
ADATTAR. 

MOLIÉRE A MAGYAR IRODALOMBAN. 

Fen-héjázó, és maga sorsával meg nem elégedő embernek bolondsága, 

Mellyet a Egri Diszes iffjuság ugyan ott lakó nemesség előtt 
jádzott hazájának nyelvén, más országoknak Ditseretes szokását ebben 
követni akarván. 1769 esztendőben. 

A' játék summája. 
Közönséges ugyan, de gazdag polgár vala, ki a nemes és feő 

rendi álloptra igyekezvén emelkedni, haszontalan költségével nem egyebet 
végtére, hanem nevetséget szerzett magának. 

A' játékban fen-forgó személyek. 

Fen-héjázó Jordán, polgár. 
Fülöp, testvér ötse Jordánnak. 
Gróf Szelekuti, Jordánnak színezett baráttya. 
Pusztavári fejedelem, Gróf Szelekutinak baráttya. 
Sugár Bantsil 
Kurta Getzi > Jordánnak szolgái. 
Furtsa Peti ) 
Sípos Mihály, feő muzsika mester 
Fa-lábi Péter, tántz mester. 
Kurutz János, viadal mester 
Jakab Deák, filosofia mester 
Fűzi Demeter, iffjú legény 
Nyalka Getzi, Fűzi Demeternek szolgája. 

Első végezés és e lső kimenetel . 
Feő muzsika mester a' tanítványi val, és a* tántz mester a' tántzosokkal. 

Sípos. Itt egy kis várakozással legyetek, a' míg eljövend Jordán Uram 
Fa-lábi. Ti is itt tartsátok az orrotokat addig. 
Sipos. No! Készen van már ? 
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Tanítvány. Épen most végeztem el az utolsó kótát. 
Sípos, Mutasd meg . . . . helyessen vagyon — tsak a' kár benne,, 

hogy igen mesterséges — •— Uram! egy szép regveli éneket faragtaték,. 
melyre az álmas ember is felébred. 

Fa-lábi. Szabad légyen belé tekéntenem 
Sípos. Most még semmi; de majd a versekkel együtt meg hal-

gattya az ur, ha eljövend Jordán Uram, talán nem is fog már oda bé 
sokat szuszogni. 

Fa-lábi. Hei Sípos Uram! Sípos Uram, a' mi kóta, kóta; de 
bezzeg nehéz az én kenyerem. 

Sípos. El hiszem Uram, hogy néha nehezebb tánczat járni, mint 
fújni; de mindazonáltal most mind a' ketten egyenlő képen ditsekedhe-
tünk szerentsénkel, hogy Jordánban oly emberre kaptunk, kinél Parisban 
se lelhetnénk hasznosabbat, mert ugyan tudom meg adgya az árát 
bolondul hajhászott nemességének. Most tsak azon törjük a' fejünket,, 
hogy mint az Úr tántzába, mint az én muzsikámba belé bolonduljon az. 
egész világ. 

Fa-lábi. Ugy de mi haszna fáradságunknak, ha tompa az esze ? 
nem éri fel a mesterségünket. 

Sípos. Elég az, ha jól fizet, a többit nem kell számba venni. 
Fa-lábi. De mégis a' mi engem illet; egy parányi Ditséretet nemi 

adnék sokért és hidgye az ur, hogy én gyalázatnak tartom mestersé
gemet hol mi déb dáb emberek előtt fitogtatni: ellenben a* hol okos-
és bötsületes uri emberek állanak körülöttem, kik Ditséretekkel, tapso-
lással fizetik a szép ugrásokat, ah! che gusto! mintha hordoznák az 
embert, úgy járja a sok galantériát. -...-. 

Sípos. Úgy vagyon Fa-lábi uram, , én se tagadom a-' bibémet;. 
mert én is a' vivát kedvéért egyszer másszor per fistulam csak el pen
derítem a' kyriet; De mindazonáltal én a Ditsérettel, tapsolással jól 
nem lakom : azért pénz emberség, ruha tisztesség: jobb ditséret az ada
kozás : a' beszéd tsak beszéd; de a pénz uram pénz. Jordán ur ugyan 
ő kegyelme olyan ember, a' kitül jó ítéletet nem várhatunk, mint a'' 
kinek szárába szállott az esze; de bezzeg az erszényéért meg ditsérik 
az embert üres a' feje mint a' tök, de bezzeg nem üres az erszénye. 

Fa-lábi. Mond valamit, mond Sípos uram; de még is nem kellene 
oly mohón kapni a' nyereségen: mert a' bötsületes Gavallérra nemférhet 
a nyereségnek kívánsága. 

Sípos. Ügy mondgyák az emberek: De a' mint látom, Fa-lábi 
uram sem igen sokat kínáltattya magát a' pénzzel, mikor Jordán ur 
valamicskét nyújt néki. 

Fa-lábi. Mi tagadás benne ? De még-is a pénzben legnagyobb bol
dogságomat nem helyheztetem, és inkább kívánnék Jordán uramnak jó 
gustust a' káprioíok kedvelésében, hogy sem a' pénzben bővelkedést. 
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Második kimenetel. 
A' voltak, Jordán Schlavrogban és háló-süvegben annak két szolgája. 

Jordán. Szerentsémnek tartora, hogy láthatom az urakat házamnál,, 
mi jót hoztak az urak ? 

Sípos. Mi egy kiss uri mulatsággal akarnánk az urnák szolgálni,, 
ha tudnánk, hogy nem leszünk terhére. 

Járdán. Igaz! Már el is feleitettem, minek híják a' kentek dudo-
lásait ? prológusnak é, dialógusnak é, vagy ménovétáknak ? 

Fa-lábi. Épen kitalálta az ur. 
Jordán. Ecce ! Már azt is tudom. 
Sípos. Már mi készen vagyunk szolgálattyára az urnák : ha most 

tetzik parancsolni, mindjárt hozzá foghatunk. 
Jordán. Én ma szép uj ruhával fel ékesítem magamat, mint egy 

galánt gavallérhoz illik. 
Fa-lábi. Szivessen fogjuk látni az urat. 
Sípos, Mi-is a szép ruhához képest szép éneket készítettünk, ha_ 

tetszik meg halgatni. 
Jordán. A' szabó nékem egy pár strimflit küldett, de nem akarom, 

viselni. 
Sípos. Mi tsak azért jöttünk, hogy vig mulatsággal töltsük 

kedvét az urnák. 
Jordán. Legyenek egy kis várakozással az urak, míg el hozzák. 

a' köntösömet, hogy meg láthassák be szépen illik reám. 
Fa-lábi. A' mint tetszik az urnák. 

- - Jordán. Meg láttyák, hogy tetőtül fogva talpig ki leszek. 
Sípos. Épen semmi kétségünk sints benne; de talán már el kezd

hetnénk az éneket, ha nem volnánk unalmára? 
Fa-lábi. De hiszen papolhat most a' muzsikárul egy darabig. 
Jordán. Ezt a' Schlavrogot tsak itt a' városon tsin áltat tara, 

magamnak. 
Falábi. De szép-is, a' való. 
Sípos. A' mig a szabó eljön, addig a' Jankó el végezhetné az éneket. 
Jordán. A' szabó azt mondotta, hogy az uri feő emberek regve-

lenkint mind illenben szoktak járni, és magam-is ilienkor azért szeretek 
ebben járni, hogy' a regveli foglalatossagimat könnyebben véghez vihessem. 

Falábi. A' való, hogy irtóztató képen illik az urnák. 
Sípos. Most talán volna üressége az urnák, hogy a' Jankó el 

mondhatná az éneket? 
Jordán. Hallátok é! ide mind a' ketten. 

. Bantsi. Mit parantsol az ur ? 
Jordán. Semmit: tsak azt akartam meg tudni, ha meg hallátok é-

a' szavamat ebben a Schlavrogban — — mint tetzik az uraknak a' 
szolgáim libériája ? 

Fa-lábi. Ritka öltözet. 
Jordán. De ne sajnállják meg nézni az én ruházatomat egészen^ 
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Sípos. No már ennél szebb nem lehet — — de már miis valami 
szép énekkel akarnánk szolgálni az urnák. 

Jordán. Nem bánom: lássuk tehát, mire mehet a' kentek mester
sége: fúró lesz é belőle vagy kalapáts. 

Sípos. Mindjárt meg lesz jó uram de előbbszer tessék meg 
lialgatni a' regveli éneket, mellyet az ur parantsolattyabul ezen tanít
ványommal, de nomine Jankóval kótára szedettem. 

Jordán. De illen dolgot nem kellett volna a tanítványára bízni; 
tnert hiszen a' tanítvány, a' mint mondják, soha se nagyobb a mes
terénél. 

Sípos. Jó uram! Nem kell szorul szóra venni, mert az illen tanít
vány ok, millyenek az enyimek, meg a' leghíresebb mesterrel is vete
kednek, hallyuk csak be mesterséges éneket szedett egybe minden féle 
kótákbul. 

Bákhus isten minden féle vigasságnak kezdője! 
Evés, ivás, fársángozás, és dobzodás szerzője, 
Ide siess, Jordán urnák légy te ma vezérlője, 

és hív gondviselője. 

Hogy Jordán ur vendégivei, kik ma uri udvarát 
Meg szállatták, 's körül ülték tagos kezek asztalát, 
Gavallérhoz illendő kép ma mulathassa magát, 

vigan tölthesse napját. 

Jordán. Uram! nékem nem igen tetzik ez az ének; mert inkább 
szomorúságot okoz az emberben, mint sem vigasságot -De bezzeg 
hallottam én valaha — — vigyázzanak tsak az urak bá — — 
•hogyan kezdődik tsak ? 

Fa-lábi. Azt én uram nem tudhatom. 
Jordán. Ahá ! tudom már : 

Hol vagy te most nyalka kurutz 
Ki voltál olyan mint a Strutz. 

Ugy e hogy szép ? 
Sípos. Ennél már vigabb nem lehet. 
Fa4ábi. Az ur igen tisztán énekel. 
Jordán. Azt én pedig tsak magamtul tanultam, engemet senki 

se tanított reá. 
Sípos. Kár hogy az ur musikára nem adja magát: bizony vétek 

az illen szép hangos szót vesztében hadni. 
Falábi. Hát a' tántzi mesterséget nem tudja az Ur? mert ez a' 

két mesterség mind együtt jár. 
Sípos. És ez a' két mesterség igen szép dolgokra ébreszti az 

•emberi elmét. 
Jordán. Most veszem én észre magamat: tehát azért kapnak olly 

mohón ezeken a' feő rendi gavallérok. 
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Sípos. Valóba nem másra való nézve. 
Jordán. Hogy nem tudtam, hogy nem tudtam no! De talán még 

nem késő ugy e ? 
Sípos. Hogy volna késő az ur capacitássára nézve ? én mindjárt 

meg tanítom az urat. 
Jordán. Ugyan legyen oly jó akarattal én hozzám, tudom, hogy 

meg nem bánnya fáradságát. 
Sípos. Uram ne kérjen, hanem csak parantsolljon. 
Jordán. Jai Uram! De nem tudom mire mehetek az idővel; mert 

a viadal mesteren kivül egy filosofia taníttót-is fogadtam, a' ki minden 
reg veire iskolát szabott. 

Sípos. Uram! hadgya abba a filosófiat, assecuralom az urat, hogy 
a mostani világban kevés hasznát veszi neki; de a musika uram, a' 
musika. 

Falábí. Musika uram, és a' tántz: ez a' kettő mindent magába 
foglal. 

Sípos. Nints oly hasznos dolog a világon, mint a musika. 
Fa-lábi. És én azt mondhatom az urnák hogy nintsen a világon 

olly szükséges dolog, mint a tántz. 
Sípos. Musika nélkül nem lehet ország. 
Fa-lábi. Tántz nélkül pedig semmire se mehet. 
Sípos. Mindenféle háborúságoknak, hadaknak és gyilkosságoknak 

egyetlen egy oka az, hogy az emberek nem tudják jól a musikát. 
Fa-lábi. Minden féle szerentsétlenségek, minden szomorú esetek, mel-

lyekkel teli vannak a' nemzetek históriái, onnan veszik eredeteket, hogy 
az emberek nem tudnak jól a tántzhoz. 

Jordán. No ezt én még életemnek tellyes napjaiban soha nem 
hallottam ! De hogy a' menykőbe lehet ez ? 

Sípos. Hogy lehet ? mindjárt megmutatom. Nem de attul vannak 
minden versengések, hadakozások, hogy az emberek nintsenek egy 
szívvel, egy akarattal ? Már pedig ha az emberek mindjájon musikára 
adnák magokat, mind egy szívvel, egy akarattal volnának. 

Jordán. A! világos. 
Fa-lábi. És nemde mihent egy valakinek vagy az erköltsében, vagy 

maga viselésében valami gántsot találnak az emberek, vagy a' király 
az ország kormányozásában vezérek az hadi sereg vezetésében valami 
hibát követnek el, mindjárt azt mondják, hogy el vétették az ugrást, 
mert kiléptek az utbul: honnéd veszi pedig eredetét ? ugye hogy a 
tántzi mesterségnek tudatlanságábul. 

Jordán. Helyesen okoskodnak kegyelmetek az való: látom már 
melly hasznos a musika és a tántz. 

Sípos. Nem tetzik az Urnák egy kiss próbát tenni a' mi mester
ségünkben ? 

Jordán. Szívesen fogom nézni. 
Sípos. No 1 fogjatok hozzá. (Fit musicam.) 
Jordán. Vége van már ? 
Sípos. Vége uram! ha tetzettünk, örvendünk. 
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Jordán. Élig jó volt: imitt amott szép tréfák-is voltak benne. 
Fa-lábi. Most már részemrül-is, ha tetzik az urnák, igen helyes 

tántzot adok szeme elejbe. 
Jordán. Az is Lengyel tántz lészen? 
Fa-lábi. Ollyan lesz, mely az urnák kétség kivül fog tetzeni. (Fit 

saltus sine musica.) 
Jordán. Ez uram nem bolondság. 
Sípos. Sokkal szebb volna, ha musika szóra mennénk, és azért 

nem ártana, ha az ur egy egész chorust tartana maga mulatságára, 
mint a' nagy urak szoktak. 

Járdán. Hát ez a' szokás a' nagy uraknál ? Jó hogy tudom, 
annak ugyan meg is kell lenni, hogy egész chorust állítsak. 

Sípos, Három vocalistára lenne szükség, hárfára, hegedűre, tzim-
b alomra. 

Jordán. Talán jó volna a vadász kürt-is ? mert a vadász kürt 
nékem igen tetszik az ő gyönyeröséges szép harsogásáért. 

Sípos. Tsak reánk kell ezeket bízni, el járunk mi benne. 
Jordán. Kérem-is az urat bizony — — ápropo! a' reverentziázás 

is a tantzhoz tartozik ? mutassa meg nékem Fa-lábbi uram, mitsoda 
reverentziát kell vetni egy hertzegnek, vagy egy uri embernek ? 

Falábi. Adgya ide a' kezét az ur! 
Jordán. Meg tanulom én ugy is. 
Falábi. Ha valami különös reverentziát akar az ur vetni, előbbszer 

távul kell kezdeni: az után közelebb kell menni a' második reverentziát 
vetni: utoljára még egy lépés után egészen a' térdéig hajtsa meg magát 
az ember. 

Jordán. Ne sajnállya meg mutatni. 
Fa-lábi. No példának okáért, most az ur legyen egy fejedelem, 

(facit triplicem reverentiam.) 
Jordán. Jól vagyon, már azt is fogom tudni. 
Bantsi. Nagyságos Uram! itt a viadal mester, bé akar jönni. 
Jordán. Mond meg neki, hogy tsak jöjjön bé, és végezze el ő-is 

az iskoláját kérem tessék egy kis várakozással lenni, hogy lássák 
meg az urak, abban a' mesterségben mire mehetek. 

Harmadik kimenetel . 
Kurutz János, és a' voltak. 

Kurutz. Álló uram ! reverentziát — — egyenesen a fejét 
lépjen egyet — — bátrobb szemet kar szerint a' kardot 
tsapásra a' kafdot — — egy kettő — — tsapjon hozzám — — 
vigyázzon az Ur (cadit e manibus pugis, pungiturque) vigyázzon mondám. 

Jordán Ahá. 
Sípos. Ugyan derekassan tudja az ur, 
Kurutz. Már megmondottam az urnák, hogy kettőben áll az egész 

mesterség: hogy helyessen ejtse a' tsapást, és gyorsan el távoztassa 
magátul: az pedig abban áll, hogy az ember iziben, mint egy szem-
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pillantásig tudgya magát és kardgyát forgatni, már ki, már bé a' 
melye felé. Eztet jól vegye észre az Ur; mert ez a mesterség sokkal 
szebb annál a' tzin tsattagásnál, és tzigány kerekeknél, tudni illik a' 
íántznál és musikánál. 

Fa-lábi. De ugy ne igen beszéllyen Kurutz János Uram. 
Sípos. Kérem az Urat, rövidebb pórázra tessék fogni a nyelvét 

és a mi ditséretes mesterségünkről józanabban szóilyon, ha szólani akar. 
Kurutz. Vallyon hová lett ezeknek az eszek, hogy az én mester

ségemhez merik hasonlítani a' magokét. 
Fa-lábi. Nézd el az ország hasznára termett baglyot. 
Sípos. Nézd el a' pántzélba öltözött békát. 
Kurutz. Fogd be a' szádat Kótás! Mert majd hegedű nélkül 

musikálsz! veled majd uj tántzot járatok. 
Jordán. Lassabban uraimék! itt a' nemes kúriában nem szabad 

marakodni. 

Negyedik kimenetel. 
Jakab deák a' többivel. 

Jordán. Épen jókor jött mester Uram. 
Jakab. Mi dolog Uram? 
Jordán. Kérem édes Uraim hadgyanak kentek nékem egy parányi 

ürességet, hogy a' filosófia mester urammal-is végezhessem el az iskolát. 
Fa-lábi. De megérzed a kezemet a' rosdás szurkolóddal együtt 
Jakab. A' mint veszem észre, itt a' dolog nem igen jó. 
Jordán. Hadgyuk el, hadd mennyének dolgokra, lássunk mi a' 

munkához. 
Jakab. Tehát mit akar az ur leg is előbbszer tanulni. 
Jordán. Akár mit uram, tsak legyen valami, mert a' tanulásra 

rettenetes nagy kedvem vagyon, és most nem igen köszönem a szülőimnek, 
hogy kitsinségemtül fogva folyvást nem taníttattak. 

Jakab. Ditsérem az indulatyát; nam sine doctrina vita est quasi 
mortis imago: ezt az ur érti sine dubio. 

Jordán. Értem sine dubio; de még-is nékem ugy magyarázzon 
mindent az ur, mintha semmit se tudnék: azért verbi gratia fejtse meg 
az ur, mit akar mondani azon deák versetske által ? 

Jakab. Azt, hogy a tanulatlan ember olyan, mint a' tök. 
Jordán. Bizony jól mondja mester Uram, és deákul igen szépen 

esik: azért tsudaltam én eddig, hogy mért vagyok én ollyan sárga és 
halovány. 

Jakab. Van é még-is az urnák valami fundamentuma a' tudományban ? 
Jordán. Van igenis: tudok irni-is, olvasni-is alkalmasint. 
Jakab. Hát honnéd kezdgyük a' tanulást ? akarja é az ur, hogy 

előbbszer a' Logika fundamentomit adgyam elejbe? 
Jordán. De mi az a' Logika ? 
Jakab. Az ollyan tudomány, melly az emberi értelemnek három 

féle ereit igazgattya. 
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Jordán. Hát mellik az a' háromféle erő ? 
Jakab. Első, második, harmadik: az első az, melly által per ideas 

universales az élőnkbe tett dolgot elménkbe képzük; második az, melly 
által ope cathegoriarum jó ítéletet hozunk; harmadik az, melly által 
a' praemissákal jó consequentziát mint egy kötéssel hozunk ezen figurák 
szerint: barbáré, celarent, Darii, ferio, baralipton, celantes, dabitis, 
fapesmo, frisesomorum, és a' többi. 

Jordán. Ezek irtóztató nehéz szók, ez a' Logica nékem nem 
tetzik, inkább valami más tudományt vegyünk elő. 

Jakab. Nem akarná az úr az Ethicát, id est, a' morális filosofiát ? 
Jordán. A' morális filosofiát é ? 
Jakab. Azt. 
Jordán. De mit foglal magában az a.tudomány? 
Jakab. Tanittya scilicet, miben áll az emberi felicitas, és az embert 

a' maga rósz indulattyainak, ugy mint az haragnak meg zabolázá-
sára vezeti. 

Jordán. Nem, nem kell uram; mert én ollyan haragos vagyok, 
mint az ördög: nints az a' tudomány, széles e' világon, melly az én 
haragomnak határt szabjon — — osztán akarok is haragudni, min
denkor, mikor reám jön a harag. 

Jakab. Hát a' Fizikát fogjuk elő, talán azt jó lesz meg tanulni. 
Jordán. Hát az a' Fizika micsoda ének ? 
Jakab. Nem ének uram, hanem tudomány, melly a természet sze

rint való dolgoknak eredetit és corporis proprietást élénkbe adja: ele-
mentumoknak, metallumoknak, mineráknak, köveknek, szivárványoknak, 
Planétáknak, erőknek, lovaknak, jegeknek, szeleknek, villámlásoknak, 
mennyköveknek, és a' többinek természetét vizsgállya, és mind ezeknek 
igaz okait adgya. • 

Jordán. Jai Uram! igen sok ez! ennek se hossza se vége, mint 
a' szent Istvány énekének, mikor tanulnám én ezt mind meg ? 

Jakab. Hát mit akar az ur tanulni ? 
Jordán. Tanítson meg az ur normális iskolára^ 
Jakab. No jó lesz. 
Jordán. Az után tanítson kalendáriumokat-is tsinálni, hogy tud

hassam, mikor vagyon fogytán a hold, mikor töltén. 
Jakab. A' mint tetzik parancsolni az urnák: de hogy mosdatlan 

kézzel ne fogjunk a' dologhoz, és secundum rerum ordinem tractállyuk 
a dolgot, a' betűnek meg ismerésérül kell kezdeni, és azoknak külömb-
külömbféle pronunciatioirul: azért in ordine ad praemissa tudni kell az 
urnák, hogy a betűk két felé vannak osztva, mások tudni illik voca-
lisok, mások consonánsok; osztán öt a vocalis: a, e, i, o, u. 

Jordán. No ezt már értem, ecce! — 
Jakab. De tudgya-é az ur, miképen pronunciáltatnak ? 
Jordán. Mondottam már az urnák, hogy engemet ugy tanítson, 

mintha semmit sem tudnék. 
Jakab. Ka egynéhánynak a' pronunciátióját megtanulja az ur, a' 

többit az után könnyebb lesz meg fogni: ugy példának okáért i pro-
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nunciáltatik lágyan, egy kevéssé fel nyitott szájjal, de ugy, hogy az 
ajakinak külső végét mind a' két felől a' fülei felé rántsa — i. , 

Jordán, i i — bizony jól mondgya az ur — i —i. 
Jakab. Az o-t pedig, ha jól akarjuk pronunciálni, az ajakinknak 

végső végét egybe húzzuk, a' közepét pedig ki nyitván, egy kerekes 
likat hagyunk rajta — o. 

Jordán, o—o — no ennél világosabb nem lehet —i—o—i—o— 
ugyan rendes dolog ez —i — o—i —o valóba szép ezeket tudni. 

Jakab. Az u-nak a' pronunciátiója pedig abban áll, hogy az 
ember a fogait egy kevéssé megszorítsa, de ugy, hogy egyik a másikat 
ne érje; az ajakát-is hasonlóképen egybe húzván, de még-is egy kis 
hasadékot kell hagyni —u. 

Jordán. —u—u— ugy van bizony az: ugyan bánom, hogy 
eddig nem tudtam. 

Jakab. Holnap a consonánsokat-is megmagyarázzuk. 
Jordán. Vannak-é azokban-is illen szép observatiók ? 
Jakab. Vannak még szebbek-is, de holnap mind fundamentomostul 

megtanulja az Ur. De tudgya é az ur, ez a beszéd, mellyet most foly
tatunk minek neveztetik ? 

Jordán. Nem uram. 
Jakab. Prósának; mert valami nem prósa, a' mind carmen, és 

valami nem carmen, a' mind prósa. 
Jordán. Nem gondoltam volna, hogy ollyan okos és bölts ember 

legyen az ur: ah! melly sok időt vesztegettem én a' sok semmire való
ságokon ! édes szülőim! melly rosszul neveltek engem — de Praeceptor 
uram, kérem szeretettel, hogy holnap jó reggel meg jelennyék; mert már 
igen megkívántam ezt a' szép tudományt. 

Jakab. Megtselekszem: szívesen ajánlom magamat az Urnák. 

ötödik kimenetel. 
Jordán és Bantsi. 

Jordán. Hallod é Bantsi ? 
Bantsi. Parantsollyon az ur. 
Jordán. Hát az a' gaz szabó még se hozta el a' köntösömet ? 
Bantsi. Nem bizony még. 
Jordán. 'S mért nem ? 
Bantsi. Ki merte volna az urat olly mély tanulásában háborgatni. 
Jordán. Édes eszem ! édes eszem! hát ostoba még se tudod meg 

tanulni, hogy az okos ember holtig tanul, he? u—u—u. 
Bantsi. Mit tsinál az ur ? 
Jordán u —u—u. 
Bantsi. Ne ugasson az ur. 
Jordán u—u—u. 
Bantsi. No hát u. 
Jordán u. 
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Bantsi u. 
Jordán u. 
Bantsi u. 
Jordán u. 

.. Jordán u. 
Bantsi u. 
Jordán u. (Sequitur cantilena.) 

Farsang ünnepe el jött-jött, 
vigasság szivembe lött-lött 
kolbászt a' szakátsom tölt-tölt 
zsíros káposzta meg főtt-főtt. 

Igyunk, ne busullyunk hát-hát 
míg szemünk valamit lát-lát, 
és még leszünk ollyanok-nok, 
mint a' tele pintze tok-tok. 

Harmadik > végzés első kimenetel. 
Jordán két szolgájával. 

Jordán. Jöjjetek most utánam, ki akarok sétálni a' varasra, hogy 
lássák meg leg alább az emberek az Öltözetemet: ti pedig mind a' nyo
momba járjatok az hatom mellett, mert máskint nem vennék észre az 
emberek, hogy szolgáim vattok. 

Getzi. Én uram mindenütt ked után járok. 
Bantsi. Én pedig mindenütt kiáltva ki hirdetem, hogy én és Kurta 

-Getzi ő nagyságát szolgállyuk. 
Jordán. Híjátok ide a Petit is, hogy halja a' parantsolatomat 

meg áll — — ihon van la! 
Peti, Mi tetzik az urnák. 
Jordán. Ide halgass. 
Peti. He! he! 
Jordán. Mit nevetz te, ? 
Peti. He, he, he. 
Jordán. Vallyon mit akar ez a' kölyök ? 
Peti. He, he, he, he — — be tsudálatos az ur, he, he, he. 
Jordán. Mért vagyok én tsudálatos, te? 
Peti. 0 Istenem ? Istenem! he, he, he. 
Jordán. Mitsoda temérdek vakmerőség az illen gyermek tül 

foát még te bolondot mersz belőlem űzni ? 
Peti. Biz uram kend űz magábul bolondot, nem én, én tsak tsu-

•dálom az urat he, he, he. 
Jordán. Hát még se szűnsz meg gaz gyermek ? 

1 Második. (íráshiba.) 
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Peti. Uram! meg botsásson, de ollyan tsudálatos az ur, hogy 
lehetetlen meg tartózkodni a' nevetéstül he, he, he. 

Jordán. Nem semmi dolog ez már-te! ma bizony ha előfoglak 
elő Istentelen gaz gyermek. 

Peti. Édes uram, ne haragudjon reám, mert bizony he, he, he. 
Jordán. Hallode! többet ne bosszants; mert ugy nyakon köszöntlek, 

hogy bizony a fogaidat a' földrül szedegeted fel. 
Peti. De már uram nem nevetek többet. 
Jordán. No ugy is légyen. 
Peti. He, he, he. 
Jordán. Ejnye Istentelen gaz gyermek! te! nem tudod befogni a' 

görbe szádat. 
Peti. Hadd szóljak egyet — — kérem az urat, engedgye meg 

•az Ur, hadd nevethessem ki egyszer jó formán magamat; az után ha 
tsak egy tseppet nevetek-is, verjen meg az úr, de másként ha most 
nem nevetek, mindjárt meg repedek he, he, he, he. 

Jordán. De ezt már nem tűröm tovább — — — — 
Peti. Uram! tsak még egyszer hadd nevethessem ki jó formán 

magamat he, he, he, he, he. 
Jordán. Mi a' kő szállott ebbe a' gyermekbe, hogy a' száját bé 

nem tudja fogni ? hát nem akarod hallani a' parantsolatomat ? 
„ Peti. Hát mit akar az úr? 

Jordán. Várj, várj! megadod az árát ennek az esztelen neveté
sednek — —• hanem ugy reám nézz reám, hogy ha tiszta nem lesz 
az egész házam, kivált a' palotám, meg tudd, hogy bé füttetek a' 
nemes fundusodba ugy, hogy elmehetsz vele akár hová dolgodra, az 
én kenyeremet többet nem eszed a' való. 

Peti. De uram, már semmi kedvem sints a' nevetésre. 
Jordán. No hiszen majd meg adod az árát ennek az esztelen 

nevetésednek, várj tsak. 
Peti. Én nem tudom, ennnél a' háznál semmit se lehet egybe 

szedni, ugy el vannak mindenek szerte széllel hányva a' sok temérdek 
vendég miatt. 

Jordán. Hát én járjok utánnad he ? semmirekellő! 
Peti. Legalább ne legyen ollyan, mint a kortsma, hogy minden 

ember bé nézzen, mint bolond Istók Debretzenbe. 

Második kimenetel. 
A voltak és Fülöp. 

Fülöp. Áh ! áh! mit látok az Istenért bátyám Uram ! már mire 
való ez a' bolond ruha ? vallyon nem tudgya meg gondolni, hogy az 
egész városnak tsufja lészen ezért a' szokatlan ruházatért ? 

Jordán. Kérem ötsém uramat, tsak hallgasson, már én tudom 
mit tsinálok, engem az okos emberek nem tsúfolnak, hanem tsak a' 
bolondok. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 22 
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Fülöp. Nem a' bolondok bátyám uram, nem; hanem a' józan, 
bölts tudós emberek valakik rendetlen élete módját láttyák és tudják, 
méltán megítélik bátyám uramat; bizonyára már el unta testem lelkem 
sok dobzódást, nyefelgést, tántzolást, mellyel minden nap felforgattya 
az egész házat az a' sok kenyér vesztegető az egész szomszédságnak 
nem kevés alkalmatlanságával. 

Peti. Azt ugyan jó mondgya Fülöp uram ő kegyelme, már kételen 
vagyok én is, hogy egyszer ki mondgyam az igazat, én bizony már 
meg untam az itt való szolgálatot a' sok temérdek vendég miatt, a' kik 
minden nap három négy sereg embert hoznak magokkal, talán az egész 
városnak gazzát egybe szedik, hogy itt tisztítsák meg a lábokat, én 
szegény fejem nem győzöm a' sok söprést. 

Jordán. Te néked gyermek nagy nyelved van az illen felelgetésre. 
Fülöp. Bizony, pedig akár mint 's akárhogy, de azt Peti jói 

mondgya, és sokkal jobb ítélettel van ezek felöl, hogy sem bátyám 
uram: már én azt akarnám tudni, mi végre bátyám uramnak illen 
korába a' tántz mester ? ugyan jókor kezdett a' lába visekedni a' tántzra, 
mikor már egyik lábával tsak nem a koporsóban vagyon. 

Peti. Már pedig, hogy még annál nagyobb legyen a' költség, 
még azon kivül Filozófia taníttót fogadott az úr. 

Jordán. Fogadtam, fogadtam mi tagadás benne, 's nem is bánom; 
mert én tanult ember akarok lenni, hogy mindenféle dolgokroll tudgyam 
folytatni a' discursust minden bötsületes emberek compániájában. 

Fülöp, Váljon mit hoznak a' konyhára ? 
Jordán. Látcik, hogy mind ötsém uramnak, mind a' szolgámnak 

alant jár elméje; mert ezekrűl tsak úgy beszélnek, mint a' kinek egy 
szikra esze sintsen: igazán mondom szégyenlem mint a' kutya a' ti 
tudatlanságtokat, példának okáért: mondgya meg most nékem, tudjaé 
most mit beszélt ötsém uram ? 

Fülöp. Bizony tudom, hogy valamit én mondottam, helyesen van 
mondva: azt is tudom, hogy bátyám uramnak másként kellene élni, hogy 
sem él. 

Jordán. Nem ezt kérdem — értsék meg már egyszer — 
ez a' beszéd: melly az én számbul ered, hogyan neveztetik ? 

Peti. Hogyan neveztetik, úgy neveztetik, a' mint az ember akarja 
nevezni. 

Jordán. Prósa, szamár, prósa. 
Peti. Prósa? 
Jordán. Biz elhiszem, hogy prósa; mert valami nem Prósa, a' 

mind Carmen, és valami nem carmen, a' mind prósa: láttyátok é már 
mit tészen tanulni? — hát példának okáért, mit kell tselektdnek, mikor 
az ú-t ki akarod mondani. 

Peti. Mit mond ked ? 
Jordán. Hogy mit tsinálsz, mikor kimondod a út? 
Peti. Mit? 
Járdán. Mondgyad u. 
Peti. u. 
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Jordán. De mikor azt mondod, hogy u, akkor mit tselekszel ? 
Peti. Azt tselekszem, a' mit az ur mond. 
Jordán. O te tök! be nehéz az okos embernek illen tőkével 

beszélni! tudni illik a' fogaidat egybe szorítod, de úgy, hogy egyik 
a' másikat ne érje, és az ajkaidat mind a' két felöl öszve húzod ugy, 
hogy valami kerekes lik maradgyon rajta — u látódé — u ostoba, u. 

Peti. Ei ha ! eb az inge, ugyan szép tudomány! 
Fülöp. Tsak híja egybe, valamennyi illen szelesbolond vagyon a' 

világon, hogy az illen bolondságokkal meg töltsék a fejét. 
Peti. Azt pedig én leginkább tsudálom, hogy azt a sűtelen Viadal 

mestert fogadta az ur, a' ki valahányszor a' házba jön, ugy poroz, 
hogy mindenek úsznak a' porban. 

Jordán. No errűl jól meg emlékezzél, a' mit most mondottál, 
majd megtanítlak én tégedet, gaz gyermek — — fogd ezt a páltzát, 
most láthatóképen meg mutatom én néked — — mikor negyedszer 
kiáltak, akkor igy viseld magadat — — mikor harmadszor, akkor 
igy — —- látod, igy soha győzedelmet rajtad nem vesz az ellenség; 
és az nem szép, mindenkor bizonyosnak lenni a' maga tsapása felöl, 
valahányszor .viaskodik az ember ellenségével ? Már most próbálly te 
rajtam tsapást ejteni, hadd lássuk. 

Peti. No nem bánom urram — — — 
Jordán. Lassabban te gaz gyermek! lassabban 
Peti. Hát hiszen az ur parantsolta. 
Jordán. Ugy de te mindjárt másodszor hozzám tsaptál; se a' 

negyediket nem vártod, sem a' harmadikat, se pedig arra nem vigyáztál, 
hogy én-is reá készüljek. 

Fülöp. Tsak hijába, mert bolond bátyám uram minden szeleske-
désével együtt; a' pedig mind az utátul fogva van, miuta a' nemességre 
kezdett hej ázni. 

Jordán. Hogy én a' felvett szokásom szerint a' nemes erköltsökre 
igyekezem, az által nyilván kimutatom a' feő nemes indulatomat; a' 
pedig sokkal ditséretesebb, hogy sem a' maga buta parasztságát és kába 
tudatlanságát ki mutatni, a' mint ötsém uram. 

Fülöp. Ennek bizony elment az esze: de már nem bánnám, akár 
mit tsinálna, akár minden pénzét ki-sajtolnák-is belőle azok a' széllel 
bélelt emberek; de tsak a' Katitzat, a' szegény leányát sajnálom; mert 
a' még arra jut utoljára, hogy mint egy szolgáló idegen házakat söperjen. 

Peti. Azt biz igazán mondgya az úr. 
Fülöp. Tudódé hol lakik iffju Fűzi Demeter ? 
Peti. Hogy ne tudnám uram. 
Fülöp. Az az iffju nékem igen tetzik a' szép maga viseléséért: 

talán magad-is hallottad, hogy ő kérte a' Katitzat. 
Peti. Biz uram jámbor legény az, jó ismerem: mert nékem-is 

egynihányszor nyújtott a' tenyerembe egy póturát, hol többet-is taszított 
a' markomba. 

Fülöp. Már azt akarnám én-is, hogy ugyancsak végére járna igye
kezetének. 

22* 
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Peti. Meg-is érdemli. 
Fülöp. Ugyantsak azon leszek most, hogy reá vihessem a' bátyá

mat, hogy mennél hamarabb meg legyen a' lakodalom, azért te Peti! 
Peti. Parantsollyon az ur. 
Fülöp. Eregy, fuss hamar a' Demeter ur házához, és mondgyad 

szolgálatomat az Úrfinak, hogy mennél hamarabb hozzám jöjjön; mert 
most eligazítom a' baját. 

Peti. Szívesen uram: soha kedvesebb parantsolatot nem adhatott 
volna az Ur. — — Hol keressem fel hamar azt a' jó urfiat, hogy 
mennél hamarabb azt az örvendetes hirt meg mondhassam néki ? 

Harmadik kimenetel . 
Peti, Demeter, Nyalka Getzi. 

Peti. Ó be jókor jön az úrfi; valami örvendetes hirt mondok az 
úrfinak. 

Demeter, Távozzál tőlem ravasz róka. 
Peti. Hát úgy fogad az úrfi? 
Demeter. Távozzál mondám, és mond meg annak a' ravasz kiss 

asszonyodnak, hogy engem soha többet az orromnál fogva nem hurtzol, 
se bolondnak nem tart. 

Peti. Ugyan mi lelte ezt az embert? édes Getzim, mond meg 
nékem, mi lehet ez? 

Getzi. Még ezt mered kérdezni ? hord el magadat a' szemem elől, 
mert mindjárt — — — 

Peti. Ugyan mi a' kő lelte ezt az embert? el megyek Fülöp 
Uramhoz: majd el beszéllem néki ezt a' véletlen haragot — — ihol 
pedig itt terem mind a kettő. 

Demeter. El menjünk-é, vagy itt maradgyunk, hogy már egyszer 
meg lássuk, mit akarnak velem. 

Getzü Tsak maradgyunk Uram, jobb lesz. 

Negyedik kimenetel . 
A' voltak, és Jordán Fülöppel. 

Demeter. Alázatos szolgája az urnák. 
Jordán. Hozta Isten az urat. 
Demeter. Édes jó Uram! nem akarok mást fogadni, a' ki érettem 

ki kérje ezt a' grátziát az urtul, a' mellyért már alázatosan instálni 
szándékom volt; kérem ezért jó uramat, ha azon bötsületre méltatlan 
nem volnék, hogy az urnák veje lehessek. 

Jordán. Uram! minek előtte választót adgyak ezen kérésre, leg-is 
leg-előbb tessék meg mondani nékem, ha nemes emberé az Ur? 

Demeter. Láttya jó Uram, én-is a' mostani világ szokása szerint 
bízvást magamat annak tarthatnám; mindazonáltal én ebben az álla-
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pótban másképen és igazabb szívvel akarok szóllani az Úrral: mert 
jól tudom, semmi féle színesség követése nem férhet a' bötsületes emberre; 
és azt tartom mindenkor, hogy nagy esztelenség tagadni a' maga sorsát, 
mellyben az Ur Isten teremtette az embert: ezen felett pedig nagy titu
lusokat, és tzimereket magának tulajdonítani, mellyekhez az elei közel 
se jártak, én ugyan bötsületes szülőktűi származott legény vagyok, hat 
egész esztendeig katona kenyeret ettem, — és már alkalmas tisztségre 
fel emeltettem: azon kívül anyai vagyont-is gyüitöttem magamnak Isten
nek hála, hogy tulajdon állapotom szerint tellyes contentumommal bötsü-
letessen élhessek; mindazon által nem akarom magamat méltatlanul 
fitogtatni, és nyilván ki mondom az urnák, hogy én nemes ember 
nem vagyok. 

Jordán. Édes Uram! hogy röviden elvégezzük a' dolgot, az én 
leányom nem az urnák való. 

Demeter. Hogy, hogy ? 
Jordán, Az ur nem nemes ember; azért az én leányomat el 

nem_jiyeri. 
Fülöp. Hát hiszen a' mi atyánk sem volt egyébb, hanem fsak 

egy közönséges kalmár. 
Jordán. Hazud a' ki azt mondgya, egy szóval: már el van 

végezve, a' leányomat nemes és feö rendi embernek akarom adni. 
Fülöp. Maga állapotyához, nem éhez hasonló férfiú kell bátyám 

uram leányának. 
Peti. Annál nints igazabb dolog. 
Jordán. Fogd bé a' szádat artzátlan! te mindenbe belé avatod 

magadat, ki bizta reád az ország dolgát? nékem egyébbre nints szük
ségem, hanem tsak a' nagyobb és díszesebb poltzra; mellyre nézve a' 
leányomat Grófnénak lenni el tőkéltettem magamban. 

Fülöp. Grófnénak ? 
Jordán. Ugy, ugy Grófnénak, talán bánnya ötsém uram ? 
Fülöp. Mit gondol az Istenért bátyám uram ? 
Jordán. Héjába agyarkodik ötsém uram; ha szintén fején áll is 

az egész világ, az én leányom Grófné lészen: sött ha engemet többet 
fognak boszantani, azon leszek, hog}' Hertzegnek adjam. 

ötödik kimenetel. 
Ugyanazok Jordánon kívül. 

Fülöp. Ne tüntesse füstben reményét Fűzi Demeter uram, én azon 
leszek, hogy az unokámat reá beszéljem, hogy az úron kivül senkihez 
se mennyen: el tökéilett szándékát már esküvéssel-is le kötelezte maga 
attya előtt. 
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Hatodik kimenetel. 
A' voltak Fülöpén kívül. 

Geizű No ugyan meg adá az árát maga igaz szegény vallástéte
lének az ur. 

Demeter. Mit tselekedtem volna egyebet ? 
Getzi. Az én tsekélly vélekedésem szerint nem szükség sokat törni 

az eszét az illen bolond emberekkel: akár mi furtsa találmány és képzés 
elégséges, hogy az orránál fogva vezesse, a' hová akarja az ur őtet. 

Demeter. Igazat, mondasz; de a valójában én meg se álmodhat
tam volna, hogy tettetett nemességgel kellene Jordán uramtul azt ki 
fatsarnom. 

Getzi. He, he, he. 
Demeter. Mit nevetsz ? 
Getzi. Egy gondolatomat, melly most tünék eszembe: ezzel bezeg 

furtsán reá szedhetnénk Jordán Uramat és kívánsága tzélját el érhet
nénk az urnák. 

Demeter. Hogy, hogy ? 's miképen ? 
Getzi. Nints egyébre szükségem, hanem tsak holmi maskarákra, 

felette nevetséges lesz a' dolog, mellyel ugyan meg tréfálom Jordán 
uramat. 

Demeter. Ugy de fejtsd ki előbb velejét tudományodnak. 
Getzi. Annak idején mindenekrül fogom tudósítani az urat — — 

de ime közelgetnek Gróf, és Hertzeg uraimék, kétség kívül Jordánhoz 
sietnek, én azonban hozzá látok a' dologhoz, Uram kövessen engem. 

Hetedik kimenetel. 
Gróf Szeleküti, és Pusztavári Fejedelem. 

Fejedelem. Nem tudom Uram, mékepen esett, hogy magamat 
idegen házhoz, a' hol senkit sem ismerek, engettem vezettetni. 

Gróf. Hová vezethettem volna máshová Hertzegségedet ? minek
utána magános és ismeretlen helyet kívánt, a' hol batrobban és méltsága 
kissebb sérelmével mulathatná magát. 

Fejedelem. Gróf Uram ! látom, hogy naponkínt hozzám viseltetett 
szívességének ujjabb 's még ujjabb jeleit kimutattya. 

Gróf. Ne szégyenítsen a Hertzeg! tudgya jól, mennyivel vagyok 
köteles Hertzegségednek — — de íme a' háznak gazdája. 

Nyoltzadik kimenetel. 
A' voltak, és Jordán. 

Jordán. (Minekutána két reverentziát vetett volna.) Egy kevéssé 
tovább méltóztassék Felséged. 

Fejedelem. Mi okra nézve. 
Jordán. Tsak egy lépésnyire kérem legalább. 
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Fejedelem. De miért ? 
Jordán. Kérem Felségedet tsak egy parányira ne terheltessék 

maga helyébül meg mozdulni, had vethessem el az harmadik reverentziát-is. 
Gróf. Jordán Uram, o Hertzeg, jól tudgya a politziát (meg mozdul 

a' Hertzeg helyébül, és 
Jordán elveti az harmadik reverentziát ezeket mondván:) Fel

séges Hertzeg! Szerentsem jobb szárnyának tartom, hogy szegény házamnál 
üdvözülhetem Fejedelmi személlyét, 's vajha — — 

Gróf. Élig Jordán Uram! ő Hertzegsége nagy tzeremoniákat nem 
kivan, tudgya jól, hogy az ur egy bötsületes Gavallér légyen — — 
Ez az ember felette nevetséges maga erköltsében, és együgyű maga 
tselekedetiben, a' mint láttya Hertzegséged. 

Fejedelem. Tetzik az ő együgyüsége, és nagyon gyönyörködöm 
az ő nevetségre méltó viseletiben. 

Gróf. Felséges Hertzeg I im Jordán uramban láttya leg szívesebb 
barátomat. 

Jordán. Mód felett tisztel engemet Gróf Uram. 
Gróf Ez ám a' gavallér! a' kinek minden mondása politziában áll. 
Fejedelem. Nagyra bötsülöm valóban. 
Gróf. Alig várhattam, hogy láthatnám az urat. 
Jordán. Alázatos szolgája az urnák. 
Gróf. De kész é Jordán uram az ebéd? 
Jordán. Kész szolgálattyokra; de mindazonáltal előre követem a' 

fogyatkozásokrul — — tessék bé menni az ebédre. 

Harmadik végzés: első kimenetel. 
Jordán, és a Török köntösbe öltözött Nyalka Getzi. 

Getzi. Nem tudom, ha reám ismer é az ur. 
Jordán. Nem uram. 
Getzi. E korában volt szerentsem látni az urat. 
Jordán. Engem ? 
Getzi. Igen-is: o be szép gyermeketske vala az ur! kiki akkor 

a' Dámák közül az urat ölibe kívánta venni, és hordozni. 
Jordán. Engem ölibe venni és hordozni ? 
Getzi. Ugy van uram: én abban az időben igen kedves embere 

valék a' méltóságos ur attyának: o be drága uri ember vala! 
Jordán. Drága uri embernek ismerte az ur őtet? 
Getzi. Bizonnyára annak: óh Isten nyugosztallya! 
Jordán. Nohát én ugyan nem tudom mitsodás a' mostani világ. 
Getzi. Hogy, hogy? 
Jordán. Gondollya meg tsak az ur: találtatnak egy némelly ostoba 

goromba emberek, a' kik el akarják velem hitetni, hogy az én méltó
ságos drága atyám egy hitván kolmár lett volna. 

Getzi. De a' már uram igen nagy hazugság! hiszem a' mit ő 
tselekedett, példának okáért, hogy a' drága fű szerszámokat a' külső 
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orszagokbul egybe-gyüitötte, nem egyebet tselekedett, hanem mivel felette 
bölts, tudós nagy uri ember vala, tehát jól tudta az árát az említett 
fű szerszámoknak, és mivel egyszer 's mind igen nyájos és barátságos 
vala, szíves baráttyainak, a' kik ő hozzája, mint valami bölts Aristote-
leshez tanátsot kérni jöttének, oltsó áron kedveskedni igyekezett. 

Jordán. Bizony örvendek, hogy lehetett szerentsém az urrai meg 
ismerkedni, minekutánna kivált a' méltóságos uram atyám uri nemze
térül olly világos bizonyságom lesz az úrban. 

Getzi. Az egész világ szine előtt kész vagyok ezt megbizonyí
tani — — de én most igen örvendetes és drága hirt jöttem mondani 
a' méltóságos urnák. 

Jordán. Ugyan mi lehet az ? 
Getzí. Ugyan tudja é az ur, hogy a' veres tengeri Bassának sJ 

fia ebben a városban mulatszik ? 
Jordán. Nem halottam még semmit-is felőle. 
Getzi. Ugyan tsuda uram; mért már a' kufárnék-is a' piatzon 

semmit egyebet nem tudnak szóllani az ő pompás bejövetelénél. 
Jordán. Bötsületemre mondom, hogy ez óráig leg kissebbet sem 

hallottam felőle: nem arra valók az én haszontalan tselédim, hogy 
nékem ill drága uj híreket mindjárt bé mondgyanak: várjatok tsak 
rósz haszontalan pernaháiderek. 

Getzi. A' mi a' méltóságos urat főképen illeti az Hertzeg bé 
jövetele alkalmatosságával az, hogy a' méltóságos Katitza kisasszonyt 
maga házas társának kivánnya. 

Jordán. A veres tengeri Bassának a fia ? 
Getzi. Nincs külömben: mi helyest volt szerentsém ő Hertzegsége 

köszöntéséhez, velem leg ottan nagy kegyességgel beszédbe eredvén, a* 
többi között azt monda: áktsiám kvok szoler juk állá musztáf gidelum-
ámanahem várahini usz szere kárulát — az az: nem láttad é a' 
Jordán ur kiss asszonyságát ? 

Jordán. A' veres tengeri Bassának a' fia mondotta ezeket? 
Getzi. Ugyan ő Hertzegsége. 
Jordán. Ugyan jó az okos ember a' háznál! íme ha az ötsém 

tanátsábul annak a' paraszt fitzkónak oda adtam volna a' Katitzámat, 
most szegény Hertzegné nem lehetne: tsak halgasson a' jó ötsém; mert 
tudom én mit tsinálok. 

Getzi. Az után hogy én mindenképpen mondottam volna, hogy 
ismerem, és melly drága kiss aszszony légyen, leg ottan — — Márá-
baba sahem — ugy mond, az az eltökéllett akaratom, hogy felesé
gemnek vegyem őtet, 

Jordán. A' veres tengeri Bassának a' fia mondotta ezeket ? 
Getzi. Ugyan ö Hertzegsége. 
Jordán. Ugyan tsudálatos ez a' Török nyelv. 
Getzi. O Uram e még semmi; de tüdgya é a' méltóságos ur, mit 

tészen Kárákáká muchen ? 
Jordán. Karika muki ? nem. 
Getzi. Azt teszi: én szives kedves barátom. 
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Jordán. Talán a' veres tengeri Bassának a' fia mondotta felőlem ? 
Getzi. Igen-is ő Hertzegsége, és azt izeni a' méltóságos urnák, 

hogy maga személlyébe kivánnya meg látogatni és meg kérni a' leányát: 
már pedig hogy az úrban díszessebb ipát lellyen, kivánnya Mamamóki-
nak tenni, melly az ő országában leg első méltóság. 

Jordán. A veres tengeri Bassának a' fia mondotta ezeket ? 
Geizi. Igen-is ő Hertzegsége. 
Jordán. Kérem az urat, hogy az ő udvarlására az ő Quártéllyához 

engemet vezetni ne terheltessék. 
Getzi. Onnan ő maga kívánkozik előbb az úrhoz jönni, és nem 

sokára reménylem itt fog teremni. 
Jordán. Egyetlen egy dolog szorongat tsak engem, hogy az én. 

leányom ugy belé bolondult egy bizonyos Fűzi Demeter nevű iffjuba,. 
hogy esküvéssel le kötött hite mellett senkihez máshoz férjhez menrii el 
tökéllette magában. 

Getzi. Meg változtattya szándékát! semmit se busullyon az ur, 
mihelyest a' Hertzeg szemébe teként: mert a' világra egy termetű, ábrá
zatú Fűzi Demeterrel. Nékem Uram az Hertzeg parantsolatyabul bizonyos 
helyen meg kell várnom ötét, a' többit könnyen el igazítjuk — — és 
ime! egyenesen ide siet látom ő Hertzegsége. 

Második kimenetel . 
A' voltak, és Fűzi Demeter Török köntösben. 

Demeter. Ámbusáhim ogvi boráf gurdine sálámmálegvi. 
Getzi. Azt mondja Török ő Hertzegsége, hogy színét az urnák 

számos esztendők folyásával olly virágzó állapotban kivánnya lenni, mint a 
tavaszi gyönyörüségessen virágzó kerti tömött rózsák! — — az illen 
mondással legszivessebb köszöntéseket szokták ki magyarázni a' Törökök. 

Jordán. Alázatos szolgája vagyok Török ő Hertzegségének. 
Getzi. Kárigár kámbóts usztin moráf. 
Demeter. Usztim jok kátómálegvi bázum báze állá morán. 
Getzi. Az egektül oroszlányi erőt és kigyói okosságot kíván az 

urnák ő Hertzegsége. 
Jordán. Török ő Hertzegsége felette tisztel engem! ne sainállya 

meg mondani, hogy én ő Felségének minden némü szerentsét, és minden
napi boldog felviradást kívánok. 

Getzi. Oszszá binámen szádok bábálli osakáf uram. 
Demeter. Bel-men. 
Getzi. Kivánnya ő Hertzegsége, hogy töstént a' belső kamarába 

bé mennyen az ur a' tzeremoniák tartására, és uj méltósága installá-
tziójára. 

Jordán. (Össze tsapván a' kezét) olly hoszszabb értelmet tsak két 
szóval ? 

Getzi. Igen-is uram! felette rövid beszédű, és bőv értelmű ar 

Török nyelv — — de mennyen az ur, a' hová kivánnya Török ő 
Hertzegsége (a' tzeremoniák közt bé mennek.) 
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Harmadik kimenetel. 
Nyalka Getzi maga. 

Getzi. Há, há, há! kutya terki! ugyan furtsán van a' dolog I 
•meg sem álmodtam volna, hogy oly könnyen, olly jól véghez men
nyen — — az én uram is no! ugy viselte magát, mintha született 
Török lett volna — — osztán én — — ha, ha, ha! tsak attul tartot
tam, hogy el ne nevessem valamikint magamat — de ugyan tsak hiva
talomnak jól meg feleltem ime pedig az urak ő nagyságok 
váljon meg ismernek é ? nem gondolnám. 

Negyedik kimenetel. 
Nyalka Getzi, Pusztavári Fejedelem, és Gróf Szelekuti. 

Getzi. Az urak nyilván Jordán uramat keresik ? 
Gróf. Igenis, de hol van. 
Getzi. Ha, ha, ha! soha illen dolgot nem láttak nagyságtok. 
Fejedelem. Mi az a' dolog? 
Getzi. Jordán urambul most az egyszer bolondot tettem ha, ha, ha! 
Gróf. Hogy-Hogy ? 
Getzi. Most az uram által Török köntösbe öltöztettem, Maraa-

mókinak instálláltottam, és el hitettem vele, hogy Fűzi Demeter uram a' 
veres tengeri Bassanak a' fia: magam tolmáts lettem, és általam kérette 
uram a' leányát: mind arra, mind egyébre, a' mire előbb reá nem 
vehettük reá állott. 

Gróf. Valóban, ha ki nem adod vala magadat, meg nem ismer
telek volna, ugy el változtatott téged a' köntösöd — — ditsérem az 
«szedet, és uradhoz hűségedet nagyon bötsülöm, meg érdemli Fűzi 
Demeter, hogy érette fáradgy. 

Fejedelem. Magam-is egyet értek ebben Gróf urammal; de örömest 
látnám Jordán uramat az uj öltözetében. 

Getzi. Nem fog sokáig késni; hanem arra kérem nagyságtokat, 
hogy magok-is segítsék a' tréfát, 's az ő nevetségre méltó bolondságát. 

Gróf. lgen-is, ha tetszik ő Hertzegségének, mihelyest el érkezik, uj 
méltóságának örvendeni fogok Jordán uramnak. 

Fejedelem. Örömest én-is reá állok, tudom, hogy meg nem fogom 
bánni itten való-mulatságomat — — erre látok egyet Török ruhában, 
talán Jordán uram: be tsuda a' tekéntettye, öltözettye, ábrázattya. 

Getzi. Én uraimék innen egy kevéssé el távozom, nem sokára 
megint vissza fordulok. 

Fejedelem. Tsak sokáig ne késedelmeskedgyél: mert örömest lát
nátok tégedet vele együtt. 
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ötödik kimenetel. 
A' voltak Getzin kívül, és Jordán. 

Gróf. Uram! mind a' ketten uj méltóságának szives örvendezésére 
siettünk, kiváltképen pedig leánya olly nagy szerentséjének gratulatiojára. 

Jordán. (Török reverentziát vetvén.) Uraim! szivembül kivánom 
ti néktek a' kigyói erősséget és az oroszlányi okosságot. 

Fejedelem. Nagy grátziámnak tartom, hogy ezen uj méltóságában 
az első köszöntői között lehettem. 

Jordán. Kegyelmes Hertzeg! kivánom szivembül, hogy a' kerti 
rózsák ágai szüntelen virágozzanak; hogy pedig az első köszöntőim között 
lenni méltóztatott, azért alázatos szolgájának tartom magamat, tessék 
minden ki telhetőkben velem parantsolni, kész vagyok holtig mindenkor 
mindenekben Hertzegségednek szolgálni. 

Gróf a' Fejedelemhez. Láttya Hertzegséged, hogy Jordán uram nem 
köz ember, se nem az alá való emberek féle, a' kiket a' szerentse gőgös 
nagy maga tartására, 's más alatta valók meg vetésére szokott fel emelni, 
a' ki ugy mint illik a' nagy uraságnak poltzán-is maga szives baráttyait 
meg ismerni méltóztassék. 

Fejedelem. Ki tetzik tsak ebbül-is nagyra termett erköltse, és 
uri nemzete. 

Gróf Hol van pedig Török ő Hertzegsége? mi, ugy mint Jordán 
Uramnak szives baráti udvarlására köszöntésére jöttünk, 

Jordán. A' mint látom, épen most érkezik. 

Hatodik kimenetel. 
A' voltak, és Demeter Török köntösben. 

Gróf Hertzegségednek köszöntésére jöttünk, 's ajánljuk magunkat 
Felséged gratiájába. 

Jordán. Jai! hol a' patvarban vagydn a' tolmáts, a' ki az urak 
szíves indulatit meg magyarázza, ő Felségének, ugyan meg látnák, melly 
helyesen felelne meg köszöntésekre, maga ritka értelmű nyelvén, hol, 
hol vagy tolmáts ? — — einye! einye — — hol mulatóz ? — — 
strif, strof, struf, stráf, Gróf uram'nagy uri ember, és Pusztavári Feje
delem oh nem érti szegény mit akarok mondani Szelekuti uram 
Mamamóki, Pusztavári uram is Mamamóki, és azonkívül nagy Puszta
várnak Fejedelme — — már magyarábban nem szólhatok — — de 
íme szerentsémre jön a' tolmáts. 

Hetedik kimenetel. 
A' voltak, és Nyalka Getzi Török köntösben. 

Jordán. Hol volt az Istenért tolmáts uram ? az ur nélkül semmit 
sem értünk — -— mondgya meg kérem ő Felségének, hogy ezek az 
uraságok, ugy mint én szives barátim, ő Hertzegségének udvarlására 
jöttek — — majd meg láttyák nagyságtok, be tiszta feleletet fog adni. 
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Getzi. Alábálá krotsiám áktsi bórám álábámen. 
Demeter, Kátalegvi tubái úrin szoter ámálukám. 
Jordán. Hallják ? 
Getzi. Azt mondgya ő Felsége, hogy nagyságtok uri famíliájára 

minden féle jó szeren tsék mint a' zápor essők soha meg ne szünyenek 
hullani. 

Jordán. Nem de meg mondám, be ritka magyarázati! értelmeket. 
szokott mondani maga nyelvén? 

Gróf. Valójába ritka és álmélkodásra méltó értelmek ezek. 

Nyolczadik kimenetel. 
A' voltak, és Fülöp. 

Fülöp. A' vala még hátra jó bátyám Uram, hogy a* leányát 
pogány Töröknek adná, sött maga-is pogány köntösbe öltöznék. 

Jordán. Mi baja velem ötsém uramnak ? kérem szeretettel, ennek, 
utánna velem nagyobb respectussal bánnyék, a' ki ugy mint Mamamoki' 
vagyok, és szünnyék meg már egyszer piszkálni, mellyben nem kellene 
szemtelenül. 

Fülöp. Bátyám uramra esik jobban a' szó, a' kit a' mint látom: 
minden bolondságra sött Istentelenségre-is orránál fogva vezeti. 

Jordán. Leányomat a' veres tengeri Bassa fiának adom feleségül;. 
nem látom ebben mitsoda bolondság vagy Istentelenség volna: javaslom, 
azért inkább, hogy ötsém uram alázza meg magát, és tolmáts uram 
által maga-is ő Hertzegségének térdet fejet hajtson, 

Fülöp. Sem a' tolmátsra, sem az Istentelen pogányra nints egy 
tsep szükségem-is, utálom mind a' kettőt mint a' bűnömet. 

Gróf. Az Istenért mért kivánnya meg gátolni az ur az ill különös-
szerentsét, s váljon gyalázatos é olly hatalmas Török Hertzeg sógorá
nak lenni ? 

Fülöp. Istenem! Istenem! kérem az urat, lásson a' maga bajához,, 
a' hol nem fái, ott ne tapogassa. 

Fejedelem. Hiszen nagy és ritka szerentse, és ditsőséges állapot 
ez, mellyet kezébül nem kellene ki botsátani. 

Fülöp. No kérem Hertzegségedet-is, ugy ne beszéllyen bátyám' 
előtt, hanem inkább az ő ostobaságát ismertesse meg vele: ne elegyítse 
magát a' korpába, ha meg nem akar motskoltatni. 

Gróf. Egyedül tsak a' szíves jó-indulat, és az ur haszna viszen 
arra, hogy minden utón módon szerentséjét elő mozdítani igyekeznénk. 

Fülöp. Se szívességekre, se barátságokra nints egy tsep szükségem-is. 
Gróf Ugy de a' Katitza reá állott az attya akarattyára. 
Fülöp. El felejtkezhetetté Fűzi Demeter uramról. 
Gróf Mit nem tselekszik a' leány, mikor a' feö Dámaságra mód 

adatik ? 
Jordán. Mit? talán ellenzi ötsém uram attyához mutatott enge

delmességét ? 
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Fülöp. Igen-is ellenzem, hogy az igazság és diszesség ösvénnyé 
kívül bátyám uram parantsolatinak engedelmeskedik. 

Geizt (Fülöpnek) Uram! 
Fülöp. Mit akarsz? 
Getzi. Kérem az urat tsak figyelmezzen egy két szómra. 
Fülöp. Nem, nem hallom tsak egy bötüjét-is. 
Getzi. Meg mondom. 
Fülöp. Semmit se mondgyon nékem. 
Getzi. Uram! tsak figyelmezzen, egyebet nem kívánok, lássa az 

«tán, akár mi tévő legyen. 
Fülöp. Nohát lássuk, mi sül ki belölle ? 
Getzi. Ideje már hogy fejtsem a' titkot: a' mit most lát az ur, 

nem egyébért tselekedtük minnyájon a' mint vagyunk, hanem hogy a' 
mit maga-is az ur feöképen kivánt hogy meg lenne, a' veres tengeri 
Bassa fiának személlyé alatt lappang Fűzi Demeter uram, a' kit a' mint 
tudva vagyon, leánya férjének nem akarja semmiképen Jordán uram. 

Fülöp. Ah! ah! 
Getzi. És én tolmáts képében Nyalka Getzi vagyok. 
Fülöp. Egészen meg újulok. 
Getzi. De kérem az urat, titkon tartsa még a' dolgot. 
Fülöp. Már is én megadom magamat, és az uj házasságra reá állok. 
Jordán. Hála légyen az Istennek, hogy már egyszer az egész 

világ eszére tért! láttya ötsém uram, nem akarta meg halgatni, jól 
tudtam én azt, hogy kifejtené ő veres tengeri Hertzegnek az ő voltát. 

Fülöp. Mindenkit helyessen meg magyarázott, meg eligedem; de 
hogy állandóbb legyen a' kötés, hivattassák elő a' város Nótáriusa. 

Jordán. Helyessen vagyon, hivattassák elő. 
Getzi. Én mindjárt előhívom őtet méltóságos uram; mert tsak itt 

lakik a' szomszédban. 
Jordán. Azonban mulassák magokat Felségtek, a' mig én meg 

írom a' contractust. 
Fülöp. Ugyan helyessen meg segítték kegyelmes uraimék az én 

.szándékomat, soha még eszembe se tűnt volna, hogy ezen dolognak ill 
tsufos vége légyen: ugyan azért nagy hála-adással veszem nagyságtok 
.grátiáját. 

Fejedelem. Örvendek Fülöp uram, hogy önnön magam mulatsága 
kegyelmednek nintsen szomorúságára: mindazonáltal ha valamire hasz
nált ezen furtsa találmány, azt mind Nyalka Getzinek tulajdonítsa, és 
köszönnye Fülöp Uram! (a Getzihez) magam-is azon leszek, hogy érdemes 
jutalom nélkül ne maradgyon fáradságod. 

Getzi. Alázatossan köszönöm Hertzegséged grátiáját. 
Fejedelem. Most tsak azt akarnám tudni, mitsoda szívvel veszi 

Jordán uram a' tréfát, ha észre veszi, hogy meg tsalatkozott remény
ségében ? 

Fülöp. Tudom, hogy nagy haraggal ellenzeni fogja a' leánya 
lakodalmát; de előbb nem kell tudtára adni, tsak mikor már Demeter 
uramnál lészen a' contráctus, az után akár mit tsinállyon, nem bánom. 
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Fejedelem. Gróf uram! talán nem tanátsos nékünk tovább itt 
maradnunk ? mert hallom, hogy Jordán Uram nagy haragú ember, ne 
talántán boszuját rajtunk töltse. 

Gróf. Azért bízvást maradgyon felséged, majd meg tsillapítom az 
ő haragját. 

Fejedelem. No lássa Gróf Uram, de én nem sokat tréfálok véle: 
ihol pedig, hozza már a' contráctust. 

Utolsó kimenetel. 
A' voltak, és Jordán. 

Jordán. No meg van már a' contráctus. 
Fülöp. De subscribálta é magát bátyám Uram? 
Jordán. Meg van minden, rajta a' nevem-is petsétem-is. 
Fülöp (megnézi a' contráctust.) 
Gróf. Jordán uram tessék tehát oda adni a' levelet Török ő Her-

tzegségének tulajdon kezével, és parolát-is kérjen Török ő Hertzegsé-
gétül: jelensége lészen ez, hogy se Török ő Hertzegsége, se Jordán 
uram bötsülete vesztése nélkül soha meg nem másolhattya a' szándékát! 

Jordán. No tessék tehát Hertzegségednek el venni a' contráctust, 
és parolát adni. — — 

Fülöp. Már tehát ő Hertzegsége és ő Nagysága bizonyságim 
lesznek, hogy ezen lakadalomra mint Jordán bátyám, mint Török ő 
Hertzegsége önként reá állottak. 

Gróf. Igen-is Fülöp uram, ezt én minden ember előtt kész vagyok 
meg bizonyítani — — de Jordán Uram! én ezen dologban egy kevéssé 
megütköztem; talán nem kellett volna annyira hirtelenkedni, ne talántán 
idővel meg tsalatassék az ur. 

Jordán. De uram! ember legyen az, a' ki engem meg tsallyon. 
Fülöp. Bizony pedig magam-is hamar meg tsalnám bátyám uramat. 
Jordán. Meg látnám én azt. 
Fülöp. íme! mi tagadás benne ? hiszen bátyám Uram maga magát 

tsalta meg. 
Jordán. Hogy, hogy ? 
Fülöp. Ugy hogy Fűzi Demeternek, mint Török ő Hertzegségének 

oda engedte a' leányát bátyám uram, a' nagy gondatlansága miatt. 
Jordán. Mit ? mit ? nékem álmát beszél ötsém uram, ón ebben 

semmit se tudok. 
Gróf. De Jordán uram, ebben én bizonysága leszek Fülöp uram

nak, 's helytelennek állítom előbbeni hirtelen rendelését, hogy Török ő 
Hertzegségének oda engedte a' Katitzát, ámbár nem ismerné őtet ki 
légyen. 

Jordán. No engem ne boszontsanak nagyságtok! én már oda 
adtam a' Katitzámat Török ő Hertzegségének, akár ki légyen. 

Fülöp Demeterhez. Nohát ugyan jól járt Demeter uram. 
Jordán. Mit ? 



ADATTÁR 351> 

Demeter. Én tehát minden kitelhető alázatossággal köszönöm 
Jordán uramnak hozzám való grátiáját. 

Jordán. Hát ki vagy te ? 
Demeter. Én az urnák érdemetlen veje Fűzi Demeter vagyok. 
Jordán. Ki a' házambul! én Török ő Hertzegségének szántam az. 

én Katitzámat — — más ellen protestálok — — add vissza a' con-
tráctust, másképen a' táblára viszem a' dolgot. 

Fülöp. Bátyám uram! legalább tsufot ne tegyen magábul az. 
egész város előtt; mert ha perre kell menni a' dolognak, ki tudódik 
kendnek minden bolondsága. 

Gróf. Bizonyára Jordán Uram nagy szégyent vall, ha meg tud-
gyák az emberek, hogy mitsoda Török hertzegnek adta a' leányát. 

Fejedelem. És még-is kend ellen mondatik a' sententia — — és-
ha egyébb nem volna-is, leg alább egy gavallérhoz nem illenék a' 
szaván meg nem állani. 

Jordán. Tehát mért nem mondották meg ezt nékem az előtt ? 
Gróf. De ki vehette volna észre ? 
Jordán. Hát már én nem leszek Mamamóki ? 
Gróf. Már Uram a' hol Török Hertzeg nintsen, ottan Mamamókit 

se keressünk. 
Jordán. De mért nem mondották ezt nékem az előtt ? 
Fejedelem. De hogy is mondottuk volna meg, holott mi-is későn 

vettük észre. 
Jordán. Hát már a' szegény Katitza nem lészen Hertzegné. 
Fejedelem. Most az egyszer ugyan nem lészen; de annak utánna 

talán még az-is meg lehet. 
Jordán. De mért nem mondották ezt nékem az előtt? 
Gróf. Ha az előtt mondottuk volna, talán el se hitte volna 

Jordán uram. 
Jordán. Ennek látom már, nem más az oka, hanem az az Isten

telen tolmáts — — de ugyan mért nem mondották ezt nékem az előtt ? 
Fülöp. Tsak hadgyon békét már ezeknek bátyám Uram, és az 

héjába való nagy poltzokra hágó gondolatokat elméjébül vesse ki, és-
egyszer eszére térvén, maga alatsony állapottyárul gondolkozzék. 

Jordán. Ugy de mért nem mondották ezt nékem az előtt? 
Gróf. Jordán Uram ! mért bánnya olly annyira az ur ? hiszea 

Fűzi Demeter uram egy bötsületes gavallér. 
Jordán. Jai! de mit használ, ha nem nemes ember — — oh de 

mért nem mondották meg ezt nékem az előtt ? 
Fülöp. De bizony eleget mondottam én bátyám uramnak, azt. 

maga se tagadhattya. 
Jordán. Ugy de mért nem mondották meg ezt nékem az előtt? 
Fülöp. Már héjába való minden szó szaporítása; hanem inkább 

készüllyünk a' lakodalomra, és ezeket bátyám uram tellyességgel felejtse eL 
Jordán. Könnyű bizony kendnek ötsém uram; mert kend ennek 

a' tréfának ostoba illetlen ki menetelét nem érzi: de bezeg érzem én,, 
és holtig el se felejtem: de már én-is ennek utánna okossabb leszek:. 
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ugyan ember legyen az, és jól felkösse az eszét a' ki engem ez után 
meg akar tsalni; de mért nem mondották meg ezt nékem az előtt ? (abit). 

Fülöp. És mindeneket alázatossan köszönök nagyságtoknak, és 
kérem, mivel nagyságtok segítségével ill szerentsés kimenetele vala a' 
•dolognak, hogy nagyságtok jelenlétével, ne terheltessenek diszesíteni, 
nem ugyan a' mostani módhoz szabott, hanem inkább tsekély, és parasztos 
lakodalmunkat. 

Vége. 

. 
Prológus ad Episcopum. 

1. Üdvözlünk téged Kegyes Püspök térd és fő hajtással. 
2. Tiszteljük atyai szent kezed ezer tsókolással. 
1. Vigasztalod szívünket, 
2. Vidámítod nyelvünket, 
1. Hogy kis játékunkra, 
2. Vig mulatságunkra, 
Uterque. Meghajtod méltóságodat. 

1. A' játék Jordán gazdát keservessen meg tréfálja, 
2. Mert régi sorsát nagyon vágyódván ő meg utálja: 
/. Bolond ez a vágyódás, 
2. Esztelen uralkodás; 
1. Mert gyüitött pénzében, 
2. És bötsűletiben 
Uterque. Tsorbát tett ez a' vágyódás. GRAGGER RÓBERT. 

rUZMICS IZIDOR LEVELEI FARKAS JÓZSEFHEZ. 
(Befejező közlemény.) 

Kedves Jósim! 

XXXVI. 

Panhalma April 23d. 1829. 

Régtől nem beszéltettük tollúnkat egymással, talán, mert vénhe
dünk, 's talán, mert te sinlesz, én bosszús vagyok; 's épen azért, a miért 
te megtisztelve lenni gondolsz. 'S a ki a dolgot távolról nézi, 's a belső 
szövevényeket nem tudja, veled eggyütt azt gondolja, 's azt gondolnám 
én is. Én külső fenségre soha sem vágytam; erről, a ki jól ismer, meg 
van győződve; sőt nemű nemű idegenségét érzem természetemnek min-


