
PÁLLYA ISTVÁN »PAZARLAY ÉS SZŰKMARKOS Y« 
CZÍMU ISKOLAI DRÁMÁJA. 

(Első közlemény.) 

Pállyának két magyar nyelvű iskolai drámáját ismeri az 
irodalomtörténet. Takáts Sándor mindkettőt eredetinek gondolta,1 

de Horváth Cyrill már kimutatta az egyikről, a »Ravaszi és 
Szerencsés«-r61, hogy átdolgozás és eredetije a Gottsched-féle 
Deutsche Schaubühne III. kötetében lévő Holberg »Tyboe Jakab «-
jának »Bramarbas« czímű német fordítása. Horváth Cyrill arra 
is rámutatott, hogy Pállya másik darabja, a »Pazarlay és Szük-
tnarkosy« szintén nem eredeti, hanem szerinte Destouches egyik 
vígjátékának (Le dissipateur) a D. Sch. III. kötetében megjelent 
német fordítása, a »Der Verschwender oder die ehrliche Betrüge
rinn« czímű komédia után készült és feltételezi, hogy ugyancsak 
a D. Sch. II. kötetében lévő Holberg egyik vígjátékának fordítása, 
a -»Jean de France, oder der deutsche Franzose« szintén adott 
hozzá anyagot.2 

Horváth Cyrill sejtése — a kézirat hiányában összehason
lítást nem végezhetett — első részében talál, de a Jean de 
France-nak nem sok köze van Pállya darabjához. 

A »Pazarlay és Szűkmarkosy« két darabból van összeszer
kesztve. Az egyik a már említett »Der Verschwender oder die 
ehrliche Betrügerinn,« a másik a D. Sch. V. kötetének »Die 
Hausfranzösinn, oder die Mammsell« czímű darabja. Ha ezt a 
két komédiát összevetjük Pállya említett darabjával, kitűnik, hogy 
tárgyát és elrendezését tekintve Pállya alig adott hozzá valamit a 
maga leleményéből. 

Pállya iskolai drámájának tartalma a következő: Pazarlay, 
egy léha, külföldieskedő ifjú, atyja halála utána rámaradt nagy 
vagyont a sok színes barátja társaságában mód nélkül paza-

1 Pállya István élete. 23—29. 1. 
2 Egyet. Phil. Közi. 1904. 433—440. 1. 
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rolja. Barátai között különösen egy jött-ment franczia kapitány 
gyakorol rá nagy befolyást és arra is ráveszi, hogy vele Fran-
cziaországba menjen, mert a műveletlen magyarok között úgy
sem talál teret szép tehetségeinek érvényesítésére. Már a darab 
elején megtudjuk, hogy ez a kapitány tulajdonképen Pazarlaynak 
ifjan eltűnt testvére. Hazavetődvén Francziaországból és látván 
öccsének ferde életmódját, azt eszeli ki, hogy mindenéből kifosztja, 
hogy így észretérítse. Terveibe először csak Lajos nevű szolgáját 
avatja be. Azután a kifosztáshoz lát. Álnév alatt birtokot vesz 
Pazarlaytól, de nem a maga pénzén, hanem Pazarlaytól részint 
játékban, részint más úton szerzett pénzen. Pazarlay jó tanít
vány, nem kímél semmit. Barátai :•• a fiatal Magyari, Kár-
tyásy, Koczkásy, Kortyosi, Pinczefi, Éhesy társaságában vendé
geskedik. Hiábavalók nagybátyjának, a fösvény Szűkmarkosynak, 
atyja barátjának, az öreg Magyarinak intései és Mihály nevű 
szolgájának a pusztulást feltáró őszinte nyilatkozata. A takarékos
ságra intő Szükmarkosy tanácsait elfeledtetik vele ingyenélő barátai, 
az öreg Magyarinak, ennek a XVIII. századi romlatlan köznemes
nek, ki esküdt ellensége minden külföldieskedésnek, tanácsai ellen 
teljes erővel dolgozik a francziákért lelkesülő Kövesdy, ki nagyobb 
bizonyság okáért tizenöt éves fiát szintén Francziaországba akarja 
küldeni. Szükmarkosy és Magyari végre a franczia kapitány ellen 
támadnak, de mikor ez felfedezi előttök a titkot, ők is segédkezet 
nyújtanak terve kiviteléhez. Szükmarkosy még örökösévé is meg
teszi, Pazarlayt pedig kitagadja. Végre a kapitány egy kártya
játékban mindenéből kifosztja Pazarlayt. Erre a szerencsétlent a 
faképnél hagyja a sok színes barát és csak hű szolgája marad 
vele. Pazarlay mindenkitől elhagyatva és megcsalatva öngyilkos 
akar lenni, de a kapitány felfedezi előtte magát és mindenét visz-
szaadja, Pazarlay belátja tévedéseit és jó útra tér. 

Destouches németre fordított darabjának pedig röviden ez a 
meséje: Lockerfeld, egy éppen olyan léha fiatal ember, mint 
Pazarlay, beleszeret egy fiatal özvegybe, Ehrlichsdorfnéba, de sem 
ő, sem atyja, az öreg báró nem nyújtanak neki addig reményt 
a házasságra, míg mérhetetlen pazarlásaival fel nem hagy. 
De Lockerfeld nem akar engedni megszokott életmódjából. A sze
relem leleményes. Ehrlichsdorfné még jobban bele akarja vinni 
Lockerfeldet a tékozlásba. Ő maga fosztogatja legjobban. Terveibe 
beavatja ügyes szobaleányát, Cathrinet, a ki elhiteti Lockerfeld 
egyik barátjával, Falschgrund gróffal, hogy asszonya őt, nem 
pedig Lockerfeldet szereti; így aztán ezt is felhasználják a háló 
szövésére. Lockerfeld folytatja pazarlásait barátai és barátnői társa
ságában. Különös baráti szeretettel veszik őt körül: a fiatal báró, 
Ehrlichsdorfnénak elzüllött testvére, Schmausegern, Kartenlieb, 
Buhlwitz kisasszony és társnői Juliane, Amalie, Justine. Mikor 
Lockerfeld fösvény nagybátyja, Deutschhausen, pazarlásairól értesül 
és látja, hogy sem az ő, sem az, öreg báró jótanácsai nem fog-

3* 
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nak Lockerfelden, kitagadja és örökösévé Ehrlichsdorfnét teszi. 
Ehrlichsdorfné eközben ajándékokat csikar ki Lockerfeldtől, az így 
szerzett pénzen álnév alatt megvásárolja birtokait és utoljára 
kártyajátékban mindenéből kifosztja. Lockerfeldet elhagyja minden 
barátja és barátnője, csak hű szolgája, Christian marad mellette. 
Öngyilkos akar lenni, de Ehrlichsdorfné megszánja vergődését, 
visszaadja mindenét és a megtérőnek kezét nyújtja. 

A másik darab, Die Hausfranzösinn cselekvénye meglehetős
sovány. Germann, jómódú német kereskedő francziásan neveli 
gyermekeit, házában franczia kisasszonyt tart, a kitől azonban 
kevés erkölcsös dolgot tanulnak gyermekei. Befogad a házába 
egy franczia kapitányt is, Sotenvillet, kinek tanácsára 15 éves fiát 
Francziaországba akarja küldeni La Fleur lakáj kíséretében elegan-
cziát tanulni. A készülődésről fia által az öreg Wahrmund, Ger
mann féltestvére is értesül. Wahrmund ellensége mindennek, a mi 
franczia; de bármennyire kikel is Sotenville ellen és akárhogyan 
igyekszik is oktalan tervéről lebeszélni Germannt, a készülődések 
folynak. Ezalatt szabadon garázdálkodik a házban a három 
franczia: Sotenville, Mademois. la Fleche és La Fleur lakáj. 
Luischennek, Germann idősebbik leányának bosszankodása mit 
sem használ ellenük. Mikor az utazásra minden készen van, a 
három franczia megszökik és magukkal viszik Germann fiatalab
bik leányát, Hannchent is. De az öreg Wahrmund visszahozza a 
leányt. Germann végre kiábrándul a francziákból és Wahrmund-
hoz adja fiát, hogy tanulja a — mesterséget. 

Pállya iskolai drámájának ezen tartalmi egybevetése a 
D. Sch. két darabjával általánosságban feltárja azt a viszonyt, 
mely közte és a két német dráma között van. Pállya iránydara
bot akart adni az ifjúságnak. Helyén való volt az ilyesmi az 
iskola színpadján akkor, mikor a magyar urak csak pénzért néztek 
haza és a külföld volt igazi otthonunk. Drámája megírásában 
tehát elsősorban a Die Hausfranzösinn irányította, de a cselek
vényt a másik darabból vette, mivel ennek cselekvénye úgyis 
vékony, meg nem is iskolai színpadra való, míg a Der Verschwen-
der-nek iskolai színpadra nem való részleteit könnyen tudta módo
sítani. A házassági törekvés helyett beleillesztette amabból a 
franczia utazást; a mit pedig nem tudott ily könnyű szerrel 
helyettesíteni, t. i. Ehrlichsdorfnénak Lockerfeld iránt érzett szerel
mét, megváltoztatta és a cselekvényt a testvéri szeretettel moti
válta. Csupán abban nem helyettesíti ez a viszony amazt, hogy 
Ehrlichsdorfné a szerelmi viszony czímén csal ki Lockerfeldtől 
egy csomó pénzt, a franczia kapitány ellenben mindent a franczia-
országi útra való előkészület czímén. De azért ez sem Pállya 
hozzátétele, mert a Hausfranzösinn-ban Sotenville kapitány is így 
csalja Germannt. De még így is csak részleteiben lett volna indo
kolt a darab. A Der Verschwender becsületes csaló, mert jót 
akar Lockerfeld tönkretételével és a végén mindent megmagyaráz 
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'•az, hogy Ehrlichsdorfne kezét nyújtja a megtért Lockerfeldnek, 
Pállya kapitánya azonban nemcsak Ehrlichsdorfne, hanem Soten-
ville is. De Pállya csinált belőle becsületes csalót a XVIII. szá
zad drámairodalmában annyira divatos felismerés által. Kár hogy 
ez két helyen is megvan, az elején is, meg a végén is. 

Az említetteken kívül mindent meghagyott, a mit meghagy
hatott ; alig van benne valami, a miben csak a gondolatot vette 
át. A darab legnagyobb része fordítás. Ebből következik több 
olyan hibája is, a mit hibának kell minősítenünk, még ha az 
iskoladrámák mértékével mérjük is. Az első feltűnő fogyatkozás 
az, hogy a kettős cselekvény, a francziaországi útra való készülő
dés és Pazarlay tékozlása nem olvad egységes cselekvénybe. Nem 
egységes a cselekvény azért, mert Pállya franczia kapitánya maga 
sem egységes alak. Egyik jelenetben Ehrlichsdorfne, másikban 
Sotenville, a szerint, melyik darabból való az illető jelenet. Sőt sok 
van benne Falschgrundból is. Ilyen szembeszökő ellentét van 
továbbá a fiatal Magyari szerepében is. Az első felvonás első 
jelenetében a Hausfranzösinn romlatlan lelkű fiatal Wahrmundja, 
a többi szerepe azonban a Der Verschwender züllött fiatal bárójá
nak szerepével vág össze. Kövesdy szerepe a drámai szempontot 
tekintve egészen felesleges, mert semmiképpen sem viszi előbbre 
a cselekvényt, de szüksége volt rá Pállyának azért, mert hatáso
san szembe akarta állítani a külföldieskedő és hazájára, nemzeti 
intézményeire még hibáiban is büszke magyar nemest. És tényleg, 
bár szinte összefüggés nélkül vannak beleillesztve, a darab leg
hatásosabb jelenetei azok, a hol Magyari önérzetes magyarsága 
áll szemben a külföldért rajongó Kövesdyvel és a külföldi élet 
előnyeit emlegető kapitánynyal. A darab czélját éppen drámai 
hibája szolgálja legjobban. így Pállyának ezen iskolai drámája is 
méltán sorakozik az ő hazafias nevelői munkásságához és bizo
nyítéka a piarista iskolák nemzeti szellemének abból az időből, 
mikor Mária Terézia szirén-hangjai már-már elfeledtették a magyar
ral nyelvét és hazáját. 

A »Pazarlay és Szükmarkosy«-t egész terjedelmében még 
nem ismeri az irodalomtörténet. Pállya derék működésének ismer
tetéséhez akarunk egy adattal járulni, midőn darabját a kézirat
ból itt közöljük; ha egyébért nem érdemelné is meg, gyökeres 
magyarsága is érdemessé teszi rá. 
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Könnyebb áttekinthetés kedvéért Pállya iskolai drámájának 
forrásaihoz való viszonyát a következő táblázatban állítottuk 
össze: 

Pazarlay Der Verschwender Die Hausfranz ösinn 
és oder die ehrliche oder die 

Szükmarkosy Betrügerinn Mammsell 

I. 1. 1. 1. I. 1. 
| I. 2. I. 4. 

I. 3. I. 3. 
I. 4. I. 1. 4. 

I. 5. II. 5. 7. 8. 

I. 6. I. 7. 
I. 7. I. 4. 

I. 8. I. 8. 9. • 
II. 1. III. 1. 
II. 2. III. 2. 
II. 3. III. 3. 
II. 4. III. 4. 
II. 5. III. 5. 
II. 6. III. 6. 
II. 7. III. 7. 
II. 8. III. 9. 
II. 9. V. ö. III. 10. 
II. 10. V. ö. IV. 2. 4. 

III. 1. IV. 5. 
III. 2. IV. 6. 10. 
III. 3. V. 1. 1 

III. 4. V. 2. . 
Hí. 5. V. 3. 
III. 6. V. 4. 5. 
III. 7. V. 9. 
III. 8. V. 11. 
III. 9. V. 12. 13. 
III. 10. V. 14. 15. 
III. 11. V. 16. 
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IN N O M I N E D O M I N I A M E N . 

A 1. S. la- x 

Szolga Mihál, és a Magyary fia. 

Magy. Jó Napot adjon Isten Mihál! 
Mi. Alázatos Szolgája az Urnák. 
Magy. Fői kelt e már az Ur Pazarlay Uram ? 
Mi. 0 már régolta főn vagyon. 
Magy. Lehetne e mostanában véle szollanom ? 
Mi. Most édes Uram éppen lehetetlen: és ugyan egy fertál óra 

alatt nincs az ég alatt az az ember, a kit maga eleibe bocsásson. 
Magy. Mi okra nézve ? 
Mi. Most avval a franczia Kapitánnyal, a kinek tudom hirét 

hallotta az úr, titkos tanácsot tart: Mert hogy fundamentomossan 
tudja az úr a dolgot, az Uram annyira ment immár a tikozlásban, 
hogy a Kőfalusy jószágát is a múlt Napokban ötven ezer forintokon 
el a t ta : Most tehát azon mesterkedik, hogy ettűl a pinztűl mentül 
hamarább meg menekedhessek: Mert az én Uram pénze ha enni kérne, 
még sem kőllenék ugy vele bánni. 

Magy. Hova tudja tenni azt a temérdek sok pénzt ? 
Mi. 0 édes Uram! Csudállom, hogy az Ur ismérvén az Uramat 

azt tudakozza. Az én Uram házánál soha szünete nincs ám a koczka 
kártya játéknak: azután a sok tenger szines barátok, hízelkedő hamis 
pajtások, ehetetlen minden házi emberek mindenibűl ki eszik, ki pusz-
títtyák eőtet. Kivált képpen az a franczia Kapitány soha ugy el nem 
megy az Uram hazatúl, hogy hol ötven, hol hatvan, ollkor száz ara
nyat is el nem vinne magával. 

Magy. S azt az Urad nem bánnya ? 
Mi. Semmit sem gondol biz a vele: sőtt inkább az ollan Játék 

után jól is tarty a étellel, itallal a Pajtásait; a kik még a házánál 
vannak egy szívvel egy lélekkel hízelkednek néki, nyallak, fallak őtet, 
mihelest ki lépnek a házából nevetik mind a bolondot, ollkor mások 
előtt is ugy le gyalázzák, ugy le mocskollak eőtet, hogy egy haj 
szálni bőcsűlletet nem hagynak rajta. 

Magy. És te azt el szenvedheted, mikor látod világossan az Urad 
kárát ? Miért ki nem vered a házból a gaz embereket ? 

Mi. Azt talám csak tréfából mondja az Ur; de azt higye el 
Kegyelmed, hogy nem eczer el igazítottam őket az Uram házátul: 
noha annak sem igen nagy haszna volt: Mert mikor az egyik ajtón 
ki űztem őket, a másikon ismét be jöttek. Az Uram pedig minek 
utánna meg tutta volna, hogy ugy bánok a Pajtássaival, addig vert 
botoztatott, még egyet rúghattam. Én látván, hogy tovább is ha ille-

1 Der Verschwender I. 1. és Die Hausfranzösinn I. 1. 
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tén folamattya volna a dolognak, lehetetlen volna a sok veréseket meg 
állanom, más képpen kezdettem gondolkodni: és immár mostanában 
ugy cselekeszem, mind az az eb, a ki az Urának ennyi vitt, a kire 
mikor más kutyák föl támadtak, és az ételtűi meg akarták volna 
fosztani, látván hogy meg nem felelhet a sok kutyának, oda engette 
ugyan az ételt nékik, de maga is lakozott vélek. 

Magy. Azt ugyan jól cselekszed. De hallod Mihál! mit jelent az 
a sok puska, pistol, köpönyeg, December (?), ládák, mellyeket itt a 
pitvarba láttam ? talám hadba kíszűl az Urad ? 

Mih. Ezt igen nagy titkon cselekeszi az Uram, de mind azon 
által ha meg fogadja az Ur, hogy senkinek ki nem nyilatkoztattya, 
meg mondom Kegyelmednek mire valók ezek a készületek. 

Magy. Ne fély édes Mihálom: Mert amelly titok reám bizatta-
tik, azt meg tudom tartani. 

Mih. És mind hogy kegyelmed Ura Attyától, és az meg hólt 
Annyának egy testvér báttyától igen tart, nem akarná, hogy minek 
előtte a készületek végbe mennyének, szándékját meg tudnák. 

Magy. Nekem bízvást meg mondhatod : Mert azt ugyan egy lélek 
sem fogja tőlem hallani. 

Mih. A franczia kapitánnyal, a kit eő ugy kedvel mint egy 
test vérét, és a ki eőtet mindenekre reá viheti, franczia Országba, és 
Nevezetessen Parisba készül ? 

Magy. Parisba ? Micsoda alkalmatossággal. 
Mih. Maga alkalmatosságával, maga költségén. És ugyan a 

Capitannak a múlt napokban tiz ezer forintokat adott,' hogy franczia 
hintókat, lovakat, paripákat, Órákat, kűlőt, külömb féle franczia pom
pás ruhákat, öltözeteket csináltasson. 

Magy. Mi okra nézve megyén Parisba ? 
Mih. Azt tartom, hogy a Gazdálkodás kedvéért: Mert a külső 

nemzetsegektuL tanullak a Magyarok az gazdálkodást. De én követem 
az Urat hogy tovább nem foltathatom beszédemet, meg köl az Uramat 
tekéntenem : alázatos szolgája az Urnák. 

Magy. Isten hozzád Mihál ! Szegény Pazarlay! Sajnállom, hogy 
illy szerencsétlen állapotra jutottál! Erre az iffiu emberre szüléinek 
halála után sok szép jószágok maradtanak: és mivel a báttya tizenkét 
esztendős korában az Attya kegyetlensége miatt Ország világ mentt 
volna, a jószágokat egyedül maga birtta; És ugyan eleintén jól is 
gazdálkodót; de mi ólta a rósz társaságba keveredet, és az hízelkedő 
szines barátok szava után indult, az ólta kimondhatatlan, micsoda 
pazarllasokat tészen. Most is mit vertek a' fejébe ? hogy Parisba 
mennyen ? Ezt mindjárt hirűl adom az Atyámnak, talám eő talál 
valami módot, hogy ebben a dologban akadályt tegyen. 
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S. 2a. 1 

Pazarlay és a franczia Kapitány, a Mihál. 

Kap. Meg vallom Nagyságos Uram, hogy ki mondhatatlanúl 
csudáilom, hogy Nagyságod Magyar Országban eddig-is meg marad
hatott. Mert én ez alatt az rövid idő alatt azt vettem észre, hogy 
Nagyságod az Istentűi, és természettűi olly szép erköltsökkel, olly derék 
indulatokkal meg áldatott, hogy ebben az nyomorult, hitvány Ország
ban, ebben az leg alább való világ szögletében ugy el nem terjesztheti 
erkölcseinek dücsőségét, a mint azoknak méltósága kívánná. 

Paz. Kegyelmednek köll köszönnöm édes Kapitány Uram, hogy 
a külső Országokat, és Parist kivált képpen velem meg kedveltette. 

Kap. Azt mondhatom az urnák, hogy mihelest láttam Nagysá
godat, azt gondoltam magamban; sőtt az körűi álló Uraknak meg-is 
mondottam: ennek az embernek kár magyar Országban lappangani: 
ennek a Nagy világba kőllenék élni, franczia Országban Parisban tun-
nák ezt az embert érdeme szerént meg becsülni. 

Paz. De az való, hogy a Magyaroknál sok böcsülletet nem vár
hat az ember. 

Kap. 0 kérem alázatosan Nagyságodat, Monsieur Pazallay azt 
ne csudállya az Ur: Mert amit más külső Nemzetek tartanak a Magya
rok felől, magam is tapasztalom, hogy még a régi Scitiai vadságokból 
éppenségessen ki nem vetközöttek. Egy tiszán túl való Magyar ha 
Parisba menne az egész várast maga után húzná, nem külömben mint 
ha valami Affrica béli új vad állat hozatott volna a Várasba. Fran
czia Országban még a köz nép-is olly kegyes olly nyájas, olly ember
séges, olly Politicus, és Complementirozó, hogy akár mellyik Magyar 
Országi Udvarba egy franczia Paraszt ember a Politiának Mestere lehetne. 

Paz. Kérem Monsieur La-fleur csak azon legyen kegyelmed, hogy 
az Útra való készületek mentül hamarább végbe mennyének; mert 
meg vallom, alig várom, hogy Parist lássam. Ha az a tiz ezer forint, 
mellyet ami napában adattam, elegendő nem volna, a Tisztartómtól 
bízvást kérhet az Ur többet is; Meg parancsolttam néki, hogy valami
kor La fleur Uram pénzt kérni fog, mindenkor bőven adjon. Mi ólta 
franczia Országnak állapattyát hallottam Kapitány Uramtól, azólta olly 
nehezen esik Magyar Orzágban multatnom, mint ha valami sötét bar
langba, vagy valami kegyetlen büdös tömlöczbe rekesztettem volna. 
Az Ur fáratstságát pedig, fogadom, hogy meg szolgálom. 

Kap. Oh trés humble serviteur Monsieur Pazarlay. 
Paz. Te pedig Mihál: Mond meg az udvari Kapitánynak, hogy 

nékem ugy teczczik, mint ha az elobbeni jövedelmeimnek bővsége egy 
kévésé meg csükkent volna, az az ollan Gavallérnak, mint én vagyok, 
nem válik böcsülletére. 

Kap. Az valóságos igasság. 

1 Der Verschwender I. 4. 
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Paz. Csak mond meg néki magyarán, hogy azt akarom, hogy 
mindenek bőven legyenek a házamnál: Kivált még Franczia Országban 
megyek: Mert a' jó barátimai örökös emlékezetet akarok magam 
felől hadni. 

Kap. Igen bolondul hizelkettek, az Uratoknak, mikor fösvénységre 
tanittyátok eőtet. 

Paz. Kétség kivül. Én nem igen gondolok két, három ezer 
forintal, csak böcsülletem légyen: és azt vélem, hogy pompás Uri 
életem, és bővkezűségem mennél több irigységet gerjeszt az emberekben, 
annál inkább nevelkedik böcsülletem. 

Kap. És azért az udvari kapitánynak meg mondhatod, hogy ha 
meg nem jobbittya magát, és mindenek pompossabban, és bővebben nem 
lesznek, a szolgálatból minden bizonnyal ki esik. 

Mi. Nékem ugyan bizony nem látzik méltónak lenni ezekre a 
dorgálásokra, hiszen éjjel nappal a mi Udvari kapitányunk mást nem 
tesz, hanem az illen gyüt ment embereket vendégöl, költ, ád, ebédeket, 
vacsorákat főzet, süttet, játékra való pénzt (törlés). Nagyságodnak 
(olvashatatlan) kölcsönöt szerez. 

Kap. Ugy is köll. 
Mi. De azt is észbe köll venni: hogy az Udvari kapitány magá

ról sem felejtkezik ám el. Nagyságod embere ha még annyi vólna-is 
egyűl egyik ugy meg kövéredéit, mint ha szalonnába öltözött volna. 
Valaki csak meg botlik a házunkba az addig el nem megy, még meg 
nem rakja a horpaszszát. 0 édes nagyságos Uram arra mernék meg 
esküdni, hogy Nagyságod jó Baráti minnyájan egy szívvel, egy lélek
kel azon vannak, hogy nagy költségeket és pompát okozanak az Urnák. 

Paz. Azt jó szívvel hallom; de ugy láczczik, mint ha az előbbeni 
pompa, és bővség egy kévése alább szállót volna. 

Mi. Annak a tisztartó az oka: Mert valamikor pénzt kérünk 
tőlle, azt kiáltozza, hogy a Capítalisok vagy is a tőke pénzek igen 
csonkulnak: már azt magam is többször hallottam tőlle, mind ezerszer. 
A Jószágok fogynak, árúba bocsátatnak, azt szórja szünet nélkül: ugy 
hogy nékem ugy teczczik, hogy a mi kövérségünk igen fogyattya 
Nagyságodat. 

Paz. Ugyan kérem La fleur Uram, mentsen meg kegyelmed ettűl 
a gaz embertűl. 

Kap. Csak reám bizza Nagyságod: ez a gaz ember, amint veszem 
észre, azért beszél a gazdálkodásról, hogy maga tolvajságit elpalástolla. 

Paz. De az ugy vagyon. Még ezek az emberek engemet valami 
nyomorúságba döntenek: az szokások a szolgáknak: én számvetést soha 
sem tanultam, a gazdálkodás körűi való forgódást, és munkálódást 
átallom. Csak attól tartok, ne talám eddig való bővkezűségemben 
valami gátlást tegyenek a rósz emberek. 

Mi. Valami Professor gyüt Nagyságod Udvarlására, aki Nagysá
god neve alatt akarna valami könyvet ki bocsátani. 

Paz. Csak mond meg néki, hogy el mehet, az illetén emberekkel 
semmi közöm sincs; hijábba fáradozik, semmit sem kap. 
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Mi. Ezeknek az hizelkedő rósz embereknek kel minden jószágát el 
tikozolla, és akik meg érdemiének, azoknak semmit sem ád. 

Paz. Én egy kévésé sétálni megyek; hanem tovább-is ajánlom 
Kapitány uramnak a hintók, Lovak, órák, ruházatok és a többi mennél 
jobban, és a franczia szokáshoz képpest el készüllenek. Azonban magamat 
recomendálom. 

Kap. Alázatos szolgája Nagyságodnak : azon leszek, hogy minde
nekbe kedve teilen Nagysádnak. 

S. 3»-1 

Capitány és a szolgája Lajos. 

Kap. Most tapasztalom melly nagy ereje, és hathatósága légyen 
a testvér Attyafiságnak. Ez a Pazarlay, a ki most méné el innét, 
nékem egy testvér eöcsém, és noha eő azt nem tudja, de mint azon 
által én hozzám olly nagy szeretettel viseltetik, hogy jól lehet sok 
hizelkedő baráti légyenek, de mind az által senkihez sem láttatik olly nagy 
hajlandósággal lenni mind hozzám. Mi ólta vele barátkozom, számtalan
szor, hallottam tőle: én, ugy mond, csudálkozom, édes kapitány, Uram, 
hogy olly hathatós Szeretettel ragattatom kegyelmedhez, én ezt nem 
másnak, hanem az Attyafiúi vérségnek tulajdonítom; tudni illik emberi 
természetünkbe oltatott tulajdonság az, hogy noha nem ismerjük Atyánk 
fiait, de mind az által mihelest azokra szemeinket vettyük, minden 
tagjainkban a vér és a természet föl indul, az Attya fiúi szeretetnek 
titkos ereje még az ismeretlen Attyafiakkal is egybe kapcsol bennünket. 
Én mind egy tizenkét esztendős gyermek koromban az Atyám kegyetlen
sége miát hazámtól el szakattam, és franczia Országba mennevén némelly 
kereskedő emberekkel, ottannag Oskoláimat foltattam; azután hadi életre 
adván magamat kapitánságra emeltettem. Még eczczer látni, és tisztelni 
akarván Atyámfiait Magyar Országnak veszem utamat: itt hallom nagy 
keserűséggel szerelmes szüléimnek halé lát, és eöcsémnek éktelen nagy 
pazarlásit, mellyeket az Atyánktól hagyatott jószágokban el követ, 
hallom, hogy noha sok böcsülletes uri emberek azon voltak, hogy a tikoz-
lásitól el vonnyák, de haszontalan volt minden igyekezetek. Én azért, 
hogy jó útra, és józan böcsülletes életre hozzam eőtet, ezt a fortélyt 
gondoltam ki, hogy eőtet tovább való tikozlásra mind addig ösztönözem, 
méglen méglen minden pénzéből, és jószágából ki fogyván kúldúságra 
jusson. Ezt a franczia Országban való utazást is a végre javallottam 
néki. Es ugyan még eddig szerentsés folamattya volt fortélyomnak. Mert 
immár húsz ezer forintyát el nyertem a játékban, és a kőfalusi Dominu-
mot mellyet el adott, más uri embernek neve alat meg vettem, azon 
kivül a tiz ezer forint-is, mellyet a Párisi útra szánt, nálam vagyon. 
Tellyes reménségem vagyon, hogy talánn még mai napon koldus pál-

1 Der Verschwender I. 3. 
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•ezára juttatom az eöcsémet. De ennek a dolognak végben vitelére szüksé
ges leszen a Laos szolgám-is. Hallod Lajos! hol vagy. 

Laj. Parancsollon az Ur. 
Kap. Még eddig titkoltam előtted szándékomat, de most minthogy 

te is igen alkalmas eszköz lehecz szándékom bé tellyesétésében, azért 
tudjad, hogy nékem minden igyekezetem, és mesterségem arra czéloz, 
hogy a Pazarlayt minden jószágától meg foszszam. 

Laj. 0 édes Uram ! meg engedi azt az Ur Lelke Ismerete, hogy 
-a jó baráttyát, a ki ugy kedveli az Urat mind egy testvér Attyafiát, 
kárba döntse ? 

Kap. A Pazarlaival való barátstságom csak bolondságból áll: 
nékem eő soha sem volt valóságos barátom, az illen Barátot pedig meg 
csalni, meg károsítani nem lelki ismeret ellen való dolog. 

Laj. Gondolla meg az ember, micsoda együgyű ember voltam én 
még eddig. Én mind eddig azt véltem, hogy a csalárdságot gyalázatnak 
köl tartani, és hogy az ég alatt nincs nagyobb gonoszság mint a jó 
Barátot meg csalni, és a Baráttság törvényét meg szegni. 

Kap. Ej ! régi bolondság már ez. Ennek előtte való, hogy illen szo
kás volt, de már mostani világban, valamint más régi szokások feledé-
kenségbe mentek, ugy a Barátság törvénnyé is meg változót. Most ez a 
modi, hogy az emberek csak a haszon kedvéért barátkoznak, a Barát
ság pedig magában ha hasznot nem hajt, csak merő puszta titulus. 

Laj. Ez a módi nékem igen teczczik: Franczia Országba is be 
illenék. Es innét, amint veszem észre az következik, hogy minden böcsül-
letes ember bolond. Csak igaz az hogy én soha ugy nem jövök Nagy
ságodhoz, hogy okossabb el ne mennyek. 

Kap. Most ide vigyáz: A Pazarlay valami hintókat bizot reám 
hogy csináltassak, mellyek ugyan még eddig el nem készültek, de soha 
sem-is készültetnek, azokat te, mikor fogsz alkalmatos időt ocsárollyad, 
gyalázd, mond, hogy bolondul, ostobául, egy szóval magyar módira 
vannak csinálva, eő tudom, hogy ezeket halván, mindjárt más modi 
hintókra pénzt ád, és azt hozzám hozd, érted-e ? és így ismét ennyihány 
száz forintoktúl megfosztyuk őtet. 

Laj. Értem Uram. Végbe is viszem, mihelest, alkalmatosságom 
fog lenni. 

Kap. Most nékem azon böcsületes uri emberhez köll mennem, a 
kinek neve alat meg vettem a Kőfalusi Jószágot. 

Laj. Hát az Ur vette meg azt a Jószágot ? hol vett az Ur 
-annyi pénzt ? 

Kap. Pénzt az adót, a ki a Jószágot el atta. 
Laj. A Pazarlay ? 
Kap. Igenis, azon a pénzen vettem meg a Jószágot, amellyet tőle 

hol ajándékba, hol a játékban nyertem. 
Laj. Boldog Isten! Ez ugyan bizony szép história! x 

Kap. Te azomban eregy, és amit parancsoltam, vid végbe : amint 
pedig most hallotál, mennél jobban lehet, titkollad. 

Laj. Meg lesz Uram. 
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S. 4a-i 

Magyart a fiával, és a Kövesdy. 

Magy. Nem csudállom, hogy a Pazarlay franczia Országba kíván
kozik : Mert, mind hogy Attya Annya nincsen, az iffiuságnak szele, és 
az rósz emberekkel való társaság ugy forgattya eőtet, és oda hajtya, 
amint, és ahová akarja. De, hogy kegyelmed a fiát franczia Országba 
akarja küldeni, édes Kövesdy Uram, azon fölötte igen csudálkozom. De 
ugyan csak mondja meg kegyelmed, mit csinál az a gyermek Parisba ? 
Mert még meglett embernek nem mondhatom. 

Köv. Tudja azt kegyelmed Magyari Uram, hogy én az ollan. 
dolgokban nem örömest szegem meg gyermekeim kívánságát, mely-
lyek nem ellenkeznek a jó, és tisztességes, erkölcsös élettel. 

Magy. De hogy kegyelmed a fiát Parisba akarja küldeni, az min
den böcsületes élet Reguláival ellenkezik. Ha kegyelmed ifiabbik gyer
meke a János, a ki még csak 9 esztendős, meg akarna házasodni, meg 
engedné azt kegyelmed néki ? he ? 

Köv. De az öregebbik fiam immár 15 esztendős, és abban néki 
kedve tellik, ha Parisba küldöm. 

Magy. Az én fiam már 20 esztendős, de ha Parisba kívánkoznék, 
következés képpen azt ítélnem, hogy még gyermek észszel bír, és még 
eczczer Iskolába jártatnám. De meg mondom kegyelmednek világossan, 
ki gerjesztette föl kegyelmed fiában a franczia kívánságokat. Az a 
franczia Kapitány, aki kegyelmeddel, nem külömben, mind az Pazar-
laival barátkozik, az akarja a böcsületes Magyar Uri emberek jószágit 
Parisba juttatni. 

Köv. 0 nem biz az: az én fiam maga óhatotta mindenkor a 
külső Országokat. 

Magy. A kend fia ? Maga óhatotta ? Mikor a kend fia a maga 
hazáját sem tunná meg mondani a világnak mellik részében vagyon, 
hogy tutta volna Parist meg kívánni, ha az a gyüt ment gaz ember 
Kapitány a fejébe nem verte volna. Meg bocsásson kegyelmed, ha vilá
gossan szóllok, és ami a szivemen vagyon, azt ki mondom: a kegyel
med fia esztendeéhez képpest még igen kevesset tud, vagy éppen semmit 
sem. Ami nap az irását láttam, de ha az én kakasom az udvaromon 
jobb figurákat nem tenne a lábával, mindjárt elevenen tollastul le húz
nám a bőrét. Tanulion eő Magyar Országban Deákul és Magyarul irni, 
és beszélleni: azután ha a külső Nemzetek nyelvének meg tanulására 
reá ér azt Magyar Országba is meg tanúlhattya. Csak nékem egyszer 
volna még alkalmatosságom szemben lennem avval a Capitannyal, én 
minden böcsüllettel, és tisztességgel meg mondanám neki: Kegyelmed az 
a rósz ember, a ki a varasunkból sok böcsülletes uri ember gyermekeit 
a külső Országokba csábittya, és azoka(t) koldusokká akarja tenni ? ezt 
minden böcsüllettel meg mondanám néki. 

1 Die Hausfranzösinn I. 1. 4. 
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Köv. Minden böcsüllettel ? 
Magy. Igen is minden böcsüllettel. És ha ezekre nem hajtana 

aval a széllel bélelt franczia szolgájával egygyütt tömlöczbe vettet
ném eőtet. 

Köv. Tömlöczbe ? és azt is minden böcsülettel ? 
Magy. Igen-is Tömlöczbe: Mert ha még eddig meg nem érdem

iette ennek utánna minden bizonnyal meg érdemli. 
Köv. Kegyelmed, amint veszem észre, igen nagy ellensége a fran-

cziáknak. 
Magy. Azt meg vallom, és a nyelveket is ugy utállom, hogy azt 

6 filléren meg lehetne vennem meg nem venném, sőt ha egy kalán vizbe 
be vehetnem be nem venném. De vannak némelyek, akik azt a bolond 
nyelvet ugy meg szerették, hogy ha Monsieürnak mondattatnak, szinte 
ugy örülnek néki, mint ha tudja az Isten, micsoda kincsei meg ajándé
koztatnának, és ha a Levelekre föl tudjak írni a franczia titulust: 
Monesur Monesur Kövesdi és tudja tatár hogy van a többi, már azt 
gondollak, hogy az egész világ tudományit fejekbe öntötték: mind ha 
már az a Titulus, melly a Magyaroknál szokásban vagyon, gyalázatos 
volna, és nagyobb Ur volna, a ki Monesurnak mondatik, mind a ki 
magyarul Urnák. Mivel jobb az a franczia titulus, mint ez: Az Urnák 
Kövesdi Uramnak böcsülettel adassék ? 

Köv. De kérem alázatossan az Urat, iszen a franczia nyelv tudo
mánya nem kér az embertül kenyeret, és mennél több nyelveket tud 
az ember, annál alkalmatosbb az emberi társaságra: sőtt amennyi nyel
vet tud az ember, annyi embert ér. 

Magy. A mi eleink soha se tuttak francziajul még is volt 
mind pinzek, mind böcsülletek: azoknak unokái a külső nemzetek 
között meg tanuliák ugyan a franczia nyelvet, de a mellett a külső 
nemzetek pompáit-is föll kapják, és igy amit az^ elei fáratságos mun
kával, véres veretékkel kerestek, és magyarossan gyűttöttek, azt az 
után francziássan el költik, el pazarollak. 

Köv. O kérem az Urat, azt nem lehet közönségessen mondanunk 
minyájaról: Mert sok böcsülletes Uri embereket látunk az Országban, 
akik az külső Országban nevelkedvén sok szép tisztességes tudománnyo-
kat, böcsülletes, és erkölcsös magok visellését, nyájas emberség tudó 
társalkodásokat Olasz, franczia, Német Országoknak tulajdonittyák. 

Magy. Bizony édes Szomszéd Uram a ki Magyar Országban sza
már, azt ha Japoniába, Indiába, Jeruzsálembe, vagy Rátotra viszik-is, 
bizony csak mindenütt szamár lesz az; de aki természete szerint alkal
matos a tisztességes tudományokra, az Magyar Országban is dicséretes 
előmeneteleket tehet. Azután a mi az erkölcsös jámbor életet illeti, ha 
azt tartya kegyelmed, hogy azt a külső Országokba tanullak, igen 
egyűgyö ember kegyelmed, de meg bocsásson. 

Köv. Igen barátságossan beszél velem kegyelmed. 
Magy. Hát hiszen ollan jó barátommal, mint kegyelmed barát

ságossan köll élnem: kivált ollyan dologban, mellyben jó barátom 
hasznát, és javát keresem. Csak gondolla meg kegyelmed : hol vagyon 
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nagyobb veszedelme az iffiúságnak, mind a külső nagy, pompás Vára
sokban Parisban, Romában, Londonban és más aféle helységekben; a hol 
minden külső érzékenséget gyönyörköttető világ javai bővebben föl 
találtatnak, mind a mi Várasinkban: Mellek noha talám az ott való 
iffiúságot olly könnyen meg nem ronttyák, mind hogy ezeket kicsin-
ségektűl látván meg unnyák; de ami Magyar Iffiaink látván a külső 
országok pompáit: azt elsőbb csudállak, az után dicsirik, kevés idő 
múlván meg is kedvelik, sőt meg kivánnyák. Az után vissza térvén 
hazájokba a szerint a pompa szerint élnek, vagy van modjok benne, 
vagy nincs: meg nem gondolván, hogy addig köl az embernek taka-
roczni, még a lepedője éri: három négy rend béli franczia szolgákat 
fogadnak, azoknak füzetese két három annyi mind a Magyar Szolgák
nak, az után a franczia szolgának, szolgát is köl tartani, és ha a franczia 
szolgának franczia szolgát fogacz, még ennek is szolgát köl fogadnod: 
Mert a franczia szolga szolga nélkül nem szolgál. 

Köv. Leg alább a Politiát az emberséget, meg köll vallanunk, 
hogy a Magyarok a külső nemzetektűi tanúiiák. 

Magy. Kérem, ne boszoncsa kegyelmed a Lelkemet. Mit gondol 
kegyelmed miben áll a Policia ? talám az(t) állittya kegyelmed Politicus-
nak, a ki mind a tekenyős béka hol ki őtti, hol be huzza a fejét, a ki 
a vállait öszve tudja húzni a karjait hánya veti mind ha nem is az 
övé volna ? a ki a lábait keresztül kacsul rakja, mind ha mindenkor 
minuetet járna ? 0 édes Kövesdi Uram ha kegyelmed az illen széles
ségekben gondolla lenni a Politiát" a kegyelmed fia már tökélletes Poli-
ticus: Mert mikor én az uczának egyik végén megyek, eő a másikán 
már szinte ugy nyakon csap a szele: az után tizenkét beszédbe kapni, 
egyet sem végezni, mindenekrűl vagy köll, vagy nem köl tudakozódni, 
más böcsülletes emberek beszédjét félben szakasztani, minden embert 
meg szollitani, az uczán meg állítani, ezek mind a Párisi Politiához 
való qualitások ezekben pedig a kegyelmed fia már nagy előmeneteleket 
tett, azért héjába fáradozik franczia Országba. 

S. 5 a i 

Kapitány, Magyart, és a többi. 

Kap. Trés obeisant Valet Monsieur Magarán. 
Magy. Alpha, Beta, Gamma, delta Signor. Engem Magarannak 

nem hivnak, hanem Magyarinnak, más soha nem is hitt Magarannak, 
hanem egy franczia szolga, a kit bűneimnek bocsánattyáért három óráig 
és két minutumig a házamnál tartottam. Kegyelmed most édes Kapitány 

• Uram Magyar Országban vagyon, és Magyar kenyeret eszik, annak 
okáért ne merészelle kend más böcsülletes Uri emberek böcsülletes keresz
tény magyar neveit meg francziázni.2 

1 Die Hausfranzösinn II. 7. 8. 
2 Ez a kis rész a II. 5.-ből van véve. 
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Kap. O Monsieur Magyari! talám csak tréfálodik az Ur. 
Magy. Monsieur, Monsieur; nem vagyok én Monsur: Már most 

minden gaz embert Monsurnak hivnak, ma holnap nem is lesz gaz 
ember a világon: mert az egész világ Monsieur meg mosiurodott. 

Köv. Éppen jókor gyütt ez a kapitány: majd lesz annak most 
mit nyelni; már nékem ami jutott, avval meg elégszem. Alázatos szol
gája az Uraknak. 

Magy. Kegyelmed szolgája Szomszéd Uram! Nékem azt tartom 
nem fog hoszszunak láttatni az idő: Mert ha francziaval beszél az ember, 
soha a beszédből ki nem fogyhat. 

Kap. Én fölötte igen nagy Szerencsémnek tartom, hogy alkalma
tosságom eset Magyari Uramnak tiszteletére. 

Magy. Tehát kegyelmed sokkal más vélekedésben vagyon, mint 
magam. 

Kap. Én az egész világban élő emberek közöt leg boldogabbnak 
ítélném magamat, -ha szerencsém volna, valami szolgálatom által az 
Úrhoz való szívességemet meg mutatnom. 

Magy. Én pedig akkor ítélném magamat szerencsésnek, ha kegyel
med soha sem érne olly alkalmatosságot, mellyben nékem szolgálhatna. 

Kap. Miért édes Uram ? 
Magy. Azért, hogy én soha semmiben sem akarok kegyelmeddel 

köteles lenni. 
Kap. Igen nyilván, és szivessen beszél az Ur! és az nékem ki 

mondhatatlanul teczczik. Én azokat az embereket, nem tudom elegendő 
képpen meg böcsülni, a kiknek nyelvek a szivekkel meg egygyez. 

Magy. Ha ugy van, fogadom kegyelmednek, hogy még ma 
nagyobra fog böcsülni: Mert föl tettem magamba, hogy valamit eddig 
a szivembe forraltam, azt ma kegyelmed előtt mind ki akarom adni. 

Kap. Azt én meg böcsülhetetlen szerencsének tartanám. 
Magy. De meg maradjon kegyelmed föl tett szándékában. 
Kap. Kérem legyen szerencsém hallanom az Úrtól, amit akar 

mondani. 
Magy. Azt mondom, hogy az a ki a Pazarlainak a Párisi utat 

javallottá, az egy valóságos bolond volt. 
Kap. Micsoda r bolond ? 
Magy. Egy phantasta volt. 
Kap. O édes Uram! 
Magy. Egy esze veszett agya fúrt ember! 
Kap. Lassan édes Uram! 
Magy. Egy semmire kellő, gaz ember volt! 
Kap. És ez valóságos, és tréfa nélkül való Ítélete az Urnák. 
Magy. Igen is, e mellet élni, és halni kívánok. 
Kap. Édes Magyari Uram a bolond, phantasta, esze fogyott agya 

fúrtt, semmire kellő gaz ember . . . 
Magy. Noss az után ? 
Kap. Én vagyok az édes Uram! 
Magy. Hát ugy? Kend az? 
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Kap. Igen is én vagyok, Magyari Uram. 
Magy. Örvendek azon. 
Kap. De én reménlem, hogy meg másolla az Ur beszédjét. 
Magy. Nem biz én: én nem olly könnyen másolom meg beszédemet. 
Kap. De ugyan csak még is édes Uram! 
Magy. Akarta kegyelmed hallani, és im már most tudja szivem

nek belső titkait. 
Kap. De egy jártos költös felől, aki már a nagy világban is 

forgodot, azt mondani, hogy Pazarlainak bolond tanácsot adott volna ? 
Magy. Azt soha sem véltem volna: de ez az Parisban való köl

tözés olly nagy bolondság, hogy annál nagyobb Told}'' Mikol ideétűl 
fogvást Magyar Országban nem hallatott. 

Kap. Nékem kimondhatatlanul teczczik az Urnák nyilván való 
beszédje. 

Magy. Azt jól cselekszi kegyelmed! 
Kap. De még is, mikor én oil nagy emberséggel vagyok az 

Úrhoz . . . 
Magy. O kérem édes Lafu Uram, vagy hogy híják kegyelmedet, 

csak hallgasson, és egy szót se mondjon embersége felől, jól ösmérem 
én a francziák emberségét: azoknak embersége csak a haszon után 
néz, azoknak hízelkednek, azoknak reverencziáznak, a kiben a reveren-
cziák árát meg vehetik. 

Kap. Követem az Urat, de az Ur nékem igen Maga után indult 
embernek láttatik lenni. Tudja azt az Ur, hogy a mostani világ egész
ben a Politia és emberség után hanyatlott. 

Magy. Én nem gondolok vele, akár mit csinállon a világ: elég 
az azon, hogy én a szines és tettetés emberséget ugy utállom, mind az 
ördögöt, és az ellenségemnek nem hízelkedhetek, azt nem csókolgat
hatom, nem nyalogathatom. 

Kap. De azt az okosság hozza magával, hogy más emberek szo
kásához alkalmaztassa magát: mert egyébb oránt az egész világtól meg 
különböztetné magát. 

Magy. Inkább az egész világgal ellenkezzem, mint sem hogy ugy 
éllyek mint a franciák; a kik szemben ölelgetik, csókollak, nyallak, 
fallyák az embert, szivekben pedig mérget forralnak, mellyet azután 
hatok meget ki is adják. 

Kap. Én minden ember felől örömest jót mondok. 
Magy. Minden féle emberek felől jót mond ? elég roszszul cse

lekeszi ezt kegyelmed: mert igy hát az gaz embereket a böcsületes embe
rekkel egy classisba veti. Én több emberrül mondok roszszat, mint jót, 
mert több rossz ember vagyon a világon, mint jó. 

Kap. De még is nem örömest hallak az emberek, ha szemekbe 
valami roszszat mond az ember felölök. És azért ha valami roszszat 
akarok más felől mondani, azt háta meget mondom. 

Magy. Én pedig ha jót akarok mások felől mondani, ami ritkán 
történik meg, azt mondom inkáb hatok meget, ha pedig valami roszszat 
hallok felőletek, azt ugyan bizony szemekre hányom ám. Én minden 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 
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encz-bencz, giz-gaz embert Nagyságos Urnák nem mondok, ha mindjárt 
száz ezer tallér öröksége maratt is az Attyáról. Én az ollan szelevergyi 
phantasta meg francziasodott complementirozo ifnakat, mint most a 
Varasunkban vannak miolta kegyelmed itt van, az édes annyuk füle 
hallottára is úgy le hordom, ugy le csipölöm, hogy szint úgy meny
dörög. Én olly igaz szívű magyar ember vagyok, hogy az itt való uri 
embereket gyakorta kérem, hogy a házokba bocsássanak, és alkalma
tosságot adjanak, hogy a rósz tevőket meg fedhessem. 

Kap. Nékem sokkal külömbb természetem vagyon. Én ha valakit 
házánál tisztelni akarok, azt nem akarom meg keseréteni. 

Magy. Bár soha senkit se látogatna kegyelmed, mert haszontalan 
beszélgetéseivel más böcsületes emberek foglalatosságában hátramara
dást okoz. 

Kap. 0 talám az Urnák is vannak mostanában valami foglalatossági. 
Magy. Én a nélkül soha sem szűkölködöm, bár kegyelmed is 

valami böcsülletes munkában foglalná magát, az iffiúságot föl nem zen
dítette volna a francia bolondságokra. 

Kap. Hogy tehát terhire ne legyek az Urnák, én elmegyek. 
Magy. Kedvem szerént fog cselekedni, ha elmegy. 
Kap. Trés humble serviteur édes Uram. 
Magy. Kegyelmed szolgája: az ajtó fele megy egy két lépést. 
Kap. Oh trés humle serviteur! Kérem ne fáraszsza az Ur magát. 
Magy. Nem kegyelmed kedvéért fáradozom, a Pazarlaihoz indultam. 
Kap. Trés obeisant, valet édes Uram! 
Magy. Daradiridatumdarides. 

Scena 6a-x 

Pazarlay, Kapitány, Magyart. 

Paz. O olázatos szolgája Kapitány Uramnak. 
Kap. Éppen jókor jött Nagyságod. 
Magy. 0 de szép egy pár ember ez! az egyik hízelkedő, ehetetlen 

francia, a másik bolond, ad ipsos. Kend szolgája, kend szolgája Pazarlai 
Uram! 

Paz. Mi a tatár érte az Urat ? Igen komor kedvű az Ur, amint 
veszem észre. 

Magy. Nem ok nélkül vagyok, vagyon reá okom. 
Paz. De ugyan mi találta az Urat ? 
Magy. Én a kegyelmed Istenben boldogult Attyával igen hiv 

báráttságban éltem. 
Paz. Azt jól tudom: s azután ? 
Magy. A kend Attya noha nagy nemből való volt, de mind azon 

által, az én állapotom alacsonyságát soha meg nem vetette, sőt inkább 

1 Der Verschwender. I. 7. 

• 
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engemet nem csak szeretett, hanem tisztelt is. Nem úgy mind a fia, 
a ki maga viselésében, és minden erkölcseiben igen el fajult az Attyától. 

Paz. 0 kegyelmed, amint veszem észre, prédikálni akar! 
Magy. Tudom, hogy a Praedicatio sem ártana kegyelmednek. De 

most nem arról van a beszéd. Én éppen csak azért jöttem ide, hogy 
kegyelmedet sok esztelen tékozlási miát meg dorgállam. Mert meg
vallom, hogy immár elszenvedhetetlenek azok a pazarlások, melleket el 
követett. 

Paz. 0 édes Magyari Uram, ha most a tükörbe látná ábrázattyát! 
hogy illik kegyelmednek a dorgálás. 

Magy. Én most nem tréfálódom, nem is méltó az én beszédem 
nevetésre. 

Paz. a kapitány: Éppen szakasztott ollan, mint az meg hóltt 
Atyám, még a szava járása is ollan, mint ha az Atyámat hallanám. 

Magy. Mi haszna, hogy a kegyelmed Attya annyit fáradozott, 
annyi jószágot szerzet, annyi pínzt gyűjtött, annyit törte, kinzotta magát, 
éjjel nappal nyukhatatlankodott, mikor kend véres veretékkel szerzett 
jószágit, fárattságos keresményét a rosz feslett élető gonosz pajtásokkal 
el prédálla. 

Paz. a kapit. Valóban éppen igy szokott az én Atyám is beszél-
leni, még élt. Azt csudálom édes Magyari Uram, hogy kegyelmed oly 
természet szerént való móddal le ábrázolttá most a meg holtt Atyámat, 
hogy ha eő most halottaiból föl támadna, azt mondanák az emberek, 
hogy egy Atyától és egy Anyától valók. De azonban ha tovább is 
akarja szóitatni predicatióját, kérem tessék le ülni, talán majd könnyeb
ben esik predikállani. 

Magy. O szívesen! nem bánom, azt is meg cselekszem: de mind 
a két fülét csak jól meg nyissa ám kegyelmed. 

Paz. a kap. Üllünk le mi is Mossieur Lafleur: talán majd valami 
szép dolgokat hallunk. No hát hol szakasztotta félbe beszédjét kegyel
med Magyari Uram ? 

Magy. Beszédemnek az lészen első czélja, hogy kegyelmed egy 
Országos Phantasta, és sültt bolond. 

Paz. Derekassan! No csak szóitassa kegyelmed beszédjét: 
A kap. Csak jól mondják azt, hogy a vének ismét gyermekekké lesznek. 
Magy. Második czélja beszédemnek az: hogy kegyelmed tíkozlása 

által sok hizelkedoket szerzet magának, akik kegyelmed jószágával úgy 
élnek, mint saját jószágokkal és akik minek utána kegyelmed minden 
jószágából ki fogy, a sárba hadják. 

Paz. Kik azok a hízelkedők ? 
Magy. Még azt meri kend tudakozni ? a többi közül kegyelmed 

az egyik, a ki azért, hogy eddig evett ivott a Pazarlay házánál, még 
Franczia Országra akarja terjeszteni tíkozlásit. 

Paz. Hát már azt is meg tutta. Kap. Nem tudom hol, s kitül 
hallhatta. 

Paz. Igen hoszszan tart kegyelmed Beszédje édes Magyari Uram ! 
Mikor fejezi már bé predikatióját ? 

4* 
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Magy. Mast mindjárt. 
Paz. 0 hála Istennek. 
Magy. Utollára azt akarom tudni, hogy ha megjobbittya e kegyel

med magát, alább hagy e a rósz tarsalkodasban, és a tikozlasra és 
tobzódó életre vetemedett indulatit meg határozza e ? 

Paz. Nem biz én édes Magyari Uram! azért ne is koptassa a 
száját. Már az én nyakamat eleget törte az Atyai iga, tudja az Kegyel
med is, mennyit köllött szenvednem, még az Atyám élt, a ki életének 
boldogságát egyedül csak a pínzben és az gazdagságban helyhesztette. 
Nékem azomban még eő éjjel nappal kereset, gyűjtött, nékem gyalázatos 
életet köllött viselnem Nékem még eő élt, az eő fösvénysége miát sem 
pínzem, sem szolgám, sem ruhám állapotomhoz hasonló nem volt: 
Nékem mindenféle társalkodások meg voltak tiltva, mellyek ha meg 
nem tiltattak volna, még sem keverhettem volna magamat valami böcsü-
letes iffíak közé: mert az Atyám ugy tartott, hogy egy mester ember 
is külömben ruházza, tarttya a fiát. Már az Atyám, hála Istennek meg-
halálozott, és az eő jószága, az eő keresménye reám szállott: most azért 
minden igyekezetem, minden tehecscségem arra czéloz, hogy azt tisztes
ségesen és dicséretesen el költhessem. Eő gyűlölte a Pompát, nékem pedig 
minden gyönyörűségem a pompás életben vagyon: eő bővkezűségtül 
irtózot, nekem pedig minden kedvem az egy adakozásban telik és igy 
akarom magamat más emberekkel kedveltetni. 

Magy. O ! ez ám a szép Praedicatio ! hallyátok ezt Atyák, kivált 
képpen azok, akik éjei nappal munkálkodtok, hogy gyermekeiteknek 
holtotok után valamit hagy hassatok. Kinek ? az illen hála adatlan 
fiaknak, az illen tikozló, pazarló, tobzódó gonosz gyermekeknek kerestek ? 
akik esztendőt által el vesztegetik, amit tik nagy munkával, hosszas 
fáracscsággal gyűjtöttetek, amit sok esztendeig kerestetek. 

Paz. De mind hogy olly okos embernek mutogattya itt magát, 
mondja meg kegyelmed, hogy ha a kend fia külömbb életet visel, mint 
én ? Miért azt bölcs tanács adásival nem ápolgatta Magyari Uram ? 

Magy. Eő ugy cselekedet, mint kend, és azért mostanában koldus. 
Kegyelmed is igy jár, ha ennek utánna is igy fogja életét foltatni. Olly 
haszontalanul predikállottam a fiamnak, mint ha a falra bántam volna 
a borsót: most már elég keservessen füzeti árát engedetlenségének. Már 
most semmié sincs és az Attya egészlen meg vetette eőtet, jószágából 
kitagatta. Ez a példa kegyelmed igazgatására igen hathatós volna, ha 
szivéhez bocsátaná! v. ha szivére venné ! 

Paz. tubäkot szi. Majd azután negyven esztendős koromban okos-
sabb leszek. 

Magy. Negyven esztendős korában ? O édes Pazallay Uram minden 
jót kívánok kendnek ! ez az utolsó czikkele beszédemnek. De a Szűk
markosinak kegyelmed Annya egy testvér báttyának meg irom maga 
viselését, a franczia utat és más tikozlásit, az talám még talál valami 
módot, hogy megzabolozza kegyelmed rosszra indult vágyódásit. 



PÁLLYA ISTVÁN »PAZARLAY ÉS SZÜKMARKOSY« DRÁMÁJA 53 

Scena 7a-» 

Magyart, Kapitány, Pazarlay, a kapitány szolgája Lajos. 
Laj. A melly hintót csináltatott Monsieur Pazarlay, nem ér 

egy fillért! 
Paz. Miért? 
Laj. Ha dohányos ember volnék, nem adnék egy pipa dohánt érette ! 
Paz. De mi okból? 
Laj. Egy tavali kalendárium többet ér, mint kegyelmed hintója! 
Kap. Mond meg már egyszer mi hiján vagyon ? 
Laj. Én még a lábamat sem teszem arra törvéntelen paraszt tali

gára ; nem hogy Parisba mennyek rajta: az egész váras ki nevetne 
bennünket: mint bolondokat. 

Paz. De micsoda fogyatkozást találsz benne ? 
Kap. Hiszem még új, most csináltattam ? 
Laj. 0 diantre pesté! Soha ollan faragatlan, rendetlen, goromba 

jószágot, szekeret nem láttam! 
Kap. Én nem foghatom meg, hogy olly rósz munkát tettek volna, 

hiszem azok által az Mester emberek által csináltattam, akik a legneve
zetesebbek itt a Varasban. 

Paz. Csak mondaná meg immár egyszer, hogy micsoda fogyat
kozása vagyon: hiszen ha éppen ollan, hogy nem lehetne meg igazítani, 
csináltasson mást Lafleur Uram, én pénzt adok, ha mingyart hat hét 
száz tallérba kerekedik is. 

Magy. Majd belé szollok én is. Hát csak nem tudhatjuk meg, mi 
híján vagyon az a hintó ? 

Laj. Az a híja, Monsieur ! hogy Magyar Munka! Mit tudna ez 
az paraszt, goromba, semmire kellő, alávaló Magyar nemzet böcsül-
letesen meg csinálni ? 

Magy. Pazarlay Uram! Kegyelmed ezeket el halgathattya ? mikor 
illen gaz csűcselík ember, a kinek tudja a tatár honnét vagyon keze, 
lába, feje, a ki ha Magyar Országba nem jöt volna már régenten éhen 
meg döglött volna, mikor az illen Ország Világ futó lótó gaz ember 
egész Országunkat, és Nemzetünket gyalázza, azt kegyelmed a házánál 
•el szenvedheti? 

Laj. Hej, Monsieur! gondolla meg kegyelmed, kivel beszél, azt 
hitesse el magával, hogy nem Magyar Lakájjal beszél. Én franczia 
Lakáj vagyok, és ugyan Lakáj de Paris. Azt pedig jól észre vegye 
kegyelmed, hogy egy Párisi Lakáj akár micsoda Magyar Országi fő ember
nek Baráttya, és társa lehet. Hogy pedig mostanában kegyelmed ember
telen Magyar gorombaságának megbocsátok, azt természet szerént való 
különös franczia emberiségemnek tulajdonícscsa. 

Magy. Jaj te akasztó fáról le eset, csavargó, tekergő, Ország 
pusztíttó gaz ember! Hát még ugy beszélsz ? {megüti) ha Parisba nem 

1 Die Hausfranzösinn. I. 4. 
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tuttad, tanuld meg Magyar országban, hogy bánnak itt a Lokajokkal, 
czoki, czoki a házból kutyáiul került gaz ember ! (elűzi). 

Kap. Hej én protestálok Magyari Uram! leg alább az ebet meg 
köllött volna böcsülni az Uráért ? 

Paz. Ha ősz fejét nem tekénteném kegyelmednek, megmutatnám,, 
micsoda dolog légyen böcsülletes ember házában illen lármát indítani. 

Magy. Hát még is pártyát fogja kegyelmed annak a gaz embernek ? 
Oh boldog Isten! mire jutánk ? Már az egész világ megfranciásodik! 
látom, hogy semmire sem mehetek! De mind azon által mind addig nem 
nyukszom, még ezt a két francziát a Várasból ki nem csapatom. 

S. 8 a - ! 

Pazarlay, Kapitány, a Pazarlay pajtássy, a többi között a Magyari fia. 

Paz. Ez az vén ember még is meg szomorította egy kevéssé szi
vemet : Mert ha az Anyám Báttya meg tudja a Szűkmar kosy, hogy 
franczia Országban készülök, mindjárt itt terem, és az valami akadályt 
tehet föl tett szándékomban. 

Kap. 0 kérem alázatossan az Urat, találok én abba módot, hogy 
azt a vén embert le csillapícscsuk : én azt a dolgot magamra válalom,. 
csak reám bízza az úr! 

Paz. O édes kapitány Uram! édes Lafleur Uram! én magam sem 
tudom, honnét vagyon, hogy én kegyelmedhez olly hathatós szeretettel 
ragattatom, hogy ha az egész világ ellenségem volna, kegyelmednek 
hozzám való szívességével meg elégednék. 

Kap. 0 trés humble Serviteur! Monsier Pazallay ! 
Paz. A Szűkmarkositúl ugyan egy kevéssé tartok: Mert mint 

hogy néki se felesége, se gyermeke, se más aféle rokonsága nincsen, az 
eő jószága, amint maga is meg Ígérte, reám szállana, de ha abból ki 
esem is, nem sokat gondolok véle, csak egyszer Parisban lehessünk ! 

Kap. Azt emberül cselekszi az Úr! Nem méltó, hogy egy kevés 
jószágért, valami csekély haszonért, maga kívánságát meg szegje az 
ember. Azután mi haszna, ha az ember az egész világ jószágával birna 
is, és avval böcsületessen nem tudna élni, azt pedig széles a világon 
alkalmatosban nem lehet meg tanulni, mint Parisban. De ím me az 
iffiu Magyari felénk jön ! vallyon micsoda újságot hozz ? igen jókedvű ! 

Magy. O örvendek hogy jó egésegben láthatlak Lölköm édes 
Pazarlaim ! 

Paz. Hozott Isten édes Magyarim! már régen nem láttam illen 
jó kedvedet. 

Magy. Hid el édes Pazarlaim, hogy miólta az Atyám hatalma 
alól meg szabadultam, miólta az Atyám Örökségéből ki tagadott, még 
azólta nem volt egy órányi szomorúságom, vaj ki nagy és meg böcsül-

1 Der Verschwender I. 8. 9. 
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hetetlen boldogság az, ha az ember maga szabad akarattya szerint élhet. 
Akinek szabadsága, kényén kedvén való életre módja vagyon, ha azon 
föllül a világgal tud bánni, és az emberi társaságra szükséges tulajdon
ságokkal bir, annak mindene vagyon. 

Paz. De kiteczczik! azért te mindenekkel bővelkedöl. 
Magy. Én, ugyan való, hogy egy nyomorult kutya vagyok, nékem 

nincs annyi jószágom, amennyit csak a légy a szárnyán elvihetne, de 
még is semmi nélkül sem szűkölködöm. A Játékban, és más böcsölletes 
emberekkel való társalkodásomban vagyon minden reménységem, és 
noha koldus vagyok, de mindazonáltal soha semmibül ki nem fogyok. 
Te is ha jó dolgod volna, édes Pazarlaim, bár egyszer menekednél meg 
immár a sok jószágtól, és illen szabad életre adnád magadat. De mit 
atz ha valami uj hirt mondok ? 

Paz. Majd meg látom, de előbb mond elő az újságot. 
Magy. Az az első: hogy én ma a házadnál Tokaj bortúl meg 

akarok részegedni: azután, hogy a Kártyássy, Koczkásy, Itasy, Pinczefy, 
Éhefy ma hozzád ebédre jönnek: azért ma valami jó ebédet készétes, 
úgy is talám ma eszünk ultolsó ebédet nálad, mint hogy Parisba 
készülsz. 

Paz. Már arról tettem rendöléseket, ha még annyian lesznek is, 
tudom, hogy megelégednek. 

Magy. De kérlek Lelkem édes Barátom mi lőtt ? amint látom 
szokásodon kívül valamin szomorkodol ? 

Paz. De az igaz, és az Atyád szomorított meg. 
Magy. Az a vén szatyor ? de mit gondolsz te vele ? 
Paz. Most nem régen egy nagy predicatiót tett itt. 
Magy. Ej bolondság! Mit félsz te ollan vén Moralistáiul ? derék 

ember a kocsis ! azon boszankodik, azt irigyli, hogy bővkezűséged miát 
annyi jó barátid vannak, akik házadat gyakran meglátogattyák. 

Paz. De az Anyám Báttyának tudtára akarja adni, hogy Parisba 
készülök. 

Magy. S azután ha tudtára adja is : az sem külömbb ember az 
én Atyámnál, az is csak ollan vén casista! De ime valami zörgést 
hallok, nyilván már a vendégek jönnek. 

Kap. Igen is jönnek immár. 
Paz. No hát mennyünk, köszöntsük őket. 

A 2. S. la-i 

Mihál a Pazarlay szolgája. 

Boldog Isten! hogy lármáznak, hogy kiáltoznak, hogy vigadnak 
azok ott az ebédlő házban! bezzeg ez ám az élet! Negyven személy üli 
az asztalnál! Isznak külömbb külömbb féle borokat, Cyprus bélit, Campaniait, 
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Burgundiáit, Tokait, öszszve ütögetik a poharakat; annyi sok drága 
ételeket esznek, hogy az egész város egy asztalnál meg nem emészt
hetné. Azon föllül tizenöt éhes telhetetlen musicus, aki mind üres gyo
morral, lapos erszényei gyüt az Uram házához, azok ugy meg rakják 
most magokat, hogy majd csak meg nem fulladnak. Az én Uram .pedig 
közöttök mást nem tesz, hanem kéri, mutattya, kinállya, kényszeréti 
őket, hogy a Jószágát meg emészszék. 

S. 2 a - ! 

Lajos és Mihál. x 

Laj. Itt vagy Mihál ? mit csinálsz itt ? 
Mi. Az uram végső romlásáról és kegyetlen haláláról gondol

kodom ! O boldogtalan ember! 
Laj. Hogy hogy ? hát azon törődöl ? 
Mi. Hát vagyon az ég alat olly kemény szívű ember, a ki lát

ván Urának bizonyos veszedelmét, jószágainak irtóztató pusztíttásit. 
nem sírna, szive nem epedne ? Az én Uram ha a Croesus kincseivel 
birna, rövid idő alat el tudna azokat is pazarolni. 

Laj. De mink a te urad tikozló bővkezűsége mellett jó formán 
gyapjasodunk ám, és abban nékem különös vígasztalásom vagyon. 

Mi. Ugy ám ? de hol van a Lelki ismeret. 
Laj. Igaz, hogy én azt' ennek előtte Lelki ismeret ellen való 

dolognak tartottam, de aminapában egy böcsülletes emberiül azt tanul
tam, hogy aki az Uj módihoz akarja magát alkalmasztatni, annak a 
Lelki Ismerettel semmit sem köl gondolni. 

Mi. Az Urad is a szerént az Uj modi szerént cselekeszik ? 
Laj. Kétség kívül: Nincs ollt megvetett, alávaló dolog, mellyet 

eő maga hasznára nem tudna fordítani. Most az emberek nem az böcsül-
lésrül, hanem a haszonról gondolkodnak. 

Mi. A te urad tudom hogy az utolsóról gondolkodik: és az 
elsőrül való gondolkodást a bolond emberekre bízza. De már ennek rövid 
idő múlva világosságra köl jönni: tovább immár illen folamattya nem 
lehet a dolognak, mind eddig volt. 

Laj. Nem lehet ? miért ? 
Mi. Mert eő maga ugyan még nem érzi, de minden azon által 

már igen közel vagyon azon állapothoz, hogy csak ugy maradjon, mint 
az ujam. A franczia utrazásra igen sokat költött, a játékba sok jószágát 
el vesztegette: semmit sem teként, ha pénze készen nincsen, akár micsoda 
jószágot föl tesz a játékba, eő soha semmit sem nyer, akik pedig vele 
jaczanak, azok igen gazdagulnak a nyereségből. Ma tudom, hogy az 
ebéd után ismét a játékhoz ülnek, de szerencse, ha a mai játék min
denéből ki nem forgattya eőtet. 

1 Der Verschwender III. 2. 
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Laj. No hát az én Uram ismét hoz ma haza ennyehány száz 
aranyat a játékból, mert én soha mesterségessebb és fortélyossabb jáczó 
embert nem láttam az Uramnál. 

Mi. De iszen tudom, hogy jól tud hozzá! a többi pajtássi csak 
meg sebesítették az Uramat, de a te Urad az éppen a nyakát akarja 
szakasztani. 0 ha a mi vén Urunk a Szűkmarkosy olly kegyességgel 
volna hozzánk, hogy már egyszer meg halni méltóztatnék, reménlem, 
hogy az Uram ismét előbbeni állapottyához jutna. De tudja a tatár mi 
tartya a lelket benne. 

Laj. Immár azt enyehánszor gondoltam, hogy minden közönséges 
jóban törvényt köllene szabni, hogy az hatvan esztendőit föllül haladó 
vén emberek, ugy mint alkalmatlanok a közönséges jónak szolgáltatá
sára, meg ölettessenek. Mi haszna, hogy itt fetrengenek a földön 
közöttünk. 

Mi. Ez a mi Szűkmarkosi vén Urunk minden esztendőben kéczer 
halálos betegségben fekszik. Már ennyehánszor meg jelentették az 
Uramnak, hogy olly veszedelmes állapotban vagyon, hogy csak a Lélek 
ki szakadását várják; de immá, mikor mi az útra készülünk, és majd 
csak nem útnak indulunk, hogy el temessük a vén Dadét, ismét más 
követek érkeznek, akik nagy szivünk fájdalmára egéséges voltát hírül 
hozzák. Mindenkor két Doctor van körülötte éjjel nappal. 

Laj. Micsoda ? Két Doctor ? S hát az a két Doctor még eddig 
nem tudta eőtet más világra küldeni ? 0 bizonnyára az az ember soha 
sem hal meg. 

Mi. Nem tudom hová legyek; azt hallottam, hogy itt van vala
hol a várasba! bezzeg ha ide talál jönni, s ezt a sok korhel embert 
itt fogja látni, az bizonyos, hogy az Uramat jószágából kitagadja, és 
így nem tudom, hová szakadunk. 

Laj. De az való! azért Mihál valami fortélyt köllenék kigondol
nod, minek előtte rajtatok üssön. 

Mi. 0 már oda vagyok! már itt van! O bár valahol nyakát 
szakasztotta volna a vén Szatyor! Eő minden bizonynyal szánszándékkal 
azon volt, hogy véletlenül rajtunk üssön. Boldog Isten- mit mondjak, mit 
felellek már néki ? Segécs édes Pajtásom! 

Laj. Én azon leszszek ! de vallon mit dörmög magában ? 

- S. 3.a- * 

Szűkmarkosy, Mihál, Lajos. 

Szűk. Már alig várom, hogy tapasztalhassam, ha ugy viseli e 
magát az eőcsem, mint írja: Mert meg fogadni, és fogadást meg tar
tani, az két féle, és külömböző dolog. 

Laj. De az igaz! nem hallá. 

1 Der Verschwender III. 3. 
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Szűk. Ha az igaz, amint maga viselése iránt ir; úgy él mint a 
Római Cato! 0 boldog Isten! micsoda nagy örömöm volna nékem, ha 
voltaképpen meg jobbította volna magát. 

Mi. Jól vagyon! már most tudom, mit köl cselekednünk. Azon 
köll mesterkednünk, hogy ezt a vén dögöt valahogy eligazícsuk a háztúl. 

Laj. No eregy csak kezd el! én minden bizonnyal segíteni foglak. 
Szűk. De ha meg csalt, a jó Pazarlay eőcsém, soha többé szemem 

eleibe ne jöjjön; és az egész jószágomat ollan ember kezére adom, aki 
jobban tud vele bánni mint eő. 

Mi. Nem mondottam ? 
Laj. Ez ugyan valóban igen veszedelmes dolog! 
Mi. Győsz te szóllicsuk meg eőtet: de csak bátran szollyám! 

0 édes Tekintetes Szűkmarkosy Uram, vallon az urat látom e ? Mert 
örömömben egészlcn meg-vakultam ? 

Laj. O csak szemlélni is az Urat kész öröm és gyönyörűség! 
Szűk. No Isten áldjon meg benneteket! mit csinál az Eőcsem ? 
Mi. Most hála Istennek jobban érzi magát. 
Szűk. Micsoda jobban érzi magát ? talám beteges volt? 
Mi. Igen is. Az én vélekedésem szerént a tanulás igen alkalmatlan 

dolog, és ebben vagyon mostanában az uramnak minden gyönyörűsége. 
Éjjel nappal benn üli, és az könyvek olvasásában foglalatoskodik. 

Szűk. Igaz e az ? ha igaz ki mondhatatlanul örvendek: de hogy 
igazat mondjak, ez az] véletlen változása az eőcsémnek, álmélkodásra 
méltó dolog! 

Mi. De az hitesse el az Ur magával, hogy a benn üllés, és az 
könyveknek mód nélkül való olvasása egéségében is kárt tett: de már 
mostanában jobban vagyon. 

Szűk. De a levelében az egéségtelensége felől semmi emlékezetet sem tett. 
Mi. Oh édes uram! jól tudja eő az mirül köll, és mirül nem 

köll az Urat tudósítani. 
Szűk. De ez ugyan csak tudtomra kölletet volna adni. 
Mi. Hogy eő az Urat avval akarta volna búsítani ? és levele által 

az urnák valami szomorúságot okozni ? 0 édes Szűkmarkosi uram, azt 
lehetetlen ki magyarázni, melly nagy szívbeli hajlandósággal, tisztelettel, 
és szeretettel vagyon az Úrhoz ! Csak kérdezze meg az Ur a Lajostúl. 

Laj. Hidje el az Ur, hogy miólta meg vonta magát az emberi 
társaságtól és magányos életre adta magát, azólta ki mondhatatlanul 
gyarapodot az Úrhoz való szeretete. Bizonnyara most a Pazarlay annyi 
aranyat ér, amennyit maga nyom. Csak a Miháltul kérdezze meg az Ur ! 

Szűk. Valóban tik ma életemet sok esztendőkkel meghoszszabbí-
tottátok. Tehát az én eőcsém ismét jó útra tért ? 

Laj. Soha jobb útra nem térhetett. Most eő olly mértékletesen, 
olly okosan, olly bölcsen . . . ! 

Szűk. Jól van jól! de a gazdálkodása felül még semmit sem szol-
lottatok; ez ám a veleje, ez a bekenyője! 

Laj. O Uram olly fösvény, hogy könnyebb a kősziklából vizet ki 
csafarni, mint tőle csak egy kreiczárt is nyerni. 
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Szűk. Mit beszélsz ? igaz e az ? 
Laj. Iszen megmondhattya a Mihál is. 
Mi. De az való, hogy soha fösvényebb embert nem láttam 

mint eő. 
Szűk. O ember vagy édes eőcsém! Némelyek bűnnek tartyák a 

fösvénységet. 
Laj. A bolondok. 
Szűk. De az én értelmem szerént a fösvénség sokkal dicsíretesseb 

az adakozásnál. 
Laj. Az eő Ítélete az Ur vélekedésével éppen meg egygyez. 
Szűk. Tehát immár sokkal külömbb ember az eőcsém ? 
Mi. Kétségkívül. Még azt nem hallotta az Ur, hogy a Városban 

közönségesen iffiu harpaxnak hívják eőtet ? 
Szűk. Tik csak hizelkedésből mondjátok ezeket ? 
Laj. Kicsoda ? Mink ? Arra meg mernék esküdni, hogy az Ur sem 

fösvényebb, mint eő, már többet nem mondhatok. 
Mi. De az való! 
Szűk. keszkenyö. 0 Istenem ! az öröm, és csudálkozás sírásra, 

fakaszt. Mindjárt el megyek, s meg ölelem eőtet. 
Mi. tartózt. O kérem az Urat most be ne mennyen hozzá ! 
Szűk. Miért nem ? 
Mi. Csak a Lajostul kérdezze meg az Ur, eő jobban tudja. 
Laj. Mert látja az Ur . . . Most olly szokást vett föl hogy 

éjjel olvasgat, tanul Nappal pedig kivált délután egy kevese aluszik.. 
Szűk. Én Istenem! Én Istenem! mennél többet beszéltek, annál 

inkább csudalkozom! és ez az hirtelen változást meg nem foghatom.. 
Az én eőcsém a ki a tanulást soha sem kedvelte, sőt úgy utálta, mint 
az ördögöt, az most éjjel nappal a könyvek olvasásában foglala magát. 

Mi. De még az méltóbb csudálkozásra, hogy ollan tikozló ember 
mint eő volt, most olly hamar fösvénnyé lőtt. 

Laj. Azon egy cseppen sem köl álmélkodni, mert az ég alat az 
embernél nincs változandobb állat. 

Szűk. De mindazon által talám nem fog neheztelni, ha álmából 
föl költetem ! gyertek mennyünk be! 

Laj. tartóz. Hát az álmát akarná az Ur félbe szakasztani ? 
Szűk. Igen is. 
Mi. tartóz. De mikor hirtelen álmából föl serkenik az ember . . . 
Szűk. Ej ereszetek! akár hogy teszem szerit, nékem most mind

járt köll vele szollanom. 
Laj. Ha meg éjjed, ismét újra meg betegszik : leg alább csak vacso

ráig várakozzék az Ur. 
Szűk. Az én örömem fölötte igen nagy, már tovább el nem tit

kolhatom : köll vele szollanom. 
Mi. Mit hogy tanácsunkat nem akarja követni az Ur, tehát csak 

addig is várakozzék, míg föl költöm, ne talám ha hirtelen meg látná az 
Urat, meg éjjedne. 

Szűk. No hát eregy, mond meg néki, hogy itt várakozom. 
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S. 4 a - ! 

Szükmarkosy, és Lajos. 

Szűk. De valami kiáltozást, valami lármát hallok a házban, mit 
jelent az ? 

Laj. Ezt igy vegye föl az Ur , hogy mivel a kegyelmes eőcse 
egészlen a tisztességes tudományokra vetette a fejét, és azokban gyako-
rolla magát, tehát — sok külömb külömbb féle tanúit embereket, és 
Professorokat, hivat magához, akik igen heves, tüzes természetűek és 
magok ítélete után indult emberek. Ollykor csak semmiért, úgy öszsze 
vésznek, úgy disputálnak, úgy lármáznak néha három óráig is, hogy 
az egész szomszédság meg halhattya kiáltásokat. 

Szűk. Tehát már mostanában tanúit emberekkel barátkozik. 
Laj. Igen is. Itt vannak most minnyájan az alsó házban. 
Szűk. De az eőcsémnek alkalmatlankodnak, mikor aluszik. 
Laj. Egy csöppet sem: Mert eő ollankor föl megy a fölső szobába 

•és ott nyukszik: Az nyugalom után pedig ismét le jön hozzajok, és 
amiről eők beszédet, és disputatiót tartottak, az jelenléttiben ismét elő 
köl nékik hozni: eő azután a maga értelmét hozzá veti: csak hallaná 
az ur, hogy kötekedik, hogy disputál vélek: valóban tellyes öröme volna 
az Urnák benne. Az én Urammal leg többet disputál és azt a többi 
között leg okossabbnak tartya: és meg vallotta már ennyehánszor, hogy 
az Uramtól legtöbbet tanult. 

Szűk. Kicsoda a Te Urad ? 
Laj. Az ugyan, hogy meg vallom, franczia ember; Parisban sok 

•esztendeig a Mathesisnek Professora volt: Most a Párisi Universitastol 
Magyar Országba küldetett, hogy Magyar Országot meg járná, és annak 
minden szögletét meg visgálván azután leirná, és Táblára le is rajzolná. 

S. 5a-2 

Pazarlay, Szükmarkosy, Mihál, Lajos. 

Paz. extensis brach. Vallon az Urat Bátyám Uramat látom e ? 
O boldog óra ! 0 kimondhatatlan nagy öröm. 

Szűk. Jöszte édes eőcsém! ölely meg! amit hallottam felőled, az 
•engemet fölötte igen meg vígasztalt. Már most minden búsulás és félelem 
kívül vagyok: hallom, hogy előbbeni erkölcsidtűi egészlen el hasonlottál. 
O boldog változás. 

Paz. graviter. Azt az Ur Bátyám Uram bölcs tanácsainak és 
oktató leveleinek tulajdonítom. 

1 Der Verschwender III. 4. 
2 Der Verschwender III. 5. 



PÁLLYA ISTVÁN >PAZARLAY ÉS SZÜKMARKOSY« DRÁMÁJA 61 

Mi. De az igaz. 
Paz. Néha az Iffiuság a zabolátlan rósz vágyódásoktúl egészlen 

meg háboríttatik : ugy hogy azt sem tudja, mit cselekszik: de vannak 
mindazonáltal az Iffiaknak is bizonyos szerencsés órái, mellyekben szi
vekbe szállanak. Én is sok elmélkedés és iparkodás után megváltoztam, 
és most csak arrúl törődöm, hogy kedvét soha semmiben meg ne szeg
jem. Most hála Istennek jó útra kaptam, és abban fogadom, hogy 
álhatatosan megmaradok. 

Laj. a Szükmark. Láttya kegyelmed ? 
Mi. Micsoda az ? hát talám sírásra fakasztotta az urat az eőcscse 

beszédje ? Ugy meg indult az úr az eő változásán ? 
Szűk. a Pazal. Jól van jól! De az embernek éjjel nyugodnia is 

köll, mert azt az egesség kivánnya: a sok, és mód nélkül való gyer-
tyázás igen el bágyasztja az embert. 

Paz. Már én most nem gyertyászok annyit, mint annak előtte. 
Szűk. De a szolgák azt mondják, hogy — — — 
Paz. Hazudnak a rósz emberek. 
Mi. De bizony hijábba titkolla az Ur maga rósz szokását. 
Paz. Micsoda szokást ? 
Mi. Hogy éjjel tanúi, olvas, mikor nyugodni köllene: Már tudja 

az Szűkmarkosy Uram: Mert az egész élete rendét el beszéllettük. 
Paz. De az való, hogy éjjel, nappal tanulok. 
Szűk. Ugy hát nem csudálkozom betegeskedéseden! 
Paz. Csudáik. Én most nem betegeskedem, nem is emlékezem, 

mikor betegeskedtem volna. 
Laj. Micsoda ? hát az éjjeli olvasás, tanulás nem háborgatta az 

Ur egéségét ? hánszor hallottam csak én is, hogy panaszolkodot az Úr. 
Mi. Mi a ménkű ? miért tagadja azt az Ur ? eltagadhattya azt, 

hogy a hoszas gyertyázás — — — jelt ád néki. 
Paz. Az ugyan igaz, hogy — — — valami csekély változá

sokat egéségemben érzettem — — — Mert egyszer igen neki bolon
dultam volt az olvasásnak — — De nem mertem Bátyám Uramnak meg 
mondani, ne talám meg nehesztellyen. 

Mi. Ugy! válla meg az Ur az igazat: Szegény ember vagyok, 
de az egész Lengéi országot nekem adnák sem hazudnék, a Szűk
markosihoz. Ha tovább is igy fog cselekedni, testét lelkét elveszti a 
tanulásban. 

Szűk. harag. Akarom, hogy az mód nélkül való tanulásban alább 
hadjon. 

Paz. O édes Bátyám Uram ? de mikor a tudományok gyönyör
ködtető édesége egészlen el fogta szivemet. 

Szűk. Én azt tapasztaltam, édes eőcsém! hogy a Doctorok, a 
bölcs emberek is néha valóságos bolondok. Lehet, lehet ollkor könyvet 
is olvasni: de azt roszul cselekszed, hogy a természetet erőlteted. Inkább 
azon iparkodjál, hogy a jószágodat, pínzedet szaporícscsad: Kevesset 
egyél, jól aludj, és mikor megunod magadat a pínzedet olvassad. 

Paz. Nékem minden gyönyörűségem abban vagyon. 
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Szűk. Mennél inkább szereti az ember a pénzt, annál kevessebbet 
vétkezik : Mert a pénznek az eő kívánsága úgy el fogja az ember szí
vét, hogy más rósz vágyódásokat egészlen elnyom bennük. Gyakorta 
az ember jó baráttyát kéri, hogy ebben vagy amabban a dologban 
segéllyé: az hol jön, hol pedig nem jön segécscségünkre, de a pinz az 
mindenkor ^hiv és készen vagyon. Akinek pénze vagyon, az minden 
kivánságit betöltheti. 

Én mindent megszerezhetnék, valamit látok, és avval meg elég
szem. Ha valami szép várat vagy castélt látok, mindjárt azt mondom 
magamban : Te sokkal szebb várat épithethetnél magadnak, ha akarod. 
Ha valami szép hintókat, lovakat, vagy szép ruházatokat látok; azt 
gondolom: Te akar mikor is megszerezhetnéd ezeket, ha akarnád. Egy 
szóval valamit a világ szépnek, jónak, drágának böcsülletesnek tart, az 
mind az én pinzes ládámban meg vagyon, és az mindenkor kezem alatt 
és szemem előtt forog. És illy formán a fösvénység, mellyet némellyek 
halálos bűnnek tartanak kút feje, és bővséges forrása minden örömnek 
és szívbéli nyugalomnak. 

Paz. O melly bölcsen beszél Uram Bátyám! én is azon igyekezem, 
hogy pinzt gyüjthessek, és az által szivem nyugodalmát elnyerhessem. 

Mi. Én ebben bizonyságot teszek: Gyönyörűség azt csak látni is, 
hogy gazdálkodik az én Uram. 

Paz. Az előtt meg vallom, hogy nem tuttam meg böcsülni a 
pénzt, de már mostanában minden örömöm a pinz olvasásában vagyon. 

Laj. És annak kiadásában — — de amint egy okos emberhez illik. 
Szűk. Ugy is köll. 
Paz. Én a jószágomat most igen megszaporítottam. 
Szűk. De ruhát igen drága materiából csináltattál. 
Paz. 0 még én ezt a ruhát sokáig el hordozom. 
Szűk. Ugy is köll: ha el kopik meg köll fordítatni: még ezt ött 

hat esztendeig is el lehet viselni. 
Paz. rever. Ugy is cselekszem. 
Szűk. A Pompa. 
Paz. Azt meg éppen meg utáltam. 
Szűk. Sok embert meg koldusítot. 
Paz. De az való. 
Szűk. Lám én ezt a ruhát már tíz esztendőktül fogvást viselem, 

és reménlem, hogy még tíz esztendeig el szolgál. 
Mi. aversus. Ha vasból volna! 
Szűk. Mit beszélsz ? 
Mi. Azt akartam mondani, hogy az Uram még igen pompássan 

ruházza magát: de reménlem, hogy ennek utána ebben is alább hagy. 
Laj. Jobb is a pénz gyűjtés, mind a pompás ruha. 
Szűk. Jól mondád! A köznép, mikor az uczán megyek, ujjával 

mutat reám, ni, azt mondja, a fösvény, telhetetlen ember. De én haza 
jővén, és a kincseimet, pinzemet meg tekéntvén mindjárt megvigasztaló
dom, minden rövidségekről el felejtkezem. Az én pénzem soha sem fogy, 
hanem inkább napról napra szaporodik. 
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Laj. De azt hidje el az Ur, hogy Pazarlay Uram pénze is annyira 
megy ma holnap, hogy mód sem lészen benne, hogy megszámlálhassa. 

Szűk. No mind hogy látom jobbulásodat, ne ezt néked ajándé
kozom, ebben az erszényben száz forint vagyon. 

Paz. Nékem ? 
Szűk. Igen is: kölcsd el de okossan ! 
Paz. Köszönöm alázatosan Bátyám Uramnak hozzám való jó 

akarattyát. 
Mi. Vegye el, vegye el az Ur! 
Paz. a Mihálhoz. Ne vedd el, tarcsd magadnak. 
Mih. Alázatosan köszönöm. 
Szűk. Hát ugy ennek az hitvány embernek adod a pinzedet ? 
Mih. Igen is, hogy azt az Ur parancsolattya szerént elköltsem. 

Mer minthogy nékem az Uramnál leg jobb hitelem vagyon, mindent 
nékem köll vennem és füzetnem. 

Szűk. De nem csalod e meg őtet ? vigyáz hogy ezt a pinzt 
hijába valóra el ne vesztegesd! 

Mih. O Uram ezen a pinzen egy holnapig az egész házat eltartom. 
Szűk. a Paz. megöleli. O édes Lölköm öcsém, meg vallom, hogy 

telljes örömöm vagyon meg jobbulásodban. 

KOVÁCS DEZSŐ. 

S 


