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iste titulus: Fundamentalis? Hoc ipso non est Fundamentalis!« De a 
Veszprémi Püspök O Excellentziája1 máskép ítélt felőle, mert megfontolva 
itélt. Egyebek ítéletét még nem hallottam. Vetted talán már, vagy nem 
sokára venni fogod a Dogmatika Praenumeratzióját is a Pesti Újsággal. 
Ott mindent elmondok, a mit előfizetőimnek tudniok kell, csak azt nem, 
mit egyedül barátimnak enged súgnom a szerénység: t. i. pénzre vagyon 
időről időre szükségem a nyomtatás miatt. Ti tehát, kik előtt kharakterem 
ismeretes, azon lesztek, hogy mind a Fundamentalis, mind a Dogmatika 
Theologia ára hova hamarább kezemhez kerüljön. A Dogmatika ára 
összességgel 7. forint papirosban; te talán ezt is megküldheted Sz. Mihály 
táján Somogyi ur által; vagy legalább a Novemberi Pesti Vásárkor 
Pestre Szalay Imre Úrhoz,2 kitől majd egymás után fogod venni a 
Dogmatikának részeit is. Az első részt már nyomtatják, a másodikat 
most várom vissza Dercsik Úrtól,3 a harmadikat most tisztázom, 's 
-october közepén végzem. Girck mégigéré levelében, hogy ez idei ősszel 
meg fog bennünk látogatni. Nem jöhetnél te is egy két víg barátoddal 
hozzánk ? A Dogmatika irás már igen kifáraszt, szeretnék veletek vigadni, 
"'s tőletek uj lelket nyerni. A híres Tevrevk4 itt volt nálunk, ki egész 
magyar hazánkat összejárja, hogy képeket rajzoltasson; addig kínzott 
engem is, hogy mit Vitkovicsnak Pesten állhatatosan megtagadtam, végre 
neki meg kellett engednem; ha majd kőre metszeti, 's példányokat 
nyomtat, részedre is fogok egyet nyomtatni. Győr vármegye restaurált 
elég csendesen, csak hogy az Asztalt összezúzták; de a választás jól 
sült el. Isten veled édes Jóskám, légy egészséges és víg, a mennyire 
lehetsz. Tisztelem a Pécsi,'s a Pécs vidéki jókat, téged pedig ölellek, csókollak 

Pannonián Iszidórod s. k. 
Auguszt 17d. 1828. 

DR, RÉVAI SÁNDOR. 

GARAS ISTVÁN »EMBERT-UTÁLÓ TIMON«-JA. 

(Befejező közlemény.) 

X. F o r d u l á s . 
A Hír és Timon. 

Hír. 
Jó szerentsével komám it kalapálgatsz ? 

Timon. 
Csitt! ne lármázz most ide ; jobb ha halgatsz : 
Majd köszöntlek tégedet én botokkal 

Balta fokokkal. 
1 Kopácsy József. 
2 Pesti egyetemi theol. tanár, később veszprémi kanonok. 
3 Dercsik János, a pesti papnevelő intézet kormányzója, esztergomi kanonok. 
* Thewrewk József író és polihisztor. 
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Hír. 
Bátya lassabban, ha talám tied is 
A diófáig; begyesenn de még is 
Mit zörögsz mint a fa-tarisznya ? 

Titnon. 

Mondom 
Nints oda gondom. 

Dolgaim vágynak ; te néked felelni 
Nints időm : sok pénzt akarok ma lelni 
Fére ! míg nem kapsz ebeket ma tőlem 

Félre előiem. 

Hir. 
Pénzt akarsz lelni ? ha ! ha ! ha ! bohókás ; 
Nem sül e l ; nem hág te nyakadba rókás 
Mente a meg lelt sok ezernyi kintsbői 

Mint tsupa nintsből. 
Ugy ne járj mint egy bizonyos megyébe 1 

A ki pénzt ásott az Avas hegyébe 
Czédulát vátván az előkelőktől 

Tisztviselőktől. 
Én vagyok gyorsan futosó valóság 
Hírharang nékem nevem és a kórság 
Tudja, hol voltam s hová megyek osztánn 

Szél-kotsi Postánn. 
Meg lotsogt am már az egész világnak 
Kik lyukat pénzért az Avasba vágnak 
Ezt is el kell hordani szerte-széllyel 

Még ma s az éjjel. 

XI. F o r d u l á s . 
A Morio vagy Bolond. 

Nékem is szabad már talám eggyet szólni 
A kinek mi baja most kell panaszolni. 

Legény tó ! ugy e hát Magyar Országábann 
Toldás sints látjátok az uj Nadrágábann 

Én ha ezt a tarka ületem meg rázom 
Az egész világot ki komédiázom. 

A fejér cselédnek bezzeg most meg esett 
Mert mind el vesztette a mit nem keresett. 

Nekik a kotsibann bal felől kell ülni 
Húsz esztendőn felül pártában kell sülni 

így végezték ezt a Legények várába 
A házasulandó Ifjak udvarába 

De talám azt mondja valaki: hazudok 
Mert még e világbann Németül se tudok 

Ki mondja ? hát német nem vagyok én fáin 
Ich werde gelobet huntzfut worden zain. 

1 Borsod Vármegyébe Miskoltz nevű Városban némelly emberek akkor 
esztendőben, mikor ez a játék Íratott neki estek az Avas nevű hegynek, hogy 
ők az Előkelők engedelméből bizon3ros Arany Bányát fognak fel keresni, melly 
akkor az újság levelekben is emlékezetes volt, de talám semmise lett belőle, 



220 ADATTÁR 

Mit mondjak Timonról ő van a kérdésbe — 
Hamar belé esik a gyerek a késbe. 

Oh ti köztetik is be sok Timont látok 
Ezzel most maradok köteles szolgátok. 

XII. F o r d u l á s . 

Plutus parantsolja, hogy jöjjön az arany Timonhoz. 

Pluius. 
Minden arany-bánya most ide figyelmezz 

Plutus parantsolja hát ne késedelmezz 
India ! ki fészke vagy az értz nemeknek 

Honnan osztogatom azt az embereknek 
Küldj Timonnak a föld alatt siettséggel 

Ki tisztított helyes aranyat bővséggel. 

Timon. 
Óh kapa ne rongáld többé már karomat 

Már alattad alig birom a faromat. 
Hozd ki az aranyat már a föld gyomrábul 

A kívánság miatt az fejem is kábul. 

XIII. F o r d u l á s . 
Timon bámul a sok aranyon. 

Timon. 
Jéh ! iszonyú tsuda dolgoknak szerzője ! hatalmas 
Jupiter ! O Koribantesek ! oh arany osztogatója ! 
Merkurius ! hol vette magát e rettenetes sok 
Finom arany ? Timon netalántán áímadozik most, 
És fel serkenvén képzelt sok arannyá helyébenn 
Holt szeneket fog az ő szomorú markába találni ? 

Úgyde arany látom, gyönyörű szép sárga, nehéz, és 
Játtzodtatja szemem mikor a színére tekintek. 
Oh szívek nyugodalma ! kinek nevető kebelébenn 
Tellyes öröm mulatóz, kit az emberi nemzet óhajtva 
Kíván, és érted majd lépje-szakadva leledzik 
Lábait és kezeit törvén te miattad ! Ugyan te 
Kedves arany ! te vagy itt ? régen várt drága reményem I 

Most hiszem el minden kifogás nélkül hogy arannyá 
Változtatta magát egy szép fejedelmi Leányért 
Jupiter, és aranyul hullott Danáénak ölébe 
Mert sok ezer köztt egy olly Dámát látni szeretnék 
Melly meg nem nyitná kebelét illy szép szeretőnek. 
Midás és Krézus ! titeket ki katzagva nevetlek. 
Timonhoz képest mert semmise voltatok. ,Ugy-e ? 
Ugy-e tsak egy gazdag vagyon a kerek Égnek alatta? 
Timon az ? Ó egyedül! Timon biz az ! 0 kéme gazdag. 

XIV. F o r d u l á s . 

A Hír el hordgya, hogy Timon igen sok aranyat lelt. 

Hír. 
Haljatok újságot köz nép ! Uraság, fejedelmek! 
Hírlelek eggy titkonn meg esett történetet: olly sok 
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Kintsre talált, ez nap tsak, Timon Aténe lakosa 
Hármas arannyának hevenyébe helyét se találja. 
Menjetek, és ingyen ha lehet kiki tőle tsikarjon, 
Vagy soha meg nem adom (mint némelly szokta) fejébe 
Csalja ki és költsönn Timontól kérje-fel a pénzt. 

XV. F o r d u l á s . 

Timon tanatskozik magában mit tsinaljon a sok kintsek 

Timon. 
Mit művelek már én ez ezernyi temérdek arannyal ? 
Mind ki adom költsönn! — Nem jó ! nem láthatom osztánn, 
Nem hizlalja szemem, s az enyémnek más veszi hasznát! 
Jobb fog lenni talám arányim ha viszontag elásom ! 
Nem bátorságos 1 mert más ha találkozik illyen 
Kincset kurdászó, ki-veszi s Timon szeme lobban. 
El megyek és lakozom valamelly barlangba; magammal 
El-viszem e kintset, s ülök untalan a tetejébe 
Vag3r valamelly záros kamarát készíttetek; és azt 
Jól meg-erősitem pántokkal vas küszöbökkel 
Persia pléhekkel s be vonom magam a közepébe 
És élvén egyedül e kedves kintsnek örülök 
Szüntelen azt nézem, nem kell már semmi barátság 
Sem gyönyörűség más nem kell; ez aranyba találom 
Főv boldogságom ; Nem lesz neki fel fogadom már 
Hijja tsak egy pénz is, mellette kopározok inkább, 
Éltemet éh-koppal töltöm, szomjazok éjjel 
Nappal is éhezek, im tsak enyim legyen a teli satskó. 
A meg gazdagodott Timon hát így tselekedjék 
Most valamint helyesenn s okosann végezte magábann. 
Mindentől meg vonja magát s légyen remetévé 
Mindeneket fő gondja legyen gyűlölni gyomorból. 
Már ezutánn nem kell Timonnak semmi baráttság 
A nyomorult ember sorsán könyörülni bolondság. 
A ki szegény, szánni s mással jól tenni gonoszság. 
Égre kiáltó nagy vétek koldusnak is adni. 
Mint komor erdei vad farkas, külön élni magamnak 
Virtus ez, utálok mindent, ez elég ha magamnak 
Jó akarója leszek, mással tsak szembe sem állok 
Bé dugom a fülemet, szememet bé hunyom ; az a nap 
Átok alatt légyenn mellyenn emberre tekintek, 
Vagy hozzá szóllok, vagy hallok szózatot attól 
Minden Atyámfiait, rokonim s a Hazámba valókat 
Semminek állítom, s végképpen meg vetem őket 
És egyedül magamat fogadom jó szívvel, ez a név 
Embert-utáló kedvesb lesz holtig előttem. 
Durva kegyetlenség, haragosság és fene mordság 
Czimereim lesznek ; leszek egy embertelen ember. 
Történhet, valamelly embernek háza ha meggyúl 
Engem hogy kérend mint hajdani jó akaróját: 
Édes Timon Uram! vizet a tüzet oltani hordjon! 
El-megyek én ugyan-el, de tüzét neki oltom olajjal 
És mikor a vizbenn haldokló félben kubuczkol 
Hajdani jó akaróm s tőllem segedelmet óhajt s vár 
Két kezeit nyújtván, méllyebb örvénybe taszítom. 

így leszsz jó ! igy kell! igy illik bánni ezekkel, 
A kik mindenemet megemésztették vala hajdan 
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Tromfal tromfot ütök. Ezt így végezte magábann 
A meg gazdagodott Timon, meg is álja szorossann 
Mert ugyanis ha midőn szorosan fel gondolom én azt, 
Melly jól esne nekem ha az én jó régi temérdek 
Kintseim egy sorbann most itt volnának előttem 
S hizlalnák szemeim bővebb mértékbe rakásonn, 
Melly eket én tőlem hajdan ki tsikartak az álnok 
Más vagyonánn hízó tsapodár sok féle barátok 
Annyira fáj szivem ki se tudja jelenteni nyelvem. 
Mert tsak ez is melly nagy nyugalom nékem hogy ez a szép 
Summa rakásonn van s szemeimnek előtte ragyoghat. 
És már azt se tudom mit szóljak ez illy örömömben. 

Oh be szeretném én az aranynak szagja ha volna 
S mindenek éreznék, s tudnák a Timon arannyát, 
S őket szüntelenül hogy kívánása gyötörné ! 

Ugy tettzik valakit látok közelíteni hozzám ? 
Ez ! — pénzkérő lesz ! Jupiter! be hamar kitanulták 
Nékem ajándékul hogy pénzt Plutussal adattál 
A széllyel járó s fetsegő hír mondta ki nyilván 
Jöjj ide tsak közelebb Te ! akár ki vagy, engemet uttse 
Mondhatom, el — nem fogsz én tőllem menni kenetlen-

XVI. F o r d u l á s . 
Koldusok és Timon. 

Koldus. 

Áldja meg Jupiter az Urat sok jókkal 
Alkalmatlanságra nem leszek sok szókkal. 

Édes Tekintetes Uram ! szegény vagyok • 
Sokféle szükségim mondhatatlan nagyok. 

Segittsen meg kérem vagy egy pénzetskével 
A vagy eggy hányt-vetett hitvány ingetskéveL 

Az Ég meg fizeti az alamisnáját 
Meg áldja érette két kézi munkáját. 

Timon. 

Kő hánnyon meg ! bizony hamar meg tudtátok 
(Majd én is hamar jó sort verek reátok.) 

Hogy ereztétek meg az én pénzem szagát ? 

Koldus. 

Nem mi tsak az Urat láttuk itthon magát. 

Timon, 

No ! mentül hamarébb el takarodjatok 
Szinem előtt tovább meg ne maradjatok. 

Koldus. 

Hiszem ! Uram tudod az Ég meg ígérte 
Hogy a mit nekünk adsz száz annyit ád érte.. 

Ha most sok pénzt lettél száz annyit fogsz lelni 
Minden üres ládád meg fog vele telni. 
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Timon. 
Hlyen s illyen majd meg telik a te vállad 

Ütlekekkel s majd meg rázom a szakállad. 
Neh ! neked egy arany — váltsd el a kotsmába 

Ezt a másikat is tedd a tarisznyába. 

Koldus. 
Jupiter ezért is ezer annyit adjon 

Házadnál az illyen pénz meg — ne szakadjon. 

XVII. F o r d u l á s . 
Utas és Timon. 

Ulas. 
Édes Uram ! én most igen meg szorultam 

S ez eggyet-meg-esett káromon tanultam 
Hogy kevés költséggel nem jó útra menni 

De már benne vagyok nem tudok mit tenni 
Igen meg terheltem az uj szekeremet 

így törtem el a két első kerekemet. 
Nekem hál' Istennek van othon költségem 

Élőmbe is tám majd küld a feleségem. 
Nem utolsó vagyok én is a faluba 

Azért hogy most rajtam van tsak egy rósz guba. 
Szánjon meg kegyelmed illy állapotomba 

Szívességét én se kívánom potomba. 
Hanem meg igyekszem mindenbe szolgálni 

Ha fogok előtte grátiát találni. 
Adjon az Ur nékem — nem is kérek sokat 

Két vagy három napig kilentz forintokat. 

Timon, 
Elég már : ne beszélj értem a szándékod. 

Néked is készszen van itt az ajándékod. 
Majd kielégitlek egy lapos kapával 

(Hogy) Ha meg kullanthom hátad a fokával. 

Utas. 
Uram én kelmédnek semmit se vétettem 

•Megesett szükségem hogy ki jelentettem; 
Azért illyen választ én nem reménylettem 
Ezt nagy jó Uramtól nem is érdemlettem. 

Timon. 
Érdemenn kivül is fogsz te botot lelni 

Ha meg nem szűnsz velem még tovább perelni. 

Utas. 
Attól a hatalmas Jupiter mentsen meg 

Hogy kegyelmed engem botokkal intsen meg. 
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Timon. 
Ördög szánkázzon-meg neszsze ! ha nem hiszed 

Épenn a sódarod innen el nem viszed 
A ki kérni meri Timon arannyait 

így veszi ki egyszer apait anyait. 

Utas. 
Veszsz pénzeddel edgyütt pénzednek bolondja 

Sobrák! tudd meg ezt a Baksi Biro mondja 

Timon. 

így kell nekik, kettőt immár ki fizettem 
Kivált ezt a Birót magam is nevettem. 

Még hogy fenyegetem nem akarja hinni 
Már a tört kerekenn leszsz mit haza vinni 

Várj tsak ! több sas is fog még jönni e dögre 
Nem akasztom-még fel e kapát a szögre 

Ihon jő Gnato is be várom magamhoz 
Ki sokszor a késit fente asztalomhoz. 

Sok boros hordómat fenékre fordított 
Többek közt kapára engem e szorított. 

Jókor jön ! — ki adom az övét neki is 
Hogy meg emlegetik a maradéki is. 

XVIII. F o r d u l á s . 
Gnato és Timon. 

Gnato, 
A kék Ég karikájánn 
Csillagzó ragyogással 
Járó tűzi seregnek 
Tündöklő fejedelme 
A nap, drága világát 
Szived vig örömére 
Szemléltesse szemeddel 
Timon ! hogy soha a bús 
Gondok fellege lelked 
Kedvét meg ne zavarják. 
Nem meg mondtam-e régenn 
Hogy még leszsz Jupiternek 
Rád nagy Gondja ? mutasd tsak 
Melly formánn heverészik 
A kufferbe rakásonn 
A Mammon sokasága. 

Timon, 
Mind a két szemed inkább 
Körömmel ki kaparnám, 
Mint meg nézni tenéked 
Kedves kintsemet adnám. 
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Gnaio. 
Esmérem kolerádat 
Tiz, húsz, száz ezer apró 
-Gömbörgő karikákbann 
Vert értz annyi tenéked 
Mint egy poltura másnak. 
Nem tsak meg mutatod ma 
Féltő kintsed egészszenn 
Sőtt markomba kilentzvent 
Perditsz kész arányidból. 

Timon, 
Majd im e kapa fokkal. 

Gnato^ 
Uly sok tréfa szokásod 
Volt mindig tenéked ; de 
Vallyon hol vatsorálsz ma ? 
Eggy új módi kozákot 
Majd fúvók. 

Timon. 
Siralommal 

Fuvod s ugrani is fogsz 
Mindgyárt tsak közelitts még. 

Gnaio, 
Hát illy gyilkosi kézzel 
Hóhérolsz te kegyetlen ? 
A Bíróhoz idézlek. 

Timon. 
Itt állsz még is előttem 
Már apró darabokra 
Rontom pénz-kunyoráló 
Kapzsi lelked egészszen; 
Tartsd a homlokod. 

Gnaio. 
Ejnye 

A hóhér kerekébe 
Törjék a kezed öszve, 
Minden pénzedet a tűz 
S a rosdák meg emészszék 
Lábad szárait, edgyütt 
Fösvény gazdagokéval 
Köszvény tegye nehézzé. 

XIX. F o r d u l á s . 

Timon, Gnato, Filiades. 

Timon. 
Ahonn ! megint felém billeg egy tsapongo, 

Hogy marná ki mind a két szemit a dongó. 
Csak jöjj közelebb ! még ha szerit tehetem 

A minapi tetted majd viszsza fizetem. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 15 
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Gnaio. 

Filiades ! hová siettsz ollyan nagyon ? 

Filiades. 
Timonhoz ; nem tudod Pajtás ! ő hol vagyon > 

Gnaio. 

Amott ül a kujonn ; nekem ugy be tsapott 
Hogy alig láthatom szememmel a napot. 

Filiades. 

így kell megbüntetni a szemteleneket, 
Kik más konyhájához fenik a késeket. 

A ki tsak azoknak vagy baráttságára 
Kiket a szerentse ültetett szárnyára, 

Mihelyt pedig arról, a földre le veti 
Már utálja, fel se veszi, tsak neveti, 

Éppen így bánt Gnato a szegény Timonnal 
Mig háza környéke volt gazdag vagyonnaL 

Mig a szerentsének lovain nyargala 
A két színű nálla minden napos vala. 

De mihelyt nékie meg tsökkent kedvezni 
Még tsak a nevét is szégyelte nevezni. 

Most ismét sejdítvén, hogy arannyá vagyon, 
A földet körülte már taposta nagyon. 

Csapodár nyelvével ámitni kezdette, 
De bezeg lábáról most le nem vehette. 

Mert a kapa fokkal ugyann főbe tette 
Betsülöm az eszét mig élek érette. 

De az én ortzámhoz az soha nem férne, 
Hogy nyelvem valakit tsak pénzért ditsérne^ 

Timon. 
Mi haszna beszélleszsz előttem illyeket 

Szőrökről ismerni lehet az ebeket. 

Filiades. 

Ki szóll itt ? Oh Timon ! észre nem vettelek, 
Bár majd ki meredt a szemem úgy néztelek^. 

Haliam jól be tsapott a kapa Gnatonak ! 
Csak ugy kellett annak a tányér nyalónak. 

De én tégad tudod mindég szerettelek 
Nyomorúságodba meg nem vetettelek. 

Timon. 
Hiába simítod előttem dolgodat. 

Filiades. 

Csendesítsd arántam Timon ! haragodat 
Én hozzád nem kintset kérni szándékoztam, 

Hanem a számodra sok aranyat hoztam. 
De a mint hallottam nints reá szükséged, 

Már gazdag vagy; el múlt régi szegénységed-
Azért te is hozzám mutass emberséget 

Csináltass számomra egy jó vendégséget 
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- Timern. •' '' . • 

Keszszenn a vendégség szivessenn is veszlek, 
Ha ezzel a vassal jól homlokba teszlek. 

Filiades. 

Hát a ki teneked hajdani barátod, 
Embertelen ! azt is illy durvául látod ? 

Timon. 
A mint te is láttál a minap engemet, 

Mikor öszve törted minden tetememet. 

Filiades. 
Jaj gyilkos ! 

Timon. ) 
Ne kiálts ! mindgyárt agyon váglak ; 

Fogaimmal apró darabokra ráglak. 
Jó szerentsed ! tollem,- hogy el szaladhattál, 

Mert te még emberre soha nem akadtál. 
Húsz aranyat adtam ennek bolondgyába, 

Lévén Leányának a Lakodalmába 
Soha többé rajta azt meg nem vehettem, 

Sőtt a midőnn kértem tőlle megverettem. 
Hát ezt a Prókátort Plútó hol hordozza ? 

. Hamis leveleit hona alatt hozza, 
De a buksiát még jobban fel porozza, 

Ha azt akarja, hogy pénzem el-orozza. 

XX. F o r d u l á s . 
Demeás, Prókátor vagy Ügyész és Timon. 

Demeás. 
Demeás jó napot kivánn a báttyának, 

Az ő leg kedvessebb leg jobb baráttyának, 
Kit tart Görög Ország maga oltalmának, 
Aténás városa erős oszlopának. 

Mint az Angyalt ugy vár a köz nép tégedet, 
Nyereségnek tartja látni személlyedet 
Ma fel magasztalja magasann fejedet, 
Helyheztetvén legis-leg fellyebb székedet. 

A fő tanáts régenn fel-tette magábann, 
Hogy Timon öltözvén aranyas ruhábann, 
És királyi páltzát vévén jobb markábann, 
Regnáljon a Görög nemzet Országábann. 

Ebbe már mindenek mégis edgyeztenek, 
Hogy e tisztességre mindjárt emeljenek, 
De minek előtte azt látnák mindenek 
Halgasd meg felőled amit végeztének. 

Demeás a végzést olvassa: 
Minthogy Timoni a nép ollyannak ialálta, 

Midőn érdemeit szemessen visgálta, 
A kinek nagyobbak sokkal virtussal, 

Mintsem marezonghainák Zoilus fogai. 
15* 
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Emberség az egész élete folyása, 
Angyali böltsesség minden mozdulása. 

A jóság, jámborság eleven tzimere, 
A isunya tsalfaság éppen nem kenyere. 

Az egész Görögök hires Országdbann, 
Nintsen ollyan a kt hághatna nyomábann. 

Sok izbenn hasznátis vette már hazája, 
Midőn bizta magát egészlen reája. 

Vitézi vállakkal bajait viselé, 
Siralmas terhéböl mindig ki emelé. 

Még Olympiais azzal ditsekedett, 
Hogy egy nap háromszor győzödelmeskedeit. 

Egy naponn birkózott, futott s lovagola, 
De minden bajnoka nekie hódola. 

Timon. 
Olimpia azt se tudom merre vagyon, 

Tehát miért hazudsz rollam illyen nagyon ? 

, Demeás. 
Hát osztán! — ez utánn meg fogod tanulni 

És fellyűí fogsz mindent a játékba múlni. 
De minek olvasom tsak e kitsinyeket ? 

Halld meg tőllem még a nevezetesbeket: 

Egyszer olly vitézül harizol Szittyiábann, 
Hogy noha három nyíl lőtt a jobb karjábann, 

Mégis minden a ki vele szemben állott, 
Marsi erejétől a pokolra szállott. 

E hartz ollyan hasznos volt a Hazájának, 
Hogy azzal Szittyiát tévé jobbágyának. 

Peloponezus is bizonyságot lészen, 
Hogy a vitéz Timon maga Mars egészenn. 

É Görög Országra ütött két sereggel, 
Nyilait meg kenvén halálos méreggel. 

Timon ment ezeknek egyedül elébe, 
De senki belölök nem nézett szemébe. 

Mindenütt a merre kardját botsátotta, 
A Legényt a földre százával ontotta. 

Előtte mind a két sereg meg szaladott, 
Látván, hogy nem bolond emberre akadotl. 

Timon. 
Soha még tsak kardot sem fogtam k#zembe, 

Katonai süveg nem volt a fejembe. 

Demeás. 
Te ugyan hogy nem vagy ezekkel begyessen, 

Bizony tselekeszed felette kegyessenn, 
De mi ha azokról meg nem emlékezünk, 

Háládatlan szivet mellyünkön fedezünk. 

(Folytatja a végzést): 
Továbbá mivelhogy minden tanátsait, 

A Hazának mintegy annyi támaszait, 
Minthogy a hartzotis igen jól folytatta, 

Mikor a sereget maga igazgatta, 
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Innen elvégezték minden tanátsosoh, 
Felsőbb közep-szerü és Alsóbb lakosok, 

Hogy Timon ma Királly legyen Aténébe, 
Hét arany koronái tegyen a fejébe. 

* * * 

Demeástol ment ki ez a sententia, 
Attól ki Timonnak igaz Attyafia, 

Inon ! fityeg a nagy petsét is láthatod, 
Azért ezt kéttségbe éppen nem hozhatod, 

Én neked ezt azért akartam el hozni 
Magadról előre hogy tudj gondolkozni. 

Kár hogy a fiam is a kutya született, 
A ki a nevedről kereszteltettetek, 
A kis Timon velem ide nem jöhetett, 
Majd meg látnád millyen nagyra teremtetett. 

Timon. 
Ugy de 1 feleséged sints! fiad hogy lehet ? 

Demeds. 
Tám a jövő télen az ember nem vehet ? 
Attól egy fiam fog nekem születtetni 
És a te nevedről fog neveztettetni. 

Timon. 
Én nem tudom fogsz e feleséget venni, 

Ha ezzel-elsőbe főbe foglak tenni. 

Demeds. 
Mit akarsz ? nem szabad meg verni másokat. 

Timon. 
Szabad a pennával lopó tolvajokat. 

Demeds. 
Te hazafi sem vagy: hogy mertél bántani ? 

Én ezt a Tanácsnak be fogom mondani, 
Ezért majd fel fognak téged akasztani, 
Hát még hogy a várat fel merted gyújtani ? 

Timon. 
Hiszem ! nem égett meg a vár te szemtelen ? 

A ki ezt el hinné nem leszsz olly esztelen. 

Demeds. 
Ugy de azért lettél gazdag olly hirtelen, 

Meg ástad a kintses-házat Istentelen. 

Timon. 
Itt is utol érnek mihelyt meg visgálják, 

Mert minden részeit igaznak találják. 
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Demeäs. 
Ezután én tudom tsak ugyan fel vered, 

Mert a pénzért a te szemed majd ki mered, 

* Timon. 
Tartsd tehát a vállad, ha a tárház volna, 

Hadd nézzem á kapa benne miként szólna ? 

Demeds. 
Jaj ! el tört az egész vállam lapotzkája, 

Enné meg a kezed a világ kutyája. 

Timon. 
Majd kapsz még — tsak orditts — egy ollyan ütleket 

MellytŐl el hagysz minden hazug beszédeket, 
Ugyanis a nekem igen szégyen lenne, 

Ha egy selma tőlem épségbe el menne. 
Holott fegyver nélkül két roppant sereget, 

Mellynek nyila reám sürüen peregett, 
Meg rémitvén sebes futásra indíték, 

Mihelyest feléje közelebb lépinték. 

.' XXI. F o r d u l á s . 
Timon és Trasikles Bölts. 

E' Timon. 
Jéh ! Trasikles ! teis itt vagy ? beh szeretem ! 

Mert a te hátadis mindjárt megdöngetem. 

Trasikles. 
Én Timon azt neked éppen, nem hihetem, 

Mert meg-bántásodra nints igyekezetem. 

Timon. 

Azzalis felette meg bántaszsz engemet, 
Hogyha személyeddel ingerled szememet, 
Pluto ragadja el testemet, lelkemet. 
Ha meg nem siratod még ma a kezemet. 

Trasikles. 
De az én elődbe lett érkezésemnek, 

Nem tzélja, hogy pénzét a jó emberemnek 
Kívánjam, leg kissebb ágába eszemnek 
Nints ; nints ! Timon kérlek hidgy a beszédemnek. 

Minden kints a mellyet oltalmaz erős vár, 
Gyémánt s ezüst ollyan előttem mint a sár. 
Mellyen a láb minden kiméllés nélkül jár," 
Hogy a te szived is azokra vágy, nagy kár. 

Sok az alávaló pénznek köszönheti, 
Hogy szörnyű kínjának nem lehet szüneti, 
Még itt e világon szive érezheti, 
Megéra korbáttsát, hogy hátán tsörgeti. 
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Timon ! tégedetis ettől féltettelek, 
Ez az oka mostan, hogy megtiszteltelek, 
A kintses ládáknak erős vasfedelek 
Ártalmasok, hidd el Timonom ! intelek. 

Sokkal jobb mindég tsak szegénységben élni, 
Mint a nagy rakás pénz körül ülve félni; 
Ez mikor az ember nem is tudja vélni, 
Örömét bánattal szokta el tserélni. 

A kintsbe nem lehet hát gyönyörűséged, 
Hamar megtsalhatja képzelt reménységed, 
Sokkal siralmassabb lehet így a véged, 
Még pokolra vihet a rósz Pluto téged. 

Én azt tanátslanám osztogasd mindennek, 
A setét ládába minek is pihennek ? 
Mindenek kik tartják a Mammont Istennek, 
Követ hömpörgetni Zizifushoz mennek. 

Ennek egy aranyat, adj hármat amannak, 
A ki betsületesb többet adj ollyannak, 
Kinek kinek a mint virtusai vannak 
Ugy oszd, semmit ebből ne oszsz méltatlannak. 

De nékem minthogy van egy kevés érdemem, 
A könyvön apasztom mindenkor két szemem, 
Sem éjjel sem nappal nem nyugszik tetemem, 
Nem kéméllhedd tőllem pénzem Timonom! nem. 

Mindazáltal tőled nem kívánok sokat, 
Imé jól láthatod e keskeny sákokat, 
Csak ezeknek töltsed tele a hasokat, 
Azt is azért tsak, hogy tarthassak másokat. 

Timon. 
•Gyér elébb ! a hátad mindgyárt töltöm tele. 

Neh! neked Trasiklés ! el mehetsz már vele . . . 

Trasiklés. 
Jupiter azt adja, hogy pénzed estvére 

Mindeggy lábig birjon tolvajok kezére. 

XXII. F o r d u l á s . 
Timon, Belapsziás * és mások. 

Timon. 
Vally kik azok, kik ott felém kudorganak, 

Azok bizony mindjárt sírva ordítanak, 
Te már kapám pihenj, eleget dolgoztál, 

Számomra a földből sok kintset ki-hoztál, 
Hanem amott látok alkalmas köveket, 

Azokkal verem ki ezek(ne)k szemeket. 

Éiepsiás* 
Jobb ha a seggedenn ülsz te embertelen ! 

A ki hozzád menne nints ollyan esztelen. 

1 a Ugy az Édes, mint a Ráday átírásában a »Jádzo személlyek« között 
Blamseás. 
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K ö z b e v a l ó f o r d u l á s . 
Két Sidó Timonhoz mennek arany-váltanu 

1. Sido. 
Szomszéd Uram ! kennek vagyon sok arannyá, 

Nékem meg ezüstöm van az eb az annya, 
Váltson kend egynehány ezer forintokat, 

Hoztam kennek sok szép uj Kron-tallérokat. 
Sok ollyan van közte nem látta kend mássát, 

Felül-is meg adom még az áldamását. 
Győjj Ön-be kend hozzám egy kis pálinkára, 

Csak váltsa-meg, nem lesz kennek abba kára, 

Ttmon. 
Nem igazánn mondják, kitől hallottátok ? 

Majd ősz ve hordom mind Apátok Anyátok. 

2. Sido. 
Az Ur most mivelünk tám tsak tréfálodik, 

Vagy pedig haragszik ? majd meg juházodik. 
Ihonn ! egy vég kartont hoztam ajándékba, 

Ezt tsak felül adjuk váltás toldalékba. 

1. Sido. 
Meg azutánn Uram ! többel is szolgálunk, 

Ha most az Ur előtt grátziát találunk, 
Nem kell félni, mert mi azt ki nem beszéljük, 

A pénzt tsak hármunk közt titkossan tsereljük.. 

Timon. 
Minek váltanám én a sárgát fejérre, 

Azért árendások oszoljatok férre. 

t. Sido. 
Nem kell haragudni én régen esmérem 

Az Urat, és tőlle bátran azért kérem; 

2. Sido. 
Hát hisz én az Urnák nem kivánom kárát, 

Az aranynak riktig meg adom az árát. 

Timon. 
De tudom én: nekem hijába beszéltek, 

Timontól aranyat nem tsereberéltek, 
Ti szoktátok a sok aranyat nyirbálni, 

Azért hibáz osztánn ha szokták probálni-

í. Sido. 
Édes szomszéd Uram nem kell azt beszélni, 

Mert igy szoktak azzal az okosok élni. 
Meg mutatom itt is majd a mesterséget, 

Csak mutassa hozzánk ezt a szívességet, 
Hogy kell az aranyból sokat el reszelni 

És minden szó nélkül mégis el fog kelnú 



ADATTÁR 235: 

2. Sido. 

Csak a karimáját meg kell tzirádázni, 
A mértéken ugyan fog kitsit hibázni. 

Azt ollyan szorossan nem szokták visgálni, 
Kivált a parasztra rá lehet tukmálni. 

Lássuk tsak ha van e sok Hollandiai, 
Az a leg-fainabb, mert mind India(i), 

Timott. 
Timon egy aranyat majd fustéllyal adat, 

Hogy Hollandiába szeded-fel magadat. 

Más Játék: Morio 1 vagy bolond versei. 
Szép dolog a sok pénz, azt mindnyájan tudjuk, 

Ha nints kedvünk adni; nintsen azt hazudjuk, 
A dolgot tsak stricte kiis kell mondani, 

Mert a pénzt hirtelen el szokták hordani. 
A minap hozzám jő egy Uri Aszszonyság, 

Vele volt hugomis ám legyen bizonyság. 
Költsön interesre a pénzemet tsalta, 

Ugy tsokolt, hogy kezem majd hogy be nem falta. 
De énis igazán neki megvallottam, 

A mit én még a nagy apámtól hallottam. 
Hogy egy garassá se volt semmi fajtámnak, 

Csak a nagy hire volt a falamiámnak. 
Satskom meg ütötte hogy a lapos guta 

Az olta s a miatt vagyok illyen buta. 
Én pedig külömben elég okos volnék, 

Ha sok pénzem volna majd nemis így szólnék,. 
De tsak bolondság ez : mert el ne hidgyétek, 

A mi a földön van mind fel ne szedgyétek. 
Mert a nem mind arany valami sárgállik, 

De félek, hogy még ma a hátam meg pállik. 
Eggyet ugrom, azzal itt hagyom a népet, 

Ide nézzen a ki látni akar szépet. 

Más ugyan azé. 
Most jövök Parisból mondhatok újságot, 

Ott tanítják ám jól az udvariságot. 
Hogy ott volt szerentsém lenni egy Losiba, 

Az ulta parádét tudok valódiba. 
Szivessen szolgálok a Magyar hazának 

Már sok Urnákat hozzám is hozának. 
Majd meg is tanittok az Udvariságot, 

Mert itt tsak tanitnak holmi bolondságot. 
Okét először is arra kell szoktatni, 

Hogy senki ajtajánn nem kell kopogtatni, 
Sokkal jobb az ajtón vakarni körömmel, 

Az illyen vendéget fogadják örömmel. 
Hogy kell meg hajolni, köpni et caetera, 

Ki illyeket tanit hát nem jó mester a ? 
Mire való Timont s Plutust emlegetni, 

Illyen nagy dolgokat kéne feszegetni. 

1 A játszó személyek között nincs felsorolva. 
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A bolondot ha nem vetik mégis terem, 
De én azért ám a Császárt is ismerem. 

Engemetis ismer az én Uram tudom, 
Én pedig ezt nem leg eló'szször hazudom. 

Valamit beszéltem eb a ki el hiszi, 
Egye meg a követ ha innen ki viszi. 

Pokolba is szokott egy vásár meg esni, 
A mi el nem veszett nem szükség keresni. 

Közli: MOLNÁR JÁNOS. 

ADALÉK THURZÓ FERENCZ É S BALASSA MENYHÉRT 
VISZONYÁHOZ. 

A nemeskúthi Rexa család csejthei levelesládájában Váradi Pálnak, 
-az esztergomi érseknek egy Thurzó Ferenczhez írt levele maradt fenn, 
mely a Balassa Menyhért kalandorkodásának egy érdekes mozzanatára 
derít némi világosságot. A Pozsonyban 1544 július 23-án kelt levél így 
hangzik. 

Reverendissime Domine et fráter observandissime. Salutem et nostri 
commendationem. Intellexerim ex litteris Dominationis Vestre Reverendis
sime, quid responsi tulerit a cognato suo in ijs rebus, quarum gratia 
sese ad ipsum contulerat. Quamquam igitur dominus Ballassa a bonis 
et decimis nostris impetendis sibique usurpandis non temporaret, contra 
ad quod Dominatio Vestra seribit rogare illum fecisse aut facturum, 
tarnen et si hac ita prestaret uti offert, cum causa Capituli Ecclesie 
nostre cum nostra propria sit conjuncta, nulla ratio est, quamobrem et 
se bona et redditus nostri ab illó demittantur Ulis direptíonis et praede 
illi relinquere- Velim Capituli bona et decimas, quantum sane viribus 
nostris ex annorum habet efficere; non enim sine culpa esset Praesul, quo-
rumeunque conventibus, prope oculis morum fratrum bona auferri et 
dissipari permitteret, a quibus minimé deberet et in eorum causa, salva 
sua esse vellet, dumtaxat illorum praedonum libidini obiectis, quod 
quidem Dominatio vestra Reverendissima que et ipsa in hoc ordine est 
facile considerare potest. At vero nemini mirum est, tarn aperte profi-
teri se dominó Balassa, vim illaturum bonis Capituli, neque quidem 
pensa habere, dum sibi locorum quoruneumque ratione pariat, quando 
Regia mandata in negotiis publicis, maximé de taxis Regiis solutione 
tarn aperte audet despectui haberi ac contemptui et taxas ipsas in pecu-
liarem usum suum ütpote assignatas sibi usurpare non veretur. Sed hoc 
forte aliquando poterit Majestas sua ex merito corrigere. Nos, quod nos 
attinet, si dominus Ballassa concordie tali acquieverit, uti sentiamus 
illum ab imferendis et damnis nobis videlicet et Capituli desistere velle, 
<de quibus poterit satis facere concordia amplectemur, et ut re ille erga 
nos exhibuerit, ita ejus statum promotum ubique narrabimus. Verum si 
ceptis perstiterit, nulla causa est, quum nos modis omnibus ab illius vi 
nostra et Capituli bona et proventus defendere debeamus. Qua in re 
confldimus Regie Majestati prefectos quorum Interest Injuria lesos tutari 


