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Ti/LL-TANÚLMÁNYOK.1)

I. A svájcziak származása Svédországból.
Schiller Teli-drámájának II. felvonásába (II. 414—445) 

beleszövi azt a mondát, mely a svájcziakat Svédországból szár
maztatja.

So ist es iváhr, wie's in den Liedern lautet,
Dass tvir vonfern her in das Land gewallt?

kérdi Winkelried, és Stauffacher e szavakkal kezdi a mondának 
szép elbeszélését:

H'órt, was die altén Hirten sich erzdhlen.

És valóban, a szájhagyomány és a népdal századok — tud
tunk kai is legalább négy század — óta tud a svájczi népnek beván
dorlásáról a skandináv félszigetből, melyet már Jordanis az ötödik 
században, mivel annyi népek bölcsője volt, officina gentium et 
vagina nationumnab nevezett el.

Történeti szempontból e mondának nincsen jelentősége, bár 
még ma is akadnak, kik valamicske igazságot vélnek benne felis
merhetni. Főleg a svájczi nép maga könnyen érthető és menthető 
makacssággal ragaszkodik hozzá és a svédek is azon vannak, hogy 
a hagyományt történeti alappal bírónak tüntessék fel. Annál fonto
sabb ez a hagyomány a Teli-monda szempontjából. Ez utóbbinak 
feltűnő rokonsága a skandináv Toko-mondával, melyet ma már 
senki sem vonhat többé kétségbe, ki tudja, talán összefüggésben 
áll, akár mint ok, akár mint okozat, azon másik hagyománynyal,

l) Wilhelm Teli, Schcmspiel von Friedrich Schiller, kiadta és ma
gyarázta Heinrich Gusztáv. Egy térképpel. Budapest, Franklin, 1883. 207 1. 
Ára SO. kr. (Jeles írók iskolai t&ra, XXI.). — Előszó 5.1.: «A Teli-mondáról 
és Teli-irodalomról könnyebb nagy könyvet irni, mint kÍB értekezést. Annyi 
érdekes és fejtegetni való oldala van e tárgynak, hogy csak nagy önmegta
gadással tudtam ama rövid szakaszokra szorítkozni, melyek e füzet beveze
tését teszik. De attól tartottam, hogy a kötet túlságosan terjedelmes és ennek 
következtében igen drága lesz ; azért C6ak a nélkülözhetetlen anyagot és meg
jegyzéseket vettem fel e kiadásba, — a szóban forgó kérdések behatóbb 
tárgyalását pedig azon Teli-Tanulmányokban fogom közzétenni, melyek az 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1883-dik évi folyamában fognak megjelenni.*
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560 HEINRICH GUSZTÁV.

mely a svájczi népet magát Skandináviából származtatja.1) Főleg 
ezen szempontból újabban beható kutatások tárgya volt ez a 
monda,2) és főleg a Teli-történet szempontjából akarok én is e 
helyen röviden foglalkozni vele.

A monda legelső, bár igen mellékes felemlítését Olafsson 
Eriknél (latinosítvaEricusOlai, f 1486), a svédek legrégibb történet
írójánál találjuk, ki a bázeli zsinat idejében (1431—1448) irta  
Chronica Regni Gothomm ez. müvét, melyben, még pedig svájczi 
emberek elbeszélései alapján, említi, hogy a svájeziak a svédektől 
vagy gotoktól származtatják magukat (Civitas Switensium, qui se a 
Suecis sive Gothis dtscendisse fatentur). Egyszersmind, kora szelle
mében, teljesen alaptalan etymologiákkal8) is indokolja e nézetet, 
melyet a maga részéről helyesnek tart.

Lapidáris rövidséggel tartalmazza e mondát egy XV. századi 
reichenaui papirkéziratnak ezen glossája: Suecia, alias Helvicia, 
inde Helvici, id esi Suetones.

Hogy e monda a XV. század első felében Svájczban magá
ban is nagyon el volt terjedve, bizonyítják Hemmerlin Felixnek, a  
heves zürichi polgárnak, 1436 és 1446 közt De nobilitate et rosti- 
citate czímmel írt és 1450-ben megjelent röpirata, melyben a  
szerző az őskantonok lakóit azon szászoktól származtatja, kik 
Nagy Károly idejében az alpok hágóit Őrizték,4) — és Kiburger 
Eulogius ( f i506) einigeni papnak (a thuni tó mellett) híres füzete, 
Vöm Herkommen dér Schicyzer und Oberhasler, mely a XV. század 
ötvenes vagy hatvanas éveiből való.5)

*) így már Freudenberger Úri el fogta fel a két monda összefüggését 
Guillaume Teli, fable danoise, 1760. ez. híres könyvében.

a) A legkitűnőbbek: E. L. Rochholz, Teli und Gessler in Sage und 
Geschichte, Heilbronn, 1877, 64—82.1., és: Férd. Vetter, Über die Sage von 
dér Herftunft dér Schwyzer und Oberhasler aus Schweden und Frieslandy 
Bern, 1877. Függelékül szerző a •keleti friezek dalát* is közli (1. alább).

3) Svédország neve : Svea-rike, szerinte a. m. Zwé-rike, t. i. két-ország ; 
ezzel pedig azonos Zürich, szerinte eredetileg Zu-rik, Zwe-rike 1

4) Itt is az a nevetséges etymologia, hogy e határőröknek a folyton
dúló harezokban nagyon kellett izzadniok, switten (schwitzen), s innen a nép
neve: Switzer, Switenses.

B) E munkát azelőtt tévesen Fründ János kronistának tulajdonították, 
ki azt 1440-ben irta volna. Feltűnő, hogy még Rochholz is e teljesen téves né
zetet vallja, melyet pedig már Rilliet A. (Les Origines de la Confédération
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Kiburger elbeszélése lett a monda igazi forrásává. Szerinte
— csak a lényeges fővonásokat emelem ki — Cisbertus v. Gisber- 
tus svéd király és Christoffel keleti friez gróf idejében a svédek és 
friezek közt nagy éhség támadt. A király parancsára összehivott 
népgyülés azt határozta, hogy havonként (utóbb, midőn a nyomor 
még nagyobb lesz, hetenként) minden tizedik embernek egész 
házával s összes barmával ki kell vándorolnia. A kivándorlók, 
hatezer svéd és tizenkétszáz friez (nők és gyermekek nélkül), 
összegyűltek, szövetséget kötöttek, elpusztították a környéket s 
lefelé vonulva («wiePlinius derPoet bérichtet»!) a Rajnához értek, 
melynek partján dél felé vándoroltak. Itt Priamus és Peter de 
Mos, két franczia herczeg, útjokat állták. Ekkor a csapat három 
részre oszlott. Vezéreik a svéd Swicerus és Bemus és a friez Wadis- 
laus, ki Hasnis városából (Svéd- és Friezország határán) szárma
zott, voltak. így megverték a négyszer erősebb francziákat. A Raj
nán felfelé haladva a Brochenberg- vagy Frackmundhoz (Pilátus) 
értek Osterrich herczegségben. Ez a föld hasonlított hazájukhoz, 
azért letelepedtek, a mire a Habsburgi grófoktól, kik e tartományt 
bírták, engedélyt nyertek. Swicerus és Remus elfoglalták a tarto
mány déli részét, Wadislaus az északit, melyet szülővárosától 
Haslinak nevezett el. — A krónika második része a legkülönbö
zőbb korokból összehordott és összezavart történeti adatoknak oly 
megmagyarázhatatlan zagyvaléka, hogy kár vele foglalkozni, de 
nem is tartozik kérdésünkhöz. A szerzőnek e történeti mesék 
összefüzé8énél világos czélja, hogy a svájcziaknak nagy szolgála
tait a római császárok harczaiban feltüntesse, a miből azután 
országuk kiváltságos állását a nemet birodalomban kimagyarázza.

A legközelebbi források az obwaldeni Fehér könyv (1467— 
1476), mely a Teli-mondának is fő forrása, és Etterlin Peter mann 
(a XV. század végén), ki egy általános svájczi krónikára (Gemeine 
Schwyzerchronik, melynek tartalma : die Geschichte dér Ostfriesn, 
Swedier und andere, so mitjnen gereisset, und wie Switzer dem 
Lande den Namen Swiz gegeben) hivatkozik, melyet Tschudi is 
említ (Gesta Suitensium). Mind a két forrás egyezik a fent közlött 
elbeszéléssel; csak a szereplők neveiben van némi eltérés. Etterlin 
azonkívül még meséli, hogy midőn a mai Einsiedeln vidékére

Suisse, Basel, 1868, p. 381) megingatott, Báchtold pedig (Bibliothek dlterer 
Schri/lwerlte dér deutschen Schweiz, I. köt. LXX1X. 1.) teljesen megczáfolt.

Philologial Közlöny. YU. 5. 37
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562 HEINRICH GUSZTÁV.

értek, itt mindenütt vadon volt, sehol ház, kivéve egy kis kunyhót, 
melyben egy révész lakott. Innen szándékoztak másnap a tavon 
átmenni, hogy azután a Gotthardon át Róma felé vonúljanak. De 
éjjel oly iszonyú szélvész támadt, hogy nem mehettek tovább. 
Ekkor szemügyre vették az országot s azt találták, hogy nagyon 
hasonlít elhagyott svéd hazájukhoz.1) Azért elhatározták, hogy itt 
letelepednek, a mit, miután a birodalomtól erre engedélyt nyertek, 
rögtön meg is tettek.

E följegyzésekkel a monda be volt fejezve. Schiller is ily alak
ban szövi be drámájába. Későbbi írók ismételve említik a svájcziak 
származását Svédországból, melyet senki komolyan nem utasított 
vissza, ha némelyek a hagyomány egyes adatait kétségbe is vonták. 
E későbbi írók3) feljegyzéseiből fölemlítjük, hogy Meisterlin Zsig- 
mond nürnbergi krónista (1488 körül) a húnoktól származtatja a 
svájcziakat, míg Pirkheimer Wilibald (f 1530) kételkedik a nép 
svéd eredetében. Magnus János, upsalai érsek, az első skandináv 
ember, ki Gothorum Svenonumque História (Roma 1554, németül 
Basel, 1567) ez. müvében e hagyományt, mely szerint a svédek 
egy része az Alpokig vonult: post multos et varioé errores perrene- 
runt ad illa aspera alpium iuga, in quibus nunc eorum posteritas, 
Suetziorum nomen habens, perseverat, terjedelmesen és teljes meg
győződéssel kétségtelen történeti tény gyanánt tárgyalja. Nehány 
évvel később, 1555-ben, I. Gusztáv (Wasa) király egy hivatalos 
edictumhsui hivatkozik a századok előtt Svájczba vándorolt és még 
most is ott élő svédekre.

Tschudi, ki a Teli-monda fejlődésében korszakot alkot, elfo
gadja és közli a hagyományt, csakhogy szerinte a kivándorlás a 
cimberek hadjárata idejében (114. Kr. e.) történt; az uribelieket, 
valószintileg czímerök miatt (bika), a tauriskusoktól származtatja. 
Mind a két véleménye még a jelen században is hívőkre talált, sőt 
a népbe is átment.8)

*) Teli, II, 431. Da besahen sie das Land
Síeli náher uud gewahrten seböne Fülle 
Des Holzes und entdeckten gute Brunnen 
Und meinten, sich im lieben Vaterland 
Zu fínden.

*) Teljesen felsorolja, kivonatolja és méltatja Rochholz id. h. 69—80.
1. és Vetter id. li. 11—13. 1.

8) Főleg Zschokke Henriknek igen népszerű svájczi története utján.
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A legérdekesebbik a későbbi források közül A keleti friezek 
dala (Das Ostfriesenlied dér Oberhasler)t melyről Teli-kiadásom
ban (15—18.1.) szóltam. Bégebben a XVL század elején vagy 
közepe táján keletkezettnek mondták és egy (különben teljesen 
ismeretlen) haslibeli papnak, Bingwaldtnak, tulajdonították. Nyelve 
és tendentiája azonban bizonyítják, hogy a XVII-dik században 
keletkezett.1) Első nyomtatása 1665-ből való. A külföldön első 
kiadását Wirsén Axel Emil eszközölte De Colonia Suecorum in 
Helvetiam deducta (Upsala, 1828) ez. értekezésében. De már Ek 
Jakab, upsalai tanár, is tudott és szólt róla De Colonia Suecorum 
in Helvetiam egressa czímmel 1797-ben megjelent könyvében.

A felhozott adatokból a következőket szabad következ
tetnünk : a)

1. A hagyomány főforrása Kiburgernek Vöm Herkommen dér 
Schwyzer ez. müve, melyen a későbbi följegyzések, közvetve vagy 
közvetlenül, mind alapúinak.

2. De bizonyos, hogy a mondának már Kiburger előtt is 
vannak szórványos és töredékes nyomai.

3. Közvetlenül Kiburger könyvével vagy könyve után a 
monda némely önálóbb részletei (a vezérek eltérő nevei, a kiván
dorlás különböző módja, az átkelés a tón) is tűnnek fel.

E mondával szemben két kérdést kell tisztázni: Először van-e 
e hagyománynak általában történeti alapja ? és másodszor: akár 
van ilyen, akár nincsen, hogyan keletkezett a monda maga ?

Az első kérdésre régebben rend szerint igennel feleltek. Még 
Müller is, ki egy magánlevélben 8) egészen határozottan azt állítja, 
hogy «az egész swéviai és svájczi nép egyáltalában nem északról 
vándorolt be, hanem a legrégibb idők óta itt lakott,* és hogy «a 
gyarmatok, melyekről a régi dalok megemlékeznek, nyelvi és nép- 
ismei tekintetben az alemannoktól semmiben sem különböznek s 
hogy ennek következtében anyaországuk csak a sváb tartomány,

*) Müller János, a híres svájczi történetíró, még azt hitte, hogy e köl
temény «kétségtelenül* azon régi dalokból van fordítva, melyekről Jordán is 
és Paulns Diaconus említést tesznek! — Legjobb kiadását 1. Vetter sokat idé
zett értekezésének függelékében.

*) L. különösen Vetter kitűnő fejtegetéseit, id. h. 15. p kk. 11.
•) *Tohannes von Müller'8 Briefe, Schaöhausen, 1839, III, 261. 1. Roch- 

holznál is, id. li. 80.1.
37-
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legfeljebb Tbüringia lehetett®, — nagy történeti müvében (1786) 
mégis hitelt tulajdonít e hagyománynak, mely a svájczi népnél 
annyira népszerű volt, hogy Brunnenben még 1789-ben államkölt
ségen lefestették a svéd vezéreket, a mint Schwyzbe érkeznek és 
itt letelepednek. Wirsén, ki szintén alaposnak tekintette a mondát, 
a normannoknak IX. századi történeti vándorlásaival próbálta azt 
kapcsolatba hozni. Újabban pl. Rochholz gót, mások, mint Tobler- 
longobard és burgund származást tulajdonítanak a svájczi népnek, 
mig a skandináv történetírók, igy Geiger és Strinnholm,1) a svéd 
származáshoz ragaszkodnak.

Mind e theoriákkal szemben Burckhardt2) bebizonyította, 
hogy a svájczi nép, mint azt már Müller János helyesen tudta, ale- 
mann, azaz tisztán német származású, és ezzel kimutatta, hogy a  
monda minden történeti alapot nélkülöz. E véleményt még magá
nak a mondának keletkezése és más hasonló vagy rokon mondához 
való viszonya is támogatja.

Első pillanatra ugyanis felötlő, hogy a kivándorlásnak azt a 
módját, melyet a svájczi mondában találunk, sok más germán nép
ről is meséli a hagyomány. így Jordanis szerint (Cap. IV.) ki
vándoroltak a gótok Skandináviából, három csapatra osztva, három 
férfiú vezérlete alatt, túlnépesség és éhség következtében. Hasonlót 
beszél Paulus Diaconus és (részben az ő nyomán) Saxo Gram- 
maticus a longobardokról. Skandinávia, a három csapat, az éhség, 
a kivándorlók kisorsolása itt is találhatók. A svábokról a XII. szá
zadban ugyan ilyen hagyomány mesél, csak hogy itt az őshaza 
neve Suevia, az éhség pedig Isten büntetése, mivel a nép még min
dig régi pogány bálványainak áldoz. Ezen hagyomány második 
részét, mely a sváboknak németországi harczait s későbbi hazájuk 
elfoglalását tartalmazza, és melybe a hagyomány a friezeket is bele
vonja, Widukind átruházza a szászokra, Gergely toursi püspök pedig 
a frankokra.8)

564 HEINRICH GUSZTÁV.

x) Geijer, Qeschichte Schwedens, deutsch von Leffler, 1 ,11.1. — Strinn
holm, Wikingszüge, deutsch von Frisch, Hamburg, 1839, I, 190.1.

2) Über die erste deutsche Bevölkerung des Alpengebirgs von J. 
R. Burckhardt: Archív fiir Bchweizerische Geschichte, IV, 1846, 3—116.1.

3) L. a német néptörzsök e kivándorlási mondáiról Vetter tanulmányát
id. h. 17—25. 1. — Müllenhoff Károly értekezését Von dér Herkun/t dér
Schwaben, Hauptféle Zeitschrift für deutsches Alterthumb&n, XVII, 1874.
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A svájczi monda a főbb vonásokban azonos e különböző ha
gyományokkal. Kérdés, kölcsönzés-e ? Valószínűen nem az, mini 
az előbbi mondák egyike sem tekinthető egyszerű kölcsönzésnek, 
mert a közös fővonások mellett igen lényeges pontokban — me
lyekre itt ki nem terjeszkedhetünk — térnek el egymástól. így 
tehát egy közös ősmondát kell föltételeznünk, mely a germánoknak 
Skandináviából való kivándorlásáról mesélt. De azért e mondák 
utóbb, az irodalmi följegyzések közvetítésével, mégis befolyásolták 
egymást s ennek következtében nem egyforma viszonyban állnak 
egymáshoz. A svájczi mondához legközelebb áll a sváb monda, mit 
már a friezeknek szereplése a két hagyományban is bizonyít. Ez annál 
könnyebben érthető, mert hiszen a scájcziak és a svábok (alemannok), 
mint azt már Müller János belátta, eredetileg egy nép, s így igen 
valószínű, hogy a svájczi népDek Skandináviából történt kivándor
lásáról szóló hagyománya a svájczi-sváb, azaz az alemann néptörzs 
legrégibb közös emlékei közé tartozik.1)

Ezen mondával tehát épen úgy vagyunk, mint a Tell-mondá- 
val: közös ősbirtok mind a kettő, melyek idővel mind jobban loka
lizáltalak és végre a XV. században, midőn a svájczi önálló törté
netírás megindúlt, pontosan svájczi viszonyokra alkalmaztattak s 
a történeti eseményekkel jól rosszúl összekapcsoltattak, összhang
zásba hozattak. Arról, mit még Rochholz különben jeles müvében 
állít, hogy e két monda egyenesen Saxo Grammaticusból átvétetett— 
nem tekintve az ily közvetlen irodalmi átvételnek általános valószí
nűtlenségét2) 7— ma már nem szólhatni többé.

De még egy pontról kell szólanunk, mely a svájczi mondának 
a többi jrokon hagyományokkal szemben megkülönböztető főjel
lemvonása : hogy a kivándorlók át nem kelhettek, a vierwaldstdtti tón. 
Hogy ez nem történet, hanem monda, bizonyítja már az az adat

p. 57—71. — XJhland, Schri/ten zűr Geschichte dér Dichtung und Sage 
VIII. 1873. p. 202-249, Wdndersage.

*) A mondában szereplő Svédország az eredeti, de korán érthetetlenné 
lett Suevia tudákos helyettesítése.

*) Sőt ez átvételt egyenesen lehetetlennek kell mondanunk. Saxo ere
deti műve 1514-ben jelent meg először nyomtatásban. Egy alnémet fordítása, 
mely alig jutott valaha Svájczba s melyet itt bizonyára nem értett volna senki, 
már előbb, 1480-ban jelent meg Ltlbeckben. A mondának első svájczi felemlí
tései pedig, mint láttuk, már a XV. század első feléből valók. A későbbi Írókat 
természetesen befolyásolhatta és tényleg befolyásolta Saxo.
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566 HEINRICH GUSZTÁV.

is, h o g y  a kivándorlók a teljesen lakatlan vadonban, hol sem ház, 
sem ember nem volt, révészt találtak, — mi dolga lehetett annak 
itten ? — és hogy egy révész a maga kis csolnakában csak nem szál
líthatott át ötezer férfit s számos nőt meg gyermeket. Különben is 
tudjuk, hogy az Alpok összes hágói közül a gotthardi a legfiatalab- 
bik, mely legkésőbb szolgált átjáróúl.

Már Uhland összehasonlította a mondának ezen részletét a 
níbelungoknak átkelésével a Dunán át és más hasonló elbeszélé
sekkel, melyekben egy elválasztó folyó s annak révésze szerepet 
játszanak, s melyekben az átkeltek rendesen elpusztúlnak. E kü
lönböző hagyományokban a kutatás már régen felismerte a halál 
folyóját és hajóját, a révészben pedig magát a halált; — e fogalmak 
és képek a német mythologiában számtalanszor fordúlnak elő s 
utóbb, az eredeti mythikus jelentés elhomályosúltával, mondákká 
lettek. A mythosz értelme, hogy a folyón átkelők meghalnak. Ez a 
mythosz összekapcsolódott a svájczi hagyományban a kivándorlási 
mondával, — természetesen eredeti mythikus jelentésének teljes 
feledésbe menésével. Ha már most figyelembe veszszük, hogy a 
német mythologia eredeti halálrévésze Odhin vagy Wuotan, ki egy 
másik mythosz szerint a hegyben alszik; hogy ennek mondái átala
kítása Wate, hogy ennek az utóbbinak fiai Wielaad és Eigil, hogy 
Eigilről ugyanazt meséli a hagyomány, a mit Teliről, ki szintén 
nem hal meg, hanem a hegyben alszik, hogy végre Eigil fia, ö r- 
wandil*) kitűnő révész, — rögtön észrevehetjük és nagy merészség 
nélkül következtethetjük, hogy a svájcziak kivándorlása Skandiná
viából, a tón való átkelésről szóló monda és Teli története ősrégi össze- 
függésben állnak egymással, mely összefüggés természetesen a ha
gyományban korán feledésbe ment vagy elhomályosúlt.

A hagyomány egyes elemeinek fejlődése, módosulása, össze- 
forrása oly időben történt, melyből forrásaink egyáltalában nin
csenek s azért e kérdésekre nézve tág tere nyílik az okoskodásnak 
és föltevésnek. E tanulmányok czéljából azonban elég lesz hang
súlyoznunk, hogy a svájcziaknak Svédországból való származása

*) Örwandil vagy Orendel, angolszászul earendel a. m. nyíl. Simrock 
(Deutsche Mythologie, 3. kiad., Bonn, 1869. 243. L) e névből származtatta a 
Teli nevet i s : Orendel, Erendel, Ern-Tell, mely utóbbi névben az elBŐ részt 
cziinnek (Ébren-Teli, ez az Ehren tulajdonnevek előtt régebben igen gya
kori volt és Herrböl származik) nézték s azért idővel mellőzték volna.
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egy régi ősgermán mythoszon alapszik, mely mythoszból, kapcso
latban az alemann néptörzs származási mondájával, két ágban két 
egymással összefüggő, de a hagyományban már korán szétvált 
monda fejlődött: az egyik, mely a régi származási mondát az ale
mann néptörzsnek egy ágára, a svájczi népre, alkalmazta, — a má
sik, mely a Teli-mondában a svájcziak régi történetének legfontosabb 
eseményéhez, a hódító osztrákok ellen folytatott dicső harczokhoz, 
kapcsolódott. Schillert azért ezen szempontból is helyes tapintat 
vezérelte, midőn e két mondát, melyeknek összetartozásáról sej
telme sem lehetett, drámájában mégis, a mennyire ezt müvének 
alakja megengedte, kapcsolatba Hozta egymással.

H ein r ic h  G usztáv .

CATÜLLÜS. XLH.
Ostrom.1)

No rigmusok, jertek, izibe’ mind gyorsan 
Valamennyien vagytok a világon mostan.
E hitvány «lányasszony* bolonddá tart szörnyen 
S vonakodik visszaadni verses könyvem’.
Tűritek ezt ? Nem, nem ! nosza üssünk rajta,
Követeljük vissza, kapjunk vele hajba.
Kérditek, ki légyen ? Az, a ki oly csúnyán 
Szedegeti lábát hegyesen az utczán,
S macska-vigyorgásra húzódik a szája;
Vegyétek hát közre s zudúljatok rája:
• Gyalázatos r ..........   ide most a könyvvel!
Ide aljas r ........... íziben a könyvvel 1*
Még füle dobját se mocczintja reája . . .
Oh czudar teremtés, bordélyok leánya !
De ne gondoljátok még ezt sem elégnek, 
ü a egyéb nem használ, odáig vigyétek,
Hogy szégyenpír üssön ki szemtelen arczán,
S támadjatok rája nagyobb hanggal aztán:
• Gyalázatos r ..........   ide már a könyvvel,
Ide aljas r .......... . íziben a könyvvel!»
Mit sem ér, hiába, rá sem is hederít. . .
Okosabb szerepnek ejtsétek a szerit,
Ha talán nyernétek szép szerivel többet:
• Erényes hajadon! kérnók azt a könyvet!»

Dr. C se n g e m  J ános.

*) Fordításomból kihagytam. Szaklapban inkább helyén van.
Cs. J.
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