
PÁLLYA ISTVÁN »PAZARLAY ÉS SZŰKMARKOSY« 
CZÍMŰ ISKOLAI DRÁMÁJA. 

(Második és befejező közlemény.) 

S. 6a-! 

Magyari. Szűkmarkosy, Pazarlay, Mihál, Lajos. 

Szűk. 0 édes Magyari Uram! legyen részes kegyelmed is ezen 
megmagyarázhatatlan örömömben ölellük meg egy mást. 

Magy. megöleli. Hozta Isten, hozta Isten Szűkmarkosy Uramat! 
Mih. A tatárok hozták most ezt az embert ide! Hogy lehetne 

ennek most a száját bé dugni, hogy hazugságainkat ki ne nyilatkoztassa. 
Laj. Várakoz, majd meg próbálom ! a Magyhoz. Hej édes Magyari 

Uram, csak egy szóra. 
Magy. Eregy! a Szűk. Mondja meg az Ur, mi örvendezteti úgy 

kegyelmedet ? 
Szűk. Az én szivem ugy megindult, hogy az eöcsém — 
Magy. Az enyém is a fájdalomtól majd csak el nem nyomattatik. 
Szűk. Már én, hála Istennek, a szivbeli fájdalomtól meg menekettem. 
Magy. De én azt gondolom, hogy soha sem — 
Laj. Magyari Uram csak egy szóra! Mink ma —s-
Magy. eltaszít. Eregy, meny dolgodra! 
Mih. Kérem az Urat csak egy szóra! 
Magy. No mit akartok ? 
Mih. Kérem halgasson meg az Ur! 
Magy. Vallon mit akarnak ezek az emberek ? 
Mih. Láttya az Ur már most — — — 
Magy. eltaszít. Eregy, mert roszul jársz. 
Mih. No vigyen a Tatár! a Pazar. Uram! most az Ur is segéllen 

ám bennünket! Csak azon mesterkedjünk, hogy a Magyari beszédjét 
mindenkor félbe szakaszszuk: Mert most mindjárt meg ront ám bennünket. 

Magy. Azon elegendőképpen nem csudálkozhatom, hogy illy vig 
kedvében látom az Urat. 

1 Der Verschwender III. 6. 
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Paz. Nékem mostanában Bátyám Uram mindeneket megbocsátott 
azért már most ne háborgassa az Ur eőtet. 

Magy. Hát úgy? igen irgalmas ember kegyelmed Szűkmarkosy 
Uram! ej, ha az én tanácsomat akarná követni! — — 

Paz. Az Ur. most a Várasból jött : micsoda újságot hallani a 
Varasban ? 

Magy. Micsoda újságot ? az egész Város eleget beszél kend felől. 
Szűk. Hogy olly hirtelen meg változott ? 
Paz. Kétség kivül. 
Szűk. De azt el hiszem, hogy azon csudálkoznak az emberek. 
Magy. Az való, hogy minyáján csudálkoznak az eő pazarlásin. 
Mi. Hogy azoktól egyszersmind meg szűnt: ugy-e azon csudálkoznak ? 
Magy. Micsoda ? eő ? a pazarlástúl hogy meg szűnt volna ? 
Paz. 0 édes Magyari Uram már én most sokkal másképpen élek, 

én az előbeni tikozló indulatomat ugy meg határoztam, úgy megvál
toztattam — — 

Magy. Talám azt gondolla kegyelmed, hogy bolondja vagyok ? 
hogy igy beszél ? Kend hogy megváltoztatta volna természetét ? miben > 
s mikor? 

Paz. Elég az azon, hogy Uram Bátyám elhitte: kegyelmed pedig 
azt roszszul cselekeszi, hogy örömét szomorúságra akarja fordítani. Neki 
most tellyes vigasztalása vagyon bennem. 

Mi. tacite. Másképpen köll itt a dolgot rendölni: Mert igy sem
mire sem megyünk. 

Magy. Vigasztalása ? mert mit tegyen mást mikor láttya ? — 
Szűk. Az én örömöm olly nagy, hogy azt ki nem magyarázhatom, 
Magy. Már tovább nem szenvedhetem: de mondja meg kegyelmed 

minek örül, min örvend kegyelmed ? 
Szűk. Hát hogy ne örülnék ? 
Mih: Szűkmark. a part. Ne halgassa az Ur ezt az embert: Mert 

három vagy négy holnaptól fogvást nincs helén az esze. 
Szűk. Igazat mondasz ? 
Paz. De az valóságos igasság, hogy kevés ideig tartó beszédjébe 

ollkor százféle dolgot is öszve kever: annak se füle se farka: és ugyan 
úgy látztzik, mint ha most volna az a rósz órája néki. 

Laj. Ha valaki a beszédben ellenkezik véle, mindjárt föl hábo
rodik benne a dühösseg, nem külömben, mind az Oroszleanban vagy a 
Tigrisben. 

Szűk. eltávozik. 0 ha ugy van! 
Paz. Láttya az Ur, hogy szikráznak a szemei ? 
Szűk. Valóban egészlen föl háborodott. 
Magy. harag. De mit fecsegtek már annyit ? Nem hallá kegyel

med azt a Lármázást oda bent ? 
Szűk. Hallom: De az én eőcsém már most tanult emberekkel 

tart, és most is azok vetekednek a házában. 
Magy. Micsoda? tanult emberekkel? kegyelmed esze talán meg

veszett? boldog Isten tanult emberekkel? 
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Szűk. De hallá kegyelmed ! 
Magy. Csak jöjjön be az Ur, majd meg láttya azokat a tanult 

bölcs embereket, akik a Melancholiával vetekednek, az akarják meg 
győzni. 

Paz. a Szűkmark. Láttya Báttyám Uram, hogy habzik a szája ? 
Szűk. Valóban sajnállom szerencsétlen esetét a jámbor embernek. 
Magy. nevetve. Tanult emberekkel! Valóban igen szép vélekedéssel 

vagyon kegyelmed az eőcse felől! 
Szűk. De mit nevet, mit csúfol kegyelmed ? 
Mi. a Szűkm. 0 boldog Isten! feléje se mennyen az Ur! már 

most egészlen megbódult. 
Paz, Ollkor csak semmiért teli torokkal ugy el nevet, hogy majd 

csak meg nem szakad. 
Magy. nagy röhögéssel nevet. Tanult emberekkel! Valóban igen 

rendes tréfát indítottak kegyelmeddel! Tanult emberek ! nevet teli torokkal. 
Szűk. Valóban magamnak is köll véle eggyütt nevetnem! Magyari 

Uram Tanult emberek, Tanult emberek vannak oda ben. nevet irgalmait. 
Magy. nevet. Ez valóban egy szép országos Comedia! 
Szűk. nevet. És kegyelmed ebben a Comediában igen rendes 

Personát visel, mindketten nevetnek. 
Mi. A sok nevétéstül minden- bizonnyal meg fakadnak még ma. 
Paz. Adná az Isten! Csak azon légy hogy mentül hamarább meg 

menekedjek tőlük. 
Magy. graviter. Már eleget nevettünk. Most látom, hogy kegyel

medet ezek a jó emberek ugyan csak meg csalták ám: Hanem, hogy 
ellenkezésünknek végét vessük, jőjön be kegyelmed a házba, mindjárt 
ki teczczik, ki beszélt okosabban én e ? vagy kend ? 

Mi. Ne mennyen véle kegyelmed, most ebben leg roszabb álla--
pottyában vagyon, ni ni, hogy tajtékzik a szája. 

Magy. Nom mi az ördögöt csinál kegyelmed, jöjjön csak jöjjön! 
elragadja eőtet. 

Szűk. Gyertek az Istenért! Szabadicscsatok meg tőle! 
Paz. meg szabadittya. Hej Magyari Uram! mi a patvart csinál 

kend ? ereszsze el kend a Bátyámat és mennyen dolgára, mennyen 
kend haza. 

Magy. Micsoda ? hát úgy ? ugy cselekeszik kend velem ? 
Paz. Csak alkalmatlanságunkra jött ide ? 
Magy. No jól van, jól: Nem bánom, én el megyek ? 
Paz. Éppen kedvem szerint fog cselekedni, ha elhorgya innét 

magát. 
Magy. De fogadom, hogy embertelenségének meg adja az árát. 
Paz. Ej eb ura a fakó ló, akár soha se lássam kendet. 
Szűk. Most látom, hogy igen roszúl vagyon. 
Paz. No kend szolgája Magyari Uram ! 
MagyK harag. Kend szolgája, kend szolgája édes Aristoteles 

Uram ! tanult emberekkel! 
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S. 7a-! 

Magyart, Szükmarkosy, Pazarlay, Mihály, Lajos, Iffiú Magyart. Az 
Iffiú Magyart részegen, énekölve jön, Servittel. 

Magy. Ej ez az élet, ez az élet ! nagyon jól tartott bennünket a 
Pazarlay, az Isten áldja meg eőtet! vagy itt vagy Pazarlay ? 

Paz. A tatárok hozták most ezt az embert ide ? 
Mih. Ez az Iffiú Magyari úgy e? No meg esett most nékünk a 

diószegi vásár! 
Ö. Magy. Ihon a jó virág! ez az én jó fiam! 
/. Magy. 0 alázatos szolgája Uram Atyámnak! Mint szolgál 

egésége ? a Pazarlayhoz. De mit csinálsz te itt Pazarlay ezek között a 
vén Testek között ? 

Paz. Te engemet még ma nagy szerencsétlenségbe keversz! 
Ö. Magy. No láttya kegyelmed ez az egyik azok közül az bölcs 

tanult emberek közül való. 
Szűk. O boldog Isten! .' 
Ö. Magy. Azok közül a Professor ok Doctorok közül való, akik 

a kend eőcse házánál öszve gyülekezni szoktak. 
/. Magy. 0 még ott ben is vannak ám! mind össze többen 

vagyunk negyven személynél. 
Szűk. Negyven személynél? 
/. Magy. Igen is! édes Öreg Atyám! O én .most az igazat meg 

vallom: mert a jó borocska beszél ám, az kiált belőlem, ad Pazart. 
Ez az ebéd tudom édes Pazarlaim, hogy sok költségedben került, de 
egy cseppet se gondol vele, mert nagy böcsülletet szereztél általa 
magadnak. 

Ö. Magy. No hát miért nem csinál kegyelmed Szükmarkosy 
Uram ezeknek az Világ bölcseinek egy mély reverentiát ? 

Szűk. a Pazarl. Hát úgy? tik engemet bolondnak tartotok? 
Paz. Majd csak meg nem bolondulok mérgemben ! 
/. Magy. Gyere be, gyere édes Öreg Apám! majd látz ám ott 

ben csudálkozásra méltó dolgokat. 
Szűk. No ti gaz emberek! hát igy bántok velem! 
Mih. Alázatos szolgája az Urnák! Majd én is mingyárt meg 

doctorizáltatom magamat, elmegy. 
Szűk. Várj akasztó fára való gazember! a Lajoshoz. Hát te 

hóhér markába való világ koslató hamis lélek ? 
Laj. Kegyelmed szolgája édes Uram! ha ezek a Doctorok tecz-

czése szerént vannak az Urnák, ollanokat minden Nap, sőt éjjel is 
találhat az eőcse házánál. . . 

1 Der Verschwender III. 7. 
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S. 8a-i 

Koczkásy, Kártyásy, Pinczefy és Magyart uterque. Szűkm. Pazarl. 

Kocz. Micsoda dolog ez Pazarlay ? hogy ott hattal az asztalnál 
bennünket ? 

Kárty. Már régen keresünk mindenütt. 
Szűk. Micsoda kiáltozás ez? 
Ö. Magy. Ez fölötte igen szép társaság! 
Pincz. Ollan derék fejedelmi ebédet attál, s azután el mentél az 

asztaliul: Már eddig kártyázhattunk volna: az idő el jár, annak pedig 
csak leg kissebb részét el vesztegetni nagy bűn. 

Szűk. No édes eőcsém most látom, hogy változtattad meg életedet. 
Kárty. az I. Magy. Micsoda ember ez ? 
/. Magy. miny áj oknak. Édes Uraim! Ez akit itt láttok, egy 

böcsülletes, tökélletes, minden tiszteletre méltó, talpig való emberséges 
egy ember a Pazarlay meg hólt Annyával egy test s vér, aki a Pazar
lay Uri Pompáját, és dűcsőséges adakozását kegyes bővkezűségével, és 
minden értékeivel segétti, és nevelteti. 

Kocz. 0 édes Uram, meg vallom, hogy régtűi fogva mester
kedem, hogy meg ismerhessem az Urat. 

Kárty. Szerencsémnek tartom, hogy alkalmatosságom eset az Ur 
tiszteletére. 

Pincz. Meg bocsásson az Ur! hogy Örömömben annak rendi sze
rént nem tisztelhettem az Urat. 

/. Magy. Ó még hátra van a fekete leves: én is édes Szűkmar-
kosy Uram ki mondhatatlanul örvendek jó egészségén. 

Szűk. Jól van jól! 
/. Magy. No Pazarlay már most rajtad van a sor: eregy öleld 

meg a bátyádat; 
Paz. 0 szerelmes édes Uram Bátyám ! 
Szűk. Eregy Istentelen, hálaadatlan rósz ember! ne boszancs töb-

rűl töbre! De várj fogadom rövid idő múlva meg siratod gonoszságodat. 
Paz. De mit csinál Uram Bátyám ? mi minyájan azon igyekezünk, 

hogy mennél tisztességessebben szolgálhassunk, az Ur pedig 
Szűk. Már nem bánom csak eregy igyál, egyél, tobzódjál, tíkozold 

cl mindenedet: én a mai naptól fogvást minden gondviselésemet meg 
vonom tőled. • 

Kárty. De kinek gazdálkodik kegyelmed, kinek gyűjt, ha nem 
.az eőcsének: Nagy gyalázat volna az az Urnák, ha amit most a Pazar
lay böcsületessen el költ, az ollan derék gazda, mint kegyelmed, ki nem 
tudná pótolni. . . . 

Paz. Én sajnállom Édes Uram Bátyám — 
Szűk. Eregy, eregy, nékem többet ne beszély: mert haszontalan 

előttem minden, beszéded: Té belőlem csúfot űztél, meg csaltál, bolond-

1 Der Verschwender HI. 9. . . * • 
Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 12 
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nak tartottál, meg boszantottál: azért hozzám ne tartoszkodjál, és már 
többé ismerni sem akarlak. 

Pincz. Ha úgy van, hogy lehetetlen haragját meg engesztelni, ne 
gondol vele: reánk jó barátidra bizzad minden ügyedet és bizonyos 
légy benne, hogy ha valaha meg szorulnál, el nem hagyunk, minden 
tehetségünkéi, jószágunkal, segétségedre leszünk. 

Kárty. Az én jószágom mindenkor készen lesz. 
Kocz. Én szerencsémnek fogom tartani, ha szolgálhatok. 
Itasy. Én is azon leszek, hogy hozzám való jó téteményeit szük

ség ideén meg hálálhassam. 
Ehesy. Engemet pedig fölötte igen megboszantana a Pazarlay, ha 

meg szorult allapottyaban ugy nem élne jószágommal, mint maga saját 
jószágival. 

Paz. Hallá ezeket Uram Bátyám! 
Szűk. Hallom, hallom! 
Ö. Magy. Még láttyák, hogy reáok nem szorult, hízelkednek,, 

mindent meg ígérnek néki; de ha egyszer a tikozlás mindenéből ki 
vetkőzteti eőtet, el • hadják, meg utállak, könyörgésére meg süketülnek. 

Pincz. No édes Uraink mennyünk mi már viszsza, ne vesztessük 
itt hijába az időt. 

Kocz. Nem bánom mennyünk. 
Paz. Ha teczczik Uram bátyámnak vélünk mulatozni, szivessen 

fogjuk látni. 
Szűk. Csak eregy; én nem megyek: inkább pokolba, mint sem 

közitekbe. 
Paz. Ajánlom magamat: No hát mennyünk, folytassuk vig 

napjainkat. 

S. 9 a i 

Szükmarkosy, Magyary. 

Magy. O édes Szükmarkosy Uram még ez mind semmi sem: 
hogy éjjel nappal vendégeskedik, jáczczik, tobzódik a kend eőcse, 
még ez mind tűrhető volna: de csak gondolla meg kegyelmed franczia 
Országba, Parisba készül ám, és az ki mondhatatlan, mennyi sok pinzt 
el veszteget a Párisi útnak készületére. 

Szűk. Micsoda ? Parisba ? hogy juthatot már ez eszébe ? 
Magy. Egy franczia ember jött ide a Varasunkba nem régen, aki 

ugyan kapitannak mondja magát lenni, de azonba tudja a Tatár mi 
csoda, az csábíttya eőtet, az csináltat néki külömb külömb féle franczia 
öltözeteket, hintókat, lovakat, órákat, és másaféle pompához való esz
közöket. 

Szűk. Már tovább nem szenvedhetem gonoszságait: Kérem édes 
Magyari Uram kerestessen valahol egy nótáriust, és küldje hozzám. 

1 V. ö. Der Verschwender III. 10. 
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Magy. Mit? Nótáriust? 
Szűk. Igen is, csak hamar! 
Magy. Minek kegyelmednek a Nótárius? 
Szűk. Azt a semmirekellő gonosz eőcsémet ki akarom minden 

jószágomból tagadni. 
Magy. Ezt a hirtelen kegyetlenséget nem dicsirhetem édes Szűk-

markosy Uram! 
Szűk. Lehetetlen, hogy eő meg jobbitsta magát! Már eltökéllettem 

magamban: az én jószágommal ugyan bizony soha sem él. 

S. I 0 a i 

Kapitány, Szűkmarkosy, Magyary. 

Kap. Alázatos szolgája az Uraknak: Örvendek, hogy van szeren
csém tisztelnem az Urakat. 

Magy. O lupus in fabula! ez az a böcsületes ember, aki a 
Városunk Iffiuságát franczia pompákra, tikozlasokra tanittya: Parisba 
csalogattya. 

Szűk. Ez az a gaz ember? Hallá e kend, ha kend már holnap 
jó szerencsével önként a Városból el nem hordja magát, én kendet, 
akar mennyi költségemben telik is, nem különben mint egy becstelen 
gonosz személyt a Várasból ki csapatom. 

Kap. Kérem alázatosan édes Uram Bátyám! 
Szűk. Micsoda ? még bátyának mer kend nevezni ? 0 temérdek 

vakmerőség ? ebnek eöcse kend nem nekem: Ha franczia Országban 
minden idegen embert Báttyoknak, vagy eőcsnek neveznek, Magyar 
Országban más szokás vagyon. 

Kap. De én most nem úgy mint idegen embert, hanem valóságos 
Atyámfiát neveztem Bátyámnak az Urat. 

Szűk. Kend hozzám képest olly idegen ember, mint a franczia 
király: nem is tudok más Attyafisagot közöttünk, hanem csak az Ádám 
után valót. Azért amint mondottam kennek az jól észre vegye. 

Kap. De kérem engedje meg az Ur, hogy egyet szólhassak. 
Szűk. Nékem egy szót se szolion kend! hanem mennyen kend, 

horgya el kend magát a Városból: Mert megemlegeti a Magyarok Istenét. 
Kap. De ugyan csak tovább is kérem az Urat, hogy szólhas

sak egyet. 
Magy. Engedje meg az Ur néki, had szolion: tudom, hogy a beszédje 

nem másból, hanem franczia hizelkedésből, és hazugságból fog állani. 
Szűk. No csak szolion kend, nem bánom, de engem hizelkedesivel 

meg nem csal ám, azt korán se gondolla. 
Kap. Emlékezik e az Ur valami Pazarlay Jánosról, aki tizenkét 

esztendős korában az Attya házátúl el ment. 

1 V. ö. Der Verschwender IV. 2. 4. 
12* 
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Szűk. Emlékezem! S azután mit akar kend ebből ki hozni ? 
talám bizon kend akarja magát Pazarlayvá tenni ? 

Kap. Nem akarom magamat avvá tenni, hanem én valóságosan 
Pazarlay János vagyok, az Ur egy testvér húgának valóságos fia. 

Magy. Ne hidje el az Ur, ez franczia csalárdság! 
Szűk. Hadjon csak békét kegyelmed, mindárt ultól érem én eőtet: 

kinek hittak az én húgomat ? 
Kap. Szűkmarkosy Annának. 
Magy, Az igaz: hol lakot ? 
Kap. Nem ott, ahol most az öcsém lakik a Pazarlay Istvány, 

hanem az Hoszú úczán abban a két contiguatios szöglet házban: amelly 
házban én a garádicson gyermek koromban el esvén a fejemet betörtem, 
és annak a sebnek a hele még most is meg látztzik. 

Magy. Arra is emlékezem! de ha kend a Pazarlay János, attam e 
én kennek valaha valami ajándékot ? 

Kap. Nevem napján egy ezüst zsebbe való órával kötött meg 
Uram Bátyám, és az ihon vagyon! akkor is a zsebembe volt, hogy el 
mentem az Atyám házátúl: erre én mint a két szememre, ugy vigyáz
tam, hogy valaha ez által meg ismertessem magamat. 

Szűk. Valóban ez az az óra: még a Nevem is itt van: Mert 
minthogy mondva csináltattam, a Nevemet is ki meczczettem rajta. De 
a Láncz más féle volt. 

Kap. Tudom ezüstből volt a láncz, én Parisba meg aranyosztattam. 
Szűk. Attam e valami Más ajándékot is ? 
Kap. Igen is : egy arany ereklét: mely még Trajanus Császár ideiben 

verettetett: az egyik felén Mars, a hadnak Istene, a Másikán pedig, ha jól 
emlékezem Minerva Isten Aszszony vala ki verve: és az isihol vagyon ! ezt 
most nem régen az eőcsemtűl nagy kérések után meg nyertem. 

Magy. Ez valóban igen rendes dolog! Majd el hiteti velem is : 
én is ismertem gyermek korában a Pazarlay Jánost; és most veszem 
észre, hogy noha ugyan idő jártával meg változót, de mindazonáltal 
ábrázattyában is igen hasonlít hozzá! Majd én is teszek egy kérdést 
néki: Hej Kapitány Uram! a Pazarlay János az annya halála élőt, 
vagy utánna szakatt el az Atyai háztól ? 

Kap. Én az Anyám halála után szakattam el: Mert még az 
Anyám élt, tűrhető állapotom volt az Atyám házánál: az oltalmazott 
az Atyám kegyetlenségéiül. 

Magy. Ez valóban a Pazarlay János ! boldog Isten! 
Szűk. Ez bizonyára az én eőcsém! megöleli. 0 édes Jankóm! 

édes eőcsém! örömömben könyheznek a szemeim! nem szólhatok amint 
akarnám! 

Magy. Hát holl járt, hol tartózkodót kegyelmed azólta-, miólta el 
ment az Attya házától ? 

Kap. Franczia Országban hadi életet viselvén kapitányságra emel
tettem : még egyszer látni akarván Attyámfiait ide jöttem: it halván 
egy testvéremnek éktelen pazarlásit, azon mesterkedem, hogy eőtet a 
tikozló élettűi elvonhassam. • • 
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Szűk. De hogy tartóztattya eőtet eőcsem Uram a tikozlástúl, 
mikor Franczia Országba csábíttya, és már annyi haszontalan költsége
ket okozott neki. 

Kap. Édes Uram Bátyám, már most meg mondom, mi okból cse
lekszem mindezeket: valamit az eőcsem a franczia útnak készületeire 
adott, annak én egy fillérit sem kötöttem el ki vévén, hogy a kőfalusi 
jószágot, mellet áruba bocsátót, más uri ember neve alat meg vettem. 

Szűk. Hát azt is el akarta tíkozlani ? 
Kap. Ügy vagyon: de én más uri ember nevén meg vettem, és 

ugyan azon a pinzen, mellet hol a játékban, hol pedig más féle forin
tokkal az eőcsemtűl nyertem: Nálam vagyon azon kívül húsz ezer forinttya, 
sok szép ezüst, és arany házi, eszköze: egy szóval azon mesterkedem, 
hogy valami jószága vagyon kezemhez keríthessem: vagyon még ennye-
hány ezer forinttya, remélem, hogy a mai játékban annak is végére 
járok, és kezemhez juttatom. 

Magy. Azután mit csinál véle kegyelmed ? 
Kap. Minthogy az emberek mind addig nem tudnak a nyomoru-

ságtól távozni, miglen azt meg nem kóstolták: megkóstoltatom az eöcsém-
mel egy kevéssé a nyomorúságot: Tudom, hogy ha minden pinzből és 
jószágából ki szorul, azok a hízelkedő, Szines barátok, akik most segét-
ségeket ajánlák, azok el hadják eőtet: ha hozam folamodik: én a kor 
ki nyilatkoztatom a közöttünk való Atyafiságot, s meg mondom néki, 
hogy mivel engemet is illetne az Attyai örökségünknek része, ahhoz 
illy fortéllal akartam jutni: azért más gyámola nem lészen, hanem ha 
Uram Bátyám meg könyörülne rajta. 

Szűk. Én-e ? inkább a tengerbe vetném a pínzemet, mintsem neki 
csak egy kraiczárt anník. Már el tökellettem magamban, hogy minden 
jószágomból ki tagadom eőtet: és még ma minden bizonnyal testamen
tumot iratok, mellyet soha mig élek meg nem másolom. 

Kap. így hát ha mindenektűi el hagyattatik,„ föl nyitja minden 
bizonnyal a szemeit, meg bánnya, meg sirattya el követett pazarlásait, 
és az hajó törés után sokkal nagyobb vigyázassál fog e világnak örvényes, 
veszedelmes tengerén hajókázni. 

Magy. Ez egy okos, bölcs, és meg becsülhetetlen tanács és gondolat. 
Szűk. Tapasztalom édes eöcsém Uram, hogy kegyelmed egy okos, 

böcsülletes talpig való tökélletes ember, azért holtom után minden jószá
gaimat kegyelmedre szállítom: még ma testamentumot iratok. 

Kap. Én nagy alázatossággal köszönöm Uram Bátyámnak hozzám 
való jó voltát, és meg böcsülhetetlen sziveségét; azon leszek, még élek, 
hogy fiúi engedelmességgel, szeretettel, és tisztelettel meg hálálhassam jó 
akarattyát. De arra kérem Uram Bátyámat, hogy ezt az jószágából való 
kitagadást mind addig titkolla, még eőcsem minenébűl ki nem fogy; sőt 
Maga kegyességét is mutassa hozzá, eddig el követet pazarlásit jóvá 
hadja, azt az iffjúságnak, nem rósz erkölcsnek tulajdonítsa, hogy eő annál 
gyorsabban néki essen a tikozlásnak, és én föl tett fortelom czéllához 
annál hamarább juthassak. 
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Szűk. Jól vagyon! éppen jól eset, hogy boszút álhatók rajta, eő 
is most nem régen engemet bolondnak tartót: majd én is átal húzom 
a mézes maczczagot a száján, de azt tartom, hogy szájába szakad az ize. 

Magy. Én is segíteni fogok: noha minden féle tettetés természetem 
ellen való. • y 

A. 3. S. l a * 

Pazarlay, Szükmarkosy, Magyary, Kapitány. 

Paz. Vallon it van e még a Szükmarkosy ? Micsoda ? hát itt van
nak még a házamnál ? Még a Magyari is itt van ? A kapitánt is itt 
látom! No hallót az ismét egy szép praedicatiot! De én bizon egy csöp
pet sem gondolok vélek, röviden csak két szóval mindjárt ki füzetem 
őket, ha valamit szólnak. 

Szűk. Hej jösz te ide, jösz te édes eőcsém! 
Paz. Kérem csak ne predikállon az Ur! Mert nékem elegendő 

eszem vagyon, én tudom miként köllesék magamat viselnem. 
• - Szűk. Ki kételkedik abban? 

Paz. Én senki által a kezeimet, lábaimat öszve nem kötöztetem ám: 
az én szabadságom nekem sokkal kedvessebb, mint az egész világ kincse. 

Magy. De ki akarja kegyelmed kezeit öszve kötözni ? 
Paz. Kicsoda? az Urak mind a ketten: bolond voltam akkor is, 

mikor féltem kendektűl: Már én eleget nyögtem az iga alat, még az 
Atyám élt: Most hála Istennek meg szabadultam. 

Szűk. Ejnye eb a híre! Soha sem hittem volna, hogy olly bátor 
szivű ember volnál. 

Paz. Már most az állorczát le tettem, világossan és igazán szivem 
járása szerént mondom: hogy én ugyan bizony senki rabjává nem teszem 
magamat. Pirongassanak, szitkozódjanak, boszankodjanak kegyelmetek, 
amint teczczik, én .annyit gondolok vele, mint a tavali hóval. Én mindaz 
által az én barátaimat vendégölni, és bővkezűségemmel böcsülletemet ter
jeszteni fogom: Parisba is el megyek: ha mindjárt az én rágalmazóim, 
dorgálóim buszúságokban meg fuladnak is. Értik ezeket kegyelmetek 
•mind a két részrűl ? 

Szűk. O most igen világosan beszéltél! 
Magy. De az való, hogy nem gondoltam volna, hogy olly szépen 

tudná szive hajlandóságit ki magyarázni. 
Paz. Csak tréfálódjanak kegyelmetek, én nem bánom! Most enge

met az emberek szeretnek, tisztelnek, imádnak, ha pedig úgy élnék, 
mint kendtek, gyalázatos életet kellene viselnem. Bolond volnék én akor, 
ha a kentek kedve szerént élnék. 

Szűk. Én is azt tartom. 
Paz. Mert csak gondolla meg Uram Bátyám! nincs gyalázatosabb, 

alábbvaló dolog a fösvénségnél : aki azt követi, az önként maga magát 
az emberekkel utáltattya. Mire való a pinz, a jószág? hanem hogy az 

1 Der Verschwender IV. 5. 
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által böcsületet szerezzen az ember magának ? A világ igen szereti a Pompát 
•és bővkezűséget, és a szerént hajlik az emberek böcsülisére, és tisztelé
sére. Engem mikor az uczára ki megyek csuportosan követnek minden 
féle böcsületes emberek, reverenciáznak, complementiroznak, süvegölnek és 
majd csak égig nem magasztalnak: ezt az böcsületet én sok ezerekért 
nem adnám: Azért Bátyám Uram is inkáb példámat kövesse: eddig 
gyűjtött pénzével böcsületet keressen inkább magának, mint sem engemet 
haszontalan intéseivel kínozzon. 

Szűk. Késő már a vén medvét tánczra taníttani! Már én csak 
meg maradok előbbeni életemnek módja mellett. 

Paz. Soha sem vén az ember a jónak megtanulására. 
Szűk. Ugy beszélsz, mint ha ki nyomtatták volna beszédedet: és 

nékem ugy meg teczczet beszéded, hogy már szégyenlem, hogy annyi 
pinzt gyűjtöttem. 

Paz. Én meg szabadítom sullyos terhétűl Uram Bátyámmat. 
Szűk. Ó ne fáraszsza kend magát: hanem minthogy böcsülletes 

•dolog légyen magát koldussá tenni, én magam is azon fogok iparkodni. 
Én annak előtte bolondnak tartottalak, de már most látom, hogy magam 
voltam bolond, mikor feddettelek. 

Magy. De az való: Már én is meg változtattam vélekedésimet. 
Paz. De ezt csak szinlelésből mondják az Urak, vagy valóságosan ? 
Magy. Valóságosan, és igazán. 
Szűk. No édes eőcsém te valamint eddig, ugy ennek utánna ély 

kedved, akaratod szerént: Már többé engemet a te életed módja meg 
nem szomorít: sőt mennél pompássabban fogsz élni, annál jobb szívvel 
fogok hozzád lenni. Vendégeskedjél, kártyázz, költs, meny Parisba, nem 
bánom: ha meg fogyna jószágod, pinzed, bennem vesd reménységedet, én 
•el nem hagylak: gyere öllel meg édes szerelmes eőcsém! 

Paz. De valóban nem neheztel immár Uram Bátyám? 
Szűk. Egy csöppet sem: okos beszédidnek tulajdonítom, hogy más 

vélekedéssel vagyok. Holnap magam is egy vendégséget tartok. 
Magy. Én pedig abban az vendégségben tánczolni fogok. 
Kap. Én is. 
Szűk. No Isten hozzád édes eőcsém! én el megyek, tudom, hogy 

•eddig is terhedre voltam: csak mennyetek, jáczczatok, tudom, hogy a 
vendégek nehezen várják jelen létedet. 

S. 2 a i 

Kapitány, Pazarlay, Kártyásy, Koczkásy. 

Paz. A bátyám beszédjén ki mondhatatlanul csudálkozom: és ezen 
meg foghatatlan hirtelen kegyessége mit jelentsen, nem tudom. 

Kap. Talán az az szabadság, mellyet adót az Urnák, akarattya 
ellen vagyon Pazarlay Uramnak ? 

1 Der Verschwender IV. 6. 10. 



184 PÁLLYA ISTVÁN »PAZARLAY ÉS SZŰKMARKOSY« DRÁMÁJA 

Paz. Nem hogy a szabadság magában akaratom ellen volna: 
Mert annál előttem nincs kedvesebb állapot: de hogy a Bátyámtól ada
tott ez az szabadság, az nékem igen nagy gyanóságot okoz. 

Kap. Ebből az vehetni észre, hogy a Szűkmarkosy nagyon böcsüllt 
az Urat. 

Paz. Talám öszve beszélt ellenem az a két vén ember, és utóbb 
is csúfot űznek belőlem. 

Kap. O korán se gondolla azt az Ur. Való ugyan, hogy beszéd 
volt az Ur ellen közöttek, és ellenem is ugy föl támattak, hogy csak 
keresztül nem jártak rajtam: de minek utánna a külső nemzetek szoká-
sit, pompáit elől hoztam volna nékik, az Szűkmarkosy kegyetlenségét 
meg feddettem volna; és más a féle okokat eleikbe terjesztettem, mind
járt le csendesültek és vétkeket, maguk is meg ismerték: Már most 
bizonyos lehet abban Pazarlay Uram, hogy a Szűkmarkossy semmi féle 
szándékában nem fogja akadálosztatni. 

Paz. Jól vagyon! most ismét újra le kötelez magának Laflűr Uram: 
és becsülletemre mondom, hogy fogja tapasztalni, hogy eleget teszek köte
lességemnek. 

Kap. 0 alázatos szolgája az Urnák. 
Kárty. Hát mi a Tatár Pazarlay! jáczczunk e ma, vagy nem ? 
Paz. Hogy ne jáczczanánk ? Kiszen vannak e mindenek?' 
Kocz. Már az játékra való asztalok, és más eszközök mind készen 

vannak és az játékra hivatott vendégek is alig várnak bennünket. 
Kap. No hát mit késünk, mennyünk. 
Paz. Mennyünk hát nem bánom. 

S. 3 a i 

Lajos., a kapitány szolgája. 

Boldog Isten! Látót e ember valaha, vagy hallott szerencsétlenebb,, 
boldogtalanabb változást ? Szegény Pazarlay, meg esett most néked a 
diószegi vásár! Most utolsó filléredig jáczczottál! oda vagy! minden 
pinzettűl, jószágottúl meg fosztattál. 

S. 4 a2 

Lajos, Szűkmarkosy. 

Szűk. No vége szakatt e a játéknak ? jáczczot a Kapitány is ? 
Laj. Már vége van, és ugyan az Uram vetett véget a játéknak. 
Szűk. Szerencsés volt e ? 
Laj. Álmilkodásra méltó, aminő szerencsés volt, soha nem hiszem 

hogy az Ördögnek alá nem irta volna magát. 
Szűk. Lehetetlen ? , . 

1 Der Verschwender V. 1. 
2 Der Verschwender V. 2. 
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Laj. Nem csudállom, hogy az Ur lehetetlennek alittya: Mert ha 
szemeimmel nem láttam volna, nincs az az ember, akinek el hittem 
volna. Quadriliót jáczczottak, és mihelyt hozzá ültek, az én Uram mediá
terez, az után solo, totes és egy más után ugy gyütt azután az Uram 
részérül a sok medeater, solo, totes, mint a sűrű záporeső. Látván a 
Pazarlay hogy pénzét elnyerte az Uram, és hogy a Quadrilioban nem 
szolgálna a szerencse, meg változtattya a játékot és csak egyedül az 
Urammal jáczczik piquetet: az én Uram mindjárt az első játékban föl 
tett száz aranyat a Pazarlay azon képpen: mind ezt, mind a többi játék
ban föl tett pénzét mind addig nyeregette, meg egyszer a Pazarlaynak, 
azt mondja az Udvari kapitánya: Uram egy fillérünk sincs: 

Szűk. Arra mit csinált a Pazarlay ? 
Laj. Káromkodot, átkozódót, az asztalt, székeket, egy szóval valami 

kezébe akatt, a főthöz verte mérgében, az Uramat öszve meg öszve 
hunczfutolta gaz emberezte Cujonozta, ki kergette a házból. Egy kevés 
idő múlva le csillapodván ismét elő hivattya az Uramat és ismét játékba 
ered, azt Trente et quarente játéknak hívják minden féle mobiliáját, 
ezüst, arany szerszámit, fegyverit, óráit, hintóit, lovait, még a házát is 
elveszti. Ez pedig valami negyven személynek szeme láttára történt: az 
én uram félvén ne talám gyilkossák történnyen a háznál, föl szedvén 
nyereségit el ment, minek utánna sok káromló szitkokkal és iszonyú 

.fertelmes átkokkal illettet volna a Pazarlaytól: a jó Barátok pedig, akik 

.ennek előtte imátták a Pazarlat, mihelyt látták, hogy minden jószágából 
ki hültt, még csak jó éczczakát sem montak néki, a kapu fátúl búcsút 
vévén el széllettek. 

S. 5 a l 

Szűkmarkosy, Kapitány, Lajos. 

Kap. Alázatos szolgája Uram Bátyámnak ! 
Szűk. Hozta Isten! Igaz e amit beszél a Lajos kegyelmed szol

gája : mert nékem lehetetlennek láczczik lenni ? 
Kap. Az valóságos igasság, hogy már a Pazarlait koldus pálczára 

juttattam, és sok mesterséges viaskodásim után a győzelmet is el értem. 
Már most majd meg látom, hogy a Pazarlay Baráti Pajtássy a Pazar
lait szerették, tisztelték-e, vagy csak az eő pénzét és szerencsés állapot-
tyait: vallon meg felelnek e azoknak az Ígéreteknek, mellyeket tettek, 
amidőn még a Pazarlainak fémlett a szerencse: Mert valamint a tűz 
az aranyat, ugy az igaz szivű barátot a szerencsétlenségnek tüze szokta 
meg próbálni. 

Szűk. Csak attól tartok, ne talám ez az véletlen szerencsétlenség 
és abból következendő gyalázat, és szívbéli fájdalom egészlen el nyomja, 
és meg öllye az eőcsénket. Én azomban el megyek, hogy ezeket hirül adjam 
a Magyarinak és ide hivom előtét, hogy is lássa végét a comediának. 

1 Der Verschwender V. 3. 
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S. 6 a i 

Kapitány, Lajos, Pazar lay. 

Laj. Már amin mesterkedett eddig az Ur, hogy a Pazarlait minden 
jószágától meg foszsza; az meg is lett: Mit csinálunk már most ? Már 
most talámjobb volna evvel a Praedaval visza mennünk Francia Országban ? 

Kap. Majd meg látod kevés idő múlván mit csinálunk : Mert még 
tellyességgel el nem végződöt a Comedia. De immé a Pazarlayt látom; 
úgy teczczik, hogy immár érzi a nyomorúság csapásit: Mer igen szomorú
nak látztzik lenni. 

Paz. No édes kapitány Uram már meg jöttünk Franczia Országból. 
Nékem immár minden kedvem el esett: Mert látom, hogy nincs 

annyira való költségem, hogy az hoszú utazást és az ott való mulatást 
el győzhessem: azért amelly pinzt az útra költségekre attam, azt adja 
viszsza kegyelmed, abból élek, még tart. 

Kap. Azt még se gondolla kegyelmed, hogy viszsza adnám! 
Paz. Micsoda ? hát ugy ? nem az én pénzem az ? Még nem elége

det kend, hogy minden jószágomat elnyerte, még ettűl is meg akarna 
fosztani ? Ha jó szerével viszsza nem adja kend, most mindjárt más 
képpen bánok kendéi. 

Kap. Édes Pazarlay Uram ! Már látom, hogy tovább nem titkol
hatom, és nem is szükséges, hogy titkoltam az közöttünk való Attyaft-
ságot: Én kegyelmednek egy testvér Bátya vagyok, Pazarlay János. 

Paz. Micsoda? Pazarlay János? 
Kap. Igen is: Már Szűkmarkosy Bátyankal, a Magyarival és sok 

más böcsülletes Uri emberekkel a Varasban meg ismertettem magamat: 
hogy pedig te is édes eőcsém István Bátyádnak ismerj: emlékezöl e 
arra, hogy te mint egy kilencz esztendős gyermek lévén játék közben a 
kezemet késsel által szúrtad? 

Paz. Arra emlékezem, hogy a Bátyám kezét által szurttam. 
Kap. Imme itt vagyon még a hele. 
Paz. 0 valóban ez az én Bátyám ! ez valósággal a Pazarlay János ! 

enged meg édes Bátyám, hogy meg ölelhesselek! Már most nem csudál-
kozom, hogy én téged, szerelmes édes Bátyám mihelyt láttalak, meg 
szerettelek, hogy a többi Barátim között leg inkább hozzád hajúltam: 
tudni illik olly hathatóssága vagyon az Attyafíúi szeretetnek, hogy ha 
nem ismerjük is testvér Atyánk fiát, ahoz mindazáltal neminemű titkos 
és az embernek tagjaiban az vért fel indító, álmélkodásra méltó szere
tettel viseltetünk. 

Kaj. Boldog isten! mit látok ? amit soha sem hallottam! 
Paz. Való, hogy azon igen meg szomorodott szivem, hogy minden 

pénzemet, jószágomat el vesztettem, és talám kétségben ejtet volna mód 
nélkül való, szomorúságom, de most, hogy a te kezedhez jutott, nem 
bánom édes Bátyám, mert annyiba tartom, mint ha kezem alat volna. 

1 Der Verschwender V. 4. 5. 
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Kap. Nem úgy édes Öcsém! azt jól tudod, hogy engem az Atyai örök
ségből ki nem tagadott az meg hólt Atyánk és nem is tagadhatot k i : 
azért engemet az Atyámtól hagyatott jószág szinte úgy illet, mint tégedet: 
Már te a te részedet, sőt azon föllül is ami engemet illetet volna el 
tikozlottad: Következendő képpen éhez a jószághoz, mellyhez én fortéllyos 
mesterségemmel úgy mint saját jószágomhoz jutottam, semmi közöd sincs, 
te lásad, hogy élsz ennek utána. 

Paz. 0 Tigris, Oroszleány tején nevelt kegyetlen fene vad szivű 
•ember! Hát ez az Atyafiúi szeretet ? 

Kap. Én téged édes Öcsém szeretlek, és ugyan ezen szerettűl indí-
tatván sajnálom is, hogy illy nyomorúságos állapotra jutottál: de mind 
az által magamat is szeretem. Annak okáért, hogy most oil keményen 
köll veíed bánnom, meg bocsás, azt nem nékem, hanem magadnak tulaj-
donícsd, ha meg tuttad volna magadat böcsülni és a jószággal mérték
letessen éltél volna, most mind magad, mind én semmi nélkül sem szüköl-
köttünk volna. 

Paz. Tarcsd magadnak, nem bánom, élly vele: Megmutatom azt, 
hogy én a te jószágod nélkül böcsületessen el élek, azok, akikkel még 
volt módom benne, jót tettem, tudom, hogy amint fogatták, segetsegemre 
lesznek: Azután él még a Szűkmarkosy is. 

Kap. Jó szerencsét kívánok min a két részhez édes eőcsém! Isten 
hozzád! 

S. 7 a l 

Pazarlay és a Magyari fia. 

Magy. Szerencsés jó est vét kívánok édes Barátom! Örvendek, hogy 
jószágodnak elviselhetetlen terhétől már egyszer szerencsésen meg mene-
kettél: Most már ollan vagy, mint egy régi Görög Philosbphus, példá
nak okáért mint a Diogenes, aki a pénzt, és az gazdagságot meg vetette: 
egy szóval hozzám hasonló állapotra jutottál, azért már most egygyütt 
philosophalódhatunk. 

Paz. Hát azért jöttél ide, hogy csúfot űzz belőlem ? 
Magy. Nem biz én édes Pajtásom! hanem csak annak örülök, 

hogy Társom akadt: Mert az való, hogy az nyomorult emberek más 
emberek nyomoruságaival meg vigasztalódnak. De haz én tanácsomat, 
•és életemnek módját követni akarod, még meg boldogulhacz: Más 
•emberek kedvét keressed, hízelkedjél, amit dicsirnek, dicsird, amit 
ócsárolnak, ócsárold te is, a tagadókkal tagadj, az erősítőkkel, te is 
•erősíts mindeneket, és így semmid sem lévén mindened lészen. 

Paz. O távol légyen tőlem ez illetén élet: hoszszas gyakorlás 
kívántatik az illen mesterséges élethez: én ha a jó Barátaimnál ségétséget 
nem találok, és azokban vetett reménységem meg csalatkozik, a halál 
minden nyomoruságimnak végét szakasztya. 
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Magy. O hát úgy, te még a nyomorúságban is nagy, és erős 
SZÍVŰ embernek kívánsz láttatni ? No Isten hozzád, semmi közöm veled: 
én még élni akarok tovább is e világon. 

S. 8 a l 

Pazarlay, Koczkasy, Kdrtyásy, Itasy, Pinczéfy, Ehesy és a többiek. 

Paz. Most veszem észre, amit a Magyari mondott, hogy az 
emberek nem szemillemet, hanem pénzemet, és a magok hasznát szerették. 

Kocz. Nékem, hogy meg vallom, igen megesett a szivem az Ur 
nyomorúságán ! 

Paz. A szánakozáson kivül mást semmit sem remélhetek kegyel-
metektűl. 

Kárty. Csudállom, hogy az forgandó szerencsének súllos csapásit 
olly erős szível el viselheti az Ur! ez valóban csudálkozásra és örökös 
emlékezetre méltó dolog! 

Itas. Bizonyára ha sok királok, fejedelmek, és a szerencsének 
minden féle ajándékival bővelkedő emberek meg most is fön vannak és 
emlékezetünkben élnek csak azért, hogy mindenektűi meg fosztatván 
az ellenkező szerencsének mostohaságát, kegyetlenségét békességei, tűrés
sel szenvedték; méltó dolog volna, hogy a te neved is és szivednek 
meg mozdithatlan erőssége az Historicusoktul föll jegyesztetnék, hogy 
azt még az még az utánunk való maradékok is csudállak, és égik 
magasztalták ! Hát hol vagyon a Kapitány az *Ur Bátya ? 

Paz. Már az el' ment, el hagyot, felém sem jön ! 
Kocz. Ha az ember egyszer szerencsétlenségbe esik, mindenektűi 

el hagyattatik: még testvéritűi is. 
Kárty. O ez valóban illetlen dolog! 
Pincz. Sajnállom édes Barátom, hogy illy nyomorult életre jutottál,, 

mellyen úgy meg indult szivem, hogy reád sem nézhetek. Isten hozzád,, 
jobb szerencsét kívánok, el megy. 

Kocz. Én sem szemlélhetem tovább meg nyomorodot állapotodat;: 
de mind az által szivednek meg törhetetlen erősségét mindenek élőt 
hirlelni, és magasztalni fogom ! Isten hozzád! el megy. 

Itas. Édes Pazarlaym, valamint eddig, ugy ennek utanna is 
kívánom, hogy a szerencsének vakmerő kegyetlenségét jó szível viseld. 
Isten hozzád, el megy. ' 

Ehe. Nincs nagyobb, és foganatossabb orvossága a Nyomorúságnak,, 
édes Barátom, mint a békességes tűrés, ehhez kapaszkodjál és tapasztalni 
fogod könnyebségedet. Isten hozzád, el megy. 

Vend. Gondold meg, szerelmes Barátom, hogy nem te vagy az. 
első, sem utolsó, akivel illy mostoha formán bánt volna a szerencse: 
sokan törték, nyomosztak ezt az utat, sok királyi, fejedelmi személek 
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le hengerettek a királyi székekből a szegény ügye fogyót emberek 
állapottyára: ezt ha meg gondolod, meg könnyebűi szived. Isten hozzád! 

Paz. Hát ugy van ? igy feleltek meg fogadástoknak, mellyet tet
tetek, még házamnál torkig úsztatok az ételben, italban. így segétetek ? 
Csak szóval és vigasztalással füzeitek ? A szerencsés ember könnyen 
adhat tanácsot, könnyen vigasztalhatja a szerencsétlent. Édes Kártyásim! 
amidőn ezeket látod, nem indul meg benned a természet ? nem retegsz ? 
nem irtózol ? 

Kárty. Nem biz én egy csöppet is. Mert most ollan a világ, 
hogy azoknak akik gazdagok mindenei bővelkednek, térdet fejet hajtanak, 
hogy ha pedig nyomorúságra, szegénységre jutnak, sok jót teszünk vélek, 
ha vigasztalluk eőket. 

Paz. Hát ezt hozza magával az igaz barátság törvénye! Te leg
alább azt fogattad, hogy szükség ideén meg mutatod hozzám való 
szívességedet. . . 

Kárty. Most mindjárt meg mutatom: Vigasztald édes Barátom 
magadat, amint lehet. Isten hozzád ! el megy. 

S. 9 a l 

Pazarlay, Kortyosy. 

Paz. O hamis,, csalárd, álnok szivek ! hogy bánhatok igy velem, 
aki minden jószágomat veletek közlöttem. O boldog Isten, talán min-
nyájan öszve esküttek, hogy elnyomorodot, ínségekkel megterhelt szivemet 
epeszszék ! Hozót Isten édes Barátom ! tudod e micsoda nyomorúságba jutot
tam ? nem csak jószágaimtól, hanem régi Barátimtól is egészlen el hagyat -
tattam! Már minnyájan meg utáltak, nincs egy jó emberem e világon ! 

Kor. Hát talám azt gondolod, hogy volt valaha hív igaz szívű 
barátod ? 

Paz. O fájdalom! hogy meg csalatkoztam vélekedésemben! 
Kor, Enyhítsed fájdalmadat édes Barátom, és hitesd el magaddal, 

hogy ami véled történt, az közönséges follyása légyen a világ dolgainak. 
Mind eddig az szomorú, és az szerencsétlenségnek *homállába borúit 
vigasztalhatatlan keserves óráig rósz vélekedésben voltál, mert azt 
gondoltad, hogy akik házadat gyakorlottak, tégedet tiszteltek, mind 
ezeket személlyed kedveért cselekeszik. Nem személtedet, hanem pinzedet, 
jószágodat, asztalodat, borodat szerették, azt süvegölték, azt imátták, 
annak hajtottak térdet fejet. Mivel pedig immár jószágottúl meg fosz
tattál, következendő képpen; a barátok, akik csupán csak jószágodért 
szerettek és böcsültek, már el távoztak. Azért most csak avval vigasztald 
magadat,' hogy ez a világban igen közönséges és próbált dolog légyen. 

Paz. De hova, mennyek már most ? hová hajcsam meg nyomorodott, 
bús fejemet ? Én még is csak azt tartom, hogy azoknak köllene segét-
ségemre lenniek, akik jóvoltomat bőségesen tapasztalták ? 
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Kor. Tartoznak e valami pénzel, vagy más féle jószággal ? Mert,. 
hogy Pompás vendégségei tartottad eőket, pénzt ajándékoztál, éjjel 
nappal a házadnál ugy éltek jószágoddal, mint saját jószágokkal, azért 
semmit sem kivánhatz: Mert te mint ezeket azért cseleketted, hogy 
tisztellenek, meg becsüllenek, s mindenek fölöt tégedet udvarollanak, azt 
mig jószágodba tartót, el nem mulattuk: meg cselekettük ugyan kész 
pínzért. 

Paz. Te is azok közül az hamis két színű Barátok közül vagy ? 
Kor. Én e ? meg vallom, hogy én is a többivel hizelkettem. De már 

ennek utánna fogadom, hogy illen hizelkedő, csalárd Barátid nem lesznek l 
azt pedig szerencsétlen esetednek köl köszönnöd: Valaki ennek utánna 
szeretni s tisztelni fog, hid el, hogy hív szeretettel viseltetik személlyedhez. 

Paz. Miért te ezeket nékem meg nem mondottad ? még szeren
csés állapotomban voltam. 

Kor. Mert igy magam gátoltam volna meg hasznaimat: senki 
pedig arra nem köteleztetik, hogy magának ártalmat szerezzen. Tudom, 
hogy ennek utánna jobban meg rostálod azokat, akiknek barátságában; 
adod magadat: elégedj meg avval, hogy a szerencse okosabbá tett. 
Isten hozzád! 

S. 1 0 a l 

Pazarlay és szolgája a Mihál. 

Paz. A csudálkozás, és az szívbéli fájdalom csak nem meg 
bolondítt. Boldog Isten! vallon mit csinállak ? hova legyek! No mi 
hir Mihál ? 

Mi. Az a hir édes Nagyságos Uram! hogy Nagyságod már 
gyökerestűi el veszet. A Szukmarkosy már Testamentumot iratot, és a 
Jószágát a kapitányra hagyta holta után, Nagyságodat pedig minden 
jószágából kitagatta. A hizekedők pedig, akik az élőt csak nem Isteni 
tisztelettel illették Nagyságodat, most irtóztató képpen nevetik, csúfollak 
Nagyságodat. 

Paz. így tehát nem csak minden jószágomtól, hanem mindea 
reménységemtől is meg fosztattam ! O kegyetlen szerencse ! Eregy azomba 
Mihál a Kapitány Bátyámhoz. 

Mih. Parancsollon Nagyságod! 
Paz. Nem parancsolok, hanem kérlek, hogy mondanád meg nékir 

hogy leg alább a szolgáim bérit füzessé meg: az után mennyetek el,, 
másut keressetek magatoknak szolgálatot: Már én nem tarthatlak 
benneteket. 

Mi. De iszen már Nagyságod cselédje mind el széliedet: mihelyt 
látták az Ur veszedelmét, az Udvari Kapitányai együt, valamit föl 
szedhettek, föl szettek, avval el is horták magokat. 

Paz. Hát te mit csinálsz ? 
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Mi. Én még magam sem tudom mit csinállak: de mind az által 
az bizonyos, hogy ha bottal kerget is Nagyságod, én el nem szakadok 
Nagyságodtól. El tökéilettem magamban, hogy mind koporsóm zártáig 
meg maradok Nagyságod mellet. 

Paz. De mit csinálsz nálam? Látod, hogy magam is koldussá 
tettem. 

Mi. Ami kevés pénzem vagyon, az kész Nagyságod szolgálattyára. 
Paz. 0 hallod Mihál ez sok tőled! hát annyi sok Barátim közül 

csak te vagy egyedül igaz szívű, és hiv emberem? O ti álnok két 
színű, hamis Barátok ! nem pirul orczátok, mikor ezt az példát láttyátok ? 
Eregy édes Mihálom, hoz egy kar széket, ez leszen utolsó parancsolatom, 
s a te részedrűl pedig hozzám való végső engedelmességed, és szolgálatod. 

Mik. sir. O édes Nagyságos Uram ! 
Paz. Már most menj ki, ha kedvemet akarod tölteni. 

S. l l a l 

Pazarlay, Kapitány. 

Paz. kar székre veti magát. 0 haszontalan, o hijába való bánat! 
mi haszna, hogy tovább kinzom, sanyargatom, keseréttem szivemet? 
0 melly késedelmes már most minden okoskodásom: tudni illik akkor 
akarnál o szerencsétlen Pazarlay okossabb lenni, mikor már semmid 
sincsen ollas, mellyben okossággal köllene igazgatnod, mikor már minden 
jószágodból ki üresettél, ki fottál, ki hűltél! Mindenektűi el hagyattattam, 
akikben hellhesztettem reménységemet, azoktűl el áruitattam, Testvér 
Atyám fiai Jószágiból ki tuttak, ki tagattak. 0 álhatatlan, változandó, 
kegyetlen szerencse! te ismertetted meg velem az emberi nemzetnek 
csúfos és gonosz természetét és szokását. Tehát nem lehet immár az 
ég alat igaz szerető hív Barátot találni ? 0 boldogtalan fejem! Két
színű, csalárd embereknek hittem, azokra támaszkottam, reák bíztam 
minden ügyemet, és mint egy esze fogyót bolond azt gondoltam, hogy 
minden ember olly szívességgel viseltetik máshoz, mint magam. O de 
vajki iszszonyű képpen meg csalattattam. 0 vajki esztelen agya fúrt 
ember voltam! amidőn álnok szívű Barátimnak hittem! Ezeknek mind 
az által minnyájoknak meg bocsátok. De Te, Te sárkányok tején 
nevelt vérszopó Tyrannus, Te az havasok barlangiban az fene vadak 
közöt születtetet dühös Tigris, nem Atyafi, nem testvér, Te Pazarlay 
Kapitány! aki, minek előtte Testvéremnek ismertelek volna, hozzád 
való különös hajlandóságomat, hiv szeretetemet tapasztaltad, még is 
mind ezeket semmire becsülvén, meg vetvén olly illetlen, olly irgalmatlan, 
olly csalárd, hamis álnok mesterséget minden jószágomból ki szorítottál! 
ez ez gyötri, ez epeszti, ez szorongattya, ez szaggattya el nyomorodot 
szivemet. Hol, hol talál már az ember igaz szerető Barátot, mikor már 
a testvérek közöt is meg hűlt az Attyafiui verség, szeretet ? mikor már 
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az Attyafiak közöt is a csalárdság, gyűlölség, álnokság uralkodik. Ki 
vonnya a kardot. De mindjárt végét szakasztom szívbéli fájdalmaimnak. 
Gyere most, Gyere Pazarlay! ha a kősziklánál sokkal keményeb szived 
eddig való nyomorúságomon meg nem indult, gyere elégedjék meg 
kegyetlenséged öcséd vére ontásával és szörnyű halálával, által akarja 
magát szúrni. 

Kap. Mit csinálsz az Istenért Öcsém ?! 
Paz. 0 boldog Isten! vallon Te vagy e édes Bátyám! gyere 

segélly, hogy mentül hamarább meg ölhessem magamat! Mert micgoda 
gyönyörűségem lehet immár nékem e világon, mivel minden jószágomtól 
meg fosztattam. 

Kap. Meg. van még minden jószágod: aranyod, ezüstöd, pénzed, 
házi eszközeid mind meg vannak, a kőfalusi jószág is, mellyet el 
akartál prédálni, tíkozlani, még birtokodban vagyon. Én szegényítetelek 
meg, én fosztottalak meg jószágottúl, hogy te látván az pazarló, tikozló, 
mindenekből ki fogyó embernek nyomorúságát, és az rósz társasságnak, 
pompás, hívságos életnek keserves gyümölcsét meg kóstolván magadba 
szálly, és az tikozlásra vetemedet gonosz erkölcsedet meg határozzad. 
Már most tehát, mivel hogy, amint reménlem az hamis szivű barátok 
csalárdságát, az tikozlásnak pedig veszedelmes állapottyát elegendő 
képpen nem más emberek példájából, hanem saját szerencsétlenségedből 
ki tanulhattad, minden jószágodat vissza adom és noha az engemet 
nem külömben, mint téged illetne, mindazáltal az Atyai örökségből egy 
flllérnyi jószágot sem kívánok: engem az Ur Isten e nélkül is meg 
áldot, ugy hogy böcsűlletesen el élhetek. Néked is még annyi jószágod 
marat, hogy tisztességessen uri módon élhecz, ha nem a világi pompához, 
hanem értéked és erszényed mértékihez szabod életedet. 

Paz. lábaihoz borulván: 0 szerelmes édes Bátyám ! vagy inkább 
édes Atyám! édes Szülém! meg ösmérem, hogy néked köll tulajdoníta
nom mint életemet, mind jószágomat. O halhatatlan történet! O meg 
böcsülhetetlen szeretet! 

Kap. Kelly föl édes Öcsém ! a fölöttünk való fölséges Ur Istennek 
adj hálát, aki teremtett állatihoz Atyai gond viselésell lévén, nékem 
olly jó tanácsot méltóztatott adni, melly által téged elobbeni feslet 
életettűi el távoztassalak. Most már mennyünk be, és a Komédia végét 
adjuk hírűi a Szűkmarkosy Bátyánknak. ; • 
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