járasom-is mely 
nehezemre esik, én tudom; a’ Fiatalság nem hiszi.
Élőbbem gyorsaságom el-hagyott. Éltem ám én-is világomat valaha. Már most 
mi vagyok? A’ meg-szedett szőllőben omlásra hajlott Gunyhó. Még a’ bodza- 
fának-is jó Napot mondok. Le-űlök mellé, és ott pihenem-ki magamat.
De azt köszönhetőm még-is Öregségömnek: hogy az a’ szél el-hagyott, mellyel 
béllelve vannak a’ mostani ifiak. Erőm ugyan el-fogyott; de meg-jött az ész, az 
értelem, és a’ jó tanács. Azért-is azt vélem leg-szerencsésebb városnak, mely
ben az ifiúság erővel, az Öregek észszel dolgoznak.
Mind-ezeket, és ezekhez hasonló többeket ezerszer-is-emlegettem én az én 
leányomnak, midőn még laplikáját a’ szél-fújta, és kezeim alatt tartottam. Intet- 
tem-is elégszer: ha hogy egyszer a’ pártát és fodort le-teszi, és a’ kontyot fel
veszi; öreg emböröknek tanácsosokkal éllyen; és fiatal szelének békét 
hagygyon.
Hihető: hogy ezen jó tanácsimat farba-rugta. Míg: ha Urával nem kötekedik: 
mert hogy erre jöjjek, meg-üzeni vala. Nem-is szokott máskép lenni az olyan 
menyecskéknél: kiknek nyelvök pereszlennyökkel versent-pörög; Kik Uraik
nak fejökre akarják a’ kontyot; magokéra a’ süveget. Akar mi légyen; meg-

1282 [Hiányzik a szerepnév.]
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tudom. De íme, leányomat látom Urastul amott állani. A’ lesz; a’-mit gondol
tam. Leányomat szollitom-meg leg-elől.

HARMADIK RÉSZ. 

Lengyel Julissal

1305 Julis
Elejébe megyek édös atyámnak. Hozott Isten, édös aty!

Lengyel
Magam-is iparkodtam, Fiam.

Julis
Bio Széket ide. Űllyön-le, Uram-atyám.

Lengyel
Borúit ábrázattal jövél előmbe. Mért távozott-el Ferkó úgy-annyira tolled? Ki 
kettőtök között a’ vétkes?

Julis
ms Én ártatlan vagyok. Ugyan-ezért nem lakhatom Férjemmel. Kérlek: még ma 

szabadics-meg tőlle.

Lengyel
Te /: a’-mint látom :/ a’ párás életnek Arany-lánccát nem akarod szemenként 
fel-óldani; hanem egyszerre el-tépni. Mért akarod az el-válást?

иго Julis
Mert belőllem csúfot üz az a’ Gyöngy-virág, a’-ki amott áll.

Lengyel
Lám a’ perleködés. Ej, Juli-Juli! hányszor mondttam én azt néköd: vigyázz ma
gadra, és hozzám árulkodni ne jöjj.

ms Julis
Én errűl nem tehetek.

Lengyel
Hányszor rágtam füledbe: Uradnak engedelmeskedgy; ne kukucskálly utánna? 
ne sokat visgáld úttyait?

1323 porleködés

757



1330 Julis
Tehát midőn ő mindenemet bé-iszsza; én /: mint a’ bálvány :/ szótalan legyek? 

Lengyel
Jól cselekszi: hogy azokat teszi: és ha így bánsz Uraddal, még inkább cselekszi. 

Julis
1335 Minden illő-fillő Cinkosokkal jádzik, táncol, és iszik.

Lengyel
Ugyan szaporán foly nyálad, midőn Urad moslékába akad. Azt akarod talán: 
hogy miattad bé-dugja torkát? vagy csupa fickóval éllyen? Kévánhatod-é azt 
tőlle: hogy máshoz ne Ígérkezzék? Ott csomót kössön gégéjén? se ögyék? se 

1340 igyék? Akarhatod-é azt: hogy veled egygyütt a’ rokkához űllyön, és ott ragja a’ 
szöszt? Ő mosogassa a’ pelenkát? Kévánhatod-é: hogy ö Hes-másézza-el a’ 
szomszéd tyúkokat? Ezek /: leányom :/, /: hogy magyarosan ki-mondgyam :/ 
szamár kévánságok.

Julis
1345 Édös atyám! nem azért hívattalak ide: hogy engem’ dorgálly; hanem: hogy 

Uram’ pajkosságainak vess véget.

Lengyel
Ö se veszi pénzen a’ dorgálást, ha vétkes. De mivel ő tégöd’ Tisztesseges ruhá
ba jártat; Konyha-eszközökkel, szolgákkal és szolgálókkal bővelködöl; köteles 

uso vagy arra: hogy eszeddel élly. Nem férhet két éles pallos egy hüvelybe, ne-is 
gondold.

Julis
Nem bánom tehát: prédállya-el takarmanyinkat; magam /: mint kis-ujjam :/, oly 
mezítelen maradgyak.

üss Lengyel
Ezt roszszúl cselekszi, ha cselekszi. Ha pedig ő ebben Ártatlan; te vagy a’ vét
kes: mivel ki-akarsz fogni Uradon.

Julis
Most-is karján a’ Fátyol, kezében a’ haj-tű. Mind-ezeket amott itta-bé. 

ибо Lengyel
Hogy ihatta-vólna-bé; mivel kezei között vannak. Léna nem adgya-viszszá, a’- 
mit kezeibe-kap. De én Ezeket magától akarom meg-tudni. Jöszte előbb, édes 
kedves Ferkóm.

1342 szom scozéd 1362 Joszte
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1365

1370

1375

1380

1385

1390

NEGYEDIK RÉSZ.

El-nevezett Ferke) Lengyellel.

El-nevezett Ferkó 
Mit akarsz, jó Öreg?

Lengyel
Mond-meg /: édös Ferkém :/ miért vagy ily komor-kedvű? Miért vesztetek- 
öszsze egy-mással?

El-nevezett Ferkó
Akár ki légy Öreg, ‘s-akár-mi neved; imhol két újjam! Esküszöm!

Lengyel
Hadd-el az esküvést, mire eskünnél?

El-nevezett Ferkó
Hogy én ennek az aszszonságnak soha nem vétettem; és ha csak egy-szer-is vol
tam szobájába-Házába; süllyedgyek-el e’ helyenn.

Lengyel
Van-é eszöd; midőn ezt kévanod Magadnak? Miként tagadhatod: hogy 
szobájaba-Házaba voltál; midőn egész esztendőkig nála laksz?

El-nevezett Ferkó
Mered Te azt mondani: hogy én ennek az aszszonnak szobájában lakom? 

Lengyel
Te pedig tagadhatod-é?

El-nevezett Ferkó 
Tagadom hólttomig.

Julis
Szemtelenül tagadod, ha csak e’ mái Napot nem érted, mert ennek nagyobb 
részszét szobámonn kivűl töltötted. Magadnál senki se tudgya jobban: hol 
kóborlottál.

Lengyel
Hallgass, Aszszony! ne locsogj! -  Tehát /: Ferkó :/ e’ napnak Nagyobb részszén 
nem voltál oda haza? Hol jártál?

1387 <L>Julis
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1395
El-nevezett Ferkó 

Hol jártam volna?

Lengyel
Azt te leg-jobban tudod.

Julis
Tudgya ő azt, de nehéz a’ gyónás, 

нов Lengyel
Eleget nyájaskodtál, Ferkó. Vald-ki egyszer az igazat.

El-nevezett Ferkó
Mi közöd velem, Csacsi? Kik vagytok, hogy engöm’ boszszontoni mertek? 

Julis
m os Latd atyám! hogy szikrázik szeme, hogy tekeri nyakát. Bomlik immár sütni- 

valója.

ÖTÖDIK RÉSZ.

El-nevezett Ferkónak tettetéssei.

El-nevezett Ferkó
ню Mivel ezek engöm’ erővel bolondnak akarnak tenni; azzá teszem magamat. De 

meg-ij esztelek ne-búsüllyatok.

Julis
Atyám-Atyám! hogy nyujtódzik, hogy áhsítozik! Hová fussunk: mert mög-ösz? 

Lengyel
m i s  Ide felém, Juli.

El-nevezett Ferkó
Hajrá Bramaksa! Hová hívattsz engömet? A’ vadászatra-é ama Nádas erdőbe? 
Hallom, de el-nem-mehetek, mert az az Vén-kos körösztűl állya utamat. Osztán 
az a’ Fehér kanca-is rugdalódzik ellenem.

иго Lengyel
Várrá Kutya-vér; meg-tanítalak emberségre!

1417-1419 [E sorok aláhúzva.]
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1425

1430

1435

1440

1445

1450

El-nevezett Ferkó
Ime parancsollya Bramaksa: hogy én Annak a’ Vén-csoroszlának élét meg- 
tompicscsam, Szemét/: pipa-szár gyanánt:/ ki-süssem.

Julis
Oda vagy, édös atyám! Szemeidre céloz.

El-nevezett Ferkó
Be jó, mikor az embernek esze nincs, mert nem vesződik vele; de jobb még-is, 
ha van: mert tud vele élni. Engöm’ akarnak bolondnak tartani, és nékik nincs 
eszök.

Lengyel 
Hallod-é, Juli?

Julis
Hallom, Uram atyám.

Lengyel
Maradgy itt. Én emberekért megyek: hogy ezt a’ szilaj bikát meg-kötöztessem. 

El-nevezett Ferkó
Nem veszem tréfára szavait: bizonnyára le-kötöztethet. Még jobban kell őket 
meg-ijesztenöm. Ki-nem-ereszti ökleimet: hogy amazoknak fogaikat ki
verjem? Ha el-nem takarodnak, meg-cselekszem Bramaksa, parancsaidat.

Lengyel
Menny-haza édes leányom: mert öszsze-zúz.

El-nevezett Ferkó
No már azt a’ Tüskére-valót el-kergettem innént. Bár csak ezt a’ hattyú-apátul 
származottat, ezt a’ tisztátalant, ezt a’ hantos-hátú Tevét-is meg-szalaszthat- 
nám! Meg-van a’ parancs. Én annak az Odvas Fának dongáit bé-töröm avval a’ 
bottal, melyet kezébe hordoz.

Lengyel
Gyere csak közelebb hozzám, gyere: ha hátadon nem terem ez a’ furkó. Mivel 
ebbel jádzom, bot-is vagyon kezembe.

El-nevezett Ferkó
Új parancsod szerént, Bramaksa, annak a’ Vén-dudának fejét bé-horpasztom. 
Hozzatok egy bárdot a’ Mészárosoktúl. Gyomrábúl pacalt csináltátok, és a’ Ci
gányoknak el-adom.

1423-1424 [E sorok aláhúzva.] 1446-1447 [M eg-vantó \ kezdve végig aláhúzva.]
1439-1440 [K i-nem -eresztitő l kezdve végig aláhúzva.] 1452-1454 [E sorok aláhúzva.]
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1455

1460

1465

1470

1475

1480

1485

Lengyel
Ejnye, kutya-parancsolta rósz embere -  Hát hä meg-cselekszi?

El-nevezett Ferkó
Bramaksa, igen sokat parancsolsz. Most én szilaj Csikókat fogok a’ kocsiba. 
Izibe föl-űlök, és arra a’ Vén-kátyúra hajtok. Kezembe már a’ gyöplű. Có-fel 
szarvas, hajsz kedves!

Lengyel
Reám akarsz-é hajtani?

El-nevezett Ferkó
Rád rugaszkodom, azt parancsollya Bramaksa. De ki az, a’ ki az Istrángokat 
meg-oldgya? Tüstént körösztűl járok rajta. Ni a’ lőcsöt-is el-akarja venni valaki.

Lengyel
Be nagy ereje bolondgyának. Istenem, eszénn volt ez előtt: most azon túl esett. 
Nékem orvosért kell mennem. Több szem többet lát. Több kéz, hamar kész.

El-nevezett Ferkó
Vallyon el-mentek-é? Egy gyet se látok közűllök. Istenem! azt akarják: hogy 
erővel meg-bolondűllyak. Sietnöm-köll kocsimhoz: hogy Kecskemétre viszszá- 
mehessek. Mert /: csak az-előtt:/ azt mondá az az el-kopott Köszörű-kő: hogy 
meg-kötöztet. Ki-tudgya: ha nem jövendölő-é? Meg-ne-mondgyátok pedig né
ki: merre vettem utamat.

HATODIK RÉSZ. 

Lengyel az Orvossal.

Lengyel
Szeretem Uram: hogy hamarjában Öszsze-jöhettünk. Mert az Orvosságra-is ha
mar vagyon Szükségünk.

O rvos
Minő a’ Nyavala? talán dühösködik? Vagy hagymászban vagyon? Talán a’ kór
ság bántya?

Lengyel
Mit-is mondok kérdéseidre! -  Ha betegségét tudnám; magam-is meg-gyógyí- 
tanám. Tudd-meg Orvos, osztán Orvosold-meg azt.

1458-1460 [E sorok aláhúzva.] 1473 jövendolő-é
1464-1465 [E sorok aláhúzva.] 1481 dühösködik
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O rvos
A’ Betegségnek ki-tudássa nálunk /: kik igazán szóllani akarunk :/ leg-nehe- 
zebb. De ha egyszer ki-tanúlhattyuk: markunkban a’ betegnek élete. Tudomá
nyomnak bizonságára fogadom: hogy nem sokára Vejed föl-gyógúl.

uw Lengyel
Pöki markát; csak meg-ne-nyálazza.

O rvos
No mennyünk tehát hozzá. Mi tartóztat bennünket?

Lengyel
1495 Csak az: a’-mit még akarok mondani.

O rvos 
Mi az?

Lengyel
Vele sok szóba ne eredgy. Mert vége nem lesz, mint a’ Szent-iván’ énekjének.

1500 O rvos
Gondom lészen reá.

Lengyel
És íme közelít a’ Nyavalás. Rajta, Orvos Úr.

O rvos
isos Vögyük észre: mit csinál.

HETEDIK RÉSZ. 

Igazi Ferkó az Orvossal.

Igazi Ferkó
E’ mái nap, ellenköző napom. Azt gondolám: hogy a’-miket alattomosan tet- 

1510 tem, suttomban-is maradnak; és íme mindeneket ki-föcsögött Farkas, az a’ go
nosz Inas, kinek ma bélébűl ha húrokat nem kamóltatok; akár mi legyek! -  Ez a’ 
Gonosz Léna-is /: midőn tölle viszszá-kértem a’ Fátyolt :/ azt hazudta: hogy 
viszszá-adta immár. Szerencsétlen óra, melyben ma reggel fel-keltem.

sis Lengyel
Hallod-éjól: mit beszéli?

1503 közelít 1507 Fe<k>rkó
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O rvos
Magát szerencsétlennek mondgya.

Lengyel 
Menny hozzá.

1520 O rvos
Egésséggel Ferkó. Mért nem maradsz Ott’-hon? Ez az estti szellő /: ezen 
állapotodban:/ nagyon meg-árthat.

Igazi Ferkó
Előbb Kovács, most Orvos.

1525 O rvos
Érzed immár a’ járvánt?

Igazi Ferkó
Akaszszanak-fel, Ló-nyúzó.

O rvos
1530 Lengyel úr! egy szántó-földnyi Orvosság köll ennek; akkor-is alig gyógyulhat-ki.

Lengyel
Vallyon miért?

O rvos
Nagy a’ bolondgya, mohon-is kezdi. Hallod-é, Ferkó: mi kódorog mostan 

1535 eszödben?

Igazi Ferkó
Mért kerdezed ezt?

O rvos
Vörös borral élsz-é? avvagy fehérrel?

1540 Igazi Ferkó
Bor-söprő. Láb-mosadék.

Lengyel
Kezdi immár bolondgyát, hallod-é?

Igazi Ferkó
1545 Kérdezzed azt-is: rubin-színű kenyeret öszöm-é vagy agyaggal élek? Hal-héj- 

jasok-é madaraim? Tollasok-é halaim.

1521 Egésseggel
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1550

1555

1560

1565

1570

Lengyel
Adgy valamit innya: mert körösztűl-futtya májját, egészen meg-tárosodik. 

O rvos
Meg-szokott-é némelykor keményedni szemed’ héjjá?

Igazi Ferkó
Talán Sáska vagyok, mint Te.

O rvos
Nem morog néha gyomrod?

Igazi Ferkó 
Morog: ha üres.

O rvos
Helyesen. -  Alhacc-é egész reggelig? Vagy sokszor föl-ébredel éjjel?

Igazi Ferkó
Ha adóssagimrúl gondolkozom, nem alhatok. Veszsz-el kérdéseiddel egygyütt.

NYOLCADIK RÉSZ 

Beszéd-fordítás.

O rvos
Csak azt nem szeretem Ferkóban: hogy /: minden bolondsága mellett:/ goromba. 

Lengyel
De ez a’ gorombaság még semmi ahhoz képpest, melyet felesége előtt mutatott. 
Őtet veszett-kutyának, és tudgya: még minek-is mondtta.

Igazi Ferkó 
Én neveztem-é?

Lengyel
Ismétt félre beszéli.

Igazi Ferkó 
Én neveztem-é?

1548 körosztűl
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1575

1580

1585

1590

1595

1600

1605

Lengyel
Te-Te-Te. Ki Isten-mi-atyánkkal-is fogadtad: hogy körösztűl hajtod rajtam a’ 
kocsit. Ezeket szádbúi két füleimmel hallottam.

Igazi Ferkó
Én pedig jól tudom: hogy a’ Prófunt-házat meg-loptad, ki-gördítöttél belölle 
vagy hat hordót, ezért a’ deresre fektettek, és jól meg-nadrágoltak. El-felejtötted 
talán: hogy a ’ hal-piacon éjjel apádat meg-őlted; Anyádat pedig a’ Ficsóroknak 
el-adtaö? -  De lelkem, ha hazugságra kél a’ dolog; enyim a’ nyereség.

Lengyel
Fogj hozzá immár. Látod: hogy a’ beszédbe adgya-ki bolondgyát.

O rvos
így én evvel semmire se mehetek. Hanem tudgya-é, Lengyel Ur: mi tevők lö- 
gyünk vele: Hozassuk őtet az én házamhoz.

Lengyel
Úgy gondolod tehát?

O rvos
Igen-is: mert ott jobban észre-vehetem változássait. Szűkén tartom gyomrát. 
Meg-szorítom Gégéjét. Csomót kötök torkára.

Igazi Ferkó
Én pedig tégedet lábadon-fogva akasztalak-fel. Hat egész nap öklelem oldal
bordáidat -  Valamint köszönnek, úgy fogadom-el.

O rvos
Szaporán -  szaporán emberekért, kik ezt a’ bolondot hozzám vezessék. 

Lengyel
Hányán lesznek elegenn?

O rvos
Bolondgyára nézve, vagy négyen.

Lengyel
Tüstént itt lesznek: csak valami-képpen el-ne-szaladgyon. Jól vigyázz reá. 

O rvos
Sőtt én megyek előre haza: hogy-а’ Patikából szereket hozassak, és addég-is el- 
készícscsem az Orvosságokat.

1575 körösztűl 1581 el-adtak
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Lengyel
Mennyen hát az Úr. Ezt én tüstént el-vitetem innént.

O rvos
Megyek tehát.

1610 Lengyel
Megyek én-is az emberekért.

Igazi Ferkó
El-ment Lengyel-ipam. El-ment az a’ Hóhér-is. Ugyan mi lehet annak oka: 
hogy minden ember bolondnak tart? Soha nem emléközöm: hogy valaha félre 

1615 beszéltettem volna. Ösmerem az embereket; velek okosan beszéllek, még-is 
esztelennek mondanak. Mit cselekedgyem immár? Haza mennyek? De Féle
ségűmnek átkozódássait ki-nem-állhatom. Lénához-é? Penzembűl ki-fogytam, 
reám se néz. Csak majd itt kódorgók valahol. Talán meg-könyörűlnek rajtam és 
valahová rostélyos pecsenyére hivnak.

1620 KILENCEDIK RÉSZ.

Geci Magányosan.

Geci
A’ jó szolgának nem lehet nagyobb dicsérete: mint mikor azon dolgait, melyek 
Urátúl reá-bízattak, szorgalmatosán el-végzi. Sokszor pad alá kell az álmot te- 

1625 metni, és az ott-hon-valókra-is ügyelni.
Nagyobb gondgya légyen hátára, sem-mint torkára; láb-szárára-is, sem-mint 
gyomrára.
Gyakran emlékezzenek-meg a’ rost szolgák, minő fizetéssök légyen. Bika-csik, 
Békó, Tatar-korbács, Keresetlen-fa, éhség és koplalás.

1630 Én ezektűi tellyes életömben tartottam, azért-is magamat a’ jó szolgák közé szám- 
laltatni kevántam. Mert csak könnyebben szenvedhetem a’ fenyitő szavakat, 
mint a’ sújtó botokat. Jobb szívvel-is őszöm azt a’ kenyeret, melyet a’ lovak őr
iének, mint azt, melyet magamnak kellene örlenem.
Föl-töttem tehát magamban: hogy, Uramnak parancsolattyára, mindég talpon 

1635 legyek, és szemesen szolgállyak. Lássák a’ többiek, miként viselik magokat; én 
tudom kötelességömet. Mi hasznom benne: ha rósz vagyok? Avval az erővel jó- 
is löhetök.
Azok a’ szolgák igen Gaz-emberek, kik a’ tányér-virágnak természetivel bír
nak. Valamint ez a’ napra fordul, úgy azok-is a’ Nap-korcsmája felé fordúlnak.

1611 embereké<s>rt 
1618 könyörülnek 
1622 [Hiányzik a szerepnév.] 
1626 határa

1632 nimö 
1632 lővak 
1639 kor<o>csmája
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1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

Még gazabbak azok: kiknek mind hátok, mind Orcájok bocskor-bőr. Azokból 
szoktak nagy hasznot venni az Urak, kik /: midőn valahová küldetnek :/ otthon- 
nem-felejtik eszöket.
Én-is úgy bántam Társsaimmal, a’-mint Uram mondotta. Őket a’ Nap-korcsmá
ba vittem. Bort adattam nékik-is; jól-is laktattam. Gondom volt arra-is: hogy a’ 
Ficsórokkal öszsze-ne-veszszenek. Csak éppen most jöhettem viszszá. Re
méltem: hogy Uram meg-dícsér. De félek attúl-is: nehogy /: késő-jöttöm m iatt:/ 
meg-neheztellyen reám. Kolompozni fogok, hogy itt-létemet meg-tudgya. 
Hallyátok-é? Ki van-itt? Mondgyátok-meg Sinai Ferenc-Umak: jöjjön-ki egy 
szóra. Hiv-szolgája keresi. -  Látok egy-ne-hányat ki-jönni. Ebből én semmi jót 
nem reméllhetek. Itt kell maradnom.

TIZEDIK RÉSZ.

A’ Hajdúknak csinnyok.

Lengyel
Hallyátok-é, Hajdúk, Pálinkás üvegötökre kértek benneteket /: mert nagyobbra 
nem-is kérhettek :/ hogy, a’-mit oda-bent mondottam, azt serényén végbe vi
gyétek. Akár-miként kér benneteket a’ Vöm; semmit se gondollyatok véle. Nem 
láttyátok: hová vette magát. Eredgyetek no. Fogjátok-fel, és vigyétek az Orvos
hoz. Én-is oda megyek. Ott várlak-meg bennetöket. Mit állótok, Malé-szájúk?

Igazi Ferkó
Ugyan mit akarnak ezek a’ Hajdúk: hogy úgy kerülgetnek? -  Hallyátok-é? Állya- 
tok-meg! -  Mit akartok? -  Jaj, Istentelenek! hová hurcoltok? -  Szegedi Polgá
rok! jöjjetek segicscségemre!

Geci
Ugyan mi dolog ez? -  Uramat fojtogattyák a’ hajdúk.

Igazi Ferkó
Ugyan van-é valaki, a’ki segíteni akarna?

Geci
Én vagyok itt, Uram! semmit se félly.

Igazi Ferkó
Akár-ki-légy ösmeretlen ifiú; verd-el ezeket a’ hajdúkat. Én ártatlan vagyok. 

Geci
Azon vagyok: hogy oltalmazzalak. Inkább én veszszek-el, mint Te. Szúrd-ki 
annak a’ szemit! En emennek bajuszszába esem.

1644 [nékik-is  betoldva.] 1655 serényén
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Igazi Ferkó
1675 Hordgyátok-el magatokat.

Geci
Én ennek bajuszszát tartom. Öklözd.

Igazi Ferkó 
Ti Gyilkosok!

1680 Geci
Ti haramják -  Üssük uram!

H ajdúk
Szaladgyunk.

Geci
1685 Ereszszétek-el előbb Uramat.

Igazi Ferkó
Lapícsd jobban hátát.

Geci
Im-hol-e! -  Ez-is a’ tiéd, ki utóllyára maradtál -  Jaj be-el-fáradtam -  Öklöm-is, 

1690 tenyerem-is fáj: mert mind a’ kettő dolgozott. Öklöm hátat; Tenyerem pofát 
vert.

tizen-egygyedik  rész . 

Ismetti tébolyodás.

Igazi Ferkó
1695 Köszönöm, édös Fiam: hogy segítettél. Ha te nem voltál volna; eddég talán az 

alsó tömlöcbe volnék. Igen ebül valék.

Geci
Nagyon szeretem: hogy üdeje-kor jöttem.

Igazi Ferkó
i 700  S oha alkalmatosabb üdőbe nem j öhettél volna.

Geci
Ha ezen töttömet oly nagyra böcsüllöd, csak egygyet kérek ennek jutalmául. 

Igazi Ferkó
Ha tőllem ki-telhetik; szivesen.



1705 O E C I

Esztendőm ugyan ki-nem-telt. Engedd-el a’ hátra-maradtt két holnapot. Haza 
kévánkozom. Régen nem láttam otthonosimat.

Igazi Ferkó
Én ereszszelek-é haza?

ню Geci
Te igen-is. Mivel én tartottam-meg benned a’ lelket; el-engedheted a’ két hó-napot. 

Igazi Ferkó
Van-é eszöd ifid? Te bennem meg-csalatkozol.

G eci
ms Hogy-hogy csalatkoznék-meg, Uram?

Igazi Ferkó
Én Urad nem vagyok.

Geci
Nem-is-köll nekem ögyébb.

иго Igazi Ferkó
De ennek-előtte se voltam.

G eci
Ho-ho! e’ már igen sok.

Igazi Ferkó
1725 Sok bizony az, a’-mit velem töttél. Ezt tulajdon szolgámtúl se várhattam volna. 

Geci
Te tehát nem vagy immár Uram?

Igazi Ferkó 
Nem vagyok.

изо Geci
Engedd-meg: hogy én se legyek szolgád.

Igazi Ferkó
Az én részeimül, szívesen. Menny arra orrod után, a’-merre két szemeid vezetnek.

1711 <m>Mivel
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Geci
1735 Élly sok esztendőket, Nem-Uram.

Igazi Ferkó
Mind szárazzon a’ Vízig. De jó tétemenyödrűl meg-nem-feletközöm, még élek. 

Geci
Uram, /: noha immár szabad betyár vagyok :/, el-megyek még-is a’ Nap-korcs- 

1740 mába: hogy onnént haza-hozattassam holmidat.

Igazi Ferkó 
Holmimat?

Geci
Igen-is a’ Bugyorokat.

1745 Igazi Ferkó
Eredgy már: mert meg-untalak.

Geci
Nem sokára itt leszek.

1750

tizen-kettedik  rész . 

Igazi Ferkó magánosán.

Igazi Ferkó
El-ment tehát ez-is! -  Csudálatos dolog! -  Ösmerősseim bolondnak tartanak, ez 
az ösmeretlen szolga ép eszűnek lát. Enyimek meg-nem ösmemek; ez az ösme- 
retlen ösmér. Sőtt azt fogadta: hogy holmimat-is tüstént elő-hozattya.

1755 Fejembe nem férhet hogy lehessen-ez-meg. Hasonló az álomhoz. Ennek a’ Csu
dálatos esetnek vége-is csudálatos lészen.
Addég-is Lénához megyek, és el-kérem a’ fátyolt. Talán enyelgett: midőn azt 
mondotta: hogy viszszá adta immár.

tizen-harmadik  rész . 

ибо El-nevezett Ferkó, és Geci

El-nevezett Ferkó
Hogy te az-óta, és /: a’-mi több :/ csak épen ez-előtt velem voltál, minek-utánna 
a’ Nap korcsmába kűldöttelek? Az lehetetlenség.

1751 [Hiányzik a szerepnév.] 1754 [is betoldva.]
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1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

Sőtt, /: a’-mint mondám :/ csak éppen most mentettelek-ki a’ Hajdúknak körmeik 
közűi, kik téged’ /: valamint egy rabot:/ úgy meg-ragadtanak itten. Te engöm’ 
az Istenre kértél: hogy segícscselek. Ugy-meg-ijedtél pedig: hogy /: minek-utá- 
na meg-szabadítottalak :/; Gecidet, /: azt a’ hív szolgádat :/ meg-nem- 
ösmerted. El-eresztettél mind-az-által magadtúl, és szolgálatomnak két hónap
ját el-engetted. Most pediglen /: minek-utána azt mondottam: hogy holmi 
Jószágunkat a’ Nap-korcsmábúl elődbe hozatom :/ más úton előmbe kerültél: 
hogy a’-miket előbb meg-ígértel, mind-azokat viszszá-mond. Csak úgy van az: 
ember fogad fogadást, eb a’ki meg-állya. Hogy ez mind igaz; bizonyomra mon
dom.

El-nevezett Ferkó
Héjjába fúvód bizonyodat. Én szabadítottalak-é-fel szolga-létedbűl? Én enged- 
tem-é-el a’ két hónapokat? Nézd-el ő-kegyelmét mely könnyen akarna a’ 
szolgálatbúi ki-múlni!

Geci

TIZEN-NEGYEDIK RÉSZ. 

Két Ferkók és Geci.

Igazi Ferkó
Esküdgyetek akár miként: még se hiszem: hogy a’ fátyolt, és a’ haj-tűt viszszá- 
adtátok volna.

Geci
Istenem! ugyan mit látok?

El -nevezett Ferkó 
Mit lácc tehát?

Geci
Abba a’ tükörbe tégedet látlak. Oly hasonló az hozzad, mint te-magad magad
hoz.

Igazi Ferkó (Gecihez:)
Üdvöz-légy, jó Fiú, ki engem’ a’ Hajdúk’ körmeik közűi ki-szabaditottál.

G eci
Ugyan /: kérlek :/ mi neved?

Igazi Ferkó
Azt el-nem-tagadhatom. Ferkónak hivnak.
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El-nevezett Ferkó
Sött inkább engöm’ hívnak Ferkónak.

Igazi Ferkó
1800 Én Kecskeméti szülemény vagyok.

El-nevezett Ferkó 
Ott lettem én-is e’ világra.

Igazi Ferkó 
Mit hallok?

isos El-nevezett Ferkó 
Az igazat!

Geci
Most ösmerem-meg Uramat. Én ennek a’ Szegedinek szolgája vagyok, és /: mi
dőn a’ hajdúk körmei közűi ki-mentettelek, azt gondoltam: hogy ö vagy :/.

Isio El-nevezett Ferkó
Geci! mit csinálsz; én Kecskeméti vagyok, Te vagy az én szolgám; ez Szegedi 
ember.

Geci
E’ két ember között majd el vesztem Uramat. Igaz bizonnyára: Ez a’ Kecs- 

1815 kemeti Ferkó az én Uram. Kend, Szegedi Ferkó keressen magának szolgát. Te 
vagy az én Ferkóm.

Igazi Ferkó
Én-is annak tartom magamat.

El-nevezett Ferkó
1820 Ugyan mi lesz még ma belüliünk. Téged tehát Ferkónak neveznek?

Igazi Ferkó
Annak igen-is. Sinai Gellértnek nevezték édes atyámat. Kecskeméten szület
tem.

El-nevezett Ferkó 
1825 Te származtál az én atyámtól?

Igazi Ferkó
Én a’ te atyádtól nem származtam; hanem az enyimtűl, kit Sinai Gellértnek ne
veztek.
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1830 íme az én Uram, Ferkó meg-ellett, és más Ferkét fiadzott -  Avvagy /: Úr Isten :/ 
hát ha ezek lesznek ama kettős gyermekek! kiknek egygyikéjért annyi hely
ségeket bé-jártunk. Félre hívom Uramat, és ezt néki meg-sugom! Uram, 
Ferko!

K ét Ferkók 
1835 Mi kell?

Geci
Nem hívom mind-а’-kettőtöket. Kivel jöttem én ma Szegedre?

Igazi Ferkó 
Velem nem jöttél.

1840 El-nevezett Ferkó 
Velem jöttél ide.

Geci
Te jöjj tehát hozzám.

El-nevezett Ferkó 
1845 Itt vagyok, mit akarsz?

Geci
Az a’ másik Ferko, vagy ravasz ember; vagy pediglen test-véröd. Hozzád oly 
hasonló mint viz a’ vízhez, és téj a’ téjhez. Apátok-is egy. Mind-a’-ketten Kecs
kemétiek. Ennek végére kell járnunk. Bízd rám a’ dolgot. -  Hallod-é, te másik 

1850 Ferkó: mond-meg: Ferkó-é neved?

Igazi Ferkó 
Az igen-is.

Geci
Az én Uramat-is Annak hívják. Kecskeméti Szülemény vagy; az én Uram-is. 

1855 Atyád Sinai Gellért; ezé-is az. Most én mind magammal mind veletek jót tehet
nék, ha akarnátok.

Igazi Ferkó
Meg-lesz annak ára.

Geci
i860 Ti Ikerek vagytok; az-az egy hasúak.

Igazi Ferkó
Ezt miként vittatod?

Geci
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Geci
Egygyüvé állyatok. Tehát Ferkó a’ te neved?

1865 Igazi Ferkó 
Az igen-is.

Geci
Az-é a’ tiéd-is?

El-nevezett Ferkó 
1870 Éppen az.

Geci
Sinai Gellért az Apád?

Igazi Ferkó 
Az.

1875 G eci
Hát a’ Tied?

El-nevezett Ferkó 
Az-is az.

Geci
Kecskeméten Születtél?

leső Igazi Ferkó 
Ott.

Geci 
Hát Te?

1885 El-nevezett Ferkó 
Én-is ott.

Geci
Kecskeméti laktodban mi jut eszödbe?

Igazi Ferkó
1890 Hogy édös atyám Dioszegre vitt engöm’; el-tévelyedtem, és el-szakadtam atyám-

túl.

1877 [A szerepnév olvashatatlanul javítva.] 1878 Hat
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1895

1900

1905

1910

1915

1920

El -nevezett Ferkó
Te vagy! te vagy! minden bizonnyal!

Geci
Hallgass. Hány esztendős lőhettél akkor?

Igazi Ferkó
Hét: mert fogaim akkor hullottak.

Geci
Akkor az apádnak hány fiai voltak?

Igazi Ferkó 
Kettő.

Geci
Ki volt közttök öregebb?

Igazi Ferkó 
Egygyik se.

Geci
Hogy-hogy lehetett az?

Igazi Ferkó
Mert egy hassal lettünk e’ velagra.

El -nevezett Ferkó
Boldog vagyok! Ö az bizonyosan!

Geci
Ha te szóllaszsz, én hallgatok.

El-nevezett Ferkó 
Szólly.

Geci
Ott’-honn-is mind-a-kettöt Ferkónak hivták?

Igazi Ferkó
Csak engöm hivtak Ferkónak, a’-másikat pedig Pálnak.

El-nevezett Ferkó
No már most meg-nem-álhatom. Kedves Ferkóm! Én vagyok Pál. Fel-talált- 
alak.
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Igazi Ferkó
Hat mikor lettél Ferkó?

1925 El-nevezett Ferkó
Édös anyám nevezett annak: hogy leg-alább neveddel élly bennem. Tudod-é 
még nevét?

Igazi Ferkó
Atyánk így szóllott hozzá: édes Juditom.

1930 El-nevezett Ferkó
Üdvöz-lég, igazi Testvér.

G eci
Most tudom már: mér hivot Léna a’ fogadóba.

Igazi Ferkó
1935 Én csináltattam a’ vacsorát nála; és egy lopotty fátyollal fizettem-ki őtet.

El -nevezett Ferkó
Nezd-meg jól, talán ez a’ fátyol az?

Igazi Ferkó
lgen-is ez. Hogy juthatott kezedbe?

1940 El-nevezett Ferkó
Erővel vitt a’ vacsorára. Azt el-végezvén, a’ him-varróba küldött véle: hogy új
ra csináltassam.

Geci
Ezek ugyan szerencsésen végeződtenek. De hát még az én szabadsagom hol 

1945 van? -  Semmi se köll, ilyen Urakat örömest szolgálok, fő-képpen Kecskeméten.

El-nevezett Ferkó
Bizony Gecinek helyén az esze. Jöszte Kecskemétre viszszá. Elég vagyonunk 
van. Becsületesen el-élhetünk.

Igazi Ferkó
Igen-is, reá beszéllem Feleségemet. Mindenemet el-adom, és pénzre fordítom. 

1950 Addég-is jöszte házamba: hadd mutassalak-meg Feleségemnek.

El -nevezett Ferkó 
Mennyünk tehát.

1929 í<tt>gy 1948 Bocsűletesen
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1955

1960

Varakozzatok. Valamit el-felejtettetek -  A’ Ferkó Jószágának el-kótyavetyelte- 
tésse’ hírét. Tudtokra adatik tehát az ide gyűltteknek. Hogy Szegedi Ferkó’ min
den jószágának /: két hét múlva :/ kotya-vetése lészen. El-adatnak a’ szőllők, a’ 
szántó földek, a’ házak, és a’ házi eszközök. Ki ezekért többet ád, azé lesz. Isten 
hozzátok.

El-vegeztem Pesten 1807. 18-Januar. kilenced felkor reggel.

Geci

A MŰ ADATAI

A mű Dugonics utolsó színműve, kiadatlan. Kézirata az OSzK Kézirattárában található (Quart. 
Hung. 44.). Tud róla T ési 1948. Nem említi K iliá n  1994, mert 1799 utáni; foglalkozott vele D e m e te r  
több tanulmányban (1989a., 1989c. 151-2, 1998b. 344,2000. 323, 326.). Eredeti címe M enekm us, me
lyet a kötetünkben közölt 1766-os M enekm ustóX megkülönböztetendő változtattunk meg.

Az írás befejezését a kézirat végén jelzi a szerző: E l-veg ez tem  P esten  1807. 18-Janu ar. k ilen ced  
f e lk o r  reggel. Dugonics ezután 1808-ban nyugdíjba vonult, s visszatért szülővárosába, Szegedre. A M e- 
n ekm u st nem először dolgozza fel: 1766-ban Vácon sikeres iskoladrámaként játszatta el (1. kötetünk 
10. sz. darabját.) A pesti kései változat azonban jellegzetes magyarítás, s mint ilyen az iskolai színját
szás utolsó időszakára (az 1770-80-as évekre) jellemző. Az iskolai és a hivatásos színjátszás közötti, 
átmeneti drámaként tárgyalja a művet T ési 1948 (38-41.) is.

Dugonics mindkét M e n e k m u s -v iltozata expurgáció: az illetlen tárgyat (szerelmet, kicsapongást) 
és szerepeket (nők, örömlány) kigyomlálva szinte kizárólag a megtévesztésig hasonlatos ikerpár bo- 
hózati fordulataira épít. A második változatban a cselekményt Szegedre és Kecskemétre helyezi, a 
szerepneveket magyarra változtatja. Mindkét változatban megmaradt Menekmus feleségének alakja, 
hiszen az asszony férfiasításával megoldhatatlan lenne az adaptáció, senki sem zsémbelhetne a kor
hely Menekmussal. Plautus csapodár Menaechmusa színpadképtelen volt a piarista iskolában, ezért az 
örömlány és tanyája helyett Dugonicsnál a kocsmáros és szolgája szerepelt, Menekmus pedig kizáró
lag enni-inni vágyott. Az 1807-es feldolgozásban már több női szerep van: Julis asszonyon kívül a 
kocsmárosné (Léna) és szolgálója (Terka). Dugonics itt is csak az eszemiszomra korlátozza Menek
mus házonkívüliségét, de holmi szemérmes célzások sejtetik a Feketesas egyéb örömeit is.

Az 1807-es M en ekm u s m a g ya rra  vá lto zv a  érdekessége, hogy Dugonics hivatásos színház számára 
írt drámáival is rokonságot mutat: igen sok epikus, narratív rész helyettesíti a szerzői instrukciókat, és 
egyszersmind nehezíti az olvasást. A színpad lehetőségeit kihasználó instrukciók, ének- és más beté
tek használata, azaz a színszerűség Dugonics iskolai drámáira jellemző. (A kötetünkben közölt drámái 
lehetnek a tanúság.) A sokszor egyenesen a színpadra-színpadon készült iskolai előadás a korban nem 
vagy alig tartozott az irodalom fogalomkörébe. A hivatásos színház számára készült darabok viszont 
már egyben irodalmi alkotások is a szerzők számára. Dugonics e váltás következtében érezhette úgy, 
hogy jegyzeteket és más tudományos fejtegetéseket kell fűznie az immár az irodalom részét képező 
drámákhoz, s ezzel ugyancsak megkopott a színszerűség. Nem véletlen, hogy az 1790-es években Du
gonics valamennyi darabját színpadra alkalmazták, olyanok (pl. Endrődy János vagy Soós Márton), 
akik színházi emberek voltak.

SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A szerző Dugonics András; életrajzát 1. a 8. sz. darab jegyzeteiben.

1958 földek;eszközok
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FORRÁS

A darab forrása Plautus Ik rek  (M en aech m i) c. vígjátéka. T ési 1948 vizsgálta a magyarításból kö
vetkező változtatásokat is: „Dugonics [...] a történet előzményeit Syracusaeból és Tarentumból Kecs
kemétre és Diószegre helyezi, magának a mesének színterét pedig Epidamnusból Szegedre viszi át. 
A környezet és a szereplők ezzel teljesen magyarrá válnak [...] Az Apollo ünnepére rendezett látvá
nyosságokat oláh medvetáncoltatók helyettesítik; a hajóutat -  a körülményekhez képest -  paripán te
szik meg a szereplők. A magyarosítástól független változtatás mindössze annyi, hogy a másik gyerme
ket nem nagyapja, hanem édesanyja nevezi el az elveszettről.” (39.)

Dugonics életében Szeged igen fontos szerepet játszott, honosított alakjait gyakran szegediesítet- 
te, az E telka  harmadik kiadásában (1805) a köznyelvet szegedi őző tájszólás váltotta fel, s a M enekm us  
m a g y a rra  v á lto zv a  szereplői is ebben a dialektusban beszélnek. Ahogy szerzőnk idősödött, úgy nőtt 
számára Szeged jelentősége, s a honfoglalás kori Magyarország térképén nagy hangsúllyal helyezte el 
Szeged városát. (L. S zö rén y i 1985.) A F ek e tesa s a város híres fogadója, 1730-ban már megvolt. A B a 
r á to k ’ to rn n ya  (1126. sor) az alsóvárosi ferences templom messziről is jól látható tornya, a C sö p ö rk e  
(1169. sor) név pedig valószínűleg azt a Csöpörke tavat jelenti, amelybe a legenda szerint a derék ba
rátok elrejtették 1552-ben a Havas Boldogasszonyt ábrázoló oltárképet. A kép 1640-ben került elő, en
nek emlékét őrzi az augusztus 5-i alsóvárosi havi búcsú, amelynek nyitányaként a Csöpörke tóban mo
sakodtak a búcsújárók.

Kecskemét Partiskom elnevezése is Dugonics történeti érdeklődését bizonyítja: ekkor több, a ma
gyar és a világtörténelemmel foglalkozó munkája jelent meg. A Tisza római neve volt Parthiscus, s év
századok óta próbálják azonosítani a Ptolemaiosz által említett Tisza menti települést: P a rtiscu m o t  
vagy P a ra tiscu m o t. Az azonosításkor Kecskemét is fölmerült, jóllehet a 20. századi kutatás a legvaló
színűbbnek a mai Szeged helyén lévő települést tartja. (Vö. B á lin t 1959. 120-121.)

ELŐADÁS

A darab előadásáról nem tudunk. Feltűnő, hogy Dugonics, aki ekkor már két évtizede sikeres szín
padi szerző volt, nem előadásra, hanem kiadásra szánta művét. A kéziraton szerepel a cenzor nyomta
tási engedélye: Im prim a tu r. B u d a e  12d. F ebr, 1807 . F ra n c [isc u s]  M a d a r a ss i R e v iso r  L ibroru m . Ennek 
ellenére a műnek sem előadásáról, sem kiadásról nem tudunk.

Miért szerepel kötetünkben ez az 1800 utáni, nem iskolai, s ráadásul nem előadásra szánt darab? 
Főként két okból: 1. A plautusi minta nyomán számos színi utalás, a színpadról a közönséghez fordu
lás figyelhető meg benne, amely a színre vitel szándékáról is tanúskodik. 2. Bármennyire kései is e 
mű jellegében, az expurgáció tényében, szemléletében egyaránt őrzi az iskolai színpad légkörét és kí
vánalmait. Ezért különleges, kései iskolai színjátéknak tekinthető. Tegyük ehhez hozzá utolsó érvün
ket: a 18. század egyik legjelesebb színpadi szerzőjének e darabja először jelenik meg!

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A szöveget betűhíven közöljük. Dugonics egyes ékezetes betűi (ö , ü) helyett a ma szokásos jelölést 
(ő, ff) használtuk. A szókezdő I é s  J  között a kézírásban nincs különbség, ezért használatukról a kisbe
tűs írásmód alapján döntöttünk. A szerző gyakran aláhúzta a személy- és helységneveket, ezeket kurzi- 
válás nélkül elhagytuk. Az értelemzavaró elírásokat javítottuk, s e javításokat jeleztük. A szerepneveket 
Dugonics több változatban használja: Ig a z i F erkó  jelzőjét több esetben kivakarta, s fölé a S ze g e d it ír
ta; ugyanígy sokszor módosította az E l-n e v e ze tt jelzőt K e c sk e m é tir t. E javításai azonban a kézirat má
sodik felében megszűnnek, ezért a szövegközlésben egységesen az Ig a z i F erkó  és az E l-n eveze tt  
F erkó  szerepneveket neveket használtuk: 1. a szövegek előtti szerep-megjelöléskor a javítás jelölése 
nélkül; 2. ajelenetek előtti szereplő-felsorolásban a javítás jelölésével. A szövegen belül természete-
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sen megőriztük az eredeti, sokszor következetlen névhasználatot. Dugonics néhányszor L en d va ira  ja
vította a L e n g y e l nevet, ezt jelölés nélkül egységesítettük.

Dugonics a közbevetett megjegyzéseket, gondolatokat kettőspontos zárójelbe -  /: :/ -  tette, e jelet 
kiadásunkban megőriztük. Ugyancsak megtartottuk Dugonics vesszőket helyettesítő kettőspontjait.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

5 P a rtisk o m  -  Kecskemét
6 e l s ő  h a sá v a l... -  első terhességéből ikreket szült 

13 D ió sz e g  -  község
23 f o r r ó  b e te g sé g  -  lázas betegség 
44 P a jk o s sá g  -  csintalan baráti kör 
50 e l-rá s p o ro lta tv á n  -  elreszelvén 
62 h o m lit -  halmoz, borít
64 G y ő  -  Szeged környéki település, vö. Algyő
65 szá m -k é rő jé m e t -  kh. számat, étvágyamat 
77 v a le t - e rős, egészséges

115 F ekete  S as -  fogadó Szegeden 
144 k e lle m e k o r-jókor, alkalmas időben 
260 c sa p ja  a ' le v e t -  hízeleg
278 k a to n a  b é lé s  -  marhavelővel bekent v. töltött és kirántott kenyér v. zsemlyeszelet 
278 b o sp o r o s  -  borsporos: amiben borsport főztek, borssal készített, fűszerezett, borsos lé 
315 en ye leg  -  tréfálkozik (Még sokszor előforduló szó.)
337 T ó n á t-B a r a n y á t -  Tolnát-Baranyát
419 isp itá l  -  kórház
434 K ó c i-p o r  -  haszontalan
454 b ö rz sö n b e  -  erszénybe
469 C sizm a -T is z t -  csicskás, szolga
629 h ím -v a rró  -  hímző
686 rö sn yö k  -  valószínűleg: restek
756 la p o ck á s  tá n c  -  lapocka: keverőfa v. sulykolófa (verésre utal)
889 e lő -h a sú  -  kevély, rátarti

1126 B a rá to k ' to rn n ya  -  szegedi alsóvárosi ferences templom tornya
1150 fe n y -k ö v e ik  -  fenőköveik
1151 m illin g  - kés- v. kardpenge
1169 C sö p ö rk e  -  szegedi alsóvárosi tó; ha köznév, Szeged környékén: pocsolya, tó
1227 c s á v á b a  va ló  -  haszontalan; csáva: nagyon csípős lé, amelyet a bőr kikészítéséhez használnak
1293 la p lik á já t - pántlikáját
1299 p e re sz le n y ö k k e l -  pereszlen: fonó orsó karikája, orsópergető 
1335 i l lő - f i l lő -  haszontalan 
1401 n yá ja sk o d tá l -  tréfálkoztál
1444 h a ttyú -a p á tu l -  alávalóságra utaló becsmérlés
1445 h a n to s-h á tú  -  görbe hátú
1499 S zen t-ivá n  ’ én ek je  -  nagyon hosszú
1511 k a m ó lta to k  -  kampóval forgattatok, sodortatok
1558 m e g -tá ro s o d ik  -  megbolondul
1578 P ró fu n t-h á z -  prófunt (katonakenyér) sütő v. tárolóhelye 
1580 F ic só ro k  -  ficsúrok v. tolvajok
1628 b ik a -c s ík  -  bikacsek v. bikacsök
1629 b ék ó  -  béklyó
1629 T a tá r -k o rb á cs  -  rövidnyelű, igent keményre font szíjkorbács 
1629 k erese tlen -fa  -  utalás a nem kívánt megveretésre 
1862 v i t ta to d  -  érveléssel bizonyítod
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1 6 .

EGER VARY IGNÁC

ARTAKSZERKSZES

Kolozsvár, 1792



Artaxerxes.
Szomorú játék 

Három fel-vonásban 
írta A’ bétsi udvar játék mese Írója 

Metastásio Péter:
Most olaszból magyarra fordította 

Egervári Ignátz

A’ negyedik kötetnek III. darabja.

A’ JÁTSZÓ SZEMÉLYEK

A r t e x e r x e s , e g y  k irá ly i H er tzeg , a zu tán  P ers iá n a k  K irá llyá , 
B a rá ttya , A rb a tzén ek , é s  S zem irá n a k  S zere tő je . 

M a n d a n e , A rta x erx esn ek  H úga, é s  A rb a tzén ek  s ze re tő je . 
A r t a b á n , A  ’ k irá ly i T est-Ő rző k n ek  V ezérje, A rb a tzén ek  

é s  S zem irá n a k  A ttya .
A r b a t z é , A rta x erx e sn ek  B a rá ttya , é s  M a n d a n e ’ S zere tő je . 
S z e m i r a , A rb a tzén ek  H úga, é s  A r ta x erx esn ek  S zere tő je . 
M e g a b i s e , Fő  h a d i-vezér . A r ta b á n n a k  m eg  h itt B a rá ttya .

I I [A sor előtt áthúzott címlap] < Artakszerkszes> [ismé
telten javítva az áthúzás előtt] <Artakszerkszes Szomo
rú Játék három felvonásban Szabadon fordétotta Meta- 
stásiusnak olasz munkáiból Egervári Ignátz 1792>

I I Arta<x>kses [Föléírással javítva.] A továbbiakban a kéz
iratban Artaxerxes Artakszerkszeszre, Xerxes Kszer- 
kesre javítva. Később a javítást nem jelöltük.

21 Játék

4 I clrta a> Irta <ama nevezetes> a’ Bétsi colvashatatlan 
törölt szó> Udvar ctörölt és olvashatatlan szó> Játék 
Mese írója

6 1 most olaszból [külön sorban]
Magyarra fordította 1792 

8 I [Hiányzik]
15 I Arbatzé a kézirat ezt a névalakot használja 
17 1 [alatt 7 sor olvashatatlanná törölt szöveg.]

5

10

15
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A’ JÁTÉKNAK MIVOLTA.

Artabán, a’ királyi Test-Őrzőknek Vezére, látván, hogy Xerxesnek, az ő Kirá- 
20 lyának hatalma azon időtől fogva, hogy a’ Görögöktől meg-verettetett, naponként 

hanyatlana, reményiette azt, hogy ha talám a’ Királyt, és az egész királyi vérséget 
maga nagyra emelkedett vágyódásinak áldozattyává tehetné, azzal utat nyitna ma
gának a” Persiai Trónusra. Ő a’ végre, élvén azon alkalmatossággal, mellyet az ő 
Fejedelmének benne vetett bizodalma, és barátsága, mint egy kezébe nyújtott, éj- 

25 szaka be-ment Xerxesnek Háló-szobájába, és ott őtet meg-ölte. Ezen történet a’ ki
rályi Hertzegeket, Xerxesnek Fiait annyira fel-indította, egymás ellen, hogy Artax
erxes, egyik azon két Hertzegek közűi, tulajdon testvérét Dáriust meg-ölette, 
gondolván, Artabán’ súgarlásából, hogy ő legyen Xerxesnek gyilkossá. Még tehát 
tsak Artaxerxes’ halála volt hátra, hogy Artabán’ fel-tett szándékát bé-tellyesíthet- 

30 né. Arra-is ugyan már minden készületeket meg-tett, de azokat ismét külömbféle 
közben jött esetek (a’ mellyek leg-inkább e’ jelen való Játékot ékesíttik) hátráltat
ták. És ugyan tsak végre sem hajthatta szándékát Artábán, mivel hitetlensége ki-tu- 
dódott, a’ melly Artaxerxest meg-tartotta. Ezen ki-tudódás, és Artaxerxesnek meg
tartása teszi ezen Játéknak főbb Részét. Justinus III. Könyv. 1. Rész.

35 A’ Játék-szín’ ábrázollya Szusza Városát, a’ Persiai Királyoknak Lakó-helyét.

ELSŐ FEL-VONÁS

(A ’ Játszó szín ábrázolja a ’ Királyi Udvarban lévő belső kertet. 
A ’ honnét látszatik a ’ királyi ház-is. Éjtszaka hold világnál.)

ELSŐ JELENÉS

40 Mandane, és Arbatze

A rbatze
Isten hozzád Hertzeg Kis Aszszony!

M andane
Hallyad Arbatze!

45 A rbatze
Ah Imádandó Mandane! látod, hogy már hasad a’ hajnal, és ha valamiképpen 
azt Xerxes meg-tudná, hogy én az ő kegyetlen parantsolattyának mint egy bosz- 
szúságára ezen Királyi Udvarba béjöttem; valóban az én védelmemre elég nem

19 1 királ<l>yának
2 5 1 Halo-szobájába
2 9 1 <Artaxerxes'> [a lapszélen javítva ]
3 5 1 ábráz<atya>ollya [áthúzással javítva] Várasát

3 9 1A <Játélő Játszó
3 9 1 ábrázol<tya>ja [ átírással javítva ]
4 4 1 Halljad [ átírással javítva ]
4 7 1 Kszerkses parantsolatjának [átírással javítva]
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lenne nekem, azon szerelemnek elrágadtatása, a’ melly engem’ ide vonzott; 
elég nem lenne a’ te védelmedre-is, hogy néki Leánya légy.

M andane
Ez ugyan okos félelem! mert veszedelmes te néked ezen Királyi vár! azomban 
meg-maradhatz te még-is a’ Várasban, mert Xerxes egyedül tsak a’ Királyi ud
varból tiltott-ki, nem pedig a’ Várasból. Nem veszett-el még minden reménysé
ged. Tudod, hogy Artabán, a’ te nagy érdemű Atyád bírja Xerxesnek szivét, és 
hogy néki minden időben szabad bé-menetele vagyon a’ királyhoz. Tudod azt- 
is, hogy az én Testvérem, Artaxerxes mindenkor ditsekszik barátságoddal, egy- 
gyütt nevelkedtetek, mind híretekre, mind erköltseitekre nézve. Titeket minden
kor együtt látott Persia, még a’ leg-kétségessebb tsatákban-is, a’ hol egymás’ 
példáján indéttattatok a’ baj-vivásra. Téged’ tsoda képpen néztek a’ seregek. 
Téged’ imád a’ nép-is a’ te karodban egy erős oszlopot igér magának a’ Haza. 
Ennyi Barátid közt leszsz valaki párt-fogód-is.

A rbatze
Ah Kintsem! mi ezzel tsak hízelkedünk magunknak! A’ te Testvéred haszonta
lan igyekezik segétségemre. Mert a’ hol Arbatze védelmezésében fognak dol
gozni, ott nem kevesebbnyire ő, mint az Atyám, gyanúságba vétetik; minden 
mentségeiket kétségesé tészi mások’ hitelére, atyámban a’ vérség; ő benne pe
dig a’ barátság. A’ többi nép álhatatlan: megszűnik azontúl szinlett barátsága, 
mihelyt meg-szűnik a’ Fejedelemben a’ Kegyelem. Óh mennyi, és mennyi 
tekintetek, a’ mellyek eddig különös tisztelettel voltak hozzám, már-is meg-vál- 
toztak! És igy mit akarsz, hogy reményiek? Az én itt lételem neked veszedel
medre, nékem pedig kínomra szolgál. Néked annyiból, mert az a’ Xerxesnek 
gyanúságát naponként fogja nevelni; nékem pedig anyiból, hogy a’ te ékes sze
mélyed mellett kellene maradnom, és nem láthatnálok soha! Mivel tehát az én 
Jobbágyi születésem engem’ bűnössé tészen, akarok kintsem, akarok vagy meg
halni, vagy magamat birtokodra érdemesé tenni. -  -  Isten hozzád.

M andane
Kegyetlen! mint lehet annyi szived, hogy engem’ illyképpen el-hadgy? 

A rbatze
Nem én vagyok oh kedvesem! nem én vagyok kegyetlen! Xerxes a’ kegyetlen! 
És a’ te Atyád igazságtalan!

4 9 1 el-vágadtatása
5 0 1 légy<en> [ áthúzással javítva ]
6 1 1 nép. és a’
6 2 1 párt-fodód-is 
6 4 1 hirelkedünk

6 5 1 Arbatz 
66 I vettetik 
70 I tekéntetek 
70 I addég 
7 1 1 vészé delmedre
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MANDANE
Ő még-is eggy némű némű mentséget érdemel abban, hogy tőled az én felséges 
menyegzőmet meg-tagadta! A’ nem !------ a’ világ------- a’ köztünk váló kü

ss lömbség. -  -  És ki tudgya, ha nem akarattya ellen-e, és talám tsak mint egy tet
tetésből mutattya ezen kegyetlenségét? Ki tudgya, ha nem kárhoztattya-é magá
ban a’ jó Atyám ezen keménykedését?

A rbatze
Ő meg-tagadhatott volna téged’ én nékem a’ nélkül-is, hogy engem’ meg-gya- 

90 lázzon! De nem kellett volna engem’ magatói olly-képpen el-vetni, mintha tsak 
valamelly por ember volnék; nem kellett volna engem’ azért alá-valónak mon
dani! Nem kellett volna vakmerőnek kiáltani! Ah Hertzeg kis Aszszony! ezen 
gyalázatot érzem én az én szivemnek leg-elevenebb részében! Ha mindgyárt az 
én Őseimet Felségesekké nem tette-is egy Korona, leg-alább mindenkor fent 

95 tartották azt az ő jó Fejedelmeiknek fejekben! És ha mindgyárt ezen erekben 
nem szökdösik-is a’ Királyi vér, leg-alább volt annyi erőm, hogy azt az ő Fiának 
ereiben meg-tartanám, ‘s nem engedném ki-ontatni! a ’ magáéban, nem pedig 
őseinek érdemiben ditsekedgyen Xerxes! A’ Nagy Születés tsupa történet, és 
nem virtus. Hogy ha a’ Születéseket az értelemnek kellene meg-határozni, hogy 

íoo az Országok tsak ahhoz tartozzanak, a’ki elégséges azoknak Kormányozásokra,
talám Arbatze lett volna Xerxes, és Xerxes Arbatze.

M andane
Leg-alább nagyobb tisztelettel szólly annak jelenlétében, és annak Attyáról, a’ 
ki téged’ imád.

105 A rbatzé
A’ midőn illy nagy boszszúságot el-szenvedek, és a’ midőn egy ártatlan indula
tomtól meg-fosztattam, ha egyebet nem tselekszek, hanem tsak panaszolko- 
dom, úgy vélem, hogy elég nagy tisztelettel viseltetem.

M andane
no Engedgy-meg, ha talám szeretetedről kételkedni kezdek! Illy nagy haragod tso- 

dálkozásra indítt engem’, és nem-is reményihetem, hogy a’ te szíved igazán sze
rethesse annak Leányát, a’ kinek Attyát gyűlölöd!

A rbatze
Sőtt oh Mandane ezen gyűlölség nyilván való bizonysága szeretetemnek! Felet- 

115 tébb boszonkodom, mert téged’ felettébb szeretlek. És mivel eszemben forog, 
hogy kéntelenéttetvén téged’ el-hagyni, talám soha többé nem-is látlak, és hogy
talám ez lészen éppen a’ leg-utólsó------óh egek! Te sírsz? Ah! Ne sírj kintsem!
a’ te siránkozásod nélkül-is elég gyenge szívvel birok! ezen esetre kévánnám,

83 I memo memo 
101II Xerxres [nyomdahiba] 
1031 szólj [z utólag betoldva]

I l i i  indétt, reménlhetem,
118 II siránkorásod [A nyomdahibát javítottuk.]
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hogy kegyetlen légy! Engedd-meg, hadd mennyek-el -  Kövesd Atyád’ kegyet- 
)2o lenségét

(El-akar menni).

M andane
Ally meg! Várakozz! Ah én eggyetlen eggy életem. Nints elegendő szivem arra, 
hogy láthassam magamat tőled el-hagyatni! Én megyek-el inkább! Isten hozzád 

125 édesem!

A rbatze
Én kedves kis Aszszonyom, Isten hozzád!

M andane
Maradgy hív hozzám Szerelmesem! 

во És jusson eszedben,
Hogy én élek gyötrelemben,
Hogy érted fohászkodom mindenkor!
Te is leg-alább némellykor 
Emlékezz-meg rólam kedvesem!

135 Én-is valahányszor
Magam lészek,
Mást nem tészek 
Mind annyiszor,
Hanem gondolattal fel-kereslek 

mo ‘S véled egyedül beszéllek!
(El-megy)

MÁSODIK JELENÉS

Arbatze, és azután Artabán

A rbatze (Eggy vérben förtőzött mezételen kardal.)
145 Oh parantsolat! -  Oh el-válás! -  Oh kegyetlen szem-pillantás, a’ melly engem’ 

el-választ attól, a’ kiért élek, és inkább meg-nem-öl!

A rtabán 
Fiam, Arbatze!

A rbatze
iso Parantsolj, Atyám!

1331 Te<is> is 1451 szem-pillantás [z utólag betoldva]
1441 mez<i>ételen 1501 Parantsólj [javítva]
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155

160

165

170

175

180

A rtabán
Add nékem a’ te kardodat!

A rbatze
íme!

A rtabán
Fogjad te az enyimet, és fuss! Ezt a’ vért rejtsd-el minden előtt!

A rbatze
Oh Istenek! Vallyon kinek kebele ontotta (Nézvén a ’ kardot) ezt a’ vért? 

A rtabán
Menny-el! -  Mindeneket meg-hallasz azután.

A rbatze
De ezen halaványságod óh Atyám! Ezen tétovázó gyanús tekénteteid el-töl- 
tenek egészlen félelemmel! -  Reszketek! Halván, hogy olly akadozva beszélsz! 
Szólj, és mond-meg, mi történt!

A rtabán
Téged’ boszszúltalak-meg Fiam! Xerxes ezen kéz által el-veszett!

A rbatze
Mit mondasz? -  Mit hallok? -  Mit miveltél?

A rtabán
Kedves fiam! a’ te boszszúságod sértegette szivemet, és éretted tettem magamat 
bűnössé!

A rbatze
Én értem lettéle bűnössé? Óh még ezen egy héjával volt az én szerentsétlensé- 
gem! És már most mi reménységem lehet?

A rtabán
Eggy nagy dologhoz fogtam!------Talám még országolni fogsz! —  De menny
el, a’ dolognak végbe vitelében szükséges, hogy én itt maradgyak!

A rbatze
Én egészlen magamon kívül vagyok-e’ rettenetes Szem-pillantásban.

A rtabán
És még-is késel?

162 I tétovázó 1731 lettélé bűnösé
1711 bűnösé 1741 reménségem
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185

190

195

200

205

210

215

A rbatze 
Oh Istenem!

A rtabán
Menny-el! -  egy szót se többet! -  hadgy békével engem’! 

A rbatze
Melly rettenetes nap ez tenéked, szerentsétlen Arbatze!

Ezer szorongatások,
‘S annyi irtózások 
El-rémültt lelkemet ösztönözik!
Rettegek! a’ szivem vér,
És érzem, ereimből mint szökdözik 
Szivemre a’ hideg vér!
Már előre látom 
Az én szerelmesem 
Kínos gyötrelmit!
Ah, kétségbe esem,
Ha szive sérelmit 
Nem orvosolhatom.

HARMADIK JELENÉS

Artabán, azután Artaxerxes, és Megabise 
a’ Királyi Test-őrzőkkel.

A rtabán
Rajta gondolatim! Az első lépés, a’ melly már meg-esett, kévánnya tőletek a’ 
dolognak további folytatását. -  Kezet meg-tartóztatni már a’ tsapás közben, 
annyit tészen; mint magát bűnössé tenni a’ nélkül, hogy igyekezetének hasznát 
vehesse! Egészlen! egészlen az utolsó tseppig ontassék-ki minden Királyi vér! -  
De-ne-rettentsen titeket eggy haszontalan képzeld ösztöne az erköltsnek! 
A’ nagy tselekedet, ha mint tökélletlen-is, méltó a’ ditséretre! -  Önnön magá
nak ellent állani; meg-győzni a’ belső lelki esméretnek furdalásit, és még a’ 
számtalan félelmek közepette- is rémülhetetlennek mutatni, ezek, mind annyi 
szükséges erköltsök egy nagy Bűnösre! -  De íme jön Artaxerxes! Fogjunk a’ 
Mesterséghez! —  De mitsoda szokatlan kiáltások! —  Mitsoda zendülés ez? -  
-  Ah Hertzeg! Te itt vagy? És illy idején? -  -  De mi indított téged’ azon harag
ra, a’ melly szikrázik a’ szemedben?

1911 Rette<t>gek 
2041 lépes 
2061 bűnösé 
20 7 1 El-ne

208 I erköltsne 
21 0 1 -  fordulásit 
21 4 1 indétott
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220

225

230

235

240

245

A rtaxerxes
Kedves Artábánom! Oh mennyire szükséges vagy most te nékem! -  Tanátsot! 
Segétséget! Boszszű-állást! ‘S hívséget eggy szerentsétlen Hertzeg kéván tőled.

A rtabán
Hertzeg! Én egészlen el-rémültem ezen rend kívül való parantsolatodra! Szólly 
világossabban.

A rtaxerxes
Oh Istenem! Az Atyám meg-ölettetve fekszik vérével förtöztetett ágyában!

A rtabán
Hogyan?

A rtaxerxes
Azt nem tudom! Valami Istentelen ez éjtszakának tsendességét, és sötétségét 
gyilkos Szándékának be-tellyeséttésére fordéttotta!

A rtabán
Óh telhetetlen! Óh átkozott Ország szomjúhozó! Már mitsoda szerentse! Mitso- 
da természeti szent szövetkezés lészen elegendő a’ te dühösségednek meg-za- 
bolázására.

A rtaxerxes
Értem Barátom, mit akarsz mondani! -  Hogy az én Testvérem a’ Hitetlen! Hogy 
Dárius a’ Gyilkos.

A rtabán
De ki egyébb mehetett- volna -  bé éjtszakának idején a’ Királyi háló szóbába? 
És ki férhetett volna más a’ Fejedelmi ágyhoz? A’ régi gyűlölség -  -  az ő Ko
mor indulatj a —  az Attya birodalma után vágyódó kévánság!------Ah Hertzeg!
Már mint egy előre látom a’ te életednek-is veszedelmét! -  Az egekre kérlek! 
őrizkedgy! Mert egy veszedelem, mint egy léptsőűl szolgál a’ Másikra. -  
Boszúld-meg Atyád’ halálát, és magadat tedd bátorságba!

A rtaxerxes
Ah ha még van valaki, a’ ki szánakodással viseltetik által verettetett, szeren
tsétlen Királyához! Ha vagyon, a’ kit illy szörnyű gonoszság meg-borzaszt! És 
ha ki még barátsággal van hozzám! Mennyen! Mennyen! Boszúllya-meg ezt az 
iszonyú gonoszságot, bűntesse-meg az Istentelen gonoszt!

22 3 1 förtéztetett 2451 Királyjához
230 I [A sze re n tse  szóban az s z  utólag a sor fölé írva.]
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250

255

260

265

270

275

280

A rtabán
Vitézek! Most Artaxerxesben hozzátok szóll a’ Fejedelem, és eggy fiú! sőtt ha 
akarjátok, ő benne szóll hozzátok a’ ti Királytok! Fogadgyátok tehát parantso- 
lattyát! bűntessétek-meg a’ gonosz-tévőt! íme én leszek a’ vezértek. -  Én fo
gom- vezérleni boszú álló haragtokat (Keddvezz oh szerentse szándékom
nak!)

A rtaxerxes
Álly-meg! Hová sietz! várakozz! ki tudgya, ha ezen boszú-állás meg -  nem -  
bántya-é inkább Atyámat, mint az el-követett gyilkosság! -  Dárius gyilkos 
ugyan, de még-is Fia Xerxesnek!

A rtabán
Istentelen volna itten minden szánakodó indulat! a’ ki Attyát meg-ölé, az nem 
Fiú többé.
Már a’ zavaros lete partyánál 
Eggy Atyának 
Eggy Királynak 
Nagy Lelke boszonkodva áll,
És tőled boszú-állást kér 
Mert addig nyugodalmára nem ér!
Mint ha látnám!
‘S mint ha ha/lnám!
Miként forgattya 
Szikrázó szemeit!
És néked mutogattya 
Mélséges sebeit 
Azon kebelnek,
A’ mellynek
Véréből vetted létedet
‘S életedet (El-megy a ’ Test-Őrzőkkel.)

NEGYEDIK JELENÉS.

Artaxerxes, Megabise.

A rtaxerxes
Ah Megabise! melly rettenetes áldozat ez!

24 9 1 Vitézék 
252 I Kedvezz

266 I addig 
268 I halnám
275 I vétted <léttedet> létedet 
278 I Artaxerxes és

255 I hová <me> sietz! 
2 611 pártyánál
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285

290

295

300

305

310

M egabise
Tedd-le kétséges gondolatidat! Egy vágás mind a’ gonosz-tévőt meg -  fogja -  
boszszúlni, mind téged’ bátorságossá tenni az Országban!

A rtaxerxes
Úgy vagyon! De az én igaz haragom talám, eggy rendetlen vágyódásnak fogi- 
téltetni a’ világtól! Mint ha én tsak a’ birodalmat vadásztam volna, és ezen egy 
gondolat elegendő arra, hogy egész életbéli tsendességemet fel-zavarja! -  Ah 
nem! -  Nem! -  El-megyek, ‘s viszsza vonzom parantsolatomat! (El-akar-men- 
ni.)

M egabise
De mit tselekszel, oh Hertzeg? Ideje, hogy már egyszer a’ te magános sérelmed- 
ről-is meg-emlékezz! A’ te gyilkos Testvéred hány példát mutatott abban, mint 
kellessen kegyetlenkedned rajta?

A rtaxerxes
De az ő hibáiban nem szükség nékem őtet követnem! Az ő vétke az enyimet 
nem teszi büntelené -  Melly gonoszság az, a’ mellyre a’ világon példa nem vol
na? -  Úgy senki sem bűnös, ha gonoszságának mentségére elég az, hogy mások 
példáját említheti.

M egabise
A’ természetnek törvénnyé az: magát védelmezni! Bizonnyára ő öl-meg téged’, 
ha te őtet meg -  nem ölöd!

A rtaxerxes
Sőt az én veszedelmem arra fogja-az egeknek könyörületességeket bírni, hogy 
engem’ Testvéremnek haragjától meg -mentsenek. (El-indúl.)

ötödik  jelenés 

Szemira, Artaxerxes, Megabise.

SZEMIRA
Hová Hertzeg? Hová?

A rtaxerxes
Isten hozzád, Szemira!

Szemira
Hát te futsz én tőlem, Artaxerxes? Álly-meg! Ne menny- el!

2831 boszúlni, bátorságosá 28 9 1 emlétheti
288 I vonszom 303 I Sőtt, bimi
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315

320

325

330

335

340

A rtaxerxes
Engedd! Hadd mennyek! Ne tartóztass!

SZEMIRA
Tehát illyképpen fogadod-e azt, a’ ki utánnad fohászkodik? 

A rtaxerxes
Ha tovább hallgatlak, Szemira! fölöttébb vétkezem kötelességem ellen! 

SZEMIRA
Menny tehát hálá-adatlan! Látom, hogy meg -  vetettél!

A rtaxerxes 
Az Egekre kérlek!
Én egy gyönyörűségem!
Ne mondgy engem’ háláadatlannak!
Ugy-is elég boldogtalannak 
Tettek az Istenek engem’,
Örökre még élek!
Tudgyák azt a’ nagy Istenek!
Tudgyaa’ te szíved!
Tudgya azt az enyém-is még!
Tudgya mind kettőnknek 
Szerelme!
Hanem-e
A’ Te tüzedből az én szívem ég!
Ha nem vagyok-e Hived? (El-megy.)

HATODIK JELENÉS 

Szemira, és Megabise

Szemira
Én most valami nagy szerentsétlen esetektől félek! -  Az én Testvérem, Arbatze 
még hajnal előtt el-ment onnét hazúl! —  Azután az Atyám fegyveresen jött 
előmbe, és még tsak hozzám se szóllott! -  Itt pedig Artaxerxes habzó indulati 
köztt vádollya az egeket, és engem’ itt hágy magánossan! Megabise! vallyon mi 
történt ? -  Ha te talám valamit tudsz a’ dologban, kérlek, intézd-el szivemet an
nyi sok félelem köztt leg-alább egy félelemre!

3131 <SZEMIRA> ARTAXSZERKSZES 3331 Haneraé
3161 fogadod é 335 I vagyok é
32 0 1 halá-adatlan! 342 I mi történt vallyon!
3311 min<t>d [javítás átírással]
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345 M e g a b i s e

Nem tudod-e még, hogy nem sokkal ez előtt Xerxes meg-ölettetett háló -ágyá
ban? -  Hogy Dárius a’ Gyilkos! -  És hogy az egész Királyi Udvar a’ két egymás 
ellen törekedő Testvérek közt meg-hasonlott, és tűzben van?

SZEMIRA
350 Mit hallok! -  Már most veszem észre magamat! Oh mi szerentsétlenek! -  Oh 

szerentsétlen Persia!

M e g a b i s e

Eh! ne emészd magadat, Szemira! Vagy talám néked-is valami részed vagyon a’ 
ma nagyra vágyó haragokban? Vagy talám attól félsz, hogy majd nem leszsz 

355 Persiának Királya! Leszsz! Leszsz! De sok-is leszsz, a’ kinek szolgállyunk! -  
Tsak hadd ontsák egymásnak vérét a’ vetélkedő Testvérek! Hadd úszszon a’ 
Trónus! Nékem mind egy, akár mellyik legyen a’ nyertes!

S z e m i r a

Eggy Országnak veszedelmében mindeniknek van része! -  És egy hív Jobbágy- 
360 ban az efféle érzékenység bizonnyára bűnös! Én láttam egy gonosz istentelen 

fiúnak tulajdon Attya vérében tett fertőzkedését! Látván Artaxerxesnek-is ve
szedelmét, akarod-e , hogy én e’ rettenetes történetnek tsak egy minden érzé
kenység, és fájdalom nélkül való nézője legyek-e? Akarod-e, hogy tsak olly hi
deg vérrel, szemléllyem azt, mint valamelly Orestes’ esetét a’ Játszó Színben?

365 M e g a b i s e

Tudom, hogy most Szemira ajakin Artaxerxes’ szerelme szóll! De vedd észre, 
mit mondok: vagy ez győzedelmeskedni-fog Testvérén, és akkor a’ Trónusra 
jutván, rólad többé nem fog emlékezni! Vagy pedig amaz ezt győzi-meg : és ak
kor a’ győzedelmes fél bizonyossan ellenségének el-vesztésére fog-törekedni!

370 így tehát el-veszted Artaxerxest, akár nyerjen ő, akár veszejtsen! Hanem aka
rod-e egy igaz hív ajaknak tanátsát hallani? Válaszsz te magadnak egy hozzád, 
‘s születésedhez hasonló Szeretőt! Mert tudod, hogy az egyenlőség neveli a’ 
szeretetet. És ha valaha ezen tanátsomat hasznodra akarod fordítani, akkor jus
son eszedbe kintsem az, a’ ki most itt téged’ imád.

346 I-II Kszerkszes [neve utólag betoldva] I-II. 360. haló 
[Értelemszerűent javítva.]

347 I Gyilk<a>os
348 I töreködő 
353 I emézd 
35 4 1 talám 
36 0 1 bűnös
36 1 1 Op. 209 [lapszéli bejegyzés]

36 2 1 akarod é
3631 legyek é-akarod é
3641 Ores<es>tes\ a’ jádzó
36 6 1 <s> most
37 0 1 akarod é
37 1 1 h<ó>ozzád
37 3 1 fordéttani
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375

380

385

390

395

400

405

SZEMIRA
Valóban ez egy hozzád illendő, és méltó tanáts! Hanem én azt egy más tanáts- 
tsal akarom fel-váltani, a’ melly bizonnyára még a’ tiédnél-is alkalmatossabb- 
nak látszik! Hogy szűnny meg engem’ szeretni!

M egabise
Lehetetlen kintsem, téged’ látni és nem szeretni!

SZEMIRA
De ki kénszerít téged’ arra, hogy reám nézz? Távozz tőlem. És keress magadnak 
egy más ollyant, a’ ki háládatossabb légyen szeretetedhez!

M egabise
Ah, de mi haszna távoznom? Mindenütt szememben hordozom a’ te ékes képe
det. Ez a’ szív, melly már melletted el-szerelmesedett, még távúl-létében-is 
szerelmedből fog-égni! Mikor a’ szóllás, mint egy természeté vál, az elme még 
arról-is, a’ mi nints, álmodoz, és képzelődik!

Álmodoz’ a’ vitéz a’ véres tsatákról,
Hágja a’ bértzeit a’ vadász,
Álmában! Örömmel szedi a horgokról 
Képzelő prédáját a’ halász!
Én-is édes alvásomban 
Tsak arról álmodozók,
Ki után sohajtozok
Egész napi vigyázásomban. (El-megy.)

HETEDIK JELENÉS

Szemira (maga)
Ti Persiának párt fogó Istenei! Tartsátok meg Artaxerxest az Ország boldogsá
gára! -  Ah de mi haszna! -  El-vesztem őtet! Ha győzedelmeskedik Dáriuson! -  
Ö mint alatt való meg-kérte kezemet, -  a’ mellyet talám mint Fejedelem meg- 
fogja-vetni! -  De mit? Talám olly drága élet, mint az övé, meg-nem-érdemli az 
én fájdalmamat? -  Ah veszejtsen-el bár örökre, nem bánom! Tsak hogy éllyen! 
-  Tsak uralkodgyon az én eggyetlen Szerelmem! -  Eggy Istentelen volnék, ha 
azért kívánnám veszedelmét, hogy tőle meg-nefosztassam! -  Ah nem! -  Nem! -  
Oh Istenek! Nem bánom-meg soha illy kívánságomat!

3761 méltó 387 I természeté váll
376 II méltó 390 I Hadja
376-3771 [elválasztás miatt a kezdősort jelöltem] tanátsal 392 I Kép<l>zelő 
378 I szűny-meg 40 1 1 v<á>aló
382 I kénszerétt
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Bús indulatok keservében 
Kívánni azt, hogy kedvesében 
Szívének fele 

410 Veszszen-el tőle!
Minden bánatoknál leg-kegyetlenebb! 
Még fájdalmim közt-is 
Lészek én szerentsés!
Az én kintsem hogy ha,

415 Fohászkodván értem,
Azt mondgya valaha:
Szemirát esmértem!
A’ ki híven szeretett,
Leszsz-is azért halhatatlan!

420 De a’ viszont szeretet,
Ő hozzá volt háládatlan! (El-megy.)

NYOLTZADIK JELENÉS 

(A ’ Játszó szín ábrazollya a ’ Királyi Palotát.) 

Mandane és azután Artaxerxes

425 M andane
Hova fussak! Mere szaladgyak! Avagy ki leszsz ollyan könyörületes a’ ki en
gem’ ezen istentelen, ‘s meg-fertőztetett helyből ki-ragadgyon! -  Ki ád tanátsot 
nékem! -  én, mint testvér, mint jegyes, mint magzat (Óh én szerentsétlen) El
vesztem eggy szempillantásban testvéremet, szeretőmet, atyámat!

430 A rtaxerxes
Ah Mandane!------

M andane
Artaxerxes! Él-e még Dárius? Vagy talám már te-is Testvéred’ vérébe mártot
tad gyilkos kezedet?

435 A rtaxerxes
Kívánnám, oh Hertzeg Kis Aszszony! Hogy ártatlan maradhatnék! Eggy hirte
len indulat, óh Istenem! Ajakimból ki-ragadott eggy kegyetlen parantsolatot, a’ 
mellyen tsak azután, hogy ki-mondottam, szömyűködtem-el! Azt tehát, hogy 
meg-akadályoztathatnám, járok mindenfelé az Udvarban, de haszontalan! Fel- 

440 nem-találhatom se Dáriust, sem pedig Artabánt.

423 I Jádzó Szín ábrázolja 
4261 lész
428 I min<d>t jegyes

437 I indúlat 
44 0 1 sem Dáriust
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M andane
íme az Artabán!

KILENTZEDIK JELENÉS 

Artabán és az Előbbiek.

445 A r t a b á n

Felséges Hertzeg! ------

A rtaxerxes 
Barátom!------

A r t a b á n

450 Éppen téged’ kereslek!

A r t a x e r x e s

És én-is azon okból járok mindenfelé!

A r t a b á n  
Te félsz?

455 A r t a x e r x e s

Úgy vagyon, rettegek!

A r t a b á n

Eh ne félly! Már jól van a’ dolog! Dárius oda van, és Artaxerxes már az én Kirá
lyom!

460 A r t a x e r x e s  
Egek!

M a n d a n e

Óh szörnyű dolog!

A r t a b á n

465 A’ Gyilkos éppen előmbe jött véletlenül, és mint egy önként hozta a’ mellét a’ 
fegyvereknek!

A r t a x e r x e s  
Óh Istenem!

456 I rettegek <?>! 458 Iné félj!
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A r t a b á n
470 Te fohászkodol? És nem a’ te parantsolatodat tellyesíttettük-e?

A r t a x e r x e s
De a’ te kötelességed lett volna, hogy okossabb értelembe vegyed azon paran- 
tsolatomat!

M a n d a n e
475 Előre kellett volna látnod, hogy ő azután meg-fog azon irtózni, és meg-fogja 

bánni!

A r t a x e r x e s
Meg-kellett volna sajnálnod eggy olly Fiúnak, ki Attyát el-veszté, azon erősza
kos végzését, a’ mellyre őtet az első indúlatoknak dühösségek gerjesztették!

480 A r t a b á n
Haszontalan lett volna minden igyekezetem, mert a’ Test-Őrzők olly nagy kész
séggel voltak parantsolatodra, hogy én előbb láttam Dáriust meg-ölettetve, mint 
meg-támadtatva!

A r t a x e r x e s
485 Ah! Azon kegyetlenek! Soha ugyan bűntelenűl el-nem-viszik, hogy fegyverei

ket királyi vérbe merték fertőztetni!

A r t a b á n
Uram! De a’ te parantsolatod tette őket olly bátrakká! Tehát te vagy az első; sőt 
az egész oka te vagy ezen történetnek!

490 A r t a x e r x e s
Igaz! Igaz! Meg-esmérem vétkeimet, és meg-vallom, Artábán, hogy én vagyok 
a’ bűnös!

A r t a b á n
Bűnös vagy-e te? És miben? Azon Fejedelmi igazságodban-e, hogy egy go- 

495 nosz-tévőt meg-bűntettél, avagy azon boszszú-állásodba-e, a’ mellyel tartóztál 
Xerxesnek? Ah vigasztald magadat! És gondold-meg, hogy Testvéredben meg- 
bűntettél egy Atyai gyilkost, egy istentelent!

4 701 tellyesétettük é?
4 911 vétkemet
494 I vagy é -  igazságodban é,

495 I boszá-állásodban é 
497 I egye atyai

797



500

505

510

515

520

525

TIZEDIK JELENÉS

Szemira és az előbbiek.

SZEMIRA
Nyugodgyál Artaxerxes!

A r t a x e r x e s
Vallyon mi dolog hoz most téged’ ide Szemira? És még olly vidám ortzával? 

S z e m ir a

Nem Dárius ölte-meg Xerxest!

M a n d a n e  
Mit hallok!

A r t a x e r x e s
És honnét tudod te azt?

S z e m ir a

Már kézben van a’ Gyilkos! Közel a’ Királyi kerthez, a’ Test-Őrzők fogták-el 
őtet. Azontúl el árulta őtet az ő szaladása; a’ hely; az ő tétovázó beszédgye, az ő 
el-halaványodott szine, leg-inkább pedig egy kezében lévő kard, a’ melly a’ 
friss vértől szinte még gőzölgött!

A r t a b á n  
De mi a’ neve?

S z e m ir a
Azt senki sem akarta meg-mondani, sőt valakit tsak kérdeztem, kérdésemre a’ 
fejét le-ütötte mindenik.

M a n d a n e
Ah talán Arbatze az?

A r t a b á n

(magában) Bizonyossan el-fogattatott a’ Fiam.

A r t a x e r x e s
Tehát tsak Istentelen vagyok én! -  Tehát Artaxerxesnek egy olly Trónusba kell 
ülni, a’ melly eggy ártatlan vérrel van bé festve! -  És a’ mellyet irtózva néz Per
sia, és utál az egész világ!

5011 Nyu<l>godjál 518 I <merte> akarta [beszúrással javítva]
503 I ide <!> Szemira! <Szemira> És még 523 I [A szerepnév után hiányzik a rendezői utasítás.] Fiam
5141 gőzölgött /lassan/
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SZEMIRA
Talám meg-holt Dárius?

530 A r t a x e r x e s
Meg-holt, kedves Szemirám! És pedig az én istentelen ajakimnak parantsolat- 
tyára! -  Már nyugodalmam nem lészen, még élek! -  Az én belső furdalásimnak 
szava ellenem szüntelen fog kiáltani! -  Az én Atyámnak, és Testvéremnek 
boszszúságra gerjesztet leikeik éjjel, és nappal szemeim előtt fognak, ‘s 

535 fenyegetődzésekkel az én nyomorúlt életemet örök gyötrelmekkel kínozzák! -  
Akár hová fordúllyak már, mindenütt ama’ kegyetlen boszú-álló Fúriák fognak 
késémi, és szemeim előtt hordozzák égtelen gonoszságimat! -  Látom! Oh Iste
nek! Hogy már Testvérem ellen el követett gyilkosságomnak meg-bosz- 
szúlására pokolbéli fáklyáikat-is, meg-gyújtották Flegetonnak gyötrő tűzéből!

540 M a n d a n e
Fölöttébb-is nagy a’ te bánatod Artaxerxes! -  Az akarat nélkül meg-esett hiba 
vagy nem bűn, vagy éppen tsekély bűn!

SZEMIRA
Ezen méltó boszonkodásodat fordítsd eggy igazabb végre! Bűntesd-meg a’ go- 

545 nosztévőt, a’ mint meg-érdemlette, és bizonyítsd-meg az által az egész világ 
előtt a’ te ártatlanságodat!

A r t a x e r x e s
Hol vagyon az az istentelen? Ide hozzátok őtet előmbe!

A r t a b á n
550 El-megyek én, és siettetni-fogom el-jövetelét! (El-akar menni.)

A r t a x e r x e s
Maradgy itt, Artabán! Szemira! Mandane! -  Kérlek az egekre! Tsak most el-ne 
haggyatok! -  Tsak most legyetek mellettem! -  Ah mennyire kívánnám, hogy 
most minden Barátim körülöttem volnának! -  Artabán! Hát az én kedves 

555 Arbatzém hol van? Ez-e tehát az a’ szeretet, a’ mellyet gyermekségétől fogva 
nékem áldozott! -  Tehát tsak ő maga hágy-e el engem’?

A r t a b á n
És nem tudod-e ? Hogy ő a’ kívántt menyegzőért ki-tiltatott az Udvarból?

5291 Talán
5341 éjjel’s nappal
5361 akar ford<ul>uljak
539II Fegetonnak [nyomdahiba]
5441 boszonkodás<a>odat [javítás] fordétsd

5451 a’ mint 
553 I kéván<á>om!
555 I ez é
556 I hágy é-el 
558 I kévánt
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560

565

570

575

580

585

A r t a x e r x e s
Jöjjön! Én őtet ezen tilalomtól fel-oldozom!

TIZEN-EGYEDIK JELENÉS 

Megabise, Arbatze és az előbbiek.

M e g a b is e
Arbatze a’ Bűnös!

A r t a x e r x e s
Hogyan?

M e g a b is e
Vedd észre tsak ezen tekéntetből az ő vétkét! (Be vezeti Arbatzét, a ’ ki egészlen 
magán kívül van.)

A r t a x e r x e s  
Az én Barátom!

A r t a b á n  
Az én Fiam!

SZEMIRA
Az én Testvérem!

M a n d a n e

Az én Szeretőm!

A r t a x e r x e s
Arbatzé! Illy módon jöszé te előmbe? És tselekedhetted-e azt, hogy te illy ékte
len gonoszságot forralnál szivédben?

A r b a t z e
Én ártatlan vagyok!

M a n d a n e
/Adnák az egek!/

A r t a x e r x e s
Ha ártaílan vagy, védelmezd tehát magadat, -  a’ gyanúságod, és e’ jeleket, mel- 
lyek vádolnak, harítsd-el magadról! És bizonyítsd meg ártatlanságodat!

568 I egészlen magan 582II ártarlan [nyomdahiba]
5791 tselekedhetted é
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590

595

600

605

610

615

A r b a t z e
Én nem vagyok bűnös! Ez az én egész mentségem!

A r t a b á n

Bár tsak ne szóllana többet! (Alattomban)

M a n d a n e
De a’ te boszonkodásid Xerxes ellen?

A r b a t z e
Méltók valának!

A r t a x e r x e s  
Hát a’ te futásod?

A r b a t z e  
Az is igaz!

M a n d a n e
És ez a’ te halgatásod?

A r b a t z e
Éppen szükséges!

A r t a x e r x e s
Ez a’ tétovázó tekinteted?

A r b a t z e
Azt hozza magával az én mostani állapotom!

M a n d a n e

És a’ kard, a’ melly még mint eggy gőzölgött kezedben a’ meleg vértől. 

A r b a t z e
Igaz, hogy az én kezemben volt!

M a n d a n e
És még sem vagy bűnös?

A r t a x e r x e s
És nem te vagy a’ gyilkos?

5911 /alatto<b>mba/ 603 I Éppen
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620

625

630

635

640

645

A r b a t z e
Én ártatlan vagyok!

A r t a x e r x e s
De a’ kilső jelek Arbatzé, téged’ vádolnak, és téged’ kárhoztatnak!

A r b a t z e
Azt magam-is látom! De a’ kilső jelek sokszor meg-tsalnak!

A r t a x e r x e s
És te nem Szóllasz-e semmit-is, Szemira?

SZEMIRA
Ah én magamon kívül vagyok egészlen!

A r t a x e r x e s
Szólj hát te, Artabán!

A r t a b á n
Óh Istenem! Én el-vesztem egészlen magamat a’ mentség után való gondolko
zásban!

A r t a x e r x e s
Óh én szerentsétlen! Már mit tselekedgyem? Egy leg-kedvessebb barátomban 
kelletik e’ nékem egy leg-kegyetlenebb ellenségemet meg büntetnem? Ah ke
gyetlen Arbatzé! Miért mutattál te hozzám valaha annyi hivséget? Miért mutat
tál annyi barátságot? -  Tehát mind azon szereteted, és mind annyi fedhetetlen 
erköltsidnek Jelei, mellyeket hozzám mutattál, nem egyebek valának, mint sem 
gonosz szivednek tsalárd, titkos tettetései! Bár tsak meg-felejtkezhetnék leg
alább azon szempillantásról, a’ midőn annyi ellenem szegezett dühös fegyverek 
közt ellenségeimtől el-nyomattatván, főidre estem, és te fel-emeltéi, ‘s önnön 
magad vérével meg-tartottad életemet! -  Bár tsak mondom, ezen szempillantás
ról meg-felejtkeznék! Leg-alább nem volna, oh Istennek, az a’ félelmem, ne 
hogy, atyám gyilkos halálának meg-boszülásában háládatlan legyek hozzád!

A r b a t z e
A’ te első indulatidnak hevessége oh Hertzeg, el-ne veszejtsen egy el-nyomatott 
ártatlant! Ha valaha méltó voltam szánakodásodra, most vagyok az bizonnyára!

A r t a b á n
Vakmerő! És minémő ortzával mered te annak szánakodását kérni? Gonosz, hi
tetlen Fiú! Te vagy az én gyalázatom! Te vagy örökös bánatom!

6251 kévűl 6411 Istenek
633 I Kelletiké nékem 6421 háládatlen
6371 meg fel<j>ejtkezhetnék 6451 val<á>aha
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A r b a t z e
650 Tehát még az Atyám-is az én veszedelmemre esküszik!

A r t a b á n
És mit akarnál egyebet tőlem? Talám, hogy rajtad szánakodván, gonoszságod
nak részére hajullyak? Eh! Mutasd-meg (Artaxerxeshez száll), mutasd-meg, oh 
fejedelem, igazságodat! Én magam sürgetem érdemlett büntetését! -  Az ő vé- 

655 delmére éppen ne szolgáljon az, hogy Artabán az ő Attya! Felejtkezz-meg az én 
hívségemről, és felejtsd-el azt a’ vért-is, a’ mellyel én ezen Országnak boldog
ságáért hadakozván, annyiszor annak mezeit meg-festettem! -  A’ többivel még 
azon vérem-is, a’ mellyet ebbe öntöttem, ontassék-ki!

A r t a x e r x e s  
660 Oh nagy hívség!

A r t a b á n
Hajtsd végre a’ mit kérek, és ha talám még valami szánakodó indulattal viseltet
nél hozzá, örökre felejtsd-el azt!

A r t a x e r x e s
665 Végre hajtom igen-is!

De mi némű szívvel?
Oh Istenem! Hadgyatok békével!
Egy kévéssé meg-pihenni!
Olly hirtelen.

670 Lehetetlen
Magamat el-tökélleni!
Mert egy szempillantásban 
Olly zavarodásban 
Lenni látom állapotomat,

675 Hogy В Írónak! В arátnak!
Bűnösnek! szeretőnek! Királynak!
Egyszersmind találom magamat! (El-megy)

6721 szem-pillantásban 
677 I Egyszer ‘s mind

6501 vesze<l>delmemre
653 I részére hajlik
662 I viseltetnél [n utólag föléírva.]
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TIZEN-KETTÓDIK JELENÉS

Mandane, Szemira, Arbatze, Artabán, Megabise

680 A r b a t z e  (magában száll)
És még ártatlan létedre kelle ennyi gyalázatot szenvedned szerentsétlen Ar
batze!

M e g a b is e
Már mi leszsz ennek vége?

685 S z e m ir a

Mennyi szerentsétlenségtől félek!

M a n d a n e
Már az én szivem nem reménylhet többé nyugodalmat!

A r b a t z e
690 Te reám se nézel oh Atyám? Minden más vádolómat el-szenvedném, de hogy az 

vádolhat engem -  és az kivánnya az én halálomat, a’ ki nékem életet adott, en
nek tsak emlékezete-is eggy borzasztó iszonyodással bé-tölti reszkető szivemet, 
és véremet ereimben meg-fagylatja! -  Leg-alább egy Atya könyörűllyön saját 
Fián!

695 A r t a b á n
Sem én Atyád nem vagyok!
Sem te Fiam nem vagy!
Sem nem lehet szánakodása 
Eggy Gyilkoshoz szivemnek! 

zoo Te benned van minden ok,
Hogy veszedelmed nagy!
Te benned van kárhozása 
Egész vérségemnek! (El-megy)

6811 Kell é 
688 I reménlhet
690 I nész oh Atyám? -  mindem más 
6911 kéványa, adott

692 I emlékezete-is <tsak> egy
693 I-II eréimben meg-fagylatja II. meg-foglattya [Az érte

lemzavaró hibát az I. alapján javítottuk.]
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TIZEN-HARMADIK JELENÉS

705 Arbatze, Szemira, Megabise, Mandane

A r b a t z e

De mitsoda vétkemért vagyok én, oh kegyetlen Istennek, illy nagy haragotok
ban? Szemira? Kedves Húgom! Leg-alább már te .szánakodgy rajtam!

S z e m ir a
710 Tselekedd, hogy ártatlannak

E’ vétekben, talállyanak!
Akkor én is Húgod lészek,
‘S érted mindeneket tészek!
De még Gyilkosnak 

715 Mindnyájan tartanak,
Addig meg-nem szánhatlak,
Védelmezni sem tudlak: (El-megy)

TÍZEN-NEGYEDIK JELENÉS

Arbatze, Mandane, Megabise.

720 A r b a t z e

Nintsen-e leg-alább valaki, a’ ki engem’ meg-öllyön! Ah Megabise! Ha tsak 
annyi könyörűletesség van még benned------

M e g a b is e
Ne szólly hozzám!

725 A r b a t z e
Ah Hertzeg Kis-Aszszony! - -

M a n d a n e
Menny el tőlem!

A r b a t z e
730 Ah Barátom! Hallyad leg-alább------

M e g a b is e
Eggy árulót még hallani sem akarok (El-megy)

7071 Istenek!
708 II te-szánakodgy 
71 6 1 Addég

7171 tud<j>lak 
72 1 1 Nintsen é 
72 4 1 Sólj
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A rb  a t z e
Leg-alább tsak egy szempillantásig hallyad, Mandané! -  -  

735 M a n d a n e

Egy gyilkosra éppen nem halgatok! (El-akar menni)

A r b a t z e

Én kedves! Én eggyetlen eggy életem! (Tartóztattya őtet)

M a n d a n e
740 Ah Istentelen! Még te kedvesednek mersz engemet mondani! És még azon kéz

zel mersz engem’ illetni, mellyel atyámat meg-ölted?

A r b a t z e
Én nem öltem-meg őtet!

M a n d a n e
745 Tehát mond-meg, ki volt a’ Gyilkos!

A r b a t z e

Nem lehet! -  Az én ajakam -  -

M a n d a n e
A’ te ajakad hazug!

750 A r b a t z e

Az én szivem -  -

M a n d a n e
A’ te szíved -  Nem szív az, a’ melly a’ gonoszságtól nem irtózott! 

A r b a t z e
755 Én vagyok!------

M a n d a n e
Te vagy egy hiteszegett áruló!

A r b a t z e
Én ártatlan vagyok!

734 I szem-pillantásig Mandené
736 I [A rendezői utasítás vége lapszélen betoldva.] [A sor 

fölött a margón idegen kéz által írott szöveg: Lit. P. 
pag. 225.]

738 I [A rendezői utasítás vége lapszélen betoldva.] 
740 I engemet mondani?
745 1 Gyikós
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760 M a n d a n e  
Ártatlan!

A r b a t z e

Arra esküszöm!

M a n d a n e
765 Gonosz hitetlen Lélek!

A r b a t z e

Ah mennyiben telik nékem egy kegyetlen Atya! Kintsem! Ha tudnád! 

M a n d a n e
Eh elegendőképpen ki-jelentetted előttem Xerxes ellen való gyülölségedet!

770 A r b a t z e
De nem érted------

M a n d a n e
Értettem igen-is fenyegetődzéseidet!

M a n d a n e
Akkor tsalatkoztam-meg, hitetlen, midőn hívnek mutattad hozzám magadat.

A r b a t z e  
És most?

780 M a n d a n e
Most utállak!

A r b a t z e
775 Meg-tsalatkozol! -  -

A r b a t z e  
És te vagy -  -

M a n d a n e
785 A’ te ellenséged!

A r b a t z e
És kivánod? -  -

7671 Ah . . ..Atya! [zárójeletelhagytuk.]
7671 [Amennyiben szóban az у  utólag betoldva.] 
767 I kegylen

77 5 1 Meg-tsalatkózol
77 6 1 [A szereplőnév vége lapszélen betoldva.] 
78 7 1 kévánod
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790

795

800

805

810

815

M andane 
A’ te halálodat!

A rbatze
Azon első szívességed! -  -  

M andane
A’ már mind gyülölséggé változott! 

A rbatze
És nem hiszsz nékem?

M andane
Nem hiszek, méltatlan!
Hanem mond; hogy vagy egy Istentelen!
Hogy a’ szived értzből van!
Mond; hogy vagy egy gonosz hitetlen!
Egy haza áruló 
Egy kinokra való.
Akkor hiszek néked! (Magához száll)
El-akarnám őtet felejteni 
oh Istenem!
Akarnám őtet gyűlölni!
De úgy érzem bennem 
Hogy mennyire ellene 
Boszonkodnom kellene!
Nem tudok boszonkodni! (Arbatzéhez száll)
Mond! Hogy ég, ‘s föld előtt egy nagy 
Istentelen Gyilkos vagy!
Akkor hiszek neked! (Ismét magához szól, ‘s azután elmegy) 
Gyűlölni akarnám ötét 
Óh Istenem!
De Gyűlölném 
Nem lehet.

793 I gyűlölségé 
79 5 1 hisz
798 I [őrszó:] Hanem <Arbatze> 
8011 haza-áruló 
803 I hiszeknéked

804 I [A sor előtti zárójelet/(/ elhagytuk.]
8111 [A sor előtti zárójelet elhagytuk.]
813 I [A rendezői utasítás utólag két sorban a lap szélén be- 

toldva.]
81 4 1 [A sor előtti zárójelet elhagytuk.]
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TIZEN-ŐTÖDIK JELENÉS

Arbatze, maga az Őrzőkkel
820

A rbatze
Nem! Nem! Lehetnek már az emberi sorsnak több szerentsétlen viszálkodási 
ezeknél! -  Minden szerentsétlenségek oh Istenek, egy napon reám szállottak! -  
El-vesztem borátomat, a’ Testvérem ellenem tör! -  Az Atyám gyilkosságról vá
dol -  az én szerelmesem már haragszik, már fohászkodik! -  És mind ezekre né- 

825 kém halgatnom kell! -  ‘S szólnom nem lehet! -  Ah vagyon-e egy annyi gyötrel
mek alá vettetett szív, mint az enyém! -  De oh Igaz Istenek! szánakodgyatok 
rajtam! -  Ha illy lépéssel fog a’ ti boszú-álló haragtok az én veszedelmemre si
etni, valóban nagy álhatatosságot kívántok tőlem!!!

Mint egy zavaros tengerben,
830 A’ hói tavól minden szélek!

Be-borúltt homályos égben,
Midőn zúgnak a’ Szelek,
Sem evedzőm, sem vitorlám!
Tsak hány, ‘s vet a’ sebes hullám!

835 Kedvem ellen
Nagy kéntelen.
Életem vesztére 
Magamat kell bírnom 
Szerentse kedvére!

840 És illy boldogtalan ügyemben!
Nem lehet bíznom senkiben!
Nints! Tsak az eggy ártatlanságom 
A’ védelmezésre!
És jaj ezen eggy igazságom!

845 Visz hajó-törésre!!!

8211 viszálko<k>dási [áthúzással javítva.] 8371 <életem> életem
823 I El-vesztém barátomat 8381 bírnom
825 I vagyon é 8401 igyemben
828 I kévántok 843 I <a> A’
8311 Be-borúlt 8451 törésre !!! (el-megy az Önzőkkel.)
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850

855

860

865

870

875

MÁSODIK FEL-VONÁS

ELSŐ JELENÉS 

Artaxerxes és Artabán

A rtaxerxes (Ki-menetel közben száll viszsza felé a ’ színbe)
Orizők! Ide vezettessék Arbatze. -  íme eleget tészek kívánságodnak! Ah adnák 
az egek, hogy ezen szemben való szóllástok néki szabadulására szolgálhatna!

A rtabán
Nem akarnám óh Fejedelem! Hogy ezen kérésemet vagy Atyai szánakodásom- 
nak lenni vélnéd, vagy eggy olly helytelen reménységemnek, hogy talám még 
ártatlannak találhatom őtet! -  Az ő bűne felettébb-is nyilván vagyon -  meg-kell 
néki halnia! -  Semmi egyéb nem indított engem’ a’ véle való szembejövetelre, 
mint sem a’ te bátorságod! -  Még titokban vagyon az ő gonoszságának indittó 
oka, titokban vannak gyilkos társai, és ezen titkot akarom én most fel-fedezni.

A rtaxerxes
Ah mennyire irigylem Artabán ezen álhatatosságodat! -  Én eggy kedves bará
tomnak veszedelmén egészlen el-halok! Te fiadon meg sem változol, hamint el- 
veszne-is.

A rtabán
Ezen álhatatosság, a’ mellyet szemeimben látsz, sokban áll az én szivemnek! 
Nékem-is meg-tsendűl fülemben a’ Természetnek szava! -  Küszködtem én-is 
mind azon gyenge érzésekkel, a’ mellyek közönségessek az Atyáknál! De mind 
ezen természeti indulatok felett győzedelmeskedett bennem a’ kötelesség! -  
Nem fiam az nékem, a’ ki illy nagy gyalázatba hoz engem’ képtelen gonoszsá
gával -  előbb voltam én néktek Jobbágytok, mint annak attya!

A rtaxerxes
Éppen ezen halhatatlan erköltsöd szóll Arbatze mellett. -  Én annyival mindég 
kötelessebb vagyok néked; mennyivel te őtet kevesebbet védezmezed! -  Ah 
melly igen háladatlan volnék érdemeidhez, ha minden szánakodás nélkül ő ben
ne téged’ kévánnálak meg-bűntetni! Eh Artabán! Keressünk eggy bizonyos utat 
az ő szabadulására! Keressünk eggy ollyan okot; melly miatt leg-alább kétel
kedhessen! tselekedetének valóságáról! Tedd egybe, kérlek, ebben való gondos- 
kodásidat az enyimekkel!

8511 e<l>gek
854 I reménségemnek
8561 egyébb -  indétott
857 I indéttó
8611 még

864 I <az> [áthúzással javítva]
873 I haládatlan
8741 kívánnálak
876 I Tedd kérlek ebben
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A rtabán
De mit tselekedhetek én, ha minden kömyűl-állások vádollyák őtet? És ha Ar- 

880 batze, magát nyilván való bűnösnek látván, még sem védelmezi magát, hanem 
halgat!

A rtaxerxes
Sőtt lám! Ártatlannak kiáltya magát szüntelen! -  Az ő ajaki nem szoktak hazud
ni eddig! Most eggy szem-pillantásban miként változtathatta-meg természetét? 

885 -  Ah talán valami nagy oka van a’ szerentsétlennek a’ halgatásra! Szólly véle
Artábán! Talám az Attya előtt ki-nyilatkoztattya azt, a’ mit titkol Bírája előtt! -  
Én el-megyek innét, hogy annál bátorságossabban beszélhessetek! -  Találly 
kérlek, halehet, tsak eggy színes okot-is védelmezésére! -  Tsally-meg engem’, 
ha másként nem lehet, tsak hogy kéntelenéttessek néki meg-engedni.

890 Add viszsza kedves Barátomat!
Az én életemnek mássát!
Szánd-meg szívem’ dobogását!
Szánd-meg az én nagy bánatomat!
Tselekedd, hogy ártatlannak 

895 Kellyen ismémem;
Ne mondgyanak háládatlannak 
Ha el-kell vesztenem 
A’ kit mindég 
Tudgyaazég!

900 Hogy igazán szerettem!
Tudod te-is, hogy böltsőnktől fogva 
Mint öszve szoktunk!
Baj társok voltunk 
Szerentse próbáin 

905 Egygyütt osztoztunk!
Víg napjainkat,
Bús óráinkat 
Osztottuk egymással,
Sokszor búsulással

910 Sokszor egygyütt mosolyogva (El-megy)

883 I kialtya magát <mindenütt> szüntelen 89 6 1 mondcjygyanak
8851 oka van 8971 vesznem
8861 Bírája<n> 9031 Baj<->társak
8911 az én [javítás különírás-jellel szétválasztva] 9051 Egy-<j>ütt
8951 kellessen [javítás] 91 0 1 sokszór egy<j>ütt
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MÁSODIK JELENÉS

Aratabán és azután Arbatze az Őrzőkkel!

A r t a b á n

Már mint egy a’ parton vagyok! Arbatze! Jer közelebb! (Száll az őrizőkhez) És 
915 ti itt nem meszsze vigyázzatok minden parantsolatomra!

ARBATZE (Az Atyám van velem egyedül)

A r t a b á n

Még-is módom esett Fiam életednek meg-szabadittására! -  Én mesterségesen 
nyertem-ki Artaxerxestől azon szabadságot, hogy magánossan veled szóllhas- 

920 sak! -  Mennyünk már most! -  Egy titkos úton, melly ő előtte-is esméretlen, 
könnyen el-kerűlhettyük mind az őrizőket, mind őtet!

A r b a t z e
Tehát az el-szökésre késztetsze engem’? Hogy a’ mind egy bizonsága légyen a’ 
reám költött gonoszságnak?

925 A r t a b á n

Eh jer esztelen! Viszsza adom szabadságodat! -  Meg-mentlek a’ Király dűhös- 
ségétől, és a’ ditsőségre vezetlek; sőtt talám még a’ Trónusra-is!

A r b a t z e
A’ Trónusra? De mit mondasz?

930 A r t a b á n

Tudod, hogy már sok időtől fogva gyűlöli a’ nép az egész Királyi Famíliát! 
Mennyünk tehát a’ fel-rendültt seregekhez, kiknek elég, ha tsak magadat muta
tod! -  Az első Vezérek már úgy-is mindnyáján szándékomra esküdtek!

A r b a t z e

935 És én párt-ütő legyek? Ennek tsak gondolására-is meg-borzadok! Ah Atyám! 
Hadd-meg nékem az én ártatlanságomat!

A r t a b á n
Már az oda van úgy-is mások előtt! Rab vagy, és gonosz-tévőnek tartatok

910 I mosologva
914 I Arbátze! <Arbatze> Jer
915 I <És ti> [Elválasztójellel javítva.]
918 I meg-szabadéttására
9191 szóllhassak [A második l utólag beírva.]

921 I elkerűlhet<j>tyük 
923 I késztet szé 
926 1 sabadságodat
932 I fel-zendült
933 I< mi>mindnyáján
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940

945

950

955

960

965

A rbatze
Élég az arra, hogy nem igaz!

A rtabán
De az nem segítt azon semmit-is! Mert az ártatlanság eggy olly dolog én előt
tem, mint valaminek az árra, és betse! A’ melly egyedül tsak az ollyan ember
nek könnyű hitelű vélekedésében áll, a’ ki azt tsudállya! Szűnnyön-meg pedig 
ezen betses vélekedése eránta, akkor az egész érdeme füstbe megy! Tsak az ma
ga igaz, a’ ki leg-jobban tudgya magát tettetni, és a’ ki a’ világ’ Piatzán mások’ 
szemei előtt leg-mesterségesebben tudgya titkolni maga belső gondolatit!

A rbatze
Nagyon meg-tsalatkozól Atyám! -  Egy nagy lélek önnön maga magának néző- 
szine, a’ mellyben ő a’ maga tselekedeteit szemlélvén, vagy helyben hadgya 
azokat, vagy kárhoztattya! Es ha ő maga itt tellyes meg-elégedést talál magának 
akkor a’ kilső nézőknek könnyen tsalatkozó Ítéletekkel keveset gondol!

A rtabán
Légyen úgy, de vallyon többre kelle betsülnöd az ártatlanságot az életnél? 

A rbatze
És mit vélsz Atyám! Mi a’ mi életünk?

A rtabán
Oh Fiam! Ez minden egyébb ajándékoknál nagyobb, a’ mit az Istenek adhatnak! 

A rbatze
Sőtt Atyám! Az élet eggy olly javunk, a’ melly naponként fogy! -  Minden 
szem-pillantás, a’ mellyet abban töltünk, eggy lépés mi nékünk, mellyel vé- 
günkhez közeléttünk! Tehát már a’ pólyánkban, a’ midőn születünk, kezdünk 
meg-halni!

A rtabán
És még pörölnöm kell veled, hogy meg-szabadítsalak? Ebben más okot ne ke
ress, mint sem hogy én parantsolom! Siess tehát!

A rbatze
Engedgy-meg Atyám! Azt nem tselekedhetem! És ime ez légyen első parantso-
latod, a’ mellyet valaha által hágtam!

9421 segétt
9431 embereknek
9441 ts<o>udál<j>llya
9461 tud<j>gya [beleírással javítva] <m>a’ Világ Piat<t>zán 
9511 kárhoztat<j>tya [beleírással javítva]
9541 kell-e élet<t>nél

956 I <a>Atyám [javítás beleírással] <é>Életünk [javítás 
beleírással]

958 I 995. ámit [vonallal kettébontva javítás beleírással] 
96 5 1 szabadéts<áyalak 
96 6 1 síess <?>!
968 I Enged<j> [javítás ]
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970 ARTABÁN
Annak erőszakkal-is meg-kell lenni, jer! Kövess engem’! Mennyünk! (Meg- 
akarja-fogni.)

A r b a t z e

Hadgy nékem békét oh Atyám! Fölöttébb nagy próbára teszed az én Tisztelete- 
975 met! -  Ah ha tovább kénszerétsz, végre arra vetemedem--------

A r t a b á n

És még fenyegetődzöl Te háládatlan! Szólly ‘s mond, mire fogsz vetemedni? 

A r b a t z e
Azt nem tudom, de kész lészek mindent el-követni, a’ végre hogy téged’ ne kel- 

980 lessen követnem.

A r t a b á n
Jól van! Lássuk tehát! Mellyik leszsz közüliünk a’ győzedelmes? -  Jer kövess 
most! (Megfogja kezénél)

A r b a t z e

985 Héj! Őrizők! - -

A r t a b á n
Hallgass Istentelen!

A rbatze
Héj őrizők! Vessétek -  fel újra bilintseimet, ‘s vigyetek a’ tömlötzbe! (Artabán 

990 látván az Orizőket, ki-ereszti kezéből Arbatzét)

A r t a b á n
Égek boszszúságomban!

A rbatze
Atyám Isten hozzád!

995 A r t a b á n
Menny-el méltatlan! Még hallani sem akarlak!

A rbatze
El-vetsz-e hát haragodban előled?

9741 Had<j>gy > [javítás ] 9771 vete<ndeni>medni?
975 I kénszer<í>étsz vete<ndem>medem > [javítás áthú- 982-983 I kövess most<?>!

zással.] 990 I ki-eresti
977 I Szólej >ly
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Ah soha már többé tőled 
ooo Könyörűletességet,

Soha atyai kegyességet 
Nem reményiek!
A’ míg élek;
Ha ezen szempillantásra 

005 Nem indúl szíved
A’ szánakodásra!
Látván Fiad mit szenved!
Melly nagy igazságtalanság!
Melly igen vad szív, és képtelen! 

oio Hogy atya meg-feletkezzen
Egy olly szerentsétlen Fia ellen
Kiben nintsen semmi gonoszság. (El-megy)

HARMADIK JELENÉS 

Artabán és azután Megabise.

015 A r t a b á n
Győzd meg Artabán hanyatló indulatidat! -  Veszszen-el egy vakmerő Fiú, ha 
már oda indúlt! -  Ah de a’ szívem még se kárhoztattya őtet -  Szeretem még-is, 
ámbár el-fajzott tőlem! -  Egy szempillantásban mind magamban mérgelődök, 
mind rajta tsudálkozom! És a’ harag, ‘s a’ szánakodás közt boszonkodom-is, 

ого fohászkodom-is egyszersmind------

M e g a b is e
De mit tsinálsz Artabán? -  Mit gondolsz? Még sem végzettél-el semmit-is 
magadban? -  Nints többé idő a’ gondolkozásra, hanem a’ végbe vitelre! -  
Gyülekeznek már az Udvari Tanátsosok! -  Majd minden ellenségidet egy ha- 

025 lomban kaphattyuk! Kik ha egygyűtt el-vesznek mindnyájan, szabad utad 
lészen azután a’ birodalomra, ‘s Arbatze szabadúlására-is, ha akarod!

A r t a b á n
Ah Megabise! Melly igen szerentsétlen vagyok én! A’ Fiam el-nem fogadta 
tőlem sem szabadúlásának, sem az országiásnak ajánlását!

030 M e g a b is e
Mit mondasz?

998 I El-vetsz-é 
1002 I reménlek 
10041 szem<->pillantásra

1017 I kárhoztathatja 
10191 tsodálkozom 
10241 ellenség<e>idet
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1035

1040

1045

1050

1055

1060

A rtabán
Haszontalan vetélkedtem véle mind eddig!

M egabise
Üssünk tehát a’ tömlötzre, és erőszakkal vegyük ki őtet.

A rtabán
Nem használ! Mert azon a’ mellyet ott eh vesztenénk, rész szerént az ő szivének 
meg-nyerésében; rész szerént pedig az Orizőkkel való tsatánkban, még alkal
matosságot nyújtana a’ Királynak a’ védelmezéshez való készűlétre.

M egabise
Az igaz! Haljon-meg először Artaxerxes, és azután szabadíttassék-ki Arbatze! 

A rtabán
Akkor ismét a’ Fiam’ élete mint eggy zálogúl lészen az Őrizők kezében! 

M egabise
Még azon-is lehet segítteni oszszuk-fel Seregünket, és támadgyuk meg egy idő
ben, te a’ tömlötzöt, én pedig a’ királyi várat!

A rtabán
Ah de hol oszszuk-fel magunkat! Akkor mint a’ két részről erőtlenek le
szünk!

M egabise
Már valamellyik részre szükség magunkat meg-határoznunk!

A rtabán
Az még leg-bátorságossabb leszsz, ha egyik úton sem indulunk! -  Alkalma
tosságra várjunk, a’ melly ezen két akadályos útaknak menetelét egyre szol
gáltassa!

M egabise
Hát ha addig a’ Fiad halálra fog-itéltetni?

A rtabán
Már a’ végső szükség arra fog-kénszeríteni, hogy akkor a’ leg-közelebb való se
gítséghez kapjak! Most elég, ha te ezután-is szorgalmatosán téteted magadat, és

1038 I szerént <az ő Szívénelo pedig [áthúzással javítva]
1039 I nyújtana 
10391 készület<é>e 
10411 szabadéttassék-ki 
1043 I zálogúl [z betű javítás.]
1045 I segétteni

1046 I pedig 
1054 I Az meg
1059 I kénszerétteni 
1059-1060 I segétséghez
1060 I tétedet
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1065

1070

1075

1080

1085

Seregéidnek hívségeket fent tartod hozzám! Én azomban minden igyekezettel 
azon lészek, hogy az Őrizőket részemre vonyam! Ezt mind eddig nem tartottam 
szükségesnek lenni, sőt bolondságnak ítéltem szükség nélkül a’ veszedelmeket 
sokasíttani!

M egabise
Tselekedgy tehát, a’mint néked tetszik!

A rtabán
De el-ne árúlly Barátom!

M egabise
Én árúllyalak-e-el téged’? Ah Uram, mit mondái? Olly háládatlannak gondolsz- 
e engem’ ? Jól emlékezem én előbbi alatsonságomról, a’ te kezeidnek köszön
hetem én azt, a’ mivel most bírok! Te vonzottál-ki engem’ a’ népnek seprejéből, 
és én most árúljalak-e-el téged’? Ah Uram! Mit mondottál?

A rtabán
Az még mind kevés oh Megabise, a’ mit eddig tselekedtem véled! Meg-látod 
ezután még jobban, hogy szeretlek, ha tsak az egek kedvezni fognak! -  Tudom 
mi indúlattal légy Szemirához! Nem-is ellenzem, sőt gondolom —  íme jön 
Szemira! Egy parantsolatom azonnal bizonyossá tészen téged’ az ő szerelmé
ről! A’ melly minket egy szorossabb szövetségbe egybe kössön.

M egabise
Melly édes vigasztalás ez!

NEGYEDIK JELENÉS 

Szemira és az előbbiek.

A rtabán
Kedves Leányom! íme ez a’ te Jegyesed!

Szemira
(magában) /: Oh egek, mit hallok! :/ (Artabánhoz) Arra való időnek látszik-e 
Atyám ez tenéked, hogy a’ mennyegzőről gondolkozz, a’ midőn Testvérem------

1062 I vonyom
1064 I sokaséttani
10701 áruljalak é-el Téged?
1070-10711 gondolsz é
1071 lén  az én előbbi

10731 árulj alaké-el 
1076 I szeretlek <!>
10771 indulattal, ellenzem <!> sőtt 
1078 I tésze<m>n
10871 [Hiányzik a rendezői utasítás.], látszik-é
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1090

1095

1100

1105

1110

1115

A rtabán
Ne szólly többet! Az sokat használhat néki, ha te ennek kezedet által adod! 

SZEMIRA
Ez már nagy áldozat, Atyám! Másként gondolkozz erről! Én vagyok------

A rtabán
Te bolond vagy, ha ebben nékem ellent állasz. íme a’ te Férjed! Én úgy akarom 
És az elég!

Szeresd őtet, és ha még most szemednek 
Nem látszik-is kedvesnek!
Leg-alább azon kezet,
A’ melly szerentsédre vezet,
Tisztellyed! és hallgass,
Majd mindgyárt meg-szereted 
Mihelyt szemeid azt láttyák 
Hogy már körülötted
Lobognak a’ menyegzős Fáklyák (El-megy)

ÖTÖDIK JELENÉS 

Szemira, Megabise

SZEMIRA
Hallod Megabise! Én még-is hízelkedek magamnak szereteteddel! Reményl- 
hetek-e tehát egy próbát tőled annak-valóságáról?

M egabise
De mit nem tselekednék én kintsem a’ te parantsolatodra?

Szemira
Én még-is félek, hogy kérésemmel ellenkezni fogsz!

M egabise
Egy parantsolatod meg-mutattya azt, hogy nem lehet okod a’ félelemre! 

Szemira
Ah ha te engem’ igazán szeretsz, old-fel kérlek ezen kötést mi közöttünk!

1094 I akarom <!>
1095 II éleg
1100 I Tiszteljed és halgass 
11011 mindjárt

1102 I [ A sor magasságában a jobb margóra írva idegen 
kézírással:] Lit. Qp. 241 

1104 I me<g>nyegzős 
1108-1109 I reménlhetemé, valóságáról
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120

125

130

135

140

145

M egabise
Én-e?

SZEMIRA
Te igen-is! És te az által meg-menthetsz engem’ az Atyám’ haragjától? 

M egabise
Szívessen tellyesítteném parantsolatodat, de úgy tetszik, hogy Szemira most 
nyájaskodik vélem!

Szemira
Most én éppen nem nyájaskodom!

M egabise
Én nem hiszem, mert úgy veszem észre, hogy evvel tsak próbálni akarsz! 

Szemira
Te még ki-nevetsz engem’? Én eddig téged’ sokkal nagyobb szívű szeretőnek 
gondoltalak lenni!

M egabise
És én sokkal okossabbnak gondoltalak!

Szemira
Melly jeles próba-tétele lenne ez egy nagy szívnek!

M egabise
Melly rendes igazság az- is, szeretőjétől azt kérni!

Szemira
Egy térséges mezőt mutattam néked, a’ mellyben nagy szívűségedet egy ditső- 
séges próbára tehetnéd a’ nélkül, hogy nékem ne alkalmatlankodnál!

M egabise
Próbára-is akarom azt tenni, de nem ebben!

Szemira
Tehát haszontalan reménylettem?

M egabise
Haszontalan!

ИЗО I eddég 
1144 I reménlettem

1119 lén  é?
1123 I tellyesétteném 
1128 I vészem
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1150

1155

1160

1165

1170

1175

SZEMIRA
Tehát leg-alább ezen könyveim! -  -  

M egabise
Nem használnak semmit-is!

SZEMIRA
Ezen szíves kéréseim! —

M egabise
Mind szélnek botsájtatnak!

SZEMIRA
Jól van! Atyámnak parantsolattyát meg-nem szegem! De abban soha ne-is hi- 
zelkedgy magadnak, hogy én valaha téged’ szeretni foglak! Utálni fogom tel- 
lyes életemben azon szerentsétlen szövetségei, melly engem’ hozzád le-kötöz! 
-  Te leszel /: arra esküszöm : / az én szívemnek minden időben egy útállatos ret
tentő képe! -  Által-adom ugyan kezemet, de szívemet, ne reményld, hogy vala
ha bírhassad!

M egabise
Nem-is kívánom azt, óh Szemira! Én meg-elégszem azzal, ha mint enyimet lát
hatlak! -  És ha az néked elegendő boszszú-állás tőlem, ha engem’ gyűlölsz, 
gyűlölly, nem bánom! Azért én soha nem fogok panaszolkodni!

Szép Szemirám azon ne félly!
Hogy én hitetlen Lelkűnek,
Vagy háládatlan szívűnek!
Ah! hogy enyimnek valaha kiáltsalak,
Ah! tsak hogy vélem élly!
Még akkor-is szerentsésnek,
Tartom magamat Istennek,
Bár ha mint ellenségemet bírhatlak.
Én gyűlölöm bolondságát 
Az ollyan szeretőnek,
Aki Kedvese Szabadságát 
Tsak maga kedvének 
Kívánnya tenni áldozattyává,
‘S erőszakos rabjává!! (El-megy)

1152 I kérése<m>im 
1158 I szövetséget, a’ melly
1158 II szövetségét.
1159 I l<é>es<s>zel
1159 I útállatos
1160 I reménld 
1163 I kévánom

11641 boszá-állás
1169 I Ah! Tsak hogy enyimnak <mondhassalak!> valaha 

kiáltsalak. [Az utóbbi két szó a margóra betoldva.]
1173 I hamint
1178 I Kévánja
1179 I erő-szakos

820



180 HATODIK JELENÉS

Szemira és Mandane!

SZEMIRA
Mennyi szerentsétlenségnek kapcsollyák-öszve magokat egy napon az én ve
szedelmemre! Mandane! Ah hallyad tsak, kérlek!

1185 M andane
Ne tartóztass most Szemira!

Szemira 
Hová sietsz?

M andane
m o A ’ Királyi Tanátsba sietek!

Szemira
Én-is el-megyek véled, ha talán szerentsétlen Arbatzén segíthetnénk! 

M andane
Külömböző a’ mi szándékunk Szemira! Te tudom életét, én pedig halálát kívá- 

1195 nőm!

Szemira
És úgy beszéli Arbatzének szeretője?

M andane
Úgy beszéli a’ Xerxesnek Leánya!

1200 Szemira
Az én Testvérem vagy nem bűnös, vagy te miattad bűnös, mert téged felettébb 
szeretett!

M andane
És ugyan a’ többi gonoszsági közt ez a’ leg-nagyobb; tehát az ő halálával kell 

dos nékem az én igazságomat ki-mutatnom, és meg-boszszúlnom azon gyalázatot,
mellyet ő az én felséges személyemnek szerzett, a’ midőn ő az én hív szerete- 
temmel ollyképpen viszsza-élt, hogy a’ mellynek mint egy ösztönül kelletett 
volna néki szolgálni a ’ ditsőségre, az őtet az én ki-mondhatatlan gyalázatomra, 
még Haza-árulóvá tette!

1183 I szerentsétlensegeknek kaptsolják-öszve
1192 I segéthetnénk
11941 a’mi [javítás ], kévánom
12051 né<gykem az en

12061 a ’ mellyet 
1206-12071 szeretetemme<r>l 
12071 ösztonű
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1210

1215

1220

1225

1230

1235

1240

SZEMIRA
Nem elég-e az ő büntetésére azon törvényeknek keménysége, a’ mellyek alá 
vettetett, hanem még a’ szíveket-is akarod ellene gyújtani?

M andane
Nem elég! Mert félek Artaxerxesben a’ régi érzékeny Barátságtól! Félek az Or
szág’ nagygyaiban a’ szánakodástól; félek még önnön magában-is azon titkos 
erőtől, és nem tudom, melly szerentsés égi jegytől, a’ melly az ő tekintetében 
vagyon, és a’ mellyel ö könnyen Ura leszsz mások szíveinek!

SZEMIRA
Menny tehát, ha úgy meg-indúltál, kegyetlen! Vádold őtet; sürgesd veszedel
mét; ‘s nyomjad szerentsétlen ügyét mind halálig! De előbb próbáld-meg állha
tatosságodat! Meg-kell előbb felejtkezni minden reménységről! -  Minden ke
gyes indúlatokról! -  Annyi sok egymással esküdt hívségekről! -  Annyi édes 
érzésekről! -  El-kell tovább felejtened azon első szerelmes pillantásokat! -  És 
azon ábrázatnak szívedben nyomott, eleven képét, a’ mellynek látása leg
először indíttá szívedet szerelmes fohászkodásra!

M andane
Ah, kegyetlen Szemira, mit vétettem én néked, hogy fel-ébresztenéd szivemben 
ama kötelességemmel ellenkező vétkes szánakodást, a’ mellyet már mint egy 
el-oltottam magamban! Miért jöszsz te nékem újra azon képzésekkel, a’ mel
lyek állhatatoságomat meg-vesztegetik, és tsak párt-ütést gyújtanak gondola
taim közt!

Ha azt már én,
Magammal el-hitettem,
Hogy győzedelmeskedtem 
Arbatzé szerelmén!
Engedd tovább-is azt hinnem!
Engedd azzal hizelkednem,
Hogy többé nem szeretem!
A’ harag most, ‘s a’ gyűlőlség az én Tisztem!
És te azt jól tudod, kegyetlen!
Miért tehát illy Tisztem ellen 
Akarod azt eszembe juttatni,
Kész kötelességem távoztatni! (El-megy)

12111 elég é
1215 I nagyjaiban
1216 I tekéntetében
1217 I lesz
1220 I próbál<t>d 
1220-12211 ál<á>hatatoságodat 
12211 felejtkezni -  reménségtől

1222 I edes
1223 I felejt<kez>ened azon első egymással való szíves fo

hászkodásokat! -  azon első
1225 I indetta
1227 I mint
1229 I képzelésekkel
1230-12311 gondolatim
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1245

1250

1255

1260

1265

1270

HETEDIK JELENÉS

SZEMIRA (maga)
Már kinek állyak először ellent ennyi sok ellenség közt? Mandane, Arbatze, 
Megabise, Artaxerxes, az Atyám, ezek mind ellenségeim! És mindenik a’ leg
érzékenyebb részét szívemnek ostromollya! Ha egygyikkel szembe szállók, a’ 
többieknek ostromára védelem nélkül ki-tétetve maradok! Valamennyinek pe
dig egyszersmind ellent -állani magam elégtelen vagyok.

Ha a’ patak meg-haladgya partyát,
Fut a’ szántó vető nyakra főre,
Egy töltésről más töltésre,
Hogy meg-ne szakaszsza gáttyát!
De ezzel keveset használ!
Mert ha egy helyt folyását el-zárja,
Száz, és száz útakat tsinál
Máshol a’ víznek sebes árja! (El-megy.)

NYOLTZADIK JELENÉS

Artaxerxes (az Ország nagygyaival a ’ Tanáts-házban, azután) Megabise 

A rtaxerxes
Fő Rendek! Persiának nagy Oszlopi! íme én meg-jelenek közietek, hogy 
Atyám’ birodalmának terhét magamra vegyem! -  Az én igazgatásomnak kezde
te olly zavarodott, és olly rettenetes, hogy kezeim, mellyek még arra szabatla- 
nok, rettegve nyúlnak a’ kormányhoz! Ti, a’ kiknek már mint eggy szívetekben 
nyőlt a’ búzgóság, a’ nagy lelkűség, a’ tapasztalás, és a’ hívség! Titeket, mon
dom, azon nagy kegyességre, mellyel az én nagy emlékezetű Atyám hozzátok 
viseltetett, kérlek! Legyetek vezérim az igazgatás’ módgyában!

M egabise
Felséges Király! Mandane és Szemira engedelmet kémek tőled a’ bé-jövetelre! 

A rtaxerxes
Oh egek! Jöjjenek! Már látom, melly igen külömböző indulattal siet ide mind a’ 
kettő!

12451 Szemira 1263 I-II igazgatásomnak II igazságomnak [Az I alapján
12581 [A rendezői utasítás hiányzik.] javítva.]

12671 hozzá<j>tok
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KILENTZEDIK JELENÉS

1275 Mandane, Szemira, és az előbbenie.

SZEMIRA
Artaxerxes! Kegyelmet!

M andane
Boszszú-állást Király! Én egy gonosz-tévőnek fejére halált kérek! 

1280 SZEMIRA
Én pedig egy ártatlannak életéért esedezek.

M andane
A’ gonoszság nyilván való!

SZEMIRA
1285 De bizonytalan az árúló!

M andane
Arbatzét vádollyák a’ külső Jelek és a’ félelem!

SZEMIRA
Arbatzét fel-szabadíttya minden józan értelem!

1290 M andane
Egy Atyának ereiből ki-ontatott vér boszszú-állást kíván!

SZEMIRA
És a’ Fiának ereiben meg-tartatott vér jutalmat vár!

M andane
1295 Meg-emlékezz!-------

SZEMIRA
El-ne felejtkezz!------

M andane
Hogy egy Országló Trónusnak az oszlopa az igazság!

1300 Szemira
Hogy annak fondamentoma az irgalmasság!

12751 előbbiek
11851 áruló
1289 I fel-szabadétja

12911 kéván
1293 I jutalmat <kéván> vár!
13011 Fondamentuma az igazság!
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1305

1310

1315

1320

1325

1330

M andane
Ah indítson-fel kérlek egy szerentsétlen magzatnak fájdalma!

SZEMIRA
Ah engesztellyen eggy el-keseredett Testvérnek siralma!

M andane
Mindnyájan, a’ kiket látsz, Szemirám kívül, ezt az áldozatot várják!

Szemira
Kegyelmet! Kegyelmet! Artaxerxes! (Le-térdepel)

M andane
Boszú-allást Király!

A rtaxerxes
Kellyetek-fel! Oh Istenem! Kellyetek-fel! Mennyivel nagyobbak az én belső 
szorongatásim a’ tieteknél! Fél Szemira az én igazságomtól! -  Fél Mandane az 
én Irgalmasságomtól! Artaxerxes pedig mint szives Barát, mint igaz Fiú, retteg 
és Fohászkodik mind Mandane, mind Szemira félelmében egyszersmind! Én 
magam, mind a’ kettőtöknek félelmét érzem szivemben (Láttya Artabánt jön
ni.) Ah jöjj, ‘s vigasztally meg engem’, Artabán! -  Vagyon é valami védelmező 
okod Arbatzé részére? Ah mentsd-ki őtet!

tizedik  jelenés 

Artabán és a’ Többiek.

A rtabán
Haszontalan óh Fejedelem, mind a’ Te szánakodásod, mind az én igyekezetem; 
mert vagy nem gondol már szabadulásával, vagy éppen semmi reménysége 
nints többé hozzá!

A rtaxerxes
Tehát arra akar-e engem’ az a’ háládatlan ingerleni, hogy halálra kárhoztassam 
őtet?

Szemira
Halálra kárhoztassad-e? Ah kegyetlen! Tehát eggy gyalázatos hóhéri fejsze 
alatt lássa-e a’ Világ Szemira Testvérét? Ditsőségét Persiának? Artaxerxesnek

1303 I indétson-fel [ f e l  utólag feléírva ] 
13071 kévűl -  varjak 
1313 I -  belső [Fölé írással betoldva.] 
1314-1315 I azén igazságomtól

13241 reménsége [az első betű javítva]
13271 akaré
13301 kárhoztassad é
13311 lássa é
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1335

1340

1345

1350

1355

1360

Baráttyát ‘s szabadíttóját? Ah szerentsétlen Arbatze! Oh haszontalan könyveim! 
Oh meg-vettetett gyötrelmim!

A rtaxerxes
Szemira! Nagy boszúságot követsz-el ellenem, ha engem’ kegyetlenségről 
vádolsz! Mit tselekedhetek én, ha nints semmi mentsége? Avagy mit tseleked- 
hetnél te, mit tselekedhetne Artabán? -  Hally átok-e Őrizők! Vezessétek ide 
Arbatzét! -  Maga az Attya legyen Birája Fiának! Ő visgállya-meg az ügyét, és ő 
áldozza-fel őtet, ha lehet! Én ebben az egész Királyihatalmamat kezére botsáj- 
tom!

A rtabán
De hogy lehet az!

M andane
Tehát már annyira meg-előzi a’ barátság a’ kötelességet?- Úgy látszik, hogy 
nem akarod a’ bűnöst meg-bűntetni, midőn annak büntetését az Attyára bízod!

A rtaxerxes
De egy olly Attyára bízom, a’ kinek fedhetetlen hivsége tudva van előttem! A’ 
ki még önnön maga vádollya Fiát, a’ kit én védelmezni kívánnék, és a’ kinek na
gyobb okai vannak azt meg-büntetni mintsem én nékem!

M andane
De mindég csak atya ő még-is!

A rtaxerxes
És ugyan azért kettős oka van a’ büntetésre! Én Arbatzében egyedül tsak 
Xerxesnek halálát tartozom megbüntetni, ő pedig mint Fiában még nagyobb ke
ménységgel tartozik meg-boszúlni mind Xerxes halálát, mind maga gyalázat- 
tyát.

M andane 
Tehát úgy van?

A rtaxerxes
Úgy vagyon, ha vétkes Arbatzé, bizonyos légy abban, hogy áldozattya lészen a’ 
meg-öletett Királynak és én leg-alább háládatlan nem lészek az én szabadít- 
tómhoz!

A rtabán
Ah Uram! Melly nagy próba ez!...

1332 I szabadéttóját 
1335 I kegyetlensegről 
13371 Haljátok é

1338 I igyét
1349 I büntetni
13611 szabadéttomhoz
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1365

1370

1375

1380

1385

1390

A rtaxerxes
Méltó a’ te nagy szívedhez!

A rtabán
De mit fognak mondani az illyen ítéletről.

A rtaxerxes
És mit mondhatnak? Szollyatok tehát (Az Ország nagygyaihoz), ha vagyon-e o- 
kotok ebben kételkedni?

M egabise
Mindnyájoknak halgatása helyben hadgya választásodat!

SZEMIRA
íme jön a’ Testvérem!

M andane 
Ah oda vagyok!

A rtaxerxes
Hallgattassék-meg tehát a’ bűnös! (Artaxerxes a ’ Trónusba megy, az ország 
nagygyai is le-ülnek)

A rtabán
Indulataim! Ah csak most tartóztassátok magatokat!

M andane
Nyomorúltt szivem! Ah ne vérj! Ne dobogj a’ mellemben!

TIZEN-EGYEDIK JELENÉS 

Arbatze az Őrzőkkel, és az Előbbiek.

A rbatze
Tehát olly nagy gyűlölségében vagyok-e én Persiának, hogy minden igazságta
lanság az én szerentsétlen sorsom ellen szegezi magát? Én Királyom!

A rtaxerxes
Barátodnak mondgy engem’, és az is akarok lenni, méglen tsak kételkedhetek 
vétkedről! -  És mivel ez az édes név egy bíróban véteknek tulajdonéttatik, tehát 
Artabánra bizattatott az egész Ítélet!

13691ARRAX 13881 vágyóké
13701 tehat, vagyon é 13891 szgezi [A sajtóhibát javítottuk.]
1380 I nagyjai-is
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1395

1400

1405

1410

1415

1420

1425

A rbatze 
Az Atyámra?

A rtaxerxes 
Arra igen is!

A rbatze
/Reszketek, az iszonyodás miatt!/

A rtabán
Mit bámólsz? Talám az én álhatatosságomat tsodálod?

A rbatze
Borzadozva nézlek én téged’ oh Atyám ezen helyben, hogy ki legyek én! -  És ki 
légy te! -  Ugyan hogy tehetted magadat az én Bírámnak? -  Hogy mutathatsz 
olly változhatatlan tekintetet? -  És nem érzed a’ szivedet ezen szempillantásban 
szélt szaggattatni?

A rtabán
Minémű indulatokat érezzék én magamban, azt te ne visgald! Sem azt, hogy mi
ként egyezzen-meg kilső ábrázatom szivemmel! Akár miilyen vagyok is én, 
egyedül a’ te gonoszságod által lettem avvá! Ha te az én tanátsimat halgattad 
volna! És a’ te Atyádnak nyomdokit akartad volna követni, most ezeknek jelen- 
léttekben sem én bíró nem volnék, sem te bűnös nem volnál!

A rbatze
Szerentsétlen Atya!

M andane
Mi nem azért jöttünk itt öszve, hogy a’ ti különös boszúságtokat halgassuk! 
Vagy védelmezze magát Arbatze! Vagy ha mentsége nints, kárhoztassék halál
ra!

A rbatze
Mitsoda keménység ez!

A rtabán
Tehát feleilyen a’ Bűnös az én kérdésemre! Arbatzé! Te mint Xerxesnek gyilko
sa jelensz-meg itten! Erről már meg-is győzettettél! És a’ te meg-győzettetésed- 
nek ime ezek a’ próbái! A’ te vakmerő szerelmed, a’ te párt ütő boszonkodásid- 
nak sok féle jelei! - -

1397 I igen-is 1420 I keménség
14011 bamólsz -  alhatosagomat 1424 II <jelei> próbái szer<eteted>elmed
1405 I tekéntetet szem-pillantásban 1424 II utö
14091 vagyok-is
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1430

1435

1440

1445

1450

A rbatzé
A’ kard; a’ vér; az idő; a’ hely; az én félelmem; az én szaladásom! Tudom,hogy 
mind ezek az én vétkemet nyilvánságosá teszik. Mindaz által nem igaz, én ártat
lan vagyok!

A rtabán
Mutasd-meg azt, ha lehet! Engeszteld haragját a’ meg-bántódott Mandanénak! 

A rbatze
Ah ha azt akarod, hogy mindeneket álhatatosan el-szenvedgyek, ne támadgy 
meg olly igen érzékeny részemben! -Azon édes nevezetre, ah kegyetlen Atyám!

A rtabán
Halgass! Nem látod-e a’ vak és bolond türhetetlenségedben, hogy hol vagy? Ki
vel beszélsz? És kik halgatnak?

A rbatze
De Atyám!------

A rtabán
Indulataim! Ah tsak most tartóztassátok magatokat!

M andane
Nyomorult szivem! Ah ne vérj, ne dobogy mellemben!

A rtabán
A’ te vádoltatásid kivánnyák azt leg-alább, hogy vagy védelmezd magad! Vagy 
mutass bánatot, ha vétkes vagy!

A rtaxerxes
Ah segélyed magad, és a’ mi rajtad való szánakodásunkat!

A rbatze
Felséges Király! Én nem találok magamban semmi vétket, sem mentséget sem 
okot a’ meg-bánásra! És ha ezerszer-is kérdezed tőlem ezen történetnek okát, 
én-is ezerszer-ugyan ezt fogom felelni!

A rtabán
Oh nagy Fiúi szeretet!

1428 II mind ezek, vétkeimet 
1428 I minda<r>z-detem 
14311 Mand<á>anénak 
14341 meg egy olly igen
14361 látod é a’ vak és bolond [ A b o lo n d  szó a sor fölé be- 

toldva. ]
14411 maga<t>tokat

1443 I dobogj 
14451 kévánják 
14461 b<ú>ánatot 
1448 I segélyd magad is
14511 ezerszer-is <kérdened tőlem> <dezed tőlem> [A 

margón javítás: ] <kérded azt tőlem> kérdezed tőlem.
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1455 MANDANE
Ő eggy aránt vétkes, ha szóll-is, ha halgat-is! Már tehát mit gondol a’ Bíró? Mi
hez fog most kezdeni? -  Ez-e az az atya, a’ kinek meg-kellene boszszúlni eggy 
kettős gonoszságot?

A rbatze
ибо Halálomat kívánod-e, oh Mandane?

M andane
Ah szivem, csak most el-ne hadgy!

A rtabán
Hertzeg kis-Aszszony! A’ te haragod nagy ösztöne az én indulatomnak! És 

1465 hogy Artabán keménykedésében az igazságnak, és a’ még addig halhatatlan 
hivségednek eggy nagy példája fent maradgyon Persiában, ime én az én fiamat 
halálra kárhoztatom! -  Hallyon meg Arbatze! (Alá-írja az ítéletet)

M andane 
Oh Istenem!

1470 A rtaxerxes
Hadd függőben még Barátom azt a’ halálos végzést!

A rtabán
Már alája írtam! És így eleget tettem kötelességemnek! (Fel-kel, ‘s által adgya 
az alá-íratott végzést!)

1475 A rtaxerxes
Kegyetlen! Fene vad ditsekedés! (Le-száll a' Trónusról, és az Ország’ Nagy- 
gyai is fel-kelnek!)

SZEMIRA
Dühös, fene, vad Atya!

uso M andane
Ah el-árulnak könyveim!

A rbatze
Sirj Mandane! Még-is meg-esett szíved valamennyire az én kegyetlen sorso- 
monn!

14601 kívánódé 
1465 I eddég 
14671 írja, ítéletet

14711 halálos [A sor magasságában a margón idegen kezű 
feljegyzés:] Lit. R. p. 257.

14761 nagy<j>ai 
1483-14841 sorsomon
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485 MANDANE
Az ember szint úgy sírhat örömében, mint fájdalmában!

A rtabán
Már azt véghez vittem, a’ mi egy kemény Birának volt a’ kötelessége! Most te
hát engedgy! oh Fejedelem! az én Atyai indúlatomnak-is egy kevés szabadsá- 

490 got! -Fiam! Botsáss-meg egy olly Tiranusi hivatalnak, a’ mellyben a’ szoros 
törvények kegyetlenkednek minden tekintet nélkül! Sok szenvedésid közt tűrd- 
el még azt a’ keveset-is, ami még hátra vagyon! -  Meg-ne-rettentsen ama’ halá
los büntetésnek félelmes tekintete! -  A’ roszban nints semmi roszszabb a’ Féle
lemnél!

1495 A rbatze
Nagyon hanyatlik, oh Atyám, az én állhatatosságom! -  Mert midőn magamat az 
egész világ előtt gonosz-tévőnek széméllyében találom; midőn látom minden 
édes reménységeimet, mintegy zöldgyében el-metszettetni! -  ‘S el-oltatni még 
hajnalában az én életemnek napját! -  Midőn magamat az egész Persiának, Bará- 

1500 tómnak és annak gyűlölségében látom, a’ kit imádok! És midőn tudom, hogy az 
én Atyám------Kegyetlen Atya! (Ah de majd el vesztem magamat!) Isten hoz
zád! (Indúló-félben de megént meg-áll)

A rtabán 
Én reszketek

1505 M a n d a n e
Meg-halok Fájdalmamban!

A rbatze
Oh vakmerő Arbatzé! Hová ragadtatol! -  Ah Atyám botsáss-meg! íme lábaid
hoz borulok! Botsáss-meg kérlek eggy esztelen fájdalom’ el-ragadtatásának! -  

Isio Ontassék-ki minden vérem egész az utolsó tséppíg, nem fogok azon pana- 
szolkodni! És a’ helyett, hogy valaha kegyetlennek mondgyam, ime tsókolom 
azon kezeket, a’ mellyek engem’ halálra kárhoztattak!

A rtabán
Elég már! -  Kelly-fel! -  Jól tudom, mennyi okod lehet a’ panaszolkodásra! De 

isis tudgyad!------/oh  egek! / -  -  Vegyed utolsó ölelésemet, és menny!

1489 Ienged<j>gy!
1490 I Tirannusi 
14911 tekéntet
1492 I re<n>ttetsen [ráírással javítva]
1493 I te<ke>k<é>entete [áthúzással és ráírással javítva]
1496 I midőn <látom, hogy> magamat
1497 I személlyében [a javítás miatt gyengén olvasható]

1498 I reménységeimet [javítás az у  utólag beleírva] 
14981 zöld<j>gyeiben [javítás ráírással]
1499-1500 I Barátomnak-is annak 
15101 tseppíg
15111 mond<j>gyam [föléírással javítva]
15141 kel<j>ly-fel [ föléírással javítva]
15151 tud<j>gyad [ beleírással javítva]
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1520

1525

1530

1535

1540

1545

A rbatze
Ezen végső ölelésedre!
Ezen utolsó Isten hozzádra!
Atyám kérlek!
Ha még merlek!
Emlékezz régi hívségedre! 
tekints sérűltt hazádra!
Engeszteld-meg Mandane’ haragját!
Védelmezd Királyom’ Méltóságát!
Én meg -  halok örömmel 
Tsak az én vesztemmel 
Szűnnyön-meg Persia
Zűrzavarja! (El-megy az Önzőkkel, el-megy Megabise-is, és a' Királyi tanat- 
sosok)

TIZEN-KETTŐDIK JELENÉS 

Artaxerxes, Mandane, Artabán, Szemira 

M andane (magában)
Ah Arbatzé el-menetelével kezdem mint egy érzeni a’ halálnak gyötrelmét! 

A rtabán
íme Mandane! íme önnön magam vérével eleget tettem boszszúidért! 

M andane
Ah Istentelen! Távozz az én szemeim elől! Távozz a’ Nap’ világosságától, ‘s 
rejtsd-el magadat méltatlan! A’ Földnek leg-méllebb, és a’ Földnek leg-setétebb 
üregébe! Ha még-is az a’ Föld helyet ád kebelében egy olly minden érzékenyte- 
lenség, és minden emberi indulat nélkül való Istentelen Atyának!

A rtabán
Tehát az én erköltsöm------

M andane
Halgass te Fene-vad! És mitsoda erköltsödben ditsekszel? Az erköltsöknek-is 
vannak Határi, mellyeket ha meg-halad az ember, még az erkölts-is bűnné vá
lik!

A rtabán
Hát nem te vagy-e az, a’ ki engem’ erre ingerlettél?

1522 I Tekénts sérült 1544 I Fene-vád
1528 I Zűrzavarja 1548 I vagy<é>e
1532 I [(magában) a szerzői utasítás betoldva]
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1550

1555

1560

1565

1570

1575

M andane
A’ vagyok! És méltó vagyok a’ ditséretre! És ha még egyszer újra kellene Ar- 
batzének meg-itéltetni, még egyszer újra kivánnám halálát! Köteles volt arra 
Mandane, hogy Attya halálát meg-boszúllya; Köteles volt ellenben Artabán, 
hogy fiát meg-szabadítsa! Téged’ illetett a’ szánakodás! engem’ a’ harag, a’ 
gyűlölség! -  Nékem eggy gyenge szerelemnek gerjedezésére nem kellett hal- 
gatnom! De tenéked meg-kellett volna felejtkezned azon keménykedésről, a’ 
melly tsak néha tulajdona egy birónak! Ez volt tehát a’ tied; amaz pedig az én 
kötelességem volt!
Távozz, kegyetlen fene-vad Atya!

Ama’ Hirkániai erdőben,
Midőn leg-nagyobb mérgében 
Ordét a’ dühös Tigris,
Soha még akkor-is 
Fene-vadabb állat 
Belőle nem vállhat 
Náladnál!
A’ mennyi gyilkossságok,
Afrika széliében,
Vagy Tenger’ mentében 
Valaha történnek!
Azok mint eggy tsoportban 
Egyedül te magadban 
Dühösködnek! (El-megy)

TIZEN HARMADIK JELENÉS 

Artaxerxes, Szemira, Artabán.

A rtaxerxes
Mennyi veszedelmére esküdt az ég, kedves Szemirám, a’ mi Arbatzénknek! 

Szemira
Te kegyetlen! Te embertelen! Olly hamar meg-változtál-e? Előszször meg-ölöd 
Barátodat, és azután siratod!

15501 <Az vagyok> A’ vagyok egyszer 
15511 meg-ítéltetni k<í>évánnám 
15531 szabad<í>étsa szánakodás<a>
15551 kemény kedésre [ egybeírás jelével összekapcsolva] 
1556 I e<i>egy
1558 I Táv<a>ozz [beleírással javítva]
15601 <erdőben>mérgében

15621 akkor [javítás]
15641 Belől<l>e
1566 I A’ mennyi gonoszságok [Az 1553 és az 1554. sor 

között.]
15711 t<i>e [javítás]
1578 I oh hamar meg-változtál, és először
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1580

1585

1590

1595

1600

1605

1610

1615

A rtaxerxes
Nem de Atyádnak ítéletére bíztam Fiának életét? És én vagyok még-is a’ ke
gyetlen? Én öltem-meg őtet?

SZEMIRA
Éppen ez a’ leg-fortélyossabb fene-vad kegyetlenség! Az Atyám, mint bíró, 
szolgája volt a’ Törvényeknek! Néked pedig, mint Fejedelemnek alattad vannak 
a’ törvények! 0  nem adhatott kegyelmet Fiának! Te pedig adhattál-is, ‘s tar- 
tóztál-is véle! Ah mond-meg már most, mi örömöd lehet abban, látván egy szer- 
entsétlen fiút keze által meg-ölettetni? A’ kiben Barátság nints, az a’ szerelmet 
sem érzi!

A rtaxerxes
Szóllyon az egész Persia, és mondgya-meg, ha nem vagyok-e Arbatzéhez hálá- 
datosággal, ha nem vagyok-e szánakodással fájdalmidhoz, és ha nem szeretlek- 
e téged’!

SZEMIRA
Mind eddig hízelkedtem magamnak, ‘s azt hittem felőlied, hogy egy igaz szívű 
barát légy és eggy szíves szerető, de eggy szempillantásban ki-tanúltam szíve
det, hogy hitetlen barát, és eggy érzéketlen szerető légy!

A’ szerelem érzésére,
Kedvesének tsak eggy nézésére 
Még a’ Tigris-is magát 
Meg-adgya!
Oroszlán el-hadgya 
Fene-vadságát!
Te még azoknál-is 
Kegyetlenebb Tigris!
Kérésére annak,
Ki téged’ imádott,
Ki kintsének mondott,
Be-zártad szívedet,
Mutattad mérgedet,
Még tsak meg-sem szántad 
Ámbár jól tuttad 
Testvére 
vesztére
Könyvei mint hullanak! (El-megy)

15871 örömed
15911 Szól<j>lyon mond<j>gya [áthúzással és föléírással 

javítva]
1592 I vagyok<é>e 
1592-1593 I szeretlek<é>e

1596 I szem-pillantásban [egybeírás jel a gondolatjelen] 
1596-15971 szívedet [»'javítva]
16011 Meg-ad<j>gy [javítás a lap szélés]
1602 I él-had<j>gya [javítás]
1612 I tuttád
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TIZEN-NEGYEDIK JELENÉS

Artaxerxes, Artabán

A rtaxerxes
Hallottad a’ háladatlan Szemirának szemre-hányásait? 

его A rtabán
Hallottad te-is az igazságtalan Mandane’ Mérgelődését? -  

A rtaxerxes
Én nagyon-is Szánakodó vagyok, és Tirannusnak kiált!

A rtabán
625 Én igaz ítéletet hoztam, és kegyetlennek mond!

A rtaxerxes
Ez-e tehát érdeme az én kegyelmességemnek?

A rtabán
Ez-e a’ jutalma az én szoros igazságomnak?

530 A rtaxerxes
A’ mennyit eggy napon! Mennyit el-vesztettem, Artabán!

A rtabán
Ah ne panaszolkodgy! Hadd én reám azt inkább! A’ nélkül-is én már legsze- 
rentsétlenebb vagyok mindnyájoknál!

A rtaxerxes
535 Nagy lehet ugyan a’ te fájdalmad, de az enyim se kitsiny! Azért meg-se- mond

hatom,

Hogy mellik közüliünk,
Én-e, mint Barátja,

4o A’ vagy te, mint Attya.
Nagyobb szánakodást érdemiünk!
De tudgya azt az ég!
Hogy ezekre 
A’ Lépésekre,

45 Engem’ vitt a’ szeretet;
Téged’ kénszerétett 
A’ Szükség! (El-megy)

1619 I Hallottad a’ háládatlan 16311 Ah mennyit
16251 ítél<é>etet 16331 ma<r>
16271 kegyelme<ninek><ségemnek>sségemnek 16361 enyém
16291 Ez-e’ 16391 Éné,



TIZEN -  ÖTÖDIK JELENÉS

1650

1655

1660

1665

1670

1675

ARTABÁN (magában)
Még-is egyszer már magam vagyok; és a’ sok rettentő szorongatások utánn 
meg-nyugothatom szabadon! -  Alig hogy el -  nem árultam magamat, midőn 
hallottam Arbatz’ bírájának neveztetni! -  De már túl vagyok a’ veszedelmen, 
nem-is gondolkozom arról többé! -  Én már magamat meg-szabaditottam! Szük
ség tehát most a’ Fiamat védelmeznem!

Mint az el-rémültt Pásztor!
Tsal bámúl és le-dűl,
Magán kivűl, fél holtan 
A’ pusztában; mikor 
a’ setét ég felette meg-dördűl,
És a’ villám mellette le-tsattan!
De ha magához tér azután 
Halavány remüléséböl 
Lassan fel-tenyészik,
‘S kevéssé meg-nyugszik,
És el-megy, a’ féltéből 
El-széllyett nyájjá után! (El-megy)

HARMADIK FEL-VONÁS 

ELSŐ JELENÉS.

(A’ Játszó szín ábrázollya a ’ várnak belső részét, a ’ hol Arbatze fogva tartatik. 
Látszatik eggy vas rostély, és eggy kis-ajtótska jobb kézről, a ’ mellyen fel-mennek

a ’ Királyi épületbe.)

Arbatze, és azután Artaxerxes.

A rbatze
Miért késik a’ halál! Midőn ő végső határa az emberi nyomorúságoknak! Tsak 
annak félelmes a’ halál, a’ ki boldogságban él!

A rtaxerxes
Arbatze!

1650 I után 
16511 Alég
1652 I Arbatze’
1653 I meg-szabadétottam! 
1655 I el-rémült

1656 I bámól és le-d<ő>űl
1657 I kévűl 
1666 ín y  áj á
1669 I A’ <Jádz> Játszó
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1680

1685

1690

1695

1700

1705

A rbatze
Oh Istenek! Mit látok! Vallyon mi hozott téged’ oh Király e Szomorú, és rette
netes helyre?

A rtaxerxes
A’ szánakodás, és a’ barátság!

A rbatze
És miért jőszsz te ide, magadat szomoréttani, oh Fejedelem?

A rtaxerxes
A’ te szabadíttásodra jövök!

A rbatze
Az én szabadíttásomra!

A rtaxerxes
Ne szólly többet! Hanem ezen azúton, a’ melly a’ királyi épületnek eggy titkos 
részében vezet, siess, és vigyázva szaladgy eggy más Országba! Ott emlékezz- 
meg Artaxerxesről, szeresd őtet, és élly szerentsésen!

A rbatze
Én jó Királyom! Ha engem’ bűnösnek tartasz, miért jösz szabadíttásomra? Ha 
pedig ártatlannak; miért kell nékem szökevénynek lennem?

A rtaxerxes
Ha bűnös vagy, én viszsza adom néked azt az életet, a’ mellyet nékem meg-tar- 
tottál! Ha pedig ártatlan vagy, íme alkalmatosságot mutatok, a’ mellyen egyedül 
meg-nyerheted szabadságodat! Szaladgy tehát, és kéméld-meg eggy igaz Bará
todat azon gyötrelmes indulatoktól, a’ mellyeket kellene éreznem meg-öletteté- 
sed által! Tsendesitsd-le az én szivemnek nyughatatlanságát! Mert ámbár le
gyen az, hogy engem’ a’ barátság meg-vakétson; avagy légyen az, hogy eggy 
némelly Istenség védelmezze az ártatlanságot, de nékem mind addig nem lehet 
nyugodalmam, méglen te szabadságodban nem lészel! -  Valahányszor én a’ te 
vétkeidet érdemeiddel öszve teszem, mind annyiszor eggy titkos szózatot lát
szatok hallani szivemben, a’ melly azt mondja: kétes a’ vétek, de bizonyos a’ jó
tétemény.

1682 I barátság
1686 I szabadéttásodra
1686II jövök
1688 I szabadéttásomra
1690 II a’ Király úton
16901 király<nak>i [javítás áthúzással és ráírással] 
16941 szabadéttásomra 
16951 szökvénynek

16981 ime
1699 I Szaladj téhát k<í>íméld-meg 
17011 Tsendesétsd-le legyek 
1703 I Isten<telen>ség 
17041 lész!
1705 I [A sor aláhúzva, s ennek magaságában idegen kéz

írással:] pag. 268.
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1710

1715

1720

1725

1730

1735

A rbatze
Engedd Uram, hadd hallyak-meg! A’ világ előtt bűnösnek tartatom: tehát a’ te 
Méltóságod téged kötelez arra, hogy engem’ büntess! Én annál szerentsésebben 
halok-meg, ha egyszer néked, mint Barátomnak meg tartottam életedet, más
szor mint Királyomnak fent tartom méltóságodat!

A rtaxerxes
Hlyen beszédet még eggy gonosz-tévőnek szájából nem hallottam! Kedves Ar- 
batzém! Ne veszejtsnk az időt! Az én méltóságomnak fent-tartására elég azt hir
detni, hogy te már titkon büntetésedet el-vetted! Én ezen mai napnak ditsőségét, 
a’ mellyen engem’ Ásia leg-előszőr az én Országló székemben fog-látni, egy 
halálos büntetéssel meg-homályosíttani nem akarom!

A rbatze
De ezen kegyelmed még valaha ki-tudódhatik a’ világnál, és akkor------

A rtaxerxes
Ah menny-el Barátom! Már tsak azon kérlek! Avagy ha azt kérésemmel éppen 
meg -  nem nyerhetem, mind Királyod parantsolom!

A rbatze
Mint Királyomnak engedelmeskedek! Oh vajha Arbatze valaha mind ezeket né
ked meg-hálálhatná! Hallyátok-meg azomban, óh Egek, az én kívánságimat! 
Uralkodgyon Artaxerxes! És az ő szerentsés Uralkodásának esztendeit szám- 
lállyák a’ győzedelmek! A’ Laurusok, és a’ diadalmas koszorúk. Az egész Világ 
hódúllyon-meg hatalmának! Lassú lépéssel forgassák az ő életi fonalát a’ pár- 
kák és maradgyon reá az a’ békesség, a’ mellyet én el-vesztettem, és a’ mellyet 
nints-is reménységem mind addig fel-találni, míg hazámba, ‘s Barátomhoz 
viszsza nem térek!

Midőn a’ víz a’ tengerből ki-szakad,
Mossa a’ hegyeket,
Ássa a’ völgyeket,
Kereng, forog a’ folyókban,
Már, mint Rab, ül a’ kutakban,
Zúg szüntelen, ‘s morog,
Míglen a’ tengerbe: viszsza nem akad!

1710 I Mél<r>tóságod
17111 még-tartottam élete<m>det
1715 П veszejtsuk
1716 I hirdetni -  büntetésedet 
17171 Székemben <ülni> fog-látni 
1718 I. meg-homalyoséttani
17201 világnál [ föléírással javítva]

1722 I haazt
1726 I kévánság<o>imat
1728 I „a Laurusok, és a’ diadalmas Koszorúk” [A 

lapszéli betoldást jelöl.]
1729 I életéfonalat 
17311 reménségem
17361 fólyó <van>kban [ráírással javítva.]
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1740

1745

1750

1755

1760

1765

A’ Tengerbe; a’ honnét eredett, 
Ahol először fel-fakadni kezdett, 
És a’ hol utóllyára,
Talál nyugodalmára. (El-megy.)

MÁSODIK JELENÉS

ARTAX ERX ES (maga)
Ez a’ bátor tekintet, ez az el-réműlhetetlen ábrázat, nem mutattya őtet bűnös
nek! Az egész külső Fedél el-nem takarhattya egy nagy Léleknek belső fénnyét! 
Leg-alább Tsak az ortzán-is a’ szín ki-mutattya magát!

Egy kis Felhő a’ nap tisztaságát 
Könnyen bé-takarhattya,
De el-nem olthattya 
Minden világosságát!
A’ kis patak-is árkában
Haszontalan takarja
Tsergedező vizével sárga fövénnyeit,
Mert nedves ágyában,
Szépén ki-mutattya
Ragyogó tsöpje fényes követskéit! (El-megy)

HARMADIK JELENÉS

Artabán az öszve-esküdtek seregével. Azután Megabise. (mindnyáján a’ vas ros
tély körűi, a’ mellynek Őrzésére maradnak az öszve-esküdtek.)

A rtabán
Fiam Arbatze, hol vagy! -  Leg-alább a’ szavamat meg-kellene néki hallani! -  
Arbatze! -  Oh egek! -  Hová rejtette-el az magát? -  Barátim! Állyátok-el addig 
az ajtót, még Fiamat fel-találom. (Be-megy a ’ színbe, jobb kéz felől.)

M egabise
Soká késik! -  -  Már pedig ideje volna!----- De itt nem látom sem Artabánt, sem
Arbatzét —  Már mit kell tselekedni? Vagy mit kell gondolni?------ Illy nagy
dologban ugyan mitsoda nagy késedelmesség ez? -  -

1743 I [A rendezői utasítás hiányzik.]
1744 I Jelenes 
17461 tekéntet 
17471 kilsó-fényjét 
17481 Szí
17511 De el [Javítás áthúzással, előírással] 
1754 I takar<t>ja

17601 esküttek
1764 I addég
1765 I <á>ajtót [A rendezői utasítás valószínűleg utólag 

betoldva, jele utólag a szöveg mellé írva.]
17691 kesedelmesség ez? Artabán /me-megy a’ színbe bal

ról/
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1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

A rtabán
Oda vagyok! (Ki-jőna’ Színből azon részről, a ’ mellyen bé-ment, de más úton.) 
Nem találom a’ Fiamat! Reszketnek minden tagjaim! -  Félek! -  Gyanakszom — . 
Vagy talám itt más felől rejtette-el magát! —  Megabise! (Öszve-találkozik 
Megabisével, a ’ ki jön a ’ Színből azon a ’ részen, a ’ mellyen bé-ment, de más 
úton.)

M egabise
Artabán!

A rtabán
Meg-találtad Arbatzét?

M egabise 
És nints veled?

A rtabán
Oh Istenek! Nevelkednek az én kétségeim!

M egabise
Szólly Uram! ‘S mond-meg, mi történt Arbatzével!

A rtabán
De ki mondhattya azt meg? —  Ezer szorongatások és annyi rettentő kétségek 
közt hányattatom! —  Mennyi iszonyú képzeléseket fest elmémben az én félel
mem! Ki tudgya, mi történt véle?------Ki tudgya, él-e még? - -

M egabise
Igen hirtelen utolsó gyanúságokra fakadsz! Nem szerezhetett-e néki vagy Ar
taxerxes, vagy Mandane, egygyik jó baráttya, a’ másik mátkája, valami alkal
matosságot az el-szőkésre? Es ime az út, a’ melly a’ királyi Házhoz vezet!

A rtabán
De mi végre titkolnák én előttem az ő el-szökését? Ah Megabise! Nem! -  -N em  
él többé Arbatze! Hanem ki ki el-hallgattya azt előttem, hozzám való szánako- 
dásából!

M egabise
Az Istenek ne adgyák ezt a’ jövendőt! Ah tsillapítsd-le kérlek szívednek háboro- 
dásit! És légy tsendessebb elmével! Légy nagyobb készséggel! Azt kívánnyák 
a’ mi el-tökéllett szándékúik!

1774 I Megabisé<sset>el [ Felülírással javítva.]
1787 I mondhatja-azt-meg
17891 élé még
17911 szerezhetezz é
1792 I <m>Mandane

1792-1793 I alkalmatoságot
1800 I kévánják
1801 I szándék<u>ink. [A sor magasságában idegen kézzel 

beírva:] S. p. 273.
1801II szándékunk
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A rtabán
De mihez fogjak én többé, ha a’ Fiam el-veszett?

M egabise
isos Mit mondasz Uram? Tehát haszontalan ültettük e-fel, te a’ királyi Őrzőket, és én 

Hadi-Seregeket? Már ebben bent vagyunk, tehát végezz magaddal, és menny! 
Esküttesd-meg Artaxerxest az Ország törvennyeire. Én a’ szent pohárba, a’ 
mint parantsoltad, a’ mérget már be-kevertem! Most akarnánk e annyi fáradsá
gunknak, s annyi gondoskodásunknak jutalmát olly gyalázatosán el-veszteni?

isto A rtabán
Barátom! Ha én Arbatzét fel-nem találom, kiért kell énnékem továbbá-is maga
mat annyi belső szorongatások alá vetnem? Az én Fiam volt nékem minden 
gyönyörűségem, ő érette egyedül, hogy őtet a’ Trónusra emelhetném; magamat 
árulóvá tettem, ő érette, még magam előtt-is iszonyatossá tettem! És ha ő el-ve- 

1815 szett, nints többé reménységem semmihez! És óhajtott haszna gonoszságimnak 
tőlem egyszerre mind el-ragadtatott!

M egabise
Vagy él Arbatze, vagy el-veszett. És mind a’ két esetre kezedtől várja a’ bosz- 
szú-állást!

1820 A rtabán
Ah még ez az egy ok tart-meg az életben! Jól van Megabise! Vezess a’ hová tet
szik, által-adom magamat!

M egabise
Bátran bízhatsz, mert a’ győzedelemre vezetlek!

1825 Indíttsa karodat!
Gyújtsa haragodat!
Egy Fiúnak 
Veszedelme!
Szerelme

1830 Egy Országnak!
Édes a’ szívnek ollyankor,
Midőn boszszú-állást kér,
Ha minden ereiben a’ vér 
Haragjában fel-forr. (El-megy)

18051 hoszontalan öltettük é-fel 18191 boszú-allást!
1806-18071 menny! <és> esküttesd-meg 18211 <az> ez [Átírással javítva.] a’ hova
18091 el-vesztenie !>? 1822 I által adom neked magamat
18141 iszonyatosá 18251 Indéttsa
18151 reménségem 18291 szereleme
1818 I teetőed váija> kezedtől 18311 ollyankór
1818 I esetre 18321 boszú-állást
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1835 NEGYEDIK JELENÉS

A rtabán (maga)
Találtatok el-pártólt Istenek, egy utat meg-vesztegettetésemre, azon egy ké
telkedésre, hogy talám többé nem él az én szerelmes Fiam! A’ rettegés, és két
ségbe esés köztt meg -  nem győzhetem belső zavarodásimat, és mint egy maga- 

1840 mon kívül ragattatom!

Fiam! Ha már többé nem élsz,
En-is meg-halok!
De előbb boszszűt-állok!
És arra esküszem,

1845 Hogy véghez viszem!
Hogy Artaxerxesnek 
Lelkét, a’ kitől már nem félsz 
El-küldöm előre 
Kháron ki-kötő hellyére 

1850 Követnek!!
És még oda hajthassa 
Atyád’ árnyékát 
A’ zűrzavaros Szélvész,
Kérjed tartóztassa 

1855 Rettentő tsonokát
A’ halavány Révész (El-megy)

ÖTÖDIK JELENÉS

(Egy különös Szoba Mandane Palotáiban) 

Szemira, és Mandane

i860 M andane
Vagy az érzékenység el-fásúlt utóllyára a’ nagy Fájdalmak közt, hogy többé 
nem-is érez; vagy a’ Léleknek vagyon egy némelly részesülése azon világos
ságban, melly által a’ jövendőket át-láttya! Én Arbatzét a’ mennyire kellene, 
nem kesereghetem! -  Talám még él az a’ szerentsétlen! Mert ha el-veszett vol- 

1865 na, azt bizonyosan meg-érzette volna az én szívem! -  A’ nélkül-is a’ sze
rentsétlen eseteket gyorsan kömyűl-hordozza a’ hir.

18371 el-pártólt 
18401 kévűl 
1844 I esküsz<o>em! 
1849 I ki-kötő helyére

1855 I tsókokát 
1858 I Pal<ó>otáiban 
1862 I részesülése
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SZEMIRA
Örülhetsz már Mandane! Az ég kedvezett kívánságodnak!

M andane
1870 Talám szabadon botsájtotta a’ Király Arbatzét?

SZEMIRA
Sőt meg-ölte!

M andane 
De hogyan?

1875 S z e m ir a
Azt már mindnyájan tudgyák, hogy titkon véget vetett fájdalmas életének! 

M andane ( m a g á b a n )

Oh tsalárd Jelenségek! Oh szerentsétlen nap, oh szörnyű halál!

Szemira
1880 íme már ki-töltötted rajta boszszúdat! íme bé-tellyesedett vérszopó kivánságod!

Elég ez már? Vagy még más áldozatot-is kívánsz? -  -  Szólly hát!

M andane
Ah Szemira! Tsak a’ kis fájdalmak panaszolkodnak! De a’ nagyok bámúlnak! 

Szemira
1885 Az ember érzéketlenebb szívet a’ tiédnél nem látott! Ezen fene, vad gyilkos tör

ténetre nints szem, a’ melly magát a’ köny-húllatásoktól meg-tartóztathassa és 
te még sem sírsz?

M andane
Kitsin fájdalom az, a’ melly sírni hágy!

1890 S z e m ir a
Menny, ha talám még ezzel meg nem -  elégedtél, legeltesd szemeidet az én sze
relmes Testvéremnek vérében mártott meg-merevedt testén! Nézzed át-veretett 
kebelét, számláld-meg méllységes sebeit, és örvendezz-------- !

M andane
1895 Hallgass! Távozz innét!

1868 I kévánságodnak 18911 szemei de<m>t
1877 I [A rendezői utasítás hiányzik.] 18921 mártott <testén> [Áthúzással javítva.]
1880 I kévanságod 1893 I mél<y>séges [Az у  utólag betoldva.] örvendezz
18811 kévansz- 1895 I Halgass
1883 I bámólnak

J
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1900

1905

1910

1915

1920

1925

SZEMIRA
Én távozzak-e! És én hallgassak? Sőtt a’ meddig élsz, mindenkor körülötted lé- 
szek, hogy szerentsétlen napjaidat örökös gyötrelmidre fordíthassam!

M andane
És mivel érdemlettem én ennyi 
Mentségeket? Oh Istenek 
Ez-is már kegyetlennek 
Kiált érzéketlennek!
Miért ennyi dühösség?
Óh Istenem!
Miért ennyi gyűlölség?
A’ mennyit kell 
Mindenektől szenvednem,
Már egyszer meg -  nem öl!
Ennyi boszszúira,
Fel-forrott mérgednek,
Méltatlan Szemira!
Szivemben repednek 
Meg-feszültt inaim,
‘S ki -  nem -  állhatom kínaim! (El-megy)

HATODIK JELENÉS

Szemira (maga)
Bolond! Esztelen, mit miveltem! -  -  Én azt gondoltam, hogy ha boszúságomat 
egy mással fel-osztom, a’ magamét azzal enyhéttem! -  És inkább neveltem! - -  
Éppen úgy esett, hogy a’ midőn Mandane boszontásával egy némelly könnyebb
séget kerestem szivemnek, az övét által vertem, és meg nem gyógyéthattam a’ 
magamét!
Nem igaz,
Hogy vigasztalás az!
Ha ki maga keservében 
láttya másnak-is szemében 
Könyveit áradni!
Sőtt mindenkor nagyobb ösztönt 
Mások bánattya belénk önt,
S kénszerét fohászkodni! (El-megy)

18971 távozakk-é halgassak 
1898 I fordéthassam 
19001 És [ Utólag betoldva.] 
1903 I Királyt érzéketlennek 
19071 A ’ mennyi köll

1910 I boszűira 
1912 I <!>,
1920-19211 gyógyét<t>hattam
1925 I-II szemébem
1926 I kön<n>yveit
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1930 HETEDIK JELENÉS

Arbatze, és az után Mandane

A rbatze
Még itt sem találom-fel őtet! -  Leg-alább az én kedves Mandanémnak haragját 
akarnám előbb le-tsendesétteni, akarnám még egyszer őtet meg-látni! ‘S az után

1935 el-bújdosni! - -T a lá m  a’ belsőbb szobákban------De nem egy vakmerőség é ez
annyira menni? íme jön! -  Oh Istenek! Nem merem magamat nékik mutatni! 
(Félre húzza magát, hogy ne láttassék)

M andane
Hallyátok e, ide senkinek be-jövetelt ne engedgyetek! (Egy kamarássához száll, 

1940 a ’ ki vévén a ' parantsolatot visza megy abba a ’ színbe, a ’ honnét ki-jött Arbatze)
------ íme, már most el-szánt indulatim, ime szabadságtokra botsájtlak! -  Én
kegyetlen! Az én kedves szeretőmnek vérét ki-ontottam, ideje tehát, hogy az 
övével eggyütt az enyém-is ki-ontasson! (Egy tőrt vesz elől, hogy magát meg- 
öllye)

1945 A rbatze
Ally meg!

M andane
Oh egek! (Arbatzét látván el-ejti a ’ Tőrt)

A rbatze
1950 Mitsoda éktelen dühösség!

M andane
És te itt vagy? -  És te szabadon! -  És te élsz!

A rbatze
Egy barátságos kéz az én bilintseimet meg-oldotta!

1955 M andane
Ah távozz! Ah menny-el! -  Én szerentsétlen! Majd mit mondanak arról, ha va
laki téged’ most itt talál! -  Ne ragadd-el ezt a’ ditsősségemet tőlem!

A rbatze
De hogy lehetne, óh Kintsem, olly képpen hazámot el-hagynom, hogy téged’ 

i960 ne-is lássalak?

1936 I néki<k> [Áthúzással javítva.]
19371 [A szerzői utasítás a lap szélére írva.] 
19391 Haljátok é!

19401 viszsza-megy 
1943 I egyjütt 
19571 ditsőségemet
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1965

1970

1975

1980

1985

1990

M andane
És mit akarsz te én vélem, te hitetlen áruló!

A rbatze
Ah ne úgy beszélly hozzám Hertzeg Kis-Aszszony! Tudom, hogy sokkal ke- 
gyessebb szívvel birsz annál, a’ mellyet akarsz mutatni hozzám! Fel fedezted 
szived előttem! Te magadban beszélgettél oh Mandane, és Arbatze halgatta!

M andane
Vagy nem igazat mondasz; vagy meg-tsaltad magadat; vagy az én ajakim szí
vem szándékán kivűl tsak a’ régi szokásból szóllottak!

A rbatze
De még-is a’ te tüzed vagyok én kintsem!

M andane
Az én gyűlölségem vagy!

A rbatze
Tehát kegyetlen, hogy kedvedet talállyad, ime a’ kard! íme a’ mellyem, fogjad, 
és verd által (Eggy mezételen kardot nyújt néki.)

M andane
így a’ te halálod ditsősség volna néked, nem büntetés!

A rbatze
Igaz! Botsáss-meg, hibáztam! Hanem ez a’ kéz ezentúl helyre hozza hibámat! 
(At-akarja magát ütni.)

M andane
Mit tselekszel? Talám azt gondolod, hogy a’ te véred nékem eleget tesz? Én azt 
kévánom, hogy a’ te halálod nyilván való, és gyalázatos légyen, a’ hol tsak leg- 
kissebb jele, és árnyéka se légyen a’ ditsőségnek!

A rbatze
Kegyetlen! Érzéketlen! Meg-halok tehát úgy, a’ mint néked tetszik! (El-vetia’ 
kardot) A’ végre viszsza térek a’ tömlötzbe! (Menőfélben)

M andane
Hallyad, Arbatze!

1962 I áruló! 1975 I talá<j>ljad -  a’ mellyet [ a ’ m ellyen  helyett.]
1964 I Kis Aszszony 1978 I ditsőség
1966 I Mandane 1983 I tselekszesz
1969 I Szándékán kévűl
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1995

2000

2005

2010

2015

2020

A rb atze
És mit akarsz mondani?

M andane
Ah, nem tudom!

A rbatze
Ah, bár tsak ez, a’ mi engem’ tartóztat, egy némelly fent-maradott része volna 
szeretetednek!

M andane
Kegyetlen! Mit akarsz még többet? Azt kévánod-e látni, hogy el-pirúllyak? Tá
vozz innét! -  Szabadítsd-meg magadat, és ne kinozz engem’ többé!

A rbatze
Tehát még-is szeretsz te engem’, ha már annyira viszen szánakodásod? 

M andane
Nem! Nem! Ne gondold azt szerelemnek! Hanem távozz, és élly!

A rbatze
Ah kintsem! Te azt mondod,
Hogy én éljek!
De ha tőlem meg-tagadod 
Szerelmedet,
A’ mellyért kérlek,
Ah nem kívánom tovább életemet!

M andane
Oh Istenem, melly nagy keserűség!
Légyen az, kérlek, elég!
Hogy szemben pirulok!
Többet nem mondhatok. (Menőfélben)

A rbatze
Hallyad, Mandane!

M andane 
Ah nem !------

A rbatze
Te vagy még-is!------

19991 többet <?>! kévánodé- el-piruljak 20111 kévánom
20001 Szabadétsd-meg
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2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

M a n d a n e

Ne jöjj többé vélem szemben!
Ne kínozz már szivemben!
Mikor vettek már véget oh Istenek,
Ennyi kegyetlenségteknek?
Ha már ennyi bánat, és félelem 
Meg-nem emészthet,
Mitsoda kín, és gyötrelem
Lészen az, a’ mi meg-ölhet? (El-mennek mind a ’ ketten)

NYOLTZADIK JELENÉS

(Egy az Artaxerxes me g-kor önáltatás ára el-készéttett hellyet ábrázol a ’ Játszó 
szín. Egy felől áll a ’ Trónus a ’ Király páltzáival, és koronával eggyütt, a ’ közepén 

pedig egy meg-gyújtott oltár, a ’ nap Istennek képével.)

Artaxerxes és Artabán (az Ország Nagyjaival, és népekkel)

A r t a x e r x e s

Népek! íme én ma leg-először mint Király tok jövök közitekbe, de Atyátok in
kább, mint Királytok akarok lenni! Ti-is legyetek inkább Fiaim, mint Jobbá
gyaim! Én a’ ti életeteket ditsőségteket, és mind azokat, a’ mellyeket a’ Hada
kozás, vagy a’ békesség, préda vagy ajándék által tulajdontokká tett, néktek 
meg-tartom. Ti pedig tartsátok fent az én Királyi székemet! Hogy így mi közöt
tünk a’ szeretet, a’ hívség egy mást váltsák-fel szüntelen! Az én Országló 
páltzámnak súllyá könnyű lészen; én szoros őrizője, és végre hajtója leszek a’ 
Törvénynek! És hogy ezekben ki ki tökélletessen meg-győzettessen, ime mind
nyájatok előtt mind ezekre esküszöm!

A r t a b á n

íme a’ Szent pohár! (Oda adgya azt Artaxerxesnek! Artaxerxes pedig az oltár
hoz közeiét) És hogy esküvésednek nagyobb ereje légyen, alkalmaztasd maga
dat a’ rend-tartáshoz! (és idd-meg a’ halál poharát.)

i

A r t a x e r x e s

Te fényes Istenség, kitől van a’ Tavasz!
És akiben mind él, hal! Fordully hozzám,
És hallyad, mit mondok! Hogy ha most az én szám 
Hazud, vagy a’ szívem valamiben ravasz,

2026 II vesztek [Az I. alapján javítva.] 
2028 I bánát
2033 I hel<l>yet
2034 I egyjütt 
2039-20401 Jobbágyjaim

2043 I váltsak-fel <mindég> [Áthúzással javítva.] paltzám- 
nak-súlja

2051 1-II [Szerepnév hiányzik, de logikusan Artaxerxes 
mondja.]

2055 I valamiben [ m  betű javítva.]
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Öntsd-ki a’ fejemre Mérgét haragodnak!
És úgy múllyon éltem, valamint itt múlik
A’ Tűz, midőn ime ezen Szent Italnak ( Egy keveset a ’ pohárból ki-önt a ’ 
Tűzre)

2060 Nedvessége ezen pohárból reá omlik!
És az ital, mellyet tartok kezeimben,
Változzon méreggé, belső részeimben ( Ivó félben)

KILENTZEDIK JELENÉS 

Szemira és az Előbbiek

2065 Szemira
Ellene! Ellene Király! Az egész Udvart körül vette már a’ hiteszegett nép, és 
egy párt-ütö kiáltással, ellened ‘s halálodat kéványa!

A rtaxerxes
Oh Egek! (Le-teszi a ' poharat az oltárra)

2070 A rtabán
Mitsoda Istentelen Lélekben szűnt-meg a’ hívség?

A rtaxerxes
Ah be későn veszem észre, hogy Arbatz valóságos Haza-áruló!

Szemira
2075 A’ meg-öletett Arbatzét mondod é?

A rtaxerxes
Él! Él! A’ háládatlan! Én magam áldoztam meg az Istentelent! És talám az által 
érdemlettem ezt a’ büntetést, a’ mellyet az ég reám botsájtott! -  Én magam ke
restem veszedelmemet!

2080 A rtabán
És mitől félsz, oh Király! A’ te védelmedre elég maga Artabán! 

A rtaxerxes
Úgy vagyon! Mennyünk tehát! És bűntessük-meg! -  (Menő-félben)

2057 I m<i>úl<l>jon
2058-20591 [ A szerzői utasítás utólag beszúrva, egy része 

a lap szélén folytatódik.]
2060 I nedvessé<t>ge

20611 keze<mben>imbe<m>n 
2067 I ellened<ed> kiáltással 
20751 mondádé 
20811 f<F>élsz
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2085

2090

2095

2100

2105

2110

TIZEDIK JELENÉS

Mandane és az előbbiek!

M a n d a n e

Ally-meg kedves Bátyám! Nagy dolgot mondok. A’ Zendülés már le-tsende- 
sedett.

A r t a x e r x e s

Adgyák az Egek! És hogy?

M a n d a n e

Már a’ Pártütő sereg Megabise vezérlése alatt annyira ment, hogy magát a’ na
gyobb udvarba bé-törte. A’ nagy lármára oda futa Arbatze, és miket nem tse- 
lekedett! Miket nem szóllott ez a’ hívember a’ te védelmezésedre! Eleikbe tette 
ezen gyalázatos vakmerőségeknek éktelenségét! Eleikbe tette egyszersmind 
azoknak Nemes erkőltsöket, a’ kik hívségeket fent-tartyák! El-beszéllette nékik 
a’ te érdemidet, emlegette jeles tselekedeteidet! Azon közben másokat kért, má
sokat meg-dorgált, változtatván szüntelen mind tekéntetét, mind szavát, úgy, 
hogy már tsendessen, már keménnyebben, már ismét nagyon-is tűzessen szól- 
lana hozzájuk! Végre annyira vitte a’ dolgot, hogy letették mindnyáján a’ fegy
vert, egyedül tsak méltatlan Megabise megnem változtatta párt-ütő szándékát! 
Ezt azután fegyverrel támadta-meg, és azon eggy ütközetben mind a’ te méltó
ságodat meg-boszúlta, mind amazt meg-ölte!

A r t a b á n  ( M agában )

Vakmerő Fiú!

A r t a x e r x e s
Egy különös Istenség súgárlotta- azt nékem, hogy őtet ki-szabaditsam. Tehát 
Megabise az oka minden gonoszságnak?

A r t a b á n  ( M agában )

Szerentsém még-is az, hogy azt tarttyák bűnösnek.

A r t a x e r x e s

Hát az én Kedves Arbatzém hol van? Kerestessék-fel, és vezettessék hozzám!

2087 I Ál<j>ly
20901 Ad<j>gyák [ Áthúzással és föléírással javítva.] 
2092 I Párt ütó 
2094 I hív ember
2096 I fent-tart<j>yák [Átírással javítva.]
2098 I mind<en>
2099 I ismét
2100 I mindnyáján

21011 szándékát
21041 [A szerzői utasítás utólag betoldva, más tollal beírva.] 
2107 I ki-szabadétsam
2109 I [A szerzői utasítás itt is utólag beírva.]
21101 tart<t>yák
21121 kedves [felülírással beírva.] Keres<sék>-fel> [Áthú

zással javítva.]
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UTOLSÓ JELENÉS

Arbatze és az Előbbiek

2115 A r b a t z e

íme itt van Arbatze, a’ te lábaidnál, oh Fejedelem!

A r t a x e r x e s

Jöjj nagy Lélek! Jöjj az én kebelembe! ( Meg-öleli Arbatzét) Botsáss-meg, Ba
rátom, hogy én téged’ gyanúságba vettelek! De már igen-is nyilván van előttem 

2120 a’ te ártatlanságod! -  Ah tselekedd még azt, hogy én a’ te hívségedet minden 
tartózkodás nélkül meg-jutalmazhassam! -  Háritsd-el magadtól a’ népnek-is 
gyanúságát! Add okát azon véres kardnak, a’ melly kezedben találtatott, azon 
szaladásodnak, és még azon mély hallgatásodnak, a’ melly téged’ a’ nép előtt 
bűnösnek állított!

2125 A r b a t z e

Ha én valami jutalmat érdemlettem tőled, óh Király, azt az egyet kérem, engedd 
-  -meg, hogy erről tovább-is hallgathassak! Az én ajakim soha nem hazudtak, 
hidgy tehát most-is annak, a’ ki téged’ meg-szabadíttott, hogy én ártatlan va
gyok.

2130 A r t a x e r x e s

Leg-alább tehát esküdgy-meg arra, és azzal add bizonyossá a’ népet ártatlansá
godról! íme a’ Szent Ital, a’ melly a’ Rend-tartáshoz szükséges, és követvén 
Persiának szokásit, hijj eggy boszú-álló Istenséget bizonságodra!

M a n d a n e  (Magában)
íme az én Kedvesem már minden veszedelmen kívül van !

A r t a b á N (Magában)
Már most mit tselekedgyek? Ha meg-esküszik, meg-étetem méreggel a’ Fiamat

A r b a t z e

2135 Már arra kész vagyok! (Kezébe veszi a ’ poharat)

2113 I [A sor magasságában idegen kéztől származó fel- 21331 boszszú
21341 <MANDANE> Arbatze 
21371 veszedelem
2135,2136,21441 [A szerzői utasítás utólag föléírással be

jegyzés:] Lit. T. pagina 289.
21191 té<d>ged I. 2196. áll<í>etott!
21271 hallgathassak
21281 híd<j>gy [Áthúzással javítva.]
2128 I meg-szabadéttott
21311 esküd<j>gy [Áthúzásssal és föléírással javítva.]

toldva.]
21391 tseleked<j>gyek [Áthúzással és föléírással javítva.]
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2140

2145

2150

2155

2160

2165

A r b a t z e
Te Fényes Istenség! Kitől van a’ tavasz!
És a’ kiben minden él, és hal, fordully hozzám!
És hallyad, mit mondok!

ARTABÁN (Magában)
Én szerentsétlen!

A r b a t z e
-------- Hogy ha mostaz én szám hazúg, vagy a’ szívem valamiben ravasz, (Ivó
félben) ez az ital, mellyet tartok kezeimben,
Változzon méreggé belső------

A r t a b á n
Ally-meg! Méreg van benne!

A r t a x e r x e s  
Mit hallok!

A r b a t z e  
Oh Istenek!

A r t a x e r x e s
És miért titkoltad azt mind eddig?

A r t a b á n
Mert azt néked készíttettem!

A r t a x e r x e s
De mitsoda dühösség indított ellenem?

A r t a b á n
Mi haszna tovább titkolnom, minekutánna az Atyai szeretet el-árúlt! Én vagyok 
Xerxesnek gyilkosa, és véle egygyütt az egész Királyi vért ki-akartam ontani! 
Az enyim tehát a’ bűn, nem Arbatzeé! Azon vérrel festett kardot-is én adtam ke
zébe, hogy azt rejtené-el! Az ő el-halaványodását pedig nem egyéb okozta, mint 
sem az én rettentő gonoszságomtól való el-iszonyodása; az ő mél halgatása sem 
egyéb, mint sem hozzám való Fiúi Tisztelet«! Ah ha vagy ő benne kevessebb 
mértékkel lett volna Királyához való hívsége; vagy én bennem az ő hozzá való

21511 Ál<j>ly [Átírással javítva.]
2157 I eddég
2159 I kész<í>étettem
21611 ind<í>étott

2164 I <Kszerkszes> Xerxes [Ráírással javítva.] egy<j>ütt 
[Áthúzással javítva.]

2167 I hallgatása [Az első / utólag beírva.]
2169 I Királ<j>yához [Áthúzással javítva.]
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2170

2175

2180

2185

2190

2195

szeretet! Már eddig véghez-vittem volna bizonyossan el-tökéllet szándékomat! 
És te életedtől, ‘s Országodtól meg-fosztatva, Atyádnak, ‘s Testvérednek Lei
keikkel a’ Cocytus partyán fohászkodnál!

A r b a t z e  
Ah mit mond!

A r t a x e r x e s

Gonosz, Istentelen Lélek! Először meg-öléd Atyámat! Az után bűnössé tettél 
engem’-is Testvéremnek halálában! íme mennyi gonoszságokra nem indított té
ged’ a’ dühösködő reménység! Meg-halsz Istentelen!

A r t a b á n

Nem úgy Király! Hanem mi ketten halunk-meg! (Kardot ránt, és véle Artaxerxes- 
is a ’ maga védelmezésére)

A r b a t z e  
Oh Egek!

ARTABÁN
Barátim! Már nints egyébb reménységünk az eggy el-szánt mérészségnél! Hal- 
lyon meg a’ Tirannus! (Az el-tsábitott Őrizők rendbe szedik magokat a ’ meg-tá- 
madásra.)

A r b a t z e

Atyám! Mit tselekszel?

A r t a b á n

Vitézek Módgyára akarok meg-halni!

A r b a t z e

Tedd-le a’ Fegyvert, vagy meg-iszom ezen halálos poharat! (Ivófélben.) 

A r t a b á n
Esztelen! Mit mondasz!

A r b a t z e

Ha Artaxerxest meg-ölöd, tovább élni nem akarok!

21701 el-tökéllett
21711 <és> ‘s Országtól [Áthúzással javítva.]
2176 П bűnössé 
21761 bűnösé
2177 I ind<í>étott
2178 I-II dühöskodő 
2178 Ireménség

21851 reménségünk
2185-21861 Hal<j>lyon [Áthúzással javítva.]
21861 el-tsábí<é>tott
2191 I Mód<j>gyára [Áthúzással és föléírással javítva.] 
21951 mond<h>asz [Átírással javítva.]
2196 I AR<TA>BATZE
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2200

2205

2210

2215

2220

2225

A r t a b á n
Eh engedd, hadd vigyem véghez! (Meg-támadó félben.)

A r b a t z e

Lásd, Atyám, már iszom! (Ivó félben.)

A r t a b á n
Álly-még háládatlan Fiú! Te el-szántt, te meg-átalkodott, tökélletlen Fiú! Azt 
akarod-é, hogy eggy atya azért, mert téged’ felettébb szeret, veszszen-el! Meg
győztél háládatlan! íme a’ kardom! (El-veti a ’ kardott, a ’ Pártos Test-Őrzők pe
dig széllyel szaladnak.)

M a n d a n e
Oh nagy hívseg!

S z e m ir a
Oh hiteszegett párt-ütés!

A r t a x e r x e s
Hallyátok! Mindgyárt nyomba kövessétek ama’ pártos szökevényeket! Arta- 
bánt pedig vigyétek a’ halálra!

A r b a t z e
Oh Istenem! Állyatok-meg! Kegyelmet! Király!

A r t a x e r x e s
Azt ne-is reménylyed az ő részére! Az ő gonoszsága éktelen! -  Én az ártatlant 
Gonosz-tévővel egybe nem tészem! Azért há tetszik, Mandane légyen a’ tied! 
Én Szemirát magam mellé veszem az én Királyi székembe! De ezen Párt-ütőnek 
nints semmi része a’ Kegyelemben!

A r b a t z e
Vedd-el inkább az én életemet! Én nem akarok élni, ha az által, hogy hozzád hív 
voltam, hogy éltedet meg-tartottam, meg-ölöd az Atyámat!

A r t a x e r x e s

Oh nagy szív! Melly egészlen magához ragad!

2199 I [ A rendezői utasítás utólag betoldva.]
2203 I Á ljo ly  [Átírással javítva.]
22041 akarod-<é>e
22051 kardot [Utána a sorok a lap szélén pótlásként folyta

tódnak.]
2212 I H aljo lyátok  [Átírással javítva.] -<mindnyájan> 

[Áthúzással javítva.]

2212 I szökvényeket
22151 Ál<j>lyatok [Átírással javítva.]
2217 I remén<y>lled
2218 I ha tetszik
2223 I ölö<m>d [Átírással javítva.]
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2230

A rb atze
Ah Király! Nem kérek tőled kegyelmet! Élly szoros igazságoddal, hanem tsak 
azt kérem, hogy tseréld-fel az ő halálát az enyémmel, a’ ki éltedet meg-tartotta, 
hogy engedd-meg néki Attya helyett meg-halni. Elégedgy-meg az én vérem
mel! Artabánnak vére az én vérem-is!

A rtaxerxes
Elég már! Kelly-fel! Töröld-meg ezen nemes könnyeidet halhatatlan Férjfiú! -  
Ki állhatna ellened? Ellyen Artabán! De éllyen eggy sanyarú szám kivetésben! 
Meg-kegyelmez a’ te Fejedelmed eggy Atya gonoszságának Fia érdemeiért!

A MŰ ADATAI

A mű kézirata az OSzK Kézirattárában található Quart. Hung. 159. jelzet alatt. A címlapján elhe
lyezett bélyegző szerint (Ex. Bibi. Com. F. Széchényi) 1802-ben kb. 2000 más kézirattal együtt a Szé- 
chényi-gyűjtemény részeként került a könyvtárba. A címlapot többször átjavította Egervári, a végső 
változatban ez olvasható: „Artakszerkszes. Szomorú Játék Három felvonásban Irta A’ Bétsi Játék Me
se írója Metastasio Péter, most olaszból Magyarra fordította Egervári Ignácz 1792.”

Az utolsó lapon „Vége” felirat olvasható, vastagon áthúzva, az ezt követő feljegyzés szerint a kéz
iratot 1793. január 8-án cenzúrázták. A kézirat tehát cenzori példány, tisztázat, bár vannak benne javít
gatások. Endrődy János: M a g y a r  Já tékszín  című gyűjteménye számára készítette Egervári Ignác. A da
rabot engedélyezték, 1793-ban jelent meg nyomtatásban, Pesten, a Magyar Játékszín 4. kötetében, a 
189-294. lapon. Mivel a darab a szerző életében és közreműködéséveljelent meg, a nyomtatott szöve
get tekintettük főszövegnek, a kézirat ettől eltérő szövegét a lapalji jegyzetekben római I-gyel jelölve 
hozzuk. A nyomtatott szöveget II-vel jelöljük. A dráma három felvonásos. A hosszabb monológokat 
rímes versformába törte a szerző. A sorok tördelése esetleges, nem mindig a rímelés hatására alakult, 
inkább egyes szavak (jelzők) kiemelésére. Néhány monológ teljesen rímtelen. A fordító, a korábbi is
kolai hagyományoktól eltérően megtartotta a női szerepeket. A kéziratról említést tett K iliá n  (1994. 
652. Auctores nr. 16).

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A darab szerzője Egerváry Ignác. Eredeti neve Lakatjártó József, szerzetesi neve Egerváry Ignác a 
Sancto Josepho. Zalaegerszegen (Egerváron) született 1751. március 12-én, anyja Horváth Judit, apja 
Lakatjártó György volt. 1767. okt. 11-én lép be a piarista rendbe Kecskeméten, ugyanitt tesz fo
gadalmat 1769. október 11-én. 1770-71-ben Szentannán a principisták, az alsóbb osztályosok tanára, 
1772-73-ban Nagykárolyban filozófiát tanul. 1774-ben Nyitrán a grammatisták tanára, a következő 
két évben ugyanott teológiát végez. 1775-ben szentelik pappá. 1777: Debrecenben a grammatistákat 
tanítja és rendfőnök-helyettes, 1778-1780: Szegeden a rétorok és a poéták tanára, 1781-82: ugyan
ezeket az osztályokat tanítja Kanizsán. 1783: Nyitrán filozófiaprofesszor, 1784: Pesten, 1785-88: Po
zsonyban a Nyári családnál, 1789: Tatán tanár, 1790-ben a Blaskovics családnál nevelő. 1791-1996: 
Szegeden a gimnázium igazgatója, a fizika és a matematika tanára, s itt szerzett bölcsésztudományi

22271 éll<j>y
22291 Atty<ja> [Áthúzással és betoldással javítva.]
22291 eléged<j>gy [Átírással és föléírással javítva.]
22321 mar kel<j>ly [Átírással javítva.] köny<v>eidet [Át

húzással javítva.]
22331 él<j>yen [Átírással javítva.]

22341 kegyelmezz 
2235 I <Vége>
2235 I [Után a cenzor bejegyzése:] Imprimatur Math. Ru- 

talleri. Cens[or] Libr[orum] R. ad Excel. R. Li. J. Bu
dae 8“- Jan 793.
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doktori címet, 1797-től a filozófiai tanfolyam rektora, a gimnázium igazgatója. 1802: Szegeden a gim
názium igazgatója, a filozófiai tanfolyam rektora, 1797-től házfőnök. 1802-1805: a rendtartomány 
ügyvivője. 1803-1805: Pesten rektor. 1806-1809: a rendtartomány főnöke, provinciális. 1809. ápr. 
26-án halt meg Pesten. Irodalmi működéséről nagyon keveset tudunk, ezen a drámafordításon kívül 
csak kéziratban maradt latin egyházi szónoklatait ismerjük. Drámafordítását szegedi tanár korában ké
szíthette, bár az is lehetséges, hogy a kézirat már korábban készen volt, és Erdődy felhívására küldte el 
Pestre 1793 telén (S zen tivá n y i 1942., L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 99.).

FORRÁS

Ahogy a címből is kiderül, Egerváry Ignác műve fordítás. Eredetijét Pietro Metastasio (1698— 
1782) írta 1730-ban, A r ta s e r s e  címmel.Ugyanebben az évben mutatták be Bécsben, Vinci zenéjével. 
Metastasio rendkívül népszerű volt Magyarországon, 26 melodrámájából 13-at fordítottak le vagy 
dolgoztak át magyarra. Drámáinak magyarországi utóéletével Z a m b ra  Alajos foglalkozott. Iskolai 
színpadon latin és magyar nyelven is játszották pl. az Attilio R e g o lo  c. művét, a női szereplők kihagyá
sával, némileg átdolgozva. Az A r ta se r sé t először latinra fordította le egy ismeretlen, valószínűleg je
zsuita fordító. A szöveg a Bartakovics-gyűjtemény I. kötetében al77r-186r lapokon olvasható (OSzK 
Kézirattár Quart. Lat. 693.). A teljesen hű fordítás csak abban tér el az eredetitől, hogy az utolsó felvo
nás végéről kihagyja a chorust, és a szövegbe beleszőtt áriákat prózában fordítja. A gyűjtemény alap
ján a fordítás keletkezési idejét 1753 körűire tehetjük. Ezzel majdnem egyidős az A r ta se r se  első ma
gyar nyelvű részletének fordítása. Szilágyi Sámuel (1700 k.—1771) erdélyi táblabíró fordította le 
1752-ben az első felvonás utolsó jelenetének végén található áriát, és küldte el Ráday Gedeonnak írott 
levelében az alábbi szöveggel kisérve: „Itt én Collegium Musicumot állítottam fel, minden héten két
szer Concertet tartatok. Musicusink mind ex arte értik a Musikát és meglehetősök, pedig számot 
teszen oda ki is Vadnak Operai textusink, melyeket olaszul énekeltetek, némelyeket magam Magyarul 
írtam, az Olasz textushoz accomodálván, mellyekben az énekesünk, vagy maga componál nótákat, 
vagy én accomodalom az olasz operai áriáknak notájokhoz a verseket...” (G á lo s 1954. 490.) Szilágyi 
1734-1748 között Bécsben dolgozott a kancellárián, valószínűleg ekkor ismerte és szerette meg az 
1730-tól III. Károly meghívására Bécsben élő Metastasio műveit. Az általa lefordított ária nem követi 
hűen az eredetit:

„Mint ki tengeren
Vitorla nélkül
Szélnek ereszti sajkáját
Nincs a ki ezeken
Szerencse kívül
Vihesse partra bárkáját
Vagy el merül
Vagy ha végre
Juthat révbe
Úgyis veszélybe kerül
így a ki kél a szerelem tengerére
Hol Cupido vak vezére
Hogy ha végre
Juthat révbe
Megint veszélybe kerül.”

A 2. ária alá is azt írta Szilágyi: „ex Artaserse”, de sem az, sem a 3. ária nem azonosítható a z  A r ta 
se r s e  egyetlen áriájával sem. Mivel ezen a levélen kívül más forrásunk nincs, nem tudni, végülis 
mennyit fordított le magyarra Szilágyi az A rta se rsebői. Az első, teljes szövegében fennmaradt fordítás 
Egerváry műve. Egerváry rendkívül pontosan követi az eredetit, nem hagy ki jeleneteket, nem változ
tat semmit (nem hagyja ki a női szerepeket sem, ez is mutatja, hogy nem iskolai színpadra, hanem hi
vatásosok számára készítette a fordítást), de az utolsó felvonás utáni 6 soros kórust ő sem fordítja le.
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Ez alapján feltételezhetnénk, hogy a latin fordításból dolgozott, de mivel az áriákat nem prózában, ha
nem versben, ráadásul az eredeti versformát követve fordítja, ezért biztosra vehető, hogy az olasz ere
deti volt előtte. A forrástól csak néhány esetben tér el: elhagyja a színpad leírását a II. felvonás első és 
nyolcadik jelenetének elején, kihagy néhány szerzői utasítást a II. felvonás 8., a III. felvonás 8. és 11. 
jelenetében.

ELŐADÁS

Az A r ta se r se  1741-ben került először színre Magyarországon, Pozsonyban játszotta el olaszul 
Pietro Mengotti operatársulata. Artaxerxes illetve Artabanus címmel sok adatot találunk a jezsuita is
kolákból, de nem tudhatjuk bizonyosan, hogy ezek mind Metastasio darabját takarják-e. A téma nép
szerűségét mutatja, hogy 1730 előtt is játszottak Budán, Szakolcán, Eperjesen drámát Artaxerxesről. 
1744-ben Varasdon, 1745-ben és 1746-ban Budán, 1746-ban pedig Nagyszombatban, 1755-ben 
Kőszegen játszottak A rta b á n u s címmel iskoladrámát, 1752-ben Budán, Győrött, 1758-ban Trencsén- 
ben, Varasdon, 1759-ben Eperjesen, 1763-ban Kassán, 1767-ben ismét Trencsén, 1771-ben Kősze
gen, 1772-ben Szakolcán rendeztek A rta x erx e s címmel színi előadást a jezsuiták (Я. T a k á cs 1994). 
A Bartakovics-gyűjteményben található szöveg valószínűleg az 1752-es budai bemutatóra készülhe
tett. 1752-ben Erdélyben Medgyesen (vagy Marosvásárhelyen) Szilágyi Sámuel adatta elő részben 
vagy egészen magyarul a darabot, hivatásos és műkedvelő zenészekkel (K erén y i 1981.76.). Egerváry 
fordításában 1793. február 28-án mutatták be a darabot Kolozsváron a Nemzeti Játszó Társaság tagjai. 
Az előadásról a Hadi és Más Nevezetes Történetek is hírt adott 1793. április 19-én: a kolozsvári társu
lat „A multt hónap elein adott eggy igen nevezetes török(!) érzékeny Játékot, 3 felvonásban, illyen ne
vezet alatt: Artaxerxes” ( W ellm an n  1981. 134 . lap, 219. szám). A darabot műsorra tűzték 1799. szep
tember 25-én és október 7-én Debrecenben, 18oo januárjában és 1805. április 28-án pedig újra 
Kolozsvárott került színre (K e ré n y i 1990. 93, 111.).

A’ FELSŐBBEKNEK ENGEDELMEKBÓL

Az Erdéllyi Nemes magyar Játzó Társaság 
Jelenti az érdemes Köszönségnek 

hogy
mái Napon, úgymint Böjt Elő Havának 28-dik napján 

fog tartatni
A’ Méltoságos G. Rédeiné Asszony ő Nagysága Házánál 

Egy Érzékeny Játék 
III Fel-Vonásokban 

Ily nevezett alatt

ARTAKSERKSES 
A Játzó Személlyek:

Artakserkses, Persiai Fő Hertzeg lett Király -  Sáska Úr 
Mándáne, Artakserkses Testvére-Theresia Kis Asszony 

Artabánus -  Őri Úr
Semira, Artabánusnak Léánya -  Rosália Kis Asszony 

Arbaces, Artaksesksesnek Fia -  Kontz Úr 
Tanátsosak, és Vitézek, kik az áldozatra öszve gyülekeznek 

Bé-menetel
A’ Főbb Hellyeken -  40 krajcár 
Az első Hellyeken -  20 krajcár 
A’ hátsó Hellyeken -  10 krajcár 

Kezdete Estéli pontban Heted-fél Órakor

(A színlap lelőhelye: Kolozsvár, Akadémiai Dokumentumkönyvtár, Periodika 38. sz.)
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A darabot 1800 januárjában és 1805. április 28-án újra bemutatták Kolozsváron (E n yed i 1972. 
128, 142.)

1799. szeptember 25-én és október 7-én Debrecenben is műsorra tűzték a Fejérló fogadó udvarán. 
(K e rén y i 1990. 111.), tudunk egy 1809. június 14-i pesti előadásról is. A társulat 1799-ben (ápr. 14- 
nov. 17) 105 előadást játszott Debrecenben. Hetente négyszer: vasárnap, kedden, csütörtökön, szom
baton, de a vásár hetében minden nap volt előadás. A szept. 28-i Artxerxest szerdán, 83. előadásként, 
a második okt. 7-én, hétfőn a 90. előadásként mutatták be -  színház nem lévén -  a Fejérló fogadó ud
varán.

A debreceni előadások színlapjai/plakátjai fennmaradtak, fotómásolataik az OSzK 
Színháztörténeti Tárában találhatóak.) A következőket tudjuk meg róluk:

Debrecen Nro. 83.
A Felsőbbek Engedelmével

Szeredén u: m: September 25-dik Napján, 1799-dik Észt.
A Nemzeti Játszó Társaság 

fog elő-adni,
Egy Pompás Persiai érzékeny Játékot 3. Felvonásban.

Ezen nevezett alatt
ARTAXERXES.

Irta a’ Bétsi Udvar Játék Mese írója Metastásio Péter. Mostan pedig Olaszból 
Magyarra fordította Egervári Ignátz.

A JADSZÓ SZEMÉLYEK:
Artaxerxes, Persiának Királya - - - Sáska.
Mandane, Artaxerxes Húga- - - - Kotsiné.
Artabán, a’ Királyi Test-Örzöknek Vezérje, Artátzénak, és Szemirának Attya Kontz. 
Arbátze, Artaxerxesnek Barátja, és Mandane’ Szeretője - Lang.
Szemira, Artaxerxes Szeretője . . .  Langné.
Megabise, Fö-Hadi Vezér, Artabánnak barátja - - Emyi.
Test-Örzök, és Katonák

Az Első Felvonásban a’ Játszó Szín ábrázolja a’ Királyi Udvarban lévő belső 
Kertet, Ejtszaka Hóid világnál, későbre a’ Királyi Palotát.
A’ Második Felvonás mutatja a’ Királyi Tanáts-házat Trónussal.
Harmadik Felvonás ábrázollya a’ Várnak belső részét, az hol Arbatze fogva tartatik. Későbbre 
Mandáne szobáját. Végre pedig a’ meg-koronáztatásra el-készített helyet Királyi Trónussal és egy 
meg-világított Oltárral a’ Nap Isten-nek képével.

A’ Billietek találtatnak dél után egy órától fogva hatig a’ Fejérló Vendégfogadóban az 
hetedik Numerus alatt való Szobában.

A’ BÉMENETEL’ ÁRA.
Az első Hely - - - - - - 30 xr.
A’ második - - - - - - 20 xr.
A harmadik - - - - - - 10 xr.

A’ Játék Szín vagyon a’ Fejérló Vendégfogadó’ Udvarán.

Kezdődni fog a’ Játék Heted-fél órakor, vége lészen kilentzkor.

A társulat 1799-ben (április 14-nov. 17.) 105 előadást játszott a városban, hetente négyszer: vasár
nap, kedd, csütörtök és szombat, de a vásár hetében minden nap volt előadás.
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A „meg-világosodott Oltárral a’ Nap Istennek képével” -  többek között A  n a p  szü ze  c. előadásban 
is felhasználták. A királyi trónust is legalább 6-szor használták az évadban.

A sz ín észek : Sáska Rozália, Kotsiné Fejér Rozália, Kontz József, Láng Ádám, Lángné Bojkó Te
rézia, Emyi Mihály a társulat állandó tagjai. A Test-Örzök, a Katonák szerepeiben a város lakói léptek 
fel (kisebb szerepek esetében gyakran volt így). A szereplők közül Emyi és Láng a feloszlott pesti tár
sulattól kerültek Kolozsvárra. Láng évekig maradt a társulatnál, később Pestre került, majd vándorszí- 
nészkedett. Az első 50 évi jubileumi színésze lett a magyar színjátszásnak. Több fordítását (107) is ké
szített, eredeti munkáit 28-ra teszik.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A címlapon az Artakszerkszes szót a scriptor többször átjavította. A név írásában Egerváry bi
zonytalan volt. A kézirat olvasása közben felmerül a visszajavítás lehetősége. Több esetben látni a lap 
szélén az Op. ... bejegyzést, mely a készülő könyv lapszámát jelöli. Kiadás előtt valaki javította a ne
veket és javított a helyesíráson is. Folyamatos javítás figyelhető meg: adja -  adgya, Atyját -  Attyát, ta
karhatja -  takarhattya, tudják -  tudgyák, barátja -  baráttya, királja -  királlyá alakok esetében. Ezeket 
a kiadásban nem jelöltük. Tipikus eltérés figyelhető meg a kézirat és a kiadás között a következőkben: 
egy -  egy, kévánnám -  kívánnám, együtt vagy egyjütt -  egygyütt, lesz -  leszsz, Arbatzé -  Arbatze. 
Állétott -  állított, szabadétott -  szabadított, vagyon é -  vagyon-e, eddég -  eddig szavaknál. A rb a tze  
nevét A r b a tz é  alakban is használja a szöveg. Ezt egységesítettük. A rta b á n  nevét a kézirat többször 
Á riá b a n -ról javította át. A kéziratban gyakran hiányoznak a magánhangzókról az ékezetek, többször 
használ a szövegen belül kötőjeleket, ezek szünetjelek, a mondanivaló tagolt előadásmódját jelölik, a 
nyomtatásban több ponton megmaradtak. A szerző gyakran használ hosszú felkiáltójellel, vesszővel, 
pontosvesszővel tagolt mondatokat. A felkiáltójel után álló első hangzót gyakran kisbetűvel kezdi. Mi 
minden mondatot nagybetűvel kezdtünk. A kéziratban több esetben nehéz volt megkülönböztetni а к  
és sz kis- illetve nagybetűs alakjait. Az igekötős igét kötőjellel kapcsolja az igéhez, ugyanez érvényes, 
ha az ige és az igekötő között egy másik szó áll. A leg  szócskát és az is-1, több esetben az összetett sza
vak tagjait szintén kötőjellel köti össze. A hosszú magánhangzókat a két pont fölé tett ékezetjellel je
löli, a kettős mássalhangzót alá vagy fölé húzott vonallal jelzi.

A sorvégi elválasztást = jellel jelöli, őrszóval kapcsolja össze az egymást követő oldalakat. Az és  
elé vesszőt tesz. A ma használt n-betűs alakokat m-mel (talán -  talám, azonban -  azomban, különben 
-  külömben), a cs-t ís-sel, a t j- t ííy-nek (tellyes, kárhoztattya, tsudállya) írja. Ugyanez érvényes az é lly  
szóra, de toldalékos formáját már é ljek -nek írja.

A szereplők nevét a nyomtatott forma szerint, egységesítve hozzuk.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

A drámában felmerülő nevek történelmi személyeket takarnak. A mű forrása: Justinus III. köny
vének 1. része.

M . Ju stin ian u s-Ju stin u s, római történetíró, aki valószínűleg az Antoniusok korában, mások szerint 
az i. sz. 3. században élt. Kivonatot készített Trogus Pompejus óriási világtörténeti munkájából H is to 
r ia e  P h ilip p ia e  cím alatt 44 könyvben. Tárgyalja az ókorban ismert összes országok és népek történe
tét, röviden s egyszerű, de vonzó előadásban.

A rta x erx e s Longimanus (i. e. 465-425) Xerxes és Amesrtis fia, atyjának meggyilkolása után lett 
király. (Több perzsa király is viselte ezt a nevet.)

Sógora M e g a b yzu s , Xerxes szárazföldi hadseregének egyik vezére. Leverte a fellázadt Babilont, 
Syriai helytartó korában Inarist Egyiptomban. Artaxerxes az elfogott Inarist ígérete ellenére kivégez
tette, ezért Megabyzus fellázadt ellene. Nővérének, Artaxerxes feleségének kérésére nyert bocsánatot.

A rta b a n u s , Xerxes kegyence és testőrségének főnöke Hyrcaniában, meggyilkoltatta Xerxest (i. e. 
465 júl.-aug.), majd annak fiát, Dáriust.
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A r b a tze  -  Arbaces. Mediái satrapa és Artaxerxes Mnemon (i. e. 404-361.) hadvezére, aki Cyrus- 
hoz pártolt.

M a n d a n e  Cyrusnak, a Perzsa Birodalom megalapítójának (i. e. 559-529.) leánya, valószínűleg a 
történelmi munkákból merült fel e név, vagy a Szemirához hasonlóan közkedvelt leánynév volt.

28 sú g á r lá sá b ó l -  sugallatából 
83 n ém ü  -  némely, valamely, valamilyen 

116 k én te len é tte tv én  -  kénytelen lévén 
242 b á to rs á g b a  -  biztonságba
261 le te  -  Lethe folyó, amelynek vizétől a lelkek elfeledik mindazt, amit az életben tapasztaltak.
288 v is zsza  vo n zó m  -  visszavonom
536 F ú riá k  -  bosszúálló istenenők. Főszerepük, hogy az alvilágban a bűnösöket gyötrik, de néha fel

jönnek a földre és gaztattekre ösztökélik, s őrületbe hajszolják az embereket.
539 F leg e to n n a k  -  Phlegethon = hatalmas tűzfolyam, amely a tartarust, a kárhozat színhelyét hatá

rolja.
888 s z ín e s -  tetszetős (?)

1062 von yam  -  vonjam
1490 T iran u si -  tirannusi, zsarnoki
1559 H irk á n ia i -  Hirkánia (Hyrkania) termékeny vidék Ázsiában, a Kaszpi-tó délkeleti partján 
1728 L a u ru so k  -  babérkoszorúk
1729-30 p á rk á k  -  ősi latin születésistennők, a görög Moirák közhasználatú elnevezése.
1849 K h á ro n  -  Charon Erebus és Nyx fia, öreg és komor révész, ki az eltemetett halottak lelkét roz

zant csónakon átszállítja az alvilág folyóján.
2172 C o c y tu s -  az Acheron mellékfolyója
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17.

HAGYMÁSI IMRE

SZEMTELEN NAGYRA VÁGYÓDÁSNAK 
NEVETSÉGES MEG TSUFOLÁSA

Vác, 1775 farsangja



[SZEREPEK:

Nagy fiút falatra vágyódó Menyhárd 
Tsalkotzi Gyurka 
Kapuszinű Boldizsár

5 Ás káló Martzi
OCTONDI PÁL
V i a s k o d ó  g e t z i

Pista
Lőrincz

10 Demeter
Balázs]
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ELŐL JÁRÓ BESZÉD.

NAGY ÉRDEMŰ MÉLTÓSSÁGOS 
PÜSPÖK KEGYES URUNK!

Nem méreszlettük volna hivatalossá tenni Nagyságodat, ezen tsekély, tőlünk 
elől adandó tréfás játékunkra, hogy ha már annak előtte hozzánk mutatott kegyes 
hailandóságát Nagyságodnak nyilván nem tapasztaltuk volna. Mivel ezek mind ate 
méltóságodnál, mind pedig a te szorgos, és terhes munkáidnál, mellyeket nagy 
ditsérettel viselsz, sokkal alatsonyabbak. De mivel mind a mostani űdőnek alkal- 
mattosságátúl, mind pedig a te kegyességedtől, mellyel hozzánk szoktál viseltetni, 
ősztőneztetünk, azért-is bátorkodtunk Nagyságodhoz folyamodni. Azt-is jól tud
ván, hogy néha szükséges magunknak vég napot engedni, mert az munka nyugo- 
vással szokott kőnnyebbedni. Ami a játék summáját illeti, azt én most elől nem ho
zom. Ezen hivatal Askáló Martzira vagyon bízva, a ki azonnal tisztében el jár, és 
meg mutattya, melly nagy gyalázatban keverednek gyakorta a szemtelen nagyra- 
vágyódásnak rabjai. De ime a mint veszem eszre már a Nagy filit falatra vágyódó 
Menyhárd készől a dologhoz, én pedig társaimmal egyűt Nagyságodnak kegyessé
gében helyhezhetetvén minden reménségemet, nem akarok unalmas lenni hosz- 
szabb beszéddel.

Vatzon 1775. Farsangi 
Napokban.
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SZEMTELEN NAGYRA VÁGYÓDÁSNAK 
NEVETSÉGES MEG TSUFOLÁSA.

ACTUS PRIMUS

Hoc actu invitatur Traso ad fictum Venetum nobilem et totius fictionis fundamen
tum explicatur. Scena figitur in pago quodam.

SCENA PRIMA

Nagy Filit falatra vágyódó Menyhárd.

(Hic est Traso, qui de vestibus solicitatur. Loquitur ad scenam) Igen szépen 
köszönöm kendnek jó akarattyát, szomszéd uram, Askáló Martzi, én azonnal, a 
mint mondám, ot fogok termeni... Tsak úgy vagyon az midőn az ember a Tudo
mánynak magossabb pótzán ülhet, bőtsűletes, és nagy Nembéli emberektűl-is meg 
kerestetik, ugyan szivemből örvendezek, hogy az a Velentzei hires ‘s nevezetes 
vérbűi származott Úr, engemet magához hivat, bizonnyára nem adnám egy riska 
farü tehénért. Mert már maid három holnapja vagyon, hogy az én mély okosságom
hoz, és temérdek vándorlásokkal próbált eszemhez szabott férfiút nem láttam. О 
vaiki sok forékon, sok próbákon estem én már által. Nintsen ama tengereken túl lé
vő hires és nevezetes város, a mellyben én nem lettem volna, ‘s annak szokásit nem 
tapasztaltam volna: egy szóval sokat buidostam én életemben, mint az éget lábú eb. 
Már pedig ezeket eszemben forgatván, ezen falú-béli littyom-fittyom paraszttokkal 
társolkodni nékem éppen unalmas, Mivel tudom valósagossan, hogy ők az én józan 
tanáts adásimra tsak vál vonyogatásokkal felelnek. Én ugyan akarván őket abbul az 
otromba ‘s tőrzsőkős parasztságbul ki vetkőztetni, és ki pallérozni, sokszor dorgá
lom, pirongatom, oktatom, más Országok jeles szokásit előttők ki tálalom: de akár 
a falnak beszéllyek, akár nekiek, mind egy. Fűggeszszem én ámbár ezen otromba 
nagy mihaszna embereknek orrára a Nyilván való igazságot, és a mostani fel vett 
módira noszogassam őket, ők mind azon-által tsak reám bamaszkodnak, valamint 
a’ tavalyi borjú az annyára, éppen semmire nem mehetek velek. Tsak igaz ama ré
gi köz mondás: hogy nem kői a lúdra vesztegetni a szénát; mert látom én azt, hogy 
nem tudgya ez az egyűgyű Nép, mi fekszik én bennem, vaiki nem tőkkel űtették ám 
az én fejemet, de én nekem a hoz az Úri emberhez egy kévéssé tisztességessebben 
kői mennem, ne talántán gondollya, mivel faluban lakom, hogy a többi parasztok
kal egy húron pendülök. Azért-is hallyatok-e?... hei... ki vagyon oda be?... N o... 
senkisem szól, halgatnak mindnyájan, mint a ponty fiák. Noszsza Ferkó, Gyuri, 
Jankó, Pista vagy akármellyik szaporán, frissen, inokozás nélkül jőjőn elől.

52 vonyog<á>atásokkal 53 igaz <az>
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SCENA SECUNDA

Prior et Pista

(... servus huic vestes quaerendae demandantur.)

P ista
70 JáiUram,jái!

M e n y h á r d

No mi bajod megént?

P ista
Semmi, tsak azt akarám mondani, hogy magamnak-is alig vagyon m it... hát ha 

75 annyin...

M e n y h á r d

Tzoki, ebek harmindszadgyára való tzinkossa te! Hát azt mered te én előttem 
mondani?

P ista
so Hiszen nem merem, láttya az Úr, máskint világossan ki mondottam volna, hogy 

magamnak-is alig vagyon mit ennem, hátha meg annyin volnánk, és ugyan ez az 
oka, hogy illyen nagy pinteki abrázatban vagyok, mert bizonnyára, ha igazat 
akarok mondani már három héttűi fogva tsak úgy konog az hasam éhességtűl, 
valamint a váradi nagy harang.

85 M e n y h á r d
O, te akasztó fára való, világ kerülő, ország motskitó oktondia te! Hát azt sem 
tudod, hogy a mértékletesség nagy, nagy szép és ditsiretes erkőlts legyen? 
A vagy azt gondolod e falusi paraszt hazádnak szokássa szerint, hogy tsak akkor 
éled víg napjaidat, midőn úgy meg zabálhatz a káposztás hústúl, valamint a Ka- 

90 kara tzigánynak a fakó lova a zab hambártul? Ah, a gasság, hogy én belőled 
semmit sem faraghatok.

P ista

Hiszen hallottam en az Úrtúl, hallottam számtalanszor a mértékletességnek 
nagy mivoltyát, meg vallom; de még-is...

95 M e n y h á r d
Még-is, mit még-is, tők filkó?

77 mered <nekem> te 81 és cbizonnyára > ugyan
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P ista
Láttam én azt, hogy az Ur-is ha valamellyik szomszéd asztalához férhetett, 
bizonnyára az eszem, iszom nótáját jól meg vonta, ‘s a bőr zsákját úgy meg 

íoo tömte, hogy mind a két szemei ki meredének benne.

M e n y h á r d
Lád-e te kaba elméjű ifiú, értsd meg azt, hogy mivel én mindég Nagy nem-béli 
emberekkel nem lehetek, okosság hozza magával, hogy olykor meg mutassam; 
melly telhetetlen bélü lehetnék én-is, ha éppen arra kelne a dolog. De tudod-e 

ms mért hitalak?

P ista
Maid fogom tudni, ha meg mondgya az Ur.

M e n y h á r d
En nekem akár hol veszel, keress, fekete palástot, kótz hajat, óralántzot. En tűs- 

í io  tént itt leszek, hallodtad-e?

P ista

Hallottam, hallottam.

M e n y h á r d  
De tsak frissen.

ns P ist a
Bizvást el hordhadtya az Úr a sátorfáját... Hogy a patvar a te esztelen, ‘s bomyu 
bőrrel bélelt fejedet emiszsze meg! Akár akkor lássalak, mikor az halálomat. 
Soha soha ámbár hetven hét országot oszve járna az ember, illy balgatag eszű 
emberre nem akadhatna. Azomba nem tsudálom én azt; mert amint saidétom 

n o  annak álapottyát, gombát evet az Uram. De mit tévő legyek, ha gazdam ‘s Uram 
parantsolattyát be nem tőltem, bizonnyára addig dőgőngőz, addig azsnakol, 
még egyet rúghatok. Nyilván való képen ismét valami nagy nemű Úri ember va
gyon a falunkban, hogy ruhát kőltsőnőztett: Mert Ő oly szemtelen természettel 
bír, hogy ha tsak ámyikját lattya-is valami szines ruhában öltözködött jövevény 

125 embernek, már elveszne, ha aval nem szólhatna. De hol vegyek én neki fekete 
palástot, kotz hajat, és óralantzot, ha tsak Zsidó Jakabnál nem. De az bizonnyára 
ki lódít az házából, mert nem régenten a tsitri szakállábán kapaszkodtam. Azom
ba meg próbálom, talán már el feleitette.

109 keres [Értelemszerűen javítva.]
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SCENA TERTIA

Narratur Argumentum

(Askáló Martzi qui in prima scena supponitur, intus locutus fuisse, et Kapuszinü
Boldizsár affinis Trasonis.)

M artzi
Hová, hová oly jókor Pista? Meg ály, had szollyak a fejeddel.

P ista
Ne boszontson kend, kérem, beszédjével, nem tudgya kend mi dolgom va
gyon...

M artzi
Tudom már tudom, tsak nyakra főre sies, mert meg sem gondol, már-is it terem 
a gazdád... Hahaha, még élek, soha sem emlékezem, hogy ily vigan töltettem 
volna a farsangot, mint e mai napon, ha feltett szándékunk bé tellyesedik.

B oldizsár
Ugyan szomszéd, mond meg már kérlek, hová tzéloz szandéktok? Vagy-is mit 
akartok ezzel a vigassággal? Tudgyad azt, hogy én sem fogom sainálni fáradsá
gomat, és valamit tsak gondolhatok, annak bé fejezésére, emberül raita leszek.

M artzi
Ohó, szomszéd, nem híjába kapu szinti a neved, kivűl festve vagy, belül ellen
ben, ágas bogas varaszkovits Péróval tzimborálsz. Róka mállal meg vagyon bé
lelve a te eszed; régtűi fogva ősmerlek én tégedet, mint a rósz pénzt.

Boldizsár
Tehát annyira való emberségem sintsen nálad?

M artzi
Emberség? (Fistulat) Régen ki folyt annak a veleje. Azomban igéred-e hogy 
tsomóra kőtőd a nyelvedet?

B oldizsár
Mit tsomóra? De ha kívánod, ollyan lakatot verek a számra, mint az öklöm. 

M artzi
Úgy ostoba, hát miként nevetel az után? No tsak mond meg, fogsz-e halgatni?

156 lakatra
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160

165

170

175

180

185

B o l d iz s á r
Fogok.

M a r t z i
Senkinek sem böffented ki? Mert hallod-e barátom, vaiki futamosnak tapasztal
tam én lenni a te nyelvedet, hid meg, hogy ha azt rővideb pórázra nem fogod: eb 
rúdon vetünk ki a társaságunkbúl, igy szoktunk mi, az illyetin hir hordókkal, ‘s 
két szinű emberekkel bánni.

B o l d iz s á r
Emberségemre fogadom; de magad-is tapasztalni fogod, hogy némább leszek a 
kőnél.

M a r tzi
Kötve kői a komának hinni.

B o l d iz s á r
Vallyon mi okra való nézve?

M a r tzi
Mert nálad valóságos igasság, nem példa beszéd, az a köz mondás: ember fogad 
fogadást, eb, a ki meg tartya.

B o l d iz s á r
Hiszen talán legalább nem vagyok tzigány, disznó teremjen a káposztás fazékban. 

M a r t z i
Nohát no, figyelmez: Filit-falatra vágyódó Menyhárd sógorodat ősmered-e? 

B o l d iz sá r
Hogy a patvarba nem ősmemém, ha sógorom.

M a r t z i
Tudod-e, melly nagyra vágyódó, felfuvalkodó, mások bőtsűletében gázolódó, 
patvarkodásokat okozó rósz kotzipor ember légyen az.

B o l d iz sá r
Jái, kedves szomszédom, hányszor szájába rágom én azt nekie.

M a r t z i
Láttad-e hánszor az egész falunknak gyalázatot, zűrzavart, perpatvaros tsatákot 
indított, és gyullasztóit?

170 kői <hinni> a 179 Menyhárd<ot>
177 legalább [Utólag beszúrva.]
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190

195

200

205

210

215

220

B oldizsár
Láttam-e, azt kérded? De láttam ám.

M artzi
Tehát mi egy nyihányan őszve szűrtűk a levet, mivel farsangi vigasságra való 
nap vagyon ma, hogy abbűl tréfát, és tsúfot Űzhessünk, ollyat, ollyat, ollyat 
hogy már tsakno!

B oldizsár
Az egek álgyák meg a kentek gondolattyát, még azt a főldet-is, a hol jámak-is, 
nem-is. De miképen teszik szerit a dolognak?

M artzi
Halgasd: de elől jártába, mond meg tetszik-e neked vagy nem? Halgatni fogsz-e 
vagy sem?

B oldizsár 
En nékem? ...

M artzi
No, ne fészkelőgy, ne vakaródz rühes kutya, mert azontúl szoros lészen az egész 
űtsza; talán ugyan sainálod azt a lidértz eszű sógorodat?

B oldizsár
Én nekem ez nem tetszene? Én nem halgatnék? Hittesd-el magaddal, hogy a kő 
sziklából, hamarébb vizet présőlhetz, mint sem én belőlem egy szózatot, hogy 
ha már halgatás kívántatik.

M artzi
Derekassan beszélsz, most tetszesz nékem, a dolgot pedig igy számba vettük; 
mivel oly szemtelen tprűtsőkőktül meg martszangolt képzemények turkállyák a 
bomlot sógorodnak agya velejét, hogy tellyességgel el hiteti magával, mintha 
minden erre utazó Úri emberek nem tarthatnák meg magokat, ha tsak véle nem 
szóllananak.

B oldizsár
Igazán mondgya, kend, ugyan azt. Azon kévűl oly okosnak álittya lenni magát, 
mintha már meg ette volna az egész Sibillát és Garabontzas Deákok Könyveit.

M artzi
Mi annak okkaért Tsalkótzi Gyurkát, velentzei fő nembűi való ember gyanánt 
fel őlteztettuk mind annak a rendgye.

195 no<i> 221 fű [Értelemszerűen javítva.]
219 az egész <bibliat> Sibillát és Garabontzas Deákok Kőny- 221 Gyu<k>rkát

veit [Utólag föléírva.] 222 redgye
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225

230

235

240

245

250

B o l d iz s á r
Einye, be furtsa fortélyra akadtak kentek! De azomban nem keveset tartok én a 
dolog felől, mert a mint latiam, nagy fába vágtátok ti a feiszéteket, vaimi nehéz 
a vén rókát tőrbe eiteni.. De tsak folytasd beszédedet, ‘s hát az után miképen 
fogjátok a dolgotokat intézni?

M a r t z i
Úgy, hogy én most falu szolga kéjében a te hebehurgya sógorodnál valék, an
nak a nagy gondolom Velentzei Urnák nevével kőszőntvén őtet, egy kevés be
szédre hittam hozzája.

B o l d iz s á r
És el fog ő menni?

M a r tzi
Kételkedz? De ha négy kéz láb mászni kellene-is, még sem tarthatná meg ma
gát.

B o l d iz sá r
Ei, bolondok királlyá! Ha tudna. De továb mi sül ki belőle?

M a r t z i
Meg láttad, ha oda fogsz jönni.

B o l d iz s á r
Szivessen, de most egy kis dolgom vagyon oda haza. Minden erőmbűl köszö
nöm kendnek hozzám való jo akarattyát.

M a r t z i
Én-is a társaimhoz sietek, de hallod-e ki fatsarom a nyakadat, ha tsak meg 
mersz-is motszanni előtte.

B o l d iz s á r
E felől semmit te éppen ne tőprőnkődgyél, bízvást danúlhatz.

M a r t z i
Járj szerentsésen! Nem tudom fel őltőzett-e immár az a Tsalkotzi, hirűl viszem 
nekik a követségemet. De ehol jönnek a társaim nagy katszagással. Vallyon kit 
látok én kőzőttők? Ősmeretlen ember az, oly kényessen lépdegél, ‘s úgy sétál, 
mint a kunok ebe a homokon.

238 továd 250 fel fel
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255

260

265

270

275

280

SCENA QUARTA

Tsalkotzi Gyurka, fictus Venetus No: Askáló Martzi. Octondi Pál philosophus 
Viaskodó Getzi Diagladiátor Lőrintz et Demeter cives Balázs servus Tsalkotzi. 

(ad rem bene instituendam se hortantur.)

O mnes
Hahaha!

L őrintz
Jái nekem, maid meg ^akadok a mértékletlen sok nevetésben.

M artzi
Aha, hogy tsőmőr tsapja-el a hasadat, valóban maid meg nem ősmértelek, ugyan 
bizonnyára tzikomyás ember volna kendbűi Tsalkotzi György mester, ha min
denkor illyen ruházatra kaphatna kend.

Demeter
Hid-el Martzi szomszéd, már kevés híja volt, hogy meg nem repedtem a nagy 
katszagásban.

M artzi
Hát amaz kitsoda?

Lőrintz
Viaskodó Getzi.

M artzi 
Hát emez?

L őrintz 
Oktondi Pál.

M artzi
Soha, soha nem véltem volna, no, ti ugyan engemet-is a jégre vezethettetek volna. 

Gyurka
Nos tehát a Filit-falatra vágyódóval miként vagyon a dolog?

M artzi
Aval a lédértszektűl meg szállót sült bolondal? Derekassan, sőt jobban, mint 
sem álmodtuk volna; Nyakra főre töri magát a ruha keresésben, egyik felől ma
ga lót, fut, mint a veszet agár, másik felől a szolgája izzad.

261 fakadok 278 volna, <Tsal.>
263 hasasat 283 fel<ét>ől [ráírással javítva]
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285

290

295

300

305

310

315

L ő r in t z
Hát más kép őltezik ő-is?

M a r t z i
De őltezik ám, és azonnal it terem.

D e m e t e r
Amint én veszem eszre egesz komodyia lészen a mi tréfánkból.

G y u r k a

Úgy- is illik, mert ha már neki fogtunk, tsak nyúzzuk meg a bakot.

M a r t z i
De hallyátok, ne sokat trétselgessünk mi itten, ha nem mennyünk, mert az a 
bonfordi nem nyugszik, úgy annyira fel gerjesztettem a szamár kívánságát.

D e m e t e r
Hellyessen mondod szomszéd, azomban Tsalkótzi mester, most már gátra kői 
állani, kenden forog az egész dolognak bekenűje, bitsakollya fel kend az eszét, 
‘s minden okosságát egy gúzsra tekerje fel, hogy szégyenben ne maradgyunk.

G y u r k a
Én kavartzot vallyak? Inkáb kő falhoz tsapom a fejemet.

L ő r in t z
De bezzeg tud a filitfalatra vágyódó hazudni.

G y u r k a
Minden-napi kenyere az neki, igy szokta ő a levet tsapni; nem kői mind-azon- 
által ebben meg ütközni, de igazán mondom, ha egyszer neki melegszem, neki, 
a hetedik nemzetségit-is, világ határán keresztül ugrasztom hazugsággal, ben
nem helyheztesse kend minden bizodalmát, széles e világ szemláttára meg mu
tatom, hogy nem hiába Tsalkótzi az én betsűletes nevem, jól forog az én kere
kem, hogy ha akarom. Ha nem tsak arra jól vigyázzatok, hogy Ebscellentzia 
Titulusomról el ne feleitkezettek, azon kivűl mikor oszve szidlak, vagy dorgál
lak, ne gondollyatok vele.

D e m e t e r
Tsak bízvást, maid el fűlellyűk mi azt.

G y u r k a
Te pedig, Balázs, jól pőndőrétsd fel az eszed üstőkit, hogy el ne vétsd a meg 
tanúit tzeremoniákat.

290 én <láttam> 306 mondom, <hog>
299 ’s <egy> minden
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B a l á z s
En bennem ne legyen kendnek semmi kétsége, meg láttya minden ember, hogy 

эго nem zab kenyeren nevekedtem én.

G y u r k a

Az után te, Octondi Palkó, midőn fogsz dyespetálni, pergesd a nyelvedet, és igy 
valamint a Deákok szoktak, szeme közzé tsapkod a kezedet, mert okos ember 
ám az.

325 P ál
De azért a szememet ne üsse kikend.

G y u r k a
Azon kivűl a Patszádot se kiméllyed!

P ál
330 Deiszen kitanultam én azt, próbált oskola kőrűlő vagyok én, maid ollyat, ollyat 

szollok neki, hogy maga magát sem ősmeri meg.

G y u r k a
Már az utóllya raitad helyheztetik ám, Viaskodó, azért ne saináld kardodnak a 
lapját.

335 G e t z i
Vallyon mit presbitál kend annyit, tudom már én azt könyv nélkül-is.

G y u r k a
No tehát mennyünk! De tudgya-e az a Ökrön dederunt, hol vagyok szálva? 

M a r t z i
340 Mindeneket tud, tsak siessünk.

ACTUS SECUNDUS

(In hoc induit se Thraso, rescit fallaciam, furit; sed confirmatur in priori
opinione, placatur.)

SCENA PRIMA

345 M a r t z i
(invehitur in tardantem Thrasonem) Mitsoda tűndérség ez? Hogy kék ragya 
emiszsze meg azt a maszlagon hízott, Natragulán neveltetett Filit falatra vá
gyódó Menyhardot! Nem mutattya magát, talán még öltözködik...? (Auscultat

336 kőny
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350

355

360

365

370

375

in porta) De it-is mintha mind ki haltak volna, senki sem mozog. No, bizony 
meg esik nekünk a Diószegi vásár, maid a mohon kapott vigasságunkbúl annyi 
lészen, mint a tzigány fiábul, ugyan pedig neki tűrodzkőttűng, neki kőpdőstűk a 
markunkat. Nagy dolog, hogy ha meg nem tudta attúl a kalafinta tselefendi 
Nyelveskedő sogorátúl. Már ha ezen dolog való, apróstul-tsőpőstül oda va
gyunk. Hogy a Márom-marósi medve legyen sír ásója. De vár-reá, a markomba 
kerülsz, és ha még az egek kőbőiében liszesz-is el reitve, még sem nyukszom 
adig, méglen..! De mi dolog ez? Nyílik ot az aito, maid innen halgatodzom.

SCENASECUNDA

Pista, Askaló Martzi.

P ista
(effert instrument Cincinatoria) Bomollyon meg a sütni valója. (Redit.) 

M a r t z i

Mi a kórság az? Talám lovat patkolni akar? Kováts szerszámok azok.

P ista

(sedem effert) Hasztalan, el kői veszni az embernek... el kiszétettem már, jőjőn 
az Úr, ha tetszik.

M a r t z i
Hohó, jól vagyon még a dolog, a mint én saidetom.

P ista
Egy napja sintsen ugyan, hogy a gazdámnak az esze nem kotlana, ‘s buidosna, 
de ma éppen szél malommal vetemedik. Szerentya, ha tzigány aszszont nem lá
tott, mert az egész áldott nap hannya, veti magát, mint a szégény ember malatza, 
az sokba okoskodik, prédikál, reverentziáz, mintha Nagy Sándor eleibe ki- 
szűlne.

M a r tzi
De már bizony nem féltem a késemet, hogy benne törik.

372 az sokba [sor fölé betoldva]
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SCENA TERTIA

(Accedit Filit-falatra vágyódó, stragulo in volutus, 
parocatus, speculum tenens manus.)

M enyhárd
380 Noszodsza, Pista, ezt a részt feszegesd meg, azt a tőt verd bellyebb. 

M artzi
Bezzeg ez az ember!

P ista
Jól vagyon-e?

385 M enyhárd
Had lássam, emberül vagyon, ugyan bizony most igaz okos embernek remekje 
‘s tzimere látszik ki a szemembűl.

M artzi
Valamint a sült tőkbűi.

390 M enyhárd
No már most poroz bé!

P ista
Úgy ám, de maid azt gondollyák masok, hogy molnár legyen az Úr. 

M enyhárd
395 Ne zaj ogj, engedelmeskedj él parantsolatomnak!

P ista
Hunnya be tehát az Ur a szemeit!

M enyhárd
De tsak frissen, és ragyiván, mert az az Úr, tudom, régen kivánva varakozik reám.

400 M artzi
Ha tudnád.

P ista
Azt már lássa az Úr! Hanem tsak arra kérem, vigyázzon, hogy a Zsidó Jakab 
eszre ne vegye.

391 proz
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405

410

415

420

425

430

435

440

M enyhárd
‘S mit parantsol nekem az a bak bűzű zsidó?

P ista
Meg vallom, hogy az Úrnak semmit sem parantsol, mind azon által tartok én tőle.

M enyhárd 
Vallyon mért?

P ista
Mert a mint hozzája mentem, tarva nyitva találám az aitaját, ő pedig, tatár 
tudgya, merre kószált nyúl bürök után. Be lépek, kőmyül tekéngetek, látom ot 
fűgni a kívánt ruhát, gondolkodom, mit tévű legyek, utollyára neki vetem a feje
met, tsak el vasolok vele nagy sietséggel.

M artzi
Jó, hogy tudom.

M enyhárd
‘S attúl tartasz te?

P ista
De tartok valóban, mert ha valami szegletben meg szorít, tudom hogy leszen 
módom az űstőkőlésben, mint Antalnak az eb űtesben, meg emlékeztett enge- 
met még a másik anyámról-is!

M enyhárd
Ne gondoly te aval, egy tseppet se fély a vakságtul, még engem latz, mert az a 
gaz moslyékos dézsában faizott zsidója különös kegyelemnek tarhattya, hogy 
ezen ringy rongy rantzját magamra veszem.

P ista
Én aval nem gondolok, tsak az én hátomat valami módon meg ne puhétsa. De 
már élig fehér az Ur.

M enyhárd
A most, most én vagyok, ki vagyok, szép vagyok, mint a túlsó sor. No már a 
többit reám bizd, ha el talál jönni az a zsidó, mond reá bizvast, hogy én tsele- 
kedtem, most azomban ezeket hord bé, és az házra, mint a szemed világára vi
gyáz, hogy semmit sem lopjanak el.

P ista
Ne féltse az Úr, mert ugyan agya tőrőt elméjű ember volna az, a ki ide 
lopásnak kedvéért tántorodna, mert igaz emberségemre mondom, ha negyven 
gyertyát gyuitana-is világos nappal, még sem tudna tsak egy fa nyelű bitsakot- 
is találni.
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M enyhárd
Eregy, gaz szemét szekrénnyé, tsávába való, hord-el magadot, és a mit paran- 
tsoltam tseleked meg! Hei, hallod-e sógor? Jőszte már ki, hozd-el azt a ruhát!

M artzi
445 Jái nekem, oda vagyok!

SCENA QUARTA

Kapu színű, Filit-falatra vágyódó, Askaló Martzi.

Boldizsár
Ugyan édes, kedves sógorom, helyén vagyon-e kend esze, vagy talán még tsak 

450 borjazik?

M enyhárd
Koty belé szilva lé! Téged borsóinak. Nem mondám, hogy akkor szoly, mikor 
én fogom kívánni?

Boldizsár
455 Legyen tehát kővér, ha lúd, nem bánom.

M artzi
Azt akarom én-is.

M enyhárd
Ugy-is kői, azt a Palástot... most a kalapot... azt az órát... ezt ugyan ide szok- 

460 ták az urak tenni, de én meg akarom mutatni, hogy nem közönséges tudományu 
ember vagyok, ide fűgesztem... (e pectore pendulum erit) Jól lesz-e?

B oldizsár
Kend esze szerint jónak kői lenni, amint én veszem eszre, okos ám kegyelmed, 
mind az én matskám.

465 M enyhárd
‘S hát ismét zőrgőlődől te, fa tarisznya, hiszen nagy álapot, hogy ennek oly fu- 
tamos a nyelve.

B oldizsár
Halgatok már mint a kő-szikla, tsak parantsoly!

463 én <látom> veszem eszre 
466 ismét <zorogsz>

469 <Halljátok-e> Halgatok 
469 párán ts<ó>oly



470 MENYHÁRD
Most azt a kesztyűt... No, reám néz most...! Mint tetszem neked? Ugy-e bi
zony, maid tsudálkozik raitam az a velentzei Úr?

B oldizsár
Bizonnyára ollyan szép kegyelmed, valamint a ki fordított hurka.

475 M enyhárd
Ismét donogsz, mint a darázs.

Boldizsár
Hiszen nám kői a kérdésre felelnem valamit.

M enyhárd
480 Tehát nem vagyok szép?

B oldizsár
Annyira vagyon kend a szépségtűi, mint szén Gellér hegye Jeruzsalemtűl.

M enyhárd
De mit lötyögsz te, mit?

485 M artzi
No, most raita Martzi a deres paripával, mert bizonnyára sárba maradok, ha 
ezen elkezdet dolognak korán elejét nem veszem.

B oldizsár
Jó által lathattya és meg értheti az, a kinek nem koszos a feje, hogy ezek tsuppa 

490 kend tsúfolására való kőltőmények.

M enyhárd
Mit? Az én meg tsüfolásomra?

B oldizsár 
De az ám.

495 M enyhárd
‘S mi képen?

B oldizsár
így, hogy tsak ki gondolt, ‘s koholt úr az a velentzei ember, a kihez kend kiszűl.

471 n<ó>o 482 <Makó> szén gellér hegye [föléírással javítva]
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500

505

510

515

520

525

530

M enyhárd
Mitsoda? Ki gondolt, ‘s tsak merevén képzeménybül álló ember az? És ki meri 
azt én nekem tselekedni? ‘S ki mondotta neked?

B oldizsár
Nem álmot hüvelyezek én, hanem igazat mondok.

M enyhárd
Már én azt el hiszem, hanem mond meg kitűi hallodtad?

B oldizsár
Ámbár nem keveset félek Askáló Martzitul, azomba mindig hallottam én azt, 
hogy hitván madár légyen az, a melly fészkit meg rútéttya; kend pedig nekem 
sógorom.

M enyhárd
Mind valóságos igazságok ezek, mellynek okáért itten szót ne szaporíts, ha nem 
mond meg egy szóval, kitűi hallottad, hogy ez mind az én tsúfos gyalázatomra 
koholt dolog!

B oldizsár
Nagy kereket nem kerítek neki, rövideden ki mondom. Egy szóval, ime, ki tála
lom: az Áskáló Martzi mondotta, de ehol a farkast emlegetik, a kertek alat kul
log ő kegyelme!

M artzi
It vagyok, mi jót parantsó az Úr!

M enyhárd
Hát te voltál az a gonosz, akasztó fára való, nyelves tzinkos, a ki azt mérészlette 
mondani?

M artzi
Mit, feneketlen tengernél méllyebb okossággal biró nagy nagy jó Uram, mit? 
Kő vetem alázatossan!

M enyhárd
Egy paraszt? Egy falusi kotzipor? Egy füst faragó és pernye vágó? Aha, hogy 
nintsen nálam a baltám, mindjárt keresztül, meg keresztül darabolnám ezen tsuf 
fejedet!

M artzi
O, édes aranyom, okosságnak tűndőklű tsillagja, tudományokkal fő képen ra
gyogó gyémánt, kedves drága Uram, mi találta az urat?

507 ne keveset félek <ra> 527 <Hát> egy paraszt
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535

540

545

550

555

560

565

M enyhárd
Hát ti, nagy mihaszna, otromba, ‘s tőrzsőkős parasztságban meg rőgzőt koldu
sok belőlem tsúfot űzni akartok? Illy okos firfiút nevetséges gyalázatba keverni 
kívántok?

M artzi
Ez tsak az Úr bibéje? Azt tudtam, hogy valami nagyobb dolog furdallya az Úr 
kegyes szivetskéjit.

M enyhárd
Tehát gonosz, nem elegendő nagy iszonyúság ez?

M artzi
Igaz uram igaz, hogy bizony borzodozásra méltó mérészség volna, ha meg 
emészthetetlen képtelenség nem volna. Mert kővetem nagy alázatossan az urat, 
jól meg fontollya ezeket, mi egyűgű, szegény falusi lakosok, ha oly kurta elmé
vel bírunk, hogy alig terjeszthettyuk annyira-is az eszünket, mi képen kőllessék 
egy őrőg rókát tőrbe eiteni! Vallyon elhiheti-e az Úr, hogy mi valamit foral- 
hatnánk szivünkben, mellyel ily okos, próbált és bőlts elméjű firfiut meg 
tsalhassunk, fő képpen hogy ő azt észre ne vegye?

M enyhárd
Hallod-e szomszéd, ez egy falusi, tudatlan, és tompa eszű embertűi, fontos, és 
tzégéres beszéd! Meg kői vallanom, hogy igazat mondottál, soha sem hittem 
volna. Ember vagy, Martzi, fogod tapasztalni, hogy valahol tudom, ott szerent- 
sédnek kerekét elől mozdétani fogom. En ugyan téged ma, ezen okos beszéde
dért, ha hatalmamban volna méh pásztornák tennélek.

M artzi
Köszönöm az Urnák hozzám való nagy kegyelmét. En tsak (: mint mi szegény, 
Deáktalan emberek szoktunk:) valamit olykor eszve habarok, magam se tudom 
mit.

M enyhárd
Már nekem hid-el, kedves szomszédom, hogy most helyessen szóllottál, mind 
azon-által mi képpen merészledted annak az én sógoromnak mondani, hogy az 
a velentzei Ur tsuppán a ti költeményetek legyen?

M artzi
Mi tagadás benne, Uram, en mondottam, de bezzeg az ám a bekkenője, hogy mi 
okra való nézve?

553 [Fogadom föléírással javítva fo g o d r a .] [tudom  hiány
zik]

557 Urnák <nagy>
558 [A zárójel vége hiányzik.]
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570

575

580

585

590

595

600

M enyhárd
Örömest az okát fogom hallani.

M artzi
Nem akarom az Urat hoszszú beszéddel tartóztatni, azért mert ő kegyelme 
Kapuszinű szomszédom az egész falunkban egy szivvel és lélekkel tsatsogónak, 
és hir hordónak tartatik.

M enyhárd
De az ugyan bizony tagadhatatlan. Hallod-e, te, gaz, Nyel vés banya, ‘s tsuf sza
tyor!

M artzi
Én azt akarván tapasztalni, kerestem sokszor alkalmatosságot. Tőrténetbűl pe
dig (: a mint az Urat ahoz a velentzei vendéghez hivtam :) belém botlik, látom 
hogy komor kedvvel vagyon, mint a verembe eset farkas, kér, ásódik, könyörög, 
siránkozik, mint a kár vallott tzigány, hogy mondgyam meg nekie, mit kerestem 
az Úr házánál, én hogy lerázhassam a nyakamnál ötét, mit tudtam egyebet tenni, 
azt súgtam meg neki, és maid tsak, hogy meg nem eskőttettem ötét, valamint a 
veres hagymát, hogy senkinek se böffentse ki, azomban a bolond istók el hitte, 
és ime szegény ártatlan fejemnek mitsoda szerentsétlenséget ókozot volna, ha 
az Urnák terebes [?], ‘s vastag okosságában nem tőrőt volna péterkéje.

M enyhárd
No te eb szérdéken hízott tsevegő szájú gaz sógora, ha te az én házamba lépsz 
többet, én azon szem pillantásba lábaidot őszve tőröm, most pedig tőstént, 
mindgyárt szed-el szemem elől a lépet!

Boldizsár
Ides sógorom, tsak most egyszer!

M enyhárd
Ebnek vagy sógora, ebnek kőllesz, otsmány, bőtsűletes emberek nevében gázo
lódó gazembere!

Boldizsár 
Még-is kérem.

M enyhárd
Nem lodúlsz? Pista, hozd ki, hozd azt a gőrtsős botot!

B oldizsár 
El megyek-el.

578 Velentzei <Ur> 585 [U rnák  után egy szó olvashatatlan]
581 tenni,<neki>
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M enyhárd
Jobb-is, el hordod a tzigányok pitvarában eszve firtzelt sátorodat!

B oldizsár
No, hiszen, meg bánnya kend!

605 M enyhárd
Mit? Fogd meg, fogd!

M artzi
Vaiki szerentséssen kivágtam magamot, már ugyan kezdettem izzadni, mint a ki 
a szappant megette.

ею M enyhárd
El hordta magát... Édes Martzim, te, ne haragudjál, kérlek!

M artzi
Jái Uram, tudom én azt hogy a boszszuság nagyra hozza az embert, de azért tsak 
háromszor se üsse feit kegyelmed a falhoz, ha nem inkább én kérem, szabad- 

615 détson meg minket egyszer a veszedelemtűl.

M enyhárd
Mitsoda? Mitsoda veszedelemtűl?

M artzi
Siessen ahoz az Úrhoz, mert nem tudunk vele mit tenni, óhaitya kendet minden 

620 szem pillantásban, azt gondollya, hogy meg nem mondottuk az úrnak.

M enyhárd
No tehát tsak nyakra főre siessünk. Vallyon nagyon kiván engem látni? 

M artzi
Jai, ha látná kend, lehetetlen ki mondani.

625 M enyhárd
Lád, az okosság mire nem viszi az embert?

M artzi
Láttom ugyan, és irigylem a kend szerentséjit.

M enyhárd
630 Kapar kurta, neked-is lesz! De gyerünk már az István fiaért!

608 [m int a  után egy szó olvashatatlanul javítva.] 630 már az Ist<enért>ván [Ráírássál javítva.]
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M enyhárd
En nem mehetek, mert konyhára való majorságot keresnem kői, ha nem kérem 
kendet, kisedelem nélkül látogassa meg.

M enyhárd 
635 Jól vagyon, jól.

M artzi
Azonban maid el feleltettem, tudgya meg kend azt, hogy elsőbe az aitajában ál
ló Inassátul meg kői tanulni, hozzája bé járúlásnak módját, mert nem úgy men
nek hozzája, mind más közönséges emberhez, hogy tsak hűi belé Balázs, lovat 

640 ád az Isten.

M enyhárd 
Hát hogy?

M artzi
Én nem tudom, mert én tsak az aitaján kivűl állottam.

645 M enyhárd
Köszönöm, köszönöm, hogy reá emlékeztedtél, én el megyek.

M artzi
Bízvást siethet kend.

SCENA QUINTA 

Askáló et Kapu színű.

M artzi
Hahaha, ugyan meg nyúztam tetétűl fogva egesz talpig a bakot. Mind azon által 
valóban izadtam-is mellette, mert vaiki szoros volt a kapszám! Te pedig Kapu 
színű, vár-reá, meg adod ennek az árát, ha koporsóba tesznek-is, de mit akar? 

655 Ehol jön, meg várom... hát eb rúdon ki vettendő nyel vés embere, így kellet 
halgatnod, he?... (Verberateum)

B oldizsár
Jai, ides, kedves szomszédom, soha soha többé nem tselekszem.

M artzi
660 Nám veszed mostan a fogadatlan prókátor fizetésit.

639 hogy <ha> 654 koporsóba <is>

650
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B oldizsár
Mit tehettem róla, ides barátom, mikor maid mind ki rugdosta az oldal tson- 
taimat?

M artzi
665 Maid ki rúgom ugyan én, ha egy hasáb fát elől veszek, most utánnám jőszte, ha 

egy lépést tőlem szabadságom nélkül el távozol, porra tőrődősőm ezen tők feje
det.

Boldizsár
Tsak ne haragugy, rabod lészek!

670 M artzi
Kővesd nyomdokimat, minden várakozás nélkül!

A C T U S  T E R T IU S

In hoc fit  Salutatio, Disputatio, Disgladiatio et moralis conclusio. 

SCENA PRIMA

675 Askáló, Demeter, Lőrintz.

M artzi
No, tehát hányadán vagytok? Miként lityeg-fűtyeg a tarisznyátok, éltek-e vagy 
haltok? De a mint veszem eszre, még szuszogtok, mint a tövises disznó a vad al
ma kőzőt.

680 D emeter
Aha, hogy meg nem bomlasz, ‘s tehát hol bogárosztal oly sok űdűtűl fogva? 
Már abba a reménségben valánk, hogy az felvett munkánkat félben kelletik sza
kasztanunk, e tréfa pedig eppen elmúl.

M artzi
685 Bizony kintseim, jó barátim, nem rósz gondolatban voltatok, mert alig hogy 

mindnyáján meg nem ettük a szurkot.

Lőrintz 
Mit hallok?

M artzi
690 Azt, a mi való, mert minek utána meg szaglalta volna, hogy ravasz háival kenték 

meg a mi alfelünket...

673 <s>Salutatio 677 MARTZI <nos, mit tsináltok?> No tehát
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695

700

705

710

715

720

Demeter
Vallyon kitűi?

M artzi
Azt most ne kérdezd, meg tudod az után, mert azon istoria hoszszabb a szent 
Ivány énekinéi. Élig az, hogy hálóba kerétettem a bolondot és kőtőlőségemnek 
meg feleltem. Már a többit ti lássátok! Én tsak a kiszet nevetni fogom. De hol a 
többi?

S C E N A S E C U N D A  

Priores et Tsalkótzi, Octondi, Viaskodó Getzi.

G yurka
Most talpra, legények, azt a széket hozd ide, ti oda állyatok, alázatos matska ké
pen, ti pedig ketten hátam után...! Már mit tsinállyak? Miképen vendégellyem a 
kedves vendégemet, tehát tellyességgel, semmi majorság vagy vad sem találta- 
tik az egész falutokban?

D emeter
Ebscellentziádat kővettyük mélységes alázatossággal, eleget jártunk, az egész 
falut őszve futkostuk.

G yurka
Ebet jártatok, tudom én a parasztok gazságát, egyet se szói többet, mert még ma 
a deresen artzúl fekve járod a lapitzkás tántzot.

SCENA TERTIA

Balázs et Filit falatra vágyódó (accedunt ad priores)

Balázs
Ebscellentiád fő velentzei tsillagzat, Ebscellentziád fő drága gyöngy uram!

G yurka 
No, mi kői?

Balázs
Méltóztatik Ebscellentziád meg engedni, hogy a régen óhaitott okos vendéget, 
Ebscellentziád kegyes szine eleibe vezehetsem?

694 <TSAL. Most talpjar> MARTZI 71Sgőny
697 Már <nintsen> 719 a hogy

885



725

730

735

740

745

750

G yurka
Szivessen, szivessen, о vaiki őrvendek neki! De tudgya-e már a tzeremoniákat? 

B alázs
Igen-is Ebscellentziád, nem hiába rettenetes okosságának hirit még Velentzibe 
halottuk.

G yurka
Annál inkább örvendezek, intsd meg azomban, jól vigyázzon te reád!

B alázs
Elsőben a kardot le tenni, most miltóztassék, tessik, tessik utánam lépdegélni, s 
reám vigyázni... most illyen képen... (militari gressu) ..most állyunk meg... 
most haitsa meg kend magát, jobban jobban, ...most utánam egy lábon, most 
igy (uno genu terram ferit) most meg igy (utroque genu terram concutit) most 
négy kéz láb, mentül lassabban!

G yurka
0 ’ melly derekassan, ez a betsület tudó, finom ember, ez! Párját betsűletemre 
mondhatom, nem láttam.

Balázs
Most a főidőt hatszor egymás után tsókolván! (infra mensam constitutum verbe
rat)

M enyhárd 
Jai, jai, jai.

B alázs
Pst, ne kiálson kend az István fiáért. Már most Ebscellentziája eleibe!

G yurka
О nagy kár, hogy Velentzébe nem lakik!

B alázs
Most kőszőntse kend kedve szerint!

M enyhárd (more concionatorio)
En, Filit falatra vágyódó Menyhárd, szivemnek leg vastagabb gyűkerébűl, min
den erőmből örvendezek, hogy az Uraságodat, Uraságodat, a nagy nemből 
származót Uraságodat láthatom nálunk, itten köszönthetem, ‘s tisztelhetem, egy 
szóval, edes szivem kintsem, aranyom, őrvendek hogy láthatlak!

729 Elsőben.. .miltóztassék [a sor fölött beszúrva] 750 a nagy <uraságodat> nembűi
743 <Istenért> István [Föléírással javítva.] о  fiáért [olvas

hatatlan szó]
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755

760

765

770

775

780

785

G yurka
En-is fő képen való szerentsémnek tartom! Kérem, méltoztassék le ülni! Hal- 
lod-te, széket ő kegyelmének, széket!

M enyhárd
Mind a kettőre üllyek?

G yurka
Úgy, úgy, kedves drága vendégem, de vaiki szerentsétlen vagyok.

M enyhárd
Miben? Miben? Kérem.

G yurka
Abban hogy én akarván meg mutatni, melly nagy tisztelettel és hailandósággal 
vagyok az Úrhoz, egy kis vatsorára való majorságot vagy vadat, ezektűi a pa
raszt falusiaktól kész pénzen ki nem fatsarhatok.

M enyhárd
Ne tsudállya, nagy jó Uram, azt, mert ezek oly irigy kutyák, hogy engem, ha le
hetne egy kalán vizbe elvesztenének!

G yurka
Ezek az alázatos matskák? Kérges, gőrtses tőkék? ‘S mi okra való nézve? 

M enyhárd
Mert lattyák, hogy minden betsőletes emberek engem a nagy okosságom miat 
meg keresnek, illendő tisztelettel fogadnak ‘s raitam álmélkodnak.

G yurka
Jai maid ollyat mondok, hogy magam-is meg bánom, illyen okos, és nevezetes 
tudományú emberrel mérészlenek ők újat vonni?

M enyhárd
Hallyátok-e paraszt agyagból pottyant gaz emberek? (Cadit intra duas sedes) 

G yurka
О egek, talán őszve törte magát az Úr?

M enyhárd
Semmi, semmi, úgy szokot két pad kőzőt történni. De feleitse el ezeknek nagy 
jó Uram a paraszt szokásokat, mert én okét eleget oktatom, faragom, gyalulom, 
de az őkőr tsak őkőr, ha Bétsbe haityak-is. Hát azok vallyon kitsodák, ha merem 
kérdezni?

765 falusiaktól <kér>
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G yurka
Tiszta szivembűl fogok szolgálni, sőt nagyon őrülők, hogy ezen kérdést eitette 
az Úr, mivel régen Velentze városában-is a ked okosságának nagy hirit halot
tam, most pedig magam tapasztalom.

790 M enyhárd
De az meg vagyon, nem tagadom, hogy bizony minden féle tudományok fészket 
raktak az én fejembe.

G yurka
Ugyan azon okért kérem kegyelmedet, rostállya meg őket, ha tudnak-e valamit, 

795 vagy sem!

M enyhárd
Tessik velem parantsólni, akár eifélkor! De mitsoda tudományokba forgolódtak 
ő kegyelmek?

G yurka
eoo Emezt az innentsűt, láttya kend, é mostanyi utozasomban fogadtam fői, hogy 

az őtseimet a termiszet visgállására oktassa, amazt pedig viaskodásra, szeret
ném tehát tudni, ha meg érdemlik-e azt, hogy az én őttseim legyenek az ő 
fenyéttékjek alat, a vagy hogy adhatok-e nikiek méltóságomhoz szabott fize
tést?

sós M enyhárd
De annak ugyan meg kői lenni, mert mostani világban vaiki drága a pénz, kérem 
tehát alázatossan tessik halgatni! Mindjárt rántzba szedem én őket, és melly 
nagyra menendő ifiak légyenek ezek, azonnal meg érti minden ember.

SCENA QUARTA

810 Disputat cum Octondio.

M e n y h á r d

Hallya kend természet vizsgáló, jőjen kend elől, állyon kend ide szemem eleibe, 

Pál
Mi jónak?

sis M enyhárd
Maid meg hallya kend, tsak állyon ide előbszőr. Mi a neve kendnek?

811 [A szerepnév hiányzik a szöveg elől.]
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820

825

830

835

840

845

PÁL
Az én nevem Koplalotzius.

M enyhárd
Ha ha ha, de már a nevébül-is, mint a szeg a zsákbúi, tetszik a tudatlanság. 
Azomba nemes Nemzetes urától hallom; kend természet vizsgálónak fitoktattya 
magát.

PÁL
Igen-is, annak tartom magamot, ha nem bánnya kend.

M enyhárd
Te hát feleilyen kend nekem erre a kérdésre! Mi képen... mi képen... kői... kői 
-  példának okáért teifelből irós vajat tsinálni?

PÁL
Mit petyeg kend? Már ez a kérdés illendő egy okos emberhez, a vagy azt tudgya 
kend, hogy mostani filozófiában illy hasztalan kérdések szoktak támasztatni?

M enyhárd
Ha ha, ez hasztalan, gyermekes kérdés! De bezzeg, ugy-e, a vajas lepény, vagy 
vaiba sült fánok után, nem tsak a gyermekek, hanem magad-is meg nyalogatod 
az ajakaidat?

P ál
Úgy úgy, szamárság.

M enyhárd
Mit szamárság, hallya kend, kivel beszél kend, nem vagyok ám én Varga Pál. 

PÁL
Bizony derék ember a kotsis, kivel beszélnék? Kendel, a ki azt sem tudgya, fo
rog-e ez a főidnek kereksége vagy nem?

M enyhárd
Hahaha, be bolond kérdés ez! Hogy forogna, te esztelen, te ostoba, ha egy derék 
őkőr tarty a a szarván?

PÁL
Hazugság, hazugság, feneketlen képtelenség, iszonyú oktalanság!

838 vagyok <én> 841 forog-e o e z  [olvashatatlan, áthúzott szó]
840 beszél<lek>nék
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M enyhárd
Te nálad, meg engedem, azomba hallod-e, mivel engemet illet a kérdezés, had- 
gyuk reá, hogy a főid forog! Mond meg, mi képen forog, ha tudod?

eső Pál
Hogy ne tudnám okos ember létemre. Lattya kend, mi mostani filozófusok igy 
okoskodunk.

M enyhárd
Hallyuk tehát, hallyuk azokat a nagy ropogással emlétett okos firfiakat!

855 PÁL
Nézen kend én reám szemessen, és gondollya kend egyszer ‘s mint, mintha e vi
lágnak kőzőpében én volnék a nap!

M enyhárd
De te valóban oda illenél, mint a disznó a király székbe, mind azon által már 

860 meg gondoltam.

Pál
Adja kend ide a kézit!

M enyhárd
Ne.

865 PÁL
Már most gondollya kend megint, mintha kend volna a főid.

M enyhárd
Azt-is képzem magamnak.

Pál
870 Már midőn a nap ki üti magát a tengereken, meg indittya a főidet, mindén most 

kendet, az után viszsza tatszitván maga körül meg lódittya, ime igy igy... igy.

M enyhárd .
Jai, jai, jai!

Pál
875 így, igy tudja kend már?

M enyhárd
Be... tudja kend már, hát a természet visgálásrul való tudományok e képpen 
tanitatnak nálatok? No elég ebül, bizvást viszsza kérheted a fizetést, mellyet ok-

859 székbe<n> 878 nálalatok
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880

885

890

895

900

905

tatásodra köttettél. Hiszen te ostoba, még a tsárdákon-is gyalázatosnak tartatik a 
verekedés, mentül inkább az okoskodásban merült emberek kőzőt parasztos do
lognak kői álitani a bottal való tanitást.

Pál
Igen-is az okos emberek kőzőt, de nem az illyen tudatlan, eszetlen kaba elméjű 
emberek kőzőt, mint kegyelmed.

M enyhárd
Jai, te hebehurgya, hóhér kezébe való, ha tudói valamit, mond meg tehát deákűl, 
hogy híják a kotyogós üveget?

Pál
Ei be tzégéres kérdés -  vitrum kotyogale.

M enyhárd
Hahaha, vitrum kotyogale, no ugyan kotyog a te tők fejed! -  Klipit klepetorium, 
klipit klepetorium, te, szamarotzi, hát az jég tsapot, a vagy a kerék talp allyának 
a lapját hogy nevezi a Deák, ha ember vagy, találd ki!

PÁL
A jég tsapot?...

M enyhárd
Azt azt... ne, pőkd ki már egyszer, ha tsont... no aha gyalázatos rothat velejü 
octondi... Uram semmit sem tud ez, mind a tavali borjú, bízvást el tsaphattya 
magátúl, én ugyan még a fekete kenyérnek a héját-is sainálnam reá vesztegetni.

G yurka
Látom Uram, latom, kedvesen veszem kend jó akarattyát.

SCENA QUINTA 

Diagladiatio cum Viaskódóne.

G etzi
Hiszen nagy dolog ez, hallya kend, hogy igy potskol bennünket, ha egy tsep vi
tézséggel bir kegyelmed, jőjen ki velem egy szál kardra, maid meg tanítom én 
kendet az hadi vitézségre, de el hiszem azt, hogy lábába szál még ma bátorsága.

883 <ei be> igen-is 891 Klepetorium <kili> Klipit
883 emberek emberek kőzőt 906 szál <merészsége>
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M enyhárd
Aha, te bibitz lábú, dőlfős tzinkos, vár reá, maid meg forgatlak, ne fély, szen- 

910 vedtem már két verést, de most ki tőltem a boszszúságomat, ha mindjárt vizet 
kől-is ma innom! Ály oda gaz ember!

Getzi
Azt tudgya kend, hogy félek? Láttam én már három varjút egy bodza fán. Nosz- 
sza, raita tehát!

915 M enyhárd
Oho, bolond, az oldalomat ne feszegesd, mert én tsak tréfáltam veled!

G etzi
De hallya kend, nints it tréfa, valamint hogy a hadba nintsen semmi Péter 
bátya...

920 M enyhárd
Tehát várj keveset... várj!

Getzi
Nem bánom.

M enyhárd (sedem pectori opponit.)
925 No, most ha vitéz vagy... (Gladius e manu excidit.) Jai, ides, kedves, drága vi

tézem!

Getzi
De lelkem, nem úgy verik nálunk a tzigányt, ha nem igy, mind halálig. 

M enyhárd
930 Édes aranyom, gyöngyöm, galambom, velentzei nag jo Uram! (Rident omnes.) 

Hogy a világ hollói vendégeskedjenek raitatok, mint a tótok a hajdina kásán! 
Mit nevettek?

M artzi
Hát igy mérészlesz nekünk beszélleni? Raita viaskodó, had segétselek (Deciduum 

935 gladium arripiens minatur necem.)

M enyhárd
О, Tekintetes urak, nemzetes fejedelmek, ti drága kegyes falusi szomszéd uraim, 
kérlek szépen...!

916 tréfá<bűl>tam 931 Tótok a <Pohánka> [Föléírással javítva.]
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Getzi, M artzi
Hasztalan, meg kell halnod.

SCENA SEXTA ET ULTIMA

B oldizsár
Sógor, mi bajod?

M enyhárd
945 0  te szivemnek tsutsa, gyémántom, sógorom, segély raitam!

B oldizsár
Ebnek vagy sógora, ebnek kellesz, ved hasznát hitetlenségednek!

P ista
Uram, Uram az István fiáért siessen kend haza, a zsidó Jakab tővibűl ki rán- 

950 gállya a házunkat, oda vagyunk!

M enyhárd
Jai, jai, jai, oda vagyok édes Pistám, segely kérlek!

P ista
Aha, de jó helyen vagyon kend, tsak nyúzzák meg kendtek, sokszor kinzot ő en- 

955 gém!

M enyhárd
О én szerentsétlen, gyámoltalan, felséges velentzei Uram, kendhez még egyszer 
folyamodom, szabadítson meg!

G yurka
960 Hohó, hallod-e nem adgyák nálunk a meg szabadulást oly ótsón, hanem mond 

meg elsőbe, fogadod-e hogy soha többé okosnak nem mondod magadot!

M enyhárd
Nagyságos, tekintetes, nemzetes uram, fogadom, fogadom, erős fogadással, 
hogy soha, soha még élek, többé okosnak magamot nem álétom!

965 G yurka
Betsűletes emberek társoságában sem avatod magadot?

M enyhárd
Bizony, bizony nem.

949 <Istenért> István fiáért [Föléírással javítva.] 954 nyuzzá<tok>k meg
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G yurka
970 Ereszszétek tehát fel!

M enyhárd
0  drága pártfogóm, о kegyességnek tűkere, velentzei Uram, engedje meg, hogy 
ezen elefánt tsontnál fehérebb kezetskéjit tsókkaimmal illethessem!

G yurka
975 Azt tellyességgel nem engedem, ha nem most már tud meg, hogy én nem 

velentzei Úr, ha nem Tsalkótzi Gyurka vagyok, és valamit magadon tapasztal
tál, azok mind a te bolond, ‘s fel fuvalkodot esztelenségednek meg tzáfolására 
voltak el rendelve, hogy igy sokan rólad példát vegyenek, melly tsúf ‘s nevetsé
ges gyalázatba keverednek sokszor a szemtelen nagyra vágyódásnak rabjai.

980 Most pedig velünk egyűt Ő Nagysága kegyes Püspökünknek ‘s a többi minden 
tiszteletre méltó halgatóknak hozzánk mutatott kegyességeket köszönd meg!

A MŰ ADATAI

A darab kézirata a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található, jelzete: Ms. 
For. 5. / 87. A „Manuscripta varia” címmel jelzett kötetben földrajzi, heraldikai, történelmi és poétikai 
jegyzetek mellett Hagymásinak egy német nyelvű (Schultheaterstück. Szereplők: Ammon, Gutsmuth, 
Zukenthal, Willig, Wolf. Medgyesen adták elő 1777. aug. 13-án) és két magyar nyelvű iskoladrámája ta
lálható. Ez a darab a kötet utolsó egysége, tisztázat. Terjedelme félíves papíron 12 lap. (ff. 282v-289r.). 
A 18. században nem jelent meg nyomtatásban, modern kiadását Perényi József készítette el (P erén y i  
1936. 32-55.). Rajta kívül Kolozsvári János és Demeter Júlia írt a darabról. (K o lo z sv á r i 1938. 33-35., 
K iliá n  1994. 374., D e m e te r  1993. 45 skk., D e m e te r 1995. 55, 61,64.)

SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A darab szerző-rendezője Hagymási Imre (családi nevén Czibula András) a S. Maria Magdalena, 
piarista tanár volt. 1746. november 29-én született Aradon, polgári családból. Apja Czibula Márton, 
anyja Litrisits Magdolna. 1764. október 3-án lépett be a piarista rendbe Privigyén, 1766. október 3-án 
Nyitrán tett szerzetesi fogadalmat.l767-ben a pozsonyszentgyörgyi iskolában tanította a syntaxist és a 
grammatikát. 1768-1770 között Nyitrán a principisták és a grammatisták magistere, emellett filozófi
át tanul. 1771-től 1774-ig Kalocsán teológiát hallgat. 1775-ben Vácott a syntaxis és a grammatika ta
nára. 1776-1778-ban amedgyesi iskolában a bentlakó növendékek felügyelője, a poétika és a retorika

977 tzáfolására o[olvashatatlan, áthúzott szó]
978 melly <+>
981 [A vé g e  felirat után]
MENYHÁRD Az én meg tzafolasomra?
GYURKA Igen-is hogy arra.
MENYHÁRD Minémű tzafolasomra?
GYURKA Hogy tudni illik ezt a bolond szemtelensegedet 

magadtul el tavosztasd.

MENYHÁRD En azt el hadgyam? Amire egész egy áló 
holnapig tanitattam, mert hallya kend nem magam 
uj ómból szoptam én azt.

GYURKA Nem hagyod el? Mond meg, nem? Hally átok!
MENYHÁRD Jai uram elhagyom, elhagyom szivessen.
MARTZI Job-is
[Menyhárd] <sűt kerem vegyen ki rólam példát, és nagyon 

ne uborka fára ne maszkallyon, a bűn> süt fogadom 
hogy soha még illek eszembe se
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illetve a francia nyelv tanára. Tudott románul, szlovákul és németül is. 1779-1784 között Erdélyben, 
Szentannán, 1785-89 között Szegeden hitszónok, 1790-től Aradon, 1791-92-ben Versecen és Róká- 
son káplán, ezután adminisztrátorként dolgozik (összesen 18 évig volt a Csanádi püspökség adminiszt
rátora), 1804-ben Nagykárolyba helyezik, itt hal meg 1804. március 5-én. Sajnos sem a nyitrai, sem a 
medgyesi működése idejéből nem maradtak fent dokumentumok, így nem tudjuk, hogy ezekben az is
kolákban adatott-e elő színjátékokat. (K o lo zs v á r i 1938. 33-37., L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 137.)

FORRÁS

Forrását jelenleg nem ismerjük, eredeti darabnak látszik.Az életrajzából kitűnik, hogy Hagymási 
jól tudott franciául és ismerhette Moliere darabjait. A téma egyik forrása Moliére B o u rg eo is  g en til-  
h őm m é (Úrhatnám polgár) c. darabja, Nagy filit-falatra vágyódó Menyhárdot hasonló szertartással 
avatják nemesemberré, mint Jourdaint. Két szereplőnek van francia megfelelője: Dorant -  Kapuszinű 
Boldizsár, vivómester -  Viaskodó Getzi, de konkrét, szövegbeli egyezések nincsenek.A nagyravágyó, 
felfuvalkodott zsugori megtréfálása, megverése népszerű téma volt a 18. században, és több magyar 
nyelvű változatát is ismerjük (pl. K in tse s  N a s o  b á lt  rendez, K iliá n  1989. 681-740., A  fe n n h é já z ó  s. 
m a g a  s o r s á v a l m eg  n em  e lé g e d ő  em b ern ek  b o lo n d sá g a , R M D E  XVIII. 4 .2 . J ezsu ita  isk o la d rá m á k  
1995. 395-450.). A  fe n n h é já z ó ... című darabban a főszereplőt szintén Menyhárdnak hívják, de az 
1769-ben Egerben játszott előadás szövege sokkal pontosabban és részletesebben követi francia ere
detijét, mint Hagymási Imre darabja. A szerzői utasítások közt többször olvasható Thraso név Teren
tius egyik hősére utal. Nem tudni, miért nevezi így Menyhárdot a szerző, mert a darab nem vezethető 
vissza konkrét antik előzményekre.

ELŐADÁS

A darabot 1775 farsangján mutatták be a váci piarista gimnáziumban, több előadásáról nem tu
dunk. Az előadás dátumát Hagymási jegyezte fel utólag a kézirat bal felső sarkába. „Vatzon 1775. Far
sangi napokban.” Sajnos a D ia riu m  D o m u s V ac ien sis 1 7 6 9 -1 8 0 9  semmit nem ír az 1775-ös évről, így 
az előadásról csak a kéziraton lévő megjegyzésekből tudunk. Nem ismerjük a szereplők nevét, de va
lószínűleg a syntaxis és a grammatika tanulói mutatták be a darabot, mert Hagymási ennek az osztály
nak a tanára volt. Az Elöl Járó Beszédből kiderül, hogy a váci püspök, Salbeck Károly is jelen volt az 
előadáson (13-31. sorok.).

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A kéziratban alig van törlés és javítás, Hagymási saját kezű tisztázata. A szerepneveket rövidíti és 
aláhúzással emeli ki a folyamatosan írt szövegből. A rövidítéseket jelölés nélkül feloldottam, de nem 
a hosszú, beszélő névalakokra egészítettem ki, hanem csak a keresztnévre, mivel Hagymási is így rö
vidíti őket. A beszélő neveket az egyes jelenetek elején meghagytam. Ezek helyesírása nem mindig 
következetes, de csak a nagybetűs szerepneveket egységesítettem. Hagymási néha aláhúzza a szerzői 
utasítást. A jeleneteket az alábbi módon rövidíti: Actus 3tus, scena 5ta. A szövegben a mondatok több
sége kisbetűvel kezdődik, ezeket nagybetűre javítottam.
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NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

22 vég  n a p o t -  víg napot 
47 f o r é k -  fortély
50 l ittyo m -fittyo m  p a r a s z to k k a l -  fecsegő parasztokkal 
65 in o k o zá s  n é lkü l -  habozás nélkül 
86 o k to n d ia  -  együgyűség, butaság fészke 
90 h o m b á r -  rekeszekre osztott gabonatartó láda, kamra ill. magtár 
90 k a k a ra  tz ig á n yn a k  -  a kakara vakószínűleg tulajdonnév volt 

102 k a b a  e lm é jű  -  ragadozó elméjű (L. még a 883. sort is.)
121 a zsn a k o l -  lazsnakol: elver, páhol
121 d ő g ő n g ő z -  bunkósbottal ver
127 ts itr i  sza k á llá b á n  -  rövidre nyírt szakállábán
147 ka p u  sz ín ű  -  kétszínű, (szójáték a kapucinus szóból [?])
148 VaraszJkovits P é r ó  -  Ravaszkovits Péró. Fiktív név
184 k o tz ip ó r-semmirekellő gazember (L. méga433. sortis.)
206 l id é r tz  e s z ű  -  esztelen 
213 tp rü tsk ő k tű l -  tücsköktűl
191 S ib illa  -  Sybillai könyvek -  mitikus, görög nyelvű jóslatgyűjtemény. Jóslatait külön papi testület 

őrizte és magyarázta őket a római szenátus kérésére.
295 bu n fo rd i -  buta, bumfordi, fajankó
298 bek en ű je  -  bökkenője (L. még a 467-468. sorokat is.)
301 k a v a r tzo t -  kudarcot
322 d y e s p e tá ln i -  disputálni, vitatkozni
328 P a ts z á d o t -  pálcádot
338 ökrön  d ed eru n t -  a „circum dederunt” kezdetű bűnbánati zsoltár tréfás parafrázisa, jelentése: „ök

röktől körülvett, nagyon buta”
346 tü n d érség  -  változékony, tünékeny dolog
347 n a tra g u la  -  nadragulya, mérges növény
352 k a la fin ta  tse le fen d i -  csalafinta, csavaros eszű 
354 vár-reá -  helyesen: várj reá (L. még a 744. sort is.)
370 s z e r e n ty a  -  szerencse
399 ra g y iv á n  -  szépen, ragyiva: csinos, tiszta, fényes
415 e l v a s o to k - e  1 nasolok: elmegyek
415 p r e s b i tá l -  pézsmitál: morog, siránkozik
452 k o ty  b e lé  s z ilva lé , té g e d  b o rsó in a k  -  csipkednek, bírálnak
466 f a  ta r is zn y a  -  bunkófejű öreg ember
490 k ő ltő m én yek  -  költött dolgok
585 p é te r k e  -  átvitt értelemben: nyakasság, megátalkodott vélemény, itt: beletörött a bicskája jelentésű.
587 eb  szérd ék en  h ízo tt -  aludt kutyatejen hízott
630 k a p a r  -  helyesen kaparj
632 k o n yh á ra  v a ló  m a jo rsá g  -  baromfiak
690 h á iv a l -  hájjal
696 h o szsza b b  a  s z e n t Iv á n y  én ek in é i -  Szent Iván a hagyomány szerint állandóan imádkozott, innen a 

szólás
818 k o p la lo tz iu s  -  koplaló
934 h a jd in a  -  gabonaféle, amelyet takarmánynak és emberi tápláléknak is használtak, kásának főzték 

meg.
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18.

HAGYMÁSI IMRE

GAR AB ONTZÁS LÁSZLÓ

Vác, 1775. augusztus 13.



SZEREPOSZTÁS

G a r a b o n t z á s  L á s z l ó  d e á k , L á sz ló  [J o se p h u s]  rh e to r
P i s t a , J o se p h u s H orva t, syn ta x is ta
K á r v a l l o t t  M a r t z i , E m ericu s F oltin
F É l in k  P e t i , J oan n u s N ep o m u cen u s U rban  g ra m m a tis ta
J ó  s z á n d é k ú  M e n y h á r d , H eg yes i
G e t z i  b í r ó , J u d e x , E m ericu s syn ta x is ta
L a s s ú  B o l d i z s á r , Joan n u s
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ELÖL JÁRÓ BESZÉD.

KEGYELMES, ÉS NAGY ÉRDEMEKKEL TELLYES GENERALIS GRÓFF UR!

Hogy sok terhes, és szorgos dolgait inkább kévanta Excellentziad félben sza- 
kasztani, mint sem alazatos kérésünknek, helyt nem adni: ezen hozzánk mutatott 
nagy kegyességét méglen élűnk elménkben fen tartyuk, ‘s arról hála adó szívvel 
mindenkor fogunk emlékezni. Nem-is bátorkodtunk volna Excellentziadat arra 
kérni, hogy ezen tsekély, tréfás játékunkra meg jelenjen, hogy ha Méltosságos 
Püspök ő Nagyságának közbenjárója által nem osztőnőztettűnk volna, kinek-is az 
aitatos iskolákhoz, sok izromban mutatott ‘s tapasztalt kegyessége, ‘s hailandósága 
őrőkkén fen fog nálunk maradni. Nem bátorkodtunk volna, mondám, Excel- 
lentziádnak terhére lenni, mert jól tudjuk mi azt, hogy akinek fűlei, a trombita har
sogáshoz, az agyúk morgásához szoktanak, azok előtt az illyetén tréfás játékok 
nem lehetnek kedvesek, valamint hogy nem vala kedves amaz hires, nevezetes 
Kartagobéli Hanibal vezér elótt Formiónak beszédje. Már pediglen hogy illy 
szerentséssek lehettünk azon kűlőnőssen örvendünk. Rövid játékunknak summája 
pediglen ez lészen: egy Gondolom névű faluba lakozó kárvallott Martzi parasztnak 
negyven forinttyait tsintalan Pista szolgája el lopta vala; mellynek keresésében mi
dőn bús ‘s komor kedvel fáradozik, a Martzi történetből viszsza nyeri egy rongyos 
Deák által, aki, hogy nyomorult életét előbb mozdíthassa, magat boldogabbá tehes
se, Garabontzas deáknak nevezte magát, nem-is hasztalanúl, mert ugyan abban az 
faluban ő Cántorrá lészen, a Pistán ellenben amint azután ki fog tetszeni, elégséges 
példa mutatodik, melly nagy gyalazatban, és veszedelmekben szokta azon iffiú 
magat keverni, aki mindjárt iffiuságának zsengéjében a fertelmes lopásra adja ma
gát. De mar a Garabontzás László Deák kivánnya magát mutatni.

Vég Játék.
13. Augusti: Vacii, 1775.

Coram Generali Almasi Episcopo 
Szalpik etc.

ANNAK SUMMÁJA EBBÜL ÁL.

Kárvallott Martzinak, szolgája által él-lopott negyven forintját Garabontzás 
László Deák viszsza kerétvén, példát mutat, melly szerentsétlen légyen a lopás.

12 mitatott 29 apistán <pedig> ellenben
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40 A C T U S  P R IM U S

SCENA PRIMA 

Garabontzás László Deák.

G arabontzás László
(Ad scenam) Tsak reám bizzakend a dolgát, mert a mint igaz Garabontzás Deák- 

45 Ságomra Ígérem vala, fél óra múlva ki folyik a szeme, valaki a kend 40 forintját 
el lopta. Próbált ember vagyok én, értek én ezen mesterséghez.
(Ad auditores) Hogy a patvar nem tudta meg emészteni a tőkkel bélelt fejű em
berét, minden eddig való tsalárdságimnak szeréntsés folyamottyát, ha más nem, 
ez bizonnyára lészen aki meg gátollya. De én-is mint az ökrön dederunt, nagy 

so fittyel tsak meg égérem neki, hogy fél óra múlva ki folytatom a 40 forintos 
tolvainak szemit, holot soha még az apám sem álmodot olly esztelen 
tselekedetről. Nó, Latzi, bezzeg most követkézig a fekete leves, mert valamit 
eddig tselekedtél, ‘s Ígértél, tsak könnyen ki telhetet az illyen próbált Deáktúl, 
mint te vagy; mert gondold meg azt, hogy nyoltz holnap alat már tizenkét 

55 oskolákbúl nagy betsűlettel ki tsappatatván, bizony sok álnokságokat vittél vég
be. Utollyára Garabontzás deáknak mondván magadat, vaimi sokakat meg 
tsaltál, tsak e harmadnap alat-is, miket nem tanátslottál e falu béli egyűgyű lako
soknak? Azomba kitsoda jön ottan,ugyan bizony tűzre pattant fitzkó, siet, 
magaval beszélget, hátra, hátrá tekénget, ides tova nézdegél, mintha valamiben 

6o vétkes volna; hát ha az lészen, a ki a 40 forintokat el tsépte, ki tudja, maid meg 
halgatom, mit fog beszélleni, talán hasznát vehetem neki, de it vagyon már.

SCENA SECUNDA 

Pista és László.

P ista
65 (saltans in scenam abstergit sudorem.) Hai hui, vaiki nagy dolog a lopot 

jószágot okossan elreiteni!

G arabontzás László
Hóhóhó, már ez a tzinkos jól kezdi!

P ista
70 De ugyan izattam-is, még elástalak kedves 40. forintotskám.

G arabontzás L ászló
Nó, piszkos, te vagy tehát a tolvai? Ő bizony.
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75

80

85

90

95

100

Pedig senki sem gondolna, esze ágába sem juthatna, hogy a fergeteggel élő 
Getzi köríve fája alat tik el temetve legyetek, mert annál koldúsabb ember nints 
a világ hátán.

G arabontzás László
Nó, váry'-reá, markomba kerültél!

P ista
Rólam pedig annyit sem gyanakodik a gazdám, mint a mai születet gyermekről, 
mivel hát egész esztendőtűi fogva, igazán meg vallom, hiven szolgáltam néki.

G arabontzás László
Hohoho, már én bizvást el mehetek, hahaha! (abit)

P ista
De jai nekem, talán valaki meg hallotta..! (Circumspectat.) It senki sints, erre 
sints. Utzu Pista, vivát kegyelmed, hahaha vallyon ma holnap mi lészen kegyel
medből? Tsak jól fontollya meg kend,.. én belőlem? Bizony, bizony Pista bátsi, 
a mint a szerentse most szolgál, kegyelmebűl, tsak két esztendő mulva-is úgy 
vélem, hogy nagy Nembéli Estván Deák származik. De az bizony meg lehet, 
mert én, mihent szüretre ki telik az esztendőm, azonnal kereskedésre adom 
magamot, mert ime torkig úszók a pénzben. Eh, ugyan lesz kínnya a kolozsvári 
káposztának, kapros lepénynek! Nem denem 40 forint szép tsomó pénz? De 
imhol a gazdám. Oda vagyok, ha meg halottá a beszédemet!

Pista

SCENA TERTIA 

Kárvallot Martzi és Pista.

Kárvallott M artzi
Nó, Pista, hányadán vagy? Mit asitozol?

P ista
Ah, uram mit kérdi kend? Hiszszen könnyen által láthattya, hogy az el lopott 40 
forint furdallya a szivemet.

Kárvallott M artzi
Ne agódgy már azon, Pista, semmit-is, mert meg adja a gaz moslyekon hizott az 
árat, tsak fél óra mulva-is, akár ki volt!

78 vár 91 t<á>orkig
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los Uram, igaz hivségemre mondom, ha márkomba keréthetném azt a hóhér kezébe 
való embert, hidje kend, hogy még az hetedik pereputtya-is meg siratná.

KÁRVALLOTT M aRTZI
Tudom, Pista, tudom hivségedet, de ne törődj raita, úgyis ebek harmintz hadját 
el nem kerőli, ha mindjárt egek kebelébe reitezkedik-is.

no P ista
Vallyon igaz-e? Vaiki őrvendek neki! No tehát, tsak kérem, elsőbe bizza kend 
kezembe, édes Uram! О jai, mit nem tselekszem neki, mikint fogom dőgő- 
nyőzni, ‘s tőrdősni, hogy hányom én azt! De valóban tudtára vagyon már kend
nek a tolvai?

ns Kárvallott M artzi
Még ugyan nem tudom, ides Pistám. De ki kéről az akasztó fára való nem so
kára!

P ista
Ki bizony soha napján. Ugyan mikép, ides Uram?

120 K árvallott M artzi
Hallyad kedves Pistám: hogy ki megyek vala bús és komor kedvel az útzára, lá
tom, hogy sok féle emberek, aszszonyok ki ‘s bejárnak a kővér Nánásné házá
ba. Azt gondoltam, hogy talán már deszka árulásra adta magát, kérdeztem már 
egyékét, már másikát, hogy mitsoda gyülekezet légyen az? Az én leg nagyobb 

125 szerentsémre mondják, hogy valami Garabontzás Deák volna, harmadnaptúl 
nála szálláson; aki meg mondhatatlan mesterségeket, jövendöléseket, és taná- 
tsokat minden ügye fogyattaknak javaslana.

P ista
Jai nekem, oda vagyok! 

no Kárvallott M artzi
És amint boszusággal tele voltam, minden inokozás nélkül hozzája megyek. 

P ista
Hogy a lábod ki nem fitszamodott! Hozzá mert kend menni? ‘S nem félt kend 
tőle?

135 KÁRVALLOTT MARTZI
Tartottam ugyan eleinte, de az után látván szelédségit, bizvást meg szólitom 
vala.

Pista

105 ha <kezembe> márkomba [föléírással javítva] 136 eleinte [az n beszúrva]
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Nó, oda vagy on kend szöszöstül tsőpűstűl, mert mindenkor hallottam én azt, 
mo hogy ők alázatos matskáknak látszatnak ugyan, de bezzeg meg adják az után. 

Azomba mitsodás ember?

K árvallott M artzi
Középszőrü, aba köpönyeges, és olly rongyos, hogy tizenkét matska, az egesz 
ruhájában, egy egeret nem foghatna meg.

ms P ista
Ollyanoknak, ollyanoknak lenni, magam-is halottam mindenkor. De azután 
mirűl szóllott kend vele?

K árvallott M artzi
Mit tudtam volna egyebet szóllani, kedves Pistám? A káromat ki tálaltam előtte, 

iso és kértem, hogy annak a gonosz, szurkos markú tolvainak szemeit, valami babo- 
naság által ki foraszsza.

P ista
О egek, mit hallok! Azt kérte kend? És nem sainálta meg a szegényt? Azt sem 
gondolta, hogy keresztény légyen?

iss Kárvallott M artzi
Én sainallyam? Azt a világ motskitó gaz kotzipórt? Én kinnyen kedven hadjam 
őkemit? De hallod-e barátom, ha előttem volna most, mindjárt gyilkossá len
nék, én önnön magam.

P ista
160 О pogány kegyetlenség! Oda vagyok, mit tsinállyak! Hat ő meg Ígérte? 

Kárvallott M artzi
Azonnal, kedves Pistám! Garabontzás Deákságára meg Ígérte, hogy fél óra múl
va szemei ki folnak a gaz embernek. Annak okáért-is mindjárt egy rongyos 
könyvet ki vévén zsíros táskájából, az hazbul lopangva ki menvén, magányos 

165 helyre vette magát.

P ista
О egek, földek, jaijaijai! (Flet.)

Kárvallott M artzi
Mi lelt Pista? Mit félsz? Talán bizony te tselekedted?

Pista

139 vagycKk>n
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170 P ist a
Én tselekedtem, én loptam, én felőlem gyanakodhatik az Úr? О jai nekem, mi
nek születtem e világra?

K á r v a l l o t t  M a r t z i

Tehát leg alább tudod, kitsoda tsipte el?

ns P ista
Ha már úgy vagyon uram, hogy én kendnél az eddig való hiv szolgálatomért el 
vesztettem a betsűletemet, tehát ereszszen el magátül! Jai, jai, jai!

K á r v a l l o t t  M a r t z i
Oho, ides Pistám! Nem úgy verik nálunk a tzigányt, mert ha te loptad, vagy pe- 

180 dig tudtodra vagyon a tolvai, jai a bőrednek, mert akasztó fa lészen a koporsód, 
azt tud meg minden bizonnyal!

P ista
Vallyon mit tévő legyek?... (Flectit.) Ides uram, drága aranyom, ezűstem uram! 
Ha szereti kend a testvérit, siessen nyakra főre a garabontzás Deákhoz!

185 KÁRVALLOTT MARTZI
Tehát az őtsém lopta el? O, én szerentsétlen!

P ista
Mit tévű legyek? Uram tsak meg vallom, hogy a kend őttse vette-el.

K á r v a l l o t t  M a r tzi 
iw Mikor? Mikép?

P ista
Nem tudja kend? Hogy seholnai vásárra kért kendtűi pénzt?

K á r v a l l o t t  M a r tzi 
Tudom.

195 P ista
És nem de nem kend nem adott neki?

K á r v a l l o t t  M a r t z i 
Igaz.

P ista
200 Ő tehát szegény nagy szórútsagban lévén, arra vetette a fejét.

177 magától <M>jai 200 árra
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K á r v a l l o t t  M a r t z i
О én boldogtalan! О édes őtsém! De ugyan kérlek, mért nem mondottad előbb? 

P ista

Ides uram! Kedves drága angyalom, nem mertem, mert ő meg eskűttetet, azon 
205 kivől azt-is mondotta, hogy mihent vássárrűl viszsza tér, azonnal alatomba he

lyére teszi. О szegény, tsak hamar viszsza térne, jai, jai, jai!

K á r v a l l o t t  M a r t z i 
Már mit tévű legyek?

P ista
210 Mit tselekedjen? Nyakra főre siessen ahoz a ringy rongybúi eszve firtzelt Deák

hoz, ‘s parantsolla meg neki, álitsa meg mesterségit, mert minden bizonnyal 
még ma viszsza érkezik a kend őttse, a ki minden kétség nékűl, a pénzt meg té
ríti.

K á r v a l l o t t  M a r t z i

215 O, Ides Pistám! Oda vagyok, о drága őtsém! Bár tsak soha sem láttam volna azt 
a tsávába való garabontzás Deákot! De hát ha nem akarná meg álitani a babona- 
ságát, mit javaslasz?

P ista
Azon agódik kend? Tőstint a bíróhoz siessen, ‘s fogassa meg a gonosz kóborlót!

220 K á r v a l l o t t  M a r t z i
Oh, oh én szegény fejem!

P ista
Már kend uram, ne sokat óhgasson it, hanem siessen hevennyébe! 

K á r v a l l o t t  M a r t z i
225 Jól mondod Pista. O, tsak hamar fel találhatnám!

P ista
Uram el ne feleitse a bírónak meg jelenteni, hogy az a gonosz, babonás ‘s sár
kány nyargaló, rongyos táskájú, mentül hamarébb vasra veretessék.

212 tiréti
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SCENA QUARTA

230 Pista.

P ista
Hogy a mérges kígyók emészszenek meg mind téged, mint pedig azt a kapa 
kerülő gazembert! Bezzeg szoros rántzba szedett, bizonnyára mondom, a 
filelem miat ollyáná lett a szivem, mint a kopot kalpag. Nó Pista, meg esik ne- 

235 ked a kolozsvári káposzta, mdlyre készültél. О ides szemetskeim,.. .mikép vál
tok el tőlem a vagy-is inkább én titőletek? Azonba én esztelen, minek sza
porítom it hasztalanúl a szót? De mit tévő legyek tehát..? Ez semmit sem ér... 
amaz szint annyit.. .Hoppasz filiász, derekassan vagyon, most én hamar a pénzt 
ki ásom, és viszsza hozván, azt mondom a gazdámnak, hogy az őttse szi- 

240 gyenletibe nem mérészlet szeme eleibe jönni. Ha pedig el találna érkezni, hogy 
szemire valamikép ne vesse, meg esküttetem valamint a veres hagymát, hogy 
előtte soha se fogja emléteni. Ez-igy jo lesz, azomba hát ha addig, a tintás-maid 
ollyat mondok neki-őrdőngős mesterségeit meg indította. De ehol két tanátsbéli 
Ur. Vary rea sárkányt nyargaló Deák, maid előbre mozdítom a kerekedet, ne 

245 fély!

SCENA QUINTA

Félink Peti, Jó szivő Menyhárd, Pista.

P ista
0 , nyilván az egek hozzák, nagy jó Uraimékat eleimbe, követem mélységes alá- 

250 zatossággal, hogy meg mérészlem szólítani az urakat!

Félink P eti
‘S mi bajod, mi lelt jó iffiú?

P ista
Hoszszú kereket nem vetek neki, rövideden meg mondom: a falunkba harmad- 

255 naptul fogva tartózkodik valami rongyos, gonosz garabontzás Deák, a ki az 
egész falut ollyan babonáságra tanittya, hogy az egész tanátsnak szemeit ki for
rázhassák. Kérem vigyazzának magokra!

Jó  szándékú M enyhárd
Mit? Az a rongyos, kóborló Deák? A szemeinket?

232 mészszenek 240 mérész<e>let [az et a lapszélen beszúrva]
235 mellyere 244 vár
235 szetskeim [az em beszúrva]
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260

265

270

275

280

285

Úgy halottam, sőt szemeimmel láttam, hogy az egész falu hozzá tódúlt.

Félink Peti
Sógor, nem mondám, hogy még valami zenebonát indit az a gaz ember?

JÓ SZÁNDÉKÚ MENYHÁRD
Vallyon hallod-e, kinél vagyon szálláson?

P ista
A kővér Nánásnénál, a ki, tudja az egész világ, hogy babonás légyen. De, Uraim, 
kérem kenteket, ne mondjak, hogy tőlem hallották, mert jai nekem!

F élink Peti
Ne tarts te attúl jó ifiú! Emberséges egy ember vagy. Sogor tsak hamar a Biró 
Uramnak meg kel jelenteni, mert ki tudja, mi támadhat hirtelenibe!

JÓ SZÁNDÉKÚ MENYHÁRD 
Tehát siessünk!

P ista
О uraim, megint kérem szépén, meg ne súgják valakinek!

Félink Peti
Ne fély semmit-is!

P ista
Hahaha, mind eddig szám ize szerint folyik a dolog. Várj reá, gonosz tzinkos, ha 
én nekem meg kell vakúlni, tudom bizony hogy neked-is részed lészen a 
tziberébe! Most én a pénzhez sietek. De kitsóda morgolódik kerűlettem? Jai, 
oda vagyok, nem mozdulhatok a félelem miat, it kőzőlét az a szemek ki forrasz
tója, о én szerentsétlen!

Pista

SCENASEXTA 

László Deák, Pista.

G arabontzás László
(baculo circulum faciens) Ká kóm, bá kom, addig forgom, még a tolvait meg 
nem fogom. Addig morgom valameddig szemeit e világból ki nem rúgom.

267 Uraim [az aim a lapszélem beszúrva] 279 vár-rea
270 hamar <a tanatsot eszve> Biro uramnak meg kel <hin- 

ni> jelenteni
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P ista
290 О, jai, jai, jai!

G a r a b o n t z á s  L á szló
A tolvait látom, [a pénz pedig nálam vagyon, most én őkemit vaiki meg tré
fálom.. .] hasztalan, meg fog vakulni... О szerentsétlen iffiú!

P ista
295 О hova legyek, szegény fejem!

G a r a b o n t z á s  L á szló  
O, te boldogtalan Pista!

P ista
Engemet szólit.

300 G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
Ha még-is hamarjába meg találnám, talán segéthetnék raita.

P ista

О egek! Meg szólitom. It vagyok, ides, nemes, nemzetes Uram. 

G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
305 De ha tsak az erszényt mindenestül nékem meg nem mutattya, még-is oda lesz a 

szeme.

P ista

Szívesen elő hozom, о drága, paszamantos, prémes Garabontzás uram. 

G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
310 Mert akár mikén forgassam a könyvemet, mind hasztalan. Azomba még egyszer 

bele tekintek, talán valamékép meg szabadíthatom.

P ista
О tekintetes, nemzetes, arany ruhával ragyogó Draga Deák uram!

G a r a b o n t z á s  L á sz l ó  
315 Ippen lehetetlen!

P ista
(genua capit flens)

310 mi<nt>kén
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320

325

330

335

340

345

350

G arabontzás László
(resiliens) De kitsoda fog engem? Jai te, sárkányok körmével szijel szagattandó 
iffiú! Hogy mérészlesz engem kezeiddel illetni? Ki vagy? Vagy mitsoda a ne
ved?

P ista
(genuflexus ad eundum progredi vult.) Én vagyok az a ..

G arabontzás László
Meg ály, onnan meg se motczanny, boldogtalan, mert azonnal szörnyű halá
lodat látod! Ki vagy?

P ista
Én vagyok ides, méltósságos uram! Az a szerentsétlen Pista, az a boldogtalan 
iffiú!

G arabontzás László
‘S valóban te loptad-el az urad 40 forintyát?

P ista
O, jai, mit van, mit tennem? Én szegény fejem, meg vallom, én loptam. 

Garabontzás L ászló
Azért tsudálom vala, minémü gőz veri az orromat. Bizonynyára sainállak, ked
ves Pistám, mert nem sokára, oda lesz a szemed!

P ista
О én ügye fogyót, о drága szép szemetskeim! О atkozot óra, mellybe lopásra 
adam magamot! De vallyon nintsen mód benne? Ides uram! Felit bizony kend
nek adom!

G arabontzás L ászló
Garabontzás Deákságomra mondom, sainállom ezt az iffiút. Mind azon által, 
lássam a mesterségemnek utolsó részit... (legit) Mi, sárkányok fejedelmei, 
Azdrubál, Beelphegor, Berzebud, bíboros tyuk, oroszlány farkú matska, disznó 
lábú bika, teve hátú medve, azt mondjuk, hogy a Pista névü tolvainak meg kel 
vakúlni, ha nem hozza kend elibe az egész lopott jószágot. Előbszer mind azon 
által Garabontzások módjára reá kel olvasni és tantzoltani.

P ista
О drága gyöngyöm, galambom, Garabontzás Uram, fogadom tiszta szivbűl, 
hogy azonnal elő hozom, tsak kérem mentül hamaréb olvasson kend reám, és 
tántzoltasson meg!

325 meg ály <ot maradj.> 349 [a lapszélen csonka latin szöveg] In m in... Gibbus...
349győngyom petasus... tremulus... res... In Val...ad Васи:...

defectio... ejusdem... lovatio
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G arabontzás László
Szivessen kedves iffiú, mert valóban kár volna el veszned, most tehát ály oda 
négy kéz láb! De vigyáz, térded ne üsse a főidet! És forgology a patzám után.

355 Zsr... Zsr... Zsr... kákom, bákom, szemed ki ne hullyon... Zsr... Zsr... kákom, 
bákom, addig éppen nézzél, még lopásodat el nem hozod... Zsr... Zsr... kákom 
bákom, főid meg tartson, kár ne ártson, szemed lásson, még nekem tetszik, Zsr! 
(Dat ictum baculo) Zsr! (Rursum.) Zsr! (Iterum.) Most egyet ugorjál! Ti pedig 
kígyók fejedelmei fujáltok a kedves notámot!

360 P ista
Az egek áldják meg!

G arabontzás László
Halgas, mert oda leszel. Hanem most valamint én tantzolok, te-is tántzoly...! 
Most kezed ad ide...! Most tsokold meg a kezeimet, labamat-is, ezt a kőnyvet- 

365 is -  a patszámnak végit-is...! Már mentül hamaréb szaladhatz! Sies a pénz után, 
de /iáira ne tekints, se ne szoly valakivel!

P ista
О ides, kegyes, drága Uram, kendnek tiszta szivbűl köszönöm!

G arabontzás L ászló 
370 Márlódúly!

SCENA SEPTIMA 

László.

G arabontzás L ászló
Hahaha, ugyan bizony meg bolonditám ezt! Ő maid keresi a pénzt, mellyet soha 

375 napjan talallya meg. Már most Latzi, mit tselekszel? Én azt tselekszem, hogy a 
sátor fámot innent mindenestül el hordom, engem már senki sem lát, maradjatok 
jó egességben.

(Finis Actus primi.)

359 kigyók...notámot [A szöveg fölé beszúrva! 
363 teis <tants>

366 hatra
375 hogy <engem már ugyan senki sem lát>



ACTUS SECUNDUS

380 SCENA PRIMA

Pista.

P ista
Jai oda vagyok...! О egek, hova fordullyak?... Mit gondollyak? vagy mit 
tselekedjek?... Tolvai, tolvai! Fogd meg, fogd! De kit? Kitsoda? Semmit sem 

385 tudok, semmit sem látok. Azt se tudom ha ilek-e, vagy halok. Mit mond kend, 
kedves drága jó szivű ember? Nem latta-e kend azt a gonosz tolvait? Mitsoda 
tűndérség az? Mit nevettek? Ismérlek jól ismérlek, tudom sok tolvai vagyon 
kőztőtek. Vallyon senki se tudja kőzűletek? Kitsoda ásta ki a pénzemet? Bi
zony, bizony két potrát adok neki, tsak jelentse meg. Nó, senki se szól? Talán te 

390 voltál te, amaz, amaz, nem te nem. Tsak nevetni tudják a szegény kárvallott em
bert! О én szegény fejem, a pénz oda vagyon, a gazdam öttse elérkezet, a szép 
szemeim nyilván ki-folynak. O, én gyöngyöm, szemetskeim! Tsak ti epesztitek 
szivemet! Bár tsak hamar a garabontzás Deákra akadhatnék! Hamar Nanásné- 
hoz szaladok, talán ot találom. Azonba amott jön őkeme. De jai nekem, a gaz- 

395 dámmal beszél! Hogy a patvar nem tudta most elvinni! A túlsó utszán látom az 
őttsit, hozza megyek, ha valamikép el tsábit/zafnám, ne menyen a Gazdám elei
be, mert bizonyos vagyok benne, hogy azonnal akasztó fa lészen koporsóm.

SCENA SECUNDA

Garabontzás László, Kárvallott Martzi.

400 G a r b o n t z á s  L á sz l ó
A kend pénze bizonyosan viszsza kéről, ‘s ugyan azért tsak háromszor se üsse 
fejét a falhoz, mert a mesterségem mod nélkül kedvem szerint meg fordult. Ha
nem már most más kép lehetetlen, hogy én felében kend pinzének ne részes- 
sűlyek.

405 K á r v a l l o t t  M a r t z i
Már, ides uram, veszszen oda! Szivessen, el válók a húsz forintomtúl, ámbár hei 
hai be sok vires verétékembe került, mind azon áltál a viremen, szegény őtsé- 
men még-is meg eset a szivem.

G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
410 Illendő-is, hogy sainállya kend, mert igazán szokták azt mondani: hogy az eb 

sem eszi meg a maga fiát, sem a varjú varjúnak szemit ki nem ássa.

394 okeme 403 félében
396 tsábith<á>atnám
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K á r v a l l o t t  M a r t z i

De ugyan valóban meg szabadúl az én szivem, testvérem a vakságtűi? 

G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
415 Bizony, lelkem, uram, ha nem tekénteném a kend emberséges testvéréhez való 

hailandóságat és illendő kívánságát, el hitesse magával, hogy ezt a dolgot soha 
magamra nem válalnám, bár a Törők tsaszár kéme-is. Most fontollya meg kend 
azt, vaimi veszedelmes dologra vetemedem én most, mivel már az egész sárká- 
nyi sokadalom fújja erőssen a kő vet, mellytül ha tsak széjjel nem kergetem, és 

420 iszszonyú méreggel dőhőskődő haragjokat meg nem tsilapitom, annyi lészen 
belőle mint a tót fiából.

K á r v a l l o t t  M a r t z i
O, én érdemeden ember, ki ennyi veszedelemre kinszerétsem kendet kérésem
mel, kővetem mély alazatossággal...!

425 G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
Azon őrvendek, hogy meg ésmeri kend az én terhes és munkás fáradságomat. 
Azomba a többit bízza reám, és tsak távozzon el tőlem mentül hamarább, mert 
én tüstént ide olvasom az egész tengeri sárkányokat, kik ki mondhatatlan dör
géssel, mendergéssel, tsattogással ellenem fognak támadni, meglen őket hatal- 

430 más babonaságimmal meg nem szelídítem.

K á r v a l l o t t  M a r tzi

Tehát tsak elmegyek, és fogadom hogy pénzemnek felit kendnek ajándékúl 
adom.

G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
435 Köszönöm, tehat tsak inokozás nélkül hordja el kend sátorfáját.

K á r v a l l o t t  M a r t z i
De magam-is azt gondolom,hogy tsak el nasolok innend.

SCENA TERTIA 

László solus

440 G a r a b o n t z á s  L á sz l ó
Ha haha, ugyan keresztül huzám ennek-is a száján a mézes madzagot...! Eb ad 
egy félért-is, akár mikép lészen dolgom. És valamedig lehet, addig minden felé 
tsapom a levet. Maid meg látom, mi sül ki belőle, noha a mint veszem eszre szó-

417 tsaszár <is> 437 tsak <el maid> el
421 tot
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ros lészen a kaptszám, mert az imént, hogy innen el patkolok vala, neki veszem 
445 magamot, hogy én el szököm innen. Azomba nem tudom, mi a lédértz jutót 

eszibe e falusi tanátsnak-e, birónak-e? Kőmyűl vétette a falut, senkit sem sza
bad ki ereszteni, már ha ez engemet illet, tudom meg adom az árát Gara- 
bontzaságomnak. Tsak hamar arra az kalafinta tselefendi Pistára akadhatnék, az 
fizeti meg mindennek az árat, ha ilek, akár miként teszem szerit is. De nem tóm, 

450 kik jönnek itten. Én el megyek, és minden veszedelemre fortélyt eszve fir- 
tzelgetek.

SCENA QUARTA

Getzi Biró, Félink Peti, Jó szándékú Menyhárd, 
Lassú Boldizsár, Kárvallot Martzi.

455 G e t z i B ír ó
Már nints egyébb hátra, hanem hogy azt a bitangot hálóba kerétvén, vasra 
verjük, ki adott parantsolatom szerint. A legénység talponál, a falu kőmyűl va
gyon véve.

F é l in k  P eti
460 Eibiró uram, ne bántsuk!

L a ssú  B o l d iz s á r

Bizony tsak én-is azt gondolom, ne hirtelenkedjűnk, a mint sógor uram 
javassollya.

G e t z i B ír ó
465 Eh, ne hirtelenkedjűnk, ne bántsuk! Maid bizony, meg érdemli egy kapa kerűlű 

korhely, egy ringy rongybúi álló Deák, hogy vele sok tanátskodásokat tedjűnk, 
nem hallyák kentek minden felül a sok panaszt?

K á r v a l l o t t  M a r t z i
Én ugyan bár soha szememmel se láttam volna.

470 Jó  s z á n d é k ú  M e n y h á r d
Igaz, igaz biró uram, hogy bizony nagy zene bonát tett: mind azon által én azt 
javaslanám, küldjünk hozzá egy tsákányost, a ki meg intse, hogy mennyen ki a 
falúnkbúl békességgel.

F é l in k  P eti
475 Jozon tanatsot ad, szomszéd uram.

445 inne<t>n 453 szándékú



480

485

490

495

500

505

Lassú B oldizsár
Én-is tsak azt tartom tanatsossabnak lenni.

K árvallott M artzi
Akár mit vigeznek kentek, draga szomszédim, tsak arra kérem siessenek, minek 
előtte szegény őtsém szemitűl meg fosztatik.

Getzi B író
Tehát bűntelenűl ereszszűk-el? Farkasnak erdőt mutassunk, ugy-e?

JÓ SZÁNDÉKÚ MENYHÁRD
Én ugyan hasznossabbnak álétom jóval el ereszteni, mint sem hogy valami kárt 
szenvedjünk.

Getzi B író
Mi a kő kártúl félnek kentek? Jai, tsak olly nyúl szivűek ne volnának!

Félink Peti
O! O! Biró uram! ‘S nem tudja kend, hogy ezer annak ‘s meg ezer a mestersége? 
Hát ha ellenünk olvassa ki a sárkányokat? Vagy valami erőszakot látván, jég 
essűt, és egyébb égi háborúkat ellenünk támaszt?

Lassú B oldizsár
Bizony, igazán mondja kend sógor, tehat tsak maradjunk abban Getzi uram! Az 
ember nem tudja mi támadhat belőle!

K árvallott M artzi
О kérem tehát kenteket, tsak mentül hamaréb intsék meg.

G etzi B író
Nem bánom, maradjunk abban, de kentek lássák. Reám az után ne vessenek 
semmi okot, én kőtőleségemnek eleget akarok tenni! De itten bizony mondom 
nem szenvedem a gaz tetves Deákot, tsak eitszakára-is. Azonba kitsoda megy 
hozzája? Mennyen kend Félink Peti, már ha ez a tanáts meg tetszhet.

Félink Peti
Én ugyan szívesen meg tselekedném, de tudják kentek, hogy én Deákos ember 
nem vagyok, tartok pedig tőle, ne talán valamikép meg boszontsam, hanem 
Lassú Boldizsár sógor válállya magára, nám olvasni, ‘s imya tud őkeme.

Lassú B oldizsár
Már ha annyira szállott a dolog, én el megyek. Ha nem mit mondjak neki?

486 PETI [javítva GETZI-re.]
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Getzi B író
Mit mondjon kend egyebet? A tanátsnal deliberátum est, hogy a Garabontzás 

sio Deák egy óra alat jóval hordja el sátor fáját, máskint vasra veretetik punctum 
satis.

Lassú B oldizsár
Én meg tselekszem szivessen.

Getzi B író
515 De tsak hamar lásson kend hozzá, mert már lehetetlen tovább szenvedni! Én a 

legényekhez menni fogok, kentek pedig a falu háznál minden történetre kiszen 
legyenek! Kend pedig, Martzi gazda, azon legyen, hogy mentül hamarébb az 
Ottsétül meg vegye a pénzt, mert kár volna oly jó embert kódussá tenni.

Kárvallott M artzi 
520 Az egek áldj ák meg kentek tanátsj át!

SCENA QUINTA 

Kárvallott Martzi.

Kárvallott M artzi
О hála az egeknek! Bizony mintha egy malom kővet vetettem volna le a szi- 

525 vemről, úgy meg kőnnyebedtem belső képen, hogy illy szerentsésen járhat
tam. Tsak igaz az, hogy jó az okos ember a háznál, ha semmit se tud-is. Ides 
Pistám, te hiv, drága, régi szolgám, néked és a te tanatsodnak köszönöm mind 
ezeket. De valóban nem is esik porba a petsenyéd. Azomban ehol kullog ő ke
gyelme.

SCENA SEXTA 

Martzi et Pista.

P ista
Jai én szegény fejem! Hova, kihez folyamodjak? 

Kárvallott M artzi
535 О szerentse hozot, kedves, hiv szolgám, drága Pistám! 

P ista
Vesztél volna el meg születésedkor!

510 óra <mulva> alat 518 embert <megv> kódussá

530
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K árvallott M artzi
Mi bajod Pista, talán meg maszlagosodott az eszed? De éppen ne agodjál sem- 

540 min, bezzeg fel serkent a vég órám!

P ista
Vallyon uram, meg vagyon a dolog?

K árvallott M artzi
Mint a parancsolat, úgy folyik.

545 P ista
Vallyon mikép?

Kárvallott M artzi
A Garabontzás Deák a bábonaságát viszsza dörmegte immár.

P ista
550 Ugyan ugy-e? О drága Uram, örömemben nem tarthatom meg magamot, hogy 

meg ne űlellyem kendet.

K árvallott M artzi
Én pedig téged, de hallyad tovább!

P ista
555 Szivessen.. utzu Pista ugorj egyet., még egyet, mondja kend most! 

K árvallott M artzi
Felit a pénzemnek kérte azért a Garabontzás Deák.

P ista
Felit? ‘S meg Ígérte kend?

560 Kárvallott M artzi 
Mit volt tennem?

P ista
Jai, oda vagyok!

K árvallott M artzi
565 Vári Pista! De bezzeg, nem kopik benne foga, mert most a tanatsnál voltam, a 

biró mindjárt parantsolatot adott, hogy hordja el magát a faluból, maskint vasra 
vereti.

565 a tanatsnal [felette] <Ha ha ha>
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570

575

580

585

590

595

P ista
Az után mi sül ki belőle?

Kárvallott M artzi
Az, hogy az el ménetele után az őtsemre megyek és egészlen a pénzem haza 
kerül.

P ista
.. .Hogy a világ hollói meg nem tudták emészteni! O, derekassan, helyessen va
gyon tehát a dolog, ides Uram! Hanem kérem kendet a mire lehet, tsak ma meg 
ne szólitsa az őttsét arrúl, mert ő nékem most azt mondotta, hogy holnap ala- 
tomba mégint viszsza akarja téríteni.

Kárvallott M artzi 
És elérkezet.

P ista
E l... de bár nyakát törte volna!

Kárvallott M artzi
О én bódog, о szerentsés ember! О kedves Pistám, mind a te okosságodnak kö
szönöm én ezt! Én tehát űtet, igaz emberségemre eskűszem, hogy ma kerülni fo
gom. Most pedig a falu házához megyek, meg látom, ha ki tsapták-e immár azt 
a moslyékos dézsába hizot Deákot?

SCENA SEPTIMA 

Pista.

P ista
Eregy akár a tatár ország szélére, bomyu bőrrel bélelt, kaba elméjű bolond. Tsak 
azt nevethetem mindazonáltal, hogy én felűlem semmit sem gyanakodik, holot 
a szamarótzi tetitűl fogva talpig koldúsá lett. Azonba lássa ő, miként főz magá
nak! De bezzeg én most hértelenibe mit tsinállyak? Az ám a kérdés. Mert ha az 
őttsével talál szollani, bizonyossan fel magasztaltatom, maid más ülelések, más 
kedves draga és hic Pisták termenek a nyakamon. Ellenbe ha a Garabontzás 
Deák el tsapatik, szinte istráng lesz utólso gyamolom. Már ha mindjárt vizet 
iszom-is, fel keresem a Deákot és a Gazdámnak ‘s falusiaknak gondolattyát 
előtte kitálalom, talán meg szánnya szegény sorsomat. De szerentsemre imhol 
jön őkeme.
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600 SCENA OCTAVA

László, Pista.

G ara bo n tzás  L ászló
Hát te minden jótúl három őlnyire el rugaszkodott tzinkos, igy bánsz velem, igy 
tartod az Ígéretedet? Hol vagyon a pénz, he?

605 P ista
(tremebundus) О, én szerentsétlen!

G a ra bo n tzás  L ászló
Nem féltél attól hogy a sárkányoktól szijel szagattatol? Nem látod hogy 
mindenfelűl tátott száijal várják a parantsolatomat?

ею P ista
О tekintetes, nemes, nemzetes sárkányos Uram, halgassa meg beszédemet!

G ara bo n tzás  L ászló
Én halgassalak? Én szenvedjem azt, hogy ilyen male pállot szaitól meg 
tsalatassam?

615 P ista
Uram, felséges uram, bizony nem tsaltam meg, hanem a pénzemet ki ástak, el 
lopták, el ragatta valami gaz ember.

G ara bo n tzás  L ászló  
Mitsoda, el lopták a pinzedet?

его P ista
Igaz emberségemre mondom!

G a ra bo n tzás  L ászló
О te szerentsétlen iffió, tehát ha ezer lelked lesz-is, el kel veszned!

P ista
625 Már Uram látom, hogy oda minden reménségem. Nem-is bánom, ha el veszek, 

mert tolvai, gonosz, gaz ember vagyok. Hanem tsak (flens) kendet..saina-lom.. 
oly jó Uratskát.

G ara bo n tzás  L ászló
Mit? Engem sainalsz? Mikép te esztelen? Vagy mért, ‘s mi okból?

613 male [alatta] pállot
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630 P ista
Azért Uram, hogy az én gazdám a falúnak kendet bé vádolta, az pedig kendet 
vasba veretni akarja.

G ara bo n tzás  L ászló
Engem? A te gazdad? Vasra? О még vasra...! Ha, ha, ha...! Nó, Latzi nám mon- 

635 dottam, hogy megjárod a Garabontzaságodat? Most mit tsinálsz?... Emberül...,
hallod-e Pista? Mivel eképpen fordult a kotzka, tudod-e mit tselekedjűnk?

P ista
Én kendre bizom éltemet, mindenemet.

G a ra bo n tzás  L ászló
640 Most tetszesz nekem Pista, kedves őtsém! Adj kezet, de mond meg előbszer, 

akarsz-e meg szabadulni a gazdadtúl, akasztó fátül, egy szóval minden szeren- 
tsétlenségtűl?

P ista
Bizony tiszta szivembűl akarok.

645 G a ra bo n tzás  L á szló
Kivansz velem Garabontzás Deák lenni?

P ista
О uram, ha lehetne. -  De semmit sem tudok Deákul!

G ara bo n tzás  L ászló
650 Aval ne törődjél, -  mert én tégedet tsak egyedül sainálván, mindenre kész va

gyok, a te kedvedért!

P ista
Köszönöm kend jó akaratjai, hasonló képen én-is ajánlom magamot. 

G a ra bo n tzás  L á szló
655 Nyuitsd ide tehát kezedet, mer... Garabontzasnak meg esküttettlek.

P ista
Fogja kend!

G ara bo n tzás  L á szló
Ti egek, tengerek, földek mélységében lakozó sárkányok, erre az én őtsemre 

660 úgy vigyázzátok, valamint az önnön szemeitekre, vagy borzas kőlkeitekre! 
Most ugorj egyet! Derekassan vagyon. Most kedves Ötsém látod-e azt a kakast?

634 о még, vasra [Utólag beszúrva.] 659 sarkany<ó>ok
655 mer... esküttettlek [Utólag beszúrva.]
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P ista
A melly ot kapargál? Ugyan bizony jó nagy!

G arabontzás  L ászló  
665 Azt.

P ista
Látom.

G a ra bo n tzás  L ászló
Eregy, fogd meg, nyergeid meg!

670 P ista
És meg lehet őtet nyergelni?

G ara bo n tzás  L ászló
Elég az, hogy én mondom, te azon fogsz repülni, mert még sárkányon nem tud
nál.

675 P ista
Én fogok repülni?

G ara bo n tzás  L ászló
De elsőbe hozzám nyargaly raita! Ne fély, senki sem láthat téged, tsak én! Az 
után a lopot pénzt, akár hol veszi magát, neked adom. Ezen köpönyegemet nya- 

680 kadba akasztom, süvegemet fejedbe adom, és szerentsésen el fogsz repűni. A töb
bit az után meg mondom. Most sies, a kakast fogd meg!

P ista
Hahaha, drága bátyám, ides gyöngyöm, nó gazda vár reá.

G ara bo n tzás  L ászló  
685 Ne lötyögj sokat, meny hamar!

SCENA NONA

László.

G ara bo n tzás  L ászló
Mindjárt gondoltam, hogy bizony engemet illet az a falu béli zenebona, de meg 

690 mutatom az egész világ láttára, hogy nem héjába tsapattam ki sok oskolákbúl. 
Most egyenessen a faluházhoz sietek, de mit akar az a tzigeres falubéli ember?

671 nyelgelni 689 az <azvila>
683 r<é>eá
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695

700

705

710

715

720

SCENA DECIMA

Lassú Boldizsár, László.

L assú  B oldizsá r
Jo napot kennek, Garabontzás Deák uram!

G ara bo n tzás  L ászló
Hassonló képen, mi jót hozot kend?

L assú  B oldizsár
En ugyan, ha az igazat meg kel vallanom, kendnek ippen nem sokat.

G a ra bo n tzás  L ászló
Ugyan ugye? Mind azon által hallyuk.

L assú  B oldizsá r
De előre jártába meg kővetem, mert én nem vagyok oka

G ara bo n tzás  L ászló  
Semmi, tsak bízvást!

L assú  B oldizsá r
Hallya kend tehat: Coram me Gregorius Gergely és az egész falusi őrőgjei elüt 
deliberátum est anno ezer hétszáz hetven ötödikben hogy a Garabontzás Deák 
egy óra alat, jóval hordja el falubúi a sátorfáját, máskint vasra veretetik.

G ara bo n tzás  L ászló
Mitsoda? Engem vasra vertek, ti botskoros nemes emberek? Illy nagy nembűi 
származott ifiat, illy temérdek eszű embert? Nó szép dolog volna bizony az, ‘s 
vallyon miért?

L assú  B oldizsár
Meg kővetem az urat, e képen ne beszéllyen!

G ara bo n tzás  L ászló
Jai, ti világ seprei, nem féltek, hogy azonnal falutokat szőlleiteket, ‘s minden in
gó bingó joszágtokat eszve rontatom, vesztegetem?

L assú  B oldizsár
О tekintetes, nemzetes Garabontzás Deák uram! Veszedelmes haragját engesz
te l je  meg, mert bizony tsak azért jöttem ide, maskint régen meg fogattatot vol
na kend.

707 <Georgius biro György> 709 el <a> falubúi
708 anno <17>ezer 711 ti botskoros<sak>
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725

730

735

740

745

750

G a ra bo n tzás  L ászló
No hiszen meg adja, valaki annak mestere volt, az árát! Azomba mit vétettem én 
nektek?

L assú  B oldizsá r
Uram az egész falubéli aszszonyság kend ellen panaszt tét.

G ara bo n tzás  L ászló  
Hahaha!

L assú  B oldizsá r
Mert nem tudom, mitsoda tanatsot adott az Úr a gazdáknak...

G ara bo n tzás  L ászló
Hahaha, mitsoda tanatsot adtam volna? Azt, hogy valakinek iszákos, tsattogó, 
pattogó, nyelves, engedelmetlen felesége volna, azt minden nap háromszor 
somfa kenőtsével, minden erejekből dőrgellyék meg.

L assú  B oldizsár
Azon kévűl, hogy az emberek szemeit ki forallya kegyelmed.

G a ra bo n tzás  L ászló
Hahaha, hiszen esztelenség az! Hát mért kénszerétenek reá?

L assú  B oldizsá r
Már kend lássa, hanem tsak kérem, a deliberatziót mentül hamaréb végezje el! 

G ara bo n tzás  L ászló
Nó Latzi, most az ideje:... hallya kend mi a kend neve?

L assú  B oldizsár
Engemet Lassú Boldizsárnak hivnak.

G ara bo n tzás  L ászló
Tehát Lassú Boldizsár uram, elsőben én köszönöm kendnek, és az egész falu 
őrőgjeinek jó akarattyát.

L assú  B oldizsá r
Őrvőndünk raita, ha szolgálhatunk.

G ara bo n tzás  L ászló
Én, el hidje kend, erre az én életemre már reá untam, kentek engemet meg sza- 
badéthatnak ezen Garabontzás veszedelmes ilettűl.

724 me adja 733 iszákos <tu>
727 az egész<az egész> 735 <kenegetnék> [Föléírva] dőrgellyék

752 e<zen>rre
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755

760

765

770

775

780

L assú  B oldizsá r  
Kévánunk szolgálni.

G a ra bo n tzás  L ászló
De máskép nem lehet, hanem hajó formán meg nem egyebugyálnak, és mint a 
szekres lovat, meg nem vernek, ‘s az után lepedőbe a falu házához nem visznek.

L assú  B oldizsá r
О Uram, azt bizony nem tselekeszszűk.

G a ra bo n tzás  L á szló
Annak meg kel lenni, ha a sárkányok kermei közül még akarnak szabaditani, ‘s 
azt kévánnyák, hogy más életre adjam magamat!

L assú  B oldizsár
Már ha más mód nintsen benne, meg tselekeszszűk.

G a ra bo n tzás  L á szló
De figyelmezzen kegyelmed, én egy kakason az utzán végig fogok nyargalni, 
azonba az egész falusi gyermekek, két felül foglallyák el az utzát mentül 
hamaréb. Ki seprűvel, ki lapáttal, ki pemetvel, korbattsal, veszszővel legyenek 
fel fegyverkezve! Érti-e kend?

L assú  B oldizsá r
Értem, de nem fog kendnek fáini?

G a ra bo n tzás  L á szló
Már kend aval ne gondol/on! Most pedig siessen az őrőgekhez, hogy mentül ha- 
marébb rendelést tegyenek, mert én azonnal kakast nyergelni fogok!

L assú  B oldizsá r  
Szivessen.

SCENA UNDECIMA 

László.

G ara bo n tzás  L ászló
Hahaha, no Pista, meg adod most az árát tolvaiságodnak, ha mindjárt az egek 
kebelében reiti-is magát, de meg keresem őtet!

767 végig<k> 781 arát
774 gondol<kod>jon

923



785

790

795

800

805

810

SCENA DUODECIMA

Pista

P ista
(in gallo) Hó, hó, hó! Kedves paripám, tsak lassan! Hó, hó, hó, aly meg ides ka
kasom, hóhó! Nó, István hozzád, о kedves hazám, már többé talán soha se lát
lak, hogy ha hála adátlanabb voltam, mint sem kőtőlesigem hozta volna magá
val, ime a jelen utólso órában, mellyben tőled meg válók botsánatot kerek! 
(Flens.) Bizony még-is keserűségemben nem szólhatok. О drága kenyeres 
paitasim, maradjatok egésségben, ti is jó emberek, illyetek kedvetek szerint, 
már a Pistát soha többi nem fogjátok szemlélni! О drága aitó fák, illyetek! 
Noszsza, kedves paripám siessünk a Bátyámhoz!

ACTUS TERTIUS

SCENA PRIMA

Garabontzás László, és Pista.

G ara bo n tzás  L ászló
Meg ettem már kenyeremnek javát de mindazonáltal soha illyen komodyiát 
nem láttam. Annyi mindenfelűl az utzán immár a sok gyermek, mint a hangya. 
No Pista, meg emlékezel te a mai napmi. En ugyan még ollyan tsomó pénzért 
sem buinék a böribe. De im, hol hannya veti magát a kakason.

P ista
Hó, hó, hó! Vallyon hol talályam én fel a Garabontzás bátyámot?

G ara bo n tzás  L ászló  
It vagyok, kedves őtsém, it.

P ista
Ho ho ho, vigyázzon kend, vigyázzon meg ne rúgja kendet a paripám!

G ara bo n tzás  L ászló  
Nos, hogy tetszik?

P ista
Ah Bátyám, Bátyám mikép hálállyam én kendnek ezt?

799 hangya [az n beszúrva]
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815

820

825

830

835

840

Garabontzás L ászló
Annak-is találkozik ideje. Azon te ne tőprenkedjél, ha nem fogd a pénzt! Lád, 
hogy kezemhez kerítettem.

P ista
О ides erszényem, en gyámolom, és mindenem! Vallyon hol hevertél olly régtűi 
fogva?

G arabontzás László
Aval se törődjél most, hanem akazd hamar a nyakadba, mert minden szempil
lantás most veszedelmes!

P ista
Tsak ne haragudjon kend, Bátyám uram! Nam fűg már!

G arabontzás L ászló
Most ezen köpönyegemet ved magadra, mert tartok tőle, hogy repülésedbe hi
bázhatnál!

P ista
No most latom én, hogy ugyan tsak szeret kend engem!

G arabontzás László
О te balgatag, hogy ne szeretnélek, sűvegemet-is tedd fejedbe, a kalapodat el
lenbe ad nekem!

P ista
Fogja kend, eh bezzeg most vagyok, a mi vagyok, de kérem a patszáját-is bízza 
kend reám!

G arabontzás L ászló
Igaz, jó hogy eszedbe jutott. No most forduly egyet kettőt, lássam mikép tudsz 
ezen a tátos paripán nyárgalni!

P ista
Eck, eck, heik, heik ihahaha,..!

G arabontzás L ászló
De már Pista, igazán mondom egész Garabontzás deák vagy. Vivát kegyelmed, 
kenyeres paitásom!

P ista
О ides bátyám, kedves szivem!

829-832 O, te ...eh bezzeg [A margóra beszúrva.] 836 eze
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845

850

855

860

865

870

Garabontzás L ászló
Tudom, tudom Pista, szeretetedet, ne kisedelmeskedjíM, mert még raita kaphat 
valaki!

P ista
Tehát már el indulok.

G arabontzás László
Bátrán sarkantyúzhad a tündér deresedet, és annak az utzának kőzepin vágtatva 
sebes nyargalva loduly, még szárnyára veszi magát a paripád. Én egy szempil
lantásba nyomdokidat kővetem, tsak a sárkányomat ki olvasom.

P ista
Noszsza tehát kedves paripám.. Vivát, hara szaszasza!

G arabontzás L ászló
Hahaha, no hiszen meg harazsolnak téged azontúl, de én el dugom egy kevessi 
magamat.

SCENASECUNDA 

Kárvallot Martzi.

Hogy a marommarosi medvék legyenek sir ásói, annak a gaz gonosz tsalárd, 
esztergába faragott Pistának, be meg tsalt! Oh jai, hogy hamar fel nem tudom ta
lálni! Az őttsém esküszik lelkire, testire, hogy soha egy filléremet sem látta, sőt 
aval a tsavába való tzinkossal nem-is szóllot, a garabontzás Deák pedig már ed
dig el illantot, О én örökös koldus! Hová legyek? De mi a patvar tsattogást- 
pattogást hallok?

SCENA TERTIA

P ista
(A pueris 12 pellitur per theatrum in alterum latus dum currit.)

Első gyermek 
Usd, üsd!

M ásodik gyermek 
Ne saináld!

845 kisedelmesked<jél>ünk 864 patva
864 <Ó >0 én
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P ista
Jai, jai, Bátyám uram Bátyám uram!

875 Kárvallott M artzi
Mitsoda tűndérség ez? Az én Pistám az!

H armadik gyermek 
Üsd, üsd, ne szánd!

Kárvallott M artzi 
880 Tsak raita, raita, fiaim! (Sequitur.)

Negyedik gyermek 
Merre szálát, merre?

Ötödik gyermek 
It vagyon, it!

885 H atodik gyermek 
Amarra, amarra!

Hetedik gyermek
Utána, utána! (Dum rursum in adversum latus transcurrit.)

N yolcadik gyermek 
890 Ha, ha, it vagy?

P ista
О Bátyám Uram! Garabontzás Deák Uram!

Getzi B író
Noszsza fiaim, tsak raita, tsak raita!

895 P ista
(Intus nec videt amplius.) О én szegény fejem!

JÓ SZÁNDÉKÚ MENYHÁRD
Ne gondollyatok vele, szabaditsátok meg a szegényt Garabontzásságtúl!

K ilencedik gyermek 
900 Ha ha ha, már főidre eset!

Félink Peti
Annál inkább tsak lohollyátok, még egyet rúghat!

888 utana<8> Dum 896 intus...amplius [Utólag beszúrva.]
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T izedik gyermek
Jai, szegénynek mindjárt ki megy a párája!

905 Félink Peti
Vizet, vizet, ne bántsátok többet!

T izenegyedik gyermek
Hahaha bezeg, meg rőbdestettük!

T izenkettedik gyermek
910 Az ugyan soha többi garabontzás Deák nem lesz.

Első gyermek
Tsak a szegény kakast sainálom, ugyan meg vágtam a lábat.

P ista
Jai, jai, jai!

915 Getzi B író
Hamar talitskát, lepedőt, tolly átok a falu házhoz!

SCENA QUARTA

Getzi biró, Kárvallot Martzi, Jó szándékú Menyhárd et Felink Peti. 

Kárvallott M artzi
920 Uraim meg vagyon a pinzem, О hala az egeknek! De hova let a garabontzás Deák?

Getzi B író 
Hát nem a volt?

Félink Peti
De nem ám, ha nem őkeminek ügye fogyót Pista szolgája.

925 K árvallott M artzi
De ne sainállya kend a gonosz tolvait!

Getzi B író
MitsoJa tűdérség ez?

904 szegény [nek utólag beszúrva] 913 <ham> jai jai jai
913 <JUDEX> PISTA 928 mitso
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930

935

940

945

950

955

SCENA QUINTA

Garabontzás László.

G arabontzás László
(recidit) Uraim, ne taudállyátok a dolgot, ez a tzinkos maga kereste veszedelmét 
magának! En tsaltam, ime meg vallom, hogy tanullyon, mi képpen kellesik a 
gazdája jószágától kezeit meg tartóztatni.

Getzi B író
Hát mitsoda ember kend?

G arabontzás L ászló
Uram, mi tagadás benne, én vagyok az a Deák, kit kentek Garabontzásnak lenni 
alkottak.

JÓ SZÁNDÉKÚ MENYHÁRD 
Tehát nem az kend?

G arabontzás László
Igazan mondom Uram, hogy soha még az apám sem volt Garabontzás, ha nem 
a’ mint a ruhambúl ki vehetik kentek, nyomorúságomban minden némii módon 
szerentsémet próbálni akartam. Már mivel belé tőrőt a késem, most kentek lás
sak, akár mit tegyenek velem, it vagyok -  mindenestül... Élig az, hogy Őke
mének a pénzit viszsza kerítettem, mellyett ugyan az a kakas nyargaló el tsép- 
vén a szomszéd köríve fája alá assott volt. En pedig el vévén most a nyakába 
akasztottam, és hogy e képen tsigaztassék, rendeltem.

Kárvallott M artzi
Emberséges egy ember kegyelmed, László Deák. En kennek azért a jó tétemé- 
nyért, ime, két ui márjast ajándékozok, noha tudom mit ígértem.

Getzi B író
En pedig, ha tetszik őkemeknek, a meg holt Cantorunk helyébe fogadom ken
det. Tud-e kend inekelni?

Garabontzás László
Hogyne tudnék, hiszen nám két esztendeig voltam orgona szíj húzó?

Getzi B író
Tehát mit mondanak kentek?

932 tsudál<kozz>lyátok
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9бо Lassú B oldizsár
De azt bizony még érdemli, mert tsak ebbűl-is ki tetszik, hogy jo rántzba fogja 
huzni a fiainkat. ‘S azomba azt-is tapasztallyák, hogy nem tőkkel ütöttek ő 
kégyelmének a fejét. Nem egyszer látott ám ő kegyelme varjut a karón. Próbált 
emberre találánk mi mostanában.

965 G arabontzás L ászló
Én pedig valóban szivessen veszem kentek jó akarattyát, és fogadom azt, hogy 
kedvekre iparkodok lenni, még élek.

Getzi B író
A fizetésről maid oda be fogunk végzeni.

970 SCENA SEXTA ET ULTIMA

(Fertur Pista inter turbam puerorum in trusili curru.)

P ista
Jai jai jai oda vagyok! Ides uram, kedves gazdám, minek előtte meg halok, ké
rem botsasson meg kend!

975 K árvallott M artzi
Dőgőly oda, gaz róka mállal bélelt gonosz tzinkos!

P ista
Meg vallom, vétettem, azért-is látom, hogy semmi kép meg nem halhatok, ha 
tsak meg nem botsattya kegyelmed. Kérem tehát, tekintsen kend utolsó orám- 

980 ban jó szemmel!

K árvallott M artzi 
Eb tekintsen!

JÓ SZÁNDÉKÚ MENYHÁRD
Ei Martzi szomszéd, ne legyen kend olly kemény szivü, vigasztallya meg kend 

985 a szegényt!

K árvallott M artzi
No tehát, no legyen meg botsátva!

P ista
(erigit se medius) Bizony már jobbatskán vagyok.

960 <Peti.Menyhard.Bol.> BOLDIZSÁR 988 PISTA <tum> erigit
962 <se> nem
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990 KÁRVALLOTT M a RTZI
De gaz ember tsak haly meg!

P ista
(recidit) Jai, jai, jai bizony mindjárt meg halok, о kérem uraim adjanak 
mindjának botsánatot!

995 G e t z i B író
Eh veszszen oda, ugy-is eleget szenvedet!

P ista
Jaijaijai!

Getzi B író
1000 Martzi gazda, botsásson meg kend, ime én ipen meg engedek neki!

K árvallott M artzi
Noha a gonosz nem érdemli, de kegyelmetek kedvéért nem bánom.

P ista
De bizony már semmi bajom sints, azonba kenteknek elsőbe jo akarattyát 

loos köszönöm. Ti pedig iffiak tanullyatok ‘s példát vegyetek az én szerentsétlen 
sorsomról, melly nagy gyalázatban és veszedelmekben szokta azon iffiú magat 
keverni, aki mindjárt iffiuságának zsengéjében a fertelmes lopásra adja magat! 
Ti azonba kegyelmes, Nagyságos, Tekintetes és többi tiszteletre méltó urak, ha 
tetszettünk, tapsollyatok!

A MŰ ADATAI

A mű kézirata a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában található jelzete: Ms. For. 
5. 87. A „Manuscripta varia” c. kötetben maradt fenn, a drámát a kéziratos kötet utolsó előtti 
egységébe másolta be tisztázatként a szerző. Terjedelme félíves papíron 11 oldal (ff 275v-285r). 
A kéziraton csak a Vég Játék cím van feltüntetve, a jelenlegi címet Perényi adta a darabnak a főszerep
lő nevéről. A dráma a 18. században nyomtatásban nem jelent meg, modem szövegkiadását Perényi 
József készítette el (P erén y i, 1936. 7-31.). A darabról írt bevezetőjén kívül Kolozsvári János és 
Demeter Júlia írt érdemben a szövegről. (K o lo z sv á r i 1938. 35-37., K iliá n  1994. 375., D e m e te r  1993. 
34, 39,42-47., D e m e te r  1995. 55, 59, 62-64.)

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A darab szerző-rendezője Hagymási Imre, életrajzát 1. a 17. számú darabnál.

1007 iffiuságá<tul>nak 1009 [A lap alján] 20 Julii 1775 Vádi
1008 kegyelmes <Pűspök> Nagyságos
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FORRÁS

A mű közvetlen forrását jelenleg nem ismerjük, eredeti darabnak látszik. A furfangos garabonciás 
diák témája nagyon népszerű volt a 18. század második felében. A téma típusait Kilián István (K iliá n  
1988. 415—419.) és Amedeo di Francesco (Amedeo di F ra n cesc o -А п ап п а  Q u a ra n to tto  2000. 
368-386.) elemezte, ez utóbbi tanulmányban nagyon részletes bibliográfiát is találunk a garabonciás 
diák alakjával foglalkozó magyar szakirodalomról. Hagymási darabja a garabonciás diákokról szóló 
népi hiedelmek teljességét, teljes eszköztárát bemutatja. Eszerint a garabonciás 12 vagy 13 osztályt 
végzett (az ördögnél), tud sárkányon és kakason lovagolni, varázslatait egy nagy rongyos könyvből 
olvassa ki, az ellenségeinek ki tudja folyatni a szemét, jégesőt és vihart tud támasztani. Garabontzás 
László azonban mindennek a paródiája: nem 12 osztályt végzett, hanem 12 iskolából csapták ki, 
varázsolni, rontást hozni nem tud, de abból él, hogy kihasználja a parasztok félelmét és hiszékeny
ségét. Végül ő is jó útra tér: kicsapott diákból a falu iskolamestere lesz, csavaros eszével, furfangos- 
ságával érdemelve ki az állást. A magát garabonciás diáknak kiadó leleményes kicsapott diák alakja 
két másik iskoladrámában is felbukkan: Jantsó Ferenc (?) „ K in cse s  N a so  b á lt  r e n d e z ” c. minorita da
rabjában és az ezzel szoros összefüggésben lévő jezsuita darabban, Iliéi János T o rn yo s P é te r c. 
komédiájában (1989. 681-740 és 1994. 445-499.).

A garabonciás diák jegyeit mutatja a L eon in u s é s  L eo n in a  c. minorita darab közjátéka is, mivel 
György deák vénasszony-fiatalító varázslatokat tud kiolvasni egy nagy könyvből. Garabonciás diák
hoz hasonlít Syntapsius, a S to la n d er  a  b á lb a n  c. minorita darab egyik szereplője is, aki képes arra, hogy 
egyszerű parasztembereket „esztelenciás” urakká varázsoljon (K iliá n , 1988. 493-510. 511-553.). Ha
sonló motívumokat a T ökm ag F ilkó  c. jezsuita darabban is találunk (J ezsu ita  isko la d rá m á k  1995. II. 
633-681.). A téma népszerűségét mutatja Tito Brezovacki varasdi pálos tanár darabja a „Matijas 
Grabancijas dijak” is, amely 1804-ben keletkezett. (Amedeo di F ra n cesc o  -  Anna Q u a ra n to tto  
2000.). Hagymási jól tudott franciául, és egészen biztosan ismerte Moliére vigjátékait. A G a ra -  
b o n tz iá s  L á sz ló  záró jelenete sok hasonlóságot mutat a „ S ca p in fu r fa n g ja i ” c. vígjáték (egyébként már 
Plautusnál is meglévő) utolsó jelenetével.

ELŐADÁS

A darabot 1775. augusztus 13-án, vasárnap mutatták be gróf Almási Ignác generális és Salbeck 
Károly címzetes püspök, püspöki helynök jelenlétében.A kézirat legalján apró betűs bejegyzés 
olvasható: 1775. július 20. Perényi szerint ekkor is előadták a darabot, szerintünk azonban va
lószínűbbnek látszik, hogy a dátum a kézirat elkészültét vagy lemásolását jelzi. Eszerint Hagymási 
1775. július 20-án fejezte be a kéziratát, így három hét maradt a betanítására. A szereplők közül 
hárman Hagymási saját osztályának, a syntaxisnak a tanulói voltak (13-14 évesek), a főszereplő, 
László József 21 éves rhétor volt. A Hagymási által rövidítve megadott nevek többségét a váci L ib e r  
J u ven tu tisb ó l sikerült azonosítani. (Pest Megyei Levéltár, Váci osztály, Vác, jelzete: XII/14.22. köt.) 
A D ia r iu m  D o m u s V a c ie n s is 1769-1809 (jelzete: V. 237/1) sajnos egyáltalán nem ír az 1775-ös 
évről.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A darab kézirata jól olvasható, tiszta, autográf kézírású, javítás kevés van benne. A kötet össze- 
fűzésekor a lapszélek egy része megsérült, néhány latin szerzői utasítás olvashatatlanná vált. A szerzői 
utasítások, a scénák és actusok a szövegben mindenütt alá vannak húzva. A szerepnevek rövidítve, 
aláhúzva, folyamatosan írva jelennek meg a szövegben, a rövidítéseket feloldottam. Az eredeti 
szövegben a mondatok többsége kisbetűvel kezdődik, ezeket nagybetűre javítottam. Kijavítottam a 
Pista szerepnév-írását is, ez ugyanis kivétel nélkül kisbetűvel fordul elő a szövegben. A kéziratban 
található közmondásokat, szólásokat egy későbbi kéz (valószínűleg Perényi) ceruzával aláhúzta, ezt
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nem vettem figyelembe. A szerző az új szereplők megjelenésekor a lap szélére beszúrta a szerepet 
játszó diákok nevét, a szereposztást ennek alapján rekonstruáltam. A kézirat negyedik oldalán tízsoros 
latin nyelvű szövegtöredék olvasható. A lapszél levágása miatt a szöveget nem lehet rekonstruálni.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

17 a ita to s  isk o lá k h o z -  a kegyesrendi, piarista iskolákhoz 
17 izro m b a n  -  ízben
22 F o rm io  -  Phormion, peripatetikus bölcselő, Hannibált akarta megtanítani a haditudományokra -  

átvitt értelemben olyan embert jelent, aki azt akarja tanítani, amihez nem ért.
35 A lm á s i g e n e rá lis -  gróf Almási Ignác (1723-1804) lovassági tábornok
36 S za lp e k p ü s p ö k  -  Salbeck Károly. 1757-től váci nagyprépost, címzetes püspök, püspöki helynök. 

1776-tól szepesi püspök. 1787-ben halt meg.
47 tö k k e l b é le l t  f e jű  -  ostoba
49 ök rö n  d ed eru n t -  a Circumdederunt kezdetű bűnbánati zsoltár parafrázisa 
52 fe k e te  le v e s  -  1. fekete kávé 2. disznótor idején, disznóvérből készített sűrű leves 
60 ts é p te  -  csípte 128 d e szk a  á ru lá sra  a d ta  m a g á t -  meghalt 

123 in o k o zá s  n é lk ü l -  habozás nélkül (L. még a 419. sort!)
131 o d a  va n  s zö szö s tü l tsö p ű s tü l -  oda van mindenestől (tsöpü -  kenderkóc)
139 a b a  -  posztóféle
143 k o tz ip ó r  -  haszontalan, semmirekellő 
143 k özőpsz.ő rű  -  középszerű, közepes 
164 lo p a n g v a  -  lopakodva
179 n em  ú g y  ve r ik  n á lu nk  a  c ig á n y t -  nem úgy van az
210 f i r t z e l t  -  férceit
216 tsá v á b a  v a ló  -  gazember
219 tő s tin t  -  tüstént
223 h even n yéb e  -  hevenyében, gyorsan
234 m eg  e s ik  n ek i -  kútba esik, lemondhat róla
238 h o p p á sz  f i l iá s z  -  diák halandzsaszöveg
254 h o sszú  k e rek e t n em  ve te k  n ek i -  nem részletezem, rövidre fogom
280 r é s z e d  lé s zen  a  c ib e r é b e  -  közöd lesz hozzá, részes leszel benne (cibere -  korpaleves)
282 k ő ző lé t -  közelít
344 A zd ru b á l, B ee lp h eg o r, B e rze b u d  -  az alvilág szellemei, ördögök 
354 p a ts z á m  -  pálcám (L. még a 365. és a 832. sort!)
389 p ó tr a  -  poltura, poltra. Pénznem, értéke fél garas, másfél krajcár. 1761 és 1790 között általánosan 

használt pénz.
429 m e n d e rg é s -  mennydörgés
437 e l n a so lo k  -  elmegyek
442f é lé r t  -  fillért
445 lé d é r tz  -  rossz szellem
448 k a la fm ta  tse le fen d i -  csalafinta
484 á lé to m  -  vélem
505 nam , nám  -  lám
509 d e lib e ra tu m  e s t  -  el van határozva, döntés van róla
510 p u n ctu m  s a t is  -  éppen elég
516 tö r té n e tre  -  történésre, eseményre
528 n em  e s ik  p o r b a  a  p e ts e n y é d  -  megkapod, ami jár, nem vesztesz vele 
590 k a b a  e lm é jű  -  kába, bolond 
691 Iz ig ere s -  cégéres
707 co ra m  m e  G reg o riu s  G e r g e ly  -  szemem láttára, előttem, jelenlétemben 
707 e lü t deliberatum est- előtt elhatároztatott
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769 p e m e t -  hosszú rúd végére kötöttt, szalmából, pemetefűből készített csutak, seprű, amivel a ke
mence belsejét tisztítják kenyérsütés előtt 

798 k o m o d y iá t -  komédiát
856 h a ra szo ln a k  -  visszautalás az előző sor hara szaszasza szavaira 
861 e s z te r g á b a  f a r a g o t t -kemény, akaratos 
976 ró k a  m á lla l b é le lt -  kétszínű, ravasz ember
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ELŐRE VALÓ BESZÉD

Hogy Hazánkhoz viseltetett szives indulatinkat nyilván meg mutatnánk, egy né
mely szomorú játékot az Haza fiák kedvekért Magyar Nyelven akartunk ki adni. És 
én e végre Fő Tiszteletű Tekintetes Nemes egyházi, s világi renden lévő Úri sze- 
méllyek s több érdemes Halgatok, előre hozzátok küldettem: hogy minek előttö az 
játékhoz fognánk, annak sommás értelmét rövideden meg magyaráznám. A Romai 
Krónikákban több emlékezetre méltó történések közt Írva vagyon Stiliconak, ama 
hires és Nevezetes Romai fő Vezérnek azon veszedelmes párt-ütése, mellyet ő 
Honorius, akkorbéli Romai Tsászár ellen ütőt. Hogy tudnia illik ezt tulajdon fiához 
viseltetett mod nélkül való nagy szeretete anyira el ragatta, hogy amidőn ötét erő
szakkal a Romai Birodalom föliben akarná helyheztetni, nem késlett Alaricussal, a 
Romaiaknak halálos ellenségével törvénytelen frigyet kötni Honorius ellen, kinek 
kisded gyermekségétül fogva szerető attya volt, hogy őtet ország fő székétől s egy
szersmind életétűi is meg fosztoná. De amidőn ezt allattamban való fortély mester
séggel el akarná veszteni, tulaidon maga fiát a Császár helyett véletlen történetből 
öltő meg. Mi tehát ma ezen gyilkos Atyának fortély igyekezetét, s egyszersmind 
szerencsétlen fiának is lett szomorú halálát akarjuk itt előttetek le rajzolni, hogy 
tudnia illik, ez által azon szives indulatinkat, mellyel hozzátok viseltetünk, ki mu
tatnánk, és hogy mi nékünk is ez által a tisztes és módos szollásban, tselekedetben, 
és magaviseletben valami gyakorlásunk lenne.Legyetek azért egy kevéssé várako
zással, ezentúl el kezdjük.

SUMMÁJA A DOLOGNAK.

Stilico, tulaidon fiához viseltetett mod nélkül való vakmerő szerencsétűl oly 
anyira el ragattatott, hogy őtet a Romai Birodalomnak Fejévé erőszakkal igyekez
ne tenni, és e végre nem kételkedett Alaricussal, a Gothiai Királylyal fertelmes szö
vetséget ütni Honorius Császár ellen, kinek helyében tulaidon fiát nagy törvényte
lenül akarta helyheztetni. így tehát akinek kisdedségétül fogva nevelő Attya volt, 
az ellen végtére pártot ütött, de igen szerencsétlen ki menetellel, mert mind magát, 
mind vitézi erkölcseit, érdemlett, Jó Nevét, s mind még ezeknél kedvessebb, fiát 
egyszersmind el vesztette.

4 Tiszt. Teként. 28 <ma> az ellen
15 tulaido
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ACTUS PRIMUS

SCENA PRIMA 

Stilico, Eucherius, Hudinus.

St iu c o
Látom, fiam, hogy meg keserettél, s erővel kezedbül ki ragatt országlo pálczá- 
dat nem tsak fájdalommal,de sokszor könyves szemmel is viseled. Mely ugyan 
nékem is még anyival inkább sértegeti meg sebeséttetett szivemet, mennél ked- 
vesb magzatom valál, s mennél inkább én is ditsőségedre, s fői magasztalásodra 
igyekeztem! De azomban szüntesd fájdolmadat, légy jo reménségben, Stilico 
vagyok, a Te Atyád!Azért atyádnak is mutatom magamat, s meg nem szűnöm 
addig, miglen sok fárotságimmal érdemlett országi birodalmamban tégedet, fiam, 
leg először is nem helyheztetlek!

E ucherius
Ah, Atyám! De mint reménlhetem én azt magamnak, midőn mindenek felül oly 
gátok vettettek élőnkben, melyekben át nem hatolhatunk semmi képpen.

Stilico
De mit vélsz, fiam! Vallyon mellyik volna az az erős gát, és akadály, mellyet 
Stiliconak hatalma, s ereje fölül nem haladná, ha tsak fegyverét s erejét közben 
tészi?

E ucherius
Úgy Atyám! Nékem is ugyan meg kőll ismémem az Te hatalmadat, mellyet az 
egész világ félve tsudál, és retteg, azért, ha fegyverre szállana a dolog, nints két
ségem benne, hogy nem tsak Alaricusnak széles tartományi, de még a Romai fő 
birodalom is rövid nap alatt pálczád alatt meg hajlana, de már most ily kömyül 
álló dolgok közt, mellyek még tsak baj-vivást sem szenvednek, mit már többé 
ígérhetünk magunknak?

Stilico
És miért? Avagy mellyek azok az akadályoztató kömyűl álló dolgok? 

E ucherius
Magad látod azokat, Atyám! íme a Romai birodalomhoz már semmi remén- 
ségünk nem lehet, minek utánna már egyszer örökösö születtetett, úgy Gothiábul 
is, mellyet a Romai birodalmunk helyet fegyverünk s hatalmunk alá engedett 
Honorius, amint hallom, ki marattunk, mert most uj szövetséget űtöt Alaricus a 
Császárral, igy tehát sem egy, sem más részrül nints mit vámunk!

31 Paulus Diaconus [Apróbb betűvel, aláhúzva odaírva a 45 hatlatunk 
sor alá.]
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Stilico
Élig már, Fiam! EligINe indétsd továbbá boszu állásra föl indult haragomat, ha
nem amint mondám, légy jó reménségben, mert meg mutatom, hogy fői ma- 
gasztalásodra igyekező atyád légyek! Azért meny el most s vigasztald magadat, 
mert nem szükség néked azt tudni, amiket én készéttek, ámbár mindeneket a te 
kedvedért készéttek.

SCENASECUNDA 

Stilico, Hudinus.

Stilico
Ezt tehát érdemli tőled Honorius, az az én hiv szolgálatom! Ezt érdemli éjjeli s 
nappali melletted való fáradhatatlan vigyázásom? Ezt érdemli kisded korodtul 
fogva általam lett megtartásod, föl nevelésed s e felséges Romai fő birodalomra 
való meg tartásod. Ezt érdemlik Országodért föl vett, számtalan ellenségeddel 
való tsatáim, s vér ontó fegyverek közt való bajvivásim s életem veszedelme, 
hogy végtére felejdékenségben essenek nálod minden fárotságim, munkáim s jó 
téteményeim? Jól vagyon: értem a játékot, de továbbá ugyan egy általam lett 
Császárnak sem lészek bolondja! Hudinus, egyedül tsak az Te hitedet és sőrény- 
ségedet kévánom!

Hudinus
Stilico, Fő vezér! Amely hozzád való hivségemet mind eddig tapasztaltad, az 
ugyan ez után is főn marad bennem, mert a Te szerentsédért szerentsémet, vére
met s életemet föl áldoztam. Azért parantsoly vélem, mint leg hivebb szolgád
dal!

Stilico
Soha ugyan hitedben meg nem csalatkoztam, azért bátran, megboszontatott 
szivemnek el tökéllett rettentő végzését ki nyilatkoztatom!

Hudinus
Bátran szólhatsz, mint magadnak!

Stilico
De előbb értsd meg a dolognak méltatlanságát: jól tudod azt magad, Hudinu- 
som, mely sok vesződséggel, baj-vivással s vérontással is tartottam, neveltem s 
polczra emeltem tatsko gyermekségétül fogva Honoriust, úgy hogy önnön ma
ga, midőn még józan elmével volna, meg ismérvén véle tett sok jotéteményi- 
met, hála adó képpen Romai birodalmat nékem s maradékimnak ajánlaná, ha 
örökös nélkül történnék halála.

67 hamen 79 verre
69 is [Föléírással beszúrva]
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100 HUDINUS
Kár is, hogy ily nagy szivű vitézi vérre nem szálhatott a Fő Birodalom!

Stilico
Én még is boszonkodás nélkül szenvettem árván hagyatott jeles érdemimet, fő
képpen minek utánna láttam Fölséges Székének örökösét. Hanem midőn fegy- 

105 verem alá vetette volna Alaricust országával együtt oly ajánlással, hogy ha an
nak hatalmát meg törném, egyszersmind országát, pálczám alá vetné minden 
Birodalmit. Evvel én, hamint még a szerentse koczkáján állót is minden remén- 
ségem, meg elégettem, mind azáltal bizván vitézeimben s fegyveremben. Ha 
nem most ujjonnan hallom, hogy Alaricussalis uj frigyet vetett, és igy engem 

no minden bizodalmamtul meg fosztott, ezt tehát, ezt az hálaadatlanságát, ezt a 
méltatlanságot meg nem emészthetem magamban. Ezen tsufságért s meg tsalá- 
sért boszut állani Honoriuson, el tökéllettem magamban.

H U D IN U S
Ezt ugyan méltán tselekszed, mely szándékodban én, Stilico, utolsó csöpp vére- 

И5 mig segedelmedre lészek.

Stilico
Nagyra bötsülöm hivségedet, hallyad azért, mint végeztem el én e dolgot ma
gamban: amiben Honorius akart engem bolondá tenni, én szintén abban szándé
kozom néki, nyakát szakajtani: már sok Ízben ösztönözött engem Alaricus véle 

120 való szövetségre Honorius ellen, de mind eddig ötét tsak reménséggel biztat
tam, most tehát követemet hozzá küldöm, ki által is véle való szövetségre maga
mat kötelezem. Attalcussal tulajdon maga követjével végzettem a dolog iránt, ki
nek is ajánlott szüvemet kezem Írásával meg erősítem, mellyet ha hallani fog 
Alaricus, jól tudom, azontúl fegyverben lesz. Ki, ha egy felül Honoriust vija, én 

125 más felül fordulok ellene, és igy mind magát, mind birodalmát hatalmamban vé
szem.

H udinus
Ezt ugyan okossan végzetted, s rendelted is.

Stilico
no Te azért alattomban a katonaságot jo rendben tartsd, hogy minden történetre kész

legyen, és add tuttokra ezen szándékomat más vitézeimnek is, akiknek gondo
lod, hogy veszedelem nélkül ki lehet nyilatkoztatni.

104 Föl. Székének 
108 <bizv> Mind azáltal 
111 <Hus.> Ezen 
114 <min> utolsó

118 <akarla> szándékozom 
123 <alánjot> ajánlót
122-126 Attalussal... tudom s.a.t. [Egy x jel után a margó

ra beszúrva, a végén 8-as jel]
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HUDINUS
Bátran bízz reám mindeneket, mert oly képpen végbe viszem, mint ha önnön 

135 magad ott lennél.

Stilico
íme, az Alaricus kővettye jön felém, éppen jókor, most mingyárt végzek evvel, 
te azomban, amit mondottam, abban járj el.

SCENA TERTIA

140 Stilico, Attalus

Stilico
Éppen szerentsémre történt most véled való létem.

A ttalus
Mi dolog, hogy oly igen kívánatos most előtted személlyem? 

us Stilico
Amint követségednek sok okát hallom, úgy semmit bizonyost arrul még nem 
tudhatok, azért önnön magattul akartam ki tanulni, hogy mitsoda járásban 
vagy?

A ttalus
iso Általam az én királlyom, Alaricus frigyet akar vetni Honoriussal.

Stilico
Frigyet-e? Való ez?

A ttalus
Nints külömben és amint eszre veszem, tetszik Honoriusnak ezen kívánsága ki- 

155 rályomnak.

Stilico
Tehát igy játszik e vélem az az hite szegett Gothus?
így tartya-e meg parolyáját, s hittel erősétett fogadását, hogy amidőn engem föl 
gyújtott Honorius ellen, akkor maga a társasságtul el állyon, s frigyet avval ves- 

160 sen, kit mint Nékem, mint önnön magának tette ellenségévé.

A ttalus
Ne véld azt, Stilico, hogy Alaricus hitet szegett, vagy álnok volna ajánlott hiti
ben, sőt igen is álhatatos mind eddig, és kész mindenekre, mellyeket tőled kí
vánt.
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Stilico
Mi oka tehát, hogy békességet kér Honoriustul?

Attalu s
íme lássad szive titkát és szándékát, mellyet önnön maga kezeivel néked meg 
irt: ha reá akarsz állani...

Stilico  (fö l n y ittya  a le ve le t.)
Nem tudom én ezt az Írást olvasni.

A ttalus
Ad nékem tehát, én minden fortély nélkül meg magyarázom: „Tsudálkozol 
avagy talán boszonkodol is Stilico, hogy én békességet Honoriustul kérjek, ki 
ellen indittando hadi társasságra eddig szüntelen untattalak: úgy vagyon, mert 
magam veszedelmével már félre vonulok, mint hogy sokszor benned vetett 
heában való reménségem meg tsalt, melytűi méltán már tartván, uj szövetséget 
Honoriussal kénszeréttetem ütni, mely ha néked nem tetszik, ály föl mellettem 
Honorius ellen, és én mind halálig híven segétségedre lészek. Ki ellen ha szer- 
entsések lészünk, néked engedem az egész Romai birodalmat, az egy Sicilián 
kivűl, ha pedig talán félsz Ígéretednek meg felelni, meg bocsáss, ha én is más 
móddal szerentsémet keresem.”

Stilico
Éngem tart e tehát Alaricus egy hitegető, álhatatlan, csalárd férfiúnak? Sajnál
nám valóban, ha illennek találtatnám! Hogy pedig enyire halasztám tett ajánlá
somat, oka az, hogy alkalmatosb időt vártam mindenkor, de ha igy van a dolog, 
hogy ily bal ítélettel felőlem ne legyenek, ime ajánlott hitemet tulaidon kezem 
írásával, s petsétemmel meg erőséttem... (itt levelet ir Stilico.) Ezt adjad kirá
lyodnak, és mond meg szóval is, hogy mennél előbb segétségemre siessen, mert 
én még az étzaka el kezdem bajvivásomat Honoriussal.

A ttalus
Kívánságod szerént mindeneket végben viszek, tsak még váloszát várom követ
ségemnek.

SCENA QUARTA 

Stilico maga.

Stilico
Nem szenvedem már továbbá hálaadatlan szemtelenségét a büzke gyermeknek, 
boszuért boszut fogok rajta állani, és ha meg nem tudott ismémi mint nevelőjét,

171 Írást <magyarázni> olvasni [A szerzői utasítás a mar- 179 <is legottan> mind
góra beszúrva.] 188 [A szerzői utasítás a margóra beszúrva.]

175 társasság<nak> ra [Föléírással javítva.] 193 [A margón] 3a [A Claus- darab jelenetének sorszáma.]
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gondviselőjét és Attyát, maid meg fog ismémi mint hatalmas Urát és fejedel- 
200 mét. Akkor jut maid még sirván eszébe helytelen tselekedete, midőn rettegve 

fogja szemlélni boszu álló kardomat, mely eddig védelmezésére híven szolgált, 
most ellenben vére öntésére igyekezni... De vallyon mitsoda zaj ez?

SCENA QUINTA 

Stilico, Eucherius, Thermantius

205 E ucherius
Thermantius! Thermantius! Ne fély már semmit is.

Stilico
Ez Eucherius szava.

E ucherius
210 Jer menyünk már bátran: ime már gyilkos ellenséged tulaidon vérében halva 

fekszik.

Stilico
Boldog Isten! Mi dolog ez? Te vagy e Fiam?

E ucherius
215 Ah szerelmes Atyám, én vagyok, igen is, én vagyok!

T herm antius
Oh, kedves Eucheriusom! Engedd lábaidhoz borulnom, hogy halhatatlan nagy 
jo voltodat hozzám had hálálhassam meg.

E ucherius
220 Kely föl szerelmes Thermantiusom, s örül inkább szerentsénknek!

Stilico
Fiam, meg nem foghatom ez hirtelen való változást, vérrel föstöt irtóztato kar
dod, meg változott színetek! S szokatlan beszédetek rebegö félelmet, ama meg
gy özhetetlen nagy haraggal egy aránt keverik s változtattyák bennem.... de mit 

225 rettegtek? S mit álmélkottok?

T herm antius
Oh, Stilico, veszedelmes esetünknek rettenetes képzése most is mind ijeszti el
mémet.

199 <Attya> gondviselőjét 205 <THES> EUCHERIUS
202 [A margón] 4a
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230 E ucherius
Hidd el, Thermantius, hogy még az hajam szála is emelkedik, amidőn meg gon
dolom, és még most inkább irtózom, mint sem midőn azon veszedelemben for- 
godnék.

Stilico
Mongyátok meg tehát kitűi még féltek? Mert miglen tsak karomat birom, vé- 

235 delmezéstekre lészek. Mutass reá tehát, fiam, ki volt az, aki lest vetett ellenetek? 
Leg ottan ezen kardal a lelkét is át verem!

E ucherius
Nem szükséges Atyám! Már elég boszut állott azon az én kardom!... Lássod 
szerelmes Atyám! Ez annak a dühös gyilkosnak vérével vagyon bé föstvö.

240 SCENA SEXTA

Honorius, Stilico, Lucius, Thermantius, Eucherius.

H onorius
Thermantius ellen mérészlett e valaki fegyvert fogni?

LUCIUS
245 Úgy vagyon fölséges Császár! És nagyon félek, hogy valamely veszedelem ne 

történt légyen rajta, mert iszonyú képpen ellene rohant.

H onorius
Gonosz, átkozott, vakmerő gyilkos!

T h erm antius
250 Mint ha Atyámat hallanám szollani!

H onorius
De hogy mérészlettetek ti vitézek nélkül ki menni?

Lucius
Nem valánk mesze, mert itt mingyárt a kapun kivül ellenünk támodot.

255 T h erm antius
Amint értem már hírül ment néki az én esetem.

H onorius
Hát te gonosz Istentelen! Miért hagyád el őtet, avagy nem volt-e valaki, ki ötét 
védelmezné?

240 [A margón] 5a
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260 Lucius
Mert láttam elégtelenségemet a védelmezésre, azért inkább tőled akartam sege
delmet kérni, hanem amidőn hozzád futnék, visza tekénték, és látám Eucheriust 
annak védelmezésére oda szaladni

H onorius
265 Jaj! Oda vagyok! Vezess frissen arra a helyre, hogy gonosz ellenségén szerel

mes fiamnak boszut álhassak, avagy magamat is véle egy sirban tégyem.

T h erm antius
De hogy álhatom meg hogy Atyámat ily képpen szenvedjem érettem emésztőd
ni?... Ah Atyám! Be nem reménlettem tsak rövid idő előtt is, hogy többé fiúi 

270 kötelességemet tégyem hozzád! Engedjed meg egyszer meg tsokolnom kezeidet!

H onorius
Tehát élsz még szerelmes fiam! Jöj, had ölellyelek meg! Életben látlak e még té
ged is kedves Eucheriusom?

E ucherius
275 Élek igen is, szolgálatodra fölséges Császár.

H onorius
De mit volt félnem, amidőn Te is vélek valál, édes hiv Atyám, Stilico!

Stilico
De volt mitül félni Fölségednek, mert magam is oly anyira meg rettentem, hogy 

280 mind ekkoráig j ol magamhoz nem térhetek.

H onorius
Vallyon oly hatalmas volt e az a ellenség, hogy még Stiliconak is meg próbálná 
vitézi erköltsét?

T h erm antius
285 Ah Atyám! Szerentsések lehettünk volna, ha tsak Stiliconak jobb kezét is láthat

tuk volna.

Stilico
Nem valék én vélek Fölségeí Császár, hanem midőn itt egyedül sétálnék, hallék 
nagy zőndűlőst és egyszersminsd az ifjú Hercegnek veszedelmét, arra oda fu- 

290 tok, de már akkor vérében fekütt a gonosz lator!

H onorius
Oh egek! Most inkább meg rettentem! S mind szabadulhattál meg tehát fiam, 
erőszakos fegyverétül azon gonosz fenevadnak?

288 Föls.
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295

300

305

310

315

320

325

T h erm antius
íme, Eucheriusnak köszönhetem életemet, ki midőn látná veszedelmes ügyemet, 
önnön magát érettem eleibe vettette, amint hogy ö szerentséssen meg is öltő.

H onorius
Oh, életemnél kedvesb Eucheriusom! Mivel hálállyam meg a különös nagy ér
demedet, midőn nem kételkettél magad életét fiam életéért ily halálos veszede
lemben adni?

E ucherius
így köllött tselekednem, hogy az magam életét meg tartsam: mert tudjuk azt, 
hogy a köz nép élete a fejedelmek életétül fügjön.

H onorius
És hogy jöhettél oly frissen a segétségére fiamnak?

E ucherius
Hogy itt el végzém Atyámmal beszédemet, szándékoztam bé menni az Ifiu Her
cegnek látogatására, látám pedig a folyosorul ötét erössen küszködni egy vala
kivel, és magánossan, az inast pedig szaladni: nem vélém tehát tréfára a dolgot, 
oda futok, és amidőn ötét védelmezni akarnám, oly szerentséssen ellene irányoz
tam kardomat, hogy midőn ö ingyen sen vélte, át szegeztem őtet, és leg ottan a 
vér el borétotta kardomat s maga is föl fordult.

H onorius
Oh, Eucheriusom! Ez ugyan halhatatlan és ritka erkőlts! Azért az egekre mon
dom, hogy jeles érdemidet háladatlan nem hagyom! De mitsoda vakmerő, ke
gyetlen, gonosz fene állat volt az, ki erre merte fejét vetni?

E ucherius
Azt nem tudhatom, mert idegen személynek láczatot lenni, mint hogy még az 
öltözete sem jelentett Romai embert.

Stilico
Már errül én magam is gondolkoztam, de mint hogy ily fényes nappal a város 
közepett és fejedelmi vér ellen mert rohanni, nem vélném, hogy az ami né
pünkből való volna, mert ugyan is mitsoda okbul ö oly alkalmatlan időben és 
helyen az Ifjú Herceg ellen támadott volna, meg nem gondolhatom, kinek más 
több és sokkal jobb alkalmatosságga lehetett volna, annak el vesztésére, tehát 
ellenségi fortélynak láczatik lenni, akinek minden várokozás és idő hallasztás 
késő.

314 <el> erkőlts 315 kegyetlen [Föléírással beszúrva.]

946



H onorius
Okossan vélekedsz Stilico, nékem is úgy tetzik, hogy ha a mi féléink ily go- 

330 nosságra akartak volna vetemedni, alkalmatosb időt és modot kerestek volna, el 
szánt vakmerőségeknek bé tellyesétésére. Azért ellenségi merészség ez, és nem 
egyébnek fortélyos találmánnyá ez, mint sem a Gothia béli követnek, de jól va
gyon: ime, ti egek, bizonyságtok lésztek, hogy Alaricusnak törvénytelen hite 
szegett fortéllyát boszu állatlan nem hagyom. Azért ezentúl hadat üzenek néki, 

335 kin ha szerentséssen fogunk diadalmaskodni, annak minden országát az én Bi
rodalmamnak egy némely részével igaz hivségedért néked engedem, Eucheriu- 
som!

T h erm antius
Én pedig szerelmes édes Barátom, minden szerentsémet, méltóságomat, maga- 

340 mat, sőt még ezeknél drágább életemet, melyre most te általad ujjonnan láczat- 
tam születtetni, Néked, s Boldogságodnak mind örökre föl áldozom s kötele
zem.

E ucherius
Érdemetlen vagyok én erre Kedves Thermantiusom!

345 H onorius
Igen is érdemes, hanem most jőj vélünk.

SCENA SEPTIMA 

Stilico maga.

Stilico
350 Oh nagy fölségű! Oh Fő méltóságú Császári fejedelem! Oh különös, Nagy Ke- 

gyességű s Kegyelmű Honorius! Tehát amidőn oly bötsülendő te előtted Stilico 
vére, akkor én a Te véredet oly méltatlan szomjuhozzam? Tehát amidőn oly 
tisztelettel és szeretettel vise/fetel Nemzetemhez, akkor én dühös fegyvert fog
jak ellened? S ártatlan véred ontására igyekezzem? Oh, gonosz, oh hitetlen, oh 

355 hálaadatlan párt-űtő Stilico! Mitsoda dühösség ingerlesztette erre meg bomlott 
elmédet? Ismerd meg, ismerd meg gonosságodat, mert méltatlan tselekedet ez, 
egy nevezetes, fö vitézhez! Élyen, élyen Honorius, s hallyon meg inkább Stili
co, mint sem Honorius ellen valaha a kezét föl emellye!

332 <agyafurt> fortélyos 353 viseletéi
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SCENA OCTAVA

360 Stilico, Hudinus, Maxentius, Sargus, Rullus.

HUDINUS
Ime itt vágynak Stilico, a fő vezérek! Kik készek minyájan parantsolatodra. 

M axentius
Mit végzett tehát Honorius?

365 R ullus
Inkább mi szándéka Stiliconak? Kinek parantsolattyát mindég nagyobra böt- 
sülöm én, hogysem Honoriusét, mert ez alkalmatossabb volna orsot pergetni az 
Aszonyok közt, hogy sem a Romai birodalmat igazgatni.

Sargus
370 Nyilatkoztasd ki tehat Stilico szándékodat, mert Hudinus igen homályossan 

szollott.

M arentius
Akarod e tehát, hogy kardot rántsuk Honorius ellen? Parantsoly vélünk, mert mi 
mindenekre készek vagyunk.

375 R ullus
Én is az egész táborommal párántsolatodat várom!

H udinus
Már most bátran szolhacz Stilico, mert nyilván ki tanultam e fö vitézeknek 
álhatatosságokat és hiteket.

380 Stilico
Meg meritek e tehát hittel is ajánlandó hivségteket erősétteni?

S argus 
Meg merjük.

Stilico
385 Huzza ki tehát ki kardját, melyre esküdjek az én szavaim szerént. (Esküdnek.) 

Esküszöm ezen ki vont kardra, vezérem nevére s tulaidon magam életére, hogy 
ezen fegyverrel fog gonoszul el veszni, valaki a Császár ellen kezeit meri föl 
emelni. Most tehát menyen ki ki maga táborához, és amire esküdött, azt híven 
meg tartsa.

385 karját 385 [A szerzői utasítás a margón beszúrva.]
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390 Sargus
Meg nem foghatom a parantsolatodat Stilico.

Stilico

Megemlékezzen mondom, ki ki le tett hitérül, azomban menyetek el.

395

SCENA NONA

Stilico, Hudinus.

HUDINUS
Ezt valóban tselekszed e Stilico? 

Stilico
Nincs külömben.

400 H udinus
Mit végzettéi tehát Attalussal?

Stilico
Már semmi közömet többé nem tészem sem Attalussal, sem pedig a Gothu- 
sokkal, egyébb amidőn szemben szállunk a viadalra.

405 H udinus
És ime éppen hozzánk jön.

SCENA DECIMA 

Stilico, Hudinus, Attalus

A ttalus
410 Már el végzettem követségemet.

Stilico
S mitsoda ki menetellel?

A ttalus
Amellyet ingyen sem reméllyettem, mert az egész világ bévett törvénye ellen 

415 még illetlen szókkal is illetett, midőn egy alattomban való ország haboréttonak, 
hite szegetnek, spionnak nevezett, végre pedig még hadat űzeny Királyomnak.

396 <Hudinus> [Föléírással javítva.] Stilico 408 [A margón] 6a
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Stilico
Méltán ezt tselekszi valóban Honorius, sőtt ha tanátsomat kérte volna, azt javas- 
lottam volna néki, hogy kardra hányasson leg ottan, mihelyt birodalmában tsak 

420 lábodat bé tészed is

A ttalus
Mi dolog ez? Magadtul szollasz e Stilico?

Stilico
Igen is hogy magamtul szollok, mert nem követ vagy, hanem egy ország bonto 

425 hamis, álnok, gyalázatos spion.

HUDINUS
Meg nem foghatom e nagy változást!

A ttalu s
Éppen úgy szollasz, mint ha te volnál, ki a Császárt is ellenem oly anyira föl- 

430 gyújtottad.

Stilico
És ne is vélekegy más felül.

A ttalus
Oh Stilico! Kévánnám valóban, hogy meg mutathad azon ország lazzaszto, s bé- 

435 kesség bonto spionságomat.

Stilico
Nem köll meg mutatni, mert anélkül már nyilván vagyon mindeneknél gonosz 
fortélyod, amidőn az Ifjú Hercegnek halálára alattomban való gyilkosokat ren
delnél, kiknek véronto fegyverektül tsak alig szabadithatta meg Thermantiust 

440 előbb az én fiam.

A ttalus
Ebben nékem se hirem, se tanácsom! Azért mitül, mi képpen, vagy ki előtt ment
sem ártatlanságomat, nem tudom, hanem mint hogy továbbá nem lehet késznem, 
azt akarom meg tudni, ha álhatotos légy e adott hited szerént?

445 Stilico
Semmi közöm többé véletek, el mehecz.

A ttalus
Úgy e, tsak anyiban áll e teneked szavadat visza vonni? S egy tsalárd hitegetövé 
tenni? S anyira tartod Te vitézi paroládat meg másolni, s ezzel egyszersmind

418 ezt [Föléírással beszúrva.] 437 <mely> mert [Föléírással javítva.]
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450 vitézlő nevedet, s jo híredet meg kissebbéteni? Sőt anyira bötsülöd tulajdon ke
zed Írásával s petséteddel meg eröséttetett hitedet meghazuttolni? Ez ugyan 
méltatlan tselekedet egy ország s világiul magasztaltatott hires fejedelmi 
vitéziül!

Stilico
455 S Te mered e még Stilicot hazugnak mondani?

Attalus
Úgy köll szollanom, minek utánna önnön magad magadát álhatatlan hited meg 
szegésével olyanná tetted.

Stilico
460 S tehát nem nagyobb hitetlenség volna e az, Császáromnak kötelezett hitem el

len, ellenségéhez hívnek lennem? Én tsak úgy vélem, hogy az Fejedelem bol
dogságáért híven hitetlennek maradni az ellenséghez, az hivség s nem hitetlen
ség legyen.

Attalus
465 Én pedig azt tartom, hogy a fejedelem ellen utöt ellenséggel való szövetséget 

meg hazuttolni, az mind a fejedelem, mind pedig az ellenség ellen való hitetlen
ség légyen, és meg látod rövid idő alatt, Császárodhoz való hiv hitetlenségnek 
mitsoda jutalmát vészed, amidőn az egész világ szeme előtt föl födvö lészen hi
teles hitetlenséged.

470 Stilico
Mi? Föl födvö lészen? Oh, Te Menydörgö ég! Te föld, vagy te feneketlen pokol, 
ály boszut rajtam, s emész m eg, minek előttö ily gyalázatos ki menetelemet lás
sam! Tehát ki nyilatkoztatnád titkos végzésünket, melynek álhatatos meg tartá
sára az ég, és föld keregségében levő teremtményekre eskűttél?

475 Attalus
Hát te meg tsufolnád e már hiteles fogadásodat, mmelynek bé töltésére hasonló 
eskűvéssel magadat kötelezted? Nem kénszeréttetem én is akkor a titok meg tar
tására, mikor te titkos Ígéretedet bé nem töltőd? Azért vagy hitedben álhatatos 
légy, vagy pedig ama hitetlen párt ütök módjára, szerentsédtül, méltoságodtul, 

480 javaidtul s egyszersmind életedtül is gyalázatossan meg fosztassál.

Stilico
Oh mely ki gázolhatatlan kétséges veszedelemben kerültem, mert ha hitemet 
meg szegem, bizonyossan el áruitatom, és igy mindenemtül meg fosztatom nagy 
gyalázatossan, ha pedig tsászárom ellen támodok, az egész világ nyelve alá esem,

457 <hit> álhatatlan
458 tetted <magadat> 
461 ellenségé<n>hez

472 mentelemet
476 tsufolnád e [A margóra beszúrva.]
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485

490

495

500

505

510

515

és ki tudja, úgy is mi lesz vége dolgomnak? Gyötrődöm minden képpen, és mi 
tévő légyek meg nem gondolhatom.

HUDINUS
De mit epeszted magadat? El felejtetted e hogy Stilico légy, avagy talán előbbi 
vifézlő szived el enyészett, hogy Honorius ellen leendő győzedelmedrűl kétség
ben essél? Emlékezzél meg hogy az egész Romai birodalom Te általad áll, te ál
talad tartatik és a Te fordulataidat kőveti, azért akarmely részről bár álly is, az 
utánnad fog hajtani. Tanácsost tehát Honoriust székébül ki vetni s vitézlő jeles 
véredet abban helyheztetni, mint sem ily rut gyalázattal magadot, s édes tieidet 
el veszteni. Az után azt is gondold meg, hogy a Honorius részét követned már ha
szontalan, mert ha egyszer tapasztalni fogja ő ellene való párt ütésedet, azután 
véred ki hulásával bár bizonyétsad hozzá hivségedet, még sem fog hinni, és igy 
tellyessséggel el veszel, azért a bátorságosb félyt váloszad, javaslom.

Attalus
Már tovább nem mulathatok, hanem utollyára kérdezem, mi légyen szándékod? 

Stilico
Ha már enyire ment dolgom, igen is embere lészek fogodásomnak, de alkal- 
matosb időt várok.

Attalus
Ezen étzaka erre leg alkalmatosb fog lenni, mert most az egész tábor föl gyulla
dott.

Stilico
Föl gyullatt igen is, de a Gothus ellen.

Attalus
Könyen Te azt Honorius és Roma ellen támaszthatod, ha tsak akarod, mert mi- 
nyájan a te akaratodtul fűgnek.

Stilico
Még nem vagyok bizonyos vitézeimnek álhatos szivek eránt.

Attalus
El hiszem, főképpen midőn maga a vezér hitében tétováz. Már Stilico ez utolsó 
intésem: válozd magadnak a mellyik tetzik, mert én tovább nem késhetem, vagy 
vélünk kötött hitedet tellyesétsd be, vagy ha nem akarod, holnap tapasztalni fo
god, mit tehet ellened anyiszor tőled meg tsalattatott szívtelen Gothus.

488 <vit.> vitézlő 496 <azért> és igy
493 <It> tieidet [Föléírással beszúrva.] 504 étzak
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SCENA UNDECIMA

Stilico, Hudinus.

520 H u d i n u s

Stilico, látod nyilván való veszedelmedet, mellyet nem tanácsos meg vetned, 
mert most Attalus jo modot lelvén meg tzáfolyásodra, ő bizonnyal végső vesze
delemben fog ejteni.

Stilico
525 Oh vajha soha még tsak meg sem ismérhettem volna ezen gyűlölt, átkozott ál- 

nok nemzetséget. De mitsoda balgatak valék én, ki ezen faragatlan paraszt nép
pel ily veszedelmes és véletlen frigyet kiötöttem?

Hudinus
Már késő bánat ez, hanem kezdett munkádat szükség folytatnod, mert ezen kör- 

530 nyül álló dolgok szerént vagy néked, vagy a Császárnak el köll vesznie. Azért 
magadra s kedves Tieidre vigyázz, Stilico.

Stilico
Oh rettenetes , reménlytelen végezetIMire nem gerjeszted szivemetITi Egek, 
láttyátok, hogy szivem szerént kívánnék Császárom, s édes hazám mellett, hiv 

535 és álhatatos maradni, de ime, ime, erőszakkal köll egy álhatatlan, hiti szegett or
szág bonto párt ütővé lennem. Hanem, ha már igy esett szerentsétlen sorsom, 
hogy Császáromnak ártotlan véréért köll meg förtöztetnem gyilkos kezeimet, 
tsak arra egyedül kérlek, Hudinusom, hogy fiamnak effelül tsak egy szót se 
szolly.

540 Hudinus 
És miért?

Stilico
Mert nem akarnám, hogy őis ezen iszonyú gonosságtul meg főrtőztetnék, s för
telmes kézzel a Romai birodalomnak országlo pálczájához jusson.Én, én szeren- 

545 tsétlen Atya! Magam visellyem irtoztato gyilkosságomnak gyalázatos jegyét, a 
fiam addig maradjon minden makula nélkül.Te azomban meny el, s hívjad elöl 
még egyszer vitézeimet, én pedig Honoriushoz fordulyok, hogy valami fortélyt 
ne indétson alattomban az az álnok Gothus.

548 [A margóra beszúrva] 8a
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550

555

560

565

570

575

580

SCENA DUODECIMA

Honorius, Stilico.

Honorius
Éppen hozzád akartam most menni Stilico.

Stilico
Én is udvarlásodra kévántam lenni Fölségednek, parantsoly azért vélem, hiv 
szolgát fogsz bennem találni mindenekre.

Honorius
Tanátsodat akartam hallani, hogy mit ítélsz végzésem felül. Attalus, a Gothusok 
követtye hozzám jőt, és Alaricus Királyok nevével békességet tőlem kért. Én 
első jelentésére váloszt néki nem attam, hogy véled a dolgot közölhetném, 
azomban a szerentsétlen esete történvén magzatomnak, mint hogy a Te véleke
désed szerént is méltán gyanakodhattam, hogy ez az ő fortélyos practacája lett 
volna, azért amidőn továbbá alkalmatlan kérésével untatna, őtet, mint egy hábo
rúság szerzőt kévánt válosza nélkül visza bocsáttám, és még vakmerőségéért 
királlyának uj hadat üzentem.

Stilico
Éppen az én akaratom szerént esett e váloszt adás: Mert illyen csalárd ellenség
gel barátságot kötni éppen nem tanácsos, annál is inkább, hogy nyilván ki mu
tatta véled teendő barátságának tzéllyát, melyben nem oly anyira maga országá
nak nyugodalmát, mint sem a Te veszedelmedet keressi, amint már ma is ki 
nyilatkoztatta az Ifjú Hercegben álnok szivének mérges fullánkját.

Honorius
Nékem is az időtűi fogva meg engesztelhetetlen gyülölségem támadott azon nép 
ellen és azért el is tökéllettem már magamban, hogy addig fogom vini s fárosz- 
tani kemény nyakú meg hitt tökéllettlen erkőltsőket, miglen hatalmokkal együtt 
egyszersmind nyakokat nem szakasztom.Azért a te sörény s okos rendelésedre 
bízom táboromnak igazgatását s készületét, mert ha te általad kezdődik, tudom, 
hogy szerentsés vége fog lenni. Eucheriusnak pedig minden vitézek fölött való 
fö birodalma lészen az egész táboron, hogy tsak ebben is jeles érdeminek jutal
mát tapasztallya, és hogy annál ditsösségessebben azután Gothián uralkodhas
son, amidőn azt maga sörény vitézi erköltsével hatalma alá veti.

Stilico
Fölséges Császár! Bátran bizz reám, mindeneket, mert oly képpen el rendelem 
táborodat, hogy ha Alaricus az egész Europa hatalmával ellenem száll is, rajtad 
még is győződelmet nem vészen. Hanem akarnám, hogy Eucherius ez halhatat-

563 szerzőt <m> 582 Föl.
565 STIL <Stilico> Éppen 583 cvalamint magad akamácb hogy ha
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585 lan kegyelmedért kezeid tsokolására meg jelennék. Azért engedd meg fölséges 
Császár, hogy őtet elöl hívhassam.

Honorius
Oh Stilico! Kevesebb minden véle tehető kegyelmem az ő hivségénél! Azért 
meg vagyon már ő tőle a tisztelet, az enyim most azt meg háláeni.

590 Stilico (Elfordulva.)
Oh meg érdemelyhetetlen nagy kegyesség! Tehát ily szives indulatu főnek el 
vesztésére fegyverkezik e Stilico? Oh iszonyú, dühös vérszopo! Engedd meg te
hát leg alább, hogy tsak parantsolatodat láthassa.

Honorius
595 Nints ő most itt bent, előbb ki ment Thermantiussal az kertben sétálni... de amint 

látom, iholjönek.

SCENA TERCI DECIMA 

Honorius, Stilico, Thermantius, Eucherius.

Thermantius
600 Jaj, Atyám, egy veszedelmünket más ujjabb s rettenetesebb éri, mint ha valóban 

minden szerentsétlen végezetek fejűnkre esküitek volna.

Honorius
Mi tanált ismét szerelmes fiam?

Thermantius
605 Most hogy a kertben sétálnám valamely isméretlen személy ezt a czédulát bé 

küldöttö hozzám, mellyet hogy el olvastam, a nagy ijedés és rettegés közt tsak 
hogy el nem ájultam...

Honorius
Jaj, oda vagyok! Már látom, hogy nem tsak külső ellenségem, de még ami félel- 

610 mesb, Udvari Népem is halálomra igyekszik.

Stilico
Mi dolog fölséges Császár?

Honorius
Lássad gonosz agyarkodásit Népemnek! Miket nem forral ellenem!

586 föl. 596 [A margón] 9
590 [A szerzői utasítás a margóra beszúrva.]
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615

620

625

630

635

640

645

Stilico (olvassa a czédulát.)
„Igen hálaadatlan kéz fegyverkezik fölséged ellen, mely a Romai birodalomnak 
pálczáját még ezen az etzakán ki akarja tekerni kezéből.” Halhatatlan Isten! Oh 
fölséges Császár! Én egészlen magamon kívül vagyok!

Honorius
Olvasd tsak tovább.

Stilico
Még rettenetesb titkot mondanék fölségednek ha különössen magával szólhat
nék, de most többet imi sem az időnek állapotba, sem a pártütőnek félelme, mely 
az udvarodban igen hatalmas, nem engedi.” És tudod e ki az a párt-ütő? Avagy 
kitül jött ki ez a czédula?

Thermantius
Ez még mind a kettő bizonytalan, mert hogy kezemben adatott leg először könyör
gő levélnek lenni véltem, hogy pedig el olvastam leg ottam kerestettem az embert 
akitül adatott, de már többé nem láczatott: nagy ijettemben tehát ide futék hirtelen.

Honorius
Már mit vélsz, oh Stilico, mit köll nékem gondolnom, kitül félnem, kit, vagy mi 
módón köl távoztatnom?

Stilico
Fölfséges] Császár, hajói föl vészük utolsó szavait ezen írásnak minyájan reám 
mutatnak, mert az én hatalmam a te hozzám való nagy kegyelmedbűl anyira 
nyőlt...

H onorius
Hagy föl az ilyes beszéddel, mert meg bántasz engemet Stilico: gondolod e 
hogy Honorius ily bal Ítélettel lehetne az ő nevelő attyárul? Mind eddig ezer vér 
onto ellenségi fegyverek közt, mint hiv tutorom, a Romai birodalmat számomra 
meg tartottad, most tehát inkább félthetném tőled, midőn önnön magam igazga
tása alatt vagyon?

Stilico
De ki volna tehát én kívülem oly hatalmas a Te Udvarodban?

Eucherius
Ez a dolog ugyan nagy gyanoságot indétt szivemben, azért nem tanácslom egy 
általyában néki hinni, mert ha ily iszonyú gonosságot ki nyilatkoztat, miért nem 
egyszersmind annak szerzőjét is? Veszek el Föl[séges] Császár, hanem ő maga,

615 [A szerzői utasítás a margóra beszúrva.]
618 föl.
619 [A szerepnév hiányzik.]

628 az<t> embert [Föléírással beszúrva.] 
634 Föl.
640 ellenségi [Föléírással beszúrva.]
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az a gyilkos, aki ezt hirűl atta. Azért ö magánossan kívánkozik véled szollani, 
650 hogy annál bátorságosabban s könyebben gyilkos fegyverét melledben mártsa.

S t il ic o
Ez ugyan nem haszontalan gyanakodás fiam!

E u c h e r iu s
Semmi gyanakodás nem haszontalan ollyankor, midőn a Fejedelmek élete ve- 

655 szedelemben forog. Már régen szomjuhozza az az álnak Gothus Honoriusnak vé
rét, könyen tehát egyvalakit el tsábéthatott fölségednek végső veszélyére, azért 
méltó e veszedelmet távoztatni.

H o n o r iu s
De mint távoztassam? Mit javaslasz Atyám? Tehát senkit ne bocsássák e hoz- 

660 zám titkos szollásra?

T h e r m a n t iu s
De ismét tellyességgel meg vetni ezen hir adónak szándékát, az sem tanácsos, 
hát ha valóságot irt?

S t il ic o
665 Ez ugyan meg vallom, hogy kétséges dolog, és mind a két részről félelmes, mert 

elöben botsáttani is félelmes, s ki zárni sem tanácsos.

T h e r m a n t iu s
Én még is javaslonám Atyám, hogy meg halgatnád ötét.

E u c h e r iu s
670 Igenis, de nem úgy amint ő kéványa egyedül, s magánossan, én álhatatossan 

mindenkor melletted fogok maradni, Császár, hogy ha ki gonosz gyilkos elle
ned támodna, leg ottan kezemet, s mellemet eleiben vessem, hogy nékem ontsa 
leg először is véremet, ha ki a tiedet meri oly Istentelenül szomjuhozni

H o n o r iu s
675 Ditsérem jámbor hivségedet Eucheriusom! Azért tanácsodra állok, jöj tehát 

együtt vélem a belső szobámban. Te pedig, Stilico, készen tartsd a vitézeket min
den történetre, és ha tsak leg kissebb zaj fog is támadni az udvarban, gyorsan 
kömyül nézd és vigyázz.

676 ellened ellened 680 [A margón.] 10a
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SCENA QUARTA DECIMA

680 Maga Stilico

St il ic o
Oh egek! Mely irtoztato veszedelmek közt most forgottam! Meg rémült min
den tetemem, és még mi lesz a vége? De ki lehet az az iszonyú, dühös fenevad, 
ki ezt a czédulát ezeknek kezekben atta? Tehát már tulajdon fiam, ámbár tudot- 

685 lan az Attyát ki adja? Oh én szerentsétlen Stilico! Már kinek higyek, midőn sa
ját tulaidonimtul el áruitatom! Kitül ojjam magamat, mikor azt sem tudhatom, 
ki hiv s ki hitetlen légyen hozzám?... Maxentius volt e ez? Sargus e avagy pe
dig Rullus?

SCENA QUINTA DECIMA

690 Stilico, Hudinus, Sargus, Rullus, Maxentius

HUDINUS
Már Stilico mindenek el készétettek.

M a x e n t iu s
Az én katonáim fegyverben álnak.

695 R u l l u s

Az enyimek is tsak parantsolatodat várják.

S a r g u s
Már az enyimek a Piatzot el foglallyák.

H u d in u s
700 De miért állasz itt oly komor tekéntettel, hogy még szollani sem akarsz? 

S t il ic o
íme olvassátok ezt, jó vitézek.

H u d in u s

„Igen hálaadatlan kéz fegyverkezik most Fölséged ellen, mely a Romai biroda- 
705 lomnak pálczáját még ez etzakán szándékozik kezébül ki fatsami.”

S a r g u s
És ki irta ezt? Avagy...

690 [A margón] finis Actus 1 704-705 [A szöveget értelemszerűen idézőjelbe tettük.]
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S t il ic o
Halgas tsak, had olvassa tovább.

710 HUDINUS
„Még rettenetesb titkot ki nyilatkoztatnék Fölségednek, ha különössen magával 
szólhatnék s. a. t.”

M a x e n t iu s
És ki atta ezt az Írást kezedben?

715 S t il ic o

Maga a Császár.

R u llu s
Tudja tehát a Császár szándékodat?

M a x e n t iu s

720 És talán még a társaidat is tudja?

S t il ic o
Már én arrul semmit sem tudok, hanem hogy már mint kezdője s mind követője 
e kezdett tanácsunknak ki nyilatkozzanak, bátran mehet már a Császárhoz, vala
ki kőzületek véremet szomjuhozza. Mert egyvalaki lészen ti közületek, ki ezt a 

725 czédulát fejem vesztésére a Császárnak bémutatta.

HUDINUS
Igen is, hogy mi közülünk kölletett ezt egynek ki nyilatkoztatni 

S a r g u s
És nem lehet e meg ismémi az irásrul, hogy ki légyen.... ?

730 M a x e n t iu s
Ez éppen isméretlen irás én előttem.

S t il ic o
Azért vitézeim, ki ki magára, szerentséjére s életére vigyázzon, én rajtam pedig 
már elegendő boszut fog állani az én kardom, és ha ki, közületek az én véremet 

735 szomjuhozza, ime meg nyitom mellemet néki, s elégedjék meg ki ontandó vé
remmel epett szomjúsága.

HUDINUS
De mit akarsz, az Istenért?

711-712 [A szöveget értelemszerűen idézőjelbe tettük.]
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Stilico
740 Oh, ne tartoztass engem Hudinusom! Mert ditsősségessebb lesz most nékem 

tulaidon kezem által meg halnom, mint sem maid ama kegyetlen Hóhérnak gya
lázatos Pallosa által el vesznem. Azért Isten hozzátok vitézem! Élyetek minyá- 
jan szerentséssen, ély Te is én gyilkos el árulom! Akar ki légy bár az, és vid hirül 
a Császárnak, hogy tulaidon vérem ontásával már boszut állottam magamon el 

745 szánt gonosságomért. Hall meg azért, Stilico...

H udinus
De ugyan mit mivelsz? Nem Stilico, nem, de Honorius hallyon meg e fegyver által. 

Stilico
Ártatlan mindenben Honoriusnak a vére, ez ez a vér vádoltatik méltán, ama 

750 iszony, gonosságrul, ezt tehát engedd ki önteni.

R ullus
Jól vagyon: meny, veszitsd el magadat, s öntsd ki véredet, de tudjad azt, hogy a 
mi véled egy gonosságban förtőzködött vérünk is te utánnad ki ontandó légyen, 
hogy véreddel vérünk egy patakot folyón.

755 M a x e n t iu s

El sem is veszhetz magad oly képpen, hogy egyszersmind hiv vezéreidet is vé
led egy veszedelemben ne ejtsed.

H udinus
Sőt Eucherius is leg ottan el veszett, mihelyt Stilico el vész, mert lehetlen hogy 

760 ez az nehéz gyanoság fiadra is ne szállyon. Azért ha fiadat el veszteni akarod, 
vesz el akkor Attya bátran.

Stilico
Jaj! Minek is hozod most elöl fiamat? Engedd meg halnom magamnak. Te pe
dig valaki vagy, kegyetlen gyilkosom, elégegy meg tulaidon magam vérével s 

765 engegy meg más ártatlanoknak, engem egyedül vádoly, engem kárhoztass párt 
utésemrül, engegy meg szerelmes fiamnak, ki ég s föld előtt ártatlan minde- 
nekrül.

H udinus
Ez mind haszontalan, mert az attyával fiának is el köll veszni.

763 <had> meg halnom
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Atilico Hudinus, Sargus, Maxentius, Rullus, Attalus

A t t a l u s
Látom, hogy meg háborottál Stilico: ámbár nem is tsudállom, most amint hal
lom, nyilván vagyon már hogy a Császárnak lest vetettél: ámbár hogy felig az, 

775 még titokban légyen.

S t il ic o

De oh mit használ az, hogy titokban légyek, midőn egy ezek közül szándékozik 
ki nyilatkoztatni?

A t t a l u s
780 Talán tudod már ki árult el ?

S t il ic o
Oh vajha tudnám!

H u d in u s
Senki egyébb mi kivűlenk ezt nem tutta, mi közülünk köllött tehát egynek oly 

785 gonosznak lenni, ki téged el árult.

A t t a l u s
Akarjátok e tehát azt tudni?

S t il ic o
S tudod e tehát ki légyen?

790 A t t a l u s
Jól tudom igen is.

S t il ic o
Valóban?

A t t a l u s
795 Ő maga sem fogja tagadni.

S t il ic o
Oh mely nagy örömöt fogsz mondani Attalusom!

H u d in u s
No akarki légyen bár az, de ha meg tudom mingyárt ezen az helyen át verem dü- 

800 hős lelkét.

770 SCENA SEXTA DECIMA
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S a r g u s
Én vagyok e az Attalus?

A t t a l u s
Nem.

sós R u l l u s
Ki tsoda tehát?

A t t a l u s
Te sem vagy Rullus. 

M a x e n t iu s
ею Talám hát Maxentius?

A t t a l u s
Az sem, hanem ha tudni akarjátok, Attalus az, Attalus mondom, mert én küldöt
tem bé az Ifjú Hercegnek azt a levelet, és valamint kévántam, úgy a Császárnak 
is kezében is jött. Én vagyok tehát az az el áruló, ki alattomban mindeneket ösz- 

815 vöforgattam.

St il ic o
Valóban szollod e ezt Stiliconak avagy tsak hitegetz?

A t t a l u s

íme a fejemmel bizonyéttom! Hogy semmit sem költők, hanem hogy én vagyok 
820 az az alattomban való el árulod.

R u l l u s
És meg tartoztathattyuk ezen vérszopo elenségűnktül kezeinket? 

M a x e n t iu s
És élsz még te átkozott árulkodó?

825 S a r g u s
Ez a fegyver ezentúl béledet átjárja a Te átkozott fenevad! 

St il ic o

Ne bántsátok! De ugyan mi végre tseleketted ezt Attalus?

810 MAX.[A margóra beszúrva.] 824 Te <gon> átkozott <árulkodó>
817 Stilico [Értelem miatt javítva.]
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835

840

845

850

855

Attalus
Egyedül a Te javadért s az én királyomnak szerentséjéért, mellyekrül azután bő
vebben szollok. Azomban ne félyetek semmit, legyetek álhatatosak fogadástok 
szerént, és igy mindenek jól végben mennek.

Stilico
Úgy a melyekrül már el vádoltál, azoki mennek e jól végben?

Attalus
Nem tsak jól, de hamar is végben mennek.

Finis Actus primi

A C T U S  S E C U N D U S  

SCENA PRIMA 

Lucilius, Stilico, Attalus.

L ucilius
0  te szerentsétlen AtyalBoldogtalan Stilico!

Stilico
De mit jajgatz vallyon?

Lucilius
Jajgatom a te meg nyomorodott szánakodásra méltó sorsodat, mert már az egész 
párt ütésnek kezdője nyilván vagyon a Császárnál.

Stilico
Ki tehát az a gonosz tévő lator?

Lucilius
Ah! Ne kévánd tudni! Vajha bár én is soha se tudhattam volna. Már a Te szerel
mes Eucheriusod kemény fogságra vettetett, kinek ha kegyetlen, s rut halálát 
nem akarod szemlélni, siess kérlek, siess segedelmére s amennyire lehet vedd 
elejét a Császár haragjának, én azomban Thermantiushoz megyek, annak is 
hirül adom véletlen esetét igaz hiv baráttyának.

838 [Törölve:] Scena 17a LUCILIUS Jajgatom a Te meg szomorodott, szánakozásra
Stilico, Hudinus, Attalus, Lucilius s.a.t. méltó sorsodat, Mert már az egész párt-ütésnek kez-
LUCILIUS О Te szerentsétlen Atya! Boldogtalan Stilico! dője
STILICO Mit jajgatz vallyon?
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SCENA SECUNDA

Stilico, Attalus

St il ic o
Oh váratlan, szomorú, rettentő változások! Attalus, mi dolog ez?

860 A t t a l u s
Ezek mind a mi kívánságunknak bé tellyeséttésére igy estek, és ha akarod tudni 
ime azt is meg vallom, hogy Eucheriusnak rabsága is az én munkám.

S t il ic o
Mit? Eucheriusomnak fogsága a Te munkád? Te hát ily képpen te szerelmes fi- 

865 amat attyával együtt egy napon akarod e el veszteni? Mitsoda gonosz fortélyo
kat nem gondolsz még ellenem?

A t t a l u s
Mert ezzel akarom egyszersmind téged , fiadat, s az én királyomnak is szer- 
entséjét meg tartani.

870 S t il ic o
El árulván akarsz e meg tartani?

A t t a l u s
Úgy vagyon, mert amidőn őtet nyilván ki adom, akkor meg tartom.

S t il ic o
875 Jaj, te gonosz anyának átkozott fajzattya! Te attad e ki tehát az én szerelmes fia

mat? Mirül vagy mitsoda gonosságot költöttéi ártatlan fejére?

A t t a l u s
Ezt azután bővebben meg fejtem: azomban látod magad is e jelen való veszedel
met, azért ha fiadnak veszéllyét látni nem akarod, Honoriust veszeitsd el, szük- 

880 séges, és mentül hamarébb, mert már lehetetlen továbbá titokban lenni párt 
ütésednek, és ha Eucherius magát ártotlannak vallya a Császár előtt, akkor 
bizonyossan a Te bűnődet födöm föl

St il ic o
Oh te dühös fenevad! Tehát igy agyarkodol e Te ellenem, s édes tulaidonom el

ess len?

A t t a l u s
Meg botsáss Stilico, ha ily képtelen tanátshoz kezdettem! De erre a Te indulatod 
ösztönözött, mert eddig fölöttébb szeretted Honoriust, szeretted Romát is és

867 STIL.[Tévedésből, Attalus helyett.]
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890

895

900

905

910

915

azért nékem s királyomnak tett fogadásodat bé nem tölthetted, már most tehát 
tanáltam modot, mellyel kénszeréthesselek. Azért ha fiadnak életét szereted, 
Honoriust veszeitsd el, már elegendő okod vagyon az igaz Hartzra, és senki meg 
nem ítél, ha ártatlan fiadon segétesz.

Stilico
Oh rettenetes végezetek! Mire köll vetemednem! De ha már igy esett dolgom, 
megyek, valamerre vezet a vak szerentse! Már fiam szabadulásáért reá szányom 
utolsó tehetségemet. Meg lesz Attalus, meg lesz amiket kévánsz tőlem! Leg ot
tan hirül adom a tábornak fiam meg esett nyomorult sorsát, nem kétlem, hogy 
önként ajánlani fogjak hiv vitézeim segedelmeket, ha hallani fogják, hogy Euche
rius fogva tartatik.

Attalus
Már tselekegy amint tetzik, de bizonyos az, hogy ma vagy Császárodnak, vagy 
fiadnak vagy pedig néked el köll veszned.

SCENA TERTIA 

Lucilius, Eucherius

Lucilius
Jaj, szerentsétlen Eucheriusom!

Eucherius
Oh kedves Barátom! Ugyan mi dolog ez? Mit forral ellenem az udvar? Miért vi
selem ezen nehéz békokat láboimon? Vagy miért vettettem ily sanyarú töm- 
lőczben?

L ucilius
És még tsudállod? Oh Eucheriusom! Eucheriusom! Önnön magad magadnak 
verted ezen békokat, ugyan mi tsoda esztelenség indétott téged oly helytelen 
vágyódásra?

Eucherius
De mitsoda vágyódásra? Avagy mitsoda bünrül vádoltatom?

Lucilius
A Császár ellen pártot ütni, annak trónusát s életét is vini, vallyon nem nagy do
log ez?

897 tabámak [Értelemszerűen javítva.] 904 Lucilius <A > Eucherius
901 Csárodnak [Értelemszerűen javítva.]
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L ucilius
Senki nem tselekette ugyan, de a Te zabolátlan forró indulatod ily szörnyű vége- 
zest tett a Császár ellen.

Eucherius
És el hiszed ezt Luciliusom én felölem? El hiszi a Császár, Atyám, hogy ily 
nagy Istentelenségre vetettem volna fejemet? És ki meri ezt ellenem költeni?

Lucilius
Oh vajha bár tsak költés volna, de jaj, haszontalan már tagadod, tökélletlen, for
tély mesterségedet, ha tsak ártatlanságodnak bizonyittásával Atyádat azon ve
szedelemben nem akarod keverni, mert hogy alattomban való halálos lest vette
tett a Császárnak, az nyilván vagyon, melyrül nem sokára az itilő szék eleiben 
vonattatok a hol ha magadat ártatlannak mondod, szükséges, hogy Atyádat el 
vádollyad. Azért kedves Eucheriusom nem lehet már egyébb reménséged, mint 
sem hogy azon meg sértetett kegyes fejedelemnek lábaihoz borulván, eddig ta
pasztalt hozzád viseltetett hires indulattyát most ismét magadhoz engesztellyed, 
én egyebet nem gondolhatok, sem többet nem szolhatok, hogy ne talántán véled 
közlött beszédeimért én felölem is valami gyanoság támadjon.

Eucherius
És ki tselekette ezt?

SCENA QUARTA 

Eucherius maga.

E ucherius
Oh irigy, álnak, tsalárd szerentse! Mit még forralsz ellenemITanálkozhatik e va
lami gonosz fortély még benned, mellyet ellenem nem mozdétottál? Avagy 
mellyel ártatlan fejemet nagyobb s kárhozatosb veszedelemben ejtsed. Oh én el 
hagyattatott, szerentsétlen teremtmény! Tehát ily rut, ily gyalázatos, s ily iszo
nyú gonosságban köll magamat bűnösnek ismémem? Ha tsak Atyámat arrul el 
vádolni nem akarom? Oh rettenetes állapot!... Hogy alattomban való les vette
tett a Császárnak, az bizonyos!.. .Tudom én is, hogy míg magam Thermantius- 
sal együtt ezen lest ki nyilatkoztattam, és hogy míg e kétséges dologban az én 
tanátsomat is kérte a Császár, sőt még tanácsomra állott. És még is ha magamat 
ártatlannak mondom, szükséges, hogy Atyámat el vádollyam...Boldog Isten! 
Mi dolog ez?... Az iszonyodás egészlen el rémészti szivemet! Ha tsak az Atyám 
valamit nem indétott a Császár ellen!... Oh, ja j! Most jut eszemben ama rettene
tes szavai! „Bizzál,” úgymond „Fiam, mert föl magasztalásodra igyekező atyád

924 <szerzett> tett [Föléírással javítva.] 936 <kegyes> hires
933 <bant> ártotlannak 943 még [Föléírással beszúrva.]
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lészek!” És ismét: „meny el, mert nem szükség néked tudnod amiket én kész
étek, ámbár mindeneket a te kedvedért készéttek.” Oh mint dobog a szivem! Oh 
mint félek, ámbár még nem tudom, mitűi köllyön félnem. Oh rettentő történe
tek, mit már tselekedjem én! Én szerentsétlen Ifjú! Szollyak e avagy tsak hal- 
gassak? Mert ha magamot ártatlannak mondom, talán atyámat el árulom! Ha pe
dig bűnösnek magamat tétetem, félek, hogy ily nagy kegyességű fejedelmet 
végső veszedelemben ne ejtsek! Mert ha az atyám e gyanoságtul ment fog ma
radni, bizonyossan, ha valamit kezdett, annak bé telleséttésére fog igyekezni, oh 
nehéz állapot! Akármit bár mivellyek, mindenképpen tsak veszedelmes az én 
ügyem. Ámbár szollyak, ámbár halgassak, mert vagy tsászáromat, vagy atyá
mat kárban ejtem!. Magam veszéllyével még tsak keveset gondolok, sőt akar 
mely rettenetes halálra őrőmőst magamat föl áldozom, tsak hogy azzal tsászáro
mat, s atyámat egyszersmind meg tarthatnám!

SCENA QUINTA

Honorius, Eucherius, Thermantius, Lucilius, és az Udvar.

H onorius
Itt vagy Te hálaadatlan! Te hiti-szegett álnak párt-űtő! Itt vagy Te Császárok 
Gyilkos Hóhéra! Isméred-e a te Ítélő bírádat? Mond meg Te Istentelen, miben 
bántottalak meg én Téged valaha, mitsoda boszusággal illettelek, mellyért boszu 
álló förtelmes kezedet ellenem emelnéd? Avagy mitsoda vétkemmel érdemlet
tem azt tőled, hogy ártatlan fejemre, vérem ontására és életem vesztésére 
igyekeznél? Azzal e hogy tulaidon fiam gyanánt mindég kedveltelek? Avagy 
talám hogy pár-ütő létedre oly szives indulattal hozzád valék? Azért pár- 
tutésedet érdemlettem? Szolly már tehát most, mert mint Birád kérdezlek!... 
Mit halgatz? tehát oly félelmes a nyelved, kinek előbb oly bátor és vakmerő 
volt a keze? Nem illik ily jeles vitézhez az félelem, mert aki a fejedelmek ha
lálára el szánya magát, annak szive s ortzája atzélybul legyen szükséges. 
Avagy ha lehetséges, mentsd magadat legalább, én bennem ime, irgalmas birát 
tanálsz magadhoz.

Eucherius
Nem lehet az ollyan gonosságot menteni, mely a fejedelmek sérelmére intéz, 
mely minden kegyelmet föl haliad, azért nem egy halállal veszek el, én is aka
rom, ha erre mertem fejemet vetni! És örömöst is véremet ontom, ha ebben bű
nösnek lenni tanáltatom.

H onorius
Mit? Ha ebben bűnősnek tanáltatol? S el mered e még vakmerőségedet tagadni?

956 <amik>ámbár 981 <igyekeszik> el szánya magát
975 e létem [Értelemszerűen javítva.]
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H onorius
Ki a bizonyság? Az tudni illik, akinek, hogy minden uttyát el gázolnád, szünte- 

995 len oldalamat őrzőtted, oh álnak tsalárd, gonosz lélek! Tehát igy marattál e oly 
álhatatos mellettem! S igy akartad leg ottan kezedet s melledet eleiben vetni ha 
ki átkozott gyilkos ellenem támadna? S igy akartad e azontúl véredet leg először 
is azáltal ontatni, ha ki az én véremet merné szomjuhozni? Szoly már, mit hal- 
gatz? És ha gyilkos szándékodat nem tagadhatod, leg alább tsak módját szándé- 

1000 kodnak mentsed.

E ucherius
Jaj! De mitsoda gyilkos szándékomnak módját mentsem?

H onorius
Oh meg átolkodott, átkozott akarat! Már látom, eddig való kegyességemmel 

loos semmit nem gondolsz, de ezentúl mást fogsz bennem találtatni...ámbár magam 
ügyében nem akarok biro lenni, ti visgállyátok meg a dolog mi voltát. Mindenek 
fölött pedig a társait keressétek ki, kiket ez a gyilkos véronto gyilkos szándéká
nak bé tellyeséttésére számossan el hiszem, egyben gyűjtött.

Eucherius
De ki a bizonyság ellenem?

SCENA SEXTA

Honorius, Thermantius

T hermantius
Ah, Atyám! Ha merek Eucheriusnak meg nyomorodott ügyéért tsak egy szót leg 
alább...

H onorius
mis Oh, fiam! Ne sértegesd többrül többet meg sebésettetett, fáidalmas szivemet! 

Úgy is nem kevésnyire vagyok már meg terhelve számtalan keserűségekkel, 
midőn azt kölletik el vesztenem, akit nyilván mind eddig szerettem, s fiamnak 
tartottam!

T hermantius
1020 De jaj, hogy nézhessem én annak halálát, akinek köszönhetem, hogy én halálos 

veszedelmemtül meg szabadultam! Oh Atyám, tulaidon halálomat akarom előbb 
látni, mint sem Eucheriust el veszni.

1010 Honorius <Euch..> Thermantius
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H onorius
De mit vélsz, fiam! Hogy szenvedhessem én ismét az ollyant, akit nyilván tu
dok, hogy veszedelmemre s halálomra igyekszik? És ugyan kévánhatod e ma
gad is fiam, hogy az ő meg tartásával az én életem rövidséget szenvedjen?

T hermantius
Igaz az, Atyám, hogy eképpen méltatlan légyen minden kegyelemre, de el nem 
hitethetem magammal, hogy Eucherius e rettenetes szándékra merte volna fejét 
vetni. Mint hogy a Te vérednek bennem való meg tartásáért tulaidon életét látha
tó veszedelemben nem késiette botsattani.

H onorius
Hát az Attyát vélem e ebben bűnösnek lenni?

T hermantius
És miért köllene azért az Attyát bűnösnek tartanunk, hogy a Fiát ártatlannak is
mérjük?

H onorius
íme, olvasd ezt a czédulát.

T hermantius
... Ez úgy tetzik, hogy egy féle irás avval, amely az én kezemben adatott. 

H onorius
Igen is: és ugyan azon hiv személy, aki előbb tenéked, most nékem atta ezt ke
zemben alattomban. Olvasd tsak:

Thermantius
„Mint hogy a veszedelmes pártütő szüntelen melletted vagyon, magánossan vé
led nem szolhatok, hogy mind az által tudjad, kitül köllyön félned, akinek vala
ha reménsége volt országiásod után birodalmadban szállani, az idő nap előtt 
szándékozik azt el foglalni.”

H onorius
Hová köll már ennél világosb bizonyság? Nemde nyilván ki mutattyák, sőt mint 
egy ujjal reá mutatnak ellenségemre e világos szavak, mert ugyan is ki volt 
szüntelen mellettem? Ki miatt ezen híradónak nem lehetett magánossan vélem 
szollani? Avagy kinek volt reménsége országiásom után birodalmamban szálla
ni, minek előttö Te születtettél volna, mint sem Stilico Maradékának? Nemde 
mind világos bizonyságok ezek?

1026 <éltével> meg tartásával 1054 Marádénak
1041-1045 [A szöveget értelemszerűen idézőjelek közé 

tettük.]
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T hermantius
Látom, hogy mindenek ellene tzéloznak, ha még is igazak ezek?

H onorius
Ha igazak is, nemde te magad leg először is attad hiriil, hogy lest vetettek elle
nem?

T hermantius
Úgy vagyon, de az hirtelen való ijedség akkor nem is engette, hogy tsak jól ész
re is vehettem volna adolgot. Most pedig midőn ily kedves Barátom, s igaz hiv 
társam, kinek szerentsémet s életemet tulaidoníthatom, midőn, mondom, ily szi
ves jo akkarom efféle iszonyú gonosságrul vádoltatik, méltán kételkedhetem.

H onorius
Nints itt semmi helye a kételkedésnek, mert látod magad is, hogy mindenek 
nyilván vannak.

T hermantius
Tehát Atyám, tsak el köll néki veszni. Oh szerentsétlen Eucheriusom! Mely 
igen háladatlannak köll nékem hozzád lennem! íme Te engem tulaidon vesze
delmeddel halálos ellenségemtül meg szabadétottál, én téged még tsak Atyám 
haragjátul sem menthetlek meg. Oh, mennyivel inkább kevessebb hivségemet 
mutathatom én Te hozzád, ki tsak haszontalan indulatomal hiv lehetek, nem úgy 
mint Te, ki véreddel is nyilván bizonyéttád igaz hivségedet. Oh, Atyám! Ha 
még fiadnak ismérsz, ne vesd meg fiúi buzgó Kérésemet! Engeszteld kemény 
haragodat el hagyattatott, gyámoltalan Eucherius ellen! Avagy ha tellyességgel 
el vagyon végezve nálod, hogy ö el vészén, tehát azt leg alább enged meg, hogy 
én érezzem leg először is engesztelhetetlen haragodnak kemény sullyát, hogy 
leg alább tsak véle együtt lett halálommal mutathassam meg hozzája vonszo, 
igaz hivségemet, mellyet éltemben meg nem mutathattam. Úgy is lehetetlen én 
nékem oly képpen szerentsésnek maradnom, hogy ö egyedül nyomorult marad
jon. Mert magad is jól tudod azt szerelmes atyám, hogy az ö boldogságáért min
den tehetségemet, véremet s fejemet áldoztam, s köteleztem.

H onorius
Hagy föl, fiam e mérges, s szivemet hasogató kemény beszédekkel! Nints, nints 
oly igen el fajult szivem, hogy könyörültességre ne indullyo leg alább tsak a te 
kérésedre is, ámbár még eddig is meg nem utáltam oly igen Eucheriust, hamint 
ellenem támadott is, hogy ötét tellyességgel ki törlöttem volna szivembül.

T hermantius
Oh, nyomorult, szerentsétlen Ifjú! Ugyan mitsoda dühösség indétotta föl szi
vedet, hogy ily kegyes és kegyelmes fejedelmed ellen kezedet fel emelnéd? Ah,

1063 <all> akkarom
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ah, ám tsak addig leg alább már tartoztasd érdemlett halálos Sententiáját, míglen 
maga a Bizonyság, világossabban ki tégye a dolog mi voltát.

H onorius
Jól vagyon Fiam! Megjelenik el hiszem leg ottan, mihelyt hallani fogja, hogy 
már Eucherius mellőlem el vitetett, de inkább akarnám, hogy ö önnön maga 
előbb mindeneket meg vallona s kegyelmemet óhajtaná!

T hermantius
Tehát lehet e még reménsége is a Kegyelemre?

H onorius
Ezt Fiam! Tsak a Te kedvedért sem tagadhatom meg tőle, tsak arra vedd őtet, 
hogy társait nyilatkoztassa k i... de ihol jön Stilico.

SCENA SEPTA

Honorius,Thermantius, Stilico.

H onorius
Szerentsétlen Atya! Mely igen el fajzott, s atyai erköltsedtül külőmbözö Magza
tot nemzettél!

Stilico
Meg botsáss fölséges Császár! Nem az én fiam az, sem nem Stilicotul nemzet- 
tetett, valaki ellened kezét föl emeli: el esküszöm atyai nevezetem tőle és egy
szersmind vérembül s nemembül ki tagadom gonosz Eucheriust! Hanem hamint 
igaz hivségem, tőled érdemely Császár, ezért egyet tőled kérek!

H onorius
Talám Eucherius életét?

Stilico
Éppen nem, hanem hogy udvarodbul, Romábul, sőt egész birodalmadbul sza
bad légyen ki mennem, s minden emberi társasság kivül valami havas barlang
ban ama kegyetlen fenevadak közt életemet végeznem.

H onorius
Mi, hogy én téged az én Udvarombul ki eresszelek?

Stilico
Igen is, mert nem viselheti tovább vitézlő szivem ez örökös gyalázatot, melyben 
Eucheriusnak förtelmes gonossága keverte ártatlan fejemet. Mit szol már ezután

1110 föl. [A rövidítést feloldottuk.] 1122 <HON> STILICO
1111 nevemet [Föléírással javítva.]
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1125 felölem az egész Roma városa és mitsoda szemmel fog reám nézni midőn egy 
gonosztévő tökélletlen párt ütő gyilkos magzat attyának fog ismémi?

T hermantius
Ah, Stilico, engeszteld vérednek telhetetlen nagy haragját, s jusson eszedben atyai 
kegyességed, mellyet én, s Eucheriusnak boldogtalan sorsa tőled kérünk.

изо Stilico
Ah, Fejedelmi Herceg, ne keserétsd töbrül töbre epett szivemet! Már mondám, 
hogy mindenatyai indulatot ki vetkőztem Eucheriushoz, azért másodszor is kér
lek, oh Császár, engedd meg amiért könyörgök.Mert el nem szenvedhetem, hogy 
méltoságos Nememet ily éktelen gyalázatban keverve lenni lássam.

ins H onorius
Semmi gyalázatot nem fogsz ebbül szenvedni Stilico, mert mindeneket fölül 
haliad álhatatos hivséged, úgy hogy az egész Roma bár kárhoztassa Eucherius 
tselekedetét, töbnyire még is bőtsüli álhatatos hitét Stiliconak.

Stilico
Ino Ezek mind lehetetlenek én előttem, Császár! Azért ime, utollyára lábaidhoz bo

rulok, s harmadszor is meg ujjéttom tett kérésemet. íme le tészem egyszersmind 
vitézi tzimeremet, le oldom fegyveremet és minden tiszt viseleti jeleimet visza 
adom, mesze udvarodtul, s mesze Romátul ki költözöm és egy Boldogtalan 
számkivetett mind halálig akarok lenni.

1145 T hermantius
Oh, Stilico! Oh Atyám! Ha úgy vagyon már, hogy Eucheriusnak véletlen eseté
ért, Boldogtalannak köll lenni Stiliconak is, légyen nékem az a kegyelem, tőled 
atyám, s tőled is Stilico, hogy én lehessek örökös számkivetett Eucheriussal! 
Elégedjen meg mi kettőnk veszedelmével Nemzettséged ellen föl támott ellen- 

1150 ségeidnek nyelves irigységei, Te pedig ély szerentséssen atyámnak s Birodal
mának szerentsés igazgatására.

H onorius
Tehát nevelő atyámtul s tulaidon fiamtul egy napon meg fosztatom? Oh álhatat
lan változó szerentse! Oh Stilico, oh atyám, s én egy védelmem! Most el hagysz 

1155 e engem ily veszedelmes állapotomban, midőn minden felül kömyül vettek el
lenségeim! Nem az egy Eucherius most az én ellenségem, de többek szomjuhoz- 
zák véremet.

1131 Fejedelmi Herczeg [jelzéssel betoldva.]
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Stilico, Thermantius, Lucilius

Lucilius
Fölséges Császár!...

H onorius
No mit vall a fogoly? Ki nyilatkoztatta e már társait?

Lucilius
Az Attyánkivül...

Stilico
Mit? Az attyát is gyilkos szándékának társasságában akarja e keverni? 

Lucilius
Távul légyen: nem azt akarám mondani, hanem hogy az attyán kívül senki 
Eucheriust arra nem veheti, hogy társait ki vallya, mert minden kérésünkre tsak 
halgat, mint sem szüntelen magának halálát kívánnya, és hogy a Te életedet félt
sük, arra nagyon kér. Kitül pedig köllessen féltenünk azt ki nem mondja.

H onorius
Meg átolkodott gonosz akarat, ide huzattassék ezentül... Te azért Stilico, kérlek 
az egekre, vedd reá valamiképpen ötét, hogy tsak társait ki nyilatkoztassa, mert 
ha azokat meg tudhatom, már esküszöm az egekre, hogy Eucheriust minden sé
relem nélkül hagyom, sőt előbbi kegyelmemben vészem és amazokon töltöm ki 
egyedül boszuállo haragomat.

T hermantius
Én is, Stilico, kegyességedben ajánlom kedves ides barátomat, Eucheriust, én 
azomban el mégyek, hogy ne köllessen szerentsétlen állo9pottyát látnom.

SCENA NONA

Honorius, Stilico, Eucherius, Lucilius

Stilico
Oh szomorú, oh rettenetes változás! Oh hatalmas természet, mely igen köll ösz
tönödre hajlanom, még akaratom ellen is! Haszontalan esküszöm el Atyai léte
met! Haszontalan tagadom őtet fiamnak lenni, mert ha mint el faizott is tőlem, 
de tsak vonszon a vér vérhez s hajlik szivem hozzája. Eucherius! Mint látlok?

1163<Nem>No 1188 <jelensz> jösz
1186 <hanem> még
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Jaj, mely igen meg változott öltözetben, s mely igen remélytelen állapotban jősz 
a Te Atyád eleiben! Tehát igy felelsz e meg várokozásomnak? Hogy akiben va
laha czimerét s ditsösségét állétottam volt lenni hires nememnek, ime most szé- 
gyenéllője s gyalázattya lettél nevezetes famíliámnak! Ugyan mitsoda esztelen 
dühösség vesztette meg eszedet? Arra tanétottalak e én téged, hogy fejedelmed 
ellen fegyvert fognál, s egy Istentelen párt ütővé lennél?

Eucherius
Nem azt atyám! Nem, hanem mint köllessen inkább ötét félnem s tisztelnem. 

H onorius
Kinek tanácsábul tehát vetetted meg ily hasznos oktatását atyádnak? Nyilatkoz- 
tassd ki tehát gonosz tudományodnak mesterét... Félre menyetek most innét 
minyájan, had szolhasson magánossan az attyának.

SCENA DECIMA

Stilico, Eucherius.

Stilico
Magunk vagyunk e, hogy bátran szólhassunk? Oh, fiam! Mely nagy gondot s 
szorgalmatosságot szerzettéi Te a Te atyádnak!

E ucherius
De vallyon kevessebbet szerzettéi e te én nékem? Ah, szerelmes Atyám! Ugyan 
mit indétottál, avagy mit forralsz még most magadban?

Stilico
Mit indétottam? Azt fiam, azt fiam, hogy téged fölöttébb szerettelek! Te tehát 
vagy egyedül oka e szerentsétlen esetnek! Melyben noha meg köll vallanom, 
hogy ártatlan légy. De ezt maga az idő még jobban ki nyilatkoztattya, én most 
szándékomat itt néked ki nem tehetem, mert sem időm nints, sem nem szüksé
ges néked tudni, amiket én készéttek. Arra egyedül kérlek, szerelmes fiam! En
gedjed magadat Bűnösnek ismémi, egy kevés ideig, vagy tsak egy óráig is en
gedjed atyád gonosságát néked tulaidonétani, én jeles erkőltsődet méltán meg 
jutalmazom.

Eucherius
Nehéz dolgot kévánsz ugyan tőlem atyám! De fiúi hozzád vonszo igaz hiv- 
ségem, szeretetem, örömöst el viseli. Azért bátran, oh Eucherius! Bátran áldozd 
föl magadat Atyádért, az én vérem ontása tégyen eleget azért, amit atyámnak 
hozzám való nagy szeretete érettem kezdett. Haly meg azért bátran, oh Euche
rius.

1193 eszedet [Olvashatatlanul javítgatva.]
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Stilico
Szány meg fiam, efféle beszédektül, és elöl se hozd többé ama rettentő halálnak 
szomorú emlékezetét, nem kivánom tőled, fiam, hogy meg haly! Hanem hogy 
ély, és ély szerentséssen, akarom! Nem soká viseled már gyalázatos terhét szo
ros billintseidnek, mert rövid idő múlva haidoni szabadságodban szállét Téged 
az Te éretted fáradozó, gondos atyád! Már készen vannak mindenek.

Eucherius
A Császár hálálára e? Tehát annak veszedelmével akarod e atyám nékem szabad
ságomat visza adni?

Stilico
Oh vajha más jobb s igazabb modot tanálhatnék! De már igy vagyon el végezve 
s igy köll fiam, meg lenni.

Eucherius
Az vagyon el végezve, hogy ily ártatlan vérrel förtöztesd meg kezeidet? Oh sze
relmes Atyám! Már továbbá én sem titkolhatom el tökellett szivemnek szándé
kát, azért hallyad végső végezésemet! Én atyám örömöst éretted fejemet az ha
lálnak meg hajtom! S véremet ki ontom örömöst el szenvedem ez irtoztato 
gonosságban bűnösnek tartatni, és azért híremet, Nevemet, életemet is örömöst 
föl áldozom, tsak hogy a Te bőtsűletedet s életedet főn tartsam! De ha Honorius 
ellen szándékozol pártot-űtni, s annak halálávol akarod az én életemet meg tar
tani, ime az egekre mondom! Hogy én leg első lészek, ki igasságtalan gonosz 
fortélyos igyekezetedet ki nyilatkoztatom! Inkább akarom még az attyámat is el 
veszteni, mint sem hogy ujjabb gonossággal Honoriusnak ártatlan vérét szen
vedjem ki önteni ily Istentelenül.

Stilico
Oh méltó fiú! Ki hogy szerentséssebb Atyátul nemzettetett volna, mely nagy ke
gyességgel, s szives hivséggel viseltetik ez fejedelméhez! Oh szerelmes Euche- 
riusom! Jutass tehát eszemben valamely jobb tanácsot, mellyel mint Te, mint 
pedig Honorius menten maradhassatok, ime leg ottan meg változtatom szándé
komat s tanácsodra állok!

E ucherius
Nints már egyébb mod Atyám! Mint sem hogy maragy te hiv a Császár mellett, 
engem pedig hagy e veszéllyemben, a melyben már estem.

Stilico
Téged hagyalak e el fiam? Nem! Nem hagylak el, ime bizonyságok az egek! 
Mert magamat akarom inkább végső veszedelemben ejteni, mintsem téged,

1229 érettettem 1243 s annak s annak
1234 vagon 1258 <Én hagya> Téged
1240 el szenvedtem [Föléírással javítva.]

975



1260 fiam, Ártatlan létedre szenvedjelek el veszni. Azért ime mingy árt magam maga
mat bűnösnek vallom, mindenekrül.

Eucherius
Ah, álly meg atyám! Engedd meg nékem éretted meg halnom! 

Stilico
1265 Eresz, fiam! Én azon lészek, hogy mind a kettőnket meg tartsam!

SCENA UNDECIMA

Honorius, Stilico, Eucherius, Lucilius, Scipio.

H onorius
Ki vallotta e már társait?

1270 Stilico
Haszontalan késértem meg átolkodott szivét, mert minden kérdéseimet, intései
met s dorgálásaimat nevetéssel el halgattya.

H onorius
Te föl fuvalkodott gonosztévő, igy köll e atyádat s Császárodat ki nevetned?

1275 E ucherius
Én mint Császáromat, mint pedig atyámat tisztelem.

H onorius
Vald meg tehát amit mind atyád, s mind Császárod tőled tudakoz, vald meg kik 
esküitek véled egy szándékra?

uso Eucherius
Fölséges Császár, senki én vélem öszvö nem esküdött halálodra, azért valami
ket tselekettem, mind önnön magam akarattyábul s magam tehetségével akar
tam véghez vinni.

Lucilius
1285 Nemde előbb azt mondottad, hogy a Császár éltére vigyáznánk, kinek még sok 

ellenségei volnának Te kívüled?

Eucherius
Vannak, nem kétlem, mert azt ki ki jól tudja, hogy mind az udvarban, mint pe
dig a Táborban sok jo Baráti voltak, kik el hiszem, hogy fáidalommal viselik ne-

1289 kik <es> [Föléírással javítva.]
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héz rabságomat, és talán még Némellyek közülük az én életemet tulaidon vesze
delmekkel is szándékozzák meg menteni.

Stilico
Kik közül kétség kivül leg első lészen az attya, ki saját fia életének meg tartásá
ért végső vakmerőségre vetti fejét. Azért fölséges Császár, tartoztasd tőlem ma
gadat, mert ime már tulaidon fiam ki adott engem.

H onorius
Többé ily méltatlan szavakra ne fakagy, mert ha az egész világ bár téged hi- 
tetlenségrül vádolna, én magam még is igaz hivségedben nem kételkedhetném. 
Ezt vigyétek visza a tömlőczben. Az hóhérok pedig minden féle kinzo esz
közökkel készen légyenek, maid meg nyittatom a meg hitt szivünk nyelvét, a 
kínok közt is meg köll maid néki vallani, amit most jo szerént ki nem akar 
mondani.

SCENA DUODECIMA 

Honorius, Stilico, Lucilius, Scipio

H onorius
Stilico, meg ne ijedj fiadon, most tsak külső szinbül mutatom hozája haragomat, 
hogy annál bátrabban ötét előbbi szabadságában szálléthassam. Azért, ime ke
zedben adom a tőmlőcznek kultsait,vedd ki őtet és valamely titkos helyre rőitsd 
el, miglen Romának haragja meg szünnyőn ellene. A Te kezedre bízom tehát 
őtet, s az ő életét... De mit álmélkodol? Való, ugyan hogy ezt Eucherius tőlem 
meg nem érdemli, de a Te jámbor hitedért s igaz hivségedért örömöst meg enge
dek néki. Azért vedd ki ötét, akarom.

Stilico
Én e, fölséges Császár, egy Istentelen gonosz párt-ütöt? Én e egy fejedelmek 
Gyilkos Hóhérát billintseibül ki oldjam? Nem! Nem tselekszem! Mert ez eddig 
ditsöségessen főn tartott nevemmel éppen ellenkezik. Nem akarnám azt, hogy 
valaha azt vetné szememre Roma városa, hogy a Császárok halálos ellenségei 
általam nyerték szabadulásokat.

Lucilius
Hamint ő hitetlen is, a te fiad az mind az által, Stilico! Tehát el hagyhatod e 
tulaidon magzatodat utolso szükségében?

1293 saját [Föléírással beszúrva.] 1315 Fölség [A rövidítést feloldottuk.]
1294 föl. [A rövidítést feloldottuk.] 1321 а о  [Olvashatatlan törlés.]
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Stilico
Ki tagadom ötét mind atyai Nevezetembül, vészén el Eucherius, akarom, és nem 
egy halálai, semmi közöm véle, minek utánna minden Atyai Természetemtől ö 
hozzá ki vetkőztem.

L ucilius
Oh, Stilico, engegy a Természetnek is, amidőn maga a Császár is azt meg engedi. 

H onorius
Sőt, különös szolgálatnak tartom tőled, ha ötét el szabadéttod, hogy azt el ne 
köllessen vesztenem, kit, ha mint hitetlen is hozzám, még sem gyűlölhetek.

Stilico
Fölfséges] Fejedelem, addig ugyan kész voltam mindenekben parantsolatodra, 
de ebben kéntelenéttetek ellenkezni, mely hiremnek s nevemnek sérelmére va
gyon. Mert mit vélne felölem Roma, mit vélne az egész világ, ha meg hallaná, 
hogy az én kezem által szabadult meg ama hiti szegett, ország háborétto Császá
rok gyilkosa? Méltán gyanakodhatnék úgy ki ki, az én hitem felül is, hogy nékem 
is ez irtoztato gonosságban részesnek köll lennem. Nem! Nem tselekszem soha! 
Mindig nagyobra bötsülöm én Nevemnek ditsőségét az atyai szeretetnél, mely 
úgy is most nem kevésnyire meg kissebbedett Eucheriusnak gonosz fortéllyá mi
att, akarom tehát, hogy Eucheriusnak halálával is annak kissebbsége helyre 
hozattassék! Lássa nyilván az egész világ, hogy el fajzott gonosz fiamnak irtoz
tato gyilkos szándékátul ártatlan légyen az Attya. Azért egyet kérek tőled fölséges 
Császár, hogy a város piatzán, mindenek szeme előtt visgáltassék meg törvényes 
képpen az ő oka, ahol is minden féle kénzo eszközökre huzattassék, miglen ékte
len vakmerőségét ki nem vallya. És magam is jelen lészek, hogy ha talám gyön
gébben bánna véle az Hóhér, én magam fogom tsigázni, én kénzani, én fogom át
kozott fejét le tenni.

SCENA TERTIA

Honorius, Lucilius.

Lucilius
Oh meg engesztelhetetlen kemény szivű Atya! Oh álhatatos nagy hit! 

H onorius
És ez indétt engem is arra, hogy ily fő erköltsü embernek vérét el ne veszejt- 
sem... Kövess engem! Valamit köll gondolnom, hogy Stiliconak mint bötsületét, 
mint fiát meg tarthassam, mert nem hajtok annyira fia gonosságán, mint az attyá- 
nak tökélletes erköltsén.

Finis Actus secundi

1332 HON. [Értelemszerűen javítva.] Föl. [A rövidítést 1344 föl. [A rövidítést feloldottuk.] 
feloldottuk.]
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SCENA PRIMA 

Thermantius, Lucilius

Thermantius
Alattomban készül e el menni a Császár?

Lucilius
Úgy vagyon, tsak téged egyedül vár, hogy magával el vigyen, és már készen is 
áll a kert ajtóban az Hintő.

Thermantius
Hát a szegény Eucherius felül mit végzettek immár?

Lucilius
Még semmit sem, és ugyan azért akar el menni a Császár, hogy önnön magának 
ne köllessen kárhoztató szententiáját ki adni, hanem ötét a fő rendek Ítélete alá 
vetette, hogy a törvények szerént mint egy párt-ütő ország bontot Ítélnék és bün
tetnék meg.

T hermantius
Oh! Várakozz hát egy kissé, miglen tsak utolso szómat tégyem szerelmes Bará
tomhoz.

Lucilius
Parantsoly fö Hertzeg, ezentúl elöl álléttom...

T hermantius
De jaj, mit szollyak majd neki, én szerentsétlen lélek! Vallyon ki tanulhatom e 
én azt tőle, amit az attya semmi képpen ki nem vehetett belőle? Oh már látom, 
hogy tsak haszontalan vesztegetem reá a szót, s még maid azt nyerem, hogy sze
mem látásábul meg ujjétom szivemnek terhes fájdalmát!

SCENA SECUNDA 

Thermantius, Eucherius, Lucilius

L ucilius
Fő Hertzeg, ime itt vagyon, akit hivattál.

Thermantius
Jól vagyon, meny el most előre a Császárhoz, és ezentúl követni foglak.
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Oh kedves édes Barátom! Oh szerelmes Eucheriusom! Mely rettenetes és mely 
gyalázatos állapotban köll most téged látnom? Hová, hová viseled ezt a sze- 
rentsétlen lántzot? Hová viseled e szoros Billintseket, s nehéz Békokat? Hová sa
nyargatod magadat ama sötét sanyarú tőmlőczben? Oh ugyan mitsoda gondolat 
ütközött elmédben,mikor ezen iszonyú vakmerő szándékra vetetted fejedet? 
Mikor fejedelmed, édes hazád, sőt önnön magad ellen is támottál? Oh nyomo
rult szerentsétlen Ifjú! Bezzeg nem reménlettem soha, midőn én ellenségemnek 
vér onto fegyverétül általad meg szabadultam, hogy valaha néked érettem vagy 
nemzetségemért hóhér által véred ontassék!

Eucherius
Fő Herczeg! Igen kevés oh ez még, mellyért oly mély bánatban merüly, mert ha 
én el veszek is, az még kevés kár néked, de nagy okbul félhecz méltán: mert va
gyon még egy más párt-ütő, akit sem tömlöcz zárva nem tartoztat, sem karjait, 
vagy láboit Békok s bilintsek kötve nem tartyák, attul tehát félhető, hogy drá
gább vért az én véremnél ne ontson!

T herm antius
Tudom Eucherius! S tudom, hogy szabadon vannak még társaid, akik véled 
együtt atyám fejére esküitek, azokat tehát, kérlek az egekre, nékem régi igaz hiv 
barátodnak leg alább nyilatkoztasd ki, tudjad bizonyosson, hogy ezzel kegyel
met nyerek éltednek, tsak mond meg, hogy ki volt az az álnak indéttod, ki ez 
iszonyú szándékra gerjesztett téged, mert tudom, hogy magad el szánt akarat- 
tyábul erre nem vetemettél volna, hanem a rósz tanácsok tsabétottak el, az tehát, 
az inkább a bűnős, mint sem te, ki erre téged indétott. Azt tehát vald meg, ki lé
gyen szerelmes Eucheriusom!

E ucherius
Oh Thermantius! Kérlek én is viszontag az egekre! Tsak ennek szerzőjét s kez
dőjét ne kévánd tudni, hanem arra kérlek egyedül, hogy atyád mellet légy szün
telen, senkinek ne higy még tsak az...

T hermantius 
Kinek ne higyek?

E ucherius
Senkinek egy szóval.

T hermantius
Kérlek még is a Te magad szerentséjére édes Barátom! Tsak egyet leg alább ne
vez azok közül, akik Te kivüled ellenségei Atyámnak, ime ezentúl ki nyerem 
életedet!

1390 mel 1392 nehéz [Föléírással beszúrva.]
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Eucherius
Oh Thermantius! Köszönömm szives indulatodat hozzám! Én nem kívánom 
már továbbá éltemet, tsak szüntelen arra kérlek és intlek, hogy féltsed Atyádat

T hermantius
De kitül köllessen féltenem, azt mond meg.

Stilico
A kirül ingyen sem gyanakodnál.

T hermantius
Oh, de mond ki világossan, ki légyen az?

Eucherius
Azt mindenek fölött való fő kötelességem tiltya ki mondani, mely magam ve
szedelmét inkább kéványa, mint sem annak ki adását.

T hermantius
De vallyon mitsoda kötelesség kötelezhet akkor valakit ki adni, midőn a fejedel
mek élete, vagy az Hazának Boldogsága veszedelemben forgodik? Már tehát ha 
sem Romának látható veszéllyé, sem Császárodnak leendő rettenetes halála sem 
igaz hiv Barátodnak buzgó kérése meg nem engesztelheti kemény szivedet! 
Engesztellye meg leg alább szerentsétlen atyádnak szánakodásra méltó Ügye. 
Ezt, ezt a szegény öreget, a nagy fáidalmak közt véled együtt el temeted. Már 
végre a Te Szerelmes Atyádra kérlek...

Eucherius
Jaj, Szerelmes Thermantiusom! Én is viszontag kérlek azon bánatban merülő 
atyámra és Honoriusra! Ne kénszeréts már többet szollanom, hogy szollásom- 
mal Atyámat vélem egy veszedelemben ne ejtsem!

T hermantius
De vallyon miért ejtenéd? Sőt inkább azzal mind őtet, s mind magadat meg tar
tatod. És ezt egyedül Stilico is kévánnya, hogy társaidat vald meg.

E ucherius
Már igen is sokat vallottam! Hanem arra végre is intlek, hogy vigyáz atyádra, 
mint tulaidon szemed világára és nehogy még tsak az.....

T hermantius 
Kinek ne higyek?

1441 halála <la>
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E u c h e r iu s

Senkinek egy szavát! Már többet nem szollok. 

T h e r m a n t iu s

Oh m eg átolkodott kem ény szív !

SCENA TERTIA

Eucherius, Thermantius, Lucilius

L u c il iu s
Fejedelmi Herczeg! A Császárigen sietteti az uttyát, azért nehezzen vár! Te pe
dig Eucherius, kövess engem.

E u c h e r iu s
Már tehát Isten hozzád kedves régi jo Barátom! Szerelmes Thermantiusom! 
S eddig hozzám mutatott szives indulatidat, igaz szeretetedet s vélem való hiv 
Вarátkozásodat kedvessen vészem, s alázatossan köszönöm. Ély, kévánom, sze- 
rentséssen s szerentsésb fiákkal közöld ezután Barátságodat, mint sem én vol
tam!

T h e r m a n t iu s
Ah, ály meg! Ály meg, ne siess tőlem kedves Eucheriusom! Tehát ez utolso vé
led való szollásom? Ez e utolso meg ölelésem? 0 , irigy, oh kegyetlen, oh rette
netes végezetek! Tehát nékem ily halaadatlannak köll hozzád lennem, szerelmes 
édes Eucheriusom! Hogy midőn te engem az haláltul meg váltottál, akkor én té
ged atyámnak törvényes szententiájátul meg nem válthatlak! Oh én ügye fo
gyott, szerentsétlen fiú! Ah, ha még tellyességgel meg nem hült hozzám hajdoni 
szereteted, ha még igaz barátodnak ismérsz, vagy ha még emberi természettel 
bírsz, essék meg szived, láboidhoz csorduló végső könyv hullaitásimon, s ne 
vesd meg ily buzgó kérésemet, tsak egyet leg alább társaid közül nyilatkoztass 
ki, tartsd meg Császárodot, Atyádot, engem s önnön magadot, kinek szerentsé- 
jek s életek most egyedül te benned röitve vannak.

E u c h e r iu s

Ah, Thermantius, azért mondottam, ne kénszeréts már többet szollanom, mert 
hogy én atyámat, Császáromat, s Romát meg tartsam, szükséges halgatnom, s 
tulaidon életemet mind ezekért föl áldoznom.

T h e r m a n t iu s
Tehát már anyira ment dolgod, hogy tsak el köllyön veszned? Ah! Thermantius! 
El szenvedheted e azt, hogy aki a Te életedért magát nyilván való veszedelem

1484 a te <életedtül füg> 1490 <vél> hozzád <ugy is > hogy [Föléírással javítva.]
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ben eresztette, azt te utolsó szükségében el hadjad? Nem! Nem szenvedem! Te, 
Lucilius, old meg billintseit, s engem is lánczol melléje, véled akarok Eucheriu- 
som élni s meg halni, hogy leg alább halálommal ki mutassam hála adó szi
vemet hozzád. Lássa az Atyám is, mely igen köteles légyek hozzád. Hogy a Te 
életeden életem s halálodon füg halálom.

E u c h e r iu s
Ah, szerelmes Thermantiusom, ély Te, és ély szerentséssen, kévánom! Ellyen 
az én atyám, éllyen Tsászárom, éllyetek minyájan sok időkig, hallyak meg én 
egyedül minny áj átokért. Oh egek, ime végső órámban is azt kérem tőletek! 
Tartsátok meg atyámat, tartsátok meg Császáromat, s édes hazámat, ime én 
mind ezekért örömest magamat föl áldozom.

T h e r m a n t iu s
Oh, én szerentsétlen órában született, Boldogtalan magzat! Már mit használ ily 
fölséges Nembül születtetnem, ha hiv Barátomnak sőt talám atyámnak s ma
gamnak is véremet kölletik öntenem?

SCENA QUARTA 

Stilico, Thermantius

T h e r m a n t iu s

Jaj, Stilico, segéld fiadat! Császárodat, magadat, engem is, segély minyájunkat, 
mert el veszünk.

S t ilic o
Félre innét Fö Herczeg, mert nem a Te szemeidnek valók e készületek. 

T h e r m a n t iu s

De jaj, mit jelentenek ezen kínzó s halálos eszközök?

S t ilic o

Ezek által tudnia illik, boszut állok átkozott fiamnak gonosságán. 

T h e r m a n t iu s
Tehát Eucherius halálára készétted e ezeket?

S t ilic o
Félre meny innét, kérlek, és többé tsak egy szót se hallak gyilkos Eucheriusrul. 

T h e r m a n t iu s
Ah, halgatok már tehát szerentsétlen barátomrul, de Atyámrul nem halgathatok, 
mert amint Eucherius intett, még életben vagyon egy más alattomban való 
gonosztévő, ki lest vetett a Császárnak.
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S t ilic o

Ne fély attul is, már ő is nyilván vagyon nálom.

T h e r m a n t iu s

Nyilván vagyon: oh mely nagy félelmet le vész szivemrűl! Már tehát bátor lehe
tek Atyám boldogsága felül, ha nálod tudva vagyon a gonosz lator.

S t ilic o
Mondám, hogy tudva vagyon és majd tudva lészen a Császárnál is, s nálod is, 
azomban meny félre, s ne tégy akadályt kezdett dolgomban.

T h e r m a n t iu s

Már tehát reád bízok mindeneket Stilico, és reméllyem, hogy Atyámmal együtt 
Eucheriusnak is jóra fordul sorsa.

S t ilic o

Bízvást reméllyed, mert még ki nem vetkőztem egészlen Atyai természetemből.

SCENA QUINTA 

Maga a Stilico.

S t ilic o

Szerentsétlen Herczeg! Ma vagy engem, vagy saját atyádat tulaidon vérünkben 
keverve fogsz látni, de mit tehetek róla, midőn azt kévánnya szerelmes fiamnak 
kévánt szerentsésb állapottya. Oh fiam, mire nem visz engem hozzád vonszo 
nagy szeretetem, midőn Császáromnak ártatlan vérét, Roma Boldogságát s 
tulaidon Nevemnek ditsösségét és sok fáratságommal szerzett jeles érdemeimet, 
és talám még életemet is a Te szerentsédre fői áldozom.

SCENA SEXTA

Sargus, Maxentius, Rullus, Stilico.

S a r g u s

Stilico, már mindenki készen vannak, egy szempillantás alatt az egész Romai 
Birodalom Eucheriusra száll. Mert minek utánna hírül adnám a Táborban, hogy 
az Udvarnak fortély Mestersége miatt Eucheriusod halálra szententiáztatott vol
na ártatlanul, alig tarthattam meg azután a népet, hogy erőszakkal az udvarra ne 
rohanna.

1529 vagon [Értelemszerűen javítva.] 1549 <Hudinus> Sargus
1533 kezdett<g> 1553 miatt <az>

984



1560

1565

1570

1575

1580

1585

1590

M a x e n t iu s
Fegyvert! Fegyvert! Szüntelen kiáltozzák, már fáklyákat vagattak a város föl 
gyújtására, úgy hogy eddig már mindenek tűzben volnának, ha tsak addig való 
várokozásra őket nem kértük volna, miglen Eucherius a tömlöczbül ki szaba
dulna, hogy ö leg első boszu álló fákláját föl lobbantaná.

S t ilic o
Igaz hivségteknek méltó jutalmát vészitek, amidőn Eucherius a Romai Biroda
lomnak fejévé tétetik, hanem most, hallyátok ismét végső rendelésemet: Nem 
sokára ide ki hozattatik Eucherius, hogy itt nyilván mindenek láttára meg 
Ítéltessék. Mely végső Ítéletre magam is jelen lészek, és majd mint ha fiamnak 
vakmerő gonosságán magam boszut állani akarnék, fegyvert fogok ellene, de 
azomban meg fordult igyekezettel, amidőn ingyen semvélné Honorius, mellé
nek szegezem és igy lelkétül egyszersmind s országátul meg fosztom. Ti azom
ban engem kövessetek, és egybe hiván az egész tábort, Eucheriust Császárnak 
kiáltsátok.

S a r g u s

Jól vagyon. Oh bár tsak hamar idejönne a Császár, már alig várom.

SCENA SEPTIMA

Stilico, Sargus, Maxentius, Attalus

A t t a l u s
Tudod e Stilico, hogy készül alattomban el menni a Császár? Én magam láttam 
készen állani a kert ajtóban az Hintot, és véle együtt az Ifjú Herczeg is el 
mégyen.

S a r g u s
Stilico, minden szándékunk haszontalan lészen, ha ötét el hagyod menni.

M a x e n t iu s

Az uttyát köll el állani.

A t t a l u s
Nem! Hanem minek előttö el menyen, előzd meg őtet, és szegezd át mellét, mel
lyel tellyesétsd be régen ajánlott hitedet. Avagy ha késedelmeskedel, én leg ot
tan a Császárhoz mégyek, és minek előttö el menyen, minden titkot föl födök, 
hogy te légy oka ezen éktelen kezdetnek, ki már régen bennünket a Császár el
len való fertelmes szövetségre késztetz ki mutatom e végre adott tulaidon kezed 
írását, magad pőtsétyét, mellyek párt-űtésedrül nyilván vádolni fognak. Egy 
szóval, valamiket ma készétettél, mindeneket ki nyilatkoztatok.
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1595

1600

1605

1610

1615

1620

S t ilic o
Hagy föl ezekkel Attalus! Nem szükséges az én szivemet efféle ijesztgetésekkel 
serkengetni, elegendő ösztön énnekem fiamnak ditsőssége, melyre akarom őtet 
emelni, akinek kedvéért is kész vagyok mindenekre. Nosza tehát vitézek, sies
sünk, vagy Császárnak vagy Stiliconak el köll veszni ezentúl.

SCENA OCTAVA

Stilico, Hudinus, Sargus, Maxentius, Attalus.

HUDINUS
Jó Stilico, örüly! Mienk a Győzödelem! Ezen kardal át verve fekszik maga vé
rében Honorius! Ki midőn loppal a városbul ki menni készült, én az egész világ- 
bul őtet ki küldöttem, mert éppen a kert ajtóban, hogy az Ifjú herczeggel együtt 
bé ült az Hintóba, oly képpen esett szerentsémre helyheztetése, hogy könyü 
móddal őtet át üthettem.

S t ilic o

Oh, Hudinusom, mennyiben köteles vagyok én Te hozzád!

H u d in u s
Ezekrül azután szollyunk, most kezdett munkánkat szükséges gyorsan folytatni. 

S t ilic o

Fujassanak meg tehát a trombiták, hogy állón elöl az egész tábor, törjétek ki 
azután tőmlöczöt, s hozzátok elől Eucheriust hogy én magam őtet emelhessem a 
Thronusra.

A t t a l u s

Én pedig azomban el készülök, hogy ezen uj fejedelmeket magam, s királyom 
nevével méltán köszönthessem! (Itt el megy Attalus.)

SCENA NONA

Honorius, Stilico, Hudinus, Lucilius.

L u c il iu s

Ide! Ide vitézek! Ha kik még álhatatosak vattok, a Császár mellet! Ide frissen! 
Allyatok boszut ez irtoztato, kegyetlenségen.

H o n o r iu s

Mitsoda zaj ez az Udvarban? Mire való ez a futoszás trombita szó?

1614 [A szerzői utasítás a margóra beszúrva.]
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1625

1630

1635

1640

1645

1650

L u c il iu s
Ide! Ide frissen!

HupiNUS
Éle még a Császár?

H o n o r iu s
Élek. Ki kételkedik abban?

S t ilic o  
Oh egek!

L u c il iu s
Ezt, ezt a gonosz gyilkost fogjátok, Hudinust kötözzétek meg!

H o n o r iu s  
Mi dolog ez?

L u c il iu s
Nem tudod e Fölség Császár azon iszonyú éktelenséget, ami most történt?

H o n o r iu s  
Mi az?

L u c il iu s
Oh rettenetes még tsak meg gondolni is. Most, midőn parantsolatod szerént bé 
ült volna az Hintóbán az Ifjú Herczeggel Eucherius...

S t ilic o
Eucherius, mit szollasz? Eucherius ült bé az Hintóbán az Ifjú Herczeggel? 

H o n o r iu s
Mert hogy föl gyullatt haragodtul s azon gyalázatos haláltul, mellyet néki ké- 
széttél, ötét meg menteném, fiamra biztam, hogy addig valamely bátorságos 
helyre röjtené el ötét, miglen a te nagy mérged s Romának is haragja ellene meg 
enyhülnö. De mi történt azután?

L u c il iu s
Ez az átkozott gyilkos szegény ártatlant át ütötte.

H o n o r iu s  
Eucheriust e?

1635 Fölség. [A rövidítést feloldottuk.]
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1655

1660

1665

1670

1675

1680

L u c il iu s

Azt igen is, ime hol hozzák őtet.

SCENA DECIMA

Honorius, Stilico, Hudinus, Thermantius, Eucherius és a vitézek. 

T h e r m a n t iu s

Ah szerelmes Atyám! Ah Stilico! Nézd szerentsétlen fiadat!

H o n o r iu s

Boldogtalan Ifjú!

E u c h e r iu s
Felséges Császár! Engedd végső órámban még egyszer kezedet meg tsokol- 
nom. Orőmőst magamat föl áldozom, tsak hogy ártatlan véremnek ki ontásával 
Téged, s Atyámat meg tarthassam!

L u c il iu s

Már el áll a szava. (Ezentúl oda lesz.)

H o n o r iu s
Eucherius!

T h e r m a n t iu s

Eucherius, kedves Barátom!

L u c il iu s
Már oda vagyon.

H o n o r iu s

Oh váratlan szomorú történet! Vigyétek bé őtet.

S t ilic o

Most! Most, ti menydörgö egek villogjatok! Most te feneketlen pokol, add ki, ha 
mi rettentő tsuda állat benned tanáltatik! Add ki őtet fiam halálának boszu állá
sára. Ámbár mire nézve hivom én az egeket boszu állásra? Avagy ki ellen? Jaj 
én, Én átkozott atya! Én magam öltem meg szerelmes fiamat! Oh gonosz, oh ke
gyetlen! Oh dühös véronto gyilkos Atya! Ezt a Thronust készétted e egyetlen 
egy szerelmes fiamnak?Ebben a bíbor bársonyban öltöztetted e őtet? Avagy igy 
emelted e föl a Császári méltóságra?

1665 [A szerzői utasítás a margóra beszúrva.] 1677 mire <Neve> Nézve
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1685

1690

1695

1700

1705

1710

H onorius
Szerentsétlen Atya! Szive nagy keserűsége, s fáidalma, ime mint meg háboré- 
totta elméjét, hogy azt sem tudja, mit köllön szólnia.

Stilico
Nem! Nem, oh Császár! Nem a fáidalom, nem a meg győzhetetlen keserűség 
háborétotta meg elmémet, de a nagy esztelen szeretet. Melyet maid jobban meg 
magyarázza még Hudinus.

H onorius
Mit magyaráz még?

Stilico
Azt tudni illik, hogy minden leg kissebb gonosságtul Ártatlan légyen Eucherius, 
én vagyok pedig, én amaz allattomban való dihös párt-űtő, én vagyok az az or
szág bonto Istentelen gyilkos, én vagyok, ki ma éltedet s fölséges székedet 
erőszakkal tőled el akartam ragadni!

H onorius
De mit szollasz?

Thermantius 
Oh mint rettegek!

Stilico
Leg alább tsak a végső tiszteletet köll meg adnom szerelmes fiamnak, hogy leg 
alább holta után bűnösnek ne tartossék ily iszonyú gonosságban, s ne fekügyék 
oly gyalázatossan halva, ki most egyedül tsak méltatlan attyának átkozott dü- 
hössége miátt fekszik halva. Már semmitül továbbá nem tartok, minek utánna el 
vesztettem egyetlen magzatomat, keveset gondolok életemmel kereset hírem
mel. Nosza azért Te fiamnak ártatlan vérében mártott kegyetlen kard! Ontsad ki 
az én gonosz véremet is, és temes egy sirban fiammal együtt.

H onorius
Tartsátok meg a kezét.

Stilico
Oh, Császár, engedd meg, hadd veszek el én is.

1685 HON. [Értelemszerűen javítva.] 1704 tartok <el>
1694 ki ma <ki ma> 1706 ártatlan [Föléírással beszúrva.]
1703 attyának <dühös>
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H onorius
El veszel, azt tudjad bizonyossan, de amint szoktak el veszni ama gonosz ország
háborétto párt ütők s vérontó fejedelmi gyilkosok, vigyétek el innét őtet, s adjá- 

1715 tok az Hóhér keze alá.

T hermantius
Oh szomorú s váratlan végezet!

Stilico
Oh, szerentsétlen,vakmerő atyai szeretet!

1720 Finis Actus tertii

MEG HÁLÁLÁS

Ily képpen tehát amint láttátok történt halála szerentsétlen Eucheriusnak; annál 
is inkább szánalomra méltó, hogy ártatlan létére kőllőtt ily rettenetes halált néki 
szenvedni. Ámbár úgy szokott az gyakran meg történni, hogy az Atyák Gonosságát 

1725 az Ártatlan Magzatok viselik. De talám azt várjátok, miglen el temettessék Euche
rius? Az Ma nem fog el temettetni, mert mint hogy pompás haloti készületéhez 
több Napok kévántatnak, azért továbbra is hallasztatik. Hanem, hozzánk való ma
gatok meg alázását s eddig való várokozástokat alázatossan kőszőnyük, és ha 
tsekély játékunkal kedvetekre lehettünk, örvendünk e különös Szerentsénknek, ha 

изо pedig talám várakozástoknak eleget nem tettünk, azért Engedelmet alázatossan 
kérünk Ifjú korbéli elégtelen korunknak, és leg alább tsak szives indulatunkat mél- 
toztassatok kegyessen venni.

A MŰ ADATAI

A dráma kézirata a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárában, Budapesten található. 
Jelzete: Ms. For.(MV 17.8/ V 75. Szerző, cím, előadási hely nem derül ki belőle, a kettedrét kézirat 
borítólapján egy késői kéztől ez olvasható: „Stilico” Iskolai dráma, (magyar) (Ismeretlen szerzőtől és 
időből).” Perényi József kiegészítette ezt a megjegyzést: „Szerzője Claus Antal S. J. Előadták Kecske
méten 1762. Perényi.” A kézirat 27 számozott oldalt tartalmaz. Utólag készült hozzá egy „Előre való 
beszéd”, és egy „Meg hálálás”, ezeket egymás után, 2 számozatlan lapra jegyezték le. A szöveg 
egyetlen kéz írása, tisztázatnak tűnik, alig van benne elírás, javítgatás. Nyomtatásban itt jelenik meg 
először.

SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A kéziraton sem a szerzőre, sem a színrevivőre nincs utalás. A legkorábbi magyar nyelvű előadása 
Kecskeméten, 1762-ben volt. A kecskeméti Iu ven tu s L ite ra r ia e  ezt írja erről az évről: „Utriusque Elo
quentiae Professor erat Alexius Horányi a Sancto Joanne Nepomuceno, cum quibus produxit in Majo

1714 vérontó fejedelmi [Föléírássa! beszúrva.] 1722 <Ily> Ily <kinek is> annál is
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T h em isto c lem , in Augusto autem S tilicon em  ex Antonio Klausz Societate Jesu.” így a darab fordí
tójának és színrevivőjének Horányi Eleket kell tekintenünk. Az sem kizárt, hogy az eredetileg latin 
nyelvű jezsuita darabot egy ismeretlen jezsuita tanár fordította le, és a szöveg csak később került el 
a kecskeméti piarista gimnáziumba. A ránk maradt szöveg egészen bizonyosan nem Horányi Elek 
kézírása. Horányi a korszak egyik legkiválóbb piarista tudósa volt. Teljes neve: Horányi Alexius a 
S. Joanne Nepomuceno, Franciscus Xaverius. 1736. február 15-én született Budán. Apja, Horányi Gá
bor, Pest vármegye alispánja, későbbi királyi tanácsos, anyja Zsibolthy Erzsébet. Elemi iskoláit Budán 
végezte, majd Prágában tanult. 1748-ban Budán, 1749-ben Pozsonyban, 1750-ben Kassán, 1751-ben 
Budán, 1752-ben Győrött végzi a középiskolát. 1753. jan. 8-án a piarista rend novíciusa lett Privigyén, 
1755 január 14-én tett rendi fogadalmat Pesten, 1759. június 5-én szentelték pappá. 1754-55-ben 
Nyitrán és Pesten filozófiai, 1756-58-ban Rómában természettudományi és teológiai tanulmányokat 
folytatott. 1759-60-ban a váci gimnáziumban az alsóbb osztályok tanítója, 1761-ben Nyitrán a gram
matikai osztályok tanára, 1762-ben és 1765-ben a kecskeméti, 1764-ben a szegedi, 1766-ban a ma
gyaróvári piarista gimnáziumban tanított retorikát és poétikát. 1767-69-ben a váci Theresianum 
bölcsészet tanára lett. 1763-ban a tartományfőnök titkára volt. 1770-ben itáliai tanulmányútra ment, 
ott jelentette meg irodalomtörténeti munkájának tervezetét („Prodromus Hungáriáé Litteratae”, Velen
ce, 1770.). A tudományos munka miatt a rend felmentette a tanítás alól, 1771-74 között anyitrai, a tatai 
és a pesti rendházban élt, majd 1777-ig a testvérénél, Budán. 1778-tól történelmet tanított a pesti piaris
ta gimnáziumban, de 1781-től végleg abbahagyta a tanítást, csak irodalomtörténettel, rendtörténettel és 
történelmi forrásmunkák kiadásával foglalkozott. 1809. szeptember 11-én halt meg Pesten. Főműve, 
a M e m o ria  H u n g a ro ru m  e t p ro v in c ia liu m  sc r ip tis  e d itis  n o toru m  I-III. 1115-77 között jelent meg 
Bécsben. Kiválóan tudott latinul, tudományos művei mind ezen a nyelven jelentek meg, de foglal
kozott fordítással is: 1773-ban ő jelentette meg magyarul a Nádasdy-féle Mausolaeumot. Kecskeméti 
évei alatt 4 alkalommal rendezett színielőadást. 1762-ben a T h em isto c les c. darabot és a S tilic ó t vitte 
színre, 1765-ben a F id es  P y th ia e  e t  D a m o n is c. darabot és egy Dobó Istvánról szóló drámát mutatott 
be. ( lu v en tu s  L ite ra r ia e  G ym n a sij K ecsk em eth ien sis  1 7 3 7 -1 7 6 6 . 1 3 9 a  é s  1 5 9 b .) (K iliá n  1994. 406., 
P e ré n y i 1901. 21-35., S zin n ye i IV. 1069-1077., H o lc ze r 1989. 16. ÚM 1L 2. 824-825, L é h -K o l-  
ta i-B a la n y i 1998.156.)

FORRÁS

Már a lu ven tu s  L ite r a r ia e  is említi, hogy a darab nem eredeti mű, hanem fordítás: „ex Antonio 
Klausz Societate Jesu.”, vagyis Anton Claus jezsuita drámaszerző művéből. A téma különben nagyon 
népszerű volt: a jezsuita gimnáziumokban 8-szor mutatták be különböző változatát (H. T a k á cs 1994. 
189.). Egy 1719-ben Nagyszombatban játszott S t i l ic ó m k  a magyar-latin színlapja is fennmaradt 
(közölve: R M D E  XVIII. J e zsu ita  isk o la d rá m á k  4/2.996-1004.). Az argumentum alapján azonban más 
a történet erkölcsi tanulsága és meseszövése, mint Claus darabjáé, más a forrás is: Michael Pexenfeld 
történeti munkája. Az 1750 utáni jezsuita előadásokon (1752 Szakolca, 1753 Zágráb, 1754 Kassa, 
1759 Eger) már valószínűleg Claus darabja került színre. Az egri előadásnál ez bizonyosra vehető, 
a két darab argumentuma ugyanis megegyezik.

Anton Claus (1691-1754) rendkívül népszerű drámaszerző volt. S tilic o  c. darabja a T ra g o ed ia e  
lu d is  a u tu m n a lib u s d a ta e  c. kötetben jelent meg.(Augustae Vindelicorum 1741, 2. kiadás: uo. 1753.) 
A kötet tartalma: Publius Cornelius Scipio Sui Victor, Tragoedia 1-82, Stilico, Tragoedia, 83-166, 
Themistocles, Tragoedia, 167-248, Protasius Rex Arymae, Tragoedia, 249-333. A Stilico argumen
tuma végén Claus a következő forrásmegjelölést adja: Orosius liber 7. caput 37. et 38. Paulus Orosius 
latin krónikája 1738-ban jelent meg Bajorországban, Claus hűen követi a forrást, de az udvari intrika 
helyett a túlzott apai szeretetre teszi a hangsúlyt. Műve 5 felvonásból áll: Actus I. sc.1-8; Actus II. 
se. 1—11; Actus III. sc. 1-9; Actus IV. sc. 1-12; Actus V. sc. 1-10. Szereplői teljesen megegyeznek az 
itt közölt darabéval, kivéve egyet: Claus darabjában Stilicót családi kötelék fűzi Honoriushoz: lánya, 
Thermantia, Honorius felesége (ez megfelel a történeti hűségnek is). Van a történetben még egy fontos 
szereplő, aki meg sem jelenik a színen: Piacidia, Honorius császár nővére. Stilico fia, Eucherius sze
relmes Piacidiába, de reménye sincs rá, hogy elnyerje a császárlány kezét, mivel Piacidiát, a gothusok-
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kai kötött szövetség megerősítéseként Alaricus gót királynak ígéri oda Honorius császár. Ez az a végső 
esemény, ami miatt Stilico a pártütés mellett dönt: megígéri fiának, hogy hamarosan királyi székbe ülteti, 
s megkapja Placídia kezét is. A döntés így hangsúlyosabb, mint a magyar változatban: Stilico nemcsak 
a hatalmat biztosíthatja a fiának, ha a császár ellen lázad, de a családi boldogságot is. A Claus-féle 
darabnak tehát van egy női szereplője, Thermantia, de 6 mint a hitvesi szerelem és a testvéri szeretet és 
önfeláldozás példája, csak erősíti a darab erkölcsiségét. Ezzel szemben a magyar fordító-átdolgozó 
nemcsak Piacidia emlegetését (és ezzel a szerelmi szálat) iktatta ki a magyar változatból, de Therman- 
tiát, az egyetlen női szereplőt is. Thermantia helyett Thermantiust szerepelteti a darabban, Honorius 
fiaként. Meg kell azonban magyaráznia, miért rajong annyira Eucheriusért Honorius fia (hiszen a test
véri szeretet, mint fontos motívum így nem jöhet szóba), ezért találja ki az 5. és a 6. jelenetet: eszerint 
az életére törő orvgyilkostól Eucherius mentette meg a trónörököst, s ezért van közöttük forró, testvéri 
kapcsolat. Ez a jelenet természetesen nem szerepel Clausnál, és dramaturgialilag nem is túl szeren
csés. A második felvonás 11. és 12. jelenetének elején a szereplők között felsorol a fordító egy Scipio 
nevűt is (ilyen szereplő Clausnál nincsen), de aztán nincs szövege a jelenetben. Lehetséges, hogy 
néma szereplő volt, ő lehetett a börtönőr vagy esetleg a hóhér.

A családi bonyodalmak kiiktatásával az egész első felvonást elhagyhatta a fordító, s több jelenet 
felcserélésével illetve az egyes felvonások hosszúságának a megnövelésével 3 felvonásosra alakít
hatta a darabot. Claus második felvonásának 10. jelenetétől kezdve szó szerint fordít, nem hagy ki és 
nem is told be semmit, és a jelenetek sorrendje is megegyezik az eredetivel. A fordítás gördülékeny, 
következetes helyesírású, a latin fordulatokat igyekszik magyar közmondásokkal, szólásokkal érzék
letesebbekké tenni. A darab nem tekinthető egyszerű fordításnak, Claus darabjának az átdolgozása. 
Horányi nemcsak a S tilic o t mutatta be Claus kötetéből, hanem a T h em isto c les c. darabot is, sajnos nem 
tudni, milyen nyelven.

ELŐADÁS

1762 augusztusában mutatták be a kecskeméti piarista gimnáziumban a poétikai és retorikai 
osztály növendékei, Horányi Elek vezetésével. „Utriusque Eloquentiae Professor erat Pater Alexius 
Horanyi a Sancto Joanne Nepomuceno cum quibus produxit in Majo Themistoclem, in Augusto autem 
Stiliconem ex Antonio Klausz Societate Jesu.” (Juven tus L ite r a r ia e  G ym n a sij K e csk em eth ien sis  
1 7 3 7 -1 7 6 6 . 139a., K iliá n  1994. 406.) Piarista iskolában még egy előadása volt (bár lehetséges, hogy 
nem a magyar változat, hanem az eredeti latin darab került színre) Szegeden, 1777. augusztus elsején. 
A H is to r ia  g ym n a sii S ze g e d ie n s is 6. lapján ez olvasható: „Tandem sub initium augusti Pater Professor 
Rhetorices produxit laudabiliter Stiliconem.” (K ilián  1994. 550.)

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A dráma egyetlen kéz írása, tisztázatnak tűnik. Helyesírása következetes, a szereplők nevét mindig 
rövidítve, aláhúzással kiemelve adja meg, a szöveget folyamatosan írja az egyes szerepnevek után. 
A rövidítéseket külön jelzés nélkül kiegészítettük. A darabban 2 levélből is idéznek a szereplők, 
ezeket a másoló aláhúzással emeli ki a szövegből, mi pedig idézőjelek közé tesszük őket. A szerzői 
utasítások többségét utólag, a margóra szúrta be a másoló. Az egyes felvonások és jelenetek sorszámát 
mindenhol rövidíti (pl. Actus 2dus Scena la), ezeket külön jelölés nélkül feloldottuk. A margón néhol 
utal a Claus-féle eredeti jelenet-sorszámra, ezt a lábjegyzetekben közöljük.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

6 R o m a i K ró n ik á k b a n  -  a mű forrása: Orosius Paulus császárkori történetíró: Historiarum adversus 
paganos VII. c. műve (1738, Lugduni Batavorum), illetve Paulus Diaconus (725-799) longobárd
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történetíró latin műve, a Historia Longobardorum. Ez utóbbit Bonfíni és Valkai András is felhasz
nálta.

7 S tilich o  -  i. sz. 359-408 között élt vandál származású római hadvezér. Övé a tényleges hatalom 
395 és 408 között, amikor a fiatal Honorius császár az uralkodó, s ezt azzal is megerősíti, hogy a 
lányát feleségül adja Honoriushoz. Rendkívül sikeresen harcolt a gótok ellen, azonban Honorius 
408-ban összesküvés vádjával kivégeztette.

8 H o n o r i u s - római császár i. sz. 395-423.
11 A la r ic u s -  Alarich, a nyugati gótok királya. 410-ben elfoglalta és földúlta Rómát, és feleségül 

vette Placídiát, Honorius nővérét.
21 P au lu s D ia co n u s -  i. sz. 725-799 között élt történetíró

158 p a r  o ly  a  -  kézfogás, egyezség
159 tá r s a ss á g  -  szövetség 
227 k é p z é s -  kép
414 in gyen  -  egyáltalán nem, véletlenül sem 
497 b á to r s á g o s b  f é ly t -  a biztonságosabb felet 
546 m aku la  -  folt 
580 sö r é n y  -  serény 
621 kü lö n ö ssen  -  magában, külön 
640 tu to r  -  gyám, jóakaró 
648 \ e s z e k  -  vesszek 
981 a t z é ly b u l -  acélból 

1057 e llen  c zé lo zn a k  -  ellen törekszenek 
1093 S en ten tia  -  ítélet 
1296 m eg h itt s z iv ű  -  kevély, elbizakodott 
1471 k ö zö ld  -  oszd meg
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20.

HROMKO LŐRINC (?)

AZ IGAZ, EGYMÁSHOZ VALÓ SZERETET

Nyitra, 1717. január 18.



[SZEREPEK

Chariteus, vég ü l R o s e lla fé r je
Magnesius
Severus c s á sz á r
Cornerus, S everu s c s á s z á r  h a d i v e zére
Florillus, e re d e tile g  R o se lla  je g y e s e
Rosella, M a g n es iu s  h ú ga
Camillus
Mauretius
Livildus
Servius, R o se lla  in asa  
C h a riteu s é s  M a g n es iu s géniusa
REMINYSIGBEN ESÉS]
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AZ IGAZ EGYMÁSHOZ VALÓ SZERETETNEK FÖL OLDOZHATATLANÚL ŐSZVE 
15 KAPCSOLTATOTT LANTZA

AVAGY

CHARITEUS ÉS MAGNESIUS, EGÉSZ HOLTIG EGY MÁSTÓL EL 
SZAKASZT ATHATATLANOK

Méltoságos és Nagyságos Monyoró keréki Groff Erdődi László Ur Nittrai 
20 Pőspök Tekéntetes és Nemes Nyitra Város Vármegyéknek Örökös Fő Ispánnya, 

Demesi Praepost Főlséges Római Császár s- Koronás Király Eő Főlsége’ belső 
Tanatcsának és az Tekéntetes Magyar Cancillaria Első Assessorának et caetera, et 
caetera Eő Excellintiajának hála adására s- kőtőlessége’ ieliul bé mutattatott kép
zések.

25 Az Tekéntetes Nagysághos, Nemes, Nemzetes s-ió Indulatű Patér Piaristák Nyitt-
rai Püspöki Gymnasiumja’ Iffiuságtúl.

Anno 1717

SOMMÁJA

Nem tűd osztályt az igaz egymás szeretete.

30 ELŐL JARÓ BESZÉD

Chariteus’ Személlyé’ képzője’ az kegyetlenségen diadalmat vévén fogságban 
ejtetett Magnesius Személlyé’ képzőinek előbbinyi kívánt szabatságát szerencsés- 
sen visza tériti.

AJÁNLÁS

35 Az lőtt dolognak sommáját Méltósagos és Nagysághos Nittrai Pőspők Kegyel
mes Urunknak et caetera et caetera Eő Excellentiajának dedicallya s- Excellentiaja 
s-tőbb jelen lévő Úri Rendek Gratiáját ohaitya.

20 Pőspó<p>k [Ráírással javítva.] 
20 Varás<d>

24 képzesék
35 lőtt IÉrtelemszerűen javítva.]
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E L S Ő  R É S Z E

ELSŐ KIMENETEL

40 Severus Császár Királyi Méltósága ellen pártot ütő Magnesiust (az mint véli 
vala) élete’ napiát végző méreggel egyilétet itallal az élők kőnyvibul ki törülni ma
gában el végzi, de azhol az udvarnak titkos mesterségi által az artatlanoknakis gya
korta való kelepczében ejtése eszében jút, az ő kegyes malasztyához folyamodó 
Magnesius kérésit -  minek előtte’ halaira sententiasztassik -  még hallani akarja.

45 MÁSODIK KIMENETEL

Chariteus’ kérésire és kezességire háza végső rendben hagyására haza bocsáta- 
tott Magnesius helet ugyan azon Chariteus őszve kőtőztetik és vasban verettetik.

HARMADIK KIMENETEL

Chariteus és Magnésius az igaz egymáshoz való szeretetnek megh mutatót jelei 
so között egymástul keservessen el búcsúznak, s- hogy az ő szél véz között forgo sor

sok szerencsés partra jusson, ahitozvakévánnyák. Comerus, késedelmeket nehesz- 
telvén, kemény szavaival Chariteusra tárnád, és az Király parancsolattya szerént 
temleczben veti.

NEGYEDIK KIMENETEL

55 Florillus az Rosellának maga Bátyát, Magnesiust kesergő faidalmas szévit Ca
millus énekléssét által enyhíteni egyekezik.

ÖTÖDIK KIMENETEL

Rosellat reménségin kivől elől találván, Mauretius’ az Florillussal házasságban 
való lépést iavallya. Rosilla az maga régentén kűnyvezve várt Batya jelentese álta- 

6o la meg végasztaltatván Florillussal edgyut eddig szenvedet keserőségit szevéből 
kirekezti. De az hol az Magnesiusnak fogságában való viszszamenetelit érti, meg 
védamult szíve ujab keserűségekkel epesztetik, és bokros búk habjai reá todulasi 
által el bagyitatván más tecz akarván végezni dolgát, tolok el szakad.

42 mesterség<e’>i 63 [a tecz  szó értelmetlen.]
61 fogsavaban
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HATODIK KIMENETEL

65 Magnesius, Chariteusnak adott szava meg tartását akarván meg mutatni, az rab
ságban való viszsza menetelihez készől.

HETEDIK KIMENETEL

Rosella, minden űgyekezetivel Chariteus meg szabaditasára esvén, Servius ne- 
vő Inassanak hogy esze veszetnek mutassa magát, poroncsollya, az ki maga Asz- 

7o szonnya szavára kész léven, vastag tréfás mesterségit proballya, mely mesterség 
modgya föl vételire midőn alkalmatosnak lenni lattya az Egeket, hogy fői tőt 
szándékát segétség, kéri.

CHORUS

Az szeretet semmit sem tártván az kegyetlenségtől, nyíllal öszve szegesztetet 
75 Chariteus és Magnesius Géniussa szévit egymáshoz való igaz szeretetnek lan- 

giával föl lobantya.

MÁSODIK RÉSZE’

ELSŐ KIMENETEL

Comerus, Severus Császár hadi Vezére az egymáshoz való hojtast és szeretetet 
so föl magoztaló Chariteust az Király Thronussa eleiben vezeti, mely az Kiralytúl 

vakmerősége és hértelen índulattya kemény szókkal való meg főddésse után tem- 
leczben vittetni parancsoltatik.

MÁSODIK KIMENETEL

Severus, jól meg fontolván az Chariteus’ eleiben terjeztetet szavainak okait, 
85 királyi méltóságát sokkal nagyobb veszedelmekkel komyűl vétetve lenni tapasz

talván, szomorúsága tagétására udvariai mulatsága által vigasztaltatik.

HARMADIK KIMENETEL

Rosella Servius rendetlen s-vastag tréfáit meg fedvén, az reaja bézot dolgoknak 
végben való vitelire ösztönözi őtet, mely hogy annal szerencséssebben follyhas-

81 va<g>kmerősége
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90 son, az Chariteus foghazát őrző személlyekkel csalárd szövetsége’ vitézit, s-az ál
mot szörző legjobb mester által (az bor által) való el altatásokat javallya.

NEGYEDIK KIMENETEL

Magnesius az Chariteusnak érette való fogságban hoszszu sanyaruságát el gon
dolván, magara is boszonkodik, s-ezen kisedelmet szerző Rosellát mind édesgető, 

95 s-mind kemény szavaival sohajtya. De az hol haszontalannak lenni lattya sopánko- 
dását, haragra gerjedvén, utolsó veszélit kivannya.

ÖTÖDIK KIMENETEL

Az elveszet és sehol nem találandó jegyesit sóhajtó Florillus elejben akad az 
Livildus, mely Florillusnak orczáján le gőrgő kűnyveibűl egyelétet Rosella után 

íoo való level érását tanacsollya. Helyt ád szavainak Florillus, s-azonnal szev béli bá
natokkal panaszolkodó érásanak Rosella kézihez jutását Livildusra bízza.

HATODIK KIMENETEL

Servius’, az reaja bízott dologról meg emlekizvén, Comerust az több temleczet 
őrző társaival edgyút Rosella parancsolattya szerént megh részegety, és az álom- 

105 ban s-borban el merőitektől az tömlecznek kultcsait el lopja.

HETEDIK KIMENETEL

Chariteus az Servius’ áltál el csent kulcsoknak alkalmatosságaval Rosellatúl 
szabadulasara nittatott módot megh vetvén az soha el nem oltandó, Magnesiushoz 
való szeretednek langadozasára vigaztaló énekléssel gerjezti szívit.

110 NYOLCZADIK KIMENETEL

Livildus Rosella’ keseredet szíve bánátin akárván javítani, haladatlan Chariteus 
neve széviből való letőrőlisire, s-őtet kesergő Florillus bé érasára igyikezik el 
amitani, s-hogy annal hamarább az Florillus kedvelésire még hűlt s-el idegenedet 
akarattyat fői gerjezdhesse, hozzaja való Florillus őrőkin tartó szeretednek jelit: 

ns könnyeiben tőit szemmel ért levelit Rosellanak nyuitya, melyre nem vigasztalasát,

90 almor szorzó 
94 szerző
103 dologr< >1 [olvashatatlan javítgatások] 
105 < a>éz

111 <a> Akárván
112 Florillus sz bé érására. [Az s z  fölösleges, elhagytuk.]
113 ami<n>tani
115 konnye<rt>ben [olvashatatlan javítgatások]

1000



hanem Florillus banatban űző széve habjainak áradását és nagyobb keserőségire 
való ingerlésit választól vészi.

CHORUS

Mind felől ostromoltatott Chariteus személlyé’ képzőinek segétségire érkezik 
120 az Reminysigben esés: el űzzi s-az föl haborodotsagnak föl lobbant tőze el álitására 

vizet nyújt.

HARMADIK RÉSZE

ELSŐ KIMENETEL

Rosellanak Livildus által küldet levelire megh sem álmodott szomorú feleletet 
125 vévő, megh vettetett Florillust Livildus vigaztallya, s-hogy az reaja tódult bánatok 

terhe sullyát segítséget hozandó, tellyes reménségivel könnyebithesse, ének szóval 
mulasztallya.

MÁSODIK KIMENETEL

Magnesiusnak Rosella kiső viszsza térisiből eredet, érte szenvedő, kedvelt ba- 
130 rattyanak, Chariteusnak hoszszu énségin széve meg esvén, az benne forró harag

jának buzgását nem maskint, hanem Rosella vér szerént való Attya fia saját keze 
által ki ontatot vérivel akarja csillapítani.

HARMADIK KIMENETEL

Az maga vérit Rosella halaira keresi. Magnesius, látván Serviustúl nem kérdet 
135 feleletivel semmi útban nem igazitó ki adását, Rosella markaban való ejtésére az 

Egeket segétsigűl hija.

NEGYEDIK KIMENETEL

Chariteus szabadulásán esdeső igyekezetinek szerencsétlen félben szakaszta- 
saért az Egek ellen tamado Rosellat Florillus (esze-bodultnak vélvén) haza vezetni 

но igyekezik. De Rosella Florillus levelire adott, őtet megh vető valasztyára emlé
kezvén, hogy Florillus élete meg fosztasával rajta boszút ne allyon, erő szakkal ma
gát kezíbűl ki ragadván, nem érdemlet mértéktelen szavaival boszontya, s-midőn

116 űző 135kerdet
117 vala<á>sztúl
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145

150

155

160

165

170

az Egek ellen (esze szélin nem lévőnek tetczetvén magát) hadat indét, az Magne
sius nem várt fegyvere reaja rohanasa alól Florillus segedelmire jővő keze által ki 
ragattatik.

ÖTÖDIK KIMENETEL

Comerus az kultcsok elvesztése miát Chariteus’ tömleczből való ki szabadul- 
hatasán meg döbbenvén, vele lévő hadi személlyeket nyomozására nagy hamar 
poroncsolván, az Császár eleiben való vitelit meg kapása után poroncsollya.

HATODIK KIMENETEL

Magnesius az rövid idő alat el folyandó utolsó oraja kevés ideit szeme elot 
forgatván, gyorsas sietséggel az tőmleczhez viszi utyat, Chariteus nevét főnt szóval 
zengi, s-semmi választót nem vévén, Severus Császár által Chariteus élete rendelt 
oraja megh rővidisit vélvén, Chariteushoz lanczolt szeretetinek szárnyaira kelvén, 
az Császár udvarában szál, holtig való Barattyanak, Chariteusnak koporsóját sajat 
kézi által ki ontatott éltit buzgó vérivel festendő.

HETEDIK KIMENETEL

Éltit Barattyáért el szánó, s-az halál fullankjaval nyelvit meg csipő méregnek 
bátrán várt fölhajtasához Chariteus fői emelt kézit érette halálra vált Rosella megh 
tartoztattya, s-hogy ő kostollya Chariteus helet az halál pohárát (noha haszonta
lanul kévannya), részkető szóval Severus Császár előtt esedezik.

NYOLCZADIK KIMENETEL

Az mérges italnak újonnan való meg ivasához kíszőlő Chariteus eleiben érkezik 
Magnesius, s-noha Chariteus az halál markából ki ragattatik, s-Magnesius torká
ban esik, mint az által edgyik az másikáért halált akar szenvedni, az kit látván Se
verus elegendő tanácsot maganak nem tud adni.

KILENCZEDIK KIMENETEL

Magnesius, el érkézét halála óráját látván, Chariteustul vég búcsúját veszi, s- 
halalara rendőlt itallal élete’ vége szakasztasához kezdvén, Chariteus és Florillus 
erette széve által verésire fegyvereiket ki vonnyak, Rosella halaira adgya magat.

151 <á>al<á>at 159 [ A fö lh a jta sá h o z  szóban az / betű föléírással betoldva.]
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Mely egy masért kész megh halasokra éríznél keményebb Severus széve meg lé
gyül, s-minny aj oknak Gratiát ád, mint az által Magnesius Rosella és Servius által 
tőmleczben való késedelmes viszsza térésiben tőtt gátlásért boszszut akarván álni, 
ki vont fegyverrel reajok tárnád, de meg értvén Rosella tőle el szakadasa okát, di

ns csiri cselekedetit, s-hatra vetvén Florillust, Chariteusnak, érette halált szenvedni 
akaró, holtig való Barattyanak hazas társul adgya. Severus, látván egy máshoz va
ló, ritkán tapasztalt szereteteket, az ő társasagokban való maga bé vételit kéri, mely- 
lyet meg nyérvén az egy máshoz való szeretetnek fői magosztalási és az háláltál 
való meg menekedisin lőtt őrvendezisek kőzőt az Chariteus és Magnesius eleti és 

iso megh szabadúlása képzésinek vége szakad.

BEFEJEZÉS

Méltósághos és Nagysaghos Urnák et caetera, et caetera, Eő Excellentiajának 
és az több Úri Rendeknek jelen létekért vég’ nélkül való hálákot ád.

A MŰ ADATAI

A kézirat jelenleg a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Könyvtárban található (jelzete: 
P 33/8/7/83). Tud róla T aká ts (1891. 105), aki a címet tévesen (D e  P h a r isee , F a r izeu s) olvasta ki (vö. 
K iliá n  1994. 154.). Takáts tévedését átvette B a la n y i-B ír ó -B ír ó -T o m e k  1943. 87, valamint részben 
P r ó n a i-C s á s z á r  (1915. 118.) is, akik két drámát tulajdonítottak Hromkonak 1717-ben: egyet a téves, 
egyet a helyes címen, majd K iliá n  1994. 153. (Nyitra no. 25.) említi C h a riteu s  é s  M a g n es iu s e g y m á s
tó l e lsza k a sz th a ta tla n o k  címen. A színlapot Prónai-Császár még Debrecenben olvasta, onnan került 
tehát valamikor Budapestre. A dráma szövege nincs meg.

A kéziratra utólag vezette rá valaki (minden bizonnyal Német Károly) a szerzó nevét (Hromko Lő
rinc a S[ancto] Matthaeo) és az előadás időpontját az évszám után (jan. 18-án).

A darab jellegzetes katolikus történelmi dráma, melynek mintájául a jezsuita történelmi dráma 
szolgálhatott. Az emelkedett tárgyú, legtöbbször történelmi témát bemutató jezsuita drámákban meg
szokott allegorizálással találkozunk e műben is, ahol a felvonásokat egy-egy allegorikus magyarázó, 
összegző chorus-jelenet zárja. A chorus megjelölés nem okvetlenül jelent szavalt vagy énekelt zárla
tot, épp a hasonló jezsuita darabok alapján képzelhető el pantomimikus vagy élőképszerű jelenet is. 
Az első felvonás végén az igaz barátság Geniusa megerősíti a szereplőket, a második végén a Re
ménységbe esés siet az elcsüggedt hősök segítségére. Ez jelzi a szerencsés végkifejletet, s ennek alap
ján a tragikomédia műfaját. Eredetileg az utolsó felvonás zárójelenete is hasonló Chorus lehetett, mely 
azonban itt hiányzik, mivel helyette az előkelő vendégek pártfogását köszönik meg.

SZERZŐ, SZÍNREVIVÓ

A szerzőt az előadás idején Nyitrán tanító Hromko Lőrinc személyében jelölte ki a szakirodalom. 
Neve a kéziraton nem szerepel, de az eddigi gyakorlat szerint az adott osztályt abban az évben tanító 
tanár nevéhez kötjük a színpadra állítást.

Hromko János (szerzetesi nevén Lőrinc) 1690. július 17-én született a Trencsén megyei Pruszkán. 
1710-ben került a privigyei piarista iskolába, ugyanott lett novicius 1712-ben, majd szentelték pappá

171 érteznél 177 r <é>ítkán [Ráírássál javítva.]
171 [A S ev eru s  szó többszörösen javított.)
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1716-ban. 1716-ban Vácott, 1721-22 Nyitrán teológiát tanul. Közben már tanít is, 1713-15-ben Nyit- 
rán magister, majd 1717-ben ugyanott a retorikai-poétikai osztályt tanítja. Ekkor mutatják be az osz
tály tanulói a Chariteusról és Magnesiusról szóló drámát. 1718-20-ban és 1723-24-ben Privigyén hit
szónok, közben Pesten professzor (1719 júliusa és októbere között). 1724. június 29-én halt meg 
Privigyén (L éh  -  K o lta i  -  B a la n yi, 1998. 163-166.). A jelen színlapon kívül irodalmi munkásságáról 
nincs tudomásunk.

FORRÁS

A színlap „lőtt dolog”-ként, azaz megtörtént esetként említi a történetet. Severus császár néven 
több uralkodó is volt az ókori Rómában (Lucius Septimius: 194-211, Alexander: 222-235, Flavius 
Valerius: 305-307, Libius: 461^165).

ELŐADÁS

Adarabot Német Károly kutatásai szerint 1717.január 18-án mutatták be. A színlap tanúsága sze
rint több előkelőség is jelen volt, fővendégként nyilván gróf Erdődi László. A család történetéből nem 
kiemelkedő László egyik őse, Erdődy Tamás 1607-ben kapta a Varasd megyei örökös főispánságot és 
a varasdvári örökös kapitányságot. A színlap nem tér ki az előadás színi körülményeire, de a leírtak 
alapján, a különleges alkalomból és elsősorban a felvonás zárlatokból igényes előadásra következtet
hetünk.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

Az e betűk fölött gyakran az é  betű alakjával nem egyező ékezet (vessző, pont vagy aposztróf) ta
lálható, melyek feltételezésünk szerint -  viszonylag következetesen -  a zárt e hangot jelölik. E jelet 
nem őriztük meg. A kézirat alapján az író (másoló) a zárt magánhangzókat kedvelte, íző nyelvjárási te
rületről származott. (Hromko születési és főbb tartózkodási helyeire ráillik ez a nyelvi sajátosság.) írá
sában nehéz különbséget tenni az e, é  és (betűk között, ezért néhány szereplő nevének olvasata is kétsé
ges. A Rosella (és nem Rosilla) névalak mellett annak alapján döntöttünk, hogy néha Rosella alakban 
szerepel. Az író gyakran használ szavak végén aposztrófot, akkor is, amikor a jelöletlen birtokos eset 
vagy más toldalékhiány azt nem indokolja; e jeleket megőriztük.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK

23 i é l i u l -  jeléül
31 S z e m é lly é ’ k ép ző je  -  személyének, szerepének alakítója 
41 e g y ilé te t -  elegyített, kevert 
79 h o jta s t -  hajtást, hajolást, vonzódást 
86 ta g é tá sá r a  -  tágítására, távoztatására 
99 e g y e lé te t -  elegyített, vegyített; itt talán: könnyeivel áztatott 

111 ta v ita n i -  távoztatni 
115 é r t -  írt
154 m eg h  rő v id is i t  -  megrövidítését
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KAYSER JÓZSEF (?)

ERKÖLCSNEK DICSŐSÉGE, 
AZAZ SERGIUS SULPITIUS

Pest, 1727



[SZEREPEK

S er g iu s  S u lpitiu s  G a l b a , P a t r o c l u s  F ia  
P a t r o c l u s , G a lb a  A p ja ,  A u g u s tu s  U d v a r i  E m b e r e  
S z e r en c se
S erg iu s  S u l p it iu s , G a lb a  Á r n y é k k é p e
Á ta lk o d á s
A ty a i Sze r ete t
A r c h ipp u s , F i lo z ó f u s
A u g u stu s  C sá szá r

A u g u stu s  t a n á c so sa i

J ö ven d ö lö k
Á lta lk o d á s
P a tr o c lu s  szo lg á i
U t a so k
T a bu rn u s

A ty a i Sze r ete t
Ő rök

A ty a i S z e r e t e t  
A u g u stu s  K ö v ete  
K a r ]



ERKÖLCSNEK DICSŐSSEGE, SERGIUS SULPITIUSNAK

termetébe elő mutattatot, most pedig a’ tekentetes, nemzetes és vitezlő Gyaraki 
Grassalkovics Antal Uramnak, Fölséges Romai Császár és Magyar-Országi Király 
Urunk eö Fölsége Tanácsossának, Királyi Causák Directorának és Szentséges 

5 Magyar-Országi Korona Fiskussának, nékünk kivált-képpen való Pátronusunknak 
tiszteletére a Nagyságos, Tekéntetes, Nemes, Nemzetes, jó Erkölcső Második és 
Első Oskolabéli Pesti Scholarum Piarum Iffiúságátúl ki-bocsáttatot

Anno D С С X X V I .

Nyomtattatott Budán Länderer Sebestyén János által.

SOMMÁJA

Sergius Sulpitius Galbának Patroclus Fiának Augustus Császár, midőn ő tőle 
köszöntettetet, birodalmot jövendöl mondván: és te Fiam az mi birodalmunkhoz 
ragaszkodgyál. (így .Set. Calv. Op. univ Chrono.)

ELŐJÁRO BESZÉD

is A’ Szerencse Sergius Sulpitius Galba árnyék képét aranylánczal kinállya, mellyet 
ő, az Átalkodástúl hátra tartóztatott, el-vesztett volna, hogy ha az Attyai szeretettül, 
hogy szerencsének kedvezéséhez hajóllyék, nem kénszerétettetet volna.

1 [A sor fölött ceruzával bejegyezve a színlap sorszáma a 
kolligátumban:] 20.

9  [ A sor alatt ceruzával írva a színlap alsó margójára:] K ayser  

József
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ELSŐ KIMENETEL

20 Patroclus Augustus Császár Udvarában jól érdemes Sergius Sulpitius Galba Fi
át haszontalan Gyermekjátékban el-merőltet haragossan meg-föddi, és Archippus 
Philosophusnak.hogy fölleb való tudományokra aztat oktassa, ajánlya.

E L S Ő  R É S Z

MÁSODIK KIMENETEL

Augustus Császár az ő Birodalmának örökösérül törődvén Fő rendektül taná- 
25 csőt kéván, de mint hogy sokan sok-féle részekre hajolván kedve szerént egyet sem 

nevezének, minek utánna a’ jövendölőknek Egek forgását meg-hatta, a’ dolgot fél
be szakaszttya.

HARMADIK KIMENETEL

Sergius Sulpitius Galba a’ minapi Attyai dorgálást roszra vévén az Attyát, hogy 
3o el-hadgya szándékozik, és Archippus intését meg vetvén el-is illant, melly dolog

nak ki nyilatkoztatására az Attyához siet Archippus.

NEGYEDIK KIMENETEL

A’ Jövendölök Egek forgásibúi a’ dolgot minek utánna meg saidétottak volna, 
menten Augustushoz indúlnak.

35 ÖTÖDIK KIMENETEL

Patroclus Archippust Sulpitius Fia el-szökésének megjelentőét Tömlöcznek sö
tétségébe vetteti, szolgait a’ Gyermeknek föl keresésére el-küldvén.

ELSŐ KÖZBE JÁRÓ ÉNEK

Sergiusnak árnyék képe a’ Szerencsének és Általkodásnak tőrje közöt futamod- 
40 ván ettül vigyázatlan meg-fogattatik, ‘s-el is vittetik.
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ELSŐ KIMENETEL

A’ Jövendölök Augustusnak Egek jelenését ki nyilakoztattyák, és néki remén- 
séget az örökös felől okoznak.

M Á S O D IK  R É S Z

45 MÁSODIK KIMENETEL

Ki küldetet Patroclus szolgái bizonyos útosoktúl Sulpitiust nem meszsze lap- 
pangani értik.

HARMADIK KIMENETEL

Sergius Sulpitius az Attyátúl küldetett szolgaitól, midőn nyukszik vala, meg-fo- 
5o gattatik

NEGYEDIK KIMENETEL

Maga bal sorsát átkozó Archippusnak segétséget égér Tabumus

ÖTÖDIK KIMENETEL

Agustus Császár Városnak látogatására a’ jövendő napot el-szánnya.

55 M Á S O D I K  K Ö Z B E  J Á R Ó  É N E K

Sergiusnak meg-fogattatot árnyék képét az Attyai szeretet ki szabadéttya.

HARMADIK RÉSZ

ELSŐ KIMENETEL

Sulpitius Galba meg bántot Attyát alázatossan meg-követi,és az előbenyi Attyai 
во szeretetet meg-nyeri.

50 ötödik
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MÁSODIK KIMENETEL

Tabumus a’ strását álnoksággal meg-váltya, és meg-szabadúlt Archippussal, 
hogy Patroclust meg-öllyék, szövetséget vet.

HARMADIK KIMENETEL

65 Augustus a’ Városban föl ‘s-alá sétálván jádzodozó Gyermekekre akad, kik 
közöt Galba ötét mérészszével köszönti, innét ő általa udvarába el-vittetik.

NEGYEDIK KIMENETEL

Midőn Patroclus Fiának jelen nem léteiét kérdezi, el-érkezik Augustus követtye 
és őtet az Udvarba hija.

70 U T O L S Ó  K I M E N E T E L

Augustus Udvarának és Patroclusnak jelenlétében Galbát mindeneknek örömé
re maga örökössének fogadgya, kinek a’ Kar dicséretes éneket mond.

E. E. M. N. J. D. E. E. B. S. M. T.

A MŰ ADATAI

A színlap a Magyar Piarista Rendtartomány Központi Könyvtárában található. Jelzete: KKK P 
32/3/11/20. A színlap szövegét először P ró n a i (1907. 110-112.) közölte. A darab címét közreadta P ró-  
n a i-C s á s z á r  ( 1915. 122.) N ém et K á r o ly  kéziratában ismét megtalálható, s végül K iliá n  (1994.433-434. 
Pest nr. 45.) közli az előadásra vonatkozó adatot a L ib e r  S ch olaru m h ól, s kiadja a színlap teljes címét. 
A színlapon csak az előadás évét olvashatjuk a L ib e r  S ch o laru m  azonban megadja a színrevitel napját 
is: június 21-ét.

SZERZŐ, SZÍNREVIVŐ

A címlap alsó margóján az alábbi nevet egy ismeretlen kéz ceruzával jegyezte le: Kayser József. 
A piarista gyakorlat szerint a darabot az előadó osztályt tanító magiszternek kellett színre vinne. így 
semmi kétség nem lehet affelől, hogy a darab rendezője Kayser József volt. Valószínű azonban az is, 
hogy ha szükségesnek látszott, az adaptálás is az ő feladata volt. Kayser (Kayzer) József Pesten szüle
tett 1705. március 29-én „ex parentibus illustrissimis”. 1721. október 9-én lépett a piarista rendbe. Má
sodik egyszerű fogadalmát 1723. október-9-én tette le. 1724-ben Nyitrán tanította a parvistákat. 1725- 
ben pedig Pozsonyszentgyörgyre helyezte a rendfőnök, s itt a principisták és az infimisták magisztere 
volt. 1726-ban már Pesten tanította ugyanezt az osztályt. 1727-1728-ig filozófiai tanulmányokat foly
tatott Szegeden, pappá 1729-ben szentelték. 1729-től 1730-ig két évig teológiát tanult Nyitrán. 1731 és 
1733 között Szegeden német nyelvű egyházszónok volt. 1734-ben Pozsonyszentgyörgyön volt az isko
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la rektora és egyházszónok. 1735-ben német nyelvű prédikálópap volt Debrecenben. 1736-tól 1743-ig 
Koháry András csapatában volt katonapap. 1744-től három évre megválasztották Máramarosszigeten 
házfőnöknek. 1748-tól két esztendeig édesatyja házában, Pesten betegeskedett. 1751-ben Vácott, 1752- 
től 1753-ig Pesten, 1754-ben Szegeden volt egyházszónok. 1755-ben ugyanitt volt házfőnökhelyettes. 
1756-1757-ig Nagykárolyban hitoktató volt, s 1758-tól haláláig 1765. január 15-ig itt betegeskedett 
(L é h -K o lta i-B a la n y i 1998. 185.).

Pesten rendezett darabja előtt, 1725-ben már Nyitrán is színre vitt két játékot. Itt D e  E d v a rd o  rege, 
E c tild e  so r o r e  e ju s  a c  R e c a re d o  N o tth u m b ria e  d u ce  valamint D e  P e la g io  e t  re g e  A b d a ra m a n o  M a u ro 
rum  címmel rendezett társával, Külley Kristóffal két színdarabot (K iliá n  1994. 185. Nyitra nr. 70,71.). 
Minden bizonnyal gyenge egészségi állapotának tulajdoníthatjuk, hogy alig tanított néhány évet, s ez
után javarészt rendi vagy pedig templomi szolgálatot látott el.

FORRÁS

Az argumentum után olvashatjuk a darab forrásjelzetét: Set. C alv. O p. univ. Sethus Calvisius 
(1556-1615) pálos szerző, aki latinul és németül írt. Itt idézett műve: O pu s C h ro n o lo g icu m  U n iver
sa le  1605-ben jelent meg. Ezenkívül más forrrásra sem a lengyel piarista és jezsuita, sem a magyar je
zsuita színi gyakorlatban nem bukkantunk. Sergius Sulpicius Galba történeti személy, római császár 
volt. I.e. 5-ben született Terracina közelében, Itáliában i. sz. 33-ban consul lett. Tevékenykedett Ger
mania superiorban is, később Africa provincia élére került. Nero idejében Hispánia élén állt. 68-ban 
Róma és a zsarnok Nero ellen lázadt, s elfoglalta Rómát. A szeszélyes férfi vesztét emberismeretének 
hiánya okozta. 69 januárjában testőrei megrohanták és agyonverték (P eez I. 1902. 782.).

ELŐADÁS

Ez a dráma a későbbi császár gyermek- és ifjúkorát mutatja be. Az atyai dorgálás miatt fellázadt if
jú elhagyja otthonát.A katonák azonban hamarosan kinyomozzák az ifjú rejtekhelyét, visszahozzák 
apja közelébe, s mikor egy alkalomal Augustus ugyanabba a városba látogat, hol Galba és szülei él
nek, s az utcán az ifjú igen merészen köszönti a császárt, aki ezért Galbát magával szállíttatja Rómába 
s ott örökösévé teszi. A dráma forrása és cselekménye, valamint a történeti tények egymásnak ellent 
mondanak. Galba ugyan már fiatalember volt Augustus életének utolsó éveiben, császárrá azonban 
csapatai segítségével lett. A darab színhelye mindvégig a császári palota vagy a római utca lehetett. 
Zenére, táncra utaló jel nincs a darabban. Az elöljáró beszéd valamint a közbenjáró énekek során a ba
rokkra nagyon jellemző allegorikus figurák léptek fel.

SZÖVEGKRITIKAI MEGJEGYZÉSEK

A szövegkiadás nem jelentett nehézséget. Az ö  és ő  valamint az ü és ű  betűk feletti kis e betűk nem 
jelölik az ékezet hosszúságát és rövidségét, ezért minden esetben modern helyesírási elvek alapján ír
tuk át az о és и betűk e betűs változatát.

NYELVI ÉS TÁRGYI MAGYARÁZATOK 

1 S erg iu s  S u lp itiu sn a k  -  római császár i. sz. 68-69.
3 g y a r a k i C r a ss a lk o v ic s  A n ta l -  kincstári ügyész, királyi ügyvéd, koronaőr, belső, titkos tanácsos, 

a gödöllői kastély építtetője. Született Örményben 1694-ben, meghalt Gödöllőn 1771-ben (S zin n yei 
III. 1894. 1419.).

4 K irá ly i C a u sá k  -  királyi jogi ügyletek
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