
ADATTÁR. 

CSÁKTORNYAI »ERŐS AIAX ÉS BÖ*LCS ULISSES« CZ. MŰVE. 

A XVI. század énekmondóinál alig volt népszerűbb tárgy, mint 
a Trója-monda. Ezt bizonyítják a különféle feldolgozások Hunyadi 
Ferehcztől, Huszti Pétertől és a Lévai névtelentől. Ez a népszerűség 
magyarázza meg azt is, hogy Ovidius Metamorphosesehen a Trója
monda egy érdekes epizódja is magára vonta a figyelmet, mely szónoki 
előadásra különösen alkalmas volt, t. i. az Armorum indicium a XIII. 
•könyvben, (1—396. verssor), melyben Aiax és Ulixes azon versenge
nek, hogy érdemeinél fogva kit illet meg az elesett Achilles fegyverzete. 
A feldolgozás módja iskolai előadásra is önként kínálkozott, s valószínű, 
hogy a rhetorikai órákon szónoki versengést rendeztek, melyen egyik 
•deák az Aiax, másik az Ulixes szerepét vállalta magára. 

Talán innen jutott eszébe egy magyar énekmondónak, Csáktornyai 
Mátyásnak is, hogy magyarra fordítsa és kiadja. A Trója-mondával 
való kapcsolatra maga is utal fordítása elején, mikor azt mondja, hogy 
»igen sokan írták vészesét Trójának,« . . . de csalárd megvételét ő most 
nem énekli, mert arról mások már bővséggel énekeltek. 

Ha a latin szöveg iskolai előadását csak felteszszük, biztosan állít
hatjuk, hogy a Csáktornyai magyar fordítása csakugyan megérte azt. 
Ferenczi Zoltán említi a »Kolozsvári színészet és színház történeté «-ben 
(22. 1.), hogy a kolozsvári unitárius gymnasiumban a XVII. században 
•az iskolai előadások és nyilvános versenyszónoklatok csak oly szokottak 
voltak, mint a kolosmonostori jezsuitáknál, melyeken megjelentek a városi 
tanács, az előkelők és polgárok; többek között 1627 aug. 21-ikén 
«előadtak egy ilyen czímű darabot is; Ajax versengése Ulissessel, 
Achilles fegyverei miatt. Bernáth Lajos a Protestáns iskoladrámákról 
>(Bp. 1902.) írt érdekes tanulmányában (71. 1.) be is iktatja e művet 
az iskoladrámák lajstromába, nézetem szerint hibásan, mert itt csak 
rhetorikai gyakorlatról lehet szó, sőt az is valószínű, hogy ha magyar 
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nyelvű volt az előadás, akkor Csáktornyai fordítását adták elő, a mire-
csekély kihagyásokkal az csakugyan alkalmas is volt. 

A fordító életéről nagyon keveset tudunk. Nevét a versek fejébe 
foglalta be s ugyanott Mindszenti Benedek udvarhelyi várkapitánynak, 
Erdély dézsmabérlőjének s székely kamaraispánnak ajánlja művét. (Inclito 
et Generoso Domino Benedicto Mindszenthi Capitaneo arcis Vdvarhel ac 
Arendatori decimarum Regni Transsilvaniae, necnon Praefecto Camerae 
Sicvlicalis, Domino svo Matthiaas Csiakthornaeus dedicaabat fideliter). 
Hazája, honnan Erdélybe származott, a Dráva-Muraközben Csáktornya 
volt, így említi ezt »Regenten az Romai Feo Aszszonyoknac cifraság 
tilalmáról való perlódésec az Tanacz elót« (Kolozsvár 1599) ez. műve 
végén : »Az ki ez Éneket igy egyben rendelte, Czaktornya hazáya Dráva 
Mura kózbe«. De az 1591. év végén s a következő elején (»ezerötszáz-
kilenczvenkettőre fordulva«) Marosvásárhelyen van az említett Mindszenti 
Benedek szolgálatában, talán mint íródeák. Ugyancsak ebben az évben 
(1592) l és ugyancsak Marosvásárhelyen fordította le latinból (»Egy 
városban Maros mellett fordítác egybe«) Dedekind Frigyes »Grobianus 
et Grobiana« vagy »De antiqua morum simplicitate« ez. verses illem
tanát »Grobian verseinek magyar énekbe való fordítása« czímmel szintén 
versekben; itt lakik 1594 máj. 17-ikén is, a mikor Báthori Zsigmond 
fejedelem Tordán kelt oklevelében házát és egyéb birtokát minden adó
fizetés és más teherviselés alól felmenti: »Attentis et consideratis fideli-
tate et fidelibus servitiis nobilis Matthiae Literati a Chyaktornia nunc 
in oppido nostro Zekely Vásárhely commorantis, qui ipse nobis et huic 
regno pro locorum et temporum varietate summa cum animi sui prompti-
tudine et alacritate exhibuit et impedit ac in futurum quoque exhibi-
turus et impensurus est: domum ejusdem Matthie Literati in theatro 
dicti oppidi in Zekel Vásárhely in vicinitatibus domorum ab una providi 
Joannis Lakatos alias Maday ac relicte quondam Gregorii Mészáros par-
tibus ab altera in sede Siculicali Maros existentem, habitam, vel si tandem 
temporis in succesu ex hac domo, qua nunc commoratur, secedere et 
aliam domum sibi comparare in eamque migrare debebit, earn quoque, 
quam scilicet est habiturus, ab omni censuum, taxorum et contributionum 
etc. hospitumque condescensione, vineas item et agricolationes ipsius ab 
omni decimarum, nonarum et capetiorum pensione vita ipsius durante,, 
gratiose eximendas duximus etc«. Ugyanitt Mindszenti Benedeknek s a 
marosszéki tiszteknek és a marosvásárhelyi bíráknak és esküdt polgá-

» V. ö. Szabó K. (RMK. I. 340. sz. a.) 
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roknak megparancsolja, hogy ilyen adózásra Csáktornyait ne kénysze
rítsék.1 Koncz Józsefnek egy másik közleményéből2 az is megállapítható., 
hogy Csáktornyainak itt említett háza Marosvásárhelyen a vár mellett 
a Szent Kozma utczában volt. Ez az oklevél nemesnek mondja Csák
tornyai deákot, tehát vagy már korábban kapott nemességet, vagy 
nemesi családból származott. Ha Marosvásárhelyen háza, szőlője és 
szántófölde volt, valószínű, hogy itt állandóan le is telepedett, de életé
nek további folyásáról nincsenek adataink. 

Csáktornyai itt közölt művét három részre osztja föl, mint a 
bevezetés végén maga megmondja: 

Ez éneket azért három részre osztom : 
Elsőben az Aiax feleletit irom, 
Másikban Ulisses ok adássát mondom, 
Harmadikban Aiax halálát mutatom. 

Az I. részben tehát Aiax áll elő s tart beszédet »nagy hét bika 
bőrrel borított paisban«, hány tor gátja királyi származását, eldicsekszik 
hírneves őseivel, majd felsorolja a »szós« Ulisses bűneit annak igazolá
sára, hogy »az pais sem illik illy gyarló emberre, lopásra született 
néked balkezedre«. A II. részben Ulisses lép fel s szemét »az szék-
űlőkre kegyesen emelvén« elmondja, bölcs tanácsával hányszor mentette 
ki bajból a görögöket s tette végül lehetővé Trója elfoglalását; szemé
lyes vitézségére is untig elég példát tud elsorolni, úgyhogy a görögök 
neki ítélik a fegyverzetet. A III. rész Aiax haláláról szól, a ki »akkor 
nem birhata ennen haragjával, Győzetlen ereit meggyőzé bánattal« ; azaz 
éles tőrébe bocsátkozott. Az elmaradhatatlan tanulság zárja be az 
elbeszélést. 

A fordítás alapjául, mint már fentebb említettem, Ovidius-
Metamorphosest szolgált, s a fordító ezt elég híven követi, de a hol 
az nagyon szűkszavú czélzásokat tesz, nem elégszik meg ennyivel,, 
hanem ehelyett elmondja az egész történetet (1. pl. Sisyphos esetét 
54—64. v. s.). Versformául alexandrin-sorokat használ, hol páros, hol-
négyes rímekkel; de sokszor a rímekkel egyáltalában nem törődik. 

1 Az eredeti oklevél Marosvásárhely városi levéltárában 48. sz. a. 
Onnan közölte Koncz József a Figyelő XXVI. köt. 238—40. 1. Csáktornyái* 
Mátyás és Marosvásárhelyi Gergely irók életrajzaihoz« ez. a. A rendeletnek.. 
Mindszenti Benedekhez és a többi elöljárókhoz intézett részét nem közlú 
eredetiben. 

s U. o. 239. • 1. 
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Teljes czíme : IELES SZÉP HISTO- | RIA. | Két Görög Hertzeg- | RŐL, 
•ERŐS AIAXRÓL, ES BŐLCZ | vlifsefröl: Miképpen vetődtek, és perlettec az 
"Tá- | borban, Agamemnon Czaßar, és mind az töb | Görög Királfyoc 
-élőt, az erős vitéz | Achilles fegyuere, és hadi | ßerßama felet. | [Vig
nette : Egy vértezett lovas és egy gyalog katona], HELTAI GÁSPÁR 
MVHELLYÉ- | ben, Chriftus Wrunknac ßuletefe után. | az 1592. Eß-
tendőben. || 

2. 1. [Ab]-. INCLYTO ET GENEROSO DO-

minő Benedicto Mindßenthi, Capitaneo Arcis 
Vdvarhely, ac Arendatori Decimarum Regni 
Tranfsyluaniae, nec non Praefecto Camerse Si-

culicalis &c. Domino fuo dedicabát. 

CVI Ducum Achiuorum Caufantia bella dicabo ? 
Nominis aufpicio, vir Generofe, tui. 

Nam bene qui nomen Virtutum dotibus augens, 
Totum, Magnanima Dexteritate, geris. 

5 Eloquium pollens, Pietas, Prudentia, Recti, 
Talia, te talem nempe decere, docent. 

AEra quident ábfwmit tempus, fed tempore nullo, 
Virtutis verce laus celebrata cadit. 

Semper honos Virtutis érit, laudesq; manebunt, 
10 Donee erunt homines, Scecula donec erunt. 

Matthias Czákthor- j nseus. (| 

3 . 1. A2a: iGen fokán irtác vefiéfsét Troiánac, 
Vgy mint fő helynec egeß Afiánac, 
Es kihoz hafonlót nem találhattanac, 
Kinec maisát íoha nem is hallottanac, , 

5 Neue, hire nagyob mindez Világon is, 
Minden népec kőzőt nincz egy Váróinak is, 
Hire migh fen állót nagy volt magában is, 
De veßedelmeuel hirefseb fockal is. 

Czalárd megvételét én moft nem éneklem, 
10 Mert arról bőuféggel énekeltec hißem, 

Veßefse hallaísánac keués haßnat vélem, 
Haßnofsab dologra annál igyekezem. 

Lehet hogy annak is ő veßedelmerol, 
Soc példác iőhetnec mind az réfiegíégről, 

15 Mind paráznaíágnac meg bűntetefséról, 
Az Feyedelmeknec ő vifeléfekről. 
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Jeles példa mint kel elleníégnec hinni, 
Mint kellyen őnéki ayándékát venni, 
Akar mi Pribéknec hogy kel hitelt adni, 

20 Bathorfágnak menthen mint kel boczátkozni. 

Telnec de kőzelb is mind ezek előttűnc, 
De bódogok léfiűnc ha máfson tanólunc, 
Mert íenkinec ninczen oly pokol oráya, 
Ki máfnac ne légyen meg haßnalattyara. 

25 Olly bódog oráya fem efic fenkinec, 
Fogyatkozafsára hogy nincz valakinec, 
Tőb haßna fem efic fierenczétlenfégnec, 
Hanem hogy Tűkőre lehet egyebeknec. 

Ez Éneket azért két Gőreg Hertzegről, 
30 Az erős Aiaxról Telamon fiáról, || 

4A.[A2bJ: Es ékefen ßolo eßes Vlifsefről, 
Es azoknak irom vetélkedéfsekről. 

Troiát mert hogy czalác tiz Eßtendo vtán, 
Es keduóket tőltéc az nagy vér ontásban, 

35 Két felől tizen őt ßaz ezerén haluán, 
Es az felet hatuan hét ezerén haluán. 

Gőrőg két fő Hertzeg Aiax és Vlifses, 
Kinec mind az kettő igen bőczűlletes, 
Mindenic fő vitéz, de az Aiax erősb, 

40 Az Vlifses okosb, bőlcz, és mértékletesb. 

Eggyik is kéuánnya Achilles fegyverét, 
Máfsik is alittya ahoz méltób közit, 
Kit kéuánni nem mért, még eggyic Czáfiár is, 
Sem az foc Királlyoc kőzzűl czak eggyik is. 

45 Nem általlya kérni Aiax és Vlifses, 
Maísiknoc sem hadgya eggyik is olly kedues, 
Azért Agamemnon tőruént tamaßt kőztőc, 
Eggyiknec fem vetne iő Czáfiár közzűlőc. 

Ez Éneket azért három reßre oßtom, 
50 Elfőben az Aiax feleletit irom, 

Maiikban Vlifses ok adáfsát mondom, 
Harmadikban Aiax halalát mutatom. 

Rólla példa lehet vakmerő erkőlczről, 
Aiaxnac hertelen fúryac haragyáról, 

55 Az Vlifses mértékletes elméyéről, 
Okos bőlcz fióláfnac ő kőuetéfséről. || 
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5.1. A3a: Argumentum primae partis. 

VT cadit armipotens Troiae vaftator Achilles, 
Ipfacj; capta ruit duo poft quinquennia, Troia, 
Non alij Danaum, neuiriq; inceßit Atridce 
Orba fuo Domino, Pelidce pofcier arma, 
Netnpe fed Aiaci foli Telamone creato, 
Laerteq; venit tantce fiducia laudis, 
Difcutiuni Proceres medijs arbitria caftris 
Ac prior impatiens irce, fic incipit Aiax. 

OT leűluén rendel az fő fő Hadnagyoc, 
Az kőz rend fen áluán, mint vala ßokafoc, 
Aiax nagy haraggal álla elő ottan, 
Nagy hét Bika bőrrel boritot Paisban. 

5 Sygaeum Tengeri hegynec oldalára, 
A mely alat vala Gállyáknac álláfsa, 
Kiket czak az élőt ő meg tartót vala, 
Szemét kezét hánuán, igy lón kezdő ßaua. 

0 látod hißem eßt Juppiter mint vagyon, 
10 Aiaxal vetődic Vlifses nagy bátron, 

It holot nem régen Hector hartza ellen, 
Pillantani fem mért febes tüze ellen. 

De en hiba nélkül mentem vélle ßembe, 
Gallyakat gyutáftól meg óttam ellene, || 

Q![A3b]:\ 5 Nagy dolog ha még is engem Vlifséffel, 
Eoßue vetnec egy ßos és gyarló Emberrel. 

Olly kőnnyeb vgyan is az ßoual bayt vinni, 
A mely nehéz kézzel az hartzon czapkodni, 
En ßoual nem tudom, Vlifses fegyverrel, 

20 Mennyit en Fegyuerrel, ő annyit ér Nyeluel. 

Mi fiűkfég peniglen Vitézec fiámlálnom, 
Emberkedéfsemet élőtökbe hánnom, 
Magatoc láttátoc, vattoc bizonfágom, 
De Vlifses hogy ha mit próbált, fiámlállyon. 

25 Inkáb de kiczoda mellette is fogna, 
Sötét Etzakánál kit egyéb fem tudna, 
Vallom hogy Achilles vitézlő ßerßama, 
Erdememnec volna nem keués iutalma. 

Nemis már czak azzal gondolnéc annyéra, 
30 Mint hogy Aiax ellen az Vlyffes foghia, 

Kinec czak ßinte az is leß elég iutalma, 
Hogy Aiaxal vagyon ez dologból Sorfa. 
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Ottan ha vitezfég nem erdemleneis, 
Vitéztói maradót vitézlő fegyuert is, 

35 Kit vér fierént illet annac adafséc is, 
Vgyis engem illet, engem illeffenis. 

Bóczűlletesb vagyoc Királyi nemuel is, 
Vnokaia vagyoc mert Jupiternekis, 
Telamon az attyám, ki az Herculeffel, 

40 Troiat meg vőtte volt nem oly nagy erouel. 

Es ki az Iafonnac Colchis Szigetibe, 
Az arany Gyapyuért volt minden vgyekbe, 
Attyámnac peniglen Aeacus volt Attya, 
Ki az Pokolban is lelkeknec biraia. 

45 Nékie peniglen Iupiter az Attya, 
így Eoísőm azértan Iuppiter ez ághban, 

lA.fA^aJ: De é íe haßnalyon bátor ez dologban, 
Hanem Achillefis nékem attyámfía. 

Egy volt az attyámmal Achillefnec attya, 
50 Es az Peleuínak is Aeacus volt attya, 

Attyamfiét kérem vérnec iuffa fierént, 
Ki engemet illet igaz tőruén fierént. 

De vallyon mi kőzöd neked inkáb ebbe, 
Holot te vagy amaz Sifyphus nemzete, 

55 Ki Attiád ellen volt Anyádnac kőzőffe, 
's kit toluaifagáért Theíeus meg ölette. 

Illendő iutalma Pokol banis néki, 
Ki hogy kőueckel volt Meíter toluailani, 
Ottis egy oktalan ifionyű Kőfiiklát, 

60 Egy nagy magas hegynec tetejére forgat. 

Czak fiinte mikoron az tetőhöz iúthat, 
Alá ránttyác ifmet kezéből az Sziklát, 
Nagy fiőrnyen magátis vtánna tafiittyác, 
Abba megyén dolga őrőcké vgy tarttyác. 

65 Te is ládd ä maffén miképpen ragadofi, 
Báttyám Achillefnec iauain mint kapdofi, 
Nem hogy embereknél lenne ayándékod, 
De még Pokolbanis haliad mi iutalmod. 

Oly igen okofnac azért véliteké, 
70 Ki hogy hivattatnéc az Hadba kozzinkbe, 

Bolonda tőnt, miglen ki vőtte belőlle, 
Iámbor Palamedes, kit érthe el veßte. 
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Mert mikor foc féle Vadath fogna oßue, 
Vadakon ßantanä, Szántásba Sót vetne, 

75 Palamedes téue Fiát eleibe, 
Kisded Telemachuft, 's meg foghnéc az Eke. 

Jámbor Palamedes ottan meg ifmere, 
Kire mind addéglan boßßonkodec érte, || 

8.1. [A±b]: Mig hamis leuelet Priamus neuere, 
80 El arúltatásból ártatlanhoz kőlte. 

Nagy íumma Aranyat néki Sátorában, 
Vgyan ßolgaival titkon el áfsata, 
Ki Palamedefnec hiréuel fem volna, 
Aual ada ielt hogy ő árúlo volna. 

85 De thi álnokfágát ennec nem hiuétec, 
Hanem Palamedeft érte meg őlétec, 
Ollyan nagy fő Embert igy veßte el tőllűnc, 
Kinec moít halálán minnyáyan ßankodunc. 

Szegény Philoctetes miatta mint iára, 
90 Kinec velűnc létét mikor igen bánna, 

Miért hogy nállánál bőczűlletesb volna, 
Mint ä kinél volna az Hercules Nyila. 

Es hogy fiolgálnánac czak néki az Nyilac, 
Kic Hydra mérgéuel meg kenué valánac, 

95 Kiket az Hercules ő nékie hagyot, 
Teftamentumban mint Tárfánac ayánlot. 

Nagy eskűués alat nékie vgy hattá, 
Temetéfse hellyét fenkinec ne mongya, 
Kire az Vlifses mind addig fértatta, 

100 Miuel hogy nékűnc vgy iőuendőlue vala. 

Troiát mind addéglan hogy meg nem vehetnoc, 
Hercules Nyilait migh mellénc nem vennénc, 
Philocteteft azért fiükfég volt meg tudnunc, 
Herculefnec Táríát meg kellet kerefnűnc. 

105 Hazugsággal addig czelczapot kőrűle, 
Eot valamiképpen czak hogy el veßhefse, 
Ki vőtte belőlle hói légyen fekuéíse, 
Hogy hitit ne ßeghye, czak lábáual inthette. 

Jelenté mi hellyen mely lábbal fekuéfsét, 
110 Mingyárt az lábára ä Nyílban egy eféc, || 

9A.[Ba]; Gyogyúlhatatlanúl lába mérgehedéc, 
Nagy bűdőfség miat vtban el hagyatéc, 
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Czalárdfága miat kénlódic ßertelen, 
Azultátúl fogua mondhatatlan képpen, 

115 Kietlen Bárlángban mind éhen mind fiomyan, 
Hogy még Kőfiikla is indulna iaygáísán. 

Azért küísebbitet Gőrőgőc ecképpen, 
Mind emberfégtekbe és mind erőtőkbe, 
Kit meg őlettetuén kit fiánkiuettetuén, 

120 Néktec iob Hadnagytoc azoknál nem léuén. 

Prédál igy Vlifses, ez ő vitézfége, 
Kőfitűnc víj, mi vagyunc néki Ellenfége, 
Már hogy kedue ellen kételen iőt ide, 
Kic iobbac voltának azokat veßtette. 

125 llletthié ekés báttyámot ez Fegyver, 
A ki aßt tétetvén, hogy ő bolond Ember, 
Szántásba Sót vetett, éke kel ő néki, 
Fegyuertől irtozot, mi fegyver kel néki? 

Tőlem hanem azért ha meg tartanátoc, 
130 Attyámfi marhayát tőllem el fognátoc, 

Hogy nállánál előb és iő keduel iőttem, 
Minden vgyetekben hiuen emberkettem. 

Az Neftort is hogy ha ßoual meg haladna,. 
Soha nem hihetném hogy fiégyen nem volna, 

135 Hogy ő az vén Neftort vzőben el hattá, 
Meg czapkodot louán el veßni nem ßanta. 

Ninczen kétség ebbe, vagy penig ha volna, 
Ihol bizonfágom Diomedes rólla, 
Ki fokßor eßt néki vette ortzayára, 

140 Hogy olly félénc volna pirongatta rólla. 

c Embernek ő dolgát la mint nézik Menyből, 
Otis meg itilec hafsonlo .fiűkfégből, || 

10.1. [B*>]: Eo is hamar azon vefiéllyen meg efséc, 
Kitől máft nem fián volt, maga feyén teléc. 

145 Ot mikoron tárfafágot vuőltene, 
En érem, mikor hólt eleuen refiketne, 
Az en Paifommal be fedem fektében, 
Vgy tartam meg en ez veßettet az tűrben. (így!) 

Az ha nehéz, 's velem ha kedued vetődni, 
150 Jer mennyűnc ä hellyre Ellenfég ki hinni, 

Ot Paifom alat ä mint valál reßkes, 
Perlő dgyél ot velem, mint vitéz érdemes. 
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Reit nem vala futni, hogy fel ßabaditam, 
De reit fel kelnies, migh oda nem iúttam, 

155 Ki már febec miat czak fel fem (így) álhatót, 
En áluán érette, febefsen fúthatot. 

Czintalan az Hector gyakorta ki vtni, 
Az Isteneket is az Hartzra ki hozni, 
Valahoua térül igen rettenetes, 

160 Vgyan Embernek is, nem czak mint Vlyíses. 

Igen ki mikoron magát kezén hinne, 
Jo táuúl le vthém egy kővel az főidre, 
Hogy egyedül ualo Bayt kért is tőlletec, 
En vittam meg vélle, engem rendeltétec. 

165 Siettetec ackor engemet küzdeni, 
Siefsetec moftan az Fegyuert is adni, 
Meg nem győzetettem, Meg fem győzettetem, 
Mikor iímet kellec, ha leß illy Fegyuerem. 

Vlyfses mit haßnalt ackor fiós nyeluéuel, 
170 Mikor Troiáiac mind Vaffal mind Tűzzel, 

Gallyakra iőttenec 's mind Juppitereckel, 
Meg fem ielent ackor vitézlő nyeluéuel. 

De en mit haßnaltam láfsátoc bizonnyal, 
Ott forgottam ackor ezer Gallyatoknál, || 

\a: En emberíégemmel tartottam meg néktec, 
Kiknékűl haza is el nem mehetnétec. 

Válczátoc meg azon annyi Hoyótokat, 
Mert ha ßabad légyen vallanom igazat, 
Nem En eßt az Fegyvert, de ő kéuán engem, 

180 Bőczűleti nagyob neuekedic velem. 

Adgya Vlyíses is dolgát élőtökbe, 
Rheíus meg őléfsét vefse ezzel oßue, 
A kit meg olt veßteg fekűuő hellyébe, 
Még penig Etzakä titkon ä fötétbe. 

185 Rendből ki ne hadgya az Dolon Kémet is, 
Kit mint ollyan Kémet meg olt nehezen is, 
Es hogy ki lophatta Priamus Gyermekét, 
Helenuft, és Pallas Iíten aßßzony képét. 

Hafonlicza bátor ő vifelt dolgait, 
190 De mit ßoloc, néki miczoda dolgait, 

Nyiluán és látomáft ki nem viíselt íémmit, 
Sohúlt el fem hattá Diomedes kezét. 
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Ez hituán érdemért ha néki adnátoc, 
Az Diomedefnec iob reßßel tartoßtoc, 

195 Mettzene Sifyphus faizattya illy ennél, 
Ki titkon és lopua víj az Ellen léggel. 

Lenne ä belőlle ha neki adatnéc, 
S^ép tűndekléfsétől el arúltatneyéc, 
Titkos lappangásban mert ám meg láttzanéc, 

200 Ez vaftag Sisaktól nyaka meg rokanna. 

Az merő Peliás kopyánac neheze, 
Erőtlen kezeit le czűggefitetnéye, 
Az Pais fem illic illy gyarló emberre, 
Lopáfra fiűletet néked Ball kezedre. 

205 Czaluán egyebeket, maid magad meg czalod, 
Hogy é Sjerfiám alatt vefiéllyed keuánod, || 

12.1 [B2bJ: Kiben az Gőrőgec ha kedued tóltenec, 
Czak ragadományul ellen fégnec efnec. 

Am lásd, magad adnál fofitáfodra okot, 
210 Czak reád efnénec látuán az S^erßamot, 

Es futamodáíod kiuel vagy czak elfő, 
Illy nehéz S^erfiámba lenne igen kéfső. 

Roßßas im láttyátoc ez az en Paifom, 
Igen elczapkottác lyiggattác immáron, 

:215 Semmi nincz ép benne, más fiűkfég hellybe, 
De az ő Paifa wy és ép mindenbe. 

En nem tudom, ßoual mi ßukfeg vetődnűnc, 
. Ier vitézfégűnckel ebben meg látta ísunc, 

Ellen lég közibe kűldefséc é Fegyuer, 
220 A mellyünc meg hozza, illefse ä Fegyuer. 

Argumentum fecundae partis. 

PARS, Laertiadce reddit refponfa, Secunda, 
Dux vbi DulicMus parui natalia pendit, 
Et vix noftra vocat, quce non fecerimus ipfi, 
Inuenit AEaciden, muliebri ve/te negatum, 
Impetrat, in Soríes Agamemnone nata, Htetur. 
Legatur Priamo, Graios remoraíur ituros. 
Cum Pceantiade Thyrintia tela requirit< 
Pergamon explorat, iugulat Rhefum Comitesd; 
Dardanium Vatem capit, obuia fata recludit. 
Palladium capit cede fua, fatale notamen. 
Et quia poffe capi faciendo Pergama cepit 
Palma datur, fortisq; Viri capit arma difertus. |j 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXV. 
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13.1. Bsa: NAGY haraggal Aiax ßauat hogy végezé, 
Az egeß Sokafág melléye zendűle, 
Miglen az Vlifses álla eleikbe,. 
S^ép czendeß ortzáual nem háború ßinbe. 

5 De ßemet az főidre keuefség fűggefituén,. 
Es az S^ék vlőkre kegyeísen emeluén, 
Hogy vgyan fűgnénec fiáyától halgatua, 
Aitatos képpen igy kezde ßolnia. 

Ah bőlcz és hatalmas Gőrőg Feyedelmec, 
10 Ha az mint kéuántam eggyűt ti ueletec, 

Vgy engettéc volna az kegyes Iftenec, 
Az erős Achilles moft is élne néktec. 

Tudom ßep Fegyvere felet fem perlednénc, 
Hanem ő nékűnc f mi néki őruendenénc, 

15 Az kit hogy immáron halál el merítet, 
Kőnyuező ßemeit megtörlé é kőzőt. 

Oh inkább méltáabbn [így] é fegyuer kit nézhet 
Mint arra ki által é Hadba érkőzet, 
En attam éltébe az Fegyuert kezébe, 

20 Halála vtán hát meg várom érette. 

Rendel azért fiólván minden cikelyire, 
Hogy ékes fioláfom gyalázza elfőbe, 
Melly fiolgált tinéktec minden vgyetekbe, 
Kérlec, Wrának is ne árczon moft ebbe, 

25 Illendő peniglen, hogy az ő ßaua is, 
Kiuel moítan vgyét ótalmaza ő is, 
Czak annyiba légyen mint ő bőczűl raitar 
Sjoláfnac ereyét mert lám karhoßtattya, 

Dicziretesb iaua ninczen az Embernec,. 
30 Mint maga érdeme, kit ßerez neuénec, 

Eleinc érdemét ne véllyűnc mienknec, 
Kérkedni fem illik eßeuel őfsűnknec. || 

14A.[B3b]: Efféléuel azért hogy Aiax kérkedic, 
Nem ő érdeminec tulaidonitatic, 

35 S^erencze iádzáffa afféle Martalec, 
Még méltatlanoknac fiidalmára esic. 

Czak miuel hogy Aiax diczekedic azzal, 
Hogy aual nagyobnac tétefféc nálamnál, 
Noha tekintetét nem kereíséc azzal, 

40 De magaßtalhatnam enis magam azzah 
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Iupiter nekemis ßinte vgy nemzetem, 
Azon harmad ágon nekemis vgy Eofsöm, 
Azért Attyám Laertes Arceíius fia, 
Arceííus penig Iupiternec fia. 

45 Mag penig kőzzúlőc egy íem fiánkiuetet, 
Attyafi gyilkoffa eggyic fern leledzet, 
Anyámis peniglen Ifteni fő nemzet, 
Az Mercuriusnak vnokáya erezed. 

Amaßt hátra hagyom, nem méltó ok éhez, 
50 Vérről az itilet ne iarullyon éhez, 

Sem én fem az Aiax ne bizzunc Nemünkben, 
Erdeműnc mi voltát haíonlitczuc éhez. 

Rendit ha peniglen nézétec czak vérnec, 
Vagyon vitéz fia Pyrrhus Achillesnec, 

55 Ha az nem volna is él az Attya Peleus, 
Ezektől az Aiax nem tudom mi közős. 

Vagyon az Teuceris ollyan Attyafía, 
Ki egy az Aiaxal, de az nem kéuánnya, 
Mert abból iól érti nincz kőzi hozzáya, 

60 De ki többet fiolgált kőzőníéges ióra. 

Mint hogy azért fem az Nemefség it nem fogh, 
Sem Nemeíségbeli rokonfág it nem fogh, 
Hanem fiolgállatnak vagyon czak böczűye, 
Mely noha énnékem nem iútt mind eßembe. || 

15.1. /"J34a/.* Rendit mind az által az mint kőuethetem, 
Es elößer vgyan Achillefről kezdem, 
Tudgyátoc az Annya Thetys mint féltette, 
IŐuendő mondásból vefiéfsét értette. 

Eoltőztette őtet Aßßonynep ruhába, 
70 Küldötte az erős Szigetbe Scyrusba, 

Lycomedes Király leányi házába. 
Meg nem elmerhette Aiax is az Konttyba. 

Gyakorta érette hogy fápolodnátoc, 
Hói volna Achilles meg nem tudhatnátoc, 

75 En hozzá faidituán leléc okofságot, 
Scyrusban vők titkon, drága íoc ßep árút. 

Nem nyula Achilles Aßßony nép árúhoz, 
Mint ä tőb Aßßonyoc, és ä ßep Leányoc, 
De czak Fegyuernéműt kezde fogdofnia, 

80 Arra figyelmezni kezde minden kedue. 
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Jelét vűm czak arról hogy nem Aßßony volna, 
Mert termeßet válik elfő indulatba, 
Azért meg fiolitám: ö Thetyínek fia, 
Miczoda indítót téged ez dologra. 

85 Tartod mit eképpen vitézi feyedet, 
Mit kimilled tőllűnc te hires erődet? 
Kiuel ez Világon el teryed iö neued, 
Meg retten az erős Troia te ellened. 

Raitad ál meg hidgyed annac diadalma, 
90 Ierel tahat és ne kételkedgyél abba, 

Es igy fel geryeßtuen inditám az Hadba, 
így en dolgom azért néki minden dolga. 

Az erős Telephuft Myíia Királlyát, 
Kopya fán meg győzém, öklelem oldalát, 

95 De megkegyelmezéc könyörgő ßauara, 
Miattam romla meg az Thebe Várafsa. || 

IGA.fB^bJ: Nagy foc Troia korul való tartományoc, 
Általam holdlánac íoc erős Várafoc, 
Tenedus Szigete, Lesbus tartománya, 

100 Apollótól fundált erős Cylla Vára. 

Sirufnac Vároffa ßep alkotmányiual, 
Es Chryíe Vároíía nagy kazdagfágával, 
Lyrne Vároffa is hogy főidre tőretéc, 
En vezérléffemmel lőttenec mind ezek. 

105 Sőt hogy mind ä többit elő fe fiámlállyam, 
Kegyetlen Hectoris veßet én általam, 
Noha az Achilles lőtte meg az nyilai, 
Achilles iőt ide en okofságommal. 

Jőt idé kőzzinkbe en gerießtefemre, 
110 Fegyuert vöt kezébe az en intelemre, 

Tollem inditatot az czelekedetre, 
Hát czelekedete vtán néz fegyuere. 

Leg elfőbe mikor ößue gyűltunc vala, 
Az ezer és két fiáz Gályáual Aulisba, 

115 Es az indulatra tenger nem ßolgalna, 
Nagy foc ideiglen veßödnenc heába. 

Váraslo meg monda Diana haragyát, 
Hogy el nem mehetnénc kedue ellen onnat, 
Áldozni keuánnya ßep Iphigeniát, 

120 Agamemnon Czaßar ßep édes leányát. 
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Agamemnon mellyen mikoron buffulna, 
Es Attyai kedue ßertelenul fayna, 
En addig enyhitém ő fellegét arra, 
Hogy aßt meg engede közönséges ionkra. 

125 Noha magátolis erre talám hailot, 
Kit mind közönséges ßükfeg rá inditot, 
Mind penig Czáfiári Paßtorlag tanitot, 
Es Eoczőhez való buzgofág mozditot. || 

17.1. [C^J: leien ö fellege, bizonfágom maga, 
130 Nem elég az Attyát czak bírhatnom arra, 

De az Annyához is engemet kűldétec, 
Czuda okofsággal el hozam tinéktec. 

Aiax néktec ebbe mi haßnot töt volna, 
Iphigeniaiért hogy ha ő ment volna, 

135 Nem erővel kellett foghni, hanem eßßel, 
Moftis ot veßödnenc Aiax ereiuel. 

Ez vtán Troiába engem válafitátoc, 
Helena és az kéncz kérni boczatátoc, 
Mikor éppen állót még Troia Vduara, 

140 Vádoltam az Pariit mint vétke mutatta. 

Nagy fokßor meg hailot az Priámus raita, 
Antenorral eggyűt meg adni iaualta, 
De Paris ellenem fogát czikorgatta, 
Alig tartozót meg az ő tárfafága. 

145 Ezeket the magad láttad Menelae, 
Velem eggyüt voltál mint magad vgyébe, 
Mi viadalunknac ot volt el kezdéfse, 
Az elfő vtkőzet, nékem volt rendemé. 

Czelekedetemnec íoc volna beßede, 
150 Mennyit en ßolgaltam tiz Eßtendo közbe, 

Elmémmel kezemmel minden vgyetekbe, 
Háladatlanfágot nem itilnec érte. 

Nem volt deréc hartzunc első Ostrom vtán, 
Mind tiz eßtendeig fem vittunc valóban, 

155 Troiából fem iőttec derééképpen vgyan, 
Tized eßtendoben vittűnc mindis iobban. 

Ollyankor mi dolgod Aiax volt tenéked? 
Mint hogy erődnél nincz egyéb mefterféged, 
Mibe múlt mind tized eßtendeig erőd? 

160 Mert ha énnékem is mi haßnom volt kérded. || 



86 DÉZSI LAJOS 

18.1. [Cb]: Nagy ßorgalmatoffon vigyáztam mindenre, 
Ztrafác alláfsára alkolmatos helbe, 
Gállyác bomláfinac meg épitéfsére, 
Tábornac árkockal meg keritéfsére. 

165 Penig minnyáiunkat biztattam ßep ßoual, 
Ne vnnóc magunkat ennyi mulatáffal, 
Semmit se gondolnánc nehéz fáratfággal, 
Az köuetíégekben iártam iö valaßßal. 

Rea gondoltam hogy meg ne fogyatkoznán , 
170 Ehfégtől valamint hogy meg ne bántodnánc, 

Sakmánt fiolgáltattam az egeß Tábornac, 
Végéről elmeikettem el kezdet dolognac. 

Almába Iupiter az Agamemnonnac, 
Nagy fényiéc alat ielenéc Czáfiárnac, 

175 Hadgya el az Troiat, fiállya el alóla, 
Es haza kéfiűlőt hogy hirdettet vala. 

Ebben Agamemnont en nem vádolhatom, 
Mert ő lupiterrel athatt okot látom, 
De hogy eloßeris Aiax kéfiűlt bánom, 

180 El menéffen Hadnagy volt aßt boszonkodom. 

Fel ébreduén akor az én intéffemre, 
Meg tartoßtatatoc az el kéfiűlésbe, 
Félig meg vőt Troyát nem hagyátoc félbe, 
Vgy nem merűlétec ßornyu kifsebfégbe. 

185 Eoßue gyűtuén iímet Agamemnon bennűnc, 
Aiax fiégyenében czak némult kőzőttűnc, 
Az en tanáczomból lón egyenlő keduűnc, 
Troiát el ne hadnóc miglen fen ál feyűnc. 

Czak nékem kőfiőnnye Aiax tahát dolgát, 
190 Ha mit czelekedet volna is ez alat, 

En rántottam vißßa futtából ä lábát, 
Kiuel minnyáiunknac óttam gyalazattyát. || 

19.1. [C2aJ: Touábba, Miuel hogy aßt veti ßemembe, 
Hogy Diomedes volt pay tárfom mindenbe, 

195 Kiuel egy Sjerenczét kőuettem v gyembe, 
Aual inkáb diczir ha venné eßebe. 

Okot tárfafágra őmaga inditot, 
Ennyi ezer kőzzűl czak en mellém fogót, 
Hozzám figyelmezet, és hozzám halgatot, 

200 Mert kiki dolgában aytoz hafonlót. 
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Czak egy is koßtetec de üt nem kőuette, 
Tanaczát értelmét íenki nem keduelte, 
Az mi barátfágunc néki mi ellene, 
Vlyfses ha tartot s Diomedes oßue. 

205 Az ellenfég kőzőt ő vélle kémlettem, 
Sötét étzakakon Troiába ferkeßtem, 
Az Troiai kémet az Dolont meg fogtam, 
Mind titkockal oßue lelkét ki boczáttam. 

Mindent meg ßemleluen, 's ki téruén azomba, 
210 Rhefus Sátorába ballagéc azomba, 

Troia ótalmára ki ackor iőt vala, 
De kéfsén érkezuén kin rekedet vala. 

Eonnen Sátorában néki feyét véuém, 
Es fő fő emberit ßellel meg őldőklém, 

215 Melly győzedelemnek illy diczőfégéuel, 
Szekérbe vluén, meg iőuéc őrömmel. 

Rhefufnac louait Dolon kérni mérte, 
Vgyan étzakai kémléfnec tißtire, 
Ez fegyuert énnékem nem adnátoc érte, 

220 En ßolgallatómnál Aiax keduesb lenne. 

Azért hogy ezekből aßt ne vélhefsétec, 
Hogy czak titkon iártam volna ne hidgyétec, 
Sarpedon hadáual tudgyátoc meg vittam, 
Soc Lyciai vért kőzőttőc ontottam. || 

20.1. [C2bJ: En én kezem miat efék el Hadnagya, 
Az vitéz Cseraunus az en kezem mia, 
Alaftor, Chromius, Alcander ä mia, 
Halius, Noémon, é miat meg hala. 

Serénb mindeneknél Pheridamas vala, 
230 Es erős Prytanis, és Thoon meg hala, 

Charops, és Eunomus, és foc iámbor fia, 
Kiknek neuezetit czak Iften mondhattya, 

lm ennec ielét is láfsátoc meg raitam, 
Es czak vgyan fiómnac ne hidgyétec ottan, 

235 Mutata febeit mind kezén mind vállán, 
Eßt, vgy mond találtam ti néktec fiolgáluán. 

Czak egy kék íincz pedig Aiaxon mind eddig, 
Vérét nem hulatta ennyi eßtendeig, 
Vgy vagyon Gallyakért egyßer tufakodéc, 

240 Mert fenki érdemit aláznom nem illic. 
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Vallom aßt hogy ő is forgódot ackoron, 
De íok iö vitézec voltac ot az hartzon, 
Azért kőzőnfégeft magára ne vonnyon, 
De mainak is abban reßt tulaidoniczon. 

Lám ot volt Patroclus, kitől többet féltec,. 
Achilles neuéuel kitől el iyettec, 
Eo ßerßama raita azért el réműltec, 
Achilles neuere vißßa terűltenec. 

Hlyen kérkedéfed, ä hobt forgatod, 
250 Hogy te az Hectorral bayt vittál aßt mondod^ 

Itt az Agamemnont vallyon houa hagyod? 
Menelaus, enis keßec vóltunc, tudod. 

Czudálom hogy aßt is czak magadra hozodr 
Mert ahoz kilentzen keßec valánc tudod, 

255 Ha Sors néked hoßta, az te méltofágod, 
De meg fem férthetted, belőlle mi haßnod ? || 

2\.L[C3aJ: Ah mely nagy bánattal moft kenßeritetem,. 
Achilles vefiéfsét it meg említenem, 
Ki mikor fekűnnéc az ßomoru főiden, 

260 Keferues hólt teftét vállamra emelem. 

Láttátoc hogy hozam vállaimon ide, 
Ezen ßerßamaba léuén fel őltőzue, 
Vagyon hát teltemnek még annyi ereye, 
Hogy czak az ßerßamat birhafsam vií'selue. 

265 leien az ereye, ielen az elmeye, 
Ki eßt meg hálálni meg tudgya éltébe, 
E S^erßam mi voltát ki meg bőczűlhefse> 
Annac alkotáfsát az ki meg érthefse. 

Szinte azért bátor féltette az Annya, 
270 Es vgyan is azért reitue ápolgatta, 

Hogy czak préda lenne ő fia ßerßama, 
Kőuetkőznéc akar melly méltatlan Wra. 

De hogy képes volna az inkáb Gőrőgec,. 
Hogy ily drágalátos czuda ékefséget, 

275 Paraßt tudatlannac ti engedhefsétec, 
Ki még aßt sem tudgya Cimere mi feítéc. 

Okos tudós Embert illet ez ä fegyuer, 
Kin az Egh forgáfsa az el oßlot Tenger, 
Főldnec ßegeleti 's abban való fő hely, 

280 Ki ékefsittetet czuda mefterféggel. 
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Mikor aual vadolß, rauaßkottam volna, 
E hadba iőtemért tauaßtottam volna, 
Es ez alat kéísén hogy erkeßtem volna, 
Az Achilleft vádlód inkáb mind azokba. 

285 Illy táuoztatáfsom ha bűnös előtted, 
Hát meßebb reytezuén, Achilles búnöfseb, 
Kéísébfieri iőués, ha bűnös előtted, 
Nállamnál vtólb iőt Achilles bűnőfseb. || 

22.1. [CabJ: Nagy bűn az holtakat czak kárhoztatniis, 
290 Nem hogy még kéuánni érte iutalmotis, 

Kárhoztatod penig ßegeny Achilleítis, 
Hafsonló dolgockal, és nagyobbackalis. 

Othon tartoztatot Házafág fengeye, 
Achilleft Anyai buzgoíágnac kedue, 

295 Azoknac volt szűkfég kedueznúnc élőbe, 
Idő nagyob réfiét, lám ide tőltőttűc. 

Sőt ha ßinte vetéc, £em vétec annyira, 
Hogy kőz illyen nagy fő Emberrel mi volta. 
De mégis Achilleft az Vlyfses hoßta, 

300 Az Vlyffeít penig nem az Aiax hoßta. 

Vádol és ßidalmaz Palamedeffelis, 
Vádol és ßidalmaz abból titeketis, 
Rút dologé ha én be attam hamiffan, 
Rúttyab, ha ti meg itiltetec hamiffan. 

305 Oly ártatlan ha volt Palamedes abban, 
Tű tőttetec tőruényt bizonságból abban, 
Büntetésben tőruény de nincz az vádlasban, 
Es kárhoztatásban több bűn, mint vádlasban. 

Mind pedig hogy vádol az Philoctheteffel,. 
310 Azis en neuemről efsic kőzőnféggel, 

Lemnusban hagyatéc mert egy értelemmel, 
Hát feyenként vádol egynec vrigyiuel. 

Aßt én adám néki, vgy vagyon tanáczul, 
Hogy meg tartozneyéc hadtól és az úttól, 

315 Talám nyugodalmosb lenne fáidalmától, 
Kit hogy meg fogadót, üres még haláltól. 

Tehát hiú és haßnos tanáczot attam nékv 
Kiből vagyon moftis élete őnéki, 
Kit miuel hogy ioffok kérnec ielen lenni, 

320 Troia viuaffara ßukfeg hiuattatni. || 
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23.1. /CißJ: Tudom nem engemet Aiaxot kúlditec, 
Ki okofságáual el hozza tűnéktec, 
Ekés fióláfsáual meg enyhíti nektec, 
Faidalmát, haragyát meg kőnnyiti néktec. 

325 Hißem hogy Simois előb folhat vißßa, 
Troiahoz iarulhat Gőrőgec otalma. 
Előb fordulhat el Világ alkotmánnyá, 
Hogynem effélében Aiax haßnalhatna. 

Ißonyan haragßic Philoctetes, tudom, 
330 Átkoz kinec vége ßuneti nincz tudom, 

Ha en hozza megyec meg békellic, tudom, 
Oet meg engeßtelem mingy árt és el hozom. 

Az nyilackal egyút magáual el hoznám, 
A mint Troiai Ioft Helenust el fogtam, 

335 Kitől ez nyilaknac ily titkát meg tuttam, 
Es mint hogy aßt néktek meg nyilatkoßtattam. 

A mint az Pallafnac képét hogy ki hoßtam, 
Kit Troiánac reitec helyiből rágattam, 
Kiről ä iőuendő mondás aßt tartotta, 

340 Migh Pallas ben lenne Troia meg maradna. 

Semmit ezeknékűl nem tehettűnc volna, 
Ezekben peniglen Aiaxnak mi haßna? 
Hói reket ackoron maga hányó szaua, 
Mikoron ezeket Vlyfses próbálta. 

345 Czak magát egyedol hogy alittya iobnac, 
Hogy nem ő vifgálta reiteket Troiánac? 
Hogy nem ő ment által népén az Vártáknac? 
Hogy nem ő hághta meg Templumát Pallafnac? 

Szegény czak heába hányakodot volna, 
350 Az hét Bika bőrrel boritot Paisba, 

Troiát meg ne vegyem ha azon étzaka, 
Mellyen Pallás képét, én kezem ki hoßta. || 

24.1. [CjpJ: Integethetz azért az Diomedefre, 
Mutogathad őtet kifsebitéfemre, 

355 Az ő diczireti maradgyon ő benne, 
Nékem az ő reße ne ßolgallyon ebbe. 

Az Gallyaknál te fem czak Paifal valál, 
Te nagy fokafággal, en Diomedefsel, 
Eo is ha bőlcz embert fellyeb nem bőczűlne, 

•360 Ereihez képeit ßabadon kérhetne. 
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Kérhetnec többen is ereyekhez képeit, 
Mint Creta Királlyá, erős Idomeneus, 
Auagy Cretabeli Hertzeg Meriones, 
Auagy az kegyetlen vitéz Eurypibus. 

365 Touábba, kérhetne az Menelaufis, 
Iámbor mértékletes, az máfic Aiax is, 
Andremonnac fia, az vitéz Thoas is, 
Mind ez által tollem hallgatnac ezek is. 

Halgatnac en hozzám, mert iol értic magoc, 
370 Hogy az eßes ember légyen méltofágosb, 

Hogy eß az erőnél mindenkoron haßnosb, 
Bőlcz tanácz az Kardnál fockal foganatosb. 

Ot nállad az erő, eß nélkül mi erő, 
Erődnec en tollem adattatic vdő, 

375 Az te viuáfsodra tőlem fűgh az vdő, 
Kiről Agamemnon en velem végező. 

Raitad tagok vannac, nállam elme vagyon, 
Tagoknak biráfsa, az elmétől vagyon, 
Te czak kézzel ßolgalß, én kézzel elmémmel, 

380 Erő elme nélkül mint fa gyümőlcz nélkül. 

Nám mennyiuel nagyob az Kormányos mefter, 
Az töb euezőknél, bőczűletesb mefter, 
Mennyiuel az Hadnagy, főbb kőz legénnél, 
Vlyfses annyiual Aiax érdeménél. || 

25.1. [Da] ; Azért, oh hatalmas Gőrőg Feyedelmec, 
Ti virraßtotokrol meg emlekezzetec, 
Iö hiw ßolgallattyat moft meg tekinczétec, 
Tefséc meg hozzáya hálaadó keduetec. 

El kőit már az munka, az en munkám által, 
390 Ioffok akadállyit meg győztem, gondommal, 

Troiát már meg vőttem, az tudomannyáual, 
Mint kellyen meg venni, ä fáratfagáual. 

Vtólfóba kérlec, hatalmas Gőrőgec, 
Reménfégünc fierént Troia romlaísáért, 

395 Az Pallás képénec ki ragadafsáért, 
Az bőlcz szolgallatnak fiűkféges neméért. 

Sőt ha valamikor, még Hadat vélnétec, 
Kit mi bölczeféggel kellyen viffelnetec, 
Kérlec moft en róllam meg emlekezzetec, 

400 El múlt és iőuendő ßükfeget nézzétec. 
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De ha tellyeíséggel czak engem nem neßtec, 
Sok iő ßolgalatom és ha meg vetitec, 
Fel mutatuán nékic az Palláfnac képét, 
Monda: Már akar czak ennec engedgyetec. 

Argumentum tertiae partis. 

EXardens ira, rabiem fibi colligit Aiax, 
Quöd non Aeäcidce armorum potiatur honore, 
Inuictumq; virum vincit furor, arripit enfem, 
Et mox qua patuit ferro, in prcecordia condit, 
Vita cruore fugit, rubefactaq; Sanguine tellus, 
Purpureum viridi gignit de cefpite ßorem. \\ 

26.1. [Db]; ECképpen Vlyfses ßauat el végezuén, 
Az Hadnagyoc lonec mind egy itiletben, 
Az bőlcz ékes fiolás meg tetzéc mi legyen, 
Ily drága fegyuernec az el nyeréfsében. 

5 De ám fiőrnyű dolog Aiax hogy meg érté, 
Hogy az bőlcz Vlyfses az fegyuert el nyerte, 
Oly kegyetlen dűhős haragban Ion érte, 
Hogy keß len élténec végét vetni érte. 

Im ä ki az élőt bayt vitt az Hectorral, 
10 Hartznac állót és mind az Troiaiackal, 

Ackor nem birhata Őnnen haragyáual, 
Győzetlen ereit, meg győzé bánattal. 

Czak meg fem nyugouéc, ő torit ragada, 
Talám eßtis kéri az Vlyfses, monda: 

15 Sayatom immár ez ha Vlyffes, hadna, 
S^olgály édes thőrőm vtólfo órámba. 

Ah ki fokát ittál Ellenfég vérében, 
Moft meg réfiegedgyél Wradnac vérében, 
Hogy fenki Aiaxot ő keményfégében, 

20 Más meg ne győzheffe ő nagy ereiében. 

Aßt hogy ki monthata reá boczátkozéc, 
Melybe burula az thőr vgy rá fekuéc, 
Kezéuel ki venni nem lehete elég, 
De ä febes vértől az thőr ki tolyatéc. 

25 Bőuen az zöld pá fit ot meg verefsűle, 
S^ép ßederyes ßinu Liliomot therme, 
Kinec bizonfágul meg tettzic ä iele, 
Az Aiax neuénec az elfő bőtűie. 
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Az Gőrőg ige iit iáit mond Magyar nyeluen, 
30 Ki ot az virágon tetízic keferueffen, 

Kiről minden ember tanulhat éltében, 
Ki vakmerőképpen bizic ereiben. || 

27A.[D2a]: Tanulfág ßep vagyon ez Hiítoriában, 
Ki igen fiűkféges élet follyáfsában, 

35 Ielesben az főfő rendeknec dolgában, 
Kiket Isten elől rendelt, Méltofágban. 

Fő két feiedelem verfenkedic ebben, 
Eggyic hiúén magát vakmerő erőben, 
Máfsic okoskoduán Tanáczos elmében. 

40 Vége megmutattya mi haßon mellyikben. 

Igen nyughatatlan Áiax és hertelen, 
Haragya vakmerő, ßaua kérkedeken, 
Az Vlyfses czendeß, mértékletes igen, 
Mellyen elmélkedő czelekedetiben. 

45 De még állattyais czendesb őnékie, 
Mert minec előtte ßolnia kezdene, 
Gondolkodóképpen fűgyelmez az főidre, 
Es elmet kegyeffen tekint Sjék vlőkre. 

Erre tanit azért az Paris x példáya, 
50 Kin Eghnec forgáffa, tőruény czináláffa, 

Várafoc viuaísi volnánac meg irua, 
Hogy é kettő volna Feiedelmec gondgya. 

Legeltetni népét igaz tőruényeckel, 
Es bőuelkettetni tudós embereckel, 

55 Békefség idein, hadról gondolkodni, 
Tőruénynec rontoiát hadat táuoztatni. 

Identic penig aßt Hercules nyilai, 
Hogy az nagy dolgoknac az ő el kezdeti 
Fő emberek nékül maradnac czak semmi, 

60 Azért, Herculeíec fiűkfégeísec lenni. 

Troia hogy peniglen ottan el kőit volna, 
Mihelt Pallás képe el veßtetet volna, 
Ielenti, az honnan Bölczefég ki fogyna, 
Ellenfégtől annac nincz meg maradáffa. || 

28.1. [D2b]: Emberi gyarlofág Aiaxról ielenic, 
Erő tanácz nékűl veßetnec muttatic, 
Magát meg győzhetni, nagyobnac mondatic, 
Hogy nem ellenféget győzni, aßt itilic. 

1 így! Valószínűen sajtóhiba Pais helyett. 
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Rend szerént ezeket ki egybe foglalta, 
70 Neue vers feiben ninczen el titkolua, 

Ezer, őt ßaz, kilentzuen kettőre fordulua, 
Euel fiolgallattyát Wránac aiánlya. 

Soli DEO Gloria. 
Közli: DÉZSI LAJOS. 

A MAGYAR SZÍNÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ KASSÁN ÉS 
MISKOLCZON. 

Az alább következő tizenegy okmány szerű kézirat — egy szerző
désen és egy hivatalos jelentésen kívül kilencz levél — melyeket Kassa 
város levéltára őriz, nagyobb részt az 1818. évből valók, és érdekes, 
új világot vetnek a Pestről 1815-ben vidékre szoruló második magyar 
színjátszó társaság vándorútjára, küzdelmeire. Eddigi ismereteinket, melyeket 
nagy részletességgel és pontossággal összefoglalt színészetünk történeté
nek nagybecsű monographiája, Bayer Józsefnek A magyar játékszín 
története ez. műve, ezek az új adatok egy fontos epizóddal egészítik ki. 
Bayer műve alapján, rövidre fogva, adjuk az előzményeket. A helytartó
tanács ridegsége, melylyel 1915-ben »ad acta« tette Borsod vármegye 
kérését, hogy a fővárosi »Nemzeti Theatrom« nevével ékeskedő színházban 
a magyar társaság a némettel fölváltva játszhassak * — elűzte magyar 
színészeinket, s azok épen Borsod vármegye jóindulatából egy időre 
Miskolczon telepedtek le. Itt a Murányi és Benke vezetése alatt álló 
színtársulatot, a melynek tagjai között volt Déryné is, Szrógh Sámuel városi 
tanácsos, Miskolczy György főpénztárnok és Eröss József főszolgabíró igaz
gatták, nagy lelkesedéssel és önzetlenséggel; buzgóságuknak s a társaság 
igyekezetének meg is volt hatása: nemcsak anyagi ellátásuk volt biztosítva, 
hanem kedvező fogadtatásra találtak a város úri családainál is.2 

Miskolczról 1816-ban, majd 1817-ben rövid vendégszereplésre átrándult 
a társaság Kassára, s itt is oly szeretettel fogadta a nagyrészt németajkú 
lakosság, hogy a kassai színház bérlője, gr. Péchy József, 1818 közepén el
határozta, hogy a német színészek helyett a téli évadra megnyeri 
Kassának a miskolczi magyar színtársulatot. Még áldozatoktól sem 
riadt vissza: a színházat ingyen akarta rendelkezésükre bocsátani. 
Erre a tervre vonatkozik a közölt okiratok közül az első kilencz. 
A mint a 4. számú bizonyítja, a gróf és a társulat igazgatósága a 
vendégszereplés ügyében megegyezett s megállapodásaikat szerződésbe is 

1 Bayer, A magyar játékszín tört. I. 410 1. 
ä U. ott 545. 1. 


