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SIMÁI KRISTÓF .IGAZHAZI.-JA.

I.

Simái Kristóf azon írók közé tartozik, kik kitartó lelkesedés
sel munkálkodnak a nemzeti irodalom emelésén, de csekélyebb 
tehetségekkel lévén megáldva, csak saját koruk napi igényeit elé
gítik ki müveikkel. A  magyar irodalom különösen a múlt század 
utolsó és a jelennek első tizedeiből matathat fel számos ily köz
munkást, midőn magyarul írni is érdem volt. Ekkor élt és mun
kálkodott sikeresen Simái is. A nem sokára bekövetkezett jobb 
kor azonban teljesen elfeledte nevét és müveit. De az irodalom- 
történetnek nem szabad őt feledni; mert Simái működése nálunk 
a dráma- és a szótárirodalom terén, kifelejthetetlen mozzanat 
mind a két irodalmi ág fejlődésében.

Simái Kristóf 1742-ben született Komáromban, x) s ugyanott 
végezte nagy részben tanulmányait is. 1765-ben a kegyesrendbe 
lépett s a szokásos próbaidőt Privigyén töltötte ki. 1768 és 69-ben 
Nagy-Kanizsán találjuk, mint a latin grammatica tanárát. Ezután 
Nyitrán elvégezte a bölcsészeti tanfolyamot, majd ismét folytaíta 
tanítását Kecskeméten és Kalocsán. Erre theologiát hallgatott, s 
aztán Pesten, majd másodízben Kecskeméten ékesszólástant és 
költészettant adott elé. Itt 1778-ig maradt. Ezen időtől fogva öt 
éven keresztül Kassán elemi iskolai és rajztanító volt., majd egye
dül rajztanító 1791-ig. Ekkor átment Körmöczbanyára, s ott 
1829-ig, tehát 38 évig tanította a rajzot és az építészetet, és pedig, 
mint suffragiumában olvashatni, «mindig teljes egészség és köz- 
helyeslés mellett#. 1829-ben előhaladott kora miatt kénytelen volt 
nyugalmaztatását kérelmezni, mire már előbb is sürgették a fárad
hatatlan aggastyánt barátai és tisztelői, de mit ő tenni nem akart, 
míg ereje engedi. Kérelmét, teljes évi fizetésének föntartása mel
lett, teljesítették; a magyar király pedig arany érdempénzzel tün
tette őt ki. —  Életének utolsó négy évét jobbára Selmeczbányán

1) Horányi hibásan teszi Simái születési évét 1744-re, mert ez 1833-ban 
91 éves korában halt meg. L. Scriptores Piaram Scholaram etc. Budae, 
1809. II. 672.
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töltötte, soha nem Bzünő irodalmi munkásság mellett. 1833. 
julius 14 én szélhüdés érte, melynek áldozata is lön egy rövid 
óra alatt.

Ez Simái életének váza. Csendes, zajtalan munkásság ezen 
hosszú életnek fő jellemző vonása, s csak egy szenvedélye van : a 
hazaszeretet, mely fáradhatatlan tanításban és irodalmi munkál
kodásban nyilatkozik.

Simái már kecskeméti tanársága alatt írt színmüvet, melyet 
tanítványai által adatott elé. Mint maga ír ja : «Számosan ja  val
lották jelenlételeikkel.* Ezt a színmüvet aztán ki is adta « Mester
séges Ravaszság* czím alatt, 1775-ben. Előszavában a többi között 
így szól: «Első zsengéje vala ez igyekezetemnek, mellynek, hogyha 
betsét fogom látni, azon lészek, hogy többeket ’s jobbakat is 
mulatságodra szerezhessek.»

Ezen ígéretét Simái Kassán váltotta De, hol B. Szabó Dávid-, 
Bacsányi- és Kazinczyhoz csatlakozván, öt újabb darabot adott, 
melyekkel kiválóan az akkor keletkezett magyar színpadon töre
kedett érezhető hiányt pótolni.

Simái színmüvei a következők:
a) Mesterséges Ravaszság. Vígságos Játék, melly a múlatsá- 

gokban gyönyörködőknek kedvekért szereztetett, és kibotsátatott. » 
Név nélkül. Pesten, 1775. —  A mü öt szakaszból áll, melyek 
kimenésekre oszlanak. Fordítás-e vagy eredeti, eddig nem tudom ; 
valószínűbb az első.

b) A váratlan Vendég. Vígságos Játék, három felvonásban. 
Prof. Simay (!) Kristóf által. —  Megjelent a Magyar Museumban 
(Pest, 1788, 89), felvonásonkint. —  E darab Plautus után készült, 
mint előszavából láthatni, és pedig annak «Mostellaria» czímü 
műve után.

c) Igaz-házi, egy kegyes jó  atya. Múlatságos Játék Öt fel
vonásban. Szerzette Simái Kristóf, k. o. p. (kegyes oskolabéli 
pap). —  Kassán, 1790. Budán is, ugyanakkor. —  E darabról alább 
bővebben lesz szó.

d) Zsugori, telhetetlen fösvény ember. Víg- Játék öt felvonások
ban. Mellyet Simái Kristóf, k. o. p. ama híres frantzia költő, 
Moliére után készített. —  E mü Endrődy Magyar Játékszíne első 
kötetének második darabja (Pest, 1792).

e) Házi orvosság. Víg Játék három felvonásban. Mellyet Simái 
Kristóf, k. o. p. Weise (? ) utánn készített. —  A magyar Játékszín

Digitized by o o g le



SIMÁI KRISTÓF «IGAZHÁZI»-JA. 683

negyedik kötetének negyedik darabja. —  Weise valószínűleg 
Weisse helyett áll.

f) Gyapai Márton, féleség-féltő gyáva lélek. Mulatságos játék 
három felvonásban. Simái Kristóf, k. o. p. által. Budán, 1792. —  
Minden valószínűség szerint szintén fordítás; de eredetijét eddig 
még nem ismerem.

A színműiráson kívül Simái szótárirással foglalkozott. E téren 
maradandóbb érdemeket szerzett magának. 1808— 10. jelent meg 
^Végtagokra szedetett Szótára-a 2 kötetben, Budán. Rímtár akart 
eredetileg lenni, de mint ilyen hasznavehetetlen, már csak azért 
is, mert azóta sokat változott és fejlődött a magyar rímtan. Annál 
becsesebb azonban a felölelt anyag és számos, másutt meg nem 
lelhető szó miatt.

Ezenkívül maradt Simáitól kéziratban egy szótár, melyet ő 
maga «Nagy Szótára-nak nevezett. Kár, hogy nem egész, s hogy 
nem jelenhetett meg. Csak N-ig tisztázhatta le a munkás ősz, azon 
túl egyes levelekre van írva. Ezen szótár roppant gazdag. Az aka
démia zsebszótárát készítő bizottság használta munkálkodásában.

Élete végén még egy mondhatatlan öröm várt Siraaira. Az 
újonan keletkezett akadémia levelező tagjának választotta. Evei 
súlya daczára is lejött ekkor Pestre, hogy jelen lehessen az augusz
tus 28-án és 29 én (1832) tartandó nagy gyűlésen, s hogy láthassa 
a valóságban, miért hosszú életén át, mint annyi más, fáradott és 
epedett. —  Szerzetestársai megindúlva tekintettek rá, ki «egy 
elmúlt homályos kor egyik világító neve vo lt: de egy derültebb 
korban világa elhúnyt#.

Simái felett Toldy tartott emlékbeszédet (Emlékbeszédei, I. 
17— 26).

II.

Simainak legnevezetesebb színmüve « Igazházi#. E darabot 
Toldy eredetinek tartotta. «Az első eredeti darab#, így szól, miután 
röviden vázolta a magyar színügy küzdelmeit, «mely színre jutott, 
a piarista Simái Kristóf Igazházia volt, melylyel Bessenyei Philo- 
sophusa, és Endrődynek Dugonics után dolgozott Arany Pereczei 
vetélkedtek. A  többi darab mind fordítás# sat.*)

* *) A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. 
2. kiadás, Pest, 1867. — 451. 1.
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684 ERDÉLYI KÁROLY.

Toldy azonban tévedett, mert «Igazbázi* egy német víg
játéknak meglehetős bű fordítása. Már Endrődy is említi e z t :
• Igazházit fordította Simái Kristóf.# —  A darab két czimén fordul 
elő, olgazbázi, egy kegyes jó atya», és «Igazházi, a jó polgármes
ter* czímek alatt; mindkettő megfelel a darab tartalmának, de az 
utóbbi némileg a német eredeti czímhez ragaszkodik. —  Dux 
Adolf, úgy látszik, ismerte a német müvet; szavai azonban épen 
nem határozottak.1) A Gyulai drámatörténeti előadásairól kiadott 
kőnyomatú ívekben az eredetit: «Der treue Bürgermeister*-nek 
mondják; ez téves, mert ennek «Der Bürgermeister* a czíme, és 
szerzője A. F. Gráf von Brühl.

Brübl Frigyes Alajos gróf, a hírhedt miniszternek legidősebb 
fia. 1739-ben született Drezdában. Miután sokat utazott, s jó  ideig 
mint katona szolgálta az osztrákokat, majd pedig Szaniszló lengyel 
királyt, —  1785-ben alsó-luzácziai jószágára, Pförtenre vonúlt 
vissza, hol zenével, tudományos és drámai munkássággal töltötte 
idejét. Meghalt 1793-ban Berlinben, Müvei: Theatralische Belusti- 
gvngen, Dresden, 1785— 1790 (többnyire franczia minták után); 
(névtelen). A párról, Pförten, 1786; francziára fordította Meissner 
Alkibiade8ét, sat. —  «Das Findelkind* czímü darabját is lefordí
tották magyarra, « Talált gyermek* czím alatt.

Mi a «Der Bürgermeister* czímü darabját illeti, erről kevés 
jót mondhatni. Aligha arathatott valamire való sikert a németek
nél, kiknek ükkor már remek színirodalmuk volt. Az egész nem 
egyéb egy beszélgetésekbe öltözött históriánál. Van mindazáltal 
bizonyos vonás a főhősben, mely a népi közönség előtt kiválóan 
kedvessé teheti: s ez törhetetlen igazságérzete, melyet egykoldús- 
sál szemben is teljesen érvényesít.

Ez, s hogy Simáinál a fordítás gördülékeny s a nyelv sok
szor igen élethü: nézetem szerint különösen oka annak, hogy a 
kezdő magyar színpadon « Igazházi* annyi sikert aratott. Mert 
egyéb jó tulajdona a magyar darabnak sincs, s hiányzik belőle 
még az is, mi talán maga is kedveltté teheti vala a közönség előtt, 
s minek hiányát a magyar közönség nem szívesen nézte e l : a tel
jes magyarosítás. Simái darabjában csak a nevek magyarok, a 
viszonyok azonban néha idegenszertiek, légtől'bször színtelenek, 
épen mint a német műben.

1) «Aus Ungam» czímű művében 1. a magyar színiigy történetét.
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De lássuk körülményesebben • Igazházi* viszonyát ere
detijéhez.

A német darab meséje a következő. Első felvonás. Nehány 
rabló arra kényszerít egy koldúsfiút, hogy világítson nekik egy 
templomban, melyet ki akarnak rabolni. Míg benn időznek, a 
templom másik oldalán Heller, verbunkos katona, ki kissé ittasan 
jő a korcsmából, beleütközik Gotthelf koldusba. Heller ettől meg
tudva, hogy előbb katona volt, megmaradt pénzével megajándé
kozza s fogadást teszen magában, hogy ezentúl jobb lesz. —  A rab
lók jönnek zsákmánynyal megrakodottan. Nem tudva, hogy a 
közelben Gotthelf fekszik, elárulják találkozásuk helyét. —  Hen
rik, a koldúsfiú, jő  atyjához, egy kehelylyel. Egymást felvilágosít
ják a rablók iránt, s Henrik kötelességévé tétetik az esetet a ható
ságnál följelenteni. Beszélgetés közben Gotthelf elmondja fiának 
élettörténetét; hogy azon városba való, melyben jelenleg időznek, 
s még egy tesvére van; hogy vásott és kalandvágyó természetétől 
ösztönöztetve Erancziaországba ment katonának, itt azonban igen 
szerencsétlen vo lt ; hogy aztán Hollandiába vetődött, itt kapitány
ságig vitte, megnősült, de esztelen pazarlás miatt tönkre ment, 
neje bujában halt meg, ő maga megsebesült a harczban s fogságba 
esett; ezalatt béke köttítvén, egész csapata elbocsáttatott; ő maga 
ennyi csapás után már csak egyetlen fia látása után vágyódott; 
útközben rablók utolsó pénzétől is megfosztják, de fiát megtalálja, 
kivel sok viszontagság után szülővárosába ért, hol fivére magas 
tisztviselő. —  Rendőrök keresik a rablókat. Gotthelf a hatósághoz 
küldi fiát. —  Britzstein hadnagynak Heller elbeszéli éjjeli esetét, s 
viszont a hadnagy elárulja, hogy a polgármester leányát akarja 
megszöktetni, anyja tudta és beleegyeztével.

Második felvonás. Blasdorf polgármester Gáspár szolgájával 
való beszélgetés közben kitűnő igazságérzetéről tesz tanulságot. 
A hivatalos szolga jelenti az éjjeli templomrablást. —  Gáspár 
elárulja urának, hogy leányát meg akarják szöktetni. —  A városi 
jegyző a polgármesterrel beszélget az éjjel történtekről, mi kegyet
len és gyáva jellemet tűnteti ki. — A polgármester nejének köz
vetve tudtul adja, hogy tudja, miben törik fejőket, de meg fogja 
tudni akadályozni. —  A  polgármesterné gyalázkodik férje ellen, 
míg leánya bánkódik. —  Heller jelenti, hogy az esteli menésre 
minden kész, mit a polgármesterné örömmel, leánya bánkódva 
hall. —  Julis, a leány, Hellerrel való beszéde által rábíratva, elbatá-
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6 8 6 ERDÉLYI KÁROLY.

rozza, hogy mindent megvall atyjának. Atyja szolgájának meg
parancsolja, hogy értesítse őt, ha atyja eljő a hivatalos szobából. 
Gáspár, a szolga, egy monologban keményen jellemzi a polgár- 
mesternét, mit ez, közbe jővén, meghall; egy ideig dúl-fúl, de 
aztán jobbnak látja pénzzel megnyerni a szolgát. Ez látszólag 
beleegyezik a megvesztegétésbe, de úrnője ellen akar azért azután 
is dolgozni. Heller jő s a polgármesterhez kívánj * magát bejelen
tetni.

Harmadik felvonás. Henrik, a koldúsfiú, a polgármester e lő tt; 
a jegyző többet óhajtana tudni, mint a mennyit a fiú vallott; 
Henrik nagy nyugtalanságot ébreszt mind két férfiúban az által, 
hogy elmondja, hogy atyja a városba való és egy testvére él. 
Heller jő s elbocsátási és viselkedési bizonyítványt kér ura szá
mára. A polgármester csak akkor igéri félig meddig, hogy teljesíti 
e kérelmét, miután Heller derékségéröl győződött meg. —  Gáspár 
jelenti, hogy Julis atyjával beszólni szeretne. —  A polgármester 
az egész városban megtiltatja mindenkinek, hogy három napig 
lovakat vagy kocsit adjon idegen használatra. A jegyző türelmet
lenkedik, mert ennek nem tudja okát. — Julis mindent megvall 
atyjának, ki bíztatja leányát, meggyőződve annak igaz szerelmé
ről. — Julis Britzsteinnak ír ez iránt.—  A polgármesterné leánya 
aggodalmait el akarja oszlatni. —  Julis kevésbbé féli anyja, mint 
atyja átkától, de Gáspárt, ki anyját szidalmazza, rendreutasítja. 
Britzstein megtudja, hogy a polgármester nem ad neki viselkedési 
bizonyítványt, kocsisa felmond neki, levelet kap, mire dühösen a 
polgármesterhez ront.

Negyedik felvonás. A polgármester tanakodik Britzstein kés
lekedésén. Ez végre jő. Beszélgetésök eleinte feszült, de lassankint 
mind barátságosabb lesz, míg végre egymásban derék embereket 
lelve föl, teljesen kibékülnek, s Britzsteinnak Julis nőül igértetik. 
Julist atyja hallgatózásáért tréfásan megfenyegeti. — Heller hozza 
az öreg Gotthelfet, kit Julis megszán és megjutalmaz. — A polgár
mesterné dölyfösen sérti a koldust, mit ez büszkén elodáz. — Julis 
anyjával tanakodik a megszökésen. —  Gotthelf a polgármester 
előtt, a jegyző ízetlenkedései között elmondja, mit már tudunk. 
Fölfedve nevét, a polgármester benne elveszettnek hitt testvérét 
ismeri fel.

Ötödik felvonás. A polgármester szolgájának utasítást ad egy 
fényes ebéd iránt. —  Gáspár csodálkozik, a polgármesterné mér
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gelődik, hogy a vén koldús még a házban van, de meghallva a 
fényes ebéd hírét, pipereasztalához siet. —  Julis a koldús sorsa 
felől kérdezősködik, saját sorsa felett töpreng, majd Henrikkel 
beszélget, kit megjutalmaz. —  A polgármester Henriket fiául 
fogadja, mit Julis örömmel ball. —  A városi jegyző különféle 
álhírekkel jő. —  A hadnagy kiismeri aljas természetét, midőn a 
polgármestert szidalmazza. —  A polgármester közbejövén, a jegyző 
hiába igyekszik elszökni. A polgármester őt is ebédre hívja, hogy 
meggyőződjék saját éleselméjűségéről. —  A polgármesterné fel
ékesítve jő, min megboszankodva férje, elhozatja a nagy urat, ki 
az nap hivatalos náluk. —  A polgármesterné a hadnagy és férje 
körül mesterkedik kíváncsiságával.— Julis jő ; Gáspár tintát és 
tollat hoz. —  A polgármester Gotthelfet mint testvérét üdvözli. 
Neje boszankodik. A jegyző csalódik és elkotródik. Az eljegyzés 
megtörténik s a jók, jó véget nyernek.

Ez a német darab meséje, melyet azért adtam oly bőven, 
hogy a művet némileg pótolhassa. E meséhez szigorúan ragasz
kodik Simái, kivéve a következő eseteket:

a) Az első jelenet Simáinál nincs. E jelenet különben fölös
leges is, mert Gotthelfnek fia, Heinrich (illetőleg Lázárnak Hed- 
rik) úgyis elbeszéli későbben, hogy mi történt vele, midőn a rab
lókkal találkozott.

b) A harmadik felvonás a magyar darabban két jelenettel 
meg van toldva. Ez is czélszerü változtatás. A németben e helyt 
homály van, mert Britzstein levelet kap, melyen feldühödik, a 
nélkül, hogy tudhatnék biztosan, miért; s ezen fölül Juliénak egy 
előbb jelzett levelének sorsa iránt sem tudunk meg semmit. 
A  magyarban a polgármester levelét s Ágotáét két külön egyén 
hozza, mi által aztán világossá lesz ez az egész körülmény.

c) Nehány helyen rövidítések és áttételek fordúlnak elő 
Simái darabjában, bár ez általában beszédesebb a németnél. így  a 
negyedik felvonás hetedik, az ötödik felvonás második és harmadik 
jelenetében.

d) Az ötödik felvonásban egy jelenettel kevesebb van Simái
nál, mely fölösleges is volt.

Minden beszédnél azonban jobban világosít a példa. ím e hát 
egy kis párhuzam a két műből.

SIMÁI KRISTÓF « IGAZHÁZI» -JA. 6 8 7
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Personen.
Blasdorf',Bürgermeister einer gros- 

sen Reichsstadt.
Haberbund, Stadtschreiber. 
Lieutenant von Britzstein, auf Wer- 

bung stehend.
Heller, ein Soldat.
Caspar, Blasdorfs Bedienter. 
Gotthelf, ein Bettler.
Heinrich, sein Sohn, ein Knabe 

von 14 Jahren.
Beiskorb, und 
Blutiger, zwey Ráuber.
Andt-re Ráuber, die nicht reden. 
Amtsknecht und Schergen. 
Bürgermeisterin Blasdorf.
Julchen, ihre Tochter.

Erster Aufzug.

(Ein öffentlicher Platz; im Hintergrnnde 
eine Kirche. Es ist Nacht.)

Zweyter Auftritt.
Eine Gasse.

Gotthelf, dér Bettler, liegt an 
dér Seite eines Hauses; seine 
Krücken neben ihm. Heller, etwas 
betrunken, kömmt die Gasse he- 
rab und wezt mit dem Sábel.

Heller. Und hab ich gleich kei- 
nen Heller mehr, juchhey! so 
bleib ich doch luftig! — Das ist 
ein Leben auf Werbung! Biegel- 
hoch I und die Stadtsoldaten, die 
Holunken 1 — was ? arretiren ? — 
Hellern arretiren ? Ha ha ha, die 
Lust wird ihnen vergangen seyn ! 
auf immer hoff ich. Nun nun, nur 
ein fruchtbarer Regen heute, so 
werden morgen Nasen, Ohren, Fin- 
ger und solche Kleinigkeiten ge-

A* Beszélgető Személyek:
Igaz-házi, Város* Polgár Mestere. 
Halaburdi, Város’ Al-Nótáriussa. 
Fegyvemeki, Katona-fogadó Had

nagy, Ágotának szeretője. 
Röppents, Fogadó Katona, Fegy

vemeki szolgája.
Bordáts, Igazházi’ szolgája.
Lázár, ügyefogyott koldus.
Hedrik, Lázárnak a’ fia.
Rajnoha, |
Kajm, Tolvajok.
Ragáts, |

Fogmeg, j yátos szolgája.
Kormos, J
Igaz-háziné,
Ágota, ennek Leánya, Fegyver

neki' szerelmese.

Első felvonás.
(A* játszó hely egy térséges útczát mutat, 
mellynek végén egy templom látszik éjt- 

szakának idején.)

I. Jelenés.

Köppents az útczán részegen 
villogtattya ki-vont fegyverét, Lá
zár pedig egy ernyő alatt fekszik 
mankója mellett.

Röppents. Ha pénzem nints-is, 
dühödt a’ vére országán ! vígan 
élem mégis világomat. Tsak illyen 
ám a’ Fogadó Katonák’ élete n i!
— Hol ütik, hol vetik, hol pedig 
kergetik őket. Ha már én most 
ollyan Tottyompotty ember let
tem volna, vagy mint, a’ ki egy
szer a szappant megette; ezek 
a’ Város’ Tzirkálói, az éhel-holt 
kopók, öszve, meg öszve törtek 
vólna; de én hát ugyan megmutat
tam nekik, hogy ki vagyok! Tu-
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nung aufkeimen, denn gesáet bab 
ich reichlich. — Aber es ist Zeit; 
ich muss schlafen gehn. Marsch 
nach Hause! (Er etösst im Fort- 
gehn an Gotthelfen.) Wer da ? 
Wer da ?

Etc.

Vierter Auftritt.

Beiskorb, Blutiger und noch ei- 
nige Báuber mit Packeten beladen. 
Gotthelf an dér Seite.

Beiskorb. Laset uns hier ein bis- 
chen zu Athem kommen! Nun, 
Jungens, das ist eine fette Beute. 
Gold, Silber, Perien, Edelsteine 
im Überfluss.

Blutiger. Ha, ha ha 1 Nur Schade, 
Scbade!

Beiskorb. Um was Schade ?
Blutiger. Dass ich nicht ein paar 

dicke Pfaffen bey ihren Mammon 
habé schlachten können! — Die 
Hiebe, die sie mir in dér Schule 
gaben, brennen mir immer noch 
auf dem Herzen.

Beiskorb. Ach, láss jetzt deine 
Pfaffen etc.

Phllologiai Közlöny. VI. 7.

dóm; nem egykönnyen álnak ez 
után szembe velem; mert ugyan 
megtalálták ám, a’ mit kerestek ; 
tsak győzzék öszve-szedni mago
kat. —  Óh bár csak most egy jó 
hasznos eső jönne, előttem a’ képe! 
mennyi órok, fülek, újak mik te
remnének az útszákon végig; mert 
ugyan szántottam ám, s vetettem- 
is jó formán. —  De ideje már, 
hogy ennyi vitézségem után fe
küdni mennyek egyszer. (Lázárba 
megbotlik.) Ho t hó ! majd meg-is 
botlottam volna sötétben ! De mi- 
tsoda ez itt ? ember-e vagy mi a’ 
lábam alatt ? Ki vagy? ha szóllani 
tudsz. S a t.

Harmadik Jelenés.

Rajnoha, Kapsi, Ragáts egyéb 
Tolvaj Társaival eggyütt kirohan
nak, teli bútyorokkal.

Rajnoha. Állapodgyunk-meg itt 
egy kevéssé, Pajtársim! mert a 
lélek-is alég piheg már bennem, 
úgy el-fáradtam. (Le-rakják egy
másokat s nyúgosznak.) Ma való
ban jó Prédához jutottunk : Ezüs
tünk, aranyunk, gyöngyünk, gyé
mántunk annyi, mint a füst!

Kapsi. Csak egyet bánok, Paj- 
társ!

Rajnoha. Mi lehet az vallyon ?•
Kapsi. Tsak az, hogy egyet, vagy 

kettőt a’ Templom’ ajtajánál le 
nem ütöttem lábáról! egyik ugyan 
jót vonyított a’ vállam közé, — 
még most is érzem a helyét!

Ragáts. Veszszenek oda a gonosz 
emberek! Sat.

45
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Az utóbbi mutatványt különösen azért közöltem, mivel itt 
is tett némi csekély változtatást Simái.

Azt hiszem, ezek után nem szükséges hosszasabban fejte
getnem a két darab egymáshoz való viszonyát.

« Igazházi» a kezdő magyar színészet idejében kedvelt darab 
volt és többször adták. Első. darabnak is ezt adták elő az új magyar 
színészek. Szomorúan érdekes adat a gyorsan kialvó nemzeti 
tűzre vonatkozólag, hogy a darab igen rövid idő alatt 290.05 frt 
jövedelemről 24.35 írtra szállt.

Simaira és egyéb müveire alkalmilag még visszatérek.
E r d é ly i K á r o ly .

V E G Y E S .

— A ló'csei Album, melyet a lőcsei kir. áll. főreáltanoda tápinté
zetének alaptőkéje javára a lőcsei reáliskola tanári kara kiadott és 
dr. Bayer Ferencz szerkesztett, a következő dolgozatokat tartalmazza, 
melyek folyóiratunk körébe esnek : Bdszel Aurél, nehány szó a régi kelle
nek fö jellemvonásairól, merész általánosságokban mozgó állítások, me
lyekhez sok szó fér. — Theisz Gyula, Patelin ügyvéd, a régi franczia 
színház legkitűnőbb és a vígjáték történetére legbefolyásosabb komikus 
darabjának teljes fordítása, melylyel Theisz az irodalomtörténettel 
foglalkozó szakférfiakat igaz hálára kötelezi. A darab valószínűleg a
XV. század utolsó negyedéből való. Szerzője ismeretlen, mert Blancliet 
Péter ügyvéd (+ 1519), kit sokan szerzőjének tartanak, nem mutatható 
ki annak. — Heinricli Gusztáv, FJfrída, az Elfridadrámák összehason
lító tárgyalása. Ily drámát írtak az angol Mason a XVIII. század kö
zepe táján, és a németek: Bertuch Frigy. Justin (1875), Jelinger Miksa 
(1782), Schiller Frigyes (csak a terv töredéke), Marggraf Hermann 
(1841) és Heyse Pál (1877). A monda a X. századba esik, Edgár angol
szász király uralkodása idejébe (959—975). Bertuch Elfrida-drámájának 
magyar átdolgozása Dugonics András Kim Lászlója (1794), mit a szerző 
bővebben kimutat. A munka epikus feldolgozását Arany László pálya
nyertes költői beszélyében bírja irodalmunk. — Gébé János, az Isten- 
eszme a költészetben, voltaképen Derzsavin orosz költő (f 1816) egy ódá
jának («Az Istenhez*) fordítása (Romanecz Mihály tói) és fejtegetése.—  
Költői fordításokat találunk az AlbumhfíjXi: Györy Vilmostól (Álarcos 
gróf románcza, spanyolból), Szász Kárólytó\ (Schiller, Az ideál), Dengi 
Jánostól (Leopárdi, Ünnepest és A holdhoz), és Theisz Gyula és Roma
necz Mihály már említett dolgozatait. — Az Album nemcsak jótékony 
czéljánál, hanem belértékénél fogva is megérdemli, hogy minél több 
vevője akadjon. Azért melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe és áldozat
kész pártolásába. Kiállítása i£en szép. Előfizetési ára 1 frt 00 kr.
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