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K Ö Z É P K O R I  K Ö L T Ő I  M A R A D V Á N Y A I N K  
V E R S E L É S É R Ő L .

Nemzeti művelődésünk fejlődési menetében kiszemelni és 
külön-külön méltatni a jelentősebb mozzanatokat, akár a nemzet 
egyetemes műveltségének, akár csak valamelyik ágának részlete
sebb és alaposabb ismeretéhez szolgálnának adatokul, — közvet
len nemzeti érdekű munka s mint ilyen a szerényebb relativ becsű 
eredményeket is több figyelemmel tartozik felkarolni és több 
szeretettel méltatni is, mint az egyetemesebb cultura múltjának 
búvárlója. Nem mondom ezzel, hogy hiú tetszelgéssel magasztal
junk mindent, mit múltúnkban feltalálunk, s csak azért, mert a 
mienk; hanem igenis azt, hogy a kegyelet tisztes adóját meghozva 
méltánylóan emlékezzünk minden oly munkáról, mely nemzeti

- műveltségünk pályáját a fejlődés számára valaha egyengette, 
szeretettel, de önhizelgés nélkül biráljuk múltúnkat, hogy annál 
jobban megismerhessük és megbecsülhessük jelenünket. Nemzeti 
irodalmunk kétség kívül oly kiváló részét képezi míveltségünknek, 
hogy fejlődésében az egyes stádiumoknak nemcsak fő mozzanatait, 
de minden jelentősebb elemét méltó dolog külön tanulmány és 
méltatás tárgyává tenni.

Szerény munkám is ilyen speciális ezélú tanulmány kíván 
maradni, a midőn abban középkori költői maradványainkból 
összeállítom azon elemeket, melyek költészetünket alaki fejlődé
sének e korbeli stádiumában jellemzik. A mit itt találtam, egy 
dicsőségben tündöklő, de majd hanyatlani indult kor szellemi 
életének fényképe, melyben Mátyás hősi alakja mellett a társa
dalmi élet ferdeségei, némely jellemhibák, mint a bekövetkezendett 
nemzeti gyász vészjelei, majd a világi elemektől elkülönödve a 
vallás eszméi, különösen a megváltónak isteni alakja, a boldog- 
ságos szűz, mint a hont oltalmazó istenasszony, meg a nagy 
szellemű szent Katalin mély hitű vértanusága a rajz legjellemzőbb 
részeiül ötlenek ki. Maguk a rajz vonásai nemesen egyszerűek,
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706 KRAJCSOVICS SOMA.

ritkábbak ugyan a finom árnyalások, de határozottságukban, nz 
erős és hti kifejezésekben félreismerhetetlenöl fel-feltűnik a ráter
mett, csak kevésbé iskolázott művész keze.

Ilyen e költemények technikája. Megtaláljuk benne a verse
lés legprimitivebb elemei mellett a jelentősebbeket is, de 
fejletlenül, mereven, finomítatlanul. A gondolat rhythmusában 
határozottan megnyilatkozik a költői érzék, de a hangbeli 
rbythmus meg-megakad, a kői tő küzd a darabos anyaggal, a 
fejletlen nyelvvel, a külalak érdes marad, a küzdelmet csak ritkán 
jutalmazza kellő siker. Leggyarlóbb technikával a latin hymnusok 
fordításainál találkozunk, hol a tartalmi hűség elől sokszor min
den alakító törekvés a háttérbe szorul, mi által a fordítások egé
szen prózai jellegűvé válnak. Tudós költőinktől ugyanis, kik 
majdnem kivétel nélkül az egyházi rend férfiai voltak, nem tagad
hatni el, hogy vallásos buzgóságból ne lelkesültek volna tárgyuk
ért; meggyőzhet erről eléggé a komoly, vallásos, sokszor 
emelkedett hang, mely munkáikon elömlik; de hogy mennyire 
szűkiben voltak minden alakító képességnek, kitűnik, ha fordítá
saikat a latin eredetiekkel hasonlítjuk össze, melyeknek külalak
jában a technika legérdekesebb elemei, az assonance és hangsúlyos 
ütem rendszerint bőven alkalmazvák s impulsusúl is szolgálhattak 
volna jelesebb forma teremtésére. Ámde itt a tartalomnak sokszor 
szolgai visszaadásával találkozunk csak, a külalak pedig oly 
messze elmarad az eredetiekétől, hogy szinte nehéz róla ®sthetikai 
szempontból szólani. Annál nagyobb becscs9l bír tehát e sivár 
téren az az egy-két jobban lejtő ütem s jobban zendülő rím, meg 
az az egykét, bonyolultságával érdekes versmenet, mely hatá
rozottan technikai törekvésre vall, bár e mellett is kiválóbb 
hangzatosság sikere nélkül. E b annál is örvendetesebb jelen
ség, hogy azon költői maradványaink, melyek eredeti magyar 
termékeknek vagy több-kevesebb önállósággal készült átdolgo
zásoknak bizonyulnak, külalakjoknál fogva épúgy messze fölül
múlják a merően egyházi czélra keletkezett fordításokat, mint a 
hogy tartalom tekintetében is érdekesebbek és becsesebbek. Úgy 
tapasztaljuk ugyanis, hogy mennél inkább törekesznek régi íróink 
idegen befolyás alól szabadulni és saját viszonyaikból és belvi
lágukból meríteni tárgyukat és azt saját erejökből és saját ízlésök 
szerint feldolgozni, annál több siker kíséri munkálkodásukat, 
annál nagyobb az összhang munkáik tárgya és külalakja között,
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KÖZÉPKORI KÖLTŐI MARADVÁNYAINK. 707

annál inkább közelítenek termékeikkel az íesthetikai becs felé. 
Sajnos, hogy kevés az eset, hol a szerző subjectivitása vala
mennyire is érvényesül, de a hol vele találkozunk, kellemesen lep 
meg azzal a bájjal, melyet a sokszor szárazig objectiv tárgyalás
nak kölcsönöz. A Bernát hymnusa, Mátyás emlékdala, Katalin 
legendája, Both siralma, Szabács viadala, a naiv királyválasztási 
gyermekdal, Apáti feddő éneke, Beriszló éneke, Gesztby éneke 
legfőkép azért válnak ki emlékeink sorából, mert vagy egykorú 
országos viszonyainkat tárgyalják, vagy ha nem is térnek el 
választásukban a divattól, mely túlsúlyban vallási dolgok után 
nyúl, munkáikban itt-ott saját egyéni nézeteiket vagy érzéseiket 
is bemutatják, rájok nyomván így a költői egyéniség bélyegét. Ez 
az eredetiségre törekvés helyes érzékkel nyúl aztán választékosabb 
külalak után s oly sikerrel, hogy e müvek nemcsak tárgyuknál, 
felfogásuknál, szerkezetöknél, de már nyelvezetöknél és techniká
juknál fogva is aránytalanúl kimagaslanak a prózával határos 
fordítások közül.

Ezekhez képest általánosságban már verselésöknél fogva is 
két csoportba oszthatjuk középkori maradványainkat ú. m. a 
gyengébb technikájú fordítások, és a jelesebb technikájú eredetiek 
csoportjába, mely utóbbiba az átdolgozások is sorolandók. Ezért a 
költői maradványokban szereplő verstani elemek bemutatásánál 
is czélszerünek láttam e két csoport szerint állítani össze az olya
nokat, melyek mind a kettőben érvényesültek, hogy annál inkább 
kitűnjék, mennyire jelesebb az eredeti s mennyire inkább tulajdo
níthatók e kor költészetének gyengeségei külső befolyásnak, nem 
pedig rátermettségbeli hiánynak. A hol a szerzőt nem köti szokás 
és idegen gondolat, az alakító képesség többé-kevésbé mindenütt 
érvényesül.

A meglevő verstani elemek sorrendjében először az allitera- 
tiót, mint legkezdetlegesebbet, azután az assonanceot, majd az 
ütemet, mind különböző szerepléseik szerint, végül pedig az 
akrostichonokat mutatom be.

I. Alliteratió.
Költői emlékeinkben nem találkozunk az alliteratiónak oly 

nagy mérvű alkalmazásával, mint némely más irodalmakban, hol 
egész költeményeken végig vonulva a költői formának leglénye
gesebb elemeképen szerepel. Nálunk sem zárható ki végkép a
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708 KRAJCSOVICS SOMA.

feltevés, hogy a legrégibb korban, melyből emlékeink — sajnos — 
nincsenek, nagyobb és határozottabb szerepe lehetett a hangbeli 
rhythmus e tényezőjének; — fenmaradt költői emlékeinkben 
azonban már csak helylyel-közzel fordul elő mint díszítő jelen
ség a kiválóbb gondolatok előadásában, miáltal alkalmazásában 
az ornamentalis szép jellegét nyeri. Ily ékítményi jelenségül nézve 
az egyes eseteket, elég dús és változatos alliteratiókat találunk. 
Méltatásuknál is ez alapon különböztethetjük meg az alliteratió 
helyzeti, mennyiségi és distancialis fokozatait. Mentül erősebb 
hangsúly éri ugyanis az alliteratiós szótagot, továbbá mentül 
közelebb esnek egymáshoz azon szavak, melyeknek első hangzója 
összecsendül, annál tökéletesebb az alliteratió. Az egyes csopor
tosulásokban a kiválóbban összehangzó szó mellett tekintetbe 
veendők még a vers egyéb szavainak kezdő hangzói is, mint a 
melyek egymás közt szintén képezhetnek distancialiter többé- 
kevésbé gyengült oly mellék-alliterátiókat, melyek a vers hang- 
zatosságát szintén emelik, a mire elégszer van eset, mint azt 
helyén jelezni is fogom. Ám ezért térjünk is át rendre az egyes 
költeményekre s lássuk a bennök előforduló alliteratiókat.

A Pannónia megvételéről szóló énekben azon helyek, melyek 
leginkább bizonyítanak annak népies eredete mellett, rendszerint 
Jilliterálók, s mindannyi között legkiválóbbak :

«^eldedet attad/ejér lován
És/ívedet aranyat*/éken* (109—110. verssor),1)

továbbá azon ős szavakat is megőrző sorok, melyekben a nép által 
annyi kedvvel űzött etymologikus szójátékkal találkozunk:

• Áelem földén a Dunád e/telének
Az C'seken ók ebekének
Az 7 etemben el-fe/íetének.
Á’rden sokat ók értenek
6'^ázhalomnál megs^állának.» (134—13S. v.)

Ezeken kívül még gyakoriak a kisebb csoportosulások, melyek 
azonban elszigeteltségök folytán — mi tán épen a tudákos átdol-

Az idézeteknél a Szilády által szerkesztett Régi Magyar Költők 
Tára-beli helyesírást tartottam meg, mint a melynek szövege e tanulmány 
alapjául szolgált.
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KÖZÉPKORI KÖLTŐI MARADVÁNYAINK. 709

gozónak vétke — kevésbé tűnnek fel s így az összecsendtilés érde
mével sem igen bírnak.

Dúsabb csoportosulást és nagyobb változatosságot, tüntet
nek fel a Szent Bernát hymnminwk alliteratiói, melyeknek nagy 
számából imezek a legjelesebbek:

«Megveretve, megbúzlalva,
J/eg töret ve, megutálva
A'egyös pásztor ! te Zénódban
Én ne legyek megutálván?* (11 —14-. v.)

«Ki szent háromságnak széki 
Nagy szereimnek jelös hele 
£r<5telennek erőssége 
Félelmesnek békösége 
Fárattaknak jó szállása,
.Szegényüknek nagy bév háza.* (84—89. v.)

«Halálok között /reservebb /talál.
A'emény /talál, fösvén /talál!
Ki ez dicső mellbe wténe,
Hol világuak &löte <?le,
Szent szivedet megszaggatá,
Drága véröd ki/tullatá,
Halálodért kit így vallál,
Én szivemnek szeretője,
*Ye legyek ?iálad elfeledve.* (100—108. v.)

«Lám nem tudok Aálát adnom 
Hogy imngyam terömtőmet,
Hogy szeressem szeretőmet,
Hogy fizessem szolgálatját 
Hogy /táláljam szent /találat,
Ki magát értem nagyon adá 
Halálomért hogy meg/rala.* (244—250. v.)

«J/indön wriá szeretendő,
Tekénts engöm szent seömödvel,
.Szivént való szerelmeddel!» (264—266. v.)

Ezeken kívül még nagy számmal fordulnak elő e hymnusban 
kisebb csoportosúlással s mégis elég hangzatos alliteratiók. Az 
idézett helyekből pedig eléggé látható, hogy a költő az ailiteratiót
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710 KRAJC80VIC8 SOMA.

nagyobb verssorozatra is ki térj észté, sokszor egy bizonyos hang 
kiválóbb érvényesítésével, melyet a többieknek összecsendüiése 
még jobban emel, nem csökkentve a szabályszerűen nem assonáló 
hangzók által sem, mint a melyek nagyobb distanceokban vannak 
ugyan elhelyezve, de szintén egyeznek egymással. így pl. a máso
dik helyen idézett verssorozatban n «háromságnak» «hele» és 
«háza», továbbá a «jelös» és «jó» meg a «békÖ3sége» és «bév» stb. 
szók nagyobb közelségben szintén érezhetően összecsendülnének, 
míg így csak annyiban értékesek, hogy a pontosabb alliteratiók 
hangzatosságát nem csökkentik. A hangzóknak ily szerencsés 
találkozásával, valamint az alliteratióknak ilyen nagyobb csopor- 
tosúlásaival meg gyakran találkozunk, elvitázhatlan bizonyosságot 
látva ez esetekben arra, hogy az alliteratió szépsége tudatos alkal
mazás és nem csupán a véletlen eredménye verses emlékeink 
technikájában.

Szépen érvényesül egyetlen hangzó összecsendüiése a Pesti 
pt/erekek utczai éneké-nek egész hosszában :

• Mátyást wjostan választotta 
Mind ez ország királyságra 
Mert ezt adta isten neköuk 
Mennyországból oltalmunkra.
Azért mi es választottuk 
Mint istennek ajándékát 
Kiből isten dicsértessék 
És örökre wongyuk : Ámen.*

Terjedelméhez képest Szabácff viadala már nem igen mutat 
nagy csoportosúlással alliteratiót. Egyébiránt úgy találjuk, hogy e 
korbeli maradványaink között az epikus darabok általán inkább 
szűkölködnek az alliterálás szépségeben, mint a lyrai költészet 
körébe vágók, mihez magyarázó jelenségül vehetjük, hogy az epi
kai daraboknál a technika egyéb kellékeit, jelesül rhythmust és 
assonanceot aránytalanúl nagyobb mérvben találunk, mint a 
lyraiaknál, a melyek átlag gyengébb verselésüek s inkább szorul
nak a technikának ezen kezdetleges elemére, mely a rhythmicusan 
lejtő és a86onanceos versekben hangfestő jelleménél fogva emeli 
ugyan a külalak, jelesül a nyelvezet szépségét, de lényegtelenné s 
mellékessé válik. A rhythmus és assonance divatba jöttével egyéb 
költészetekben is, így jelesül a germánoknál, hol a mennyire leg
régibb emlékeikből látható, a legjobban ki volt fejlődve és széltiben
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KÖZÉPKORI KÖLTŐI MARADVÁNYAINK. 711

használtatott, úgy az epikai, mint e?yób irodalmi termékeikben, — 
később részint mint felesleges, a költői formát mesterkéltté tevő 
verstani elem, részint mint a kereszténység terjedésének nem 
kedvező, a pogányságra emlékeztető jelenség egészen mellőztetett. 
Feltehető, hogy a mi mondái epikánkban szintén általánosan 
divó szabályos verselési elemül szolgált valaha, kisebb mérvű 
alkalmazását azonban csakis az ütem és assonance divatba jötté
nek tulajdoníthatjuk, nem pedig a keresztény szellem féltékeny 
ellenhatásának, mely a pogány énekeknek csak tárgyával, s nem 
formájával is, jö tt összeütközésbe. Végkép a kereszténység meg* 
szilárdúlása után sem ment ki a használatból, magukban az egy
házi énekekben is elégszer találkozunk vele, de meggyengült 
hangzással, mellékes szerepléssel. Epikai emlékeinkben pedig 
inkább csak ott fordúlnak elő tudatosan alkalmazott alliteratiók, 
hol a tartalom inkább elmélődő s így mint a szerző szemében is 
valami becsesebb, kitünőbb hangzást érdemel. Ide vágnak a népies 
etymologizálás és hangfestés esetei, milyenek — hogy költe
ményünkre térjünk — a Szabács viadalában is fordulnak elő. Ez 
emlékünk dús rhythmusa és hangzatos rímelése mellett nem 
szorúl alliteratióra, mind a mellett kisebb csoportosulással elégszer 
találkozunk vele, egykét elmélődőbb helyén pedig több sorra is 
terjeszkedik. Ilyenek :

• Dolgát menden ment vitéz tartotta,
Kit meg nem mondhat emberi állat,
Mely nagy harczolás volt Szabács a la tt!
Menden ott vitézségét mutatta,
Mert királ őköt hozzá núgatta.* (4t>—50. v.)

«Oh navalyás látván Areménség!
Mit tőn nekik és az ke\élség!
3/eglialának nagy vakmerőségbe,
Bizon, nem vitézlő merészségbe.» 65—68. v.)

«Hagya nagy sok dobot í/oboltatni,
Trombitákval es trombitáltatni;
Olyba hasad volt ég mindezektől;
És rolt nagy kiáltás vitézektől.• (79—82. v.)

• Mert nagy míltó az menden Feslégnek :
Nagy /regyelmes legyen ellenségnek !
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712 KRAJCSOVICS SOMA.

Jelesól Pediglen mindazoknak
/fik kegyes kegyeimnek esni szoknak.* (127—130. v.)

Ugyanezt tapasztaljuk Alexandriai Szent Katalin legendájá
nak verselésében. E nagy becsű költői emlékünkben a szerkezet
beli kivitel, a gondolatok szabados kifejtése, az a theologico-philo 
sopbáló tendentia, mely mint a költő egyéniségének lényeges, 
jellemző vonása a legendában annyira "érvényesül, hogy a vitáz* ► 
részben a száraz érvelés a költői érzéket csakhogy el nem nyomja, 
általán a szigorú logika és dogmatikus felfogás mind kétségkívül 
tudós íróra vallanak; de egyes részletekben megint oly dús képze
lettel és mély érzelmekkel találkozunk, az egész tárgyalást oly hév 
lelkesedés hatja át, az egésznek nyelvezetében és külalakjában 
annyi verselési elemet és oly következetességgel látunk érvénye
sülni, hogy attól a tudós szerzőtől azt az emelkedettséget és 
érzéket, mely csak hivatott költők sajátja, megtagadni egyáltalán 
nem lehet. Ez a verselés öntudatos és ügyes mestermüve. Rövid 
soraiban a következetesen alkalmazott assonanceok oly hangza
tossá teszik a költeményt, hogy az olyan verselési elemnek gyako
ribb alkalmazása, mint az alliteratió, egészen felesleges, sőt a 
mennyiben a formát nagyon mesterkéltté tehetné, hátrányos 
volna. Nem is. fordúl elő nagyobb csoportosúlással egy két esetet 
kivéve az egész legendában sehol; inkább csak a jelzők választé
kos voltából és néhol egyes értelmi súlyú szavaknak ismétléséből 
következtethetjük a meglevőkről is azt, hogy tudatosan alkalma
zott s nem véletlenül támadt alliteratiók, a milyenek különben 
elég nagy számmal fordulnak elő. íme mutatványúl a legszembe
tűnőbbek :

«/?évebben áll feódogsága. (90. v.)
«Áemémb kénokkal kevették.* (24. v.)
«Isteni szent szereteti t
A'emén kánnal végezetit.» (28—29. v.)
«A'ikkel kölde követőket.* (109. v.)
«Hagyott napra ha, jutának,
Mind/ottik/ellázadának.» (129—130. v.)
«És indojtának rígaságos rígságot
És elkezdék az áldozatot.
.Vékik lelkest vágnak rala
.Vékik kedig sim ák rala
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Aekik ngadóznak rala
És nékik csak bembelnek vala.* (180—185. v.)

Itnezen sorokban az alliteratió több versre Í9 kiterjed. Ezen kívül 
nagyobb csoportosúlásra még csak két-három helyen találunk. 
Szinte ilyen :

«Fendégli nagy tígasághan, 
iVagy fejedelmek eljűnek,
Aeki tisztességet tesznek,
Hercegek jobbágyok jutnak,
És sok ajándékot mutatnak.* (291—295. v.)
«Ae fiam, neköd egy tábla,
Áít nem adok neköd kárban:
Éz az király fia képe,
Á'it kévánsz látni, imez kedig anyja £épe.» (1036—1039. v.)

Túl ezeken legtöbbnyire ismét csak egy-két három versre terjedők 
az alliteratiók, mint pl.

«Látod-e ez Á'aterinát
Ki tégedet látni kévánt ?* (1108—1109. v.)
• Én szerető s*ép jegyesem
/vaterina, és én választott jó kegyessem.* (1370 — 1371. v.)
• És oly //enyett fanéhoz hasonlá.» (1477. v.)
• És oly kegyetlen kencsgyüjtő.* (1483. v.)
«Tudnék én teneked keszennem.
És ily tisztességet tennem.* (1625—1626. v.)
• És C’ostus királnak leánya 
És táborban Aársomban éltem
Én cs öt országot Mrtam. (1877—1879. v.)
« És azért ki megruház minket
JV/ezittelen válta meg minket.* (1914—1915. v.)
«A/ert miértünk emberré lön,
Mi életiirkért meghala*. (1924—1925. v.)
• így mente meg minket háláltál,
És az ördögnek markátul.* (1928—1929. v.)
• Napnyugati mestereket,
Mind meggyőzne mindeneket.* (2056—2057. v.)
«Á'iket kennyen megcsalbata 
És /ábakról Zehazuda*.
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714 KRAJCSOVICS SOMA.

• És az te /ütődet felvenném 
H a /ütemnek /nzonságát
Nem tudnám és Mdogságát.• (3342—3344. v.)

• Ségy nagy kerék kés zej tessék ;
Harmad napég megkészüljen.* (3436—3Í37. v.)

•Tégödet immár nem kérlek,
De kénnal kételenítlek,
Ha isteninket imádod.• (3502—3504. v.)

«Óh énnekem nagy/elségnek 
tfitül Királyok es /élnek,
Oh én nyavalyás/ejemnek
És bubán zabáit lelkemnek!» (3570—3573. v.)

«7 estét el se temessétek,
De az ebeknek i?esséték,
Továbbá im ezt íegyétek :
Ezöket es elrigyétek 
Fagy őket áldoztassátok
T agy mind nyakokat rágjátok.* (3686—3691. v.)

E hely szintén több sorra terjedő alliteratiót képez ; szembetűnővé 
leginkább az által válik, hogy némi variátiókkal e sorok többször 
is előfordulnak. — A legenda végén a Katalin halotti dalában oly 
sorokkal találkozunk, melyekben nemcsak egyes kezdőbetűk, 
hanem egész szavak is ismétlődnek (mint fentebb az áldozatot 
leiró sorokban):

• Csak én étles jegy esemévt 
Az én édes Jézusomért,
Á'it én láték és szereték,
Ki nevéért wagy ként vallék.» (3930—3933. v.)

Szintilv szép alliteratió van végső imája végsoraiban:
• Neköd legyen nagy dicséret 
És vég wekül való élet!
Xeköd leyyön minden jószág
Földen mennyen winden ország!* (4001—4004. v.)

valamint Jézusnak válaszoló szózatában is mások közt e sorokban:
«./evel, élj és légy velem szinetleu,
Velem rígagy i'égezetlen 
Jl/egnyilt neked már mennyország.»
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Ilyen ismétlődése egyes szavaknak egyébiránt elég gyakran fordul 
elő a Katalin-legenda más helyein is. Ezen ismétlések kapcsában 
e helyt említhetem fel mint az alliterálással rokon előrímet a 
legenda verselésének azon sajátságát, hogy gyakran nagyobb 
csoport verssor, még kifejezett mondat után is, csupa «és#-sel 
kezdődik, néha pedig valami más kötőszóval is, mint «de», 
«hogy», «im», stb. és pedig rósz hangzás nélkül. íme mutatvány
kép ez egy hely a sok közül:

• És jeve Alexandriában,
Ez szíz lakozó városában;
És hogy úr Krisztust háborgatná,
És bálványát imáttatüá.
És holott egy képet öttete,
És így egy bálványt szereztete,
És ő poroszlóját felhívatá,
Es nagy felszóval ezt kiáltá :» (1506—1513. v.)

Az így csoportosított sorok közt aztán rendszerint szép gondolati 
parallelismusokkal és ismétlésekkel találkozunk. így pl. e sorokat:

• Az bölcseknek 6ölcseségét 
És az értőknek mesterségét 
ím wegtörem és ^/hányom,
ím elv sztem és meggyalázoin.* (2243—2246)

összehasonlítván a latinnal: «Perdam sapientiam sapientium et 
intellectum intelligentium reprobabo# — láthatjuk a mester saját 
ízlésének megfelelő, öntudatos eljárását, melylyel a latint hangbeli 
és gondolatbeli ismétlésekkel ügyesen adja vissza. E technikai 
jelenségnek, melyhez a stil sajátos bája is kapcsolódik, szintily szép 
változatosságával találkozunk e latin mondás visszaadásánál:
• Hic est Deus meus, hic est <piloso<pia mea, hic est victoria mea, et 
tota glória mea» :

• Ez énnekem nagy istenem,
Es tökéletes bölcseségem,
Ez énnekem győzedelmem,
Es bizodalmas reménségem,
Es ez énnekem víg életem,
Es dicsőséges idvességem.* (2266—2271. v.)

hol különösen a gondolatbeli rhythmus, mely a fogalmak symme- 
trikus elrendezése által tám idt, figyelemre mélt3.
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Ezen technikai sajátsággal különben nemcsak a Katalin* 
legendában, hanem más költői maradványainkban is találkozunk. 
Ilyenül tekinthetjük a Szent Bernát hymnusánál negyedik helyen 
már idézett versekben a sok «hogy» kötszót, vagy pl. a Mátyás 
király halálára írt emlékdal-b&n e versszakot:

• Terekektűl nerél ajándokokat 
Ne pusztítanád országokat 
Ne kerengetnéd bassájokat 
Ne fenegetnéd ű császárokat.* (17—20. v.)

E költeményünk különben nem igen m utat alliteratiós helyet, itt- 
ott találunk ugyan kettős-hármas hangzóösszecsendülést, mint pl.

*Ellenségednek ellene állál.*
vagy: «Az vizen álló Felenczére

És ftenne való ftelcs olaszokra.*
vagy: «Rettenetes tói az kengyeleknek.* stb.

melyek azonban alig tekinthetők tudatosan alkalmazott alliterá- 
tiókúl, azért mert csak kis számmal és nagyon elszigetelten 
fordúlnak elő.

A Szent IHekröl való imádság nem tüntet fel ugyan egy*egy 
hang összecsendülésében dúsabb alliteratiókat, a csoportosulások
nál azonban figyelembe veendő azon körülmény, hogy a határo
zottabban rímelő szók mellett a többi szók első consonaosai 
szintén képeznek distancialiter gyengült mellék-alliteratiókat, úgy 
hogy ezekkel együtt változatos és hangzatos helyekre találunk a 
költeményben, melynek különben egész hosszában észlelhető 
gyengébb vagy erősebb alliterálás. Ennek feltüntetésére ezért elég 
legyen csak néhány sort idéznem:

«Ö én lelkemnek édes gazdája !
Mikort te én velem vagy,
A'incsen lelkemnek semmi navalája. 
ö  én lelkemnek kegyes vendége,
Te édes voltodnak nincsen soha vége.
Kérlek én velem lakozjál.
Soká télem ne íávozjál.
Ez nap én lelkem megvídula
És te miatt ?»egujulla ; stb. (10—27. v.)

mely sorokban a sok «lelkem*, «én», «te» külön rímelve kedvező 
körülményt képeznek a főbb alliterátiókra nézve.
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A Peer-codex költői maradványai na^yobbára eredeti mun
kák s a legjobbak közé tartoznak. így már azon két sornyi töredé
ket i s , ‘ melynek czíme Szűz Máriáról, épen jó verseléséröl 
következtetve eredeti kísérletnek tartom s mint ilyet alliteratiójá- 
val itt van hetyón idéznem :

«Ékesb orczád mentien fűzeknek felette,
Szebb vagy angyeloknál tízeknek szíze!»

Nem különben a Krisztus hét igéje, mely sajnos szintén csak 
töredékesen maradt reánk, pontosan megtartott dia&resisével 
(7 || 6) oly élénk rhytbmusban folyik, egyszerű, értelmes nyelveze
tével, négyes assonanceaival oly hangzatos, hogy azon határozott 
hivatkozás nélkül is, mely az első szakban Béda doktorra történik, 
mint a ki már e tárgyról «írást íra», következtethetnők, hogy nem 
szolgai fordítás, hanem — ha átdolgozás is — önállósággal s 
tehetségre valló érzékkel készült átdolgozás. Enn^k is alliteratióit 
ennélfqgva itt idézhetjük:

• /rást róla mint íra feódog doktor fíéda» (4-. v.)

• Hét /találós nagy Sínnek terhét megbocsássad 
És mind róla származik szántalan ágazattya ;
Szent vérednek hallását fölünk se távoztasd.» (6—8. v.)
• Á'risztus könyörülj rajtonk, megfojt az kevélség.» (9. v.)

• Monda /vrisztus keresztfán ötöt mevetőkuek : 
Megbocsássad szent atyám, mit ellenem töttek.» (17—18. v.)

• .Krisztus, szent Aalálodért ne hagyj gonosz társnak,
Hagyj c?ak te szent anyádnak, kérlek ne /tagyj másnak.»

(23—24. v.)
és az utolsó versszak egészben:

• Valaki ez igéket /ííven megfartángya,
Térdepelvén, szeretvén mendennap megmongya : 
Harmincz napnak előttén halálát megtuggya,
Uronk Jézus szent anyját /nggye, hogy meglátja. Ámen.

Legjobb alliteratiókkal a Peer-codex darabjai közül a Vásár
helyi András énekében találkozunk akár mennyiségi, akár distan 
cialig szempontból. Ezek:

• Neked szólónk szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vígasága.*
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•Dicsekedjél angyeli .székedben 
Szerafinnak szent szeretetiben.*
• Beád néznek szentekuek szemei 
És véneknek keserves szűvei.*
• Szegényeknek weggazda^ejtója 
Szánkivetéseknek wegbódogejtója.»
• Rólad mólnak szenteknek mondási,
Szent háromságnak nagy íitkus <anácsi.»

Ezeken kívül pedig elszigetelten egyes sorok is, mi n t :
«Jngyeloknak nagyságus asszonya*
• /Emlékezzél angyali esésről*
• Halottaknak nagy hiedelme*
•Magyaroknak wegoltalmazója.*

A Winkler-codexbeli Emlékeztető Krisztus kínszenvedésére 
verselés dolgában ugyanazon szerzőtől valónak mutatkozik, ki a 
Patris sapientia hymnust fordította. Hogy a mü eredeti-e, 
fordítás-e, vagy átdolgozás-e, bizton meg nem határozható. Nyel
vezetében ugyanazon objectiv, eseménysoroló előadás a fő sajátság, 
melyet a Patris sipientiában találunk, csakhogy ebben a verselés 
és szerkesztés sokkal ügyesebb. Szerkezetileg ugyanis határozottan 
elkülönödő, bevezető és befejező strópháival tetsző egészszó kere
kedik, komoly vallásos hangulatával, nemesen egyszerű stíljével, 
pontos ütemcsoportosúlásával (4, 3 II 4, 2), négyes assonanceai- 
val kétség kívül becsesebb emlékeink közé kell sorolnunk. Ezek 
után a mint általán jelesebb technikájú maradványainkat, úgy ezt 
is épen jeles verseléséröl Ítélve hajlandó vagyok eredeti kísérlet
nek tekinteni, melynél a szerző előtt az általa ügyesen fordított 
Patris sapientia külalakjával mintáúl szolgálhatott. E  költemény
nek imitt jelzett technikai jelességei még szép alliterátiókkal is 
bővülnek ú. m.

• Te erek /ok S á g o d é r t  6 meg/bgtaték,
/kegyetlen bíneidért megostoroztaték,
Mennyei koronádért rivissel koronáztatok,
Te keserű kénodért keserven kénzaték.» (21—24. v.)

hol még az «m» és «t» kezdetű szók is hangsúlyos helyzetüknél 
fogva érezhetően alliterálnak. Továbbá:

«A kémén keresztfának kényát reá vévé 
Ő kénnyának helyére nagy kénnal viselé.» (25—26. v.)
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és az utolsó versszak e két so ra :
•Keserő szent halálát szivedbe forgassad
Hogy /találod idején szent színét láthassad !* (31—32. v.)

A nagy valószínűséggel későbbi keltű Qai bibitat in adjutorio 
zsoltár-átdolgozásnak ezen szakaiban van alliteratió:

•De maga te szemeidvel 
Ott meglátod és megesmered,
Hogy az isten az bű nekért
Mnes embert megbünteti.* (29—32. v.)

Továbbá: «Szól az isten az embernek :
3/ert az énbennem reménlett,
Megszabadítom, megmentem,
Mert megesmeré nevemet.* (57—60. v.)

Kisebb alliteratiók még ezeken kívül találhatók itt-ott, mint pl. ez 
utolsó szakban:

• Ezt megírta a szent Dávid 
Soltár kennek kéz epében,
Irta kilenczven részében,
Hogy minden bízzék istenben. Ámen.*

Elöford úl ez emlékünkben még gok parallelismus és oly előrímes 
verssorozat is, milyenről a Katalin legendánál szóltam. Ilyen 
mindjárt az első versszak:

«Az ki veti segedelmét 
Az istennek hatalmában,
Az oly ember bátorságos 
Az mennyei oltalomba.*

Az eredeti verses emlékek közül még csak a Versbe szedett 
naptár-bán találunk szerényebb csoportosulással, de elég nagy 
számmal alliteratiókat. Ilyenek:

«Á’Í8 karácsontól keresztvíz. (1. v.)
Antaltól Fáb ^Innos kézben 
Pál /ordóla /énességben.* (3—4* v-)
• Ayilom nyere Péter, Mátyás.* (7. v.)
• Orbán ^ápát várja Petor,
Ki nem /terel /táboróságnak. * (19—20. v.)
• Mária mongyad Luciának,
Hirdessen jó hírt Tamásnak.* (43—44. v.) stb.
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A latin hymnusok fordításai nagy számukkal középkori 
költői maradványainknak mintegy harmad részét képezik. Verde
lésük átlag igen gyarló; a latin szöveg hű, szószerinti lefordításán 
túl sokszor semmi gond sincs fordítva a külalakra, úgy hogy a 
verselés legprimitívebb elemeit is hiába keressük. Itt-ott azonban 
mégis találkozunk egy-két sikerültebb alliteratióval; de ez allite- 
ratiók aztán a legjelentősebb elemei is e fordítások szűkölködő 
technikájának s csak az sajnálatos, hogy a jókora anyagban 
aránylag gyéren fordúlnak elő, holott e primitív verselési elem is 
nagyban járulhatna ahoz a kevéshez, mi ez emlékeink nagyobb 
részét a prózától alig-alig választja el. De lássuk őket rendre;

A Nádor-codexbeli Miserorum pia adiutrix fordításában 
csupán e két sorban van alliteratió :

«Ki mondatol windönöknek
A/alasztos anyjának, siralmasoknak!* (14—15.v.)

A Szent László királyról szóló énekben egyéb, különösen 
nyelvezetbeli jelességek mellett az alliterálás szépsége szintén elég 
gyakran, de mennyiségileg csak egykét sorra terjedve érvényesül. 
A hatvan sornyi költeményben ugyanis sok oly sor van, melybe n 
két szónak kezdő hangzója összecsendül, de nagyobb csoportosú- 
lásra nem igen van eset. Mindössze két-három oly versszakot 
találunk, melynek minden sora külön-külön alliteratiós. Ilyenek: 

«Tagodban ékes, termetedben díszes,
Vállad túl fogva mendeneknél magasb;
Csak szépséged császárságra méltó,
Hogy szent korona téged méltán illet.»

Hasonlóan több sorban m utat alliteraiiót e szak ;
•Mert igazságnak valál bírója 
Az szép tizeknek valál koronája 
Te tisztaságnak tiszta ótalma 
Irgalmasságnak teles keveteje,»

hol már nemcsak distancialiter gyengült mellékalliteratiót, de 
olyat is találunk, mely két sorra terjed. Szinte két sorra szólók 
még ezen kívül

«Teneked atyád kegyes Béla kerály 
Hogy hozzá képest kegyes kerály lennél !•

és «A'ezdéd követni atyádnak életét
Rózsákot szaggatál koronádban fízéd.*
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A költémény alliteratióinak méltatására ki kell még emelnem, 
hogy azok bár mennyiségileg kettős hármas csoportosulásnál 
többet alig mutatnak, mind azon által elég hangzatosak azon 
körülménynél fogva, hogy a rímelő szók egymáshoz közel, több
nyire közvetlen szomszédságban helyezvék, másrészt meg azért is, 
hogy többnyire ütemet kezdvén erŐBebb hangsúly esik reájok. 
Ilyen elszigeteltebb s mégis érezhetően alliteráló versek:

• Másszor .veilétéi szent keresztvíztől 
Ősödnek nevén László lőn neved.*
«3/agyarországban és menyországban*
•Olaj származik szent koporsódból*
«Testedben tiszta, lelkedben fénés*
• 3/ikoron méglen iffjudad volnál* stb.

A kereszthez czímű töredéknek csak egy sora alliteratiós hár
mas csoportban:

*Hogy ne Aaljak gonosz /talállak*

A Winkler-codexbeli Szent ének, ki dicséri sz'iz Máriát és az <i 
szent fiát czímű hymnussorozatban szintén elég gyakori az allite
ratió, csakhogy itt sem gazdag csoporto3Úlásaal, é3 a hol több 
sorra terjed, distancialiter gyengül. Szembetűnőbb ilyen allite- 
ratiók:

•Mert vagy istennek anyja 
ylngyeloknak asszonya.
Aagy méltóság néköd 
Kinél nagyobb nem lehet 
Istennek utánna
Sem földön sem mennyön. (35—40 v.)

Stíljénél fogva is idézésre méltó ilyen rimelésü versszak mindjárt 
a rákövetkező:

Szeretetnek rózsája
Tégöd ékösejte
Szent alázatosságnak
Violája szépejte
Tisztaságnak lilioma
Igen íégöd tisztöle
íls mindön jószágnak
./ámborságnak, szentségnek
Édösségös illatja
Tégöd mind elliata.* (41—50. v.)

Pkilolopiai Közlöny. VI. 8. 9. 4-7
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És így tovább. Ilyen rímcsoportosulással az egész liymnus6orozat- 
bán elégszer találkozunk, kétségtelen bizonyságául annak, hogy a 
fordító azt tudatosan verselési elemül használta, mi még az 
elszigeteltebb, több sorra nem terjedő alliteratiókról is annyiban 
állítható, hogy itt a jelzők megválasztásában ehhez Játszik alkal
mazkodni, ilyen pl.

*Ö /elségös/énösség* (170. v.)
• Az szentségös szeretet.* (180. v.)
«Ó te kegyös kis fcerál* (230. v.) stb.

Legdúsabb csoportosulást mindannyi közt e versszak mutat:
•Ahnélkodó nagy csoda 
Hogy ilyen wagy felség 
Magát így iwegalázja 
Hogy fenn a fán /íggjon 
És hogy e nagy/énöseég 
Úgy meghomályosoggyék 
És megsötétüljön,
Hogy mindönök ne tnggyák
És meg ne esmérjék
Hogy ő isten legyön.* (210—219. v.)

A Döbrentei-codex hymnusfordításai közül valamennyiben 
fordulnak elő jobb vagy gyengébb alliteratiók, ú. m.

A Conditor alme sidemm czímüben :

• Ki halálnak reezélével 
Filágnak bánád veszését* (5—6. v.)
• í'ilágnak régére fordultán,
Miként vőlegény teremből* (9—10. v.)
• Hold /iomálossagot tartván 
Fénesség Augyakban finlvén 
Tartónak bizon utakot.* (18—20. v.)

A Verbum supernum prodiens czímüben e szak:
«Világok immár mellököt,
Meggerjesszed szerelmeddel,
Hogy ő uj /tíreket Aallván 
Megtilóggyik minden bűntől (5—S. v.)

A Veni redemptor gentium czímüben egy két sor:
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"Mutassad víznek ű vültét* (2. v.)
«Zllyen szülés illet istent* (4. v.)
«Örök erővel <?rősejt» (24. v.) stb.

Az A solis ortui cardine czímüben, mely a Festetics-codex- 
ben is megvan, e sorok mellékalliteratiókkal i s :

«(öröknek bódog tevője 
Szolgáló testbe öltözék 
Hogy festet testtel váltana 
Ne vesztenéje kiket teremtett.* (5—8. v.)
«Nem tudván fé rfió illetét 
Mát igéből /ogada*

A. F  estetics-codexbeli szövegben még e sor is
• Mennyei walaszt weghatá,*

s egyéb alliteratiói is valamivel jobbak a Döbrentei-codexbelieknél. 
A De patre verbum czímüben e szakok:

• Hogy szíz, férfiónak tudatlan a 
És tisztaságnak tudója
Ez világnak napiba vallania
Ékes embernek vigasztalását.» (17—20. v.)
• Felfogadá szíz az víznek 
Fertelemnek tudatlanát,
Krisztus után egyenlőül
Út volgálá vizességbe.* (21—24. v.) stb.

Az E x  more docti mystico czímüben:
•Bocsáss gonoszt kit tőttünk
Öregek jót kin kérőnk
Hogy kivel kellethessük
Magonkot itt és wind örökké.* (29—32. v.)
«Fngeggyed bódog háromság,
,-lggyad eggyes ügyetlenség* (33—34. v.)

mely két sorban figyelembe veendő a sok szóközépi consonans 
azonossága is, mint az alliteratió hangzatosságát szintén emelő 
körülmény.

A Christe qui lux es et dies czímüben vannak a codex legsze
gényebb alliteratiói csoportosulás dolgában, bárha más különben 
elég számosán fordulnak elő. íme egy pl.

47*
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•Nehéz álom ránk ne jöjjön 
Ellenség minket meg ne csaljon* stb.

A VexiUa regis prodeunt czímüben mindjárt az első versszak 
dúsabb alliteratiói m u ta t:

•ÜTirály zászlói terjednek 
/veresztnek íitkja fínletik 
Kin testben testnek teremtője1)
Felfeszült keresztfára.*

Továbbá ezen versszak is :

•Lkes ez/énlő díszes/a, 
királynak bársonyával ékesült 
Fák között kiválasztott 
/Ily szent tagokat z/letni.»

Mindkét szakban figyelemre méltók a mellékalliterátiók is. Ezeken 
kívül kisebb csoportosulással van még több más alliterátió, úgy 
hogy e tekintetben ezen fordítás a jobbak közé tehető.

A Pange, lingua, gloriosi czímti hymnusfordítás szintén a 
jelesebbek közé tartozik. Alliteratiói közül elég legyen a codex 
egyik legszebben rímelő versszakját idéznem : '

• Tenön magad voltál méltó 
T'ilág bérét viselned 
Partot a vész megtörendő .
T ilágnad megszerzened a)
Ki világot szent vér kene 
Bárán-testből őtletett.* (55—60. v.)

A Fe8tetic3-codexbeli maradványok alig mondhatók a költészet 
termékeinek, mert a technika legprimitívebb elemeivel is alig 
találkozunk ben nők. A hosszabb-rövidebb sorok szabálytalan 
váltakozása tönkre tesz minden ütemet, épen csak hogy szakokra 
osztvák; assonancenak híre sincs bennök. Alliteratiók előfordul
nak ugyan majdnem valamennyiben, de ezek is oly jelentéktele
nek, hogy e maradványok prózai jellegét épen nem csökkentik, 
lm  e a türhetőbbek:

Az Ave maris Stella czímüben csupán e versszak alliterál 
úgy a hogy:

l ) A latinban i s : Quo carne carnís couditor.
?) A Szí lady által aj án Jött szórenddel.
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•Egyességes szíz,
Aíinden kezött kegyes,
A/inket bínből ódoztakat 
Kegyessé tégy és tisztákká.*

Ugyanezen bymnus fordítása megvan a Ozech-codexben is s a 
Festetica-codexbelinél gyarlóbb külalakkal ugyan, de egy épen az 
idézettnek megfelelő jobb alliterátiós szakkal:

«Ó A'risztusnak kögyelmes sziléje 
ügyetlen egy szíz, mindönök között kegyös,
A/inket bínöktűl megszabadojtván 
Tégy kögyelmessé és tisztákká,»

a mennyiben ebben mellékalliterátiók is fordulnak elő.
A Fit porta Christi pervia czímtí compilátió egyike a leg

silányabb ver8ezetti emlékeinknek, mely még gondolatmenetében 
is elmarad az egykorú hymnus-fordítások gyenge, de mégis némi 
rendet tartó előadásától. Alliterátiója van ugyan egy-kettő, de 
csak kettős csoportú, pl.

«A/ária malasztnak anyja*
//alálonk /tóráján belfogadj * stb.

Az O gloriosa Domina czímű hymnus fordítását szinte két 
codex, a Cornides- é3 Festetics-codex tartotta fenn, melyek közül 
az első csak töredékes, de verselésére nézve jobb a másiknál, 
melynek csupán a teljesség érdemét lehet meghagynunk. A Corni* 
des-cod. szövege még a milyen olyan alliteratiókat is m u ta t:

«Ki tégedet teremte, nagy bölcsen 
Szent emlőiddel emtetted*
•Melyet szomorú Éva elveszte 
Te /wegleléd te szent dőléseddel,
Hogy menyben menjenek siralmasok 
A/enyországnak kapuja 161.»

A Festetics-codexbeli fordításnak csak e két sora alliterál :

• Ki téged teremte hívséggel 
.Szoptatád szent emlőiddel.*

Még két antiphona-féle verse van a Festetics-codexnek, 
melyekben ez alliteratiókat találjuk:

Az Ének czímüben
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• Hogy uéli&i mi testönknek seemélét 
Szeplőtelen szíztől fogadád »

és a Szűz Máriáról czímüben e sorok
• Mária sseplételen sziz 
Istent nekönk szilé» stb.

A Cornides-codexnek már idéztem helyein kívül még csak 
az Ave regina coelorum czímü hymnus fordításának első szakában 
van némi alliterátió:

•/dvezlégy mennyeknek királné asszonya,
• /dvezlégy angyeloknak asszonya,
/dvezlégy szent gyökér,
Kiből támadott ez relágnak relágosság! »

Az Apor-codex hymnusfordításaiból Szilády kettőt tartott 
érdemesnek a Költők Tárába felvenni1). Az első az Andi benigne 
conditor hymnus fordítása jobb verselésü, mint az Ad coenam agni 
providi czímüé. Alliteratió mind a kettőben fordul elő, íme 
mindegyikből egy-egy:

•Adjad, hogy küvöl mii íestönk 
Zoredelem miatt megíörődjék,
És mü elménk megjózanollon 
Bűnnek menden szeplőitől.*
• Óh bizon méltó ezent ostya,
Ki miatt* poklok megtöret ének,
A fogságbeli nép megszabadolváu 
3/egfordóla életnek érdemébe. *

U . Agsonance.
Az assonanceot csekély kivétellel csak azon emlékeinkben 

találjuk alkalmazva, melyeknek eredeti vagy átdolgozott volta 
bizonyos, olyannyira, hogy kétes eseteknél ezt irányadóul vehet
jük, mint oly jelenséget, mely a szolgaibb, szószerinti fordítások
ból rend szerint hiányzik. Az egyetlen Patris sapientia czímü 
emlék idézhető a fordítások közül olyanul, melynek technikájában 
uz assonance, bár itt is sok vétséggel, határozott verselési elemül 
szerepel.

l ) Szilády, Kégi Magyar Költők Tára, II. köt. Pótlók.
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A mi már az assonanceok minőségét illeti, csaknem felesle
ges megjegyeznem, hogy azok épen nem tüntetik fel azt a nyelv
tani ellenzetet, mely a verselési technika fejlődése folyamán az 
assonance lényeges szépségévé s kiváló kellékévé lett. I tt az 
assonanceok legnagyobb részt ugyanazon nyelvtani alakok, ragok 
és képzők ismétlődése által támadtak, még oly költőknél is, 
kik más tekintetben elég jó verselőknek bizonyulnak. Találunk 
ugyan e mellett jó számmal esetet különböző nyelvtani alakok 
összecsendülésére is, de hogy a kor költőinek ízlése az ellen- 
zetes assonceok szépségét kiválóbban méltányolta volna, erre 
nézve nem mutatnak annyi törekvést, hogy ebből azt következ
tetni mérnök. Leginkább jeleskednek még assonance dolgában 
első Borban Szabács viadala, továbbá a költemény nagy terjedel
méhez arányítva a Szent Katalin legendája.

Hogy sorra mutassam be ez oldalról is emlékeink e technikai 
elemét, a Pannónia megvételéről szóló ének alig tüntet fel három 
ellenzetes assonanceot, de ezek közül is egy nincs egészen híjával 
közös nyelvtani elemnek, épen csak hogy különböző beszédrészek
ből áll, miért is inkább csak a véletlennek tulajdonítandók:

•Herczeg jól meggondolj magad
Hogy ez feldet hamar elhagyjad.* (101—102 v.)
• Nem kell tenni kegyelmednek
Azzal az magyarok károsok nem lesznek.» (122—123. v.)
• Nyerge leszen hal Ászoknak
Az fékével kaszások osztoznak.» (126—127. v.)

Egyéb assonanceai a Pannónia megvételének egésze a merev rag- 
és képző-, sőt szóismétlésekből alakultak. így pl. a hatodik és 
tizedik strópbának minden sorában «vala», a hetedik stróphában 
pedig «volna» a négyszer ismétlődő közös assonance. E segéd 
igénknek ez alakjai, melyek a XVI. század költőinél oly nagy 
mérvben szerepelnek, középkori költőinknél — jobb ízlés tanúsá
gaid — csak nagy ritkán fordulnak elő.

A Bernát hymnusa sem igen mutat ellenzetes assonanceo- 
kat, a meglevők is nagy részt csak hímrímek :

•Idvözlégy Jézus örök nagy jó
Irgalm tenni szorgalmazó.* (148—149. v.)
• Idvöz légy, idvezítőmnek oldala
Kiből nagy idvesség fola.» (152—153. v.)
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• Nem lén sohol oly jó atya
Ki fiáért magát ilre agya.* (215—216. v.)
•Mert az leszen szörnyű idő 
Igazaknak es félem/#.* (295—296. v.)

A Szabács viadatá-bán, mint már órintém, a legjelesebb 
assonanceokat találjuk s számarány szerint is a legtöbbet. Ha 
valakinél, úgy e mti költőjénél lehetne legtöbb valószínűséggel 
feltenni azt, hogy az ellentét szépségére tudatosan törekedve 
alkotá meg assonanceait, mert azok számra és minőségre a kort 
meghaladott igényeket is kielégítenek. Mint az idézetekből kitűnik, 
nemcsak elszórva s elszigetelve akadunk ilyenekre, hanem két- 
három verspárban egymásra következve egyéb technikai jelessé
gek kapcsában ügyes verselőről tanúskodnak. Assonance dolgában 
magasan felülemelkedik e költemény középkori, sőt a következő 
időszaki verses emlékeinken is. E korból legközelebb a Kataliiy- 
legenda áll hozzá az assonanceok tiszta összehangzásában.

• De az fellyülmondott Pál Kenézi
Ároknak mélységét igen nézi, •
Ki Szabács erős voltát el méli é,
Honnég minemő álgyon kell mellé.
Szorgast megyen Nándorfehérvárra 
Holy királ errúl bizon hirt vára.* (1—6. v.)
• Halált es vallottak hát némellyek 
Királi nagy tisztességet mellett.
Elő egy iffiu, Yárdai Simon
Kinek anyja énaponkéd sirhonl* (29—32. v.)

Egy verspárral lejebb pedig
• Más cseh vitéz Fraucz, főtisztes hadnagy 
Kik bizon kegyes istennél radnak
Ebbe sonha senkinek nincs kétség,
Vagy tisztül ott helen őköt éretek.» (35—38. v.)

• Kit meg nem mondhat emberi állat
Mely nagy harczolás volt Szabács alatt.* (47—48. v.)

• Legottan túlbelól török népek
Nagy viadalt velek körletének. * (61—62. v.)

«Szabác*lioz nem messze egy kis halmon 
Megsereglék, hogy beszédek halljon,
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Szabácsba nagy felszóval kiállnak.
Arról bölcsesége lón taráinak.* (75—78. v.)
•— Ment arról imár török nép beszéli —
Lőtt nekik menden vetez nagy részéi. (107—108.V.)
• Azért igen iffiu török Hamza
— Gondolván, hogy volt Magyar — ott haza
Erős Szabácsból törökök közöl
Nagy sieteégvel kiszökni készöl. (95—96. v.)
• Jelesről kediglen mindazoknak
Kik kegye9 kegyeimnek esni szobiak» (129—130. v.)

Megjegyzendő még a Szabács viadala assonanceainak méltatására, 
hogy azok többnyire nőrímek és hogy a háromtagúak is gyakoriak 
köztök,* továbbá, hogy a nem ellenzetesek is nem csupán a ragok 
és képzők azonossága vagy rokonsága által, hanem a szótőben is 
összecsendűlnek (hajókat — valókat, rekesztvén — gerjesztvén, 
keménség — kevélség, ezer lóval — lovaglóval, eszekbe — ezekbe, 
bírhatják, — irhattyák, bennbadnák — megadnák, tolmácsolja — 
másolja, meg leve — kegyelmet teve, eredvén — terjedvén stb.).

A négy sornyi Ének a szent jobbkézhez két első 9ora egy hím 
assonanceban csendül össze:

«Ö dücsŐséges szent jobb kéz 
Mellyet magyar óhajtva néz.*

Both siralmán&k is csak az utolsó két sorában van egy lejti 
(trochaeusi) assonancea :

«Kiből vala királnak igen nagy b&natja 
Mert szemével az kevetet tebbé sem látja.»

Mátyás emlékdalábán mindössze csak két helyen van ellen- 
zetes assonance, de ezek elég jó nőrím ek:

«Néhai való jó Mátyás királ!
Sok országokat te birál.*

-Akkoron te lél oly igen drága 
Téged kéványa cseh Prága 
Meghervadozott szép zeld ága 
Nem kellemetes neki virága. *

A Katalin-legendá-bán számarány szerint ugyan nincs valami 
sok elhnzetes assonance, de egy ily hosszú költeménynyel szem-
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ben nem is támaszthatók e tekintetben akkora igények, mint egy 
rövidebb éneknél. Azért különösebb méltánylást érdemel az a 
60—70 assonancea, melyben a nyelvtani ellenzetet megtaláljuk, 
annyival inkább, mert ezek néhány hímrím kivételével többnyire 
hangzatos lejti nöassonanceok. Megjegyzendő továbbá, hogy a 
legenda egyéb assonanceai sem támadnak merő ragismétlések 
folytán; ellenben jó hangzásuk és aránylag nagy változatosságuk 
annyival inkább érdemel elismerést, mert ilyen 4073 versre 
terjedő költemény megírása a nyelvtani alakok fejletlensége 
mellett jókora gyakorlottságot feltetelez. Tekintve az assonálás 
kivitelét s a két nembeli assonceok minőségét, a legenda e verselési 
elemével csaknem azon niveaura emelkedik, melyen a Szabács 
viadala assonálását találtuk. Mutatványúl íme ellenzetes assonan- 
ceaiból a legjelesebbek:

•Ez mesternek én meyimám 
Én születésemet nyilván.*

• Avagy istenink akarattya 
Ez magzatnak nem adatta !*

• Hogy szőrzete egy levelet 
Nagy kénesét az levél mellett.*

• Azért téged azon kérünk 
Akaij ilyet tenned értünk*

• Mert ez ő maga talántdl 
Kinek még te nem szolyáltál. *

• Hogy ez képnek csoda volta 
Az mester vétkétől volna.*

• Talántál kenyerűi rajtad 
És lészen mint akartad *

• De mert hasonlat nem esett 
Krisztus kőzett és ördeg kezeit*

• Előálomkor föl/c<?fr
Mert akkor igaz lön helye*.

• Mert csak ez az bizony isten 
Kinél senki e'yéb nincsen.*

(Gyakrabban is előforduló a-sonance)
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• Mert Vegecius es ugy mond 
Bizony nincs abban hamis gond.*

• Ezt hogy látá Káterina 
Hogy szerencse vele rína.*

• Mindenek vadnak miértünk 
Kit bölcs mestertül es értünk.*

• Semmi nincs oly erős állat 
Ki kegyelmessé nem válhat.*

«Kiben oly nagy jót tőn nekünk 
Kit soha meg nem űzethetünk.*

• És ez egy gonosz ember miatt 
Ördeg gyűjtet vala nagy sok fia\*

«Mert az isten oly nagy állat
Hogy mind föld és meny hozjá hallgat.*

• Ennek enged mind tél s mind nyár 
És 6 neki ég forgása utában jár. *

• De ha hozjája szó nem elég 
Ottan kénök engeszteljék !*

• Ez nem isten szegény állat 
O magának sem használhat.*

• És megjelentse hogy miért járt 
És hogy abban nem vallott kárt.*

• Ezt hallván az egyik doktor 
Kit ékesít vala vén kor.*

• Kit egy falka balgatag nép 
Kiknek eszegben nincsen ép.

«Leány, hiszem azt gondolod 
Hogy bolonddal vagyon dolgod. *

• Most az uraság és az szol gálát- 
Csak két elleiikődő állat 
Kiknek az tulajdonságok 
Hogy nincsen együtt lakások.*

•Hogy ez nyilván lehetetlen 
Hogy Mária szíz lett legyen.*
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«Méltó vala h o g y  ez halál 
Kire te es keteles valál.•

•Nagy kár nekünk és nagy szégyen 
Hogy egy genyett ilyet tegyen.*

«Oh énnekem nyavalyásnak 
Nagy nyavalyák én rám másznak 
Kiknél ez im mentül nagyobb 
Hogy feleségem elhagyott.*

• Légy bátor királné asszony 
És ne félj semmit azon.*

•óh lám vagyok dics ételen
Mit tegyök mind ezek ellen.* stb. stb.

A bemutatottakon kívül még a Krisztus hét igéjében (marada
— Béda, nevetőknek — töttek), a Qui hahitat in adivtorio czímű 
zsoltárátdolgozásban (romlásokra — ostora), a Versbe szedett 
naptárban (Dorottyánál — várnál, idvezletet — vetett, adám — 
Illodám, látván — Iván, ása — társa, Márton — fon, adós — 
Miklós) fordulnak elő ellenzetes assonanceok, utóbbiban még a 
legnagyobb számmal. Más, különben elég jó technikájú költői 
maradványaink assonance dolgában nagyobbára merev ragismét
lésekkel élnek, s még így is gyakori eset, hogy egy-egy sortik rím 
nélkül maradt. Apáti feddö éneke ugyan valamint általán techni
kájánál fogva legjelesebb emlékeink között is díszes helyet foglal 
el, ugy már számos assonceaival is feltűnően hangzatos; mind 
azon által azon körülménynél fogva, hogy négyes assonceaiban az 
ellenzet szépsége nem érvényesül, abba a nagy hangzatosságba 
bizony elég egyhangúság is vegyül, a minek kedvezőtlen hatását 
csakis a műnek egyéb, legkivált tartalmi jelességei képesek ellen
súlyozni és némiképen csökkenteni. Egyetlen eltérő ese t:

• Fejér szép ezüstör , ékes tű szablyatofc 
Vele pogán népet — kérlek — ne vágjátok,*

de még ezen assonance is csak annyiban ellenzetes, hogy a két 
utolsó szó különböző beszédrészt képez, különben ragjok egy és 
ugyanaz. (Többes számbeli második személyrag.)

(Vége következik.) K rajcsovics S oma.
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T Á R H Á Z I
Víg szabású játék öt szakaszban. Irta Dugonics András, 1770.

(Az 1789-iki szövege uj átdolgozás.)

Veleje ezen játéknak. Tárházi, egy öreg és gazdag kalmár, se 
felesége, se gyermeke, se rokona nem lévén, azon gondolkodott, kit fo
gadjon fiának. Észre vévók e dolgot hárman, úgymint Ágyúsi kapitány, 
Deáki Artium Liberalium Magister és Polgári, egy városi lakos. Kiki 
azon dolgozott, hogy’ férhessenek elsőben Tárházinak kegyelméhez, 
azután pedig jószágához. Agyúsi vitézségével bátorkodott, Deáki tudo
mányával, Polgári e kettőnek vesztével. Sehonnainak furcsa esze Pol
gárit tette szerencséssé.

A jádzó személyek.
Tá rh á zi. Állapotja: gazdag kalmár; öreg.

Ruhája: háló ruhája testén, háló sipkája fején. 
Erkölcse : jó ember és szelid.

Gondosi. Állapotja: Tárházinak mindenese.
Ruhája: városi.
Erkölcse: ajándékokon kapó.

Á g y Ú S Í . Állapotja: főkapitány.
Ruhája: katonás.
Erkölcse: ostoba, kérkedékeny.

Deáki. Állapotja: Artium Liberalium Magister.
Ruhája: fekete német ruha.
Erkölcse: magát nagyra tartó, tudományában kevély. 

Polgári. Állapotja : városi lakos.
Ruhája: városi.
Erkölcse: csendes, jó viseletű.

Sehonnai. Állapotja : mindennél minden, otthon semmi.
Ruhája: rongyos deák-forma.
Erkölcse: ravasz.

Trum m el. Állapotja: német csapiáros.
Ruhája : német; fehér köténye, zöld sapkája.
Erkölcse: meglehetős ; töri a magyar szót.

Versei. Állapotja : versfaragó, poéta.
Ruhája: rongyoskás.
Erkölcse; kitül mit kap, azt imádja.

P ÍS Zto li. Állapotja : Ágyúsinak fő inasa.
Ruhája: német szolga-ruha.
Erkölcse: csendes magaviseletű.

Peti. Állapotja : Ágyúsinak másik inasa.
Ruhája : dolmányba és övbe.
Erkölcse : csintalan és hamis.

Té n ta i. Állapotja: Deákinak inasa.
Ruhája: német szolga-ruha.
Erkölcse: tűrhető.
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ELSŐ SZAKASZ 

ElsÖ rész. — Polgári. Sehonnai

Polgári. Nem mondám én azt Kennek, Sehonnai uram, hogy sze
rencsétlen órában jöttem e világ hátára.

Sehonnai. Mondá Ked elégszer, de csak hűtötte a száját minden 
haszon nélkül. Miért lenne Ked szerencsétlen ?

Polgári. Mert soha meg nem érem hogy Tárházi uram fiának 
fogadjon.

Sehonnai. Ezen, uram, bár ne törnéd a fejed. Mintha zsebedbe 
volna minden jószága.

Polgári. Ohó, Sehonnai! Hárman vagyunk ám kik a konczra 
pillantunk. Ágyúsi kapitány ugyan víja ám a várat. Pattogtatja hízel
kedő fegyverét, szórja-szalasztja ellenségeit. Hát még ama tudós Deáki! 
Ez ám a haddelhadd. Tele van Ciceróval a nagy harcsa-szája. Hányja- 
veti Lucanust. Fele magyar, fele deák egymást kergető szava. Én né
kem se porom se téntám.

Sehonnai. Én istenem, én istenem ! be nincs Kennek jó dolga. 
Hiszen Ágyúsi csak a levegőt ropogtatja, ha elsülhet ágyúja. Ama Deáki. 
hiszen az tollal hadakozik ; esze híre nélkül pörög a nyelve.

Polgári. Ugyan csak ez az oka szomorúságomnak. Azoknak 6e 
kezek se eszek után semmit se lát a világ. Csupa kosz-emberek. Nem 
érnek egy moly-ette kucsmát, egy lukas mogyorót, mégis övék a világ 
Én testestől-lelkestől éjjel-nappal dolgozok, fáradok, munkálkodom, 
mégse mehetek semmire.

Sehonnai. Hallja Kend, Polgári uram, két annyit fél a ki élhe
tetlen ákom-bákomtúl fél. Soha esze ágába se volt Tárházinak hogy 
ama két vakarcsok közül fiat válaszszon magának. Méltán haraghatik 
mind a kettőre. Ágyúsinak ette haszna, alutta bére. Ha Tárházihoz fér, 
csupán magát dicséri. Teli torokkal számlálja ütközeteit: hogy’ nyelte a 
port, hogy’ konczolta le, hogy’ sózta be a törököt, hányat nyelt el egy- 
szerre. Az ilyetén tormaférgeknek liánkolódásaikat nem örömest látják 
a vének ; örömestebb hallják ők magok dicséreteiket.

Polgári. Ezt ugyan helyesen ejtéd, Sehonnai.
Sehonnai. Azután mit is mondjak ama Deákiról ? Mért szeretné 

ezt Tárházi ? Talán azon oskola-szagért ? mely dohos szájából ereszke
dik s úgy elundokitja szobáját mintha büdös gerények teleltek volna 
benne. Azért szeresse-é ? hogy még a piaczon is görögül beszél a tátott 
szájú kofákkal. No ugyan megtalálta Kend szarva között a tőgyit.

Polgári. (), lelkem Sehonnaim, nem tudja még kend micsoda 
természetűek a hattyú apától származott véli záp tojások. Minden apró
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lékos A-B-ab-ra felmeresztik szemek héjjokat; ízibe hisznek mindennek ; 
hamar elámíttatnak.

Sehonnai. Ha úgy van a dolog, mit szemetez Kend a dombon ? 
Mért nem lát Kend a dolgához ?

Polgári. De mitévő legyek ? édes Sehonnaim. .
Sehonnai. Addig üsse Kend a vasat, míg meleg. Hűtse ki Kend 

Ágyúsinak tüzes ágyúját. Búgja fel Kend Deákinak téntáját.
Polgári. Bezzeg, sajt nem túró. Ez ám a bekkenő i
Sehonnai. Várjon Kend, Polgári uram. Most jutott valami eszem

ben. Semmit se tartson Kend tőlök. Ha reám bízza Kend, emberre 
bízza a dolgot. Én magamra vállalom mind a kettőnek megtántorítását. 
Addig tekerem-facsarom a vesszőt míg gúzst csinálok belőle. Könnyű 
pedig őket megejtenem. Mind Ágyúsi mind Deáki azt véli hogy én meg
hitt barátjok vagyok. A’ bizony, majd megmondom mi. Én körülöttök, 
természetesen és szokásom szerént, ravaszkodni fogok. Kend is addig 
magát el ne hagyja.

Polgári Igenis, azon leszek, édes Sehonnaim. De vájjon ki lehet 
az ? ki amot t . . . .

Sehonnai. Lassan, lassan. A’ bizony Ágyúsinak szolgája a Peti. 
Nem rég fogadta inasának. Most valahová küldi. Nosza, rajta! Sehonnai. 
markodban a szerencse. De meg kell eleve tudnom mit akar. Én ide 
eldugodzom. Kend pedig menjen el.

Polgári. Jó szerencsét, Sehonnai. felmeyyen.J

Második rész. — Peti. Sehonnai
Peti. Ugyancsak pénzes embereknek kelletik lenni azoknak a poé

táknak. Egy-két versekért jól megfizettetik, a mint látom, magokat. 
Mégse tóm mért rongyosak. Talán ugyan sokat öntenek a garatra. Mert 
azt is haliám hogy ki mennél többet iszik annál jobb poéta. A bor
szesz felgyulasztja kutya eszeket, csak úgy ugatnak osztán verseket.

Sehonnai. Mi közöd néked a füstös poétákkal ? Peti pajtás.
Peti. Ohó, te is itt vagy ? Sehonnai. Azt gondolám hogy eddig a 

cserfák teteiken is hurczolnak az égiptomi angyalok.
Sehonnai. Köss csomót a nyelveden, Peti. Legalább ne oly han

gosan zörögj.
Peti. Megbocsáss, édes Sehonnaim. Azt gondolám, hogy egy poé

tával van közöm.
Sehonnai. Mire hajhászod azon poétát ?
Peti. Halljad csak, Sehonnai, — de köztünk maradjon a szó. 

Az én uram, Ágyúsi kapitány, valami verseket akar faragtatni vele, Tár
házi számára. Ma neve napja ama dús kalmárnak. Az üdvözlő verseket 
igen szereti, főképen ha dicséretiből állanak. Az ón uram olyan poéta
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mint én. Most tehát én nékem vagy találnom kell egy poétát vagy terem
tenem. Húsz egész márjást adott uram azon versekért, pedig olyanokat 
mint a tajték.

Sehonnai. A’ már más. Ugyan csodálom vala mi szükséged lenne 
egy kocsipor-emberre, egy bibasz poétára.

Peti. Tudod-e ? ki vette reá uramat. Gondosi, Tárházinak min
denese. Ez úgy szereti a kapitányt hogy majd belebúj. Erővel bé akarja 
tolni Tárházinak kincstartójába. A verseket legjobb csúsztatónak lenni 
gondolta. — De mit ácsorgok én itten ? Nékem poétára, nem te reád va
gyon szükségem. Mert te is, a mint látom, úgy tudsz a versfaragáshoz 
mint Kőt szamara a dudáláshoz.

Sehonnai. Hallhaddsza, Peti! Tudod-e mely szemeten lehet felka
parni ama pozdorját ?

Peti. Tudja a manó. Ha semmi szükségem reá, annyian vannak 
mint a kurta kutyák. Ha pedig keresem, ritkábbak a szúnyoghálónál. 
Lám, lám ! amott látok egyet. Űr isten! poéta-e avagy próféta ? Ha nem 
más is, bizonyosan garabonczás deák. Meglátom mit tud.

Sehonnai. Peti, én addig elvakarodom. (elmegy.)
Peti. Mind szárazon, a vízig.

Harmadik rész. — Peti. Téntai
Peti ( Sehonnai után kiáltván). Avagy, pajtás ! ide még egy szóra.
Téntai. Ki kurjongat utánam ?
Peti. Én ugyan nem.
Téntai. Kire kiáltottál tehát ez emint ?
Peti. Majd bizon néked adom rovásra gondolataimat. Nem arra 

kancza a búzába.
Téntai. Ugyancsak patvar-ember vagy, akárki légy. Előbb meg- 

szólítál, most pedig haragszol.
Peti. Ha igazat kell mondani, csak látni akartalak, nem pedig 

megszólítani. Mert láttalak már egyszer ; de akkor is olyannak tetszet
tél mintha búcsút vettél volna eszedtől.

Téntai (alattomban). Ezen ember bizonyosan adósa Balázsnak. 
Talán bolond gombát evett, (nyilván.) Hallod-e, te hideg lakatos ! láttál 
tehát valahol engemet ?

Peti. Igenis; az elmúlt tavaszkor, midőn az olaszok erre egy 
medvét tánczoltattak. Te annak a hátán ültél, meglánczolva, veres 
zubonyba. De akkor kisebb voltál, szőrös és négylábú.

Téntai. Ejnye! kutya-parancsolta gaz embere. Tehát én majom 
volnék ! Hogy’ nincs egy mennykő zsebembe \

Peti. Megbocsáss, pajtás. Sok ily bolondságos beszédekkel tarto
gatom én az én uramat. Ezek már nékem szavam járatjai.
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Téntai. Ki tehát az urad ? hadd halljam.
Peti. Az én uram tekintetes úr de eadeni.
Téntai. Tökmag! Már tudom tehát kicsoda ?!
Peti. Tekintetes vitéz kapitány úr Ágyúsi de eadem.
Téntai. Ohó, pajtás! Ismerem én azon szalma-pörnyét; hiszen a' 

sült bolond.
Peti. A puskaport ugyan nem ő találta fel, sem a világnak negye

dik részét, de még sem oly esze-fúrt a mint gondolod. — Hát te kit 
szolgálsz ?

Téntai. Kit-é ? Bezzeg, ha tudnád, mindjárt lekapnád a süveget. 
Az én uram híres-neves Deákius úr, Artium Liberalium Magister et pro 
suprema laurea candidatus.

Peti. Ohó, pajtás ! Ismerem én azon széna-szenet; hiszen a’ futó 
bolond.

Téntai. Az amalgamát ugyan nem Ő lelte fel, sem a salétromtalan 
puskaport, de mégis tanult okos ember.

Peti. Tud-e minden könyvből olvasni ?
Téntai. Ángyod térdje! Hogyne tudna egy tanult ember ?!
Peti. Meglehet hogy ő kelme tanult ember, de azért bolond is 

lehet; mert azt mondják hogy vannak tanult bolondok is.
Téntai. Látom mégis hogy odahaza felejtetted eszedet.
Peti. Pajtás uram, mivel tehát mi mind a ketten egy szabású 

bolond embereknek inasai vagyunk, szükség hogy mi is ketten egy gyé
kényen áruljuk a mi kévésünk van. Mivel tehát te deákosabb vagy 
nálamnál, mondd meg, kérlek, mit tesz az a szó: de eadem. Mert én 
úgy hallottam: midőn az én uram közkatona vala, csupán csak Ágyú
sinak hítták még a dobosok is. Hogy osztán a kapitányságra felmere- 
dett, Ágyúsi de eademnek híják még a tisztek is. Mért nem h íják a te 
uradat is de eadem úrnak ?

Téntai. Ohó, pajtás ! A tanult embereknek mindenben más 
szokások vagyon. Midőn mi egy darab ideig az oskola mellett járunk, 
ezen szavat usz nevünk után adjuk, és így az én nevemből, kit 
Téntainak hínak a tanulatlanok, Téntaiusnak mondanak a tanult 
okosok. Vagy pedig épen deákra fordítjuk nevünket. És így engem Atra- 
mentus úrnak is mondanak, uramat pedig vagy Dedkiusnak vagy hitte 
ratmnak.

Peti. Éd3s Hátramentus uram én ebből semmit sem értek.
Téntai. Csoda is volna ha te azt értenéd melynek okát az egész 

világ se tudja. Nem kell minden dolognak okát feszegetni. Lám, mért 
híják a te uradat is vitéz kapitánynak ? mivel jól tudják nyúlszívét; de 
szíve sincs néki, hanem csak zúzza. Sarkkal fenyegeti az ellenséget. 
Mért írják ama levélre Monzsur Monzsur ? mely Soroksárról a duna-

PhUologial Közlöny. VI. 8. 9. 4 8
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keszi kántornak küldetik. Mért mondják az olyant nemzetesnek ? kinek 
apja a rámán repesztgette a kutyabőrt.

Peti. Bizonyomra mondom, jól beszélsz.
Téntai. Ha úgy megszeretted ezt a szót de eadem, magadat is úgy 

híhatod ha akarod. Mi a neved ?
Peti. Engem Petinek hívnak.
Téntai. Ügy ám ; de vezetéknevednek is kelletik lenni.
Peti. Soha sincs nékem más, csak Peti. Az apámat is csak Peti

nek hítták, a nagyapámat ie.
Téntai. Ö, be bolondságot beszélsz. Mondd meg tehát hol 

születtél e világra.
Peti. Europiába.
Téntai. Hiszen bizony jól tudom hogy nem Poloniába; másként 

azt se tudod te hol van az a Polonia.
Peti. Annak a Poloniának tán Olaszországba kelletik lenni. Mert 

mikor nálunk rozolist isznak a tisztek, sokszor hallom az uramtól: 
rosolio di Polonia.

Téntai. Hadd el az ilyen bolondságokat. Mondd meg inkább, 
Europiának minő városába lettél e világra.

Peti. Azt hallám hogy Czinkotán.
Téntai. Minő utczába ?
Peti. A Gatyaszalasztó utczába.
Téntai. Tehát így Írhatod nevedet: Gatyaszalasztó Peti de 

eadem.
Peti. De ihol e’! majd elkésődöm. Kutya fa szekere ! majd attáz 

az uram, hogy eddig is verseket nem csináltattam. Nem tudnál itt egy 
poétát ?

Téntai. Tudok egyet, pedig jó t
Peti. Mi a neve ?
Téntai. Soha se hallottam máskép, hanem poéta.
Peti. Hiszen minden poétának kereszténynek kell lenni. A 

keresztségben csak kapott valami nevet.
Téntai. Csak kitetszik hogy nem szolgálsz deákos embernél; 

6emmit se tudsz a világ dolgába. Sőt mikor poéták lesznek, akkor 
visszakereszteltetnek. így Czezingét János Pannoniusnak hítták azután.

Peti. Hogy hogy keressem ki tehát a varjúk-elelelét ?
Téntai. Csak így nyomozd: hol van az a kutyaszorító poéta. 

Mert abban az  utczában lakik. Ujjal mutatják meg a lukát.
Peti. No jól van, pajtás. Isten hozzád. Én egy keveset beköszö

nök ide a német fogadóshoz. Egy-két itczével megöblítem számat, 
osztán ama kutyaszorító poétához megyek. (elmegyen.)

Téntai. Sokat ne hörpents, Peti. (elmegyen.)
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Negyedik rész. — Polgári. Sehonnai

Sehonnai. Épen úgy van biz az a mint mondám. Ezen a helyen 
beszéltettem a szolgájával Petivel. Ezt Ágyúsi egy poétához küldötte, 
hogy Tárházinak neve napjára verseket csináltasson. Bezzeg, Polgári 
uram, megette Kend a szurkot ha készen lesznek a versek.

Polgári. Egy lábig oda vagyok ha csak nem segítesz, Sehonnai. 
Ügy reszketek ijettembe mint a kocsonya.

Sehonnai (alattomban). Szöpög valaki. De útra kell igazítanom. 
(nyilván.) Egy csöppet se féljen Ked, Polgári uram ; kifogtam immár 
Ágyúsin.

Polgári. Vajon miként?
Sehonnai Oly poétához igazítom Petit ki néki ocsmány, rút és 

gyalázatos fűzfa-verseket kohol, melyeket ha elolvas Tárházi, leköpi.
Polgári. Ügy de azt gondolod-e Ágyúsi felől? hogy ő, minek 

előtte Tárházihoz küldi, maga el ne olvassa ama bolond verseket.
Sehonnai. Tudni is kellene ám azt! Mert deák nyelven farag

tatom.
Polgári. Hát ha mással elolvastatja ? Bezzeg, kirágtuk akkor 

az iszákot.
Sehonnai. Dehogy olvastatja! ő  oly kérkedékeny ember hogy 

mindennel el akarja hitetni jó deákságát. Nem engedheti tehát kevély
ségé hogy a verseket megfejtesse magának; sőt azt fogja hazunni 
hogy önön maga csinálta.

Polgári. Legyen Ked maga azon poéta, édes Sehonnai uram. 
Félek, netalán tán, ha másra bízzuk, beletörjön bicskánk.

Sehonnai. Sőt amott látom Deáki uramat, Téntai szolgájával, 
jönni. Ked, Polgári uram, távozzon el. Én itt megvonyom magamat.

Ötödik rész. — Deáki. Téntai
Deáki. Soha én téged otthon nem kaphatlak. Nincs talán más 

dolgod ? hanem hogy az utczákon ácsorogj. Nem tudod ? mit mondanak 
a bölcsek: otium est pulvinar diaboli. — Midőn néked semmi dolgod, 
én annyiban töröm fejemet hogy szinte megbolondulok. A hasznos dol
gokat is félbe kelletik hagynom. Minap egy könyvet kezdettem: História 
barbarum apud Veteres et Modernos ad nostra imberbia tempóra. 
Imhol, ezt se hozhattam végre. íme, mire nem viszi az embert Tárházi 
kincsének kévánsága. De két nagy ellenségem vagyon: Ágyúsi és Pol
gári. Nincs, mit tennem hanem az erdőbe rejteznem, ott szívem bajait 
a fáknak, a kőszikláknak kijelentenem és őket szánakozásra hoznom, 
et cantare simul et delectare paratus.

Téntai. Tehát a fák is szánakodnak az emberen ?

48-
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Deáki. 0 , tu vervecum in patria crassoque sub aere nate ! Nem 
tadod a rhetorikának figuráit, a metaphorát ? midőn tulajdon helyiről 
elvétetik valami és nem tulajdonná tétetik.

Téntai. Azaz: elcsenni valamit avagy ellopni.
Deáki (haragudva). Más a deák lopá6, más pedig a paraszt.
Téntai. Tudom, tudom. A deákok deákosan lopnak, a parasztok 

parasztosan. De mégis csak lopás az mind a kettő.
Deáki. Hagyj fel ezzel, ha nem érted. Haza lódúlj ; otthon légy. 

Mindjárt magam is ott termek.
Téntai. Elvárom az urat. (elmegyen.)

Hatodik rész. — Sehonnai. Deáki
Sehonnai. Bocskor-köteles szolgája az úrnak Deáki uramnak. 

Igen örvendek hogy itt találtam az urat. Hány zsákkal telik Tárházi
nál a kegyelem ?

Deáki. Ha igazat akarok mondani, egy tarisznyával se telik. Mei 
rivales tehetősebbek nálamnál. Kifog rajtam Ágyúsi.

Sehonnai. Mit ? Ágyúsi ? Az a szélütötte eszű ? ama karika - 
lábú, lőcs-kezű, hal-vérű ? Soha nem hallottam ilyet. Hiszen ama 
tökfejű azt se tudja hamarjában megmondani hány ujjai vannak 
öszveséggel egy pár embernek.

Deáki. Ó, lelkem Sehonnaim, nem igen nézik e mostani világ
ban, tudós-e valaki avagy a szamárnál tudatlanabb, hanem, ha mind 
erre, mind amarra........a többit értse Kend reá. Sapienti pauca.

Sehonnai. Valóban, tőlem is tapasztalt dolgot beszél az úr. 
Mindazáltal, úgy vélekedem hogy egy egészséges eszű ember könnyen 
kifoghat egy csömörlött eszűn. És ha szavamra hajlik Deáki uram, 
,tudok egy módot melylyel Ágyúsinak kecske-lába alól elránthatjuk a 
gyékényt.

Deáki. Ugyan mi módra találhattál? édes Sehonnaim. Nagy 
fába vágtad a fejszét; vigyázz magadra, netalán tán fejedre essen min
den terhével.

.Sehonnai. Nem úgy, Deáki uram. Én ugyan, mint Borbély 
Ferencz, meg nem ijedek irhás nadrágomnak zörgésétől. Hallja csak 
az úr. Ágyúsi szolgájától a Petitül csak ez elébb haliám, hogy valami 
verseket akar csináltatni Tárházinak neve napjára, és azokkal a vénnek 
maga kedveskedni.

Peáki. Nihil ad rhombum. Surdo fabulam narras.
Sehonnai, Tudja pedig Deáki uram hogy Ágyúsi tök-ember és 

oly tudatlan mint lova. Semmit se tud a prosához, kevesebbet a liga- 
fához. Ugyanazért hajhásztatja a poétákat, pénzt igér a versekért.

Peáki. Nondum, me dius fidius, intellego. Vajon mi sül ki belőle ?
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Sehonnai. Bárcsak én most egy poétába botlanék, kivel töstéot 
valami bolond verseket faragtatnék, melyeket ha Tárházinak kezeibe 
adand, fejéhez verje Ágyúsinak. Deákul koholtatnám pedig a verseket, 
hogy Ágyúsi ne értené.

Deáki. Io triumpha! Megboldogítottál, Sehonnai. De vajon hol 
pokolba akadhatunk ilyen poétára ?

Sehonnai. Én ugyan tudom módját a bolond verseknek, de 
engemet ama Peti szolga te tótűi talpig ismér. Nem bízza reám. Hátha 
Deáki uram maga javáért magára vállalná e csekélységet Mindjárt itt 
teremhet Peti; ide a korcsmába ment borozni. Rajta! Deáki uram.

Deáki. Csak inkább szeretném ha másra bíznád a dolgot, mert 
én raegesküdtem hogy egy szót se irok melyet Ciceróban nem olvasok. 
Hanem ime jön Versei uram, kimondhatatlan magnarum inventionum 
ember. E’ nékem jóakaróm. Ha keresve kerestük volna a poétát, ennél 
jobbra nem akadhattunk volna. Me Herele ! dignum patella operculum.

Hetedik rész. — Deáki. Sehonnai. Versei
Deáki. Sál vöm te advenire gaudemus. Hozott isten, Versei.
Versei. Szeretem hogy jelenlétem ily kedves az úr előtt.
Deáki. Ipsa opportunitas non mihi opportuna adeo mint mostan 

az úr. íme, tüstént kijön innen egy szolga a ki verseket akar csinál
tatni pénzért. Per meam et tuam fidem arra kérlek, barátom, tedd ma
gad poétának. Fúrj-faragj egy néhány ostoba verseket melyek nyakát 
töijék Ágyúsinak ha Tárházi olvassa.

Versei. Factum put-a. No most tehát, valamennyi istenek, isten
nek és músák vannak, ide szállítom Olympusról és Parnassusról. A/, 
urak menjenek el, mert itt helyek nem lészen ; megfúlnak a nagy szo- 
rongatásokban.

Deáki. És ime, ahol jő Peti szolga. Fogj a dologhoz, Versei. Mi 
megyünk. (el megyeit Sehonnairal.)

Nyolczadik rész. — Peti. Versei
Peti. Soha ily pórul nem jártam mint most. Két krajezárt mintha 

a Dunába vetettem volna. Bémegyek a korcsmába s kérek magamnak 
egy fertály égett bort; azt mondják nincs. Hanem lenne, bezzeg, sörük. 
Nem drága, csak két krajezár itezéje. Mivel még soha sört nem ittam, 
csak próba szerént hozatok egy itezét. Iszok belőle egy húzómra. Soha 
ily fertelmes italt a világ hátán. Hiszen fele is víz az átkozottnak. Közel 
egy fertályig nyomorogtam vele. Meg nem ittam, ott hattam a német
nek. Igya meg kétszer egy helybe. Ni, hogy’ felpuffasztotta a hasamat. 
Talán a balhát is el lehetne pattantam rajta.

Versei. Eleibe kell mennem. (jár fel * alá.)
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Peti. Mi tatárnak kell ennek lenni ? Ez bizonyára vagy poéta 
vagy bolond. Hallja Red, ki tehene alatt szopott Ked.

Versei (pofon vágván Petit). Imhol e’ ! Ez is a tiéd.
Peti. Ejnye, kutya-parancsolta gazembere, ugyan megadta a nyak

levet. Hallod-e! te garabonczás deák. Lásd ezen két öklömet; mind
egyike meg van tőtve tíz-tíz dögönyözésekkel. Pedig egyszer se vetnek 
csütörtököt, mindenkor kisülnek. Jöszte hozzám, ha nem hiszed.

Versei. Megbocsáss, édes atyámfia. Csupa akaratom ellen esett 
a pofonvágás. Ha valaki előmben kerül, midón a poéticus gondolatok
ban elmerülök, ő lássa ha valamit nyér. Ebből ismerheti meg ember 
a poétát.

Peti. Te akár poéta vagy akár mi ördög, de ne bánj így a sze
gény legénynyel, mert farodhoz kötöm a sarkad.

Versei. Te valóban semmit se hallottál eddig a poetica licen-
t iáról.

Peti. Soha nem láttam azt az embert; de ha az is oly goromba 
mint te, egyétek meg mind a ketten a napon sült máiét.

Versei. Tehát azt se hallottad ? hogy a poétáknak minden régu- 
lákban valami szabadságok vagyon.

Peti. Melyik részében van az a Szentirásnak ?
Versei. Abban mely a poétákról szól.
Peti (alaltomban). Jobb nékem ennél a poétánál maradnom ; mert 

talán ama kutyaszorító poéta két pofoncsapást ád, mivel őtet mondják 
legjobbnak, ('nyilván.) Édes uram, poéta uram, én szép verseket akar
nék hamarjában faragtatni. Volna-e most Kennek jó kedve hozzá ?

Versei. Hogy mersz arról kételkedni ? De mondd meg elől, minőt 
akarsz: fraucziát-e, olaszt-e, deákot-e, lengyelt-e ? Anglia, tatár, török, 
spanyol — mindegy én nékem.

Peti. Soha ily barom-eszű nagy embert! Akaszszanak fel ha ama 
kutyaszorító ennél tanultabb. — Uram, poéta uram, csak deák verseket 
kalapáljon Kend.

Versei. Hát azok micsodások legyenek ? Hexameter, pentameter, 
scazon, asclepiadeus, iambicus purus vei impurus, sapphicus, dimetrus, 
iambicus acatalecticus, phaleucius, glyconius, adonius ?

Peti. Soha se hittem volna hogy ily jóra akadjak. Édes poéta 
uram, megbocsásson Kend (leveszi a süveyit) hogy eddig le nem tévém 
süvegem. Mind eddig nem hihettem hogy a poéták között úgy kitessen 
Kegyelmed mint szamár a juhok között. Éu a verseknek neméhez úgy 
crtek mint tyúk az ábéczéhez. Kend legjobban fogja tudni minőnek kel 
In tik annak lenni mely Tárházi uramnak neve napjára legalkalmatosb.

Versei. Effélékből is menőt kévánsz ? Üdvezlöt, haragost, jelen
tőt, szánakodót, kinevetót vagy más effélét'?
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Peti. íme, hogy" töri ki magát a nagy okosság! Édes poéta uram, 
Ked legjobban tudja azt is minőnek kelletik lenni, hogy Ágyúsi uramat 
megszeresse Tárházi.

Versei. Már értem a dolgot. Hosszat akarsz-e avagy kurtát ?
Peti. Azt is az úrnak mély okosságára bízom.
Versei. Jól vagyon. Ne búsulj, lesz oly versed melyet nem olva

sott Virgilius, Ovidius, Catullus, Tibullus, Propertius. Elviheted a török 
császárhoz, herczegekhez, grófokhoz, bárókhoz, nemesekhez, nemtele
nekhez, — Konstanczinápolyba, Berlinbe, Párisba, Budára, Czinko- 
tára, ma, holnap, holnapután, egy hét múlva, — akárkinek, hová és 
mikor akarod.

Peti. No már ennél nincs jobb, széles e világon.
Versei. De egyre kérlek, barátom; meg ne mutasd a verseket 

más poétának. Mert azok irigyek mint a kutyák, morgolódók mint a 
a macskák. Nagyon irígylik a véna poeticámat.

Peti. Dehogy mutatom valakinek!
Versei. Jól vagyon tehát. Immár hozzá foghatok, (kiveszi író táb

láját és ott lévő papirosra írja a verseket.) Imhol készek a versek.
Peti. Olvasná el Kend, poéta uram, hadd halljam a hangját.
Versei. Azt se bánom. Halljad tehát, de nagy álmélkodással:

Tua páter stulta, tua mater stulta, tua domus stulta.

Peti. Ejnye be kár hogy nyele nincs, mindjárt megfognám a 
végét. Szopom a szép J-kat a végén. Ilyeket szeret az én uram. — Már 
most tehát, édes poéta uram, mi lesz az ára ?

Versei. Egy márjáson alól senki fiának.
Peti. Micsoda ? hiszen egy krajczáron hosszabb kóbászt veszek.
Versei. Látod hogy nincs eszed. A kóbász mennél hosszabb, 

annál jobb; a vers mennél kurtább, aunál furább.
Peti. Elég lesz, uram, egy peták.
Versei. Adj tehát hozzá még egy garast, hogy tíz krajczár legyen. 

Ezt is az uradnak kedviért. Mert úgy gondolkozz ám hogy a vers min* 
denkor drágább akármi más írásnál. Mert a versek az isteneknek 
beszédjek.

Peti. Inkább bizony a kódúsoknak ; mert mennyi poéta annyi 
koldús.

Versei. Sót, barátom, ha igazán akarok szóllani, nincs az urad
nak annyi pénze hogy e verseket kifizethetné. Ha barátságosan nem 
akarnék veletek bánni, a városházához idéznélek benneteket. De én a 
barátságot soha pénzen el nem adom.

Peti. Elhiszem Kennek, poéta uram. Imhol tehát a tízkrajczáros. 
Éljen kend egészséggel, (elmegyen.)
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Kilenczedik rész. Versei.

No, katona uram ! megtöltém az ágyút. Te lásd hogy’ sül ki. Éa 
ugyan nem akarnék mellette lenni midőn eldurran.

MÁSODIK SZAKASZ
Első rész. — Ágyúsi. Sehonnai

Agyúsi. Úgy vap biz az, édes Sehonnaim, a mint mondottam. 
Még az mind semmi ahhoz képest a mit Mehádiába tettem. Nyolcz 
egész óráig magam állék a sánczon. Kiáltottam az ármádához hogy 
segítségül legyenek. De csak azt felelék : elég segítség Ágyúsi kapitány 
uram maga magának.

Sehonnai. Épen így jártam én is egy holdnap előtt. Temesvárnak 
bástyáján állottam nagy félelemmel. Azonban a törökök körülvették a 
várat. Kiáltottam a miéiukhez hogy segítségemre jöjjenek. Agyon lőtt 
volna egy török ha szerencsémre fel nem ocsódtam volna álmomból. — 
De mért beszéllem én álmaimat, mivel azok melyeket kapitány uram 
emlegetett, valósággal úgy történtének.

Ágyúsi. Én ugyan nem tudom mit mondanak felőlem a többiek, 
de a’ szent igaz hogy akkoron az egész ármádánknak élete én tőlem 
függött. De a’ volt ám legnagyobb szerencsémre, Sehonnai, hogy hátul 
semmi ellenségtől nem féltem. Neki vetettem a hátamat egy régi kápol
nának, a rám rohanó törököket úgy elfúttam egy lélekzettel hogy 
nyomába se akadtál volna.

Sehonnai. Most jut immár eszembe. Még most is azon helyet 
holott e dolog történt, Ágyúsi temetőjének híják.

Ágyúsi Ugyan úgy-e ? Lehet is biz azt temetőnek mondani. 
Mert én torkig raktam meg magamat a holt testekkel köröskörül. De 
egy aga volt köztök ki nékem legtöbb galibát szerzett. Ez midőn elle
nem állott, azt gondolám hogy maga Mars szállott szemközömben. 
És, bizonyára, nehézke is volt a gy őzed elem.

Sehonnai. Talán fegyver ellen valója volt annak az agának? 
avagy talán jól lakott ópiummal ?

Ágyúsi. Akármié volt az ebadottnak, elég az hozzá hogy ott 
kelletett hagynia redves fogait. A ködöké fölött úgy bevágtam a hasába 
mint a káposztába. Egyszerre kidűlt a bélé. Török nyelven háromszor 
kiáltotta: pardiő, pardiő, pardiő. De nem kellett néki több annál a 
vágásnál. És íme ez az oka, — de köztünk maradjon a szó, — hogy e 
mái napig nem örömest látnak Szerviában a törökök. — De hol hallot
tad te ezeket ?

Sehonnai. Tegnap a korcsmán valék s láték ottan egy szerviai
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embert ki akkor a mehádiai harozrúl beszéllett. Oda menék 8 hallga
tók. Esküdött a hitire hogy Agyúéinak oly híre vagyon a törököknél 
mint a tatárjárásnak a magyaroknál.

Ágyúsi. Könnyen elhiszem. Mert nemcsak ott mutattam meg 
vitézségemet hanem Szabácsnál is. Ott, egy óra alatt, száz töröknek 
jártam végire.

Sehonnai. Ö, édes kapitány uram, még egy czifrát adjunk hozzá. 
Bizonyosan ezren valának, ha jól eszembe jut.

Ágyúsi. Azt azok lássák kik ott történt dolgaimról könyveket 
irandanak. Én azoknak számokkal nem igen sokat gondoltam.

Sehonnai. De gondoltam ám én, kapitány uram, mert olvastam 
minden újságokban. Tele voltak Ágyú névvel.

Ágyúsi. Ott van tehát az én nevem is? Könnyen elhiszem. De 
hallod-e, Sehonnai, máig se foghatom meg hogy’ győzte a kardom azon 
irtóztató konczolásokat.

Sehonnai. Követem kapitány uramat, nem ismeri jól maga ere
jét. Mert erre nézve, nem karddal hanem bicsakkal is lenyakazhatott 
volna annyi törököt. Nem a kardban áll az hanem a karban. Mindjárt 
mondok egy történetet. Ama világbiró Nagy Sándor egy csapásra vágta 
körösztül az amerikánusokat. Ezt meghallván ama híres Nabukodono- 
zor római császár, kinél ennek előtte Nagy Sándor pattantyús vala, 
hozzá izent, és kérte tőle azon kardot, csak látásképen. Reá állott Nagy 
Sándor, és egy arianus tiszt által elküldötte a kardot Nabukodonozor 
császárhoz Angliába. Próbálta ő is a kardot, de a macskát se hasít
hatta körösztül. Erre megharaguván a császár, visszaküldötte a kardot, 
azt izenvén néki, hogy nem küldötte el légyen az igazi kardot. Csak
hamar stafétán visszaíra Nagy Sándor, ily kurtán: A kardomat ugyan 
elküldöttem, de nem karomat.

Ágyúsi. Isten úgy tartson, szép történet. Vajon hol olvassa Kend 
ezen históriákat ?

Sehonnai. Az Hármas Históriában,
Ágyúsi. Azt gondolám hogy Stilfrid históriájában. Én már ezen 

könyvet ezerszer is átolvastam, és igazán megvallom, nagy hasznát is 
vettem a b atal iákban, A ki ezen könyvet csinálta, annak valami nagy 
hadi-vezérnek kelletett lenni, vagy valami udvarnál nagyobb minister- 
nek. Másként hogy* írhatott volna oly mély dolgokról ? — De, Sehonnai, 
hallottad-é hírét ? hogy’ fizettem ki egy franczia tisztet Szabácsnál.

Sehonnai. Meglehet hogy hallottam, de nem jut eszembe. Hogy
hogy vala a dolog ?

Ágyúsi. Ládd-e ő kegyelmét! A markotányosnál valánk ebéden, 
több tisztekkel együtt. Csak felkiálta a ficzkó, és azt kérdé tőlem, ha 
Ágyúsinak hivatom-é akkor magamat mikor pisztolból lövök.
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Sehonnai. Ejnye litty-firitty ! Ugyan felporozá az eszit.
Ágyúsi. De, bezzeg, megadtam ám én is ö kegyelmének. Pedig 

nem sokat gondolkoztam a feleleten. Azt mondottam néki: Kend bizony 
formális bolond.

Sehonnai. Qahahahahaha!
Ágyúsi. No mi lelt ? Sehonnai.
Sehonnai. Okosan ! szépen ! gyönyörűen! Tehát ezen közmon * 

dást az úr szerzette ? Azt gondolám hogy régi.
Ágyúsi. Hallottad tehát ennek előtte ?
Sehonnai. Sokszor. És a legszebbek közül való.
Ágyúsi. A’ már biz az enyém.
Sehonnai. Hát a többi tisztek vajon mit csináltak ?
Ágyúsi. A hasokat tartották, úgy nevettek.
Sehonnai. Hát vajon ama franczia tiszt ?
Ágyúsi. Elhalt mint a leforrázott kutya. Osztán, midőn magához 

tért, csak azt mondotta, de úgy mintha én meg nem érteném : héjába 
kezd valaki Ágyúsival, mert ugyan tud ám a vastag kartácsokhoz. — 
De most a többi példabeszédeimet, híres cselekedeteimet nem emlege
tem. Örömest tudnám ha Peti megcsináltatta-e a verseket. Tárházinak 
akarom küldeni, — de köztünk maradjon a szó.

Sehonnai. A hal se szótalanabb nálamnál.

Második rész. — Ágyúsi. Peti. Sehonnai
Peti (szaporán igyekszik;. Majd el is késődöm.
Ágyúsi. Peti! Peti! Hallod-e, Peti, állj meg. Készen vannak-é a 

versek ?
Peti. Készen.
Ágyúsi. Aha, pernahajder! hányszor rágtam már a füledbe hogy 

tanulj emberséget. Hát úgy kell mondani: készen? Nem tudsz így 
felelni: parancsoljon tekintetes úr, talpon állok szolgálatára. A másik 
szolgámat Pisztolit nem annám száz ilyenért. Tud ám az emberséget, 
mert régen szolgál nálam. Te pedig valami kanásznál bujtárkodtál 
eddig. Tompább vagy a tompa szablyánál. Készen vannak-e már 
a versek ?

Peti. Parancsoljon tekintetes úr, talpon állok szolgálatára.
Ágyúsi. A versek készen vannak-e? azt kérdem.
Peti. Parancsoljon tekintetes úr, talpon állok szolgálatára.
Ágyúsi. No már ha neked van eszed, van a Toldi Miklós lová

nak is*. Nem felelsz igyenesen ?
Peti. Hát hiszen úgy mint a parancsolatban vagyon : parancsol - 

jón tekintetes úr, talpon állok szolgálatára.
Ágyúsi. No van-e ennél ostobább a stukknechtek között ? I Most

Digitized by oogLe



TÁRHÁZI. 747

mindjárt csillagot rugatok veled, te rozsdás hüvely, ha kérdésemre 
egyenesen nem felelsz.

Peti. Istenem ! be keserves dolog a nagy uraknál való szolgálat. 
Soha nem tudjuk kedveket találni. Akár így akár amúgy, csak a sárba 
maradunk. Utoljára is bikacseg a jutalmunk. Ha oly kedve vagyon 
kapitány uramnak, imhol a hátam.

Ágyúsi. Megesik rajta a szívem. Édes Petim, ne neheztelj reám. 
Mondd ki szokásod szerént, készen vannak-é a versek.

Peti. A mint parancsolta a tekintetes úr, talpon állottam szolgá
la tá ra . Igenis, készen vannak.

Ágyúsi. Ni a kutya-tartotta pondrója, hogy’ tudja a nótáját ha 
akarja. No v árrá! Elvárlak a fekete lévre. Ide azokat a verseket.

Peti. Imhol vannak, uram.
A g y ú s i .  Mennyit adtál érettek ?
Peti. Nem sokat, csak tíz forintot.
Ágyúsi. Micsodát ? tíz forintot ? Azt, az anyád kénját! Ennek 

kiszúrta valaki a szemit. Sehonnai, mit gondolsz ?
Sehonnai. Bizonyára, Peti, nem jól vásárlottál. Az apádnak tékoz

lónak kelletett lenni, mivel te ily adakozó vagy a máséból.
Peti. Mit ? talán meg nem érik azt a hitvány pénzt? Jobban kell 

azt nekünk tudni kik poéták vagyunk.
Sehonnai. Tehát te poéta is vagy ? Nem tudtam hogy ily szol

gája légyen kapitány uramnak.
Peti. Uram, a vers mennél hosszabb annál rosszabb, mennél kur

tább annál furább. Nemcsak dínom-dánom poéta csinálta ám ezeket, 
hanem olyan a ki igen közel jár már a bolondokhoz. Mert ez a jele a 
legjobb poétának.

Sehonnai. Hahaha ! hah ah a !
Ágyúsi. Mi lelt ? Sehonnai. Mit nevetsz ?
Sehonnai. Kapitány uramnak azon felelete jutott eszembe mely- 

lyel a franczia tisztet megöklelte volt. Kérem, mondja el még egyszer 
hogy’ torkolta be őtet.

Ágyúsi. Nem héjába nevetsz. így vala: Kend bizonyára formá
lis bolond.

Sehonnai. H ahaha! No meg vala az mind sütve mind pediglen 
pirítva. Kérem kapitány uramat, hogy jól a fejembe nyomhassam, 
mondja el még egyezer.

Ágyúsi. Sokért nem annálak, édes Sehonnaim, mivel néked is a’ 
tetszik a mi sok tisztek előtt kedves volt. így feleltem néki: Kend 
bizonyára formális bolond.

Sehonnai. Soha oly haraarjába oly szép gondolatot. Ha ez az 
enyim volna, nem annám egy 6Üveg ördögért.
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Ágyúsi. Te, Peti, jók-é ezen versek? mit gondolsz ?
Peti. Hogy’ patvarba ne volnának ? ! mivel olyan drágák. A leves 

is akkor rossz lia ócsó a húsa.
Ágyúsi. Azt ugyan jól mondád, mert a szalmafának is pörnye a 

szene. Mindazáltal, Sehonnai, hátha megtudja Tárházi hogy nem én 
csináltam a verseket, vajon vederből cseberbe nem hágok-e ?

Sehonnai. Épen bizony 6 kelmére bízták ! Mondja, kapitány 
uram, hogy az obersternál vala ebéden, s reá nem érhetett a verscsi- 
náláshoz.

Ágyúsi. De vajon elhiszi-e Tárházi?
Sehonnai. Hogy a tatárba ne hinné 1 Ő neki is úgy kell gondol

kozni kapitány uram felől valamint sok százan gondolkoznak, hogy egy 
óra alatt ezer ilyeket tudna csinálni. Ha kapitány uram a franczia tiszt
nek oly szépen tudott hamarjában felelni, fel tudja Tárházinak is adni 
a borsos levet. De én azt a feleletet ismét elfelejtettem.

Ágyúsi. így vala : Ked bizonyára formális bolond.
Sehonnai. Mennél tovább hallom annál jobban tetszik. Ha a 

franczia tiszt még egyszer hallaná, megdöglene bele.
Ágyúsi. De mit gondolsz, Sehonnai, tudnék-e én verseket köl

teni? ha rátenném a fejem.
Sehonnai. Én reá mernék eskünni hogy tizenöt puszta várme

gyébe se volna oly jó poéta mint az úr, ha reá anná fejét.
Ágyúsi. Én minapában csináltam egy nehányat, és nékem igen 

szépeknek tetszenek.
Sehonnai. Hadd halljam, uram. Mindjárt hájasabb leszek ha 

szép verseket hallhatok.
Ágyúsi. Elmondhatom; de senkinek se szólj, mert az egész ár- 

máda kinevetne, hogy én, ily nagy katona létemre, ily hitványságba 
foglalatoskodom.

Sehonnai. Dehogy hallja egy lélek is tólem!
Ágyúsi. Hallod, P e ti! eredj el innét. Én most Sehonnaival va

lami titkos nagy dolgokról fogok beszélleni.
Peti. Veszem észre.
Ágyúsi. Ne menj pedig messzire; tüstént visszahílak.

Harmadik rész. — Ágyúsi. Sehonnai
Ágyúsi. Halljad tehát, így vannak a versek-------De azt kell ám

előre tudnod hogy egy gulyás ellen megharagudtam és ellene csinál
tam. így van tehát:
1. Ide. gulyás, egy pár szóra, 2. Rút alomban születtettél,

Szűk cserédből tér tallóra. Kntyatéjjel neveltettél.
Kiki leköp a ki lát, Lustos híred a mint jár,
Hadd lássalak én is hát. Meredt tótágasra vár.
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3. Nincs l îtelecl a csárdákon, 5. Nagy kukaczok tarhonyáid,
Kiki űz-vér a tanyákon. Lapos tetvek kész kásáid.
Pókos lábod ha ellép, Lucs-pocs vized, az is jó ;
Franczos lotyó is megtép. Cserélt pipád, a’ se jó.

4. BtídŐs gerény lehelleted, 6. Csupa ringy-rongy vén subádban,
Szájjal váltott csúf ületed. Fót hátán fót ing-gatyádban.
Egyikén sincs semmi zár, Tulajdonod ez a kincs,
Dög és pondró ki- s bejár. Mert csákódba kongód sincs.

7. Megfogatlak; kész már a fa.
Rávonatlak, — hátha még ma.
Ezt tréfából mondom tám ?
Tinóm loptad, azért ám.

Sehonnai. Ejnye ! be kár hogy vége van. Elhallanám napestig.
Ágyúsi. No már, vedd eszedre, Sehonnai, én, a ki nem csak nagy 

katona hanem nagy poéta is vagyok, egy oly ellenségre találtam a ki 
az oskolabűzzel majd megfojt.

Sehonnai. Talán ugyan ama téntás Deákit gondolja kapitány 
nram ? No már, ha ez Deákinak csak esze ágába is ütközhet, bizonyára 
bujdosni ment a sütni-valója. Mert úgy hallom hogy az igen tanult 
emberek végtére megbolondulnak.

Ágyúsi. Ő biz az ki velem együtt Tárháziuál forgolódik. Nem 
tóm mi viheti rá hogy velem vonjon ujjat.

Sehonnai. De én se tudhatom ám. Mert ha én vitéz kapitány ura
mat jól szemre veszem, oly tanult mint Ábel császár, oly szép mint 
Thersites király, oly okos mint Korebus herczeg, oly híres mint Hek- 
tor pápa, oly ékesen-szóló mint Achilles patriarcha.

Ágyúsi. Bizony jól találád, Sehonnai. De vajon mit gondolsz ? 
kitetszik-e belőlem az erő és mégis a szehdség ?

Sehonnai. Ó, hogyne tetszene! Sőt kiki úgy vélekedhetik kapi
tány uram felől hogy édes apja oroszleáuy volt, édes anyja pedig egy 
báránka.

Ágyúsi. Ugyancsak hozzám tudod szabni az igazságot. De, 
Sehonnai, láttál-e valaha engemet tánczolni ?

Sehonnai. Láttam bizonyára az elmúlt farsangban a város 
kocsmáján. Telédes-tele volt a nagy csapszék ezernyi emberekkel kik 
kapitány uramnak legkisebb mozgását is csodálták.

Ágyúsi. És íme, Sehonnai, soha egy krajczárt nem fizettem 
a tánczmestemek. A természet hozta magával.

Sehonnai. Ugyan, uram, hadd lássam még egyszer a természet
nek ezen adományát.

Ágyúsi. Tudniillik hogy itt előtted tánczolván, tüköröd lehessek, 
Jbogy te is jól megtanuljad. Nem bánom : Ide szemed-füld! (ostobául 
tánczol Ágyún, Sehonnai alattomban neveti,) Vetted észre lábomat? Éu 
pedig ezért egy krajczárt se fizettem ám.
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Sehonnai. Engedje meg kapitány uram ha ezt el nem hihetem.
Ágyúsi. Soha egy törököt se vágjak többé ha csak jó szót is 

adtamatánczme8ternek. De még e’ mind semmi. A fektirozást se tanul
tam soha, mégis az egész ármádát én tanítottam reá. Akarod-e ? hogy 
megmutassam atya mesterségemet. De csak kézzel, mert kárt tehetnék 
benned. Hol akarod ? hogy meglökjelek. Szíveden-e avagy oldaladon ?

Sehonnai. I tt a szívemen, de ne nagyon ám. ( it t  Á gyú d  bajvi- 
ródik Sehonnaival: végtére megliiki Sehonnait és a fö ldre  teríti.) Jaj ! ja j ! 
j a j ! oda vagyok.

Ágyúsi. Hahahaha! Kelj fel, Sehonnai. Gyere még egyszer.
Sehonnai ( felkelve). Az isten mentsen meg minden keresztény 

embert az úrnak erejétől. J a j ! talán hat oldalbordámat is bétörte.
Ágyúsi. Nosza még egyszer! Sehonnai.
Sehonnai. Úgy ám, ha előbb haza megyek, hogy testamentumot 

csináljak, mert máskép a nélkül múlok ki ezen árnyékvilágból.
Ágyúsi. No, nem bántalak tehát. Ezért is majd jó tartalak ha 

Tárházinak pénzihez férhetek. — De még egyet, Sehonnai. Mit tartasz 
te egész testemnek épületiről ?

Sehonnai. Egy szabónak sincs.. . .  (köhög egy néhányszor.)
Ágyúsi. Mit mondái a szabóról ?
Sehonnai. Ki nem mondhatám a köhögés miatt. Egy szabónak 

sincs a városban.. .  (ism ét köhög.) Isten verte köhögése!
Ágyúsi. Tudom már mit akarsz a szabóról mondani. Egy bará

tom volt minapában nálam. Az, midőn az én ruhámat testemen látta, 
összeattázta a maga szabóját, hogy nem tudna nékie ily szép ruhát 
szabni. Én erre azt felelém hirtelen : Bizony, mert teste sincs Kennek 
oly szép mint tekintetes Ágyúsi kapitány uramé de eadem.

Sehonnai. Valóban, én se láttam soha szebbet az úrnál.
Ágyúsi. De, Sehonnai, igen alkalmatos dolog ám az midőn az 

ember igen szép. Még Baranyából is ide jönnek látásomra. Én pedig ki 
is doboltattam immár magamat hogy nem vagyok szép, de ördögöt 6e 
használt. Senki se akarta hinni.

Sehonnai. De kapitány uram nem is tudja jól a maga szépségét. 
Csak akkor láthatná maga magát mikor a svadronja előtt lovagol. 
Mind oda ragadnak a szemek.

Ágyúsi. Én nem tóm mért nem néznek a más kapitányokra. De 
hallod*é, Sehonnai! hallottál-e valamit az én tudományomról ? íme, — 
még ezt senkinek se mondottam, — ezen szót isten én tíz nyelven 
tudom kimondani. Hallgasd csak! Magyarul tehát így mondjuk : isten : 
németül: Jehova ; görögül: ( r ó t t ; zsidóul: Bőg ; ráczúl: Theos; spa
nyolul : Hu eh; olaszul: Domnye Z e it;  tótul: 0  Dió mio. Van e már 
tízszer ?
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Sehonnai. Nem adhat hálát az édes atyjának hogy annyi nyelvre 
taníttatta kapitány uramat.

Ágyúsi. No lásd már, Sehonnai, ily emberrel mér vetekedni ama 
farán-ülő, téntanyaló nagy mihaszna. Oh, hogy nincs egy menkő a 
tarsolyomban I (kihúzza a kardot.) El kell veszni néki. Agyba-főbe! 
diribről-darabra!

Sehonnai (térdepelve). Pardon, pardon, kapitány uram.
Ágyúsi. Meg kell halnod, ne is szólj.
Sehonnai. Hiszen én semmit se csináltam.
Ágyúsi. Vagy te vagy ? Sehonnai. Kelj fel. Azt gondolám hogy 

ama Deáki (beteszi a kardot). Azt se tudom mit csinálok mérgemben.
Sehonnai. Fújja ki mérgét, kapitány uram, egy kévéssé.
Ágyúsi. Nem bánom. De ha előmbe akad Deáki, megemlegette- 

tem vele a magyarok istenét.

HARMADIK SZAKASZ

Első rész. — Tár házi. Gondosi
Tárházi. A mint öregségem engedi, lassan-lassan csak lépdege- 

lek. De e lassú járásom is mely nehezemre esik, én érzem, az ifjak 
nem hiszik. Elhagyott az előbbeni gyorsaság, ellepett az unalom. Olyan 
vagyok mint a megszedett szőlőben omlásra hajlott gunyhó. Még a bod
zafának is jónapot kell mondanom. Deniucs nagyobb kénja az öregnek 
mint ha az ifiaktól kinevettetik. Inkább meghalnék semhogy ezt 
tapasztalnám. De engemet mindnyájan szeretnek és böcsülnek, mert 
úgy éltem hogy ezeket megérdemlettem. Magam is megböcsültem ifiú 
koromban az öregeket; ime, ők is megböcsülnek engem. Nevesd csak 
ki a vénséget; jaj lesz néked is ha megvénűlsz. Azon vékával mérik 
vissza a kölcsönt. De engemet nemcsak az emberek szeretnek hanem 
az egek is. Mert, íme, igazán szerzett gazdagsággal megáldottanak. De 
csak igaz az mégis a mit deák koromban mestereimtől hallottam, hogy 
az úr isten szinte úgy bánik teremtményeivel mint a korcsmárosok 
hiteleseikkel. Ezek a bort vízzel vegyítik, és merőt ritkán adnak. Ügy 
az isten is az embereknek mézitalaikat örömmel vegyíti. Adott elég 
pénzt, de nem adott örököst. Csak igazak mégis azon versek melyeket 
nem régen Ulissesnek Történeteiben olvastam:

Gyűjt, keres az ember, de nem tudja kinek;
Fárad, öli magát, de, gyakorta, minek ?
Mivel egybe takart jószága- s holminek
Más veheti hasznát, ö maga semminek.

Gondosi. Ugyan csak, édes uram, ez ám az a dolog melyről én 
az úrnak ennék előtte is gyakran szólottam, hogy még életében valami

Digitized by oogle



752 TÁRHÁZI.

jó embert szállítson gazdag házába. Mert mi haszna ? ha elmarad a 
kincs, embere nélkül. Lesz mit ragadni az éhel-holtaknak. Fél forint 
sem marad a lelkiért.

Tárházi. E ’ forog ám nékem is mindenkoron eszembe. A beteget 
sokan meglátogatják, de többen ám pénzit. Egerésznek a szobában, 
hogy valamit elragadhassanak. Ju t eszembe, most egy esztendeje 
xesszabbacskán érzettem magamat. Tele lett a házam gyülevész csordá
val. A kit ezelőtt soha se láttam, jó barátomnak fogadtam. Eleget 
kérdezősködének: miként van az úr ? régen beteg-6 ? köllene-ó. orvos, 
gyóntató atya ? mikor iratom le a testamentumot ? Aha! mondék, hiszen 
még elég idő van e rre ; én beteg nem volnék, hanem csak rosszúl érze
ném magamat. De ők csak örökké a testamentumot rágták.

Gondosi. Esztelenül cselekedték a vakundokok. Nem szükség a 
betegeket testamentomokkal nyeggetni. Ennek megírása akkorra való 
mikor ép egészségben vagyon az ember.

Tárházi. Helyesen mondád, Gondosi. Ép ész kell a testamen- 
tomhoz.

Gondosi. Ugyanazért, édes uram, mivel mostanában semmi baja 
sincsen, szükség hogy házárúi gondoskodjon. Én ugyan javaslom az 
úrnak hogy valakit fiának válaszszon. A kivel jót tesz, el nem felet- 
kezik holta után is az úrról.

Tárházi. Bizony, mondasz valamit, Gondosi.
Gondosi Azután, születése napja is van ma az úrnak.
T árházi Igenis, ma hetven esztendeje hogy e világra lettem. 

Igenis, feltettem magamban hogy ma választok valakit fiamnak. Vannak 
is érdemesek arra.

Gondosi. Hármat tudok a többi közöl kiket egyaránt lehet 
szeretni. Egyik Ágyúsi kapitány, másik Deáki uram, harmadik pedig 
Polgári. Mind a hárman igen helyes emberek.

Tárházi. Jól mondod, Gondosi. Kiki ezek közül igen méltó szere- 
tetemre. Agyúsi olyan katona mint a tűz, Deáki oly tudós mint a 
biblia, Polgári oly értelmes mint a prókátor. No már, ezek közül kit 
javasolnál ? Gondosi.

Gondosi. Uram, azon Ágyúsi nagy em ber; igen szeretik őtet a 
hadi vezérek. Nem sokára generális válhat belőle. Hátha még vezér fia 
is lehetne az úrnak!

Tárházi. De még ama kettő sem alább való ám. Majd elválik kire 
tárgyal az isten. — De kopogott valaki az ajtón. Nézhetdsze, ki 
légyen.

Gondosi. Imhol, Deáki uram vetődik hozzánk.
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Második rósz. — Deáki. Tárházi. Gondosi

Deáki. Sálit gaudio et lsetitia cor meum, édes uram atyám, ha 
egészségben látom. Valamint a mágneskő per vim occultam magához 
vonszsza a vasat, úgy engem magához csatlott az úr minden alkal
matosságokban.

Gondosi. íme, ha okosokkal társalkodik az ember, mindjárt 
okosabb lészen.

Tárházi. Magam is igen örvendek hogy az urat láthatom. 
Hallod-e, Gondosi, hozz ki két széket. (Gondosi elmegy a székekért és 
nemsokára kihozza.) Örvendek, mondám, hogy az urat láthatom. Bégen 
nem volt immár ezen szerencsém. De kérem Deáki uramat, üljön le. 
Hát ennek előtte miként szolgált egészsége az úrnak ?

Deáki. Ha egészségtelen lettem volna is, uram atyámnak látá
sára megjobbúltam volua. Nem tudom minő argumenta sanitatis talá
lok az úrnak szemlélésében. De látom, uram atyámnak egészsége is 
helyén vagyon.

Tárházi. Hálá légyen istennek, tűrhető egészségem vagyon. — 
Mi újságokkal bővelkedik fiam uram ? Nem kétlem, olvassa az újságo
kat. Vajon melyiket tartja ? a Hirmondót-é vagy a Magyar Merkuriust ? 
Ezt jobbnak mondják amannál.

Deáki. A mostani újságok nem egy'ebek hanem monstrum 
horrendum, ingens.

Tárházi. No nám, mondám, hogy liova-tova, annál rosszabb 
a világ.

Deáki. Én bizonyára megesküdhetem hogy soha ily szörnyű 
változásokban nem volt a világ a mint most vagyon. Mert ihol-e! lássa 
uram atyám, annak előtte minő szép di?sertatiókat írtak az academi- 
ákban, lyceumokban, universitásokban, ugy m in t: de patria Hom eri; 
de matre Aeneee; de dea Egeria ; de patre Bomuli; de calceis Hecto- 
ris ; de libris Sybillinis.

Tárházi. Bizony, okos emberek voltak a régiek. De a török 
háborúról mi jót beszéllenek az emberek ?

Deáki. Mostan pedig — o tempóra, o mores! — találkoznak az 
akadémikusok között olyak is kik azt se tudják quot editiones habét 
Plautus, Terentius, Cicero, cum et sine notis variorum, Taubmanni, 
Graevii, Gronovii, Perizonii, Boxhornii, — in folio, in quarto, in 
octavo, in decimo sexto, — in usum Delphini, — apud Manutios, 
Stephanos, Plantinoe, Vechelios, Elzevirios. — cum & sine indicibus 
necessariis, praefationibus, prologis galeatis & non galeatis.

Tárházi. De már e’ bizony nagy tudatlanság. De igaz*é vajon ? 
hogy a mi népjeink újra megverték a törököt.

Philologiai Közlöny VI. 8. 9. 4 9
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Deáki. Két fülemmel hallottam, de felőle senkinek Be szólottam, 
a ki különbségét nem tudott tenni inter tog&m prsetextam & laticlaviam.

Tárházi. Én istenem, én istenem! miket kellett megérnünk! De 
a békesség felől van-e valami reménység ?

Deáki. De olyat is tudok uram atyám a ki egynek lenni gondolja 
6enatorem & equitem Romanum.

Tárházi. Hiszen már ezt a vak is láthatná! De vajon kikelet
tájba meg-meg újra elkezdik a hadat ?

Deáki. Én, ha az isten segít, in proximo consessu academico 
disputálni fogok de differentia caleei Romani et Hetrusci antiquioris. 
És ezen dissertatiómat ki is nyomtattattam immár. (kivesz a zsebibol 
egy aranyozott könyvet.) És, íme, uram atyámnak szolgálok egy exem- 
pláréval.

Tárházi. Köszönöm fiam uramnak. Bizony, gyönyörű szép könyv. 
N ini! meg is van aranyozva. Hallod-e, Gondosi! Nesze, tedd el jó 
helyre. A lisztes kamarába kevés ember jár. Tedd fel osztán a póczra.
— De íme, zörget valaki. Ki lehet az ?

Gondosi. A mint sajdítom, Ágyúsi kapitány.
Deáki Mi dolga néki itten ? hiszen ő semmire kellő.
Gondosi. Sőt igen szeretjük mi őtet.
Deáki. Azt a tökmagot ? hiszen ő azt se tudja melyik az ábéczé- 

nek a közepe.

Harmadik rész. — Ágyúsi. Deáki. Tárházi. Gondosi
Gondosi. Hozta isten az urat, kapitány uramat.
Ágyúsi. És, ime, itt látom az én uramat, Tárházi uramat. Ezen 

látat oly kellemetes előttem mint ama vár melynek bástyáin ki vannak 
szegezve a mendörgő ágyúk. Az úrnak szava oly gyönyörűséges 
előttem mint ama hangok melyekkel puskáink szóllanak, pisztolink 
pattognak, ágyúink ropognak. Egész házának illatja oly kellemetes
előttem mint a puskapornak sza g a .------- De ím e! p iha! Vajon mi
bűz üthette meg az orromat ? I tt  valahol valami téntás deáknak kell 
lenni; Gicero-szagot érzek eme szegletből. — Uram atyám, füstöltesse 
ki szobáját, mert elöli ezen rú t büdösség.

Deáki. Parcius insta viris! kapitány uram.
Ágyúsi. Ihol e’ ! Nem annám egy lóért hogy ily jó szaglalatom 

vagyon. Mégis itt vagy ? pedantus, pedanta, pedantum.
Deáki. Hát te is itt vagy ? lepus, lepa, lepum.
Ágyúsi. Ejnye kuczorgós terregette calamusea ! hát így beszéllesz 

velem ?
Deáki. Ejnye nyúlij esz tgette kardossa! hát így beszéllesz nékem?
Tárházi. No, hagyjon fel Kentek az ilyetén barátságtalan beszé-
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dekkel. Üljenek le az urak. Böcsülje meg egyik a másikai i ez az 
emberség.

Ágyúsi. Hallja Ked ! tudja-e Ked ? ki vagyok én.
Deáki. Hallja Ked! tudja-e Ked ? ki vagyok én.
Ágyúsi. Én tekintetes Ágyúsi kapitány vagyok.
Deáki. Én clarissimas Deáki Artium Magister vagyok.
Ágyúsi. Azaz, mintha azt mondanák: én egy Fölségoek tisztje, 

Kend pedig egy Alvarusnak szolgája.
Deáki. Hazudik Kend, szokása szerént; mert én legitime pro- 

motus Magister Artium vagyok. Nemsokára a doctorságot is felveszem.
Ágyúsi. Én pedig olyan vagyok hogy Kennek egész aoademiáját, 

magisterjeivel, doctorjaival együtt, tetőtűi fogva talpig leronthatom.
Deáki. Én pedig Kennek az egész svadronját, tisztjeivel, közle

gényeivel együtt, az egész világgal kinevettetem.
Tárházi. Hagyjanak az urak békét a versengésnek. Engedjen 

egyik a másiknak. Aa okosabbon az elsőség.
Ágyúsi. Én engedjek-é? kinek híre-neve elterjedett Bécsbe, 

Budába, Konstanczinápolba.
Deáki. Én engedjek-é ? kit jól ismérnek Lipsiába, Berlinbe, 

Vittembergába.
Ágyúsi. Én ezen kezemmel nagy vitézeket letettem a földre.
Deáki. Én ezen kezemmel sok régi rongyos manuscriptumokat 

kiemeltem a porból.
Ágyúsi. Én ezer academicusokat csak puskámnak cséviből 

egyszerre elfujhatok.
Deáki. Én ezer classicus auctort, kinek csak fragmentái vannak, 

egészen talpra állíthatok.
Ágyúsi. Az istenre kérlek benneteket, dugjátok be e kardomnak 

száját, hogy ne kiabáljon. Szünetlen kér hogy húzzam ki és jól laktas
sam deák-vérrel.

Gondosi. Kérem kapitány uramat, itten a vért ki ne ontsa. Nem 
szenvedheti Tárházi uram a fiatal pirost. És, íme, el is a Var menni, 
pedig még a fiúválasztás el se kezdődött.

Ágyúsi. Nem bírok magammal, (kardot ránt.) Meg kell halnia e 
büdös gerénynek.

Tárházi. Hagyja el Kend, kapitány uram. — Hallod-e, Gondol, 
békéltesd meg az urakat; én nem nézhetem a veszekedőket. Én 
istenem! én istenem 1 (elmegyen.)

Negyedik rész. — Ágyúsi. Gondosi. Deáki
Ágyúsi. Te akarod tehát ellenem szegezni magadat ? giliszta ki 

csak ezelőtt bújtál ki a földből. — Hallja Ked, Gondosi uram, velem

49*
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tartson Kend, mert az én dolgom igazságosabb, ő  nem méltó Tárházi
nak szeretetére.

Gondosi (félievivén Ágyüsit). Kapitány uram, hagyja el Kend 
azon deákos embert. Észrevettem Tárházi uramnak szeme járatjából 
hogy az urat igen nagyon szereti, vitézsége miatt, amazt pedig gyűlöli, 
nyelvessége miatt. Csak még egyre kérem kapitány u ram at: álljon itten 
vesztég még ama Deákit eligazítom innét. Meglássa az úr, mindjárt 
elvakarodik. De egyet se szóljon.

Ágyúsi. Nem bánom.
Gondosi (félrevivén Deákit). Okos és tanult uram, Deáki u ram ! 

Nem látja az ú r?  hogy Ágyúsi sült bolond. Az úr pedig értelmes. 
Tehát, valamiket szólott, ne úgy vegye fel az úr mintha azok eszestűi, 
hanem mintha eszelőstől eredtenek volna. Bizonyára, azon fúrt-velejű 
inkább szánakodásra méltó semmint haragra. Hallotta-e Deáki uram ? 
mit szóllottam fejére ezelőtt.

Deáki. Nem hallottam egy szót is.
Gondosi. De veszi-e észre ? hogy elállott a szava.
Deáki. Magis mutus quam Hermes aut púp®.
Gondosi Azt mondottam néki haragosan : hallja Kend, kapitány 

uram, Kend nem méltó Tárházinak szeretetére. Deáki uram sokkal oko
sabb Kendnél. Én is vele tartok. Ezzel ő mintha elejtette volna nyelvét. 
Ott áll mint a fancsali feszület.

Deáki. Igenis, úgy vagyon. Szótalanabb a halnál. Tehát, édes 
Gondosi uram, inkább szeret kend engemet ? mint ama nagy 
mihasznát.

Gondosi. Hogyne szeretném inkább a száz aranyat mint száz 
cserépdarabot. Az úr arany edény, ő pedig moslékos dézsa. Sőt azon 
leszek még ma hogy Tárházi a kapitányt kiküszöbölje, az urat pedig 
bévegye.

Deáki. Köszönöm hozzám való jóakaratját az úrnak. De, íme. 
meg is szolgálom tüstént. Most haza megyek, és Téntai inasom által 
küldök az úrnak száz aranyot. Vegye, kérem, jó neven.

Gondosi. Ó, de minek fosztja meg magát az úr ? Nem pénzért 
vagyok én az úrnak jóakarója, hanem maga-magáért. Én mindenkor 
szerettem a tanúit embereket, gyűlöltem pedig az agyafúrtakat. De 
fóképen ezen kapitányt gyomromból nem szenvedhetem. Ha hozzánk 
jön, nem tesz egyebet hanem magát dicséri. Tegnapelőtt egy veszeke
déséről beszéllett. így állottam, úgy mond, egy franczia tiszt ellen ; 
így fogtam meg karjait, így taszigáltam kifelé, (megfogja azonban Deáki- 
nak karját és kifelé taszigálja.)

Ágyúsi. N ini! hogy, taszigálja kifelé; e még sem akar menni. 
De már a* csak igaz hogy Gondosi nékem igen jó barátom.
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Gondosi. Az én jóakaratomról tehát semmit se kételkedjen, 
Deáki nram. De ne vélje azt hogy ezt pénzért cselekszem.

D eáki Nem vélem; de promissa cadnnt in debita. Én haza 
megyek, és Téntai inasom által elküldöm a száz aranyot. Addig is 
légyen az úr jó egészséggel, (elmegyen).

Gondosi. Szerencsésen.

Ötödik rész. — Gondosi. Ágyúsi
Gondosi. Victoria! victoria! kapitány uram. Egy lábig oda az 

ellenség. Miénk a vár melyet ostromoltunk.
Ágyúsi. Yivát! vivát! Gondosi uram. Két szememmel láttam 

az ostromot. Ugyan erősen tartotta magát a deák vár.
Gondosi. Bizony nem kis vitámba esett. Látta-e az úr ? hogy’ 

ágyúztam öklömmel oldalfalait.
Ágyúsi. Láttam bizony. De az első ostromra nem akarta felanni 

a várat.
Gondosi. Nem, a nyakas ellenség. Azután furcsasággal férkez

hettem belé; a hol meg se álmotta, ott ástam vermet. Egyszerre 
megadta magát.

Ágyúsi. Kend, Gondosi, született katona. Kár hogy így locsogatta 
el ifjúságát. Eddig nálunk hadnagy lehetett volna, — mert kapitány
ságra még nehezen léphetett volna fel. Hanem, mikor én generális 
leszek, Kend akkor svadront kapott volna.

Gondosi. Most tehát, édes kapitány uram, azt tegyük a mit a 
vár megvétele után tesznek a vitézek.

Ágyúsi. Jól mondja Kend ; tudom én a regulát. Most tehát haza 
megyék és Te*Deum-bort iszom. Yivát Agyúsi kapitány uram. 
(elmegyen).

Gondosi. Dormiat Ágyúsi kapitány uram. A várnak megvétele 
után, nem részeltettél engemet a ragadómánybán. Deáki pedig minden 
fáradságom nélkül megígérte a száz aranyat, hogy fel ne adjam a várat.
— De, íme, ki ez ? a kit jönni látok. A’ bizon Pisztoli, Ágyúsinak fő 
inassa. Vajon mit akar ? meglesem.

Hatodik rész. — Pisztoli. Gondosi
Pisztoli. A ki katonánál szolgál, ugyan felkösse ám gatyáját, 

hogy térgyire ne essen. H ajó  a szolga, ninos jobb helye mint a kato
náknál ; de ha rossz, ugyan megkeresik bolháit minden ránczaiban. 
Peti pajtásomnak ugyan van ám része a nyaklevekhe. Gyakran is meg
járja arczúl fekve a deresen a lapoczkás tánczot. Minap a fegyvereket 
kellett volna megtisztítania, ő  kegyelme, szokása szerént, a kocsmába 
vonódott s egészen elázott. Ugyan jól lakott osgtán ökölnyi galus
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kákkal; de tőlök nem a liasa puffadott fel hanem a háta. Én nékem 
soha somfahamuval nem kenegették csömörömet. Vigyázok magamra. 
Uramnak parancsolatja előttem legelső. Csak ilyet se vétettem ellene 
mint most. íme, e verseket Gondoeihoz kellett volna hoznom; de, 
bizonyomra mondom, nem lehetett. Egy akasztófára-való elállotta az úta- 
mat. Egyet-kettőt fordulék, csuk kilopá zsebemből a selyem keszkenőt. 
Utána szaladék, de úgy eltűnt szemem elől mint a villám. Hogy a vár
megye temettesse el a kutya-fajtát egy pótrára való nyakravalóval! 
íme, elkésődtem miatta. Bárcsak hamar Gondosira akadnék.

Gondosi. Eleibe megyek és megszóllítom. Hozott isten, Pisztoli; 
hanyadán vagy ?

Pisztoli. Éppen az urat keresem.
Gondosi. Mi jóra ?
Pisztoli. Ágyúsi kapitány uram szolgálatját izeni az úrnak, és 

ezen verseket küldi (od' adja), kérvén az urat hogy Tárházinak kezébe 
szolgáltassa.

Gondosi (alattomban). Ohó, legény ! Deákinak szolgáját örömes- 
tebb fogom látni a száz aranynyal mint Ágyúsinak iuassát eme czudar 
versekkel, (nyilván.) De, hallod-e, Pisztoli, ki csinálta ezen verseket?

Pisztoli. Gondolom, nem a barátok kuktája avagy a soroksári 
szappanyos.

Gondosi. Talán bizony maga az urad ?
Pisztoli. A’ se lehetetlen. A jó katonából minden kitelik.
Gondosi. Jól mondád, Pisztoli. Én tehát e verseket tüstént Tár- 

házihoz viszem. Köszöntsd uradat; mondd meg neki hogy nem sokára 
ide várom.

NEGYEDIK SZAKASZ

Első rész. — Polgári. Sehonnai

Sehonnai. Úgy vagyon a mint mondám. Megvetettem a kapitány
unk ágyát; nem tudom hogy’ heverhet rajta.

Polgári. Bizonyára, nagyra böcsüllem Versei poétának szíves 
barátságát. De, ha isten segít, meg is jutalmazom. Azon versek egész
ben leütik az inárúi Ágyúsit.

Sehonnai. Még eddig mind jól forognak dolgaim. Már most 
Ágyúsiuak levágta után, tudja-e az ú r?  Polgári uram, mire vetem 
fejemet.

Polgári. Tudom ha hallom.
Sehonnai. Azon leszek hogy Deákit is megrontsam. Még én ki 

nem fogytam csalárdságaimból, s ki se fogyok még élek. Fűhez-fához 
rugaszkodom ha reá szükségem lészen. És, íme, miként pislog a bal
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szemem ; e’ már új kuty&ságimnak bizonyos jele. íme, semmit se tadok 
még belőle hogy’ fogom elveszteni Deáki aram at; de elvesztem bizonyo
san, mert, ihon e’ ! megint pislog a bal szemem, (jár s kél és gondolko
zik.) Oda van Deáki!

Polgári. Feltaláltad immár a módot?
Sehonnai. Fel ám, pedig ugyan jót. Legislegelsőben Ágyúsit és 

Deákit jól üstökbe kapatom egymással. Azután azt teszem a mit most 
kigondoltam. De, íme, Ágyúsit látom kijönni. Fére, Polgári uram. 
(elmente után Polgárinak.) Baj tá l Sehonnai.

Második rósz. — Ágyúsi. Sehonnai
Ágyúsi. Ki van itt ? Meg kell halnod ha Deáki vagy.
Sehonnai. Nem vagyok Deáki, hanem Deákinak barátja.
Ágyúsi. Meg kell halnod ha barátja vagy is.
Sehonnai. De tudja-e kapitány uram ? minő barátja vagyok 

Deákinak. Nem, hogy neki jót tanácsoljak, hanem hogy megtudjam mire 
czéloz, mit akar. Tudniillik, ha egyszer szándékát megtudhatom, tud
jak eszemmel élni.

Ágyúsi. Talán ugyan uj fortélyokat kohol Deáki ?
Sehonnai. Kohol bizony, és kapitány uram ellen. És, ha elejét 

nem veszi az úr, megjárja az alpári tánczot.
Ágyúsi. E jnye! hogy a farkas-gyomor légyen koporsója. Mit akar 

a beste-kara ?
Sehonnai. Ravasz hájjal kenték az alfelit. Lássa csak, kapitány 

uram, minő eb-lábán jár ama csalárdi. Nem sokára száz aranyat fog 
küldeoi Gondosinak, hogy ez az urat utálatossá tegye Tárházi előtt. 
Sokat lóttam-futottam méglen azon száz aranyoknak tárgyát feltalál
hattam. Itt lesz nemsokára Téntai, Deákinak inassa, azon sommá 
pénzzel. Tudja kapitány uram hogy aranynyal várakat is lehet meg
venni. Nékem azoa aranyokról valami jutott eszembe.

Ágyúsi. Nini! nékem is forog valami eszemben. Lopd el.
Sehonnai. Éppen bizony! hogy osztán lajtorján menjek a sírba.
Ágyúsi. Semmi sem az ! Sehonnai. Néha felakasztással is nevet 

szereznek magoknak az emberek.
Sehonnai. Eb köszönje az ilyen hírt-nevet midőn az embert a 

fán felejtik.
Á gyúst Tehát mitévő leszel azon aranyokkal ?
Sehonnai. Hallja csak az úr, de fel is érje ám eszével. Menjen 

az úr haza, és egy nagy zacskóba rakasson cserép-darabokat, patkósze
geket, rossz burkus garasokat, üvegtöredékeket. A többit bízza reám.

Ágyúsi. Úgy ám, de mi lesz belőle ?
Sehonnai. Csak reám kell bízni a dolgot. Okos embernek mester
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a neve. Hanem Peti szolgára vagyon szükségem. Kérem kapitány ura
mat küldje mennél hamarább hozzám.

Ágyúsi. Oda kint áll a folyosón.
Sehonnai. Éppen jól vagyon. Csak menjen kapitány uram, cs 

küldje ide hozzám. Meglássa hogy' fogom elveszteni Deákit.
Ágyúsi. No hát reád bízom magamat. De vigyázz hogy Bertók 

ne légy a csíkba. (elmegyen.)
Sehonnai. No, Deáki! megjárod ma a száraz tánczot ama száz 

aranyokkal. O h! bárcsak Petit hamar reávehetném. De hiszen az min 
den kutyaságra kész, éjjel nappal.

Harmadik rész. — Sehonnai. Peti

Peti. Vajon ki hivatott engem ide ?
Sehonnai. Én hivattalak, édes lelkem Petim. Vajon tudnád-e 

egy részeg embernek személyét magadra vállalni ?
Peti. Hogy’ pokolba nem tudnám ! főképpen ha valósággal részeg 

vagyok.
Sehonnai. De hiszem akkor nem mesterség. Azt akarnám hogy 

józan részeg legyél.
Peti. Ah ! tudni-illik, okos-bolond. Jól vagyon.
Sehonnai. Tántórogj itt egy kévéssé, hadd lássalak. ( P eti tán

torog.) Úgyde beszélned is kell valamit.
Peti. De mit beszéljek ?
Sehonnai. Mennél ostobábból, anoál jobb lesz.
Peti ( tántorogva bolondozik). Hop-op-op I — T e ! törött pereszlen; 

t e ! nyűtt bocskor.
Sehonnai. Jól van, Peti, emberül tudsz hozzá.
Peti (bolondozik). Te ! lepedős czigány. Nem érsz egy kutyafarkat.
Sehonnai. Elég, elég, Peti. Hagyj fel egyszer.
Peti (bolondozik). Pipa-szár gyanánt mindjárt kisütöm a szemed, 

vak Sibilla. Kotródj ! vércse-szemű.
Sehonnai. Ne bolondozz már annyit, hagyj békét.
Peti (bolondozik). De öszve kell zúznom a fejedet.
Sehonnai. Hadd abba, mikor mondom.
Peti (józanon). Ugy-e bizony ? hogy jól tudok hozzá. De v árrá ! 

ezen részegségem csak olyan volt melyet a sörtűi avagy a ficzkótúl 
kapok. Majd megmutatom azt is mit teszek ha boros vagyok.

Sehonnai. Szűnj meg, szűnj meg. Elég a ficzkótúl való részeg
ség. Most tehát, Peti, eredj az uradhoz vissza; hozd ki részegen azon 
zsacskó cserepeket melyet az urad ád. Mihént itt látod Téntait a száz 
aranyokkal, azon légy hogy vele ezen zsacskót megcseréld. Hadd vigye
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Gondosához a cserepeket. így a Deáki nála oda lesz, a te urad pedig 
torkig fog úszni a kegyelemben.

Peti. De azzal a száz aranynyal mit csinálunk osztán ?
Sehonnai. Elosztjuk kettőnk között, isten igazában.
P e ti  Jól yngyon, Sehonnai. Soha az apám apjának se volt ötven 

aranya egyszerre.
Sehonnai. Eredj tehát, hozd el azon cserepeket; mert Téntai 

mindjárt itt terem a száz aranyokkal. És, íme, ahol jön Deákival. 
Lódulj szaporán.

Peti. Megyek, megyek.

Negyedik rész. — Deáki. Téntai. Sehonnai
Deáki. No ugyan megjárja Ágyúsi ha Tárházi azon bolond ver

seket elolvassa. Sehonnainak arany az esze, gyöngy a gondolatja. — 
Elhitettem magammal hogy eme száz aranyok melyeket Gondosi 
számára küldök, szerencsésebbek lesznek.

Sehonnai. Jaj, j a j ! Oda leszünk egy lábig.
Deáki. No, mi lelt ? Sehonnai.
Sehonnai. Ne is kérdezze az úr, hanem velem együtt kétségbe

essen.
Deáki. Talán a hagymáz bánt ?
Sehonnai. Nincs nekem semmi bajom, de van bezzeg az úrnak. 

J a j ! j a j ! j a j !
Deáki. Mi bajom lehetne én nékem ?
Sehonnai. Ugyan csak az a halálos betegség midőn ember nem 

érzi betegségét. Bezzeg, visz ám P e ti!
Deáki. Mit viszen ?
Séhonnai. Jaj, j a j ! háromszáz aranyat Gondosinak számára. 

Bizonyosan helyre állítja azt a mit a bolond versekkel elrontott. És így 
az én szép gondolataim mind füstbe mentek. Az úr pedig elvész ha 
magára nem vigyáz.

Deáki. Proh malum t dii deaeque om nes! bizonyosan meggyőz 
Ágyúsi hacsak te valamit ki nem gondolsz.

Sehonnai. J a j ! gondolkodtam eleget, de egynél többre nem 
találhattam. Az is nehéz és veszedelmes.

Deáki. Hadd halljam, édes Sehonnaim. Talán okosan elintézhet
jük ketten a dolgot.

Sehonnai. Tüstént itt lesz Peti a három száz aranyokkal. De 
olyan részeg mint a csap. Hacsak az úrnak zsacskóját meg nem cseréli 
az övével valaki, annak három száza megeszi az úrnak százát. J a j ! jaj ! 
kit kaphatnék hamarjában olyat ? a ki reáadná fejét.

Deáki. Eugepss, eugepse! Yicimus. Hallod-e, Téntai! A józan
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ember hamar megcsalhatja a részeget. Ihol a száz arany (oda adja 
Téntainak). Vidd a korcsmára Petit, adj innya úntig eleget. Én egy 
krajczárig kifizetem. Min gondolkozol ? talán ugyan nem bízol 
magadhoz ?

Téntai. Kitalálta az úr. Petinek ravaszabb bábája volt mint én 
nékem. Hamis apró lelke van. Nem is oda csap a hová néz.

Deáki. Ugy ám ! de ő mostanában részeg.
Téntai. Annál inkább tartok tőle, mert tapasztaltam hogy akkor 

legjózanabb a kutyaságokra.
Deáki. Csak azon légy hogy egészlen leigya az eszit. Soha nem 

félhetsz tóle ha holtrészegnek teheted.
Téntai. Megpróbálom ha úgy parancsolja az úr. De előre bocsá

natot kérek ha vakot vét a koczka.
Deáki. És, íme, ahol jön tántorogva Peti. R ajta! Téntai. Mi ketten 

elmegyünk, Sehonnaival (elmegy Sehonnaival).

Ötödik rész. — Peti. Téntai

Peti ( mindég részegen). Hop-op-hop! Enyim a világ, nem a szürke 
barátoké. Hop-op-hop !

Téntai. Ez ugyan megvan! Talán nemes-levelét is béitta. 
Emberségemre mondom, azt se tudja fiú-e vagy leány.

Peti. Hop-op hop ! Ugordj egyet. Peti. Hop op-hopp!
Téntai. A három száz arany mintha a zsebembe volna.
Peti. flop-op-hop! no még egyszer hop-op-hop !
Téntai. Hallod-e, Peti t Meglátogattad te ma Szent Péter 

szakállát ?
Peti. Ki ökrődik itten ? Fére ! disznó-gerincz; megdögönyözlek.
Téntai. Hazudsz, mert még nem dögönyözöl.
Peti. Hogy tehát ne hazudjak, várrá, megeszed az öklöm.
Téntai. Igazat mondái, Peti, igazat. Nem is tudod ki vagyok.
Peti. Legkisebb gondom is nagyobb ennél. Megöllek.
Téntai. Hallod-e, Peti, én Téntai vagyok.
Peti. Te vagy-e Téntai ? Nem tudtam. Hanem szaladj haza és 

mondd meg az uradnak Deákinak hogy ma, minek előtte leveti a plun- 
dráját, akaszsza fel magát a gatyamadzagtlra, ha van ; ha pedig nincs, 
arra a madzagra melylyel a strimflijét megköti.

Téntai. Vajon mért akasztaná fel magát ?
Peti. Mert ebben a zsacskóban nem száz, hanem három száz 

arany vagyon. Gondosinak viszem. Hop-op-hopp !
Téntai. Nem innál még egyet ? Peti pajtás.
Peti. Iszom bizony még élek. Nem tudom, holtom után lesz-e 

mit innom.
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Téntai. Menjünk e korcsmába.
Peti. Híjuk ki inkább azt a német kocsmárost.
Téntai (alattam bán). No, háromszáz arany! el vagy te már 

csípve.
Peti (kolumpoz az a jtón ). Hallod*e, bú t! egy szóra.
Téntai. Lassan, lassan. Lám, majd betöröd az ajtót.

Hatodik rész. — Trummel. Téntai. P eti
Trummel. A ha! az enyim Peti urat.
Peti. Jó reggelt Kennek, birt uram.
Trummel. Mi pokol lel ti Ked ? Peti urat. Lati Kend, setit fan. 

Nincs fantik jó reggelti, de jó ejtszakajti.
Peti. Egyen meg a franczia mind jó reggelűddel mind jó ejtsza- 

kajtiddal együtt! Mért nem maradtál országodba? kurvanyádba.
Trummel. Én nem tudi mit csinali Kend, Peti. Azt, ha meghá- 

ragszi, nem jól fanti. A hol itti, ott fekszi.
Peti. No, no, no. Legyen eszed, német. Van-e jó borod?
Trummel. Jó kecskeméti fanti.
Peti. Idd meg a német apáddal; hiszen nem bor az, hanem 

zsiger.
Trummel. Ah f már jól én tudi. Vudai vor vudai vort kiveri; 

seget segel kiféri.
Peti. Egyen meg a fene, gatyátlan. Hozz bort.
Téntai. De talán, Peti, jó volna, ha a zacskónkat eme csapiá

rosra bíznánk. Mert, ha én is meg találok borosodni, valaki ellophatja 
tólünk.

Peti. Mit ? németre zsacskót bízni ? Éppen bizony! Ebre hájat, 
farkasra bárányt, kecskére káposztát.

Téntai. Lássad, Peti. De én, íme, oda adom néki az enyimet. 
(csapiáros kezibe adja maga zsacskóját.)

Peti. Nem bánom; de én az ennyimmel itt vele hálok, (leveti a 
földre zsacskóját.) Hop-op-hop ! ( utána esik.)

Téntai. Add ide, Peti, a zsacskót; bizonyosan ellopják tőled.
Peti (od' adja Téntainak a zsacskó*). Néked oda adom, nem 

bánom. De ne add a németnek.
Téntai ( alattomban a csapiárosnak). Vigye be Kend ezt is ; de jól 

vigyázzon Kend reá. Hozzon Kend egy korsó bort, de budait.
Trummel. Minjár, minjár. (elmegyen.)
Peti (énekelte). gz^  e92tendŐ8 kan verébnek,

Száz esztendő® kan verébnek,
Hátúi van a farka.

Tudsz-e ilyen szépet ?
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Téntai. Tudok én szebbet i s ; de várrá, hadd részegedjem meg
én is.

Peti. Hol pokolba a csapiáros ? Hej í birt, birt.
Trummel (kijöccn). No, itt fanti.
Peti. Köszönd rám, német. Edd meg a napad vaját.
Trummel. Jó egissig, Peti.
Peti. No, az légyen az utolsó italod. (elveszi a korsót, azután

énekelve.)
E j! korsó, kis korsó,
Torkomat újító,
Eoc8márosnét bnsító,
Ruhám rongyosító. (iszik ).

Böcsülettel, Téntai. Igyál, osztán akaszd fel magad.
Téntai. Egészséggel, Peti. ( is z ik .)  Ejnye! be jó bor.
Peti ( letévén a fe jé t , énekel) :

K ét ty ú k o m  tavalyi,
Három harmadelyi;
Ha tudtátok hogy enyim,
Mér’ attatok enni ?

Jó éjtszakát, Téntai. (e la lszik).

Téntai. Ezt ugyan megjárta a budai török vér. Mit csináljunk 
vele ? I t t  nem hagyhatjuk az úton. Fogjuk fel, csapiáros uram, vigyük 
be ; hadd aludja ki magát, (felfogják P e tit és beviszik).

Hetedik rész. — Téntai
Téntai f kijővén a nagyobbik zsacskóoal). Kössenek ki a szellőre ha 

van valaki, széles e világon, ki nálam furcsább eszű volna. Imhol a 
három száz arany. A csapiárost is megcsaltam ; azt mondám hogy o 
nagyobbik az enyim. De vajon mitévő legyek? Oda vigyem-e mind 
Gondosinak ? Eb vigye. Elég neki két száz. Ha százat magamnak tar 
tok, kutyaságomnak bérét veszem, mert ezért engem meg nem fizet ám 
az uram ; semmi sincs felőle a szegődő levélben. De le van pecsételve. 
Semmi az. Farkas a billegzett juhokat is elviszi. No, rajta tehát. ( leül 
és felszakaszt)a a pecsétet) .

Nyolczadik rész. — Gondosi. Téntai

Gondosi. Mi patvart csinálsz ? Téntai. E jnye! akasztófáravaló, 
mér’ bántod a zsacskót ? Mért nem szólsz ?

Téntai (alattom ban). Oda vagyok, rajta kaptak.
Gondosi. így kell bánnod más ember jószágával ? pedig mikor le 

is van pecsételve.
Téntai. Kérem Gondosi uramat, engem tolvajnak ne tartson.
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Soha egy tollút se loptam éltemben. Moet is a felebaráti szeretet vitt 
arra hogy megnézzem a zsacskót.

Gondosi. Az a felebaráti szeretet mely nem keresi a magáét 
hanem a másét.

Téntai. Sőt ezzel az úrnak javát kerestem. Mert, íme, elcsusza- 
modtam amott a síkosou, elejtettem e zsacskót, és, a mint az úr látja, a 
pecsét is feltörött. Meg akartam olvasni a pénzt, ha meglennének-é 
egészlen a három száz aranyok, — mert annyit küldött az uram. Ha 
azokból csak egy veszett volna is el, kész voltam volna a magaméból 
kipótolni. Úgy nézzen az úr az én szemembe hogy én nem tolvaj 
hanem emberséges ember vagyok.

Gondosi. No iszen, n o ! Nem azért mondám, Téntai.
Téntai. Ha ezt az uram megtudja hogy engem valaki tolvajnak 

mondott, vagy kiássa a szemét vagy oly dissertatiót ír ellene hogy fel 
nem venné száz nyakon-csapásért.

Gondosi. Légy csendesen, Téntai. Hiszem nem mondottalak 
tolvajnak.

Téntai. Nem mondotta az úr szóval, de szeme, füle, ábrázatja 
azt jelentette.

Gondosi. Csak ne haragudj. íme, add ide a zsacskót (elveszi tőle) ; 
egy pár aranyfayal lecsendesítelek.

Téntai. Tartsa az úr magának azt az egy pár aranyot is. Nékem 
a böcsületem drágább száz aranynál is. Eb köszönje az úrnak. 

f  elmegyen.)
Gondosi. Törd be a fejét, még ö haragszik.

Kilenczedik rész. — Gondosi
Gondosi. Szegény Téntai, ugyan megharaguvék. De meg fog 

engesztelödni ha az urával együtt béiktatódik Tárházinak jószágába. 
Nem hittem volna hogy Deáki uram oly adakozó, emberséges ember 
legyen. Csak száz aranyat igért, és, íme, három százat küldött. Ha ezen 
pénzemet a többihez teszem, kiteszek akárminő timáron. Szép ruhát 
csináltatok magamnak, a legdrágább szabóval. Anglus paripát veszek 
magam alá, úgy járok az utczán fel s alá. Minden vasárnap a heczbe. A 
komédián dehogy megyek petákos helyre; lózsit váltok magamnak 
egész esztendőre. Ha majd felnéznek az alacsonyak, ugyan katonássan 
lepillantok hozzájok. Majd megkérdik micsoda uraság ez. Egyszeribe 
elhiresedem mind a két városba. De hadd látom a három száz aranyo- 
kát. ( megnyitja a zsacskót). Szeretném ha mind egyforma új aranyok 
volnának, felhiíl). Piha! kutya-tartotta gazemberei. Cserép-darab, pat
kószeg, üveg-töredék, törött sarkantyú! Ejnye ! hogy’ megbecstelenített 
a hollók eledele.
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Tizedik rész. — Tárházi. Gondosi
Tárházi (haragosan szeme közé rágja Gondosinak a verseket). G hol! 

süsd meg disznó verseidet, háládatlan kakuk.
Gondosi. Uram ! az istenre kérem ...
Tárházi. Egyet se szólj, gazember. Ezen verseket érdemlettem-é 

meg ? nevem napjára. így hálálod meg sok jóakaratomat?
Gondosi. Elveszek ha meg nem hallgat az úr.
Tárházi. Tehát bolond volt az én atyám ? bolond az én anyám ? 

bolond egész házam ? — Istennek hála, soha egész nemzetségembe 
nem volt egy bolond három száz esztendőtől fogva. Én is eszemen vol
tam mind eddig. íme, egyszerre, erővel bolondnak akarnak tenni a. 
semmire valók.

Gondosi. Uram, hadd szóljak egyet.
Tárházi. Hadd hazudjak egyet, akarod mondani, — mert egye

bet a hazugságnál mit mondhatnál magad védelmére ? Te csináltattad 
a verseket, te hoztad hozzám. Hogy vághatod ki ezekből maga
dat? szólj.

Gondosi. U ram ! temessenek el szemfedél nélkül ha valamit 
tudtam azon verseknek gazságokról. Én jókat csináltattam, legalább 
csináltatni akartam. U ram ! sárkány fekszik a barlangban.

Tárházi. Micsoda sárkány ? micsoda barlangban ?
Gondosi. Mindjárt ki lehet olvasnunk, édes uram, csak ne hara

gudjon reám. Lássa az úr, nékem Deáki uram száz aranyokat igért, 
hogy jó szót szóljak mellette. Csupa cserép darabokat küldött inassa 
által. Imhol vannak ha nem hiszi az úr. Engemet ő becstelenített meg, 
az urat pedig Agyúsi kapitány. Úgy tetszik hogy mind a ketten ősz ve 
czimboráskodtak, hogy az úrnak emberséges házát fenékig lebecste- 
lenítsék.

Tárházi. Ejnye! hogy a kutyák vagy hollók veszekedjenek 
gyalázatos temetéseken. Bizony, mondasz valamit, Gondosi. Cso- 
dállottam, hogy lehetnél te 'hozzám oly háladatlan. De csak kitörte 
magát haragom személyed ellen. Inkább ki akartam önteni mérgemet 
semmint elnyelni és magamnak ártani.

Gondosi. Ezt az úr jól cselekedte. Inkább én szenvedek valamit 
semhogy az úr magának ártson.

Tárházi. Követlek, édes Gondosim, meg ne neheztelj reám. Öreg 
vagyok, hamar felpattanok. — Hanem, egy szó mint száz, se Agyúsi 
se Deáki házam felé se jöjjenek többé, mert levágatom az inokat. 
Mindegyiknek szálanként szedetem ki szeme szőrét, egyenként veretem 
ki záb fogokat. Most, mind azáltal, bé kell mennem; minden tagom 
reszket mérgemben. (elmemén.) Hogy a hollók vájják ki szemeket áfán 
száradt gazembereknek.
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Gondosi. Hogy’ megpoc?koltak a fátúl szakadt pribékek! De, ihol, 
Ágyúsit látom jönni. Miuö orczával mér felénk iparkodni? Várrá, 
megadom a versek árát. ( elmegyen).

Tizenegyedik rész. — Ágyúsi Gondosi
Ágyúsi ( köpönyegesen). A mint észre vettem, magát láttam Tár

házi uramat az ablokon kitekinteni. Tudom, alig várják hogy hozzájok 
menjek. De megkérdem legelői, nincs-e nála ama büdös Deáki. Halljá
tok ! ki van az ajtónál ?

Gondosi (leöntvén Á gyúsit v ízzel). Ihol a verseknek ára, pápa 
katonája, (bevonja m agát).

Ágyúsi. E jnye! akasztófa sódora, hogy’ leöntött. Be ió hogy 
köpönyeget vettem magamra, (ide-toua nézvén.) De még a legjobb hogy 
senki se látta. Oda lenne böcsületem az egész ármádánál. No, várrá! 
kutya vérű megadom tányérját a nadrágnak. De, íme, Deákit látom 
jönni. El kell mennem, hogy meg ne tudja a fecske-szájú. Kitenné a 
karó hegyére vagy dobra ütné.

Tizenkettedik rész. — Deáki. Téntai. Gondosi
D eáki No ugyan, Téntai, megmutattad hogy van eszed. Csak 

elcseréltetted tehát a zsacskót ?
T én ta i El ám, uram, pedig oly mesterségesen, hogy ! Megemle

geti ő a deákos szolgát.
Deáki. Ezt nem deákságodnak hanem kutyaságodnak köszön

heted.
Téntai. De, uram, deákságom is segített valamit rajtam.
Deáki. A hol nincs ott ne keress.
Téntai. Sőt, a hol nincs ott kell keresni; mert a hol van ott 

nem keresni hanem lelni kell.
Deáki. Ládd-e, quam logice obmurmurat mastigia. Hol tanultad 

a logikát ?
Téntai. Eleget jártam én az oskola mellett. Osztán a deákokkal 

is társalkodtam gyakran. Akartam, nem akartam, reám ragadt valami. 
Kutya se nyalja le rólam.

Deáki. No, most tudom hogy jó szívvel fognak látni mind a 
ketten. De meg kell tudnom legelői, nincs-e nálok ama buxomfa Agyúsi. 
Halljátok! ki van az ajtón ?

Gondosi (leöntvén D eákit). Ihol a száz arany, szemét ember. 
(bevonja m agát.) %

Deáki. P iha! ugyan leöntött a csávába való.
Téntai. Ugyan eresz6zétek le azt a lepedőt, hadd dugjuk el 

magunkat.
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Első rész. — Peti. Sehonnai

Peti. Ügy vagyon. Ezen ház ma talpig lerontódik.
Sehonnai. Mi hír ? Peti.
Peti. Úgy vagyon. Tárházinak lakhelye ma rima lesz.
Sehonnai. Peti t e ! — E 1 bizony számot nem vethet eszével.
Peti. Istenem ! patak módra foly itt majd a vér.
Sehonnai. Halljad, Peti, mit mondok.
Peti. A mehádiui veszedelem semmi ehhez képest.
Sehonnai. Talán süket vagy ? Nézz reám.
Peti. De én ma borjubőr csizmát húzok, mert térdig járunk ma 

itt a vérbe, és pedig deák vérbe.
Sehonnai ( Petinek f'úlibe nagyon kiált). P e ti! Peti 1
Peti. Ki súg valamit a fülembe ?
Sehonnai (kiáltván). Én kiáltottam, nem súgtam.
Peti. Talán te is poéta vagy ?
Sehonnai. Micsoda kérdés ez ?
Peti. Azt parancsolta az uram, valahol poétát látok, tüstént 

agyon verjem, mint sintér a kutyát.
Sehonnai. De mi okra nézve ?
Peti. Tehát azt se tudod ? mi történt az uram m al; hiszen eddig 

talán a pesti újságban is kijött. Leöntötték itt az ajtónál, pedig azon 
versekért melyeket Tárházinak küldött. Nem tudom kitol tudta meg az 
uram hogy ama verseket Deáki csináltatta.

Sehonnai. Ha az urad igaz ember, a te hátadon kezdi a nyúzást, 
mert te csináltattad ama verseket.

Peti. De mit tehettem egyebet? Téged is megcsalt volna azon 
embernek poéta-ábrázatja. Hiszen olyan orczája volt miut a majomnak.

Sehonnai. De megelégszik-e ezzel az urad ?
Peti. Ő nem oly szornjú a vér után hogy rajtam kezdje a fördőt. 

Hanem mind égre mind földre megesküdett hogy az ábéczés deákokon 
kezdvén egész verbőczis deákokig mindnyáját megöleti. Nyakkal nem 
győzitek kardját. És, ahon a’ ! amott jön az uram, egész svadronjával. 
Nekem mindenütt előre kell szaladnom, és a hadat kitrombitálnom. 
( elszalad.)

Második rész. — Ágyúsi Sehonnai
Ágyúsi ( katonáihoz beszéli, kifelé). Halljátok, vitézek! ez a szó 

lesz ma a lózung: poéta. Akárhol látjátok ma ama fekete-ruhás néme
tet, nyakazzátok le. Dd, íme, Sehonnait is itt látom. Hozott isten, bará
tom. Te a svadronyomnak bal szárnyát fogod kommándirozni. (a  ka-
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tonák felé.) Semmit se féljetek, fiaim. Beám tekintsetek, engem köves
setek. Megmutatom a világ előtt, mi árát adom Deákinak azon ver- 
Rekért.

Sehonnai. Ez már ugyan nagy vakmerőség volt Deáki uramtól. 
Ő, gondolom, semmit se hallott még a Mehádiába tett vitézségről.

Ágyúsi. De még a szabácsiról se hallott semmit. De meghallja 
ma. Én ugyan őtet magát kihíhatnám egy szál kardra, de ő maga nem 
elegendő haragomnak. El kell neki veszni minden perepúttyostúl.

Sehonnai. íme, egy szikrából minő tűz támadhat.
Ágyúsi. Ügy vagyon. Egy szikra volt azon vers, de derék tűzzé 

vált. Ugy képzeld magadban mintha Trója veszedelmét látnád.
Sehonnai. Hogy hogy volt az ? kapitány uram.
Ágyúsi. Hát Trója veszedelmét se tudod ? Pedig szép történet; 

mindjárt elmondom rövideden. Két testvérek voltanak egyszer egy idő
ben, egyikét Péternek hítták, másikát Pálnak. Ezeknek volt egy testvér 
húgok, Helena, Constantinus császárnak az anyja. Ezt az Helenát 
ellopta volt egy gazember, — elfelejtettem a nevét, de, ha jól emlék
szem, Parisba, ugyancsak Párisba lakott. S ezen okból származott 
osztán Jeruzsálem városának is romlása.

Sehonnai. Ugyan úgy-e ! kapitány uram. Bégen kévántam Jeru
zsálem várossá omlásának okát hallani. 4 íme, a régi könyvekből mit 
nem lehet tanuln i!

Ágyúsi. Elhiszem ! főképen abból melyben ezen históriát olvas
tam. De abban még azt is olvasni hogy á zsidók egy lóba bújtak melyet 
fábúl csináltak, és úgy mentek be Jeruzsálembe. S így származott 
osztán ez magyar közmondás : bújj a lóba, jársz hintóba.

Harmadik rész. — Peti. Ágyúsi. Sehonnai
Peti. J a j ! j a j ! j a j ! oda kezem, lábom, hátam.
Sehonnai. Mi lelt ? Peti. Talán ugyan te is ama trójai lóba 

voltál, és jól megabrakoHak ?
Peti. Csak csúfolódjon K ed! Meglássa mi leli Kendet is.
Ágyúsi. Mi lelt tehát ? mért nem szóllasz ?
Peti. Avagy kapitány uram is itt vagyon ? Követem, hogy nem 

láthattam, mert nékem tele van szemera-szám deák porral, a hátam 
pedig deák dorongokkal.

Ágyúsi. Micsoda deák porral ? micsoda dorongokkal ?
Peti. Deáki uram öszvecsődítette az egész deákságot kapitány 

uram ellen. Olyanok mingyájan mint az oroszlányok. Engem találtak 
első martalékjoknak. Jaj t úgy elvertek mint a lisztes zsákot.

Ágyúsi. Lehetetlen, Peli. Hogy merne ő az én svadronyom ellen 
jönni? Hazudtál, Peti.

Philologiai KíSzlonv. VI. 8. ^

Digitized by oogle



770 TÁRHÁZI.

Peti. De nem hazudik bizony a hátam. J a j ! ja j ! j a j ! oda 
vagyok.

Negyedik rósz. — Deáki. Téntai. Ágyúsi. Sehonnai. Peti
Deáki (oda bent beszél). Domini collégre & simul commilitones !
Peti. J a j ! deák szót hallok. Előbb fölöstökömet adtak, most 

immár ebéddel fenyegetnek ; bizony megcsömörlök tóle.
Deáki (bent beszél). Első, a kit meg kell ölnünk, Ágyúsi kapitány; 

azután annak szolgája a P e ti; végtére az egész svadronja.
Peti. Hallja kapitány uram a mendörgést ? J a j ! engem is 

emlegetett.
Ágyúsi. De lehetséges-e az ? hogy a deákok ellenem feltámadja

nak. Másként a deákok igen nyughatatlanok.
Sehonnai. Én bizonyára lehetetlennek állítom. Hiszen ők kapi

tány uram szemeinek első tüzét sem állhatják ki.
Ágyúsi. Vajon úgy-e ? Várj, most én úgy tettetem magamat 

mintha haragudnám. Lásd! (luirag-szint mutat).
Sehonnai. J a j ! j a j ! jaj ! oda vagyok.
Ágyúsi. Aha! nyúl-szívű. Nézd tovább. ( inni ét haragosabb színt 

mutat).
Sehonnai. Elég, elég, édes kapitány uram. Csupa szikrát hán- 

nak tüzes szemei. Jó hogy puskapor nincs a zsebembe, bizonyosan fel
lobbanna.

Ágyúsi. Tehát csak szememmel is megrémíthetem a deákokat?
Sehonnai. Igenis, kapitány uram. Én ugyan javaslom hogy 

svadronya előtt álljon, hogy őket közelebbről érje a szikra. — Bárcsak 
setítebb volna! még akkor jobban kitetszenének a tüzek.

Ágyúsi (bent nagy zörgést hallván). Micsoda zörgés az ? ( kiszalad, 
és csak a fejét dugja be).

Sehonnai. Hová, hová? vitéz kapitány uram. Előre tizenkét 
porczióval!

Ágyúsi. Én hátúrúl kommandirozom a svadronyomat. Te, Se
honnai, a jobb szárnyán állasz. Peti, eredj a bal szárnyára.

Peti. J a j ! istenem, agyon ütnek a diákok.
Ágyúsi. ü á t  én héjába fizessek néked ?
Peti. Kapitány uram, könyörüljen feleségemen, gyermekemen.
Ágyúsi. Hát néked, gazember, feleséged is van már, gyermeked 

is ? Azt még nem tudtam.
Peti. Nincs még, uram, se feleségem se gyermekem. De lesz ha 

megházasodom.
Ágyúsi. De, gazember, ha te házasodni tudsz, tudjál a svadrony 

előtt is állani.
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Peti. Soha az apám se volt katona; ime, mi lett a fiából!
Ágyúsi. Megjobbítom a béredet esztendőnként tíz forinttal, csak 

állj ide.
Peti. Do jöjjön előre kapitány uram is.
Ágyúsi. Ostoba vagy. Nem tudod ? hogy a kapitánynak hátúi kell 

lenni a bataliában.
Peti. De mért halványodott el kapitány uram ?
Ágyúsi. Csupa mérgemben a deákok ellen.
Peti. Veszem észre. Jaj! istenem, oda leszek. (K im egy a  bal 

részre ) .
Ágyúsi (odabent beszél). Halljátok, vitézek! Mostanában, mintha 

az ég és föld öszveomlana, úgy viseljétek magatokat. Deákok jönnek 
vitéz katonákra; szúnyogok az elefántokra. Ember legyen kiki a talpán. 
Semmit se féljetek. Lássátok az én bátorságomat, (betek in t).Itt-e már a 
deákság? (elvonja m agát.) Lássátok az én bátorságomat, (betekint.) Se
honnai, itt vannak-e már a deákok? (fohászkodik és törli a verítéket: 
elvonja magát.) Tőlem vegyetek példát, (betekint.) Jaj! amott látom 
immár a deákokat.

Sehonnai. Kérem kapitány uramat, ereszszen egy kévéssé haza. 
Otthon felejtettem Homerust. Annak Iliasát elolvasom, és a szerént 
rendelem el a harezot.

Peti. Én is otthon felejtettem a fegyver ellen valómat. Ha meg
engedné kapitány uram, haza szaladnék.

Ágyúsi. N i! a fogás. Mind a ketten el akarjátok a hadat kerülni. 
— Maradj itten, Sehonnai. Jobb lesz ha megbékéltetsz a deákokkal. 
Mondd meg nékik hogy én ő tőllök ugyan egy harapásnyit se félek, de 
szánom azon ártatlan sok deákokat. Még igen ifiak, tovább is élhetnek. 
Adok néked tiz aranyat ha békességet szerzesz.

Sehonnai. Jól vagyon, kapitány uram. De úgy tegye az úr magát 
mintha nem félne.

Ágyúsi. Mondd meg Deákinak hogy én három ember ereji- 
vel birok.

Sehonnai. Jól vagyon ; el nem felejtem.
Deáki. Attendite, commilitones! Eajta az ellenségen ! (bédngja a 

fe jé t .)  Itt vannak-e már a katonák ? (kivonja m agát.) Senkinek se irgal- 
mazzatok. ( kitaszítja Téntait, maga bedugván f e jé t .) Eredj előre, Téntai. 
I tt vannak-e már a katonák ? Hallod-e Téntai, hátha békességet szerez
nél a katonák között. Mondd meg nékik hogy mink ő tőllök semmit se 
félünk, de est contra leges academicas a fegyverhordozás. Jobb volna 
ha velünk disputáim jönnének. De, íme, Sehonnait latom. Eredj, 
Téntai, kérdezd meg mit akar. ( kivonja fejét, j

5í
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Ötödik rész. — Téntai. Sehonnai. Ágyúéi. Deáki

Téntai. Jó napot, Sehonnai.
Sehonnai. Fogadj isten, Téntai.
Téntai. De ugyan mondd meg mért ontassunk mi vért ama ve

zéreinknek ostobaságok miátt ?
Sehonnai. Éppen én is így gondolkozom, édes Téntaim. Nagy 

szamárság volna tőlünk azoknak tanácsokat követni.
Téntai. Deáki a nyúlnál félénkebb.
Sehonnai. Ágyúsinak a nyúlfarknál is kisebb a szíve.
Téntai. Ha közelebb jöttek volna a katonák, a deákok mind el

szaladtak volna.
Sehonnai. De ha a deákok is csak egy lépéssel közelítettek volna 

a katonákhoz, szerte-széjjel futottak volna.
Téntai. Engem azért küldött Deáki hogy békességet szerezzek.
Sehonnai. Engem is éppen azért küldött Ágyúsi. De én nem aka

rom a békességet hacsak javamra nem lészen.
Téntai. Én se kévánom ha jól nem lakom mellette.
Sehonnai. Tehát a békesség ezen kötésből fog állani: elsőben, 

hogy Ágyúsi minket kettőnket holnap jól tartson; másodszor, hogy 
Deáki minket kettőnket holnapután jól tartson ; harmadszor, ha azután 
is jól akarnak tartani, ők lássák.

Téntai. Szent a békesség ! arany a szabadság !
Sehonnai. Kapitány uram, megvan a békesség.
Ágyúsi íbedugvánfejét). Hogy-hogy van tehát?
Sehonnai. Ezek a szabások : legislegelsőben kapitány uram fog 

engemet és Téntait a város korcsmáján jól tartani.
Ágyúsi. Ügy-e ? mégis tehát csakugyan enyim az elsőség ?
Sehonnai. Hogyne volna ! Másként reá se állottam volna a bé

kességre.
Ágyúsi. No, úgy én is reáállok.
Sehonnai. Most tehát nincs egyéb hátra hanem hogy a két vezé

rek kezet fogjanak. De úgy ám hogy Deáki jöjjön ide.
Ágyúsi. Azt se bánom ; hidd ide tehát. {héjon. >
Sehonnai (kifelé). Deáki uram!
Deáki ( hédug von fejét). Mi jó? Sehonnai.
Sehonnai. Az úr engem holnapután, Téntaival, jól fog tartani a 

korcsmán. Szent a békesség. Jöjjön ide az úr.
Deáki (hé jővén ). Örvendek a szent békességen.
Sehonnai (megfogván Agy útinak éa Jteákinak jobb kezeket, őszre- 

<idja). Éljenek az urak békességben.
Ágyúsi. Bizony jobb is, Deáki uram, ha egyet értünk.
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Deáki. Úgy vagyon, kapitány uram ; vis unita fortior.
Sehonnai. Mivel tehát az urak megegyeztenek, szükség hogy 

egyes erővel menjenek Tár házi ellen ki az urakat oly méltatlan móddal 
legyalázta. Ne hagyják nyakokon ezen becstelenséget. Fúr-farag- 
vasakkal forgassanak fel mindeneket házában.

Deáki. Jól mondod, Sehonnai; communis iniuria communi 
stúdió vindicanda. Megmutatom ma néki hogy én tam in arte quam in 
Marté nagy vagyok.

Ágyúsi. Tehát, Deáki uram, üssünk a házára.
Sehonnai. De várjanak az urak még beestveledik. Menjenek el 

addig valahová és haragot gyűjtsenek.
Deáki. Azt se bánom; elolvasom addig Ovidiust In Ibin. Hallja 

kapitány uram i s ; meglátja hogy’ felháborítja az embert. Sehonnai, 
nem sokára tüzes haraggal itt termünk, (elmegyen Ágymival.)

Hatodik rész. — Sehonnai. Polgári

Sehonnai. Most én Polgári uramhoz megyek, és megtanítom 
mint viselje magát. Mert eltökéllettem szívemben hogy, mivel mind 
Ágyúsi mind Deáki én iparkodásom miátt hűltenek ki Tárházinak 
lakhelyéből, azon iparkodásommal Polgári tétessen oda helyekben. De, 
íme, őt magát látom kijönni. — Soha alkalmatosabb időben nem jöhe
tett volna az úr én hozzám.

Polgári. Azért jöttem, édes Sehonnaim, hogy halljam azon irtóz- 
tató hadnak szerencsés vagy szerencsétlen végét. Vajon melyik vezér 
fekütte meg a mezőt ?

Sehonnai. Mind a kettő elesett, nem testére hanem szívére 
nézve. Egyik a másiknál se jobb se rosszabb. Ugyanazért hamar 
öszvebékéltenek. Minek utána meglett a szent békesség, azt javaslottam 
nékik hogy egy erővel, egy akarattal Tárházira üssenek és egész házát 
népestül együtt felforgassák.

Polgári. J a j ! mit tettél ? Sehonnai. Hátha magam is bele kevere
dem a csatába ?

Sehonnai. Hiszen azt akarom én. Menjen bé az úr Tárházinak 
szobájába, kössön egy széles kardot az oldalára. Midőn Ágyúsi és 
Deáki a házra rohannak, jöjjön ki az úr nagy méreggel, rántson kar
dot ellenek, tipogjon-tapogjon a padlaton.

Polgári. Jaj t de ők ketten megesznek engemet.
Sehonnai. Semmit se féljen az úr. ők az úrnak kardjától úgy 

megijednek hogy hat péntekig se jönnek eszekre. Én is az úrral leszek. 
Ne féljen, vele járok mindenütt. Csak menjünk be, mert nem sokára itt 
termenek a nyulak. ( kimeyyen Polgárival.)
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Hetedik rész. — Ágyúsi. Deáki

Ágyúsi. Soha nem hittem volna hogy az a könyv úgy felgyú- 
laszsza haragomat. A törökök talán mind ilyen könyveket olvasnak a 
harcz előtt, mert igen mérgesen jönnek katonáinkra. Talán ugyan azon 
könyv is törökül van írva ?

Deáki. Deákúl vagyon in Ibin. De úgy-e ? kapitány uram, midőn 
olvastam, minő szikrákat hánytak szemeim!

Ágyúsi. Láttam bizony. De még magam is úgy megharagudtam 
hogy, ha akkor Tárházi jelen lett volna, lába közé tettem volna a fejét. 
Olvasson az úr még egy keveset belőlle, hadd mérgelődjem meg.

Deáki. Mindjárt. (kivesz egy könyvet és olvas.) — De verlo activo 
et passivo. Activum regit accusativum casum, ut anio deum.

Ágyúsi. Oh, amo deum I íme, már erre is hogy haragszom. 
Tűzzel vassal Tárházira!

Deáki. Hallja az úr tovább. — Verbum passivum regit ablativum, 
u t : a me, amatur.

Ágyúsi. Ne olvasson az úr többet, mert egészlen eléghetem tüzem 
miátt. Amo am atur! no most rajta Tárházira t Ki ide! te vén csoroszlya.

Deáki. Ki ide ! te dombos hátú.
Ágyúsi. Összetöröm kezed-lábod! Esopus unokája.

Nyolczadik rész. — Polgári. Ágyúsi. Deáki. Sehonnai
Polgári. Ki lármáz itten ? Hát tik vattok ? E jnye! kutya 

menydörgős. ( kihúzza k a rd já t.) Ide, pajtásaim! mind a százan.
Ágyúsi. Deáki uram, mit tegyünk ? (fere lép .)
Polgári. Diribrúl- darabra! apróra-hasabra!
Deáki. Kapitány uram, rántsunk kardot.
Polgári. Mégis itt vattok ? Nosza, kardom ! légy hívem.
Sehonnai ( most jővén k i) . Polgári uram, az istenért!
Polgári. Te is itt vagy? Dögölj meg te is, ezekkel.
Sehonnai (letérdelve). Kérem az urat, irgalmazzon.
Ágyúsi (Sehonnai után eldugván m agát). Mondj jó szót néki, 

Sehonnai.
Deáki. Segíts, kérlek, bennünket.
Sehonnai. Jusson eszébe az úrnak hogy egy kapitányt akar 

megölni.
Polgári. Megölöm ha száz lelke van is.
Ágyúsi. Mondja meg Kend neki hogy még ifiú vagyok a halálra.
Polgári. Ha élni akarsz, Sehonnai, menj el innét.
Deáki. Mondja meg Kend neki hogy az én halálommal nagy kárt 

vall az academia.
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Sehonnai. Kérem Polgári uramat, egy katonát. . . .
Polgári. Egy nyulat, nem katonát.
Sehonnai. A ki Mehádiánál . . .
Ágyúsi. Tedd oda Szabáceot is.
Sehonnai. A ki Szabácsnál . . .
Polgári. Szószaporítás! El kell veszni a rossznak.
Sehonnai. Pardon! pardon! Polgári uram.
Polgári. Semmi pardon.
Sehonnai. Jaj ! j a j ! semmi pardon. Szaladjunk, ha élni akarunk.

( elszalad, Agyítsival és Deákival.)
Polgári. Utána! utána! a rossz embereknek. (megpihen és béteszi 

kardját.) Elkergettem a gyilkosokat.

Nyolczadik rész. — Tárházi. Polgári. Sehonnai

Tárházi. Űr isten ! mi lármát hallottam ! Jó napot Polgári uram
nak. Mi történt itt a házam körül ?

Polgári. Semmi, kedves Tárházi uram ; lecsillapodott immár a 
zenebona.

Tárházi. De mégis csak kellett valaminek lenni, mert Polgári 
uram, úgy tetszik, felháborodott. Fenyegető szavait is hallottam.

Polgári. Csekély dolog volt, kedves Tárházi uram. Nem is méltó 
hogy emlegesse az ember.

Sehonnai (jön sietve). Hálá istennek! Emberül viselte magát, 
Polgári uram. íme, ennek az úrnak, Polgári uramnak köszönheti az úr 
hogy életben vagyon.

Tárházi. Mit mondasz ! Sehonnai.
Sehonnai. Ugy vagyon a mint mondom. Agyúsi és Deáki öszve- 

esküdtenek az úr ellen. Itt is voltanak immár, hogy az úrnak házát 
egészlen felforgassák. Szerencséjére az úrnak, éppen akkor jőve ki Pol
gári uram. Kardot rántott ellenek, és maga nagy veszedelmével elker
gette mind a két ellenséget.

Polgári. Kérlek, Sehonnai, ne emlegesd ezen csekélységet. Én a 
jótételt nem szeretem dobra veretni.

Sehonnai. Sőt az egész világnak meg kell azt tudni hogy Tár
házi uramat Polgári uram szabadította meg két gyilkosok kezéből.

Tárházi. ()! édes fiam uram, az úr isten áldja meg minden leg
kisebb lépésedet. Mindétig nagyra böcsültem én fiam uramat, de ezt 
csak magamban tartottam. De már most el nem titkolhatom többé.

Polgári. Ezen én dolgom nem azért nagy mert én cselekedtem* 
hanem azért hogy az úrnak igen nagy javára esett.
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Tárházi. Sőt inkább, fiam uramnak cselekedetére is nézvé, béillik 
a nagy jóakaratok közé, melyet én még ma meghálálni akarok.

Polgári. Elégképpen meghálálhatja Tárházi uram ha ezután is 
engemet, valamint ezelőtt, maga hív tisztelői közé számlál.

Tárházi. E ’ kevés volna, édes fiam uram ; más valamivel meg 
akarom köszönni különös jóakaratját.

Polgári. Kérem az urat, csak azzal hogy maga hív tisztelői közé 
számláljon.

Tárházi. Mennél kevesebbet kéván fiam uram annál többet 
érdemel. íme, ez az én végső akaratom. Tudtára adatik mindnyájoknak 
a kik itt jelen vannak hogy, mivel Ágyúsi és Deáki, ellenem öszvees- 
küdvén, mind engemet megrontani mind házamat felforgatni akarták, 
és fel is forgatták volna ha Polgári uram maga veszedelmével őket meg 
nem győzte volna, hogy tehát Polgári uramnak ezen jóakaratját meg
hálálhassam, őtet mai napon fiam-uramnak fogadom, minden jószágo
mat, pénzemet, házamat néki ajándékozom, azon kevés kötések alatt 
melyeket oda bent leirattatok. Éljen Kend szerencsésen, édes fiam 
uram.

Polgári. Ezen kegyességiért Tárházi uramnak örökös hálát adok, 
és azon leszek hogy megmutassam az úrnak hogy az úr éppen nem 
szerencsétlen abban hogy fiat nem nemzett, mivel magának ily est 
fogadott.

Tárházi. Menjünk bé, édes fiam uram. Kezébe adok még ma 
mindeneket. Gyere te is, Sehonnai, bizonyságom lószel. (elmegyen 
Polgárival.)

Sehonnai. Csak menjenek az urak, mindjárt utánok megyek, (a  
hallgatókhoz.) Látják az urak menő szerencsére kapott én általam 
Polgári uram. Ugyan jól járnék én is mellette ha igaz volna! csak 
a’ kár hogy komédia. íme, Polgári uram le is tette immár személyét, 
én is mindjárt leteszem, s olyan szegény emberek leszünk mint annak 
előtte. Már e’ bizony nem komédia hanem tragédia. Mindazáltal, kérem 
az urakat, ezen nagy szomorúságomat vigasztalják egy keveset, hangos 
tapsolásokkal.
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D U G O N I C S  T Á R H Á Z I J A .

(Iskolai vígjáték u múlt századból.)

E vígjáték, melyet én bocsátok először e füzetben világ elé, 
Dugonics egyik legkorábbi m unkája, s kiadatlan zsengéi közt, úgy 
tartom , a legméltóbb a figyelemre. J 770-ben írta , midőn a Kegyes 
Rend váczi gym nasium ában taníto tt, oly időben tehát, midőn még 
Trója veszedelme a fiókot nyom ta, az Argonautikon meg csak 
készülőben volt. Váczott és Medgyesen, előbb gram m atika és 
syntaxis, utóbb rhetorika és poesis tanára, Dugonics meglehetősen 
foglalkozott az ó-classikus irodalommal, de ez érdeklődés csak 
felszínes volt és mélyebb tanulm ányra sohasem szolgált ösztönül. 
1766-ban P lautus Menaechmusait, «m agyarra fordítva s mocskai
ból kitisztítva,# előadatja növendékeivel ;*) ugyanezen s a követ
kező évben lefordítja Sallustius Calilináját, Phaedrus Meséinek 
első könyvét, Curtiusból egy néhány beszédet s Neposból Epami- 
nondas életrajzát. Mindez, továbbá egy cicerói beszédből meg 
H oratius Költészettanából fordított töredék, noha megannyi a 
Dugonics-féle «csombókos magyarság* jellemző példája, összevéve 
is csekély irodalmi érdeket bír tám asztani. Nyilván való, hogy 
Dugonics ekkor még inkább «tanítványai hasznára* dolgozott, 
sem m int m agasra vívó ambitióval, irodalmi czélból.

A plautusi nyers komikum mégis, úgy látszik, mélyebb 
hatást tőn a vastag vonásokat és rikító színeket kedvelő Dugo
nicsra. A Menaechmusokkal egy azon évben lefordítja Amphitruót 
i s ; 2) 1807-ben pedig, m ielőtt egyetemi tanszékétől nyugalomba

*) Dugonics már 1762-ben írt magyar nyelven egy vígjátékot, melyet 
szülővárosában, ugyancsak növendékei adtak elő. E darabjának azonban 
czímét sem hagyta ránk, és csak annyit tudunk róla, a mennyit íme, ön
életrajzában megjegyez: tPro anno . .  . 1762 mansi Szegedini in mea patria, 
et docui maiorem parvam cum principiis. Comoediam eo anno Hungáriáé 
produxi, quae rés, quoniam non adhuc usurpata Szegedini et circum vicinia, 
copiosissimos auditores excivit, parentibus incredibile solatium attulit.* 
Analecta Andreae Dugonics. (Nemz. muz.* kézir.)

a) Hoc anno Am pliitruonem  Plauti in hungaricum verti, et Vaciensi 
suffraganeo Carolo de Szalbek. . .  dedicatam produxi.• U. o. — Nem-e tévedés 
forog itt fenn? minthogy a M enaechmusolról e helyütt egy szóval sincs 
említés.

Digitized by oogLe



778 HÁHN ADOLF.

vonúl, a Menaechmusokat, teljesen átdolgozva, a censura elé te r
jeszti. De bár az engedély nem késett sokáig, a darab, Sallustius 
Catilinájával együtt, sohasem látott világot. Jóval előbb, még 
1789-ben, átdolgozás alá vetette Tárházit is, melyet ím ’ közrebo
csátunk, s melynek főszemélye a plautusi miles gloriosussal, bár 
nem közvetlen, de azért félreism erhetlenül rokon.

Tárházit, akkor még Gyöngyösi néven, váczi gvmnasiumí 
tanulók játszották első s, a mennyire tudom ásunk terjed, utolsó 
ízben i«, 1770-ben, Migazzi bécsi érsek és váczi püspöki hely tartó  
színe előtt.1) H a Dugonics maga nem m ondaná is, gondolhatjuk, 
hogy, valam int komoly színmüvei, ez is közvetlenül ném et forrás
ból ered. A forrás egy Holberg-féle vígjáték, Tyboe Jakab ném et 
átdolgozása, mely Detharding altonai tanártól való, és Bramarbas 
névvel jelent meg Gottsched ismeretes Játéfazinében.2) A darab 
hőse, Bram arbas, a Thraso és Pyrgopolinices családjából sza k ad t; 
harsánykodó szájas katona, ostoba és hiú, ki az t hiszi meg van 
áldva az ég minden ja á v a l ,  s hogy szemének egy haragos 
villanata elég hogy akárkit porba sújtson. De a veszély perczében 
minden bátorsága oda vész; a kivont kard látása is elrémíti, s 
m ihelyt az ellenség megjelenik, ütközés helyt egyezségre száll. A 
harcz oka mi más m int a m indenható szerelem, mely a  gyávák 
szivébe is harczi kedvet önt. A szép Leonora kezét hárm an 
ahítják: B ram arbas kapitány, kiről ím ’ szólottunk m ár; m agister 
Stiefeliu8, egy iskolabüzü pedáns, ki syllogismusokban udvarol s 
a kofákat is Plátón nyelvén szólítja meg, s egy L iebm ann nevű 
«jeune homme de fatnille,» kit Leonora is szeret. De Liebinannak 
minden vagyona csupán egy reménybeli örökség elaggott s bete
ges nagybátyjától, ki, a nagybátyák szokása szerint, csak a darab 
végén lesz szives az árnyékvilágot ide hagyni. A kapitány s a 
m agister ellenben jómódúak, s Leonora anyja, özvegy H artm anné,

l) «Anno 1770 Vacium veni docuique ibi í-lietoricam et poésini, et- 
Cardinale Migazzi . . . praesente eomoediam cum meis produxi versam ex 
Gottschedo, quara iste Bramcvrbam nominat.* U. o.

*) J. C. Gottsched, D ic Deutsche Schaubühne, nach den Regein dér 
altén Griechen und Römer eingerichtet. Dritter Theil. Neue verbesserte 
Auflage. Leipzig, 1746. — Bramarbas, oder dér groszsprecherische Officier. 
Ein Lustspiel in ftinf Aufzügen. Aus dem Danisclien des Hm Prof. H ol- 
berg'B übersetzt von Hm M. G. Aug. D ethardingl, Professom in A lton a. —  
Az első kiadás 1741—5-ig jelent meg ugyanott.
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arra  szorítja leányát hogy e kettő közül válaszszon m entül előbb, 
m ert Liebm ann, kinek még ki tudja meddig kell várni az örök
ségre, pusztán érdemeivel nem segíthet szorult helyzetükön.

H artm annéval azon hú rt penget K atalin, a haszonleső és 
furfangos szobalyány; ő is a gazdag kérők pártjára  szegül, kik jól 
megfizetik szolgálatait, s különösen a kapitányhoz m utatja haj
landóságát. Bizalm asan értésére adja, hogy Leonora szívesen lát 
tőle egy csinos üdvözlő verset, neve napján. B ram arbas, ki 
szintoly jára tlan  az írás-olvasásban m int a hogy nem kenyere a  
kardforgatás sem, poéta-keresni ú tnak  indítja Péter nevű inasát, 
a ki nem rég hogy hozzá elszegődött. Pétert azonban tőrbe csalja 
egy Schlaukopf nevű ingyenélő, afféle typikus parasita, minő Arto- 
trogus vagy Gnathon, ki a gazdagok hiúságának tömjénez, hogy 
asztaluknál kedve szerint töltözhessék. Ez a Schlaukopf, színleg, 
jó  barátja mind a kapitánynak mind a m agisternek ; ezt tudomá
nyáért, am azt vitézségéért, szemben, dicscsel tetézi, de hátuk 
mögött gúnyolja, gyalázza őket, s egynek a terveit elárulja a másik 
előtt. Valósággal Liebm annak a híve, s fondor elmével cselt sző, 
hogy B ram arbast és Stiefeliust eláztassa H artm annéknál s hogy 
helyettök Liebm ann férkezzék H artm anné meg K atalin  kegyébe. 
Péter inastól könnyű szerrel kitudja mi jára tban  van, s míg az a 
kocsmában időz, kieszeli, hogy majd ajánl ő a kapitány inasának 
poétát, a ki oly ocsmány verset ír számára, mely B ram arbas becsü
letét a lyányos háznál tönkre teszi. Nyomban tudatja  szándékát 
m agister Stiefeliussal, m ert épen őt akarja megnyerni poétának. A 
m agister azonban megeskütt volt, hogy soha sem tesz olyat, a m it 
Cicero nem te tt ;  hanem épen k ap ó ra jö n  barátja, Grossmann, ki 
a poéta szerepét szíves-örömest ellvállalja. Péter, a kocsmából 
jövet, egy tétova hadonázó s gondolatokba m erült férfiúra akad, 
kiről föl sem teszi, hogy más volna m int poéta vagy bolond. 
Grossmaunak sikerül is névnapi üdvözlő vers gyanánt Péterre 
kötni egy pár deákul irt m ondatot, melyekben H artm annét, Leo
nórát és K atalint a legaljasabb megnevezésekkel illeti.

ím e, az első csomó, melylyel az intrika bogozása megindul. 
Schlaukopf im m ár Stiefelius alá ássa a vermet, hogy őt is teljesen 
ártalm atlanná tegye. A kapitány, még a névnapi vers átadása 
előtt, látogatást tesz H artm annéknál s ott éri a m agistert is. A két 
versenytárs összetűz, mire H artm anné s leánya távoznak, Katalin 
meg mindenik kérőt külön fogja s elhiteti vele, hogy Leonora
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bizonnyal az övé lesz 8 hogy ö mindenkép azon törekszik hogy a 
lyány szivében az iránta való* hajlam  gyökeret verjen. Stiefelius 
nyugodtan haza megy s Katalinnak megígéri, hogy jó szolgálatai
ért, még az nap, egy erszény pénzt küld számára, ajándokúl.

A m agister Ígérete csakham ar tudom ására ju t Schlaukopf- 
nak, s ez rábeszéli B ram arbast, töltessen meg egy kétszer akkora 
erszényt m int a m agisteré, holmi patkószeggel, rossz pénzzel és 
üvegdarabokkal, s indítsa vele útnak Péter inast Katalinhoz. 
Ő aztán betanítja Pétert, hogy ittasságot színleljen s ha majd a 
m agister szolgája a csapszékbe csalja, holt részegül, oda se 
nézzen neki, ha erszényét kicserélik. Más részről, Schlaukopf a 
m agistert fonja körül, úgy hogy ez szentül meg van győződve 
hogy B ram arbas kiköszörüli a vers által ü tö tt csorbát, ha valami
kép most tőrbe nem ejtik. Ily módon tehát Stiefelius is könnyen 
lépre megy, és Schlaukopf a magister szolgáját Jánost szintén 
betanítja szerepére. Csakugyan, minden úgy történik a mint 
Schlaukopf kigondolta, s K atalin az erszény, Leonora pedig a 
névnapi üdvözlő m iatt, haragra gyúl a kapitány s a m agister 
ellen. K atalin legott boszút forral, s midőn előbb Bram arbas, 
utóbb Stiefelius H artm annék háza előtt megjelennek, egyiket a 
másik után az ablakból leönti.

E  csúfos pironságra, nagy harczi riadás. A két hős fegyverre 
zúdul, m ert Schlaukopf elhiteti egy részt a kapitánynyal, hogy 
a névnapi vers a m agister müve, más részt Stiefeliussal, hogy az 
erszénycserét a kapitány koholta s oly ügyesen veté meg a hálót, 
hogy ő maga is benne akadt. B ram arbas egy pár katonával, S tie
felius egy diák-csapat élén, vitézül kiállnak a s ík ra ; ám m ihelyt 
észreveszik egymást, lelohad bennök a gyilkos indulat, és a harczi 
kedv ottan elpárolog. Bram arbas, ki Nagy Sándor példájára 
hátulról vezényli a hadat, nem fél ugyan, de érzékeny szive meg
esik a fiatalokon, s egyátalán, ha elkerülheti, nem  szívesen ont 
keresztyén vért. Schlaukopfot tehát arra  kéri, hogy m inden áron 
békét szerezzen. Ez nem  is já r nehézséggel, m ert Stiefeliusnak 
ép ekkor ju t eszébe hogy fegyvert hordani «est contra leges 
academicas.* Schlaukopf, a m int a diák-csapat felé ta rt, a magis
te r szolgájával találkozik, ki vele egy járatban van. Miután a két 
vezér összebékül, Schlaukopf feltüzeli őket, torolják meg egyesült 
erővel a csúfságot, a melyet H artm annék részéről oly m éltatlanul 
vallottak. Erre a m agister s a kapitány csakugyan elvégezik, hogy
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a H artm ann-házat, m ihelyt az alkonyat beáll, megtámadják. 
Schlaukopf e közben összekerül Liebm annal s m egm utatja neki, 
hogy itt az alkalom, hogy Leonora kezét könnyű szerrel meghó
dítsa. Elég ha egy szál karddal a Hartm ann-házból kitör s az 
ostromlókat elkergeti. A katonák be vannak tan ítva hogy a leg
csekélyebb ellenállásra h á ta t fordítsanak, m ert B ram arbas gúny 
és nevetség tárgya a tisztek előtt, kik, mulatság okáért, szívesen 
rendelkezésére bocsátják néhány emberöket.

Még egyszer s utoljára előttünk a derék Bram arbas, csapatja 
élén, kezében nagy öklelő dárda, oldalán Stiefelius, Schlaukopf és 
Péter. A kapitány buzdító beszédet ta rt katonáihoz, s dárdát 
szegezve a ház kapujának rohan. Belülről a nők jajkiáltása hali- 
szik, s Bram arbas, a diadal érzetében, felkiált, hogy itt nincs 
menekvés, adják meg magokat életre*halálra. De íme, a végzetes 
p illa n a t: a kapu kitárul, s Liebm ann a küszöbön megjelenik. Egy 
pisztolylövésre a katonák hanyatt esnek, s a bősz ellenség a  
halálra ijedt kapitánynak tart, hogy irgalm atlanul felkonczolja. 
Schlaukopf hiába könyörög, kímélje a nagy hős életét, ki annyi 
csatában diadalt a r a to t t ; Liebm ann nem könyörül, s B ram arbas, 
a haláltól rettegve, futásnak ered. H artm anné pedig, hálából a 
szabadító iránt, L iebm annak adja Leonora kezét, s hogy teljes 
legyen az öröm, az udvarias nagybátya nem késik tovább ide
hagyni a múlandóság birodalm át.

A meglehetős durva szövetű intrika tárgya, elütni egy leányt 
a harsánykodó száj hős meg az öntelt pedáns kezéről; ez a tett, a  
mely felé a dráma cselekvénye halad, tehát alapjában úgy a plau- 
tusi Milcs ylor tónussal m int Terentius Her éltjével megegyezik* 
Csakhogy a miles jellemében, ki azt hiszi oly szép is, nemcsak 
vitéz, m int Achill, a m agabízott hiúság, vegyülve durva érzéki
séggel, a fő ideg, mely az intrikát mozgásba veti. B ram arbas 
sokkal decensebb alak; buja vágy nem ingerli őt és aljas 
gyönyörre nem vadász. 0  pár excellence katona, ki akkor van ele
mében, ha csatáiról beszól, de szellemére ép oly sokat ta rt m int 
vitézi voltára, s ép úgy fitogatja ism ereteit m int testi ügyességét. 
Hanem ő a legostobább miles valamennyi k ö z t; gyávaságban a 
Thraso superlativusa, ki szintén hátulról intézi Tliais házának 
ostromát, s lármásabb és lienczegőbb, bár nem oly «merész 
beszédű# m int Hári Jánosunk.

A «sot ignorant» m ellett a «sot savant.* Stiefelius a tudósok
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közt ugyanoly szerepet játszik m int B ram arbas a tisztek kö zö tt: 
korlátolt eszű és tudom ányát hánytorgató pedáns, ki a szörnyű 
ignorantián kesereg, hogy van akadémikus a ki nem tudja hány
szor 8 mily alakban adták ki Cicerót, sőt meg nem tudja válasz
tan i a tóga praetextát a laticlaviától. Ez a vonás a  philosoph 
Pancratiust ju tta tja  eszünkbe, ki a világ romlottságáról panaszko
dik midőn M arphurius az alakot az idommal összevéti. Pancratius 
komikumából ju to tt a poétázó Grossm annak is ; ez szintoly 
sokféle nyelven csinálna verset m int a mily sokféle nyelven 
beszélne amaz. A többi személylyel röviden elbánhatunk. Lieb
m ann, a kissé fagyos szerető, sablonszerű a la k ; de Leonora üde 
naivsága igazán szivünkhöz szól. A mellékszemélyek közül Péter 
a legsikerültebb, ki együgyű paraszt eszével belátja és ki tudja 
zsákmányolni urának ostobaságát. Es, lest nőt least, a cselszövő 
Schlaukopf! 0  a cselvígjátékbeli intrikus, a souverain indító és 
mozgató erő; a többi az anyag, melyet lebír és kormányoz czélja 
szerint. Egy maga köti meg oldja az intrikát, s noha csúful 
rászedte őket, mind a kapitány mind a m agister végig azt hiszi, jó 
barátja. Egyesül benne Artotrogus meg Palaestrio, a stereotyp 
parasita, ki «fülét kénytelen megtölteni, hogy álla föl ne kopjék,# 
s az éles eszű rabszolga, ki volt urához híven ragaszkodik s k a r
jaiba viszi kedvesét, kit mostani gazdája a miles elrabolt. Kár, hogy 
a Schlaukopf ragaszkodása Liebm annhoz épen nincs motiválva, 
m int a hogy Pleusideshez a Paleestrióé, 8 az egész alakon, ily 
formán, a conventio fakó szine ömlik el, nem az élet eleven 
pírja, üde zománcza, mely csaknem mind a többinek arczán 
mosolyog.

A Holberg-féle darab cselekvénye, a m ennyiben legkivált 
Tyboe-Bramarbas körül forog s a mennyiben a szájhős kigúnyo
lását és megejtését tárgyazza, kétség kivül plautusi forrásra vall. 
Egy pár motívumát, m int említők, Terentius HcréUjének köszön
het, s néhányat Moliére Kénytelen Házasságának. De az erjéxz 
compositio, a hárm as verseny egy leányért, a katonának szembe
állítása egy tudóssal, s az ellentét az egyszerű és keresetlen 
modorú nemes hölgy meg a komorna között, ki úrnőjét kaczér- 
kodni tan ítja : mind ez a Párisi séták (Les Promenades de Paris) 
czímü nyom orult vígjáték- vagy inkább vázlatban leli ferm entu- 
mát, melyet a Hótel de Bourgogne olasz színészei 1095-ben já t 
szottak először s mely a Gherardi-féle Olasz Szhímiitárban

Digitized by v ^ o o Q l e



DUGONICS TÁRHÁZIJA. 783

foglaltatik.1) E  gyűjtemény a dán költőnek szinte állandó szer
táráu l szolgált; rendelkezett vele m int sajátjával, de a m it a másé
ból elvett, a magáévá tette minden ízében, — igaz tulajdonává, 
melyet ő tőle senki se b írna elvitatni. A Párisi sétákból vette az 
expositiót, a poétakeresés m otívumát, egy éles persiflaget az új 
nemesség ellen,2) s a mi fő, innen a hárm as verseny eszméjét, 
melyet az intrika fejlesztésére oly productiv módon fel tudott 
használni. A franczia darabban a kigúnyolt m iles-typusnak 
nyom a sincs, sőt Elisenek három szeretője közül ép Leandre, a 
dragonyos kapitány diadalmaskodik, és Calmar a törvény embere 
(hom m e de robe) játszsza a rászedett pedáns szerepét. Octave a 
nemes ifjú (jeune homme de famille) meglehetősen a Holberg-féle 
Leonard-, illetve L iebm annra üt, Colombine meg, Elise komor- 
nája, Pernillere, illetve Katalinra.

Tyboe Jakab, mely a Holberg-féle darabok közt, a keletkezés

x» Le Theatre Italien de Gherardi ou le Becueil General de toutes 
les comédies et scénes fran(;oises jotiées pár les Comódiens Italiens du Roy. 
Cinquiéme Edition, divisée en six tomes. Amsterdam, 1721. — Tome VI., 
p. 3. Les Promenade8 de Paris. Comédie en trois actes, mise au theatre 
por Monsieur Mongin, et représentée pour la premiere fois pár les Comé- 
diens Italiens du Roy dans leur Hótel de Bourgogne, le sixiéme jour de 
juin 1695.

2) V. ö. Tyboe Jakab I. fv. 4-ik jel. (Holbergs Ausgewahlte Komö- 
dien. Aus dem Danischen von Bobért P ru tz. Lepzig. Bibliogr. Instituí. 
Zweiter B. III. Th p. 10.) — Hogy az összehasonlítást megkönnyítsük, ide 
iktatjuk a P árisi sétákból az illető részletet (T. VI. p. 17.):
A r le q u in ......................

Noblesse en ce pays se tire de la bourse.

Cela te semble-t-il étrange ?
Pierrot aura pourtant, tout comme le voilu,
Des lettres de noblesse avec lettres de change.
Ainsi tu peux porter arme, et quoique manant,
Tu pourras á tón gré suivro l'arriére-ban.

P ierrot. Allons donc; aussi bien ces arríére-banistes
Des morts et des blessés n’emplissent point les listes.

Mais comment m’appellera-t-on ?
(’ar Pierrot, ce nom-lá n’est point fait pour la gnerre. 

Arlequin. Hé, tous les jours on change et d'habit et de nőm: 
P ierrot s'appellera le marquis de la Pierrc,
Et Perrette ta femme aussi sera marquise.
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sorrendje szerint, tizenegyedik, Kopenbágában 17i4 tavaszán 
került színre e lő szö r; de csak a század vége felé, jeles színészek 
alakítása tud ta  részére a dán közönség tetszését m eghódítani. 
Bramarbas néven *) sokáig kedvelt repertoire-darab volt a ném et 
színpadon is, hol a vígjáték a dán költőt uralja teljes harmincz 
éven át, 1740 tői a 70-es évek elejéig. Mind a mellett, hazánkban, 
úgy látszik, Holberget nem igen ism erték ; Szerdahelyi legalább, 
dram aturgiai müvében, igaz hogy «korának Plautusa* névvel, de 
csak mellesleg említi föl.2) Hogy Bramarbas mi módon ragadta 
meg Dugonics figyelmét, arról nem szólhatunk; reá nézt a darab 
bizonnyal annál érdekesebb volt, m ert a henczegő katona typusát 
a Miles gloriosusból ism erhette már. Gyöngyösit, — ily czíme van 
az első átdolgozásnak, — 1770 april 8-án fejezte be, s valószínű 
hogy a darab nem  került színre előbb csak év zártakor, az ünnepi 
köz vizsgálat idején.8) A Gyöngyösi név azonban, vagy a későbbi 
átdolgozás czím e: Tárházi, a Holberg-Detharding-féle darab 
czímével nem vág össze. H a eszünkbe veszszük, hogy Dugonics, 
szintúgy m int az ókori vígjátékirók s m int Holberg és Detharding, 
a vígjáték személyeit átalában jelentő névvel ruházza föl, kitetszik 
mindjárt hogy Bram arbas képét, ugy az első m int a  második 
átdolgozásban, Ágyúsi viseli; Stiefeliusnak, szintén mind a két 
helyütt, Deáki, Liebm annak Polgári, Schlaukopfnak pedig 
Sehonnai vagy Sohonnai felel meg, s Péter ina9 m agyar párja Peti.

*) A Bram arbas nevet Gottsched a Philander von dér Linde Beszél
getéseiben (Unterredungen von dér Poesie) találta, hol egy költemény, mely 
efféle szájhős-jellemet rajzol, a következő sorokkal kezdődik:

Bram arbas, Cyperns Herr und Kaiser,
Dern hunderttausend Lorberreiser 

Zugleich um seine Scheitel m im ;
Dér durch die Thiiren, auf den Knien 
Voll Majestat pflegt einzuzieh'n,

Wie insgemein die Riesen thun.
(Deutsche Schaubúhne, 111. Theil, p. XVI—XVII.)

*) Georg. Aloys. Szerdahelyi Porain Drámática  ad Aestheticam con- 
formata. Buda, 1784. p. 183.

8) A piarista intézetekben nem tudjuk, meg volt-e állapítva a színi 
előadások száma és ideje; a jezsuita collegiumban évenkiut rendesen két-1 
szer volt színi előadás : a farsangi szünidő alatt, meg az év végén, a jutal
mak kiosztásakor. (Ernest B oysse, Lr ThnHre des Jésuifr/t. Paris, 18SO 
p. 28.)
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Egy személy, a Hadnagy, ki az ostrom előtt félrevonúl, hogy B ra
m arbas felsülésében gyönyörködjék,1) hiányzik a Tárházi nevű 
átdolgozásból, a Csapiáros pedig ebben németté változik és 
Trummel nevet ölt. Egyátalán nincs m agyar párja egy Miska 
(Michel) nevű szolgának, ki legvégül a Liebmann nagybátyja halá
lát jelenti. Három személylyel mindenik átdolgozásban más néven 
találkozunk. Az elsőben János a m agister inasa Jankóval, Kristóf 
a kapitány kom ornyikja ugyancsak Kristóffal, Grossmann pedig 
Nagygyal azon személy, míg a másodikban ugyanők Téntai, 
Pisztoli és Versei néven szerepelnek.

Nő személyt — azt nem találunk itt egyet is a három  közül. 
Nem m intha a nő az iskolai drámából ez idétt is számkivetve 
volna, — hisz már a Jézus-Rend atyái, kik a játékszínt iskoláik
ban a fejlődésnek oly magas fokára emelték, sokat enyhítettek a 
Eatio Studiorum  merev szigorán.2) E ltértek az írott szabálytól, 
egy magasabb rendű 'szabályt tartva  szem elő tt: hozzásimulni 
m inden korhoz, m inden nem zet szokásaihoz és m inden társa
dalom szükségeihez. Nálok a játékszín több m int hiú m ulatság : 
komoly tényező az iskola szervezetében, s egyúttal jelentős része 
a tanításnak, mely testet-elm ét egyaránt érdekelt. Irodalm i és 
erkölcsi iskola, de a finom és választékos modor, a bátor és 
könnyed fellépés, az ildom és politesse iskolája mindenek fölött, 
mely a nemes ifjút a köz pályára s az udvari életre előkészité. 
Csakugyan, a hol oly fényes volt a társaság, oly delicat ízlésű az 
udvar s oly virágzó a művészet m int Francziaországban a XVII-ik 
század közepén, ott az ifjúság nevelése, ott az iskolai színpad 
hogy’ is m aradhatott volna azon a niveaun? melyre a Eatio S tu 
diorum fél századdal előbb helyezte volt. A jezsuiták nem szegül
tek az áram lat ellen, s lassankint módosult a régi szabály, mely a  
profán tárgyakat, a nem zeti nyelvet s a nő Bzemélyt az iskolai 
színpadról kiküszöbölte. Még a tragédiában is, igaz, hogy igen 
ritkán, felhangzik a nem zeti nyelv, de annál gyakrabban az úgy
nevezett interm édekben, hol néha magok a tragédia személyei

l) Bramarba* V. IV., 10. jel.
2> Tragoe<liarum et comoediarnm, qttas nonuiai latinos ac raríssimas 

esse oportet, argumentum sacrum sit ac pitim ; neque qnidquam actibus 
interponatur quod non latinnm sit et decorttm; ne<c persona ulla muliebris 
vei habitus i»troducatur.» Idézve Boy**c említett munkájában, p. 18.

Philolospal KAxlfíny. VI. 8. U. 51
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énekes monologok* s dialogokkal fejezik ki érzelmeiket, melyekre 
válaszkép a kar éneke zendül. H azánkban is olykor magyarul 
vagy más hazai nyelven játszottak , főleg ha az volt a czél, hogy a 
nagy közönségre is kiszálljon a hatás, m int am a politikai 8 fele
kezeti irányú darabokkal, melyek az iskolai színpadon átalános 
divatúak a m últ század közepe tá jt.1) A Jézus-Rend iskoláiban 
ekkor legszívesebben Buda megvételét s Savoyai Jenő diadalait 
adták e lő ; e mellett az ókori, a  régibb m agyar és bibliai történe
lem is színre kerül, sőt valószinti, hogy a ballet sem hiányzik, 
noha nincs kétség, azt a királyi pompát, melyet a párisi Nagy 
Lajos*collegium (college Louis-le-Grand) a balletben kifejtett, 
mi nálunk el nem  érte soha.

H át a Kegyes Rend iskolái? Volt-e itt is Thaliának otthona? 
Minden esetre volt, habár jóval szerényebb m int a Jézus-Rend 
iskoláiban, melyek néhelyt külön színházzal b írtak  s e czélra 
külön alapítványokkal el voltak látva gazdagon. Vajon mily 
darabok, m ikor és mily czélzattal kerültek sz ín re ; vajon a játék
szín több volt-e m int nyelvgyakorló és nyelvmivelő eszköz, s 
vajon kik voltak az egyes kiválóbb d rám aírók : m inderről édes 
kevés az adatunk eddigelé. A szerzők közül csupán Sim áit ismer
jük valamennyire, de van ok azt hinnünk, hogy nálok a változa
tosság akár a színmüvek tárgyát, akár a feldolgozás meg előadás 
módját tekintve, sokkal nagyobb, m ert hisz a  Kegyes Rend egész 
alkotm ánya nem  oly szigorúan centralisált m int a Jézus-Rendé. 
A nyitrai házban, a jezsuiták módjára, mellőzik P lautust és Teren- 
tiust, s a tanulók, — ha ugyan meghihető a. forrás, — maguk 
szerezte (!) latin, és olyik ízben m agyar színmüveket játszanak.4) 
Dugonics ellenben ép P lautust adatja elő Váczott, noha «kitisz
títva mocskaiból#, s átdolgoz és eljátszat egy németbe ojtott dán 
komédiát, melynek főszemélye a plautusi miles modernebb m ása, 
egy pár motívumában meg terentiusi hatás nyilatkozik.

Gyöngyösi vagy Tárházi személysora, mondtuk, csupa férfi 
személyből áll, s a szerelmet, mely a Holberg-féle darabnak 
rugója, itt sokkal alacsonyabb szenvedély váltja fel, a  birtokhaj-

*) Mohuir A ladár, A közoktatás történeté Magyarországon a X  V I I I . 
szazadban. Budapest, 1881. I. k. 188. és 206. 11.

a) Dr. Csősz Imre, A kegyes tanító-rendiek Nyitrán. Nyitni, 1879. 
p. 391.
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hászat szenvedélye. Az iskolai színmű nem számkiveti ugyan 
egyátalán, de tá rt karral sem fogadja a női, m ár csak azért sem, 
m ert kerülni akar egy fonákságot: hogy nő-3zerepet férfi ábrázol
jon. A Menaechmiutok első átdolgozásában nincs több csak egyet
len nő személy, s Erotion, a kéjhölgy, itt  Erotius fogadóssá lesz. 
A Jézus-Rend elmélet-irói, élükön Jouvancy atyával, nemcsak a 
tiltott, magát a legtisztább szerelm et se tartják  iskolai színpadra 
valónak,1) és ez a szabály sokkal több és átalánosabb figyelemben 
részesült m int az, a mely a profán tárgyakat, a nő személyt s a 
nemzeti nyelvet oly merev szigorral proscribálja.

Dugonics tehát a  szerelmi in trika helyét másnemű intriká
val töltötte be, s a mi alig sikerül vala kiválóbb tehetségnek és 
avatottabb színm űírónak sem, ő abban teljes kudarczot vallott. 
Tárháziban nem egy viruló hajadon, hanem  egy roskadozó vén 
em ber a czél, mely a három  versenytársat hevíti, — egy unalom 
lepte agg, kinek vagyona mellé az ég nem adott örököst, s a ki ép 
ezért fiút keres, hogy élete alkonyát az apai érzelem késő vissz
fénye derítse, s hogy mohó gyülevész ne ragadozza jószágait 
halála után. Milyen morális tárgy 1 mily épületes szándék! meg
lehet így ujjongott némely tanártársa, kikkel a tervet közölte volt. 
Vajon m é ltá n e ?  lássuk.

Tárházit, — ugy mondja ő maga, — tiszteli és szereti m in 
den, «szeretik nemcsak az emberek, hanem az egek is,» m ert 
vagyonnal megáldották. Szeretik, — j ó ; de hát az ö szive eddig 
m ért volt idegen a szeretettől ? s hogy’ nem akadt eddig senki ? a 
ki szivébe férkezett, a kit apai szeretettel fölkarolt volna. Mért 
épen hetvenedik születése- vagy neve-napja körül ju t e dicséretes 
gondolat eszébe ? m ért csak most érzi először a szeretetlen magány 
rideg fagyát? s m ért csak most öli gond ? mi lesz a vagyonából 
holta után. Valójában, nem annyira szíve baján akar enyhíteni, 
m int inkább meggátolni azt, hogy «a kincs ne m aradjon embere 
nélkül». De ha tisztán szíve sugallatát követi is, mi egyéb értelme 
van e szándékának ? m int hogy öregségében vagyona árán akar 
szerezni fiúi vonzalm at s őszinte ragaszkodást, m iután, úgy lát
szik, eddigelé a M ammon-cultus volt az egyedüli érzés, melynek 
szivében helyet adott. Kialkudt és megfizetett fiúi sze re te t! nem-e 
annyit ér ez ? m int a megfizetett szerelem, mely nem a szemé

Iioysse id. m., p. 27. és 94.
51*
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lyünket, hanem  pénzünket illeti, — mely nem kizárólag a mieqk, 
hanem  köz bárkivel is, csak megfizesse. És Tárházinak e m ellett 
igen sok chance-a van, hogy rászedik : a mily korlátolt szivti, ép 
oly korlátolt eszű is, ki Ágyúsit, Deákit s Polgárit egyaránt szere
tet* és becsülésre méltónak ta rtja  mind addig, a míg Ágyúsi őt 
magát, Deáki pedig Gondosit oly durván meg nem sérti. Nincs 
biztosabb jele az elmebeli korlátoltságnak, m int a komikum iránti 
érzék teljes hiánya, s ezt az érzéket hiába keressük Tárbáziban. 
ím e, ily buta embert állított Dugonics egy kedves fiatal lyány, — 
s ily nyomorú érdek-intrikát a szerelmi in trika helyébe. S vajon 
kicsoda itt a  «dupe?» Ágyúsi? Bizonnyal az. D eáki? Ez is, két
ség kivül. De Tárbázi, — ki boldog hiszcmében, hogy a tisztelet 
tárgya önön érdemes személye, La Fontaine ereklyehordó szam a
rához hasonlít, — az első sorban, az mindenek fölött.

Mert, elvégre, bárki győzzön is, Tárházi a  darab végén úgy 
áll szemközt a fogadott fiával, m int dupe a csalóval, kik érzéke
nyen egymás karjaiba dőlnek, s az egész úgy h a t reánk m int egy 
hígvelejű vén ember rászedése, ki azt hiszi, igazán hü fiút szer
zett és igazán szerettetik. De semmiféle morális szükségét nem 
érezzük, hogy a győztes ép Polgári legyen, és meg nem foghatjuk 
m iért van neki több joga Tárházi szivéhez és vagyonához, m int 
Ágyúsi- vagy Deákinak. Tán e kettőt kevésbbé tiszta szándék és 
kevésbbé Őszinte ragaszkodás vezérli? m int amazt. Épen nem. 
Polgári semmivel sem jobb, ép oly önző és gyámoltalan, csakhogy 
szerencsésebb m int kigúnyolt társai, és egyetlen szava sem m utatja, 
hogy Tárházit tiszta szívből, egész önzetlenül szeretné, s hogy 
valóban kész volna életét is koczkára tenni csupán azért, hogy 
Tárházi «a maga hív tisztelői közé számlálja* ezután is.

E nnyit a darab morális érdeméről. — Természetes, hogy 
szerkezet és jellemrajz szintén megsínlik a Dugonics átdolgozó 
kezét, s különös, hogy a későbbi átdolgozás jobban m int az első. 
A dán meg a ném et vígjátékban a cselekvény erős impulsus hatása 
alatt, kellő erélylyel indul neki. L iebm ann szegény ugyan, de 
birja Leonora szerelm ét; Stiefelius meg Bram arbas, a  gazdag 
kérők, az anya és Katalin támogatásában részesülnek, kik egyre 
unszolják Leonorát, hogy m iham ar válasz szón e kettő közül. I t t  a  
viszonyok feszültsége, nagyon természetes, hogy küzdelemre visz, 
s a küzdelem nagy erélylyel indul és nagy hévvel foly. De Tár~ 
háziban hol ez a feszültség? hol az erős im pulsus? mely a cselek-
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vényt megindítja. Van-e Polgárinak erős oka félni versenytársaitól? 
s Tárházi figyelmét sikerült-e m agára vonni egynek is annyira ? 
hogy a másik kettő ellene támadjon. Hisz Tárházi eddig egy hang
gal sem adta jelét, hogy valamelyikhez mélyebb vonzalmat érez, s 
apai jóindulatában mind a hárm ukat egyaránt részelteti. Sőt, 
ha e jóindulat, e szelídség és könnyen-hivés Tárházi jellemének fő 
vonásai, nem-e önkénytelen arra  a kérdésre ju tunk  ? m iért hogy 
többen nem forognak a vén ember körül, s m iért hogy első sor
ban Gondosi nem, ki urára oly nagy hatással van s neki oly rend
kívül bízott embere, hogy tanácsa nélkül semmihez sem fog. 
Aztán Sehonnai! vajon mi köti őt Polgárihoz ? hogy azt szerzi be 
Tárházi vagyonába, mikór ő m aga is szép szerén bejuthat, oly 
leleményes észszel s annyi ügyeséggel.

Az első átdolgozásban Dugonics jobban ragaszkodik a Hol- 
berg-Detharding-féle eredetihez, s Liebm ann szegénységével ott 
párhuzamos az a motívum, hogy Polgári felesége igen torkos, úgy 
hogy Gyöngyösi attól fél, hogy m indenét megiszsza, ha a férjét 
találja fiának fogadni.1) Ágyúsi zajos belépte (III. fv.), mely 
kitünően jellemzi a hetvenkedőt, szintén bejutott ez átdolgozásba, 
de a Hadnagygyal váló jelenés, mely Ágyúsinak feltűnő hadi 
tetteit úgy a hogy motiválni igyekszik, s mely a későbbi átdolgo
zásból teljesen kim aradt, csak röviden indicálva van.2) Dugonics 
azért mellőzte, hogy a felvonás nagyon hosszúra ne nyúljék, s azt 
liiszszük ugyané hiú aggodalom fosztotta meg a későbbi átdolgo
zást egy sikerült párbeszédtől is, mely Ágyúsi és Sehonnai közt a 
békéltetés ügyében foly (V, 4 ):

Ágyúsi. Megmondhatja Kend a deáknak, hogy én olyan ember 
vagyok, ki tíz ember erejével birok.

Sehonnai. Sőt húszra mondom a számot.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy ezer embert vágtam le e kar

dommal.
Sehonnai. Három ezret is mondhatok.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy vitézségemért jól ismérnek a 

burkusok.

*) Később meg a Polgári nénjéről van szó, hogy a boritaltól forró 
betegségbe esett.

*) V, 11. H adnagy , Sehonnai. — In hac scena deberetur Locumte- 
nens prodire et Capitanei sui tenorem enarrare; ceterum, qtiia longus esset 
actus, omittam, (Dugonics sajátkezű jegyz.)
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Sehonnai. Sőt még & írancziákat is oda teszem.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy én herczegekkel és grófokkal 

ebédeltem.
Sehonnai. Sőt még a római császárt is oda vetem.
Ágyúsi. Megmondhatja Kend, hogy ha meg nem akarnak békélni, 

az egész colleginmokat felforgatom; azntán megbeszélheti Kend, menő 
ütközetekben voltam életemben.

Sehonnai. Sőt még azokat is előhozom, a melyekben soha 
sem volt.

Hogy Dugonics mily kevés érzékkel b írt a valódi komikum 
iránt, m utatja ím e párbeszédnek kihagyása, melyben a csattanó 
ellentétesség moliérei példányokra vall; de m utatja legkivált az a 
sok ízetlenség és durvaság, az a sok aljas kiszólás, szóval a  mezít
lábas komikum hajhászata mely az egész átdolgozásban félreis- 
m erhetlen. Ágyúsi ostobasága nem egy helyt kilép a komikum 
határaiból, s az a  gulyás elleni vers, a melyet a kapitány Sehon- 
nainak felolvas, oly gyomorémelyítő undort szül, a  m ilyet csak 
am a piszkos hanswurst-áriák, a melyek a m últ századbeli ném et 
színpadon burjánzottak.1) Megjepyzendő, hogy a korábbi átdolgo
zásban e vers helyén egy ismerős népdalnak (Amott kerekedik egy 
fekete fö lhő . . . )  három sorát olvassuk, melyeket Dugonics, a  
ném et példa szerint, kitoldat egy ízetlen negyedikkel:

• Hogy megbolondultam, semmi sincs fejemben.*

Újra a népdal ismerős hangja zendül meg a kocsma előtti 
jelenésben, mely a benne foglalt nyerseségek daczára a sikerül
tebbek közé tartozik. Peti a részeg parasztnak, igaz hogy durva 
realism ussal festett, de legalább eleven képe, s átalában egész 
alakja sokkal tőrül-szakadtabb, sokkal frissebb és közvetlenebb, s 
egészen más kútfőre vall m int az Ágyúsi- és Deáki-féle színtelen 
utánzatok, melyekbe Dugonics elfelejtett m agyar vért önteni. 
Vajon kicsoda ismerte föl nálunk az ily fajta pedánsokat? és 
kicsoda az ily fajta hetvenkedőt? noha Ágyúsi a porosz és török 
háborút, Mehádiát és Szabácsot emlegeti. H a Dugonics itt is azon 
volt, m int komoly drám áiban, hogy a darabot «úgy alkalmazza 
a  m agyar játékszínre hogy épen eredeti munkának tessen,#8)

*) Johannes Scherr, Deutsche K u ltu r- und Sitten geschichte. Vierte 
Auflage. Leipzig, 1870. 400. és 612. 11.

2) Jeles Történeteit. Másod k könyv. Pest, 1795. Ajánlás.
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akkor a czeljától bizonnyal itt is messze m aradt. De a mi Peti 
alakját illeti, aligha csalódunk, ha azt hiszszük, hogy Dugonicsot 
ennek megalkotásában a saját contemplatiója tám ogatta, szintúgy 
m int Trummeléban, a mely teljesen eredeti alak, és az első kísér
let egyszersmind a magyar társadalom  idegen ajkú typusait szín
padra vinni.1)

Férne még néhány szó ez átdolgozáshoz, de a nyájas olvasó 
bizonnyal m ár is türelm etlenül várja, m ikor szakad vége a száraz 
fejtegetésnek oly csekély jelentékü tárgyról, minő egy m últ század
beli iskolai vígjáték melynek átdolgozója Dugonics. Csekély jelen - 
tékü — vajon ? Csak jusson eszünkbe, hogy a magyar drám a a 
keresztyén drámával nem azon bölcsöbül kelt, nem is egy nyomon 
járt, nem is egy vívású. A keresztyén dráma, gyönge korán, a 
liturgia szolgálatában áll, s midőn m int fölserdült m isterium- 
drám a és moralitás kikel a papok keze alól és elvilágiasodik: íme, 
pirkad a renaissance hajnala, a classicismus ölelkezik az elvilágia- 
sult misterium-drámával s m oralitással, és megszületik egyrészt 
a tragédia, m ásrészt a komédia. De hazánkban nem így. A 
m agyar drám a bölcsője nem az egyház, hanem  az iskola. A miste- 
riumból nálunk m isterium -drám a nehezen fejlődött, s ha mégis,
— a világiasság fokát soha sem érte el. A XVI-ik századbeli dra
m atizált szatira (Balassi) és egyházreform i actio (Sztárai) csupán 
a külső formában drámai, s szintoly kevés hatással volt a fejlő
désre m int a m isterium . A valódi fejlődés csiráit az iskolai drám á
ban találjuk, mely a m últ század folyamán, kivált a jezsuita 
intézetekben, nálunk is felvirágzott. S valam int a m isterium -drám a 
lassan-lassan világiak kezére bírt, s vallásos actusból világias 
mulatsággá lön, mely a renaissance virradtakor a művészet színére 
em elkedett: úgy a magyar iskolai dráma a m últ századvégi nem 
zeti mozgalmak sodrába kerülve, oda hagyja a szűk hajlékot mely 
addig otthona volt, s nyelvmívelő és nem zetiségi aspiratiók 
szolgálatába lép. Az első m agyar színtársulat tanuló ifjakból a la
kul, 8 a m agyar színügy első apostolai s az első drámaírók taná
rok, papok és szerzetesek.8)

*) Az első átdolgozásban, melynek «meséje Váczott történik,! a Trum  
mel helyét a *káptalan csapiárosa* foglalja el.

2) G yulai Pál^ Emlékbeszéfali. Buda-Pest, 1879. p. 136.
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ím e az iskolai drám a kiváló fontossága, s talán szerénytelen- 
ség nélkül m ondhatjuk immár, hogy e fogyatékos vázlat nem 
csupán Dugonics írói m unkásságára fog valamivel több fényt 
deríteni, hanem  egyszersmind nem megvetendő adalékul szolgál a 
m agyar drám a történetéhez.

H áhn A dolf.

A N A K R E O N I  DALOK.

5 8 —54. Rózsa.

Szeretőm, had’ énekeljük 
A virágos kikelettel 
A kinyíló zsenge rózsát ! 
Lelie <5 az isteneknek, 

r> Örömélv az embereknek, 
Gyöngyörűség Charisoknak, 
A virágos szép Szerelmek 
S Aphrodité kedvtelése,
A regéknek ünnepeltje,

io Múzsák kegyelt növénye. 
Milyen édes, ha szakítni 
Akarod tövisses úton, 
Milyen édes, ha letörve 
Puha kézzel melegíted, 

ír S a lehét magadba szívod. 
Piros Hajnal ujja rózsás, 
Vizi Nympha karja rózsás, 
S Aphrodité rózsa-testu,
A hogy éneklik a költők.

20 Neki nem-költő is örvend. 
Lakománál víg ebédnél 
Dionysos-ünnepeknél

Mi lehetne rózsa nélkül ?
A beteg számára gyógyszer,

35 A halott tetemre balzsam,
Az időn is győzedelmes: 
Gyöngyörű habár öregszik, 
Lehe még az ifjú illat.
Dalolom keletkezését, 

so A midőn a kék habokból 
A harmatos Kythérét 
A világra szülte Pontos,
S csata-sürgető Athéné 
Kiszökött a Zeus fejéből 

35 S az Olymp ijedve nézte : 
Ugyanakkor hoza létre 
Anyaföldünk rózsabokrot, 
Gyöngyörű egy magzatocskát, 
Mely az istenekre vallott.

*0 Hogy az ágán rózsa nyíljék, 
Nektárral öntözé meg 
A Boristen és kihajtott 
A virág a halhatatlan.

Fór 1. P. T. E.
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AZ Ó - F R A N C Z I A  N Y E L V T A N H O Z .

Székely úr, ki már ismételten foglalkozott e lapokban a Rolánddal 
nyelvformái vaj, utolsó alkalommal a Chansonban, előforduló birtokos név- 
másokat fejtegeti. Értekezése, kis terjedelme daczára is, szorgalomról és 
szakavatottságról tanúskodik ; csak azon körülmény felette sajnos, hogy 
egyedüli forrásáúl M üller «Chanson de Roland»-jának első kiadása szol
gált, melyben a kiadó főleg arra törekedett, hogy az Oxfordi kéziratban 
reánkmaradt anglonormann szöveget az átdolgozónak és az írónak eltor
zításaitól megszabadítván, azt némileg érthetővé tegye ; de az olvasás- 
módok megállapításában oly önkényesen já rté i s a szöveget oly számos 
alaptalan conjecturával halmozta el, úgy hogy nem igen szolgálhat a 
Rolánddal nyelvezetére vonatkozó kutatások alapjáúl. Már volt alkal
munk e Közlönyben (1. 1881. máj. és jun.) arra utalni, hogy a Chanson 
nyelvformáit illető bármily vizsgálatnál az összes anyag, de kiváltké
pen és legalább is, az összes franczia  szövegek felhasználása az első jogos 
követelmény; Székely értekezései csak még inkább meggyőztek ben
nünket állításunk helyes voltáról. Qa kutatása kiinduló pontjáúl Mül- 
lernek,. 1878-ki, második kiadása szolgált volna, a Chanson nyelvezeté
nek helyesebb képét adhatná; persze így is csak akkor, ha a jegyzetekben 
felhalmozott anyagot a kellő elővigyázat mellett felhasználja. E kiadá
sában Müller azon normann ősszöveg helyreállítását tűzte ki czéljáúl, 
melyre a reánk maradt franczia kéziratok s az idegen átdolgozások 
egyaránt visszautalnak s habár a szövegek egymáshozi viszonyának 
helytelen felfogásából indul ki, de legalább már nem hirdeti oly egy
oldalúan az oxfordi kézirat kultusát.

A franczia középkor népies hőskölteményeinek nyelvformáit ku
tatni nehéz feladat. Csak kevés olyan kivétel van, mint a milyen a 
Lotharingiában keletkezett Floovant, mely, minthogy tárgya csak lokális 
érdekkel birt, nem terjedt tovább s melynek nyelvezete ennél fogva a 
lothar. szójárás jellemző sajátságait tünteti fej. A népies epos fejlődés- 
története megmagyarázza azon jelenséget, hogy nem ritkán egy hősköl
teményben 3—4 dialektusnak biztos nyomára akadunk, s néha a legszi
gorúbb kritika sem képes a költemény keletkezési helyét meghatározni. 
Az epoe egyes részei más-más vidék termékei és csak egészen véletlenül,
— valamely analógia, helyi érdekek stb. következtében — forrtak össze ; 
az átdolgozó arra törekszik ugyan, hogy az egész költemény nyelvét 
egyöntetűvé tegye, de felületes munkáját az assonánezok vagy rímek s 
a metrika pontos megfigyelése csakhamar elárulja.

, ígyryan a Rolánddallal is. A reánk maradt átdolgozásoknak elér-
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hető közös eredetije nyelvezetére ép úgy, mint tartalmára nézve, Isle 
de Francétól Norman dián át Angolországra utal. Ha e mellett még 
gondolunk azon körülményre is, hogy az írók szívesen csempészik be a 
saját szójárásukat vagyis helyesebben mondva jargonjukat, át fogjuk 
látni, hogy mily szigorún keli eljárnunk a nyelvformák megítélésében. 
E szigorú kritika épen oly fontos a flexió, conjngatió stb. fejtegetésénél, 
mint a phonetikai tünemények magyarázatánál. így pl. a forte, grande- 
féle anorganikus nőnemű melléknevek (fórt, graiul helyett) sokkal ko
rábban találhatók anglonormann szövegekben, mint más dialektuséiban ; 
a latin imperfectum -abam végzése a normannban oue-vé (1. Oxf. Rol. 
2C3 portout), Isle de Francé nyelvében pedig oie-vé fejlődött stb.

1 . Minden egyes nyelvformánál tekintetbe kell vennünk az összes 
anyagot és pedig a Rolánddalnál a t-zövegek azon filiatiójából kell 
kiindulnunk, melyet eddig a legnagyobb következetességgel Stengel 
és Rambeau képviselnek. E szerint 4 főcsoportot külömböztétünk 
m eg: a) az Oxfordi (0.) és a Velenczei (V*) kéziratok; £) a franczia 
rímes redactió szövegei (a Párisi, Versaillesi, Cambridgei stb. kézira
tok) ; y) az ó-svéd csoport; 7]) a német és holland átdolgozások. Külö
nösen fontos reánk nézve *) és ■5). Az Oxfordi szövegnek egyetlenegy 
izolált olvasásmódját kém szabad megtartanunk oly olvasásmód ellené* 
ben, melyet az említett csoportoknak legalább is ketteje képvisel, még 
akkor sem, ha 0-t az ugyanazon csoporthoz tartozó V4 támogatja.

Követelésünk jogosságárol tanúskodjék a következő concrét ese t: 
Horning állítása szerint (Román. Stud. IV. 229 sqq.) az U semleges 
névmást («pronom neutre), mely oly nagy szerepet játszik a modern 
francziában s melyet a legrégibb nyelvemlékek a St.-Aléxist bezárólag, 
nem ismernek, először találjuk s mindjárt gyakrabban (17-szer) a 
Chanson de Rolandban a) avoir, b) estre igékkel összekötve. És pedig
a ) avoir-ral mint tárgyatlan igével 4 esetben, il i a most =  il y a ;
b) estre igével melléknév vagy participe passé, de még nem főnév előtt 
(pl. il est escrit) stb. Stengel ezen állítások ellenében a Rolanddal összes 
szövegeinek összehasonlítása útján kimutatta (Ausgaben und Abhand- 
lungen, 3-dik fűz. XV. 0 .), hogy jóval másképen állnak a dolgok : Avoir 
ige a Rolanddalban mint tárgyatlan ige 26-szor fordúl elő határozó 
nélkül, 82-szer i határozóval, a mint már a St.-Aléxisban is találjuk 
az i a (most =  il y a) szólásmódot és továbbá Horning állítása szerint 
4-szer il névmással (szintígy Müllernél, még a második kiadásban is), 
de mind e négyszer: 2399, 2401, 2418, 2467 az Oxfordi szöveg olvasás
módja a többiéi ellenében isoláltan áll és magában az Oxf. kéziratban 
túlnyomó számban előforduló régibb szólásmód mellett tarthatatlan. Az
il névmásnak az avoir tárgyatlan igével való összeköttetése tehát későbbi 
írók korrektúrájának tekintendő. — Estre igénél ellenben van nehány
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eset, melyben az összes anyag biztosítja az i l  névmás használatát, de 
csak melléknév előtt, péld. 23494-2561 («I1 nen est dreiz que»); a Hor- 
ning által felemlített többi olvasásmód — péld. il estre igével participe 
passé előtt stb. nem tartható kettő kivételével, mely épen a szólásmód 
keletkezésének megmagyarázására nagyon tanulságos (1413 +  1684 «I1 
est eEcrit»). De még a biztosított olvasásmódokat sem szabad azon eredeti 
szövegnek tulajdonítani, melyre a reánkmaradt kéziratok utalnak; már 
az esetek csekély száma és azon jelenség, hogy az i l  névmás csak bizonyos, 
az eposzokban gyakori formulákban található egyedül azon következ
tetést engedi meg, hogy a későbbi írók az említett esetekben ű  névmást 
egymástól függetlenül használták a vele synonym, azonban már elavult 
eo helyett; de nem következetesen, mert a ro (most =- ce) még az Oxf. 
Rolándban is többször található (1774, 2238 stb.). Már Horningnak is 
feltűnt azon körülmény, hogy i l  névmás, melyet az Oxf. Rolándban 
estre igével is csak aránylag ritkán találunk, épen egy, a 286-ik verssoro
zatban háromszor fordul elő s továbbá egyszer (192-ik v. «I1 nus i cu- 
vient guarde*) oly összeköttetésben, melynek használata a XII. század 
közepe előtt nem igen lett általánossá (V4 csakugyan más olvasásmódot 
képvisel); mindez arra utal, hogy il estre igével összekötve is csak ké
sőbbi változtatásnak tulajdonítható. Hogy 4 esetben az összes anyag 
biztosítja az «7-et, megmagyarázhatjuk egyrészt az írók azon ismert 
szokásából, mely szeriL t épen a leggyakrabban előforduló formulákat 
(•dreiz est* — «estescrit») szeretik modernizálni, — másrészt pedig 
azon körülményből, hogy épen ez esetekben foglalhatta el legkönnyeb
ben az eredetileg csakis himnemít személyes névmás il mint semleges 
névmás a különben szokásos co helyét, a mint azt az il fejlődéstörté
nete csakugyan be is bizonyítja. — Mindezekből azt következtetjük, 
hogy az i l  semleges névmásnak a Chanson de Rolandban nincs helye. 
M iilltr második «kritikus» kiadásában is az i l  névmást illetőleg az Oxf. 
kézirat álláspontja mellett m arad; Székely első értekezésében pedig az 
tl-nek semleges névmáskénti szereplését teljesen ignorálja.

2. Sok esetben a dolog természeténél fogva egy vagy több redaktió 
támogatása sem bizonyította be a szóban forgó nyelvforma autlientici- 
tását. Ilyenkor segítségünkre lehet az assonáncz és a metrum, megfigye
lése, mely egyáltalában mindig elkenilhetlenül szükséges. Csak akkor, 
ha minden egyes szövegnek olyan kritikus kiadását fogjuk bírni, mint 
a milyen az Oxfordinak Boehmer által eszközölt kiadása, a mely az 
assonáncz és a metrum által biztosított nyelvformák után itéli meg a 
szöveg többi formáit, csak akkor fogunk a Rolánddal kritikájához szük
ségelt apparatus teljes birtokába lépni. — Vegyük például a nőnemű 
melléknév többes-számú -s végzéstí anorganikus alanyesetét; a legrégibb 
emlékekben egyetlen egyszer sincs az assonáncz vagy a metrum által
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biztosítva, sőt ellenkezőleg épen a metrum utal arra, hogy későbbi író 
modernizálta az illető melléknév végzését. Már a Bolánddalban más
képen áll a dolog; a 949-ik versben ( [Cár] no& espees | sunt bones et 
trenchanz) a metrum biztosítja a bones alakot, mert ha az -* végzés 
elmarad, a második hemistych az akkor beálló elizió folytán egy szó
taggal megrövidülne. Hogy a rímes redaktió két kézirata, V7 és C, ez 
olvasásmódot szintén támogatja, ez esetben csak mellékes körülmény. 
Az 598-ik versben (Si remaindreient les mén eilimes hoz) a melléknév 
végzése a többi szöveg támogatása nélkül is biztos. — Látjuk ebből, 
hogy mily fontos a metrum megfigyelése kivált oly verseknél, a melyek 
az eredetiben bizonyára megvoltak ugyan, de melyeknek egyes szavait 
a többi franczia szöveg nem támogatja (péld. V4 csak a 3682-ik versig 
kíséri az Oxf. szöveget s a rímes redaktió kéziratai is épen a vége felé 
térnek leginkább el az Oxf. szövegtől).

A szigorú kritika két főkellékével: az összes anyag felhasználásá
val és a metrum megfigyelésével könnyen jóvá tehetjük azon számos a 
flexió, conjugatió stb. ellen elkövetett hibát, melyet a Székely második 
értekezésében citált verssorokban találunk; szerző épen egyszerűen 
Miillernek, helytelen nyelvformákban túlgazdag első kiadását követte. 
Pedig a nyelvformák helytelen felfogása sok esetben az értekezés meri
tumára is gyakorolt befolyást; péld. a 171 -ik vers Székely-nél a követ
kezőképen hangzik:

Ricliard li velz c sün nevűid  Henri, 
a mi csakugyan egészen az Oxf. kézirat anglonorm. írójának nyelveze
tére vall; e szerirt Székely is a nevűid szót nominativusnak fogta fel, 
pedig annak helyes alanyesete mindig és a Bolánddalban is: tites 
(1. 384, 2048 stb.). A vers eme felfogásából azután Székety azon hely
telen következtetést vonta le, hogy «sun» itt a birtokos névmás nomi- 
nativusát képviseli, stb.

Ha a birtokos névmást a Chanson de Rolándban a mi felfogásunk 
szerint fejtegetjük, kénytelenek leszünk több pontban Székely állításai
tól eltérni.

1 . A Chanson de Rolandban még nincs helye a csak később fel
lépő és mindinkább domináló helyzetre jutott anorganikus mun, tun, sün 
-alanyesetekuek. Ezen formákat a Rolánddalban csak mint tárgyesete
ket, vagyis jobban mondva, obliquusokat találjuk. A Székely által fel
említett 5 eset az Oxf. kézirat anglonorm. írójának tulajdona, a ki kü
lönben, mint rendesen, ez esetben sem volt következetes :

2050  helyesen így hangzik: Ma hanste est fraite e perciez mis 
escuz (1. Miiller második [Ml*] és Gautier nyolczadik [(rí8] kiadását).

505 Boehmer : E l’algalifes sis uncles e fedeilz ; az ismétlődő bir
tokos névmás (Oxf.-bau is : sis), a metrum miatt kihagyandó.
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;2883 M P : Gefreiz d’Anjou e sis frere Tierris.
1 71 , melyről már szólottunk, M t1: Richarz li rieilz o<l sün nevűid 

Henri, a mely felfogás mellett sün casua obi. (Boehmer megtartja az 
egész verssorozatban kifejtett parallelismust, a mi nem épen szüksé
ges, s így az alanyesetet is : e si sis nies Henris.)

2024. M l2 +  G t8 : Li cuens Rollanz quant mórt vit smi ami, 
Boehmer helyes felfogása szerin t; itt tehát sün casus obi.

Tehát műn, tun, sün mint alanyeset a Chansonban nem fordul elő.
2 . Székely a birtokos névmások I. táblázatában mis, tis, sis alany* 

esetek mellett még mi, ti, si formákat is említ, de ezeknek sincs semmi 
közük a Chansonnal:

1928 helyesen Ml2 +  Gts mis (1. 277 Székelynél is mis 136, 14-4, 
1254 stb.).

285 Ml3 +  Gt.8 sis (1. Székelynél is sis 191, 505, 546).
Az idetartozó hímn. egyes számú obi. műn, tun, sün, — a r.őaemíí 

nomin. és obi.: ma, ta, sa, a mely formákat Székely, —  nem tudjuk mi 
okból — a 2 . táblázatban sorolja fel.

A többes-szám helyes form ái:

Hímnem. Nomin. mi 20, 1063; ti 3901 ; si 99, 636.
Vocat. mi 3492 ; — —
Obi. mes 84, 1899 ; tes — ses 14, 39, 98.

Nőnem. Nomin. mes 2925; te s — ses 1757, 3130.
Obi. mes 297,3716; tes; ses 137, 190.

Példákra csak az egészen, több redaktió által biztosított alakok
nál akartunk utalni, de az említett formák mindnyájan az egyedül 
lehetségesek a Chanson nyelvezetének keretében.

2. Székely ugyanazon táblázatban minden egyéb magyarázat 
nélkül egymás mellé állítja nostre, rostre és jwz, roz alakokat, mintha 
azok a Rolánddalban majd mint alanyesetek, majd pedig mint obliquu- 
sok szerepelnének. Az említett formáknak ezen egymásmellé állítása 
helytelen. A helyes és biztosított alakok a következők.

Az erjyes számban.
Hímnem. Nomin. nostre 1, 1211 ; Nőnem, nostre —

Obi. nostre — nostre 189.
Nomin. vostre 3499 ; vostre 2 1 1 .
Obi. vostre 3498; vostre 3539.

Tehát a nostre és rostre alakok mind a két nem minden esetében 
fordulnak elő. A többesben :

Hímnem. Nomin. nostre 1255, 1585, Nőnem, noz 1)49.
1746, 1758;

Voc. nostre 1907; —
Obi. noz 57, 119]. 1930; noz 42.
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Hímnem. Nomin. vostre 3514; 
Obi. voz 205, 207

Nőnem. voz
voz 72, 80, 1926.

Az Oxf. Rolándban két versben (2484 és 3642) fordúl elő noz 
mint hímnemű többes számú alany eset, de mind a két esetben a többi 
redaktió útján a helyes (nostre) alakot nyerjük ( V* is =  nostre); a nostre 
alak még assonáncz által is van biztosítva (Oxf. 1585); Ml2 csak egy 
esetben (2484) tartja meg az Oxf. kézirat helytelen olvasásmódját; a 
2J78-ik versben noz tárgyeset, a mint azt Gt8 helyesen felfogja.

3. A II. táblázatban felemlített egyes számú alanyesetek; mes, tes, 
ses egészen azonosak az elsőben felsorolt mis, tis, sis alakokkal. Hogy 
melyik forma a jogosult, azt itt nem akarjak vitatni, annál kevésbé, 
mert a kérdés a Rolánddal eredeti szójárásának fejtegetését tételezné 
fel, — pedig az egyelőre felette sikamlós terrain. Azt hisszük, hogy 
Gautier helyesen já rt el, midőn a mis, tis, sis alakoknál az egész költe
ményben következetesen megmaradt, a mint azok csakugyan a régibb 
normánn nyelvemlékek egyedül helyes formái. M l* majd mi* (136, 144, 
1254 stb.) és sis (56, 505, 546), majd mes (3191, 3716) és ses (39, 384, 
504, 544) alakokat használ, egyszerűen az Oxf. kézirat olvasásmódját 
követvén.

4. A IH. táblázatban felsorolt alakok közül a siens és sien alany- 
és tárgyesetek helytelenek; a Chanson csak soens-t és soen-t ismer.

5. A telje* alakú névmások: miens, tiens, soens: meie, tue, sue mindig 
névelővel vagy mutató névmással használtatnak vagy pedig absolute 
főnévként szerepelnek (2183); kivételt képeznek csak bizonyos formu- 
láris Bzólásmódok: meie culpe (2369), de meie part (361).— Nostre, 
vostre, noz voz és lur névmásoknál a névelő használata csak esetleges. 
(189, 1585, 2286, 1548, 50, 1445, 2442.)

6 . Az Oxf. kézirat két versben un soen helyett un sün alakot hasz
nál, a mely, noha Ml8 megtartja, bizonyosan az anglonorm. író tulaj
dona s egyszerűen kiküszöbölendő (1. Gt.* és Boehmer 421 +  2814).

7. Mei, tei, sei személyes névmások nem használtatnak a Chan
sonban birtokos névmások helyett. A 2934-ik vers («L’anme de tei» 
stb.) a többi szövegekben hiányzik s az átdolgozónak fölösleges toldása 
(1. Perschmann cAusgaben u. Abh.» 3-ik füzet, 43. o.).

Végre foglaljuk össze a nyert eredményeket:

I. T Á B L Á Z A T .  

Kapcsolatos (rövidült alakú) névmások.
Hímnem.

E.-sz. Nomin. mis, tis, sis \ nostre, 
Obi. mun, tun, sün /  vostre, lur.

Nőnem.
\ ma, ta, sa,
) nostre, vostre, lur.

Digitized by Google



AZ Ó-FRANCZIA NYELVTANHOZ. 799

Hímnem. Xönem.
mes, t
noz, voz, lur.

T.-sz. Nomin. mi, ti, ei, nostre, vostre,) jur \ mes, tes, ses,
Obi. mes, tes, ses, noz, voz, J ‘ j

II. T Á B L Á Z A T .
Absolut (teljes alakú) névmások.

Hímnem. Xönem.
E.-sz. Nomin. miens, tiens, soens \ . ;. . ’ meie, tue, sue.Obi. mién, tien, soen J
T.-sz. Nomin. mién, tien, soen \ ,,X1, . ’ . \ meies, tues, sues.

Obi. miens, tiens, soens J

A birtokos névmásnak e két táblázatban felsorolt alakjai vagy 
egészen biztosak, több redaktió s a metrum által támogatottak, — vagy 
pedig legalább is egyéb alakokhoz viszonyítva a Chanson de Boland 
nyelvezetének keretében az egyedül lehetségesek.

Budapest, julius havában. D r . H e r z l  M ór .

A N A K R E O N I  DALOK.

4. Tavaszi serleg.

Készíts kupát, művészem!
Szentelve a tavasznak.
Megjött 8 örömre ébreszt 
A rózsatermő évszak, 

s Alkoss a vert ezüstnek 
Szinére víg tivornyát;
De semmi ünnep-ellenest,
Kérlek, ne véss reája.
Csak semmi borzadályost! 

iu De vésd a Bacchos Euiost,
A Zeus fiát reá ja ;
Az áldomásos Kypriát 
Nászünnepet szerezve;
Fegyvertelen Szerelmeket 

le Mosolygó Charisokkal;
Árnyék vető sűrű lugast 
Sok lombbal és gerezddel,
S alája kedves ifjakat 
S a lantverő Apollót.

Ford. P. T. E.

Digitized by ^ m 0 0 q  Le



800 ÁBEL JENŐ.

H A Z A I  I RODALOM.

A classica philologia jélesebb m unkásai életrajzokban. írta Dr. B aszel 
A urél, egyetemi magántanár. I. kötet. A XVI., XVII. és XVIII. század 
első felének jelesebb philologusai. Budapest, 1882. Kókai Lajos kiadása. 
Bolti ára 1 frt 80 kr. Nagy 8-r. XII. ó* 246 1.

Az előttünk fekvő kötet első része egy nagyobb szabású munká
nak, mely a classica philologia genetikai encyclopse diáját és methodo- 
logiáját akarja adni életrajzi alakban, és melynek második része a 
németországi classica philologia virágzási korát, valamint az újabbkori 
magyarországi classica philologia legújabb korszakát fogja tárgyalni. 
Az első kötet keretén belül is két részt külömböztetünk meg ; a első a
XVI. és XVII. század első felének, a második a XVII. század végének 
és a XVIII. század elejének kiválóbb philologusait mutatja be bizonyos 
csoportokba összefoglalva. Az említett első részben a philologiának be
folyását a theologiára, részben az előbbinek polémiáját az utóbbi ellen, 
Laurentius Valla után Erasmus, Melanchthon és Joacliim Camerarius 
képviselik. Következnek a lexicographia és grammatika megalapítói Hen- 
ricus Stephanus, Sylburg, Ducange, Joannes Gerardus Vossius, azután 
a philologiai-kritikai történetbu vár latnak, továbbá a chronologiának és 
metrologiának megalapítói Adrianus Turnebus s tíionysius Lambinus 
után Josephus Scaliger és követői: Casaubonus, Justus Lipsius, Dániel 
Heinsius, Salmasius, Petavius, Grotius, Gronovius. Végre a philologia 
befolyását a jogtudományra Jacobus Cuiaciuson és Jacobus Gothofre- 
duson tünteti fel a szerző. A XVH. század utolsó évtizedeinek és a  
XVIII. század első felének philologusainál más elvet, az ethnographiait, 
tart B. ezélszerűbbnek, az ethnograpliiai sorrendet pedig azon chrono- 
logiai sorrend szerint határozza meg, melyben az egyes újabb cultur- 
népek tudományunk kifejlesztésében részt vettek, minek folytán 1 . az 
angol, 2. a németalföldi, 3. a német nevezetes philologusokat mutatja 
be. Az angolok között ott van Selden, Bentley, Dawes, Markland, Toup, 
Porson, Tyrwhitt, Elmsley és Dobree ; a németalföldiek közt Hemster- 
huis, Valckenaer, Pierson, Koen, Luzac, Wesseling, Buhnken és Schra- 
d e r a  németek közt Fabricius, Ernesti, Reiske és Reiz.

Ennyit nagyjában a Bászel által tárgyalt philologusokról. Fölös
leges talán említenem, hogy a eláss, philologia történelmével foglalkozó 
hasonló terjedelmű munka külföldön sem létezik, hogy Bászel min
denütt iparkodik ezen philologusok legjobb biographiáiból meríteni, 
hogy fontosabb műveiket maga is szorgalmasan és sikeresen átkutatta 
és hogy az olvasó kényelmére annyiban is tekintettel volt, hogy az 
olyan egyénekről, kikről kénytelen volt előadása folyamában csak
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röviden megemlékezni, a jegyzetekben közölte a legszükségesebb tudni
valókat.

De sajnos, hogy Bászel jelen dolgozatának ezen jó oldalai nem 
érvényesülhetnek eléggé az egésznek alaptervéből és szerkezetéből szár
mazó fogyatkozásai miatt.

Szerencsétlen gondolatnak kell ugyanis tartanom a classica plii- 
lologia genetikai encyclopsediáját és methodologiáját a XVI., XVII. és 
XVIII. században életrajzi alakban tárgyalni. Az ilyen életrajzi tárgya
lásnak külömben sem vagyok barátja, mert nem tartom helyesnek, hogy 
egy író, ki compositióra nézve sokkal jobbat teremthetne, avval a ké
nyelmes expedienssel éljen, hogy rövidebb vagy hosszabb életrajzokat 
lazán összefűz és talán minden tíz ilyen életrajz elé egy rövidke átte
kintést illeszt; de különösen a classica philologia régibb történetére 
nézve nem tartom helyesnek az ilyen eljárást. A XIX. században, mely
ben a philologia története tényleg egyes kiváló alakok (Wolf, Hermann, 
Boeckh, Ritschl stb.) körül forog, még könnyebben lehet a philologia 
történetét főbb herosainak életrajzaiban visszatükröztetni, de a régibb 
időkre nézve az teljes lehetetlenség, Bászel műve is ezt bizonyítja. 
Azon számos író közűi, kit munkájába felvett, alig kettŐt-hármat (Ste- 
phanust, Scaligert, Bentleyt) tárgyalt oly módon, hogy abból a kezdő 
philologus megismerkedhetik a philologia módszerével; alig két-három 
hiographiára és az egynehány oldalnyi összefoglaló áttekintésekre lehet 
rámondani, hogy csakugyan a eláss, philologia encyclopaediája és me- 
thodologiájának sikerült vázlatai; a többi vagy nem egyéb száraz bio- 
graphiánál, melyeknél az Ersch- és Grubernél és egyebütt (pl. Bern- 
hardynál, Lucián Mnllernél) olvashatók terjedelmesebbek és jobbak, 
vagy a legjobb esetben nem egyéb olyan emberek érdekes biographiájá* 
nál, kiknek a classica philologia teljes történetében van helyük, de nincs 
helyük oly műben, melynek czélja az olyan jelentékeny philolognsok 
életét tárgyalni, kiknek művein a tudomány haladását világosan szem
lélhetni lehet. Ezt pedig B. számos különben jeles embereknél meg sem 
kísérletté. Mennyivel élvezhetőbb, bár nehezebb volna megírni a XVI.
XVII. és XVIII. századbeli philologia történetét az olyan alakban, 
mint a hogy Benfey megírta a németországi orientalis philologiáét vagy 
Raumer a germanista tanulmányokét!

Az előttünk fekvő műhöz ezen alaphibáján kívül még egyéb tekin
tetben is kifogás fér. Hogy Bászel az egyes jelentékenyebb philologusok 
kiválasztásánál egy-két esetben subjectáv Ítéletében tévedett, emberi 
dolog, de azért mégis sajnálom, hogy Laurentius Bhodomannus, a régibb 
német szövegenticusok legzseniálisabb alakja hiányzik Bászel könyvé
ben, és hogy Nicolaus Heinsius helyét (kiről 1. L. Müller, Gesch. d. eláss. 
Philol. in d. Niederlanden p. 51 ff.) apja Dániel Heinsius foglalja el.

Philologiai Közlöny. VI. 8. 9. 5 2
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Legjobban árt azonban a mű használhatóságának, hogy a benne előfor
duló egyes adatok sok helyen épen nem megbízhatók vagy hiányosak. 
Álljon itt ezen állításom bebizonyítására egy pár példa az általam tüze
tesebben átkutatott egynehány fejezetből; az egész művet hasonló módon 
átdolgozni fölösleges volt.

Az első életrajz a Laurentius Valláé. Életéről B. a következő hiá
nyos és nagyrészt téves adatokat közli: «Szül. 1407-ben Rómában [Pia- 
eenza-ban]. Olaszország több fővárosában, nevezetesen Páviában és 
Milánóban, mint a széptudományok [rhetorika] tanára működött; de 
mikor itt [?] a soholastikus philosophia elleni kifakadásai m iatt ellen ■ 
ségeskedéseknek volt kitéve, 1443-ban Nápolyba ment, hol V. Alfonz 
király oltalmába fogadta. [Már előbb Alfonz szolgálatában állott, kinek 
kíséretében 1442-ben jö tt Nápolyba]. De itt nem sokára eretnekséggel vá
dolták és az inquisitio halálbüntetést akart reá mérni. Ő azonban a király 
segítségével Rómába menekült [ellenkezőleg; 1445-ben Rómába ment 
látogatóba, de kénytelen volt visszamenekülni Nápolyba], hol V. Miklós 
pápa megkegyelmezett neki és egy pápai titkárnak, valamint a laterani 
sz. Jánosról czímzett templom canonicusának állását ruházta reá 
[mindezt V. Miklós utódja, Calixtus tette]. Meghalt 1457-ben.* — P. 7. 
Yalla Elegantiolái már 1444-ben készen voltak és 1471-ben egyszerre 
jelentek meg Rómában és Velenczében. — P. 8 kimaradt, hogy Yalla De- 
mosthenesnek <mo*vou beszédét is lefordította. — Bászel Yalla for
dításait nagybecsűeknek mondja, és fordításai közt az Iliasét is felhozza, 
de hogy ez nem egyéb mint az Ilias 16 könyvének nyomorult prózai 
paraphrasisa, Voigt is mondja. — P. 10. Valla-nak «de liberó arbitrio* 
czímű műve nem 1518-ben, hanem 1483-ban jelent meg először, és «de 
verő bono» czímű művének nem eredetileg, hanem a második kiadástól 
lényegesen eltérő első kiadásban volt «de voluptate* a czíme. — P. 22. 
«Camerarius eredeti neve Liebhard volt. E nevet felcserélte Camera- 
riussal.» Ezt nem Joachim Camerarius tette, hanem egyik Őse a X III. 
században. — U. o. «az 1525-ben megjelent Cicero ,Qusest. Tusc.‘-jához 
frt jegyzetei következtében Erasmussal levelezésbe bocsátkozott [már 
1524-ben meglátogatta Bázelben]. 1526-ban Nürnbergában a klassikus 
nyelvek [a történet és a kiáss, nyelvek] tanítójáúl alkalmazták.* — 
P. 23 említi Bászel, hogy «Camerarius irodalmi működése rengeteg* és 
ennek bebizonyítására a jegyzetben Creniasra és Halmnak a Carnera- 
riusok ,kézirati gyűjteményéről* szóló munkáira hivatkozik ; csakhogy 
ez a Camerarius család levélgyüjteménye. — P. 30 a Stephanus ren
dezte kiadások közt kimaradt a legjelesebbek egyike, a görög epicusok 
kiadása. — P. 31 a legtöbb kezdő philologus alig fogja érteni a követ
kező mondatot: «Sajnos dolog, hogy a Stephanus-féle Sophokles-kiadás 
azt a zavart, melyet Turnebus a Triclinius-féle recensio alkalmazásával
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okozott, nagy mértékben fokozta és ilykép a jövő századokat félrevezette, 
míg Brunck 1786-ban megtette a döntő lépést és visszatért az Aldiná- 
hoz.» — P. 53. Bászel Festusról és Paulus Festiről szól, elég hibásan. 
Nem egy «bizonyos* Paulus excerpálta az eredeti Festust, hanem, mint 
Thewrewk Emil is kimutatta, ugyanazon Paulus, ki a História Longo- 
bardica-t í r ta ; nem áll, hogy a fragmentum Farnesianum lapjainak fele 
része elégett, hogy ezen codexet Müller összehasonlította és hogy hi
ányzó quaternióit Ursinus a Pomponius L©tus másolatából adta k i ; az 
sem érthető, hogy hat quaternio hogyan tehet 41 levelet, mikor B. maga 
mondja, hogy «quaternio =  iv á 4 lap.» — P. 55 a Tibullus criticára 
nézve Báhrensnek fontos munkái nincsenek említve. — P. 56 Scaliger 
műfordításai közt hiába keressük az Orphikus hymnusok archaizáló 
fordítását. — P. 67 úgy látszik, tévesen állítja Bászel Casaubonusról, 
hogy 1598-ban Lyonban mint tanár működött. — P. 76. Heinsius Dá
niel 1581 Gentben (nem Genfben) született. A mi azt illeti, hogy Ley- 
denben «az egyetemi könyvtár őre és az egyetem titkára, királyi tana- 
mos és birodalmi historiographus* lett, nem ártott volna félreértések 
elkerülése végett kitenni, hogy a királyi tanácsos czímét Gusztáv Adolf 
svéd királytól kapta. Kutatásai közül Bászel különösen a Hesiódo&ra, 
Aristotelesre és Theophrastosra vonatkozókat tartja értékeseknek, pedig 
Schneider Ítélete szerint Heinsius Theophrastos-kiadása ezen író vala
mennyi kiadása közt a leggyarlóbb. — P. 86. Bászel Petavius irodalmi 
művei közűi csak azokat említi, melyek a chronologiára vonatkoznak és 
mintegy Scaliger ellen vannak intézve. A compositio tekintetéből sokkal 
tanácsosabb lett volna ennélfogva Petaviusnak életrajzát és működésé
nek jellemzését egyszerűen Scaliger életrajzába beolvasztani. Külömben 
Petavius Uranologiát, nem Uranologiumot írt, «Rationariumtemporum» 
czímű műve pedig nem 1630-ban, hanem 1633—34-ben jelent meg. <— 
P. 93 azt olvassuk Gothofredus Jakab-ról, hogy «élete rajza nincsen 
megírva* ; megírta Trotz «J.* Gothofredi opera iuridica minora* (1733) 
előtt. — Bentley-nek külömben igazán élvezetes biographiájában az 
egyes csekélyebb tévedéseket mellőzöm; csak azt el nem hallgathatom, 
hogy Bászel Bentleynek a Trinity College fellow-jai ellen követett alá
való, undorító eljárását p. 117 még szépíteni is akarja, és hogy p. 153 
Bentley Lucanusának kiadójáról azt mondja: • Kiadta a külömben nem 
ismeretes Cumberland, kit Wolf (56. 1.) Bentley unokájának, Maehly 
ellenben (80.1.) B. unokaöcscsének nevez*. Hogy Maehly-nek ezen állí
tása csak tollhiba lehet, Bászel Maehly könyvének 15, 103, 106-ik lap
jából következtethette volna, hol Maehly, kinek művéről Bászel p. 115 
nagyon igazságtalanúl nyilatkozik, Cumberlandot Bentley unokájának 
mondja; ugyanonnan Bászel azt is megtudhatta volna, hogy a «külöm
ben nem ismeretes* Cumberland az ismeretes vígjátékíró Cumberland-

52*
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dal azonos. — A mi pedig azon állítását illeti, hogy Bentley legelőször 
Milton Paradise Lost-jának kiadásában közölte a digammára vonatkozó 
hypothesisét, jó lett volna Maehlyre (p. 80) hivatkozva felemlíteni, hogy 
Bentley ama fölfödözése már régibb korból (talán 1713-ból) datálódik. — 
Az sem áll, a mit Bászel p. 153 az io tövű szók genitivnsáról mond, 
hogy t. i. ezek Maniliusnál nem «-re, hanem régi i-re végződnek. Ma* 
niliusnál egyszer fordúl elő negoti, máskülömben az ilyen szavak geni- 
tivusát kerüli. — Kulinkén életrajzában (p. 200—206) is több téves 
állítás van. Matthaei a Demeterre való hymnust 1777-ben nem «a moszk
vai könyvtárban», hanem egy istállóban fedezte fel, e hymnus első kiadá
sában csak 21 vers (nem 24) hiányzott, a Leydenben 1808-ban meg
jelent kiadás Mitscherlich második kiadásából csak az annotationest és 
a praefatiót tartalmazza; az 1782-iki kiadáshoz csatolt két Epistola 
Critica nem akkor jelent meg először, mint azt az ember Bászel 
szavai szerint liihetné, hanem «ex editione altéra multis partibus locü- 
pletiores* csak újra le vannak nyomatva; végreBuhnkennek Antiphon- 
ról szóló értekezése tanítványának, Petrus von Spaan-nak neve alatt 
jelent meg.

A Bászel által talán némikép túlbecsült Fabricius Bibliothékái- 
nak különféle kiadásainak felsorolása több tekintetben hiányos, újabb 
átdolgozóinak, Harlessnek és Ernestinek érdemei sincsenek kellőleg 
méltányolva. Fabriciusnak «Codex pseudepigraphus veteris et növi 
Testamenti (2 kötet. Hamburg 1713—1722)» czímű műve nem létezik ; 
a Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti első kiadása egy kötetben 
1713-ban, második kiadása két kötetben 1722—1723-ban jelent meg; a 
Codex Apocryphus Növi Testamenti pedig már 1703-ban jelent meg. — 
Beiske Libanios-kiadása megbeszélésének alkalmából említi Bászel 
p. 226, miszerint «kívánatos, hogy kritikai ügyességgel és alapos törté
neti ismeretekkel biró philologus, ki a római jogban is járatos, idejét 
és munkásságát Libanios új kiadására fordítsa*, pedig tudhatná, hogy 
Foerster Bichard körülbelül tíz éve, hogy az ilyen új kiadáshoz való 
előmunkálatokat közzé tesz stb. stb.

Végre még csak röviden meg kell említenem a Zárszót, melylyel 
Bászel művének ezen első részét berekeszti, és melyben figyelemre 
méltó szavakat mond a classica philologiának műveléséről hazánkban. 
A mit mond, ugyan mind régóta mindenki előtt ismeretes, kivéve talán 
azon örök életre méltó nevetséges eszmét, hogy magyar philologusnak 
nem való tudományos becsű szakszerű eláss, philologiai munkát írni, 
hanem foglalkozzék a philologia népszerűsítésével és compilátiók gyár
tásával. Azt is alkalmasint legelőször fogják hallani újabb philologiai 
irodalmunk alaposabb ismerői, hogy ezen könyvbírálat szerzője a clas
sica philologiát hazánkban kizárólag a kritikai irányban akarja terelni
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és a philologia népszerűsítését perhorreseálja, holott több izben mele
gen nyilatkozott a Bászel és követői tudományos működésének czéljáról; 
de azért másrészről sokkal több Bászel zárszavában az, a mit feltétle
nül helyeselni lehet. Igaza van Bászelnek, mikor sajnálkozását fejezi ki 
a fölött, hogy nálunk a classicai tanulmányokat nem* becsülik érdem 
szerint, és joggal hangsúlyozza, hogy ezen bajon legkönnyebben csak 
úgy lehetne segíteni, hogy a classicai nyelvek tanítását az iskolákban 
helyesebb alapokra fektetjük, a classikusokat a müveit közönséggel 
megkedveltetjük, és a tudományos philologiai pályára készülőket a tudo
mány mai álláspontján álló compendiumokkal ellátjuk. — A czél ki 
van tűzve, az út ki van jelölve, csak buzgó és önfeláldozó munkásokra 
van szükségünk, kik semmiféle nehézségektől vissza nem rettenve el- 
hamarkodás nélkül folyton a czél felé törekednek. Hiszszük, hogy fára
dozásukat, habár későn, de elvégre mégis csak siker fogja jutalmazni.

D r . Á b e l  J e n ő .

Szamosi János görög m ondattana. Kiadja Zilahy Sámuel. Budapest, 1883.
151 lap. Ára 1 frt.

A szerzőnek a közoktatás terén előnyösen ismert neve valósággal 
vérmes reményekre jogosított fel bennünket az iránt, hogy görög alak
tana után oly görög mondattant fog közrebocsátani, mely az újabb irá
nyú latin t'8 magyar mondattanokkal egyöntetű tankönyv lesz. Azonban- 
sajnálattal tapasztaljuk, hogy a szerző új mondattanában a régi és 
didaktikai szempontból czélszerűnek nem bizonyult rendszerrel talál
kozunk.

Mondattant kaptunk mondatrészekre alapított beosztás nélkül. 
Ez szorosan csak a casusok tárgyalására vonatkozik; ámbár a mellék- 
mondatok sincsenek a főmondathoz való viszonyaik szerint okszerű 
rendben előadva.

Örömmel üdvözöltük volna a szerzőt, ha a szóban levő mondatta
nát a legelterjedtebb Bartal-Malmosi-féle latin mondattannal hozza 
összefüggésbe, mi által a meghatározások és több esetben a szabályok 
helyett is elég volna a latin kézikönyv megfelelő helyének jelzése és a 
mi a legfőbb — a görög mondatokat elemző tanuló munkáját tetemesen 
megkönnyíti, mivel sokkal biztosabban akad rá a kérdéses szabályra, 
ha a már ismert latin mondattanával hasonló irányú és beosztású görög 
mondattanai rendelkezik. Nem pótolják e hiányt azon különben értékes 
magyarázatok sem, melyeket a szerző az egyes casusok értelmének 
meghatározásánál mondatviszonyi szempontból ad.

Nem lehet eléggé sajnálni, hogy a görög nyelvhasználatnak a 
latinnal mint rokon nyelvvel való egyezését vagy eltérését a magyarra 
való hivatkozás megtartásával rendszeresen fel nem tünteti. Erre, mint

Digitized by oogle



8 0 6 BURÁNY GERGELY.

az előszóban maga is bevallja, csak itt-otfc mellékesen hivatkozik; pedig 
azért nem kellett volna művét semmivel sem hosszabbra nyújtania, 
egyszerűen az elrendezéssel is ki lehetne matatni.

Például a névelő nélkül álló infínitivus mondatviszonyi alkalma
zását hozzuk fél, mely lehet alanyi vagy tárgyi. És pedig a latin 
nyelvvel egyezőleg áll az infínitivus mint alany az ilyen állítmányokkal 
kapcsolatban : t, npo<n{xet decet, licet, őeí, y oportet; —  vóao;,

<5>pa, xaXóv, paőtóv la ttv . A latintól eltéróleg: -re, ővvaióv eotiv fíeri potest,
ut, H-eXet cur8B est, accidit, contingit (ut). — Az infínitivus mint tárgy 
áll a latinnal egyezőleg az akarást, törekvést, tanítást, tanulást és tudást 
jelentő állítmányok mellett; ítoJXojiat, pÉXXto, őtSia/fo, jj.avsávoj,
Suvadt, oföa. A latintól eltérőleg (ut, ne, quominus) a kívánást, kérést, 
tanácsot, felszólítást, akadályozást jelentő állítmányokkal összefüggés
ben : evyouat, ixsTsúfo, t ju ^ uXsJco, nsíSw, x*oXú'->, e:pY<«>.

Nem ártott volna a 1 2 . §. megváltoztatásával azt is megemlíteni, 
hogy a határozatlan igenévnek a görögben van még czél és véghatározó 
szerepe is. Például: pavsávsiv f,xiuev =  scÍ9citatum venimus. Ez hz infi- 
nitivus finalis. A latin költői nyelvbe is átment az infíuitivus ily érte
lemben való használata. Horatiusnál (C. I. 2 . 7.) «Omne quum Proteus 
pecus egit altos visere montes.* Az infinitivu«t véghatározó értelemben 
használja a görög az ilyen melléknevekkel összekötve: 8üva*5;,

-txavó;, ostvö{. Például: ösiv í; Xíy í'v. o'. a o p tita i txavcA ?47av uxxpolií Xö^oj; xat 

xaXoü; e?neív.

A módok használatára vonatkozólag a 97. §. I. pontjában olvassuk: 
t A függő vagy mellékmondatok igemódjának meghatározásánál irányadó 
az, váljon a főmondat igéje (verbum regens) a főidőben vagy történeti 
időben van e ?» Helyes. Csakhogy a magyarból görögre való fordításnál 
mikor a fiú már tudja, hogy minő módra vau szüksége, azt is kérdezi, 
hogy most melyik időből vegye ? Tehát jó lett volna azt is megjegyezni, 
hogy a mellékmondatnak a főmondatéval való egyidejűségét a prtesens 
és aoristus, előidejűségét a perfectum, utói lej üregét a futurum módusai 
fejezik ki. (Vesd össze a latin onsecutio tomporain szabályaival.)

A feltételes mondatok tárgyalásánál kevesebb szóval is czélt lehet 
érni. A or. és *•»; kötőszókkal alárendelt mellékmondatoknak «függő 
jelentő* és nkudó mondatok szerint való megkülönböztetése többféle 
kifogás alá esik ; czélszerŰbbnék találjuk a tárgyi és okhatározó 
mondatokra való elkülönítést megfelelő kérdések feltevésével.

Mindezen hiányok csak azon iránynak elmaradhatlan fogyatkozá
sai, melytől a szerző, úgy látszik, szándékosan nem akart eltérni, mert 
az előszóban kifejezeti Ígérete szerint az országos középiskolai tanár- 
egyesület közlönyében tüzetesebben fog szólni a követett elvekről és az 
jde vágó irodalomról.
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Különben e müvet a magyar nyelven megjelent görög mondatta
nokkal összevetve bármelyiknél határozottan használhatóbbnak tartják. 
Tárgyi tekintetben magában foglalja mindazt, a mire a gymnasinmi 
tanulónak szüksége v an ; nyelvezete kifogástalan; magyaros meghatá
rozásai, szabályai általában rövidek és világosak; beosztása könnyen 
áttekinthető; kiállítása csinos.

Végül azon óhajtásunknak adunk kifejezést, hogy a derék szerző 
a második kiadásban ne hagyja figyelmen kivül jóakaratu figyelmez
tetéseinket.

Szombathely, 1882. aug. 25. Bubány Gergely.

A N A K R E O N I  DALOK.

59. Daphne.

Had’ eredjen meg az ének,
Noha nincsen díj kitűzve,
Ki a költés avatottja,
Szive vágya dalra készti. 

s Elefántcsont pengetővel 
Neki zendítem a lantot,
S dalolok dalt phryg-szabásút,
Valamint kaystri hattyú 
Levegőben szárnylebegve 

io Gyöngyörűen énekelget.
De te Múzsa légy kísérőm !
Noha szent a Phoebus lantja,
A babérja és a trípu«z,
A szerelmét éneklem meg,

15 Sikeretlen szenvedélyét.
Esze volt a hajadonnak:
Kikerülte a fulánkot.
Alakot cserélt legottan 
S gyöngyörű fa lett belőle, 

só Jön az isten, jön ApoUo,
Hiszi, már övé a lányka:
Levelet tép s abba van hogy 
Szedi a szerelmi élvet.

Ford. P. T. E.
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K Ü L F Ö L D I  I RODALOM.

1. Dér Chor im Agamemnon des Aeschylus. Sceniscli erláutert von B ichard  
A rnoldt. Halle a/S., 1882.

A görög tragédia és komédia kari részleteinek tanulmányozásét 
Hermann óta elhanyagolták. Csak az utolsó években, midón a metrikát 
új elvekre alapították és a nagy chaos lassankint oszladozni kezdett, 
iparkodtak egyesek a karénekek előadásáról tisztább képet nyújtani. 
Christ és Scbmidt kutatásai e téren úttörők voltak s e férfiak belátták, 
hogy Hermann, bár a régi metrika alapján fejtegette e dalokat, mégis 
alapvető munkát végzett, legalább annyiban, hogy mindenütt a korrum
pált helyeket, a betoldásokat felismerte és éles conjecturák által a bajo
kon sokszor segített. Schmidt Die Eurythm ie in  den Chorgesángen dér 
Grichen ez. nagy művében az összes kardalokra kiterjesztette figyel
mét s az általa tört úton indultak meg a speciális kutatások. De itt 
már túlzásokba estek. Nem elégedve meg avval, a mit a görög színi 
technika hiányos voltánál fogva, mint biztos eredményt találtak, oly 
szőrszálhasogató és phantastikus problémákkal foglalkoztak, melyekhez 
az alap hiányzott. A responsio nagy elvét a legszigorúbban akarták a 
kardalokra alkalmazni, s mindenféle törlések és lacunák elfogadásával 
segítettek ott, a hol a számtheoriát nem vihették keresztül. Metrikai 
és technikai kérdésekből a számok mystikája állt elő s így a reactio 
nem maradhatott el. Muff, Arnoldt, de különösen Oeri és Hense ebbeli 
tanulmányait a 33. philologiai nagygyűlésen Zacher elitélte és sokan 
csatlakoztak nézetéhez. Nem szabad azonban felednünk, hogy ezek a 
kutatások, ha néha furcsa és el nem fogadható eredményekre vezettek 
is, teljességökben még sem vetendők el, mert általuk nyertünk mélyebb 
bepillantást az egyes kardalok systemájába és előadásába.

Amoldtnak most megjelent műve azon trágédiát fejtegeti, mely
nek exodusa volt a kiinduló pont a tragikai karszemélyek számának 
kérdésénél. Hermann és Müller polémiája az Orestia karszemélyeinek 
száma körül forgott s ennek a hosszú harcznak eredménye a színpadi 
régiségek, különösen a kari részletek tanulmányozása volt. Arnoldt 
Hermann nézetét fogadja el, hogy t. i. az Orestiában a kar 15 személy
ből állt s ebből kiindulva a tragédia minden egyes részét, a hol a kai* 
vagy dalokat énekel, vagy mint az epeisodionokban, csak egyes sorok 
bán ad feleletet, vizsgálat alá veszi. A legtöbb nehézséget a parodos és 
az exodos, mely utóbbi Arnoldt szerint a 994. verstől a darab végéig 
tart, nyújtja. A parodosra nézve ezekre az eredményekre ju t a szerző : 
1 . Az anapaestikus systemák értelemre és a szavak rendezésére nézve 
szorosan összefüggnek egymással. Ez ellea vétett Keck, a ki annyira
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ment, hogy egy összefüggő gondolatot két choreuta szájába ad. 2. Ha 
anapaestikus részletben egy személy szól, úgy az nem lehet más, mint a 
karvezető. 3. A daktylikus részletnek három tagja szintén egy egészet 
alkot. 4. Ugyanazon részlet refrainjét több choreuta, rendesen az egész 
kar Bzokta énekelni. 5. A harmadik részt illetőleg tekintetbe veendő az 
egésznek dispositioja, melynél fogva <r?p. <x\ ávt. a ’ és <rtp. a bevezetést, 
xvt. js’, axp. és avt. y’8’ és »p.«’ a főrészt, avt. e’ a véget képezi. Az első 
rész egy általános és minden időre érvényes mondatot taglal, a második 
e mondatot a múltra vonatkoztatja, a harmadik röviden a jövőt jelzi. 
6. A szigorú syntaktikus összefüggés e felosztásnál szintén tekintetbe 
veendő. Ha e hat pontot szemügyre veszszük, úgy azt találjuk, hogy az 
anapaestikus részletet a karvezető recitálta; a daktylikust ugyancsak a 
karvezető felváltva a karral, amennyiben ez a refraint utána énekelte ; 
a trochaikus-jambikus strophákat az egész kar énekelte.

Erre következik a három epeisodion és a három stasimon tagla
lása. Az első epeisodionban a karvezető a trimetereket és anapaestuso- 
kat mondja, ellentétben Clirist nézetével, a ki itt két beszélőt vesz fel. 
Ha a 302. versben a karvezető azt mondja: Az istenekhez később fogok 
imádkozni, s a 338. versben : Most az imához fogok; úgy nincs ok rá, 
hogy itt kétféle beszélőt vegyünk fel. — Az első stasimont az egész kar 
egymás után énekelte. A második epeisodionra nézve a szerző Hermann 
felosztását fogadja el, a mint azt Schneidewin és Enger is az Ő kiadá
saikban követik, hogy t. i. a 454. versnél az első, a 458.-nál a második, 
a 462.-nél a harmadik, a 464.-nél a negyedik choreuta szól. A 477. sor
ban Arnoldt egy conjecturát alkalmaz, holott eddig nem vettek észre 
semmi feltűnőt a sorban. Tov avT?ov SI -o ía o ’ anoatsp-fio Xóyov helyett ázostv*.) 

Xó̂ ov-t akar irni, mert áros-eppj egy tragikusnál sem fordul elő ; még 
csak Theokritosnál találkozunk vele. — A második stasimont szintén 
az egész kar énekelte. A harmadik epeisodionban levő hat anapaestikus 
systemát (749—776) a karvezető maga énekelte el. Christ e hat syste- 
mát ketté osztja és kétféle boszélőt vesz fel. A harmadik stasimon két 
trochaikus stropha párát, daczára annak, hogy a etrophában és anti- 
strophában ugyanaz a gondolat fordul elő, Arnoldt szerint mégis az 
egész kar egymásután énekelte, mert az összefüggés ezt úgy kívánja.

Az exodost Arnoldt következőleg osztja be. A 994— 1030. versig 
Klytaemnestra és a k a r: 1031—1136-ig Kommos Kassandra és a kur 
közt; 1137— 1302-ig Kassandra és a kar dialógusa, a melyhez az ana
paestikus hypermetron fűződik ; 1303— 1331-ig a kar beszéde Agamem- 
non meggyilkolásáról; 1332—1544-ig a kar és Klytaemnestra Kommosa 
és annak előzménye; 1545-től végig Aegisthos és a kar, 1625-től kezdve 
Klytaemnestra is. Mindezeket a részleteket behatóan fejtegeti a szerző 
b az első részletnél azt találja, hogy a kari részletek responsiója a négy
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helyen a következő 3 ^ 2  JE; a második részletben a Kommost a kar 
egyes személyei adták s az ezek által ejtett sorok is a mellett bizonyí
tanak, hogy 15-en voltak. A harmadik részletben fontos Kassandra 
végszavaiban Schmidt oonjectnrája, a melyet Arnoldt érvényre emel a 
segítségével az egész helyet magyarázza. E szerint olvasandó :

. . . gÜTUXGUVTflt JA6V 
oxtá Tl( Sv T 6 p $ E l 6 V, S? 8í ŐOCTV/Ot . . .

A következő részlet ismét a ohoreuták számára vet világot. Amint 
Agamemnont a palotában meggyilkolják, a kar oda künn tanakodik, 
mi tevő legyen. Mindenki mond valamit. Három trochaikus tetrameter 
és 12 jambikus sorból áll a jelenet. I tt Hermann és mindazok, a kik 
vele együtt 15 ehorentát fogadnak el, a három tetrametert három cho
reuta közt osztják fel, míg Müller és követői e három sort a karvezető- 
nek és a 12 sort a 12 személynek tulajdonítják. A 15 személy mellett 
szól 'Triolinios egy scholiona is, melyet Dindorf a Philologusban 
(1863. 27.1.) tett közzé a cod. Farnesinusból. — Az ötödik részlet két 
félre oszlik 1332— 1410 és 141)—1544; az elsőben Klytaemnestránál 
van a főszerep, az utóbbiban a karnál. I t t  Arnoldt kimutatja, hogy a 
logacedikus, choreikus és anapsBstikus részletek közt responsio nincs, 
hanem csak három stropha-pár válik ki, a többi részlet nincs respon- 
sioban. — Az utolsó részlet Aegisthos és a kar közt foly le. Az első 
jelenet (— 1618) antithesiBt mutat a következő számok szerint: 5, 8,
3, 5, 3, S, 5; de azért mindig csak a karvezető szólt; ugyancsak Ő viszi 
a szót a végső jelenet második részében is.

Ezek az eredmények az Agamemnonra nézve. A tárgyalás közé 
több conjectura, transpositio és egyéb elmés gondolat csatlakozik, a  
melyek összevéve az értekezést, a melyet tán a trilógia másik két részé
nek ebbeli taglalása is követni fog, nagyon tanulságossá teszik.

± Beitr&ge zum Verst&ndniss dér Trachinierinnen des Sophokles. Vön
J. Oeri. Berlin, Weidmonn, 188á.

A drámai responsionak érdemes kutatója, mostani művében a 
Trachtsi nők több helyének védelmére kell. Minthogy Die grosse Respon- 
sion in dér spateren sophokleischen Traguedie ez. művében a responsio 
elméletét erre a darabra is kiterjesztette, de nemsokára rá Hense 
(Sophoklesi tanulmányaiban) kimutatta, hogy a darabban sok az inter- 
polatio és a már elismert régi helyekhez egy egész sor újat is felsorolt, 
úgy az Oeri által kimutatott responsio e tragédiára nézve veszélyez
tetve volt. Oeri tehát mostani iratában abbeli tanulmányait közli, 
melyeket az interpoláltnak vélt helyek körül tett, de ezekhez még más 
két érdekes kérdés fűződik. A könyv e szerint három részre oszlik. Az 
elsőben mindazokat a helyeket vizsgálja, melyeket a szövegből ki akar-
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Dák vetni, de ö többnyire helyes és könnyű eonjectúrákkal e helyeket, 
melyek száma a húszat meghaladja, védi és mint eredeti szöveget 
ismeri el. Mind e helyet itt nem tárgyalhatjuk, mert azt a tér sem 
engedi; csak egyre utalunk különösen s ez a 806—99. v. E  négy sor 
közt a 898.-at majd mind a kiadó el akarja vetni. De Oeri azt tartja, 
hogy e két vers : xot taSt’ tiXr, Ti; yjuLp yuvacxíí? xjíim  | ítivtÓ; yem neyaet 3’ waxe 

aaptypcív oí, melyek közt az első a korruptelát tartalmazza, az azt 
megelőző vers utolsó szava által vált érthetetlenné. Ugyanis ott az 
wxTtaa* t  a sor végén otxxbai őéívws által magyarázták s ez a margóból a 
szövegbe került. Oeri ezek után a tiszta sophoklesi két sort állítja 
helyre, a többit per analogiam rekonstruálja, s ez azután így hangzik:

8 9 8 . xolí (ércet) exXrj y á p  -jryvawiív (tjtvyv 6 ’ 
áxoue’) 7re-J<nt 8 ’ a»T:e jjwxptupecv Ijxoc;

Az első sort nem a karnak, hanem a dajkának folytatólag adja, 
s ezáltal a kar ügyetlen közbevágása megszűnik.

Sokkal fontosabb azonban a második fejezet, a mely az egész 
tragédia felfogására új világot vet. A sokat vitatott 166—8 verseknél 
feltűnt a szerzőnek, hogy ha a Sellek jóslatát behatóbban vizsgáljuk 
és néhány javítást teszünk, nemcsak sok hely athetesise feleslegessé 
válik, hanem az egész jóslat más szinben fog feltűnni. Deianira szavai 
a 161—68 sorig, melyek a dodonai jóslatot tartalmazzák, sok nehéz
séget nyújtanak. Oeri a 164. sort; így jav ítja : y.póvov rcpotá^*; eu, t o ^ v o ;  

r.víxa, a 166-at pedig ekkép ír ja : »'»? >avelv /psír, <y©e xöőe  XfT) y  póvta g ennek 
folytán a 166—68. sor, a melyet ki akartak vetni is megmaradhat, sőt 
szükséges. Szerinte a jóslat, hogy a hősnek az igazat mondja, de mégis 
tévútra vezethesse, csak úgy hangozhatott, hogy: ha Herakles ezt meg 
ezt az időt eléri, akkor a Xújc; iioyjsúv lesz osztályrésze. Ez pedig a 
166—168. sorból világosan kiderül, csakhogy Herakles tévedésében a 
Xűa-.í páyjfeitv helyett aXüníjTo? (uoí-ról szól. Hogy a jóslat valóban csak ezt 
mondhatta, az a 1169. versből, csekély változást téve rajta, kiderül. 
A jóslat e felfogása által több helyet emendál Oeri. De az egész darab 
eszméjére is befolyással van a jóslat helyes értése. Ha a jóslat a hősnek 
igéri, hogy ha egy bizonyos időt elér, ment lesz a bajoktól, akkor köny- 
nyen belátható, hogy a veszélytől csakis ezen időtartamon belül fél s 
hogy a X:íffi; [ló/Stov nála egy a [íwtos euaícov (81), a í»jv áXujnJtw [iúo (168) és 
a xaXoif xpíxreiv (1 1 2 1 ) kifejezésekkel. S mégis ebben rejlik az 6 és 
Deianira tragikus hibája, mert a czél, a melyre mindkettő törekszik, a 
földi élet bajaitól való menekvés, belső ellentétet tartalmaz s mint 
olyan azonnal kiderül, a mint azt elértnek hiszik. Elfeledték a régi tör
vényt, hogy biztos szerencse nem a halandók osztályrésze, hogy tehát 
oly állapot, a mely a bajoktól való menekülést igéri, csak a halál után 
lehetséges, s ebbeli hibájukat borzasztóan kell belátniok. A tragédiának
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ezen alapeszméje több helyen nyíltan kiderül s az 1173. vers t&í; 
Savoüot oöy\ Ŷ vETat nemcsak, hogy nem felesleges, mint eddig
hitték, hanem a darabnak pointje.

A harmadik rész ugyancsak evvel a jóslattal foglalkozik s egybe
veti a tragédia negyedik stasimonával, a hol ismét egy jóslat foglalta
tik és Apollodor egyik helyével (II. 4. 12.), a hol szintén Herakles 
halálára egy jóslatot találunk. A kutatás ezen részében ugyanarra az 
eredményre jut, melyre Wunder kiadásának előszavában. Evvel tehát 
nem foglalkozunk. Hosszú időszámítások után ugyanis az az eredmény, 
hogy a két jóslat a tragédiában ugyanaz. Apollodor azonban más for
rást használhatott mint Sophokles, a ki valószínűleg Hellanikos költő 
'lepetat ttj; ''Hpa; ez. műve után indult.

A függelékben a darab responsiojához találunk még néhány ada
tot. Oeri nagy mestere a számoknak ; addig számít, míg csak a respon
sio világosan szemünk előtt áll s valóban e darabnál a legnagyobb 
kétkedő kénytelen bevallani, hogy a költő valószínűleg bizonyos számok
hoz tartotta magát. Oeri szerint a prologus- és az első epeisodionban 
158 vers van, a második epeisodionban 272, a harmadikban 102, a  
negyedikben 158, az ötödikben és az exodusban összesen 272. De a 
részletekben is látjuk a responsiot. A nagy epeisodion részletei, a me
lyek az értelemnél fogva is különválnak, ezen számok szerint oszolnak 
meg: 7, 61, 27, 9, 64, 9, 27, 61, 7 ; míg az exodusban ez a responsio 
áll: 43, 25, 17, 17, 1 1 , 17, 17, 25, 43. Ily mathematikailag pontos 
responsiok, úgymond Oeri, nem tételezhetők fel határozott terv és szá
mítás nélkül a költő részéről.

Három conjectura Oedipus királyból rekeszti be a tartalm as 
füzetet. Dr. K ont I.

Studien ttber die Entstehung dér nordischen Götter- und Heldensagen,
von Sophu8 Bugge. Deutsch von Oskar Brenner. Erste Reihe, zwei 
Hefte. München, 1882. Ára 6 mk.

Már e Közlöny múlt évi folyamában (I. fűz. 60.1.) megemlékeztem 
Buggének egy 1879. október 31-én tartott előadásáról, melyben e kitűnő 
skandináv tudós a germán mythosz eredetét tárgyalta s azon paradox 
nézetet fejtegette, hogy a német népek mythosza óklasszikai és keresz
tény elemek vegyülete. Most ez előadás eredetiben (Christiania, 1881) 
és német fordításban, bámulatos olvasottságon alapuló s mindenütt a 
szerző éles elméjéről tanúskodó nagy munkává feldolgozva, fekszik előt
tünk s a szakférfiú csekély fáradsággal alkothat magának véleményt 
Bugge sajátságos elméletéről, mely már e mű megjelenése előtt is sokat 
foglalkoztatta a szakköröket.

A könyv eddig megjelent része általános bevezető megjegyzéseken
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kívül három főrészből áll: 1. Baldr viszonya Krisztushoz. 2. A dán 
monda Hotherus- és Balderusról. 3 / Az izlandi Baldr-mythosz viszonya 
az Achilles-mondához. A fejtegetések eredménye, hogy a germán my- 
thosz egyik legfontosabb részlete, Baldr alakja és története különböző 
Krisztus-legendák és Achilles-mondák összekapcsolásából alakúit. Me
rész, a tudomány eddigi eredményeivel éles ellentétben álló nézet, melyet 
még Bugge tehetsége és tudománya sem tad elfogadhatóvá tenni.

A hol eddig mondáknak vagy mythoszoknak idegen elemekből 
keletkeztét vagy legalább idegen elemek befolyása alatt történt lényeges 
módosulását állították: ott rendszerint e hagyományok belső valószínűt
lenségei és ellenmondásai vezettek, kényszerítettek az ily felfogásra. 
A germán mythosznál a hagyománynak ily ellenmondásos, kritikára 
késztető jellegéről nem lehet szó ; Bugge nem is e szempontból indúl
hatott ki kutatásainál, és ez már eleve is megingathatja vizsgálatai 
eredményét. Mert alig hihető, hogy oly módon, a mint B. képzeli, innen 
onnan összeszedett, ellentétes, mindenképen különböző dirib-darabok 
összetákolásából oly egyöntetű, befejezett egész alakulhasson, mint a 
milyennek ő maga is kénytelen az északi mythoszt elismerni. Hozzá- 
járúl, hogy ez idegen, külföldi elemek, melyek mind tudós emberek köz
vetítésével, az irodalom utján jutottak Skandináviába, itt, B. szerint, a 
nép hitébe behatoltak,vallásos nézeteit és hagyományait lényegesen 
átalakították és így, úgy szólván, új hitévé lettek volna. A dolgok ilyen 
fejlődése eleve is teljesen valószínűtlen, s a tudomány nem is ismer 
eddigelé esetet, melyben külföldi mythoszok elszórt töredékei, tudósok 
által közvetítve, bárhol vagy bármikor igazi néphitté váltak volna.

Mert más egy új hitnek módosító befolyása, és más tudós emlékek 
átvétele. Hogy a skandináv mythosz egyes részeire, pl. a világ végéről, a 
legfőbb istenről, a földön túli életről stb. szóló hagyományokra a keresz
tény vallás módosító hatással volt, azon kételkedni nem lehet; s így az 
is valószínű, hogy Baldrra, a világosság és béke kegyes és boldogító iste
nére, Krisztus magasztos alakjának egyes vonásai átruháztattak. Ez 
annál valószínűbb, mert a skandinávok a keresztény vallással oly időben 
ismerkedtek meg, midőn pogány hitök még teljes erejében élt, és csak 
idővel, hosszú századok lefolyása alatt fogadták el teljes tisztaságában 
az új vallást. A hittérítés e korában a két vallás folytonos küzdelemben 
volt a nép lelkében s így a régi hitnek módosulása, főleg tisztulása és 
magasztosabb eszményibb fokra emelkedése magától érthető. Midőn az 
eddai dalok azután a IX. és X. században mai alakjukat nyerték és fel
jegyeztettek, természetesen nem az eredeti ősvallást tükröztették többé 
vissza, hanem magukon hordták már (mint ezt Bang a Völuspárn, nézve 
kimutatta) a keresztény világnézet nyomait. De Bugge nem csak a 
keresztény vallás ily módosító hatását, hanem antik mythoszok átvé-
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leiét és áz eredeti germán mythoszokkal szoros egészekké összeolvadá
sát, sőt egyenesen germán mythoszokká átváltozását állítja, — ez pedig 
rém nem valószínű, sem erószakolás nélkül ki nem mutatható.

E véleménynek már előfeltételei is roppant kétségesek. Hogy 
képzelhessük pl., hogy Dares és Dictys könyveit már a VI. és VII. szá
zadban ismerték volna a skandinávok, vagy hogy ezek már ezen korban 
görög forrásokból meríthettek volna ? és hogy ez idegen forrásokból 
merített alakok, képek és mesék oly rövid idő alatt teljesen összeolvad
hattak a nemzeti mythoszokkal, ill. nemzeti mythoszokká válhattak 
volna ? És hogyan gondolhassuk, hogy az antik mythoszok tudós szer
zetesek Htján hatolhattak volna be a nép tudatába és hitébe ? Vallás h a t 
vallásra, de hogy tudós elbeszélések, irodalmi útoo, valamely nép hité* 
nek szerves részeivé lehessenek, az valóban el nem képzelhető. A mytho
szok (még nem is tekintve az árja népek közös ösmythologiáját) minden 
népnél ugyanazon természeti tüneményeknek sokszor meglepően egyező 
félfogásán és magyarázásán alapszanak, a mi tudvalevőleg a  világ leg
különbözőbb tájékain hasonló vagy azonos mythikus alkotásokra veze
tett. Ha mind ez esetekben kölcsönzést, átvételt tételeznénk fel, oly 
rejtélyek megoldására kényszerülnénk, melyek épen csak e téves fel
fogásnál tetszhetnek rejtélyeknek, de ezen álláspontról aztán nem is 
oldhatók meg.

Az antik mythoszoknak oly jellemű befolyása a német mythoszra, 
a mint azt Bugge gondolja, szintén el sem képzelhető. Szerinte nemcsak 
a teljes mythoszok vegyültek össze német mythoszokkal, hanem az 
idegen elbeszélések egyes kis részletei és a mythikus alakoknak egyes 
lényeges vagy lényegtelen tulajdonságai is összefolytak német mytho
szok alakjaival s tartalmával. így volna Baldr pl. az egyik elbeszélés
ben Achilles, illetőleg részben Patroklus is, egy másikban Krisztus; 
Nanna majd Oenone majd Polyxena, majd H elena: Hother egyszer 
Paris, másszor Priamus; Bous majd Aiax, mnjd Neoptolemus; a háború 
Baldr és Hother közt azonos a trójai háborúval; Freyja és Od megfe
lelnek Venus- és Adonisnak, de egyenként Freyja nem Venus, Od pedig 
a. m. Qdntvagg 'Wedanatb. És ez azonosítások zavarát még avval is 
fokon* B., hogy az antik mjtfumajnmlr lr^rltrnihh alakjait használja 
és tetszés vagy szükség szerint válogat a legkülóobözóbb hagyományok
ban. Ily módon a világ összes meséi összeegyeztethetők egymással, 
mert minden elbeszélésben találhatók egyes elemek, melyek más össze
függésben másutt is elŐfordúlnak. De nagy vonások, melyek a különböző 
elbeszélések egyeztetésére kényszerítenének, nem találhatók a Bugge 
azonosította hagyományokban seholsem. És hogyan magyarázzuk ezek 
után, hogy a germán mythologia egy szerves, teljesen összefüggő és önma
gában befejezett organismmt képez ? és képezi ezt már a VIII. században,
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alig hogy a nép azon anyaggal megismerkedett, melyből e nemzeti re
mekét, B. szerint, megalkotta ? Mert hogy e mythologia remek alkotás, 
azt Bngge maga sem tagadhatja.

Végre Bugge sehol sincs kellő tekintettel a (szorosb értelemben 
vett) német mythikus hagyományokra, melyekkel az ő magyarázatai a 
legtöbb esetben határozott ellentétben állanak. És még a hol azokat 
érinti is, csak erőszakos magyarázatokkal tud vagy próbál az ellen
mondásokon segíteni. Szerinte a Baldr-mythus csak a IX. században 
került külföldről a német népekhez, melyek előbb Baldrról mitsem tud
tak. De hiszen a VII. vagy VIII. századi feljegyzésben reánk maradt 
ősrégi (ki tudja, mely századból való) merseburgi ráolvasásban világo
san ott szerepel Balder t Igen ám, mondja B., de itt nem szabad az 
istenre gondolni, mert a balder szó az óangol nyelvben annyit is tesz mint 
«úr» s így szerinte, e ráolvasásban nem Baldr isten lováról, hanem az 
úr lováról van szó. De mikor ez a balder szó az ónémetben ismeretlen, 
a Páltar tulajdonnév pedig sokszor található t A következtetés ez egy 
tényből is kétségtelen: ha a németek ismerték Baldr istent, ennek kul
tusza oly időből való, melyben az összes germánok még egy népet alkot
tak, azaz (szorosb értelemben vett) németek és skandinávok még nem 
váltak el egymástól. így tehát a Baldr-mythosz a skandinávoknak is 
ősrégi mythikus birtoka, Bugge elmélete pedig teljesen tarthatatlan.

Olvasóinkat, úgy hiszem, a vitás kérdésnek csak ezen általános, 
elméleti oldala érdekli; az egyes fejtegetések megértésére és élvezetére 
a germán mythologia sokkal behatóbb ismerete is szükséges, mint a 
milyent magyar olvasónál méltánytalanság nélkül feltételezhetni. De a 
detailnak vizsgálata különben is csak a fentebbi elvi kifogások több 
oldalú bizonyítását eredményezné, miről bátran lemondhatunk, midőn 
az elvi eltérés oly lényeges és annyira alapos, mint ezen esetben. Bugge 
munkája egy tarthatatlan elméletnek roppant tudományos készlettel 
való támogatása; tudós tévedés, mely nem marad ugyan haszon nélkül, 
mert hiszen a tárgyalt kérdéseknek újabb és behatóbb vizsgálatára ösz
tönzi a szakférfiakat; — magában véve azonban nem fog bivőket hódí
tani és csak negative mozdítja elő a tudomány fejlődését. h k in r ic h  G

Poestion Joh. Cal. Oriechische Dichterinnen. Zweite Áuflage. Hartleben.
"Wien, Pest und Leipzig 1882.

Poestion könyvecskéje csinos munka, valóban figyelemre méltó 
tünemény a népszerű philologiai termékek sorában és «in usum homi- 
num elegantiorum* kiállításban jelent meg. Mielőtt annak tüzetesebb 
ismertetése, illetőleg méltatásába bocsátkoznánk, szükségesnek véljük 
tartalmának övid kijelölését.
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A könyv (mely most már második kiadásban áll a közönségnek 
rendelkezésére) a «Homérelőtti» nőköltőkkel kezdődik. I t t  sok lenne a  
kérdezni és megjegyezni való. Mythikus alakok vonulnak el szemeink 
előtt (Astyanassa, Phantasia, Phanotea, Phemonoe és mások), melyek
nek emlékéhez egyes versnemek vagy költészeti fajok állítólagos fölta- 
láltatása fűződik és melyek csakis staffageképen tűrhetők meg a tudo
mányos tárgyalásnak keretében. Következnek ezután az egyes görög 
törzsek nőköltői (mi által mellesleg mondva a chronologiai szempont 
kárba veszett).

Az első csoportot képezik az aeoliai nőköltők : Sappho és utódai 
(Erinna és Damophyla), a másodikat a boeotiaiak: Myrtis és Korinna 
(Myrtis Korinna és Pindár tanítója, Korinna Pindárnak tanulótársa és 
utóbb tanítója). A harmadik csoport az arkádiai-phokisi nőköltők cso
portja: Anyte, Tegeából, kinek a görög anthologiában foglalt 22 epi- 
grammája kivált műtörténeti forrásul érdekes, továbbá Boeo (Delphiből), 
ki egy tankölteményt írt a madaraknak eredetéről (Ornithogonia). Kö
vetkeznek a dór nőköltők: Megalostrata (! ?), Eumetis (Kleobulos 
lindosi király leánya, Sappho kortársa, írt eok költeményt és találós 
m esét1) Praxilla (Sykionból, írt hymnusokat és skolionokat), Klitagora 
(Thessaha vagy Lakedaemonból Pisistratos idejéből, írt skohonokat), 
Telesilla (Argosból, ki hymnusokat és politikai költeményeket írt) és 
végül Myro (Byzanczból), a ki valószínűleg csak azért került épen ebbe 
a csoportba, mert a szerző nem tudta másutt elhelyezni. É lt különben 
a harmadik században Kr. e. (a 280 körül virágzott Homér tragikus 
anyja).

Következnek az itáliai lokrisi nőköltők. Ezek között Melinno 
ragadja meg figyelmünket egy Róma dicsőségére irott költemény által, 
továbbá Nossis (Ptolomaeus Lagi kortársa), kitől dalok és epigrammák 
maradtak az utókorra. Az utolsó csoport az ión nőköltőké: Moschiné 
(írt jambikus költeményeket) és Hedyle (az előbbinek leánya, ki Skyllá- 
ról írt egy költeményt). Végül egy záradék azon nőköltőkkel foglalko
zik, a kiknek csak nevök ismeretes. Korinna Thespisből (írt lyrai költe
ményeket), Charixena (írt lyrai dalokat), továbbá Epiphanis, Demarete 
és Salpe, Myia Spartából, Klito és Learchis, (kiknek szobrát Tatianus 
említi) Menarchis Ephesusból, Thalarchis, Mystis és Praxigoris, Theo- 
sebeia és Musa, (a ki nem is nőköltő, hanem csak dalosnő, énekesnő). 
Egy függelékben, (mely bátran el is maradhatott volna) a «botrányos iro
dalom* nőköltői vannak ismertetve, de itt is csak szórványos adatokkal

‘) Tán nem lesz érdektelen itt megjegyezni, hogy a Poestionnál a 153. 
lapon közlött találós mese megegyezik Schiller Turanclotjának egyik fel
adatúval (30 fehér és 30 fekete gyermek =  napok és éjek).

816 LATKÓCZI MIHÁLY.
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találkozunk és irodalomtörténeti adatok helyett egy igen fölösleges 
elmélkedést találunk a «lesbosi szerelemről*. Ezen «botrányos* nő
költők nevei: Astyanassa, Botrys, Philaenis, Elephantis és egy másik 
PhilaBnis (Samosból).

P. könyvét annak modorából és előadása kissé rhetorikus voltá
ból következtetve leginkább női közönség számára írta, s mi csak azért 
vállalkoztunk e munkának ismertetésére, mert az újabb művek közül 
az egyedüli, mely tárgyát kimeríti.

Mindenekelőtt a beosztásra tesszük meg észrevételeinket. A tör
zsek szerint való csoportosítás legalább is fölösleges. Egészen más az, 
ha valamely műfaj állandóan valamely törzshöz és az abból ezakadt 
költőkhöz volna kötve, de miután ezt semmikép sem tapasztaljuk 
(a P. által említett művek között a dráma kivételével képviselve talál
juk a költészetnek összes ágait) az ilynemű beosztást nem találhatjuk 
jogosultnak. Lehetséges, sőt valószínű, hogy a szerző ezt azon költői 
nőalakok érdekében választotta, a kiket különben bajosan tudott volna 
elhelyezni. Ilyenek a Homérelőtti korban Phantasia (p. 20), ilyen a 
147. lapon említett Megalostrata, ki a hagyomány határozott állítása 
szerint (melyet maga P. is registrál) nem költőnő, hanem dalnoknő 
volt, és a függelékben említett Musa, kiről hasonlókép megengedi, hogy 
nem volt szükségkép költő.

A későbbi, valóságos históriai költőket illetőleg legtöbb megjegy
zésünk Sapphora vonatkozik, kinek a szerző is legtöbb helyet szentelt 
könyvében. Ezen sokat vitatott és kommentált irodalmi alakra nézve 
azonban eleve kijelentjük, hogy forrásai nincsenek jól és következete
sen megválogatva, következtetései pedig önkényesek.

így hogy az általa használt forrásokon kezdjem, Ovidnak sokszor 
vitatottXV. heroidáját a 36. lapon kútfőül említi arra nézve, hogy Sappho 
korán árva lett, a 91. lapon pedig ugyanazon költeményt hamisításnak 
nyilvánítja. Hasonlókép nem tud megállapodásra jutni Sappho családi 
viszonyait illetőleg. így p. 37. a Suidas által említett Kerkolast fiktió- 
nak nyilvánítja, de később mégis a mellett tör lándzsát, hogy Sappho- 
nak férje volt és özvegységre jutott.

Miután a szerző Sapphonak szentelte a legtöbb tért, igyekeztünk 
előadását a legújabb forrásokkal egybevetni, de sajnálattal győződtünk 
meg, hogy az a valóságot és a legújabb kutatások által dokumentált 
objektív tényállást korántsem közelíti meg. ő  ugyanis még mindig 
összekeveri amaz adatokat, melyek két különböző Sapphora vonat* 
koznak.‘)

*) Már Athenaeus (XII. p. 396) elfogadja Nimphis írónak «Ázsia peri- 
pluszában kimondott abbeli véleményét, hogy volt Eresosban egy hetaera,

Philologiai Köilöny. VI. 8. 9. 53
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Hogy Sappho nem azért hagyta el hazáját, hogy Phaont kövesse, 
azt már a jó öreg Barthelémy is eltalálta, kinek véleményét Visconti 
regi e tr ál ja (íconographie grecqua I, p. 15.), a ki a marmor pariumnak 
ouyoúaa kifejezésére támaszkodik, a mit nem is igen lehet olyas valaki
ről használni, a ki önként vagy épen szerelmi vágy által vonva távozik 
valamely helyről. (V. ö. Arnold «Sappho* Samml. wissensch. Vortrage. 
Serie V. p. 883—889.)

Még kevésbbé sikerült a szerzőnek Sappho szerelmi életének és 
lesbosi «leány barátságának* ábrázolása. Eltekintve attól, hogy a 
mythikus PhaontJ) históriai személynek veszi, a Sappho modern er
kölcsös volta melletti küzdelmében oly adatokkal lép fel, melyeknek 
fölületessége senkit ki nem elégíthet. *) Ő nem ismeri a Lesbos 
szigetén fönállott speciális viszonyokat, melyek nőknél és férfiaknál 
egyaránt pythagoraeikus szövetségekre utalnak. Mytilenének négy 
nagyobb városában ily szövetségek napirenden voltak, sőt megesett, 
hogy a szövetséges városok egyikéből a másikéba léptek át bizonyos 
egyének.8) A mi végül a Sappho és tanítványai, kül. Erinna és Atthis-

ki a Sappho nevet viselte és Phaon iránti szerelméről lett nevezetessé, 
liasonlókép nyilatkozék Atlienáos is (Var. hist. X. 19.) mondván, hogy Les- 
bosban volt egy másik Sapphó, de lietaera és ezt Suidas is említi, kinek 
különben Ennnára vonatkozó ellenmondása is föltűnhetett volna a szerző 
előtt (s. v. Sappho nincs szó Erinnáról, s. v. Erinna pedig ez utóbbit 
Sappho tanítványának nevezi).

l) Müller-Donaldsohn szerint a Phaon-mondák (csodás szépségkenőcs, 
Aphrodité szerelme) az Adonis-mythusból vannak átkölcsönözve. Jelesül 
Kratinus (Athenaosnál) elmondja, hogy Vénus Phaont saláta közé rejtette, 
ugyanígy mások Adonisról. Phaon-Adonisról lásd m ég : Aelian. XII. 18. 
Lucian-dialog. Mórt. 9. Plin. XXII, 8, Servius ad Aen. III, 279. Ide von
ják Phaethont is, kit Vénus Hesiod szerint (Theog. 986) elragadott és fölne
velvén, templomainak őrévé tőn és azonosítják mint solaris mythikus sze
mélyt. Különben maguk a komikusok is csak « mondják* hozzáadással 
adják elő a leucadi ugrást (1. Arnold idéztük művét). Az egész Phaon-kér- 
dést összefoglalva kitűnő készültséggel tárgyalja az olasz Modena («La 
Saffo storica ed il mito di Saffo e Faone* Rivista Európa VI. fűz. IV. p. 
709-731).

*) Ilyen a tekintélyes szerzője daczára mégis igen gyönge Welker-féle 
• Sappho, von einem lierschenden Vorartheil befreit*, mely nem annyira 
tényekkel számol, mit inkább erkölcsi consequentiákkal.

*) Kitűnik az egy délosi fölíratból (Rangabé II, n. 770 p. 363) mely 
lesbosi ifjak ünnepélyes baráti szövetségéről szól. I tt is Mytilene áll m in
denütt az első helyen, sőt egy Skamandrosfi van Autissában, mi a föntebhi 
föltevésre jogosít.
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hoz való viszonyát illeti, tény ugyan az, hogy Lesbosban a leányok 
nemcsak anyjuk és dajkájuk, hanem egyúttal egyes korosabb nők föl- 
ügyelete alatt állottak, mindazonáltal Sappho és kora még akkor is 
föltünést keltett és elitélő nyilatkozatokat vont magára.

Az ókori források mind megegyezvén abba, hogy Sappho tanít
ványaihoz meg nem engedett viszonyban állo tt,1) különös színben 
tűnik föl ama határozott tartózkodás, sőt ellenszenv, melylyel Sappho 
a férfiak iránt viseltetett. *) Ha még hozzávesszük ama frivol hangú 
töredéket, melyben üres nyoszolyájáról panaszkodik, valamint azt, hogy 
Aphrodité kocsiját is verebekkel, a legbujább állatok egyikévei vonatja, 
lehetetlen Sapphot az erkölcstelenség vádja alól föloldanunk, ép oly 
kevéssé mint Krisztina királynőt oly elfogulatlan szemmel kísérhetjük 
leveleiben a minővel őt a szerző és utánna (e közlöny hasábjain) Borosa 
Gábor úr, tekintik. Krisztina királynő és Sappho szenvedélye egyfor
mán természetellenes volt, de megvolt ama szerencséjük, hogy oly 
kevesen ismerték azt, miszerint máig többen vannak, kik szerelmi öm
lengéseiket barátságnak tekintik, mintsem annak, mit mi különben itt 
való lényegében magyarázni fölöslegesnek tartunk.

E lényegesb megjegyzések után még csak a sok felesleges excur- 
susra akarnak rámutatni. Ilyen a 153. lapon a görög meeeköltészetnek 
részletes leírása, hasonlókép a 161. lapon, midőn Praxilláról mint 
skólionköltőről ir, a Harmodios-féle skólion közlése. Végül illetlen ki
fejezések: p. 101. «lederne Herren* (Philologen) és p. 103. «ein poeti- 
sches Absolutórium ausgestelit* (Heronak Damophila).

Eltekintve a föntebbi hibákról a könyv élvezetes olvasmány, mely 
egy esetleges harmadik kiadásban figyelemmel átdolgozva, kétségkívül 
sokat nyerne értékét illetőleg.

Budapest, 1882. szept. 10. L. M.

1) Sappho ebbeli viszonyairól a főhely Maxim. Tyr. (Dissert. XXIV.). Ez 
S. szeretteül említi Anaktoriát, kivel a Suidai Anagora Milesiája annyival 
is inkább egy személy, minthogy Miletos maga is régebben Anaktoria ne
vet viselt. (L. Steph. Byz. s. v. MtXr(-o;, Eusth. ad II. II, 8. Sehol. Apoll. 
Rhod. I, 187). De legtöbbet bizonyítalak saját művei (fr. 2. és fr. 1, 
4—5 stb.)

2) Alkaios közeledését visszautasította, hasonlókép visszautasított egy 
másik kérőt (fr. 20) sőt egy nálánál ifjabb kérőt gúnyosan utasít vissza, őt 
a 62. fr.-l>an tejfeles szájúnak nevezvén.
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F O R D Í T Á S O K .

L e a n d e r  H é r ó h o z .

— Ovidius, Heroid. XVII. -

Abydos ifja küldi e köszöntést,
A melyet inkább vinne meg maga 

És lia az ég kedvezne hő szivemnek 
Szemednek jobb vón’ ezt nem látnia. 

a Jobb vón* szemednek soraim helyett csak 
Két szerető szemembe néznie,

De mindhiába elborult az ég már,
Eltűnt pályámnak szokott tengere. 

Sötét az ég és rajt korbácsütéssel 
ii* Száz szél riaszt ezernyi fölleget

Nincs gálya sem, mit bátor kapitánynyal 
A biztos révből kieresztenek.

Csak egy hajós, ki soraim megvitte 
Ez mert kiszállni rengő csolnakon, 

is Kisértem volna, ám merénylő tettét 
Ország-világ nézte a partokon.

Nem tudtam volna akkor a szerelmet 
Szülőm előtt tovább takarni már,

A melynek titkát szeretnők levetni,
>o De mely azért még fátyolozva jár. 

Hogy levelem megírtam, azt susogtam: 
«Óh menj, siess hát, te boldog levél, 

Hiszen kedves kezét te majd megérzed 
És tán veled egy csókot is cserél. 

sir Megcsókol tán, mikor hószín fogával 
Eltépi a megtüzött fonalat!*

Ezt gondolám, s a mit leírni nem kell 
Szivemben édes sejtelem maradt.

De mennyire óhajtanám, ha inkább 
so Hullámot fogna irószár helyett 

És a nyugodt hab ringó bölcsejében 
Az üdv felé röpitne engemet..

Bár ép úgy tudja szivem lüktetését 
Hű kebelednek elbeszélni ő,

Miként a habnak tetejét lesújtja,
Midőn találkánk boldog percze j ő ;
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És mégis inkább járna a babokban
Mint hét napon, nem, hét nagy éven át 

Hallgatni a haboknak tombolását 
40 És nem láthatni éltem csillagát.

Óh ha csak egyszer jött álom szememre 
A mig e hót éj végre elröpült:

Ne légyek boldog, ne legyek nyugodt én 
A bősz vihartól, a mely most is üld.

«5 Sziklára dűlve néztem partodat mert
Lelkem van ott, hová testem nem ér, 

Látom a fényt, mit tornyodon kigyújtál,
S ha szemem nem lát, szívem látni vél. 

Háromszor léptem ki a part-fövényre, 
eo Háromszor kezdtem meg a nagy utat

S mindannyiszor föllázadott a tenger,
S a Tritonok rám küldték habjukat.

De mért borítod utam’ akadálylyal,
Te minden szél között a legvadabb ?

56 Tudd meg tehát engem és nem a tengert 
Sújtasz lehelleteddel, Boreás,

Pedig te is tudod mit tesz szeretni,
Tudod, s szivemmel mégis sikra s?állsz. 

Bármily hideg vagy nem lehet tagadnod 
ao Te is szerettél egykor melegen:

Ha útadat elzárták volna tóled,
Mit tettél volna, monddsza meg nekem! 

Kimélj oh kérlek, halkabban lehelljél 
Ügy légyen enyhe a sors teveled;

45 Hiú remény ! nem hallgat Ő szavamra,
S csak átsuhan a vad tenger felett!

Oh bárha rám szabnák Daedalus szárnyit 
Bár Ikarus hazája oly közel 

Mindent kiállnak, tudjak csak röpülni 
70 Vihartól fáradt testem lelkivel . . . .  

Addig, mig a szél és a tenger ajka
Tőlem minden reményt igy megtagad, 

Emlékezetben újra általélem 
A múlt időkben éldelt napokat,

75 Midőn kiléptem az apai házból
Szivemben megdobbant a szerelem : 

Nem múlaték, hanem fölbátorodva 
Ott úsztam már a kéklő tengeren.
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Fönn Lúna já rt ezüstös szinü fénynyel, 
só Mely pályacsillagként elvezetett,

S mint óhajtott vezérlő fény világolt 
Az elhagyott titkos vándor felett,

Reá tekintve ezt rebegtem akkor:
• Óh Istennő, tekints kegygyei reám, 

s& Hisz a szerelmet, mely téged legyőzött 
Szegény halandó én, dehogy birám*. 

Endymion nem tűri, hogy kegyetlen 
Legyen iránta oly kegyes szived;

Te égi lény vagy, s föld fiát szerettél 
eo Istennő az, a kit szivem szeret,

Mert lelke is, kedélye is oly áldott,
Minőt más nem teremhet csak az ég,

De testi bájánál csak Vénusé szebb 
És egy kebel és az az egy tiéd! 

v& Ha nem hiszed, ha kétkednél szavamban, 
Győződjél meg szemeddel önmagad.

Ügy fénylik ő szépségben, mint te fénylesz, 
Fölülmúlván a csillagszázakat.

S ha ezt nem láttad, ha kétségbe vonnád 
ioo Hogy ő bájlóbb, mint bármely földi lány : 

Akkor nem érted azt, mi hát a szépség 
Vagy érdekéből veszített talán !>

Ezt mondta ajkam és ilyet rebegve 
Ott úsztam én a csöndes viz felett, 

io& Ragyogva nézett rám a holdnak képe 
S ezernyi képben letükrözve lett 

A csöndes éjben egyetlen hang sem volt, 
Csupán karomnak loccsanó zaja,

S egy-egy sirálynak mélabús danája, 
hu A mely talán párjára gondola.

Midőn pedig karom immár kifáradt 
Végső erőmmel föleraelkedém,

Láttam a fényt és lelkesülve mondtam 
•Hű csillagom ragyog amott felém !* 

na S im az erő is visszatért karomba
A hab is lágyabb volt, mintsem elébb, 

Nem éreztem,'mi jéghideg a mélység,
S forró kebellel hozzád sieték.

S minél kisebb volt utam ott a partig 
Annál kedveltebb volt az, 8 kedvesebb;
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Mikor pedig te látsz, s rám tekinthetsz,
Én épenséggel vakmerő leszek.

Akkor úszásom művészetté válik,
Azon vagyok, hogy megtessem neked, 

m S miként a víznek szárnyaló sirálya 
Kimutatom ifjú erőimet.

Téged pedig alig tart vissza dajkád 
Hogy ne rohanj a habba én elém,

Hiába vennéd ezt majd tagadásba 
iso Meg nem csalhatsz, szememmel láttam én 1 

És mégis, ámbár gonddal visszatartott,
Kis lábad már a víz fodráig ért 

Meleg karod várt, s adtál boldog csókot,
Hogy száz tengert is átúsznék azért, 

isis Fehér válladról elvett köntösöddel
Meg-megszáritod nedves vállamat 

S a tenger hullámától vert hajamnak 
Kicsiny kezed simitva enyhet ad.

A többinek tanúja a vak éjjel 
140 És a torony, mely téged rejteget,

S a fénysugár, mely a habok zajában 
Karod közé vezérel engemet.

Olyan kevéssé lehet számbavenni 
Az élveket ily kedves éjjelen,

US Mint a tengerben ringó zöld harasztot
S a porszemet, mely rajta megterem.

S minél kisebb volt az idő hevünknek,
Annál jobban használtuk azt mi fel,

Midőn a regg már fölhozta korányát 
150 Panaszkodtunk, mi gyorsan múlik e l ;

Mi gyorsan múlik éjjelünk, de hogy még 
Futtában is gyönyört hozzon reánk, 

Megválva a gyönyör pillantatában 
Száz csókot is egymásra halmozánk.

156 És tétovázva hagyom el a tornyot 
A dajka száz intelmet ejt felém,

Mig a toronynak forró kéje helyt már 
Ott járok a part hideg fövenyén,

Könnyel válunk el, vissza-visszanézek 
iso A mig csak látlak a torony fölött;

Örömmel jöttem, mint bátor hsjózó,
Búsan megyek most, mint hajótörött.
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Lejtős az út, mikor feléd közelgek 
Száz hegytető, ha tőled távozom; 

les Nem szívesen lát meg szülőim háza
És nem vonz többé nyájas otthonom . . . .  

Miért is választ el ketté a tenger
Mért egy érzelmünk és kettő hazánk ?

Miért hogy nem csak Abydos vagy Se9tos, 
no A melyhez mindaketten tartozánk ?

Mért háborgok ha fölzúdúl a tenger ?
S mért bánt oly ok, mely könnyű mint a szél ? 

Szerelmünk ismert már a delphinek közt 
S a halak serge is arról beszél. 

i?ft Már taposottnak látszik vizi utam,
Miként az út, min sok kerék haladt,

Elébb panaszkodtam, hogy útam olyan,
De most olyan sincs a vihar miatt.

Föl-fölsikolt tájtékozó ajakkal 
i*o Az AthamaS’lány Helle tengere,

Ilyen volt az, mikor nevét megkapta 
És a futó lány elmerült bele.

Irigylem Phrixost aranyos kosáért,
Mely bizton hordta a vizek fölött, 

m  S mégsem kívánok sem hajót, se szárnyat 
Csak víz legyen, melyen általjövök.

Nincsen hiány bennem, csak úszni tudjak 
Hajós, liajó s kormányos én leszek 

Kezemre játszik Helice és Arctos 
uo És csillagom lesz a legfényesebb.

Nem kell nekem a más szokott vezére,
— A gönczöl fénye — s Androméda tán 

Más biztosabb az, melyre én vigyázok
S mely cserbe nem hágy éltem alkonyán. 

ii>5 Ránézek és bátran haladok akkor
Arany Kolchis és Pontus határaig 

Legyőzném az úszásban Palsemont is,
S Glaucus varázsa akkor megszűnik.

Ha néha az úszásban el-elfáradt 
3oo A hullámot hasító két karom 

Csak egy szót bízok titkon kettejükre 
Mihelyt erőre bírni akarom.

Azt mondom : «A fáradság jutalmául 
Hogy elvittek a túlsó partokig

824 FORDÍTÁSOK.
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soe Megengedem majd nektek körülfogni
Szép kedvesemnek bársony vállait t*

S akkor erőre kapnak njra ismét 
Miként a már elfáradt harczi mén, 

Midőn immár a czél is int feléje 
sió S közéig ahhoz Elisnek mezején.

Rád nézek én és tégedet követlek,
Ki méltóbb vagy rá, mint az ég m aga: 

Szemedben ég legkedvesb pályafényein, 
Szemedben ég pályámnak csillaga, 

sir, Ha méltó is vagy föl a magas égbe,
Maradj, óh légy a földön itt velem : 

Vagy mondd az útat, mely az égbe elvisz 
És én kiküzdöm és én föllelem.

Most itt vagy, óh de mily kevéssé vagy itt 
wo Szivem, miként ez ár, oly nyugtalan,

Mi haszna, hogy tenger zajog közöttünk, 
Ha utamnak száz gátló réme van ;

Mi haszna, hogy tenger zajog közöttünk, 
Egy kis patak sem kisebb akadály 

sas S én nem tudom, nem óhajtnéke jobban 
Egy kis reményt a föld határinál.

Minél közelb vagy, annál több reményein 
És a való mégis csak a remény ; 

Majdnem kezemmel érintém és mégis —
28o óh  e sorsot hányszor megkönnyezém ! 

Akár csak elfutó gyümölcsöt űznék 
Akár sietnék tűnő hal után 

Vagy mint midőn a puszták gyöngypatakju 
Eltűnt a vándor szomjas ajakán. 

áss Avagy csak akkor légy enyém, ha azt a 
Vadult habok szeszélyi engedik ?

Tehát szelekre bízzam és a habra 
írjam vágyó szivem reményeit ?

De hisz forró a nyár — mit is búsulok — 
34o Ha ordít is a dühös déli szél,

Nem i8merném a bátorságot akkor,
Ha megállnék gyávák reményinél.

És ne gondold, hogy csalfa Ígérettel 
Játszom talán hű szived álmival;

246 Ha bármiként dühöngne is az ár majd 
Megküzdök véle, bárha lépre csal,
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S vagy boldogulok és titkos gyönyörrel 
Tetézem titkos kéjünket m egint;

Vagy meghalok és eltemetve lángom,
Midőn annak siker többé nem int. 

iso De azt kívánom, hogy testem is akkor 
Az ismert partokat keresse fe l:

Majd sirsz és könnyed hull a hült tetemre,
Melyből a lélek érted szállá el.

Elmondod akkor : «értem halt meg, értem !»........
*66 — Vagy bánod, hogy ez így lehet talán

E soraimmal szivedet ha sértem
Inkább elhallgatok, s gondolj reám !

Panasz helyett könyörgjük együtt azt, hogy 
Ne zúgjon úgy a vészes tengerár ; 

mo Hisz csak rövid idő kellen d utamra 
Ha partot értem, újra kezdje bár.

Ott van hajómnak kikötője nálad 
És kaijaid közt legjobb a helyem ;

Mit bánom én, ha ott maraszt a szélvész 
865 Nem engedve elmenni, szüntelen.

Nem szólom el a hullámok zajgását,
Mitől remeg vihartól vert haraszt,

Hadd tartson fogva hő karod, s a tenger,
Tovább van az, mig kettős ok m araszt; 

no Ha majd lehet, testemmel harozra kelve 
Hasítom át a tenger habjait 

De lelkem fénye 1 tőled jöjjön a fény,
Mely elkísér a mint élvezni hitt.

Fogadd el addig e soroknak csókját 
s;& Reájuk bizom titkos álmodat,

Ők őrizzék vetélytársaktól addig,
Mig ifjad is utánuk látogat.

L. M.
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VARIAE LECTIONES.

LYI. Baedae História Ecclesiastica Gentis Anglorum. Edidit 
Alfréd Holder. Freiburg u. Tübing. 1882. Akad. Verlagsbuchhandl. v. 
I. C. B. Mohr.

E mű a Holder kiadta Germanischer Bücherschatz-nak 7. száma. 
E gyűjtemény a germán ókorra és középkorra vonatkozó bármilyen 
nyelvű kútfő-iratokat közli. Eddigelé a következő munkák jelentek m eg: 
1. Tacitus Germaniája. 2. Einbardi vitaKaroli imperatoris. 3. Beowulf. 
(Mind a három Holdertól). 4. Otfrieds Evangelienbuch (Pipertől).
5. Jordánig De origine actibusque Gesaruro. (Lásd Egyet, philol. közi. 
VI. 598.). 6. Nithardi históriám m libri IV. és 7. Bsedának idézett 
műve. (5. 6. és 7. sz. Holdertól). Mindezt csak figyelmeztetésül tuda
tom. Engem ezennel csak Bseda históriája érdekel. Én ugyanis nyo
mára jöttem annak, hogy e folyóirat IV. 29—31. lapjain közlöttem 
Sz. Ediltruda-hymnu8 Baeda Venerabilistól való, s hogy az a Hist. 
Angi. IY. 20. capntját képezi.

A Holder-féle kiadásnak a cambridgei egyetemi könyvtárban őr
zött Kk 5,16 jegyű, 737 körül készült codex szolgál alapjául. Ezen 
irányadó s egyúttal legrégibb Bteda-codex hagyományával szemben a 
Yossianus-féle hagyomány újabb és csonka voltánál fogva természete
sen számba sem jöhet. Idézett közleményemnek most már egyéb érdeme 
nincs, mint az az egy, hogy a hymnust alaki és tartalmi magyarázattal 
kíséri.

Benne van legelőször az a tény kimondva, a mire most Holder is 
ráakadt. (1. kiadása 313. lap.), hogy e költemény az abc rendjét feltün
tető acrostichon. Az előbbi kiadók nem vették észre. Innét van, hogy 
például a Migne-féle kiadásban a 41. vers, mely a T betű distichonjára 
következik, Christe vei kezdődik, holott az abc rendje X kezdetű szót 
kíván. Holder már helyesen Xriste-nek írja, t. i. Ch helyett görög X-t.

LVH. Totius Latinitatis Lexicon opera et stúdió Aegidii Forcel- 
lini lucubratum et in hac editione post tertiam auctam et emendatam 
a Josepho Furlanetto alumno seminarii Patavini novo ordine digestum 
amplissime auctum atqne emendatum cura et stúdió Doct. Viucentii 
De-Vit ohm alumni ac professoris eiusdem seminarii. Hat kötet. Megj. 
Prati-ban, typis Aldinianis, 1860—1880. ívrét.

Ezen huszonkét álló esztendeig készült új kiadás érdemét leg
rövidebben Georgesnek, a kitűnő lexicographnsnak, eme két mondatá
val jelezhetjük: Um die Leistungen deutscher Gelehrten im Fache dér 
lateinischenLexicographie hat dér Herausgeber sich wenig bekümmert.. 
Doch ist das von De-Vit Geleistete immerhin höchst anerkennenswerth. 
Lásd Bursianféle Jahresbericht XXIII. 391—393.
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A Lexicon végén van egy «Glossarium», a melynek egy pár 
hibás cikkét ezennel helyreigazítom.

GI088. p. 660a Merenigae (vagy Mererigae): manifestae turpitudines, 
sive ingratae fabulae.

Csodálom, a kiadó észre nem vette, hogy a lemma semmi egyéb 
mint Merae nugae, amint azt az interpretamentum világosan igazolja.

Gloss. p. 663b Mon: in momentum vagy: Mónin: momentum. An- 
gelo Mai Mox-ra gondolt, a mi természetesen szót sem érdemel; m ert 
csak egyszerű figyelmeztetés kell, s mindenki átlátja, hogy a glossa így 
Írandó: Momen: momentum.

V. ö. Festus Pauli p. 140,2 Momen: momentum [momento 
codd.]. Lucretius [HE. 188]: Momine si parvo possint inpulsa moveri. 
A mi a szó alakját illeti, v. ö. fragmen, fragmentum, figmen, figmen- 
tum, tegimen, tegimentum, documen, dooumentum. A szótárakban 
idézett helyeken kiviül a kritika még más helyeken is megállapította a  
momen alakot: Lucret. IV. 1058 momen Lachm. uómen helyett. Suet. 
Prat. 242,10 Aestuaria omnia per qu» maré vicissim tűm accedit tűm 
recedit. Loewe az Aestus: motus muris glossa által támogatva omnia he
lyett momina-t ír. Gratii Cyneg. lib. I. 16 a hagyományozott nomine 
helyébe Baehrens mamine-t tesz. Lásd Poetae Lat. min. I. p. 31. Horat. 
A. P. 253. Bibbeck momen t ír, amit Keller és Holder is elfogadtak 
volt, utóbb azonban Keller, Epilegom. 757. 1. ellenez.

Gloss. p. 682a (hamis, a, um ; avicxdaris. Joh. Érig. Carm. III. 14 
apud Mai, Gloss. nov.Lat. p .4 5 : «Quod validis pennis osana collá secant». 
(Num oscina. Ibi tamen glossa osana, avis. An potius Hebraice loquitur 
pro OBanna ? Haec Mai, loc. cit.)

Az idézett hely pentameter, melynek mértéke mutatja, hogy 
hosanna-ra nem is gondolhatni. Tétovátlanul oscina olvasandó. A ci és 
a hasonló formájuk miatt gyakran elcserélódött. Péld. Festus Pauli 
p. 42,12 s. v. Citimus: citra helyett atra cod. Mon. p. 226,19. s. v. 
Provincife: provicit helyett proviat cod. Mon. p. 188,1. 8. v. Obscum : 
obscitae helyett obsatie codd. V. ö. Hagen Grad. ad. crit. p. 2.

Append. p. 775b Fulmina; fulgura ex vento est ignificata. Gloss. 
Monac. p. 22. Ezt szerintem így kell olvasnunk :

Fulmina: fulgura ez vento e t igni facta.
V. ö. Isid. Or. XIII 9,2 ex vento autem et vgne fulmina in nubibm 

fieri et impulsu ventorum emitti.
LVIII. Gloss. Parisin. p. 79 Convitia, clamores et probationes. E zt 

Hildebrand így véli helyreigazíthatni: «probra, lites vei opprobratio- 
nes». A ki tudja, hogy a másolók milyen gyakran összetévesztik az 
vt-t és az ex-et kétségtelenül pártomra áll, mikor a hibát a legegysze
rűbb módon így teszem jóvá: Convitia: clamores, exprobrationes.

Ponori Thewrkwk Emil.
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— Kölcsönzött szavak a németben. Rossberg újabban Deutsche 
Lehnwörter czím alatt alpbabetikus rendben összeállította a német 
nyelvkincsbe átment idegen szavakat. Bár a kölcsönvétel idejét nem 
határozza meg, és sok átvett szót (pl. Student, General, Major) egy
általán nem tárgyal, könyve mégis becses és érdekes. Mi itt átveszünk 
belőle egy pár oly szó etymologiáját, a melyek a magyarban is meg
vannak.

Apát. — a b t, középfeln. a b t, a b b a t ,  lat. abbas, atis, görög 
á#as. A kaidéi nyelvben abba =  atya.

Akácz. — lat. acacia, görög áxoxí*.
Balzsam. — ófeln. balsamo, lat. balsamum, héber básám. A chald- 

syrben b e s a m  illatozni.
Bárka. — középlatin barca, b a r i  az egyptomi nyelvben =  nílusi 

szállító hajó.
Czimer. — Ziemer (a szarvas hátának egy része) francz. cimier

— sisakdísz.
Datolya. — Dattel. A görögből őóxtuXo; — ujj.
Elefánt. — Héber é l e p h  h á i n d i  =  ind ökör.
Erkély. — Erker. lat. arcuarius (arcus-ból).
Fáklya. — Fackel. lat. facula (fax =  fáklya).
Fáczán. — Fasan. 1650-ben még P h a s i a n. Neve a kis-ázsiai 

Phasis folyamtól ered, a hol a görögök először látták.
Flaska. — Flasche. ófelnémet f 1 a s c a, lat. vasculum (vas-ból) =  

kis edény.
Gummi. Egypt. kami.
Kávé. — Kaffee — török kahwe.
Kaczér. — Ketzer — görög Katharoi, t. i. a tiszták; egy sekta 

neve a XI. és XII. században.
Konstabler. — lat. comes stabuli.
Saláta. — Salat — lat. salatus (sál =  só).
Sódar. Schulter. ófeln. scultarra. lat. scutulum, ebből '^scutlaria 

és metathesissel *scultaria.
Vinczellér. középfeln. winzürle, lat. vinitor.
Zsák. — Sack. Phoenicziai n y .: saq.
Zsindely. — Schindel — középlatin scindula. R. Fr.

— Euripides prológusairól egy új tanulmány fekszik előttünk: 
De prologorum euripideonim arte et interpolatione. Scripsit Joannes de 
Arnim (Greifswald. 1882). E Közlöny ez évi kötetében (63.1.) ismer

Digitized by oogLe



830 VEGYESEK.

tettük Klinkenberg hasonló czimű értekezését. Araim dolgozata nem 
más mint polémia Klinkenberg ellen. Az első részben az interpolatiók- 
ról szól és minden egyes prológusnál kimutatja, hogy a KI. által gyógy
szerül ajánlott nagy athetesis nem felel meg czéljának, s a prologusok 
minden egyes sorát védelmezi. Ez az értekezés legnagyobb része. A 
prologusok művészetéről szóló rész pókkal kisebb, s itt a szerző nagy
ban és egészben elfogadja a KI. eredményeit, de néha izetlen ezőrszál- 
hasogatásókba esik, igy midőn KI. egyik tételét — hogy a persona 
TipoXoyí̂ ousa megnevezi magát — csak a siciliai expeditio előtt írt dara
bokra nézve fogadja el, míg a hadjárat után irt prologusokban szerinte 
ez nem fordul elő.

Függelékül még az elveszett Philoctetes prológusáról szól, de itt a 
combinatio már csak prózai kivonatokra szorítkozik; ezekből pedig 
vajmi nehéz megmondani, hogy mely részlet alkothatta a prologust.

K.
— Tagdíjukat megfizették, pro 1S81 : Dr. Fröhlich Róbert, 

Budapest.
— Tagdíjukat megfizették, pro 1882: Dóczi Imre, Nagy-Körös. 

Erdélyi Károly, Tata. — Dr. Hómann Ottó, Kolozsvár. — Janny 
László, Kolozsvár. — Katinszky József, Kassa. — Kolonics Lipót, 
Székesfehérvár. — Liszy Lajos, Székesfehérvár. — Madarász Gusztáv, 
N.-Kalló (második felét).— Mihalik Aurél, Székesfehérvár. — Randwez 
Mihály, Yácz (6 frt). — Vass Sámuel, Nagy Kőrös. — Dr. Wargha 
Samu, Esztergom.

— Az oklevél diját m egküldték: Barbarics J. R., Székesfehér
vár (2 frt 25). — Erdélyi Károly, Tata. — Schill Salamon, Budapest.
— Dr. Wargha Bánra, Eestecgom.

PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 1881—8 2 .

Albert M. Das «Rosetum Franckianum*, ein Beitrag zűr siebenbür- 
gisch-Báchsischen Literaturgeschichte. (36 i. Segesvári ev. gymn.)

Bauer L. Költészetünk az önálló nemzetiség korában. (Töredék: Lyránk 
alaki s tartalmi fejlődése az újkorig czimŰ hosszabb tanulmányból. 
22 1. Kecskeméti kath. fögymn.)

Bayer F. Az Ember tragédiája. (20 1. Lőcsei főreálisk.)
Beliczay J. C. Svetonius Tranquillus. (Kecskeméti jogakad.)
Gsengeri J . A római elégia előzményei. (141. Fehértemplomi gymn.)
U. a. Háború küszöbén, (Tibullus elégiája. I. 10. U. o.)
Csudái Jenő. Egy magyar család (A Zrínyiek). 99. 1. (Szombathelyi 

gymnasium.)
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Danninger J. Nyelvtani irodalmunk szánandó állapotáról. (Pozsonyi 
tanítónő képzőint.)

Eiselt A. Aesopus és az aesopusi mesék. (29 1. Selmeezbányai kath. 
gymn.)

Qeisvillier X. Sur 1’ enseignement de la langue fran9aise dans les eco- 
les de commerce. (Temesvári keresk. polg. isk.)

Gr&ser G. Ot éXXfjVwv te xal ‘Poojiaícov (léniától ftsoí xpö<; áXXrjXo'j? 
ao{ipáXXovxai xatá too? ó|xoíou<; xal S'7]p7j|iévoo<; yapaxnjpat; aütwv. 
(Melléklet a medgyesi ev. gymn. értesítőjéhez.)

Gréiő J. De Romana, qualis perhibetur in Yergilii Aeneide. (12 1. Újvi
déki szerb gymn.)

Heffler E. «Kisfaludy Károly Iréneje.» (Kassai főgymn. 21 1.)
Hévizy J. A Zrínyiek és a Zrinyiász. (Nagy-Károlyi r. k. gymn.)
Eapossy L. Vörösmarty «Szép Ilonká*-ja. (17 1. Pápai ref. főisk.)
Kassai G. Varise qmestiones. I. Refntatur A. Schöllii de Sophoclea 

tragoediarum componendarnm ratione sententia. (Budapesti V. 
kér. gymn.)

Keintzel G. Dér Hehand im Verháltnia zu seinen Quellen. (361. Szász- 
Régen i ev. gymn).

Kemény H. Egy csillagász mint a magyar-ugor összehasonlitó nyelvé
szet megalapítója. (Soproni főgymn.)

Kiss R. Néhány germanizmusunk kútforrása Lessingnél. (Nagy-kállói 
főreál isk.)

Kiss S. A «Magyar Horác*-ról (53 1. Budapesti kegyesr. gymn.)
Korda J. Báró Eötvös József regényeiről. (24 1. Kis-kunhalasi helv. 

lyceum.)
Lichtenegger I. A hasonlatok Homeros Ittasából és Odysseajából. 

(64. 1. Nagybecskereki főgymn.)
Mihalik A. Gatilina Ciceró- és Sallustiusnál. (62 1. Sz.-fehérvári 

főgymn.)
Molnár S. A latin nyelv tanításáról az alsóbb osztályokban. (17 1. 

Budapesti reform, főgymn.)
Okányi P. A római császárok kormányzásának jellemzése. (53 1. 

Kaposvári gymn.)
Pákor A. Regényirodalmunk Jósika Miklósig. (18 1. Keszthelyi kath. 

gymn.)
Ponty K. A magyar szinészet irodalomtörténeti fejlődése. (41 1. Nagy

váradi főgymn.)
— A római költészet legrégibb emlékei. (Kézdi-vásárhely-kantai r. k. 

gymn.)
Szabó N. Lessing és Laokoonja. Gymnasiumi magyarázat. (30 1. Szé

kely* udvarhelyi főgymn.)
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Szongott Kr. Kátinai Már Ibász és Choronei Mózes. (10 1. Szamos- 
újvári gör. kath. algymn.).

—- Örmény közmondások. (7 1. U. o.)
— Dalok Petőfiből, örményre fordítva. (41. U. o.)
Szvaratkó E. A magyar nyelvi és irodalmi oktatásnak széptani hatása.

(Veszprémi r. k. gymn.)
Thewrewk Á. A Toldy-könyvtár magyar régiségei és ritkaságai. Első 

közlemény. (Budapesti II. kér. gymn.)
Veress I. Az igeműszavak a magyar nyelvben. (67 L Nagyszebeni 

gymnas.)
Zanathy B. Titus Livius. (Kőszegi algymn.)
Zongor I. Vörösmarty M. «Marót bán * -ja. Dramaturgiai tanulmány-

töredék. (48 1. Nyitrai főgymn.)
H k l l k b r a n t  Á r p á d .

K Ö N Y V É S Z E T .
(összeállítja Hellebrant Árpád.

Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Nyelvi és tárgyi bő magyaráza
tokkal ellátta Lehr A lbert; Budapest, 1882. Franklin-társ. (8-r. VII, 
471 1.) 3 frt. 60 kr.

Balázs F. Gyakorlati német nyelvtan mondattani alapon az uj helyes
írás szerint. Tanodai és magán használatra. II. rész. Nagy-Szeben. 
60 kr,

B artalus J. Adalékok a magyar zene történetéhez. Bakfark Bálint 
lantvirtuóz és zeneköltő és Esz tér ház y Pál egyházi zeneköltemé
nyei. (Értekezések a nyelv- és széptud. köréből X. köt. 11. sz.) 
Budapest, 1882. Akadémia. (8-r. 77 1.) 50 kr.

M. T. Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quatuor. Magya
rázta Köpesdy Sándor. (Jeles írók iskolai tára. XVIII.) Budapest, 
1882. Franklin társ. (8-r. 114 1.) 60 kr.

Jánosi B. Jegyzetek C. Sallustius Crispus Catilina és Jugurtha czimű 
műveihez. A Bartal-Malmosi-féle szöveghez alkalmazva. Budapest, 
1882, Eggenberger. (K. 8-r. 140 1.) 90 kr.

Eozma F. Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben.
(Értekezések a történelmi tud. kör. X. köt. 6. ez.) Budapest, 1882. 
Akadémia. (8-r. 41 1.) 30 kr.

Dr. Heinrich. G. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. (Érte
kezések a nyelv- és széptud. köréből X. köt. 10. sz.) Budapest, 1882, 
Akadémia. (8-r. 68 1.) 40 kr.

P. Terenti Adelplioe. Magyarázták Burián J. és Pozder K. Budapest;
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A Pnuiklin-Tápeelat kiadásában Budapesten megjelent és minden könyvkereske
désben kapható:

A LATIN NYELV SZÓTÁRA
A KÚTFŐKBŐL k LEGJOBB ÉS LEGÚJABB SZÓTÁRULODALOMRA TÁMASZKODVA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA

D r .  P I N Á L T  H E N R I K .

ElsÖ füzet: A — arohon. A ra fttsre 80 kr.

TÁJÉKOZTATÓ.
A Latin nyelv szótára, úgy jelen meg ugyan, mint a Kolozsvárt 

1858-ban kiadott latin Iskolai szótár új kiadása, és a mennyiben 
újra és javítva ismétli azt, a mi ama szótárban jó volt, némileg 
annak is tekinthető; de valójában egészen új mű.

Az iskolai szótár kiválóan csak az iskolának kívánván szolgálni, 
számos alapos ok találkozása azt parancsolta, hogy terjedelmének 
szabatosan és pontosan körülírt határt jelöljünk ki. Ennek az volt 
a következése, hogy noha általánosan elismerték jeles segédesz
köznek a szoros értelemben vett remek római irodalom tanulmá
nyával foglalkozó ifjúság számára: a tulajdonképi nyelvész, és még 
inkább a történész, a jogász, az egyházi férfiú, a régész, és általán 
a szaktudós, a ki az ókori irodalomból nem annyira nyelvtudo
mányt, mint inkább szaktudománybeli adatokat kivánt meríteni, 
akár hányszor látta magát abban a helyzetben, hogy éppen orra 
nem talált felvilágosítást a szótárban, a mire legnagyobb szüksége 
lett volna.

Mint iskolai szótár megfelelvén a maga rendeltetésének és a 
nyelvtudomány követelményeinek, egyszersmind úttörö volt a 
magyar irodalomban. Nyomában és többé, kevésbbé bevallottan rá 
támaszkodva egy egész szótárirodalom keletkezett, a melynek ter
mékei már eleve is kevesebb követeléssel lépvén fel, egész soro
zatát mutatják fel a rövid és kivonatos úgynevezett zsebszótárak
nak, a melyek olcsó voltuk által nagy elterjedést nyertek, és a 
melyeknek az a kétségtelen érdemök volt, hogy a szótár használata 
szükséges voltát eleven tudattá tették, kevéssé kielégítő voltokkal 
pedig inkább emelték a jobb és kimerítőbb szótár becsét és kere
settségét, mint a mennyire vetélytársaságukkal hátrányára voltak 
kelendőségének. A 62 ívnyi szótár magában olcsó volt, 5 frtnyi ára 
mégis hozzáférhetetlenné tette a szegény sorsú tanulónak, a kinek
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a 2, 3, 4 frtos kisebb szótárak nem tették ugyan ugyanazt a szol
gálatot, de mégis sokkal jobban segítették a semminél.

Hy körülmények közt nem mutatkozott czélszerünek az iskolai 
szótár új kiadásának rendezése. Elhatároztuk tehát, hogy második 
kiadása helyett az ókori latin nyelv egész nyelvkincsét felölelő 
úgy nevezett kézi szótárt adjunk, annyival is inkább, mivel ilyen 
a magyar irodalomban még nem létezik.

Felöleli tehát e szótár az ókori latinság egész nyelvkincsét, a 
mint az ókori latin irodalomban egészen a 6-ik száz végéig és az 
eddig felfedezett és közzé tett összes feliratokban fenn van tartva. 
E tekintetben e szótár teljesebb mint akár a Klotz akár a Georges 
legújabb kiadású nagy kézi szótárai, sőt túl tesz a Forcellini-féle 
nagy szótár schneebergi és Corradini-féle paduai kiadásain is, még 
a de-Wit-féle kiadás egyes hézagait is pótolja. Egyúttal felöleli az 
összes ókori földrajzot, a régészetet, a sajátneveket, a jog-, orvos- 
és természettudományi műszókat, az egyházi irodalom sajátságait: 
szóval oly teljességre törekszik, hogy az ókori latin irodalommal 
foglalkozó e könyvvel magára hozzá juthat mindennek a megérté
séhez, a mi magyarázatra vagy értelmezésre szorul; minden más 
segédeszközt nélkülözhet.

Ezt a teljességet nyújtjuk pedig egy oly kiadványban, a melyet 
gondos takarékosság mellett sikerült tiszta, sőt mondliatni díszes 
nyomtatással és kiállítással egy aránylag nem nagy kötetbe szorít- 
mmk. Szótárunk ugyanis csak mintegy 60, 4-rét alakú nyomtatott 
ívre fog terjedni.

Hogy pedig az érdekelt közönségnek a mű megszerezhetését 
könnyitsük, elhatároztuk, hogy szótárunkat 12 egyenlő füzetben, 
5—5' ívével bocsátjuk ki. Előfizetést nem nyitunk: minden füzet 
külön lesz kapható a vásárló minden további kötelezése nélkül. 
^gy"egy 5 ívnyi füzet ára 80 krajczárban van megállapítva, és a 
12-ik füzet okvetetlenül bevégzi a müvet. A kiadó testület 
fenntartja magának, hogy a m ű teljes megjelenése 
/ tán bolti árát felebb emelje.

A kézirat csaknem teljesen meglévén, a füzetek lehető leg
gyorsabban fogják egymást követni, előre láthatólag két-két havi 
időközökben.

Budapest, szeptemberben 1882.

A  F ra n k lin -T á rs u la t D r . F in á ly  H e n r ik
mint kiadó. mint szerző.
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