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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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738 TÁRHÁZI.

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.)

Digitized by oogLe



742 TÁRHÁZI.

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

Digitized by oogLe



TÁRHÁZI. 745

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
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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
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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
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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. ^
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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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