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Iphigenia Taurisban. Kiss János fordítása (1832) nem került színre. 
Ford. Gsengeri János. Budapest, Nemzeti Színház 1890. XII. 31. Iphi

genia—Fáy Szeréna, Orestes—Mihályfi, Pylades—Horváth Jenő, Thoas— 
Szacsvay. (V. ö. —ő Bpesti Hirlap 1891.1. 1. Görögök a Nemzeti Színpadon. 
bk. P. Napló u. ott, P. Hirlap u. ott, Silberstein Adolf P. Lloyd u. ott.) 
Budapest, Margitsziget. Szabadtéri előadás a Lafontaine és Goethe Társaság 
rendezésében 1928. VI. 29., VI. 30. és VII, 1. Rendező : Bokor Imre és Boross 
Jenő. Iphigenia—Pogány Irén (Vígszínház), Orestes—Delly Ferenc, Pylades— 
Baló Elemér (Uj Színház), Thoas—Fehér Gyula (Nemzeti Színház), Areas— 
•Sugár Lajos (Belvárosi Színház), (V. ö. Kosztolányi Dezső : P. Hírlap 1928. 
VII. 1. f-r. P. Lloyd 1928. VI. 30.) 

Ford. Babits Mihály. Budapest, Nemzeti Színház. 1930. IX. 19., IX. 
28., X. 1. Rendező Horváth Árpád. Iphigenia—Szabó Margit, Orestes—Abonyi 
Géza, Thoas—Lebotay Árpád, Pylades—Forgách Antal, Arkas—Barthos Gyuia. 
ÍV. ö. Rédey Tivadar: Napkelet 1930. II. 1094—96. 1., Schöpflin Aladár: 
Nyugat 1930. 508—9. 1, Dóczi Jenő : Magyarság 1930. IX. 20. Porzsolt Kál
mán : Pesti Hírlap u. ott. Zoltán Andor: 8 Órai Újság u. ott). Összesen 
7 " s z e r - PÜKÁNSZKYNÉ KÁDÁR JOLÁN. 

TOMPA MIHÁLY ISMERETLEN VERSE 1842-BÖL. 
Azokból az örökre feledésbe merült versekből, melyek oly derűssé 

tették a hajdani kollégiumi életet, egy-egy Csokonai, Tompa szellemének 
jóvoltából, adok egyet közre az alábbiakban. A vers Tompa eredeti kézirata. 
Hűséges falubeli barátja, Hanvay Zoltán, őrizgette sokáig. Ö adta rokonának, 
Lukács Béla országgyűlési képviselőnek. Az ö adományából került e sorok 
írójának birtokába.1 

K o m o l y b e s z é d e k víg- t h e m a felett , a z o k n a k , a k i k é r t e n e k 
nozzá , a 11 -d ik m e g b ő v í t e t t k i a d á s n a k c é l s z e r ű e n m e g s z ű k i -

t e t t 3-dik k i a d á s a . 

Bevezetés. 
1 8 4 2 . T. M. 

Bibor köntös fedezze bátor el, 
Vagy hitvány gúnya fedje tagjaid, 
Fejedelmi várban s pór viskó alatt 
Egyként lejárnak kurta napjaid : 
Ölts bár magadra szőr barát csuhát, 
S a pusztában forgasd az olvasót 
Vagy kancsónál tölts hosszú éjjeket 
Legyen szokásod másutt nyalni sót, 
Hidd el barátom elröpül az év 
És napja mint a gyors agár lefut. 
Két szál deszkát kimér az asztalos 
S más zárja be utánnad a kaput. 
Kezdetben m?m tudom ki szóla, 
Lett a világ mint a motóla, 

1 A vers lehet ugyan Tompáé, noha sem szelleme, sem stílusa nem 
vall rá, valószínűbbnek tartom azonban, hogy Tompa csafc lemásolta vala
milyen ismeretlen szerzöjü kéziratról. Szerk. 

Azóta jár, de össze-vissza, 
Mint aki az eszét megissza, 
A történet végtelen szála 
Keresztjein helyet talála 
S mi gondod ? aki motólál, 
Számítsa meg a pászma mint áll, 
Az élet csak úgy szép, ha tarka 
És ha rövid mint a nyúl farka ! 
Bohóskodjunk, igyunk rá vígan, 
Esténként tíz-húsz tojást hígan, 
Úgy intézvén éltünk folyását, 
Hisszük a test feltámadását. 

De elég legyen ennyi mára 
Gyerünk barátim a themára. 
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TMma. 
Egyszer volt: nem, még semmi aem volt 
Egy hatalmas tyúk kotkodácsolt. 
Lett, s no mi lett? bolondság, nem más 
Mint egy veszett fene nagy tojás, 
E tojásnak neve lön semmi, 
Okos ember nem bírná hinni, 
Ha nem tudná a Bibliából : 
Hogy a világ költ egy tojásból. 
Amint kikölté őfelsége, 
Ég lön! rajt nap, hold, csillag ége, 
Volt egy szép kert két folyó mellett, 
Volt benne minden, ami kellett, 
Ö felsége saját kezével 
A tökmagot ott ülteté el, 
A papmonyú krumpli fajtája, 
Petrezselyem, zeller és zsálya 
A kertnek nagy részét ellepte, 
A tót már akkor is szerette. —• 
Itt hát egy pár perszóna lakott, 
A sürübe' mézet nyalhatott. 
Úgy volt, hogy soha meg nem halnak, 
Vízben sincs jobb dolga a halnak. 
Egyszer mi történt — hát hirtelen ? 
Két angyal pandúr ott benn terem, 
Csak elkezdenek ebattázni 
S hosszú kardjukkal hadarászm. • 
Bíz én nem tudom : mi csínyt tettek, 
Csakhogy ebrúdon kivettettek. 
S a kertet, ők futván világba, 
Zsidónak adták árendába. 

Sok századok innét lefolytak 
És az asszonyok annyit tojtak, 
Hogy a világban alig fért meg, 
Mint szalmaszárban a rozsí'éreg. 
Herkules azon korban éle, 
Ki a vad bikától sem féle. 
S hiszitek, ez "a férfi hadra szállt, 
És ott csőstül szórta a halált? 
De hogy magát a sutra tolta, 
A konyhaszagot ott szagolta, 
Ki láncokat tépett el könnyen : 
Csepüt font, kacagjatok szörnyen. 
Egy látcsőt adok kezetekbe, 
Hogy a múltba tekintsetek be. 
Ott a dicső Trója látjátok? 
Fény és dicsőség néz ott rátok, 
De nézzétek változik a kép, 
Hol a város, hol a harcos nép ? 
Nézzétek a falak rakásit, 
Felettek az enyészet ásit. 

Sámsonnak csókra kedve va!a 
S ki lön tolva feje ablaka ; 
Fájdalom, de igazak ezek, 
Egy hajszálig így történtének. 
Mind ebben az ok asszony vala, 
Mennyi sok rossz történt általa, 

És mégis, óh ojfajult világ ! 
Ne vök angyal ! rózsa, gyöngyvirág l 
A biz ördög! kifestett pokol, 
Amelyben minden jó haldokol. 
Mézes szájokkal és szavokkal 
Csak játszanak a férfiakkal, 
Nem félek úgy a cholerától, 
Török, kutyafejű tatártól, 
Sátán, kísértet- és ördögtől, 
Mint az asszony gyilkos nyelvétől.. 
Kötözzenek ágyú elébe 
Vagy tíz mázsa lőpor fölébe, 
Egy durranás és kínt nem érzek,. 
De amattól holtomig vérzek. 
Van nekem egy zsidó barátom, 
Midőn beszéli, szám is tatom. 
Volt egy szép ringyó Júdeában,. 
Hát Júdás uram Eliában . 
Nem torn hogyan belebolondult-
így lön, hogy a cserágon megfúlta 
Mert ökeme nem szenvedhette, 
Hogy más is jóllakik mellette. 
Zsémbeskedik, a módi rabja, 
Hány helyt övé a férj kalapja ? 
Az megesik olykor-olykor, 
Hogy a gazdasszony vére felforr,. 
Felforr hát, mint mondom vére, 
Uccu a szénvonó nyelére 
És kiütvén a bús förgeteg, 
A házi úr hátán pihen meg, 
Mely minthogy kissé szenes volt,. 
Sokáig ott van a barna folt ; 
Miként a szamár a talyigát, 
Sok szegény férj vonja az igát,. 
Amit egy egész héten keres, 
Az egy fej kötőre is kevés, 
Megfogván az asszonyok.lépé,. 
Ha a szent házasságra lépé, 
Boldogságának vermet ása, 
Nyakán Egyptom tíz csapása,. 
Kell fej kötő, kalap, harisnya, 
Bár jöjjön a koldus tarisznya,. 
Kell hajkefe, tükör, pomádé, 
Mandula, szappan, csukoládé, 
Hát a magyar, átka, a sok li, 
Mopszli, martli, strimpli, kamásli,. 
A nevét is tudná a fene, 
Amit nekik venni kellene. 
Tiszteletes uram csak úgy áll, 
Már csak egy ülőhelyet talál. 
De ott Acteonka szendereg. 
Szép álmát csak nem zavarja meg: 
Pudli urh*, Putri kisasszony, 
Ezért él-hal a nagysás asszony, 
S ha a lábára találsz hágni, 
Tüzet készül érte okádni. 
Midőn látok ily fonákságot, 
Megutálom érte a növilágoL 
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Történt egyszer, hogy sok vendég volt, 
Egyik aludt, másik dorbézolt, 
Egy szónokot kiválasztanak, 
Ki egy szemérmes balladának 
Igéit e képen szavalta» 
A köznép szájtátva hallgatta. 

Leányvár ostroma vagy 
a szüzesség győzelme. 

Comi-tragicumsággal vegyes szo
morújáték. Hely és idő mindenütt 
•és mindig. 

Személyzet. 
Ä. Gavallér 25 éves 
B. Dáma 60 éves 
G. Dáma 15 éves 
A. Fecskefarkú divatfrakkban, ja-

•quemar keztyüben, illatos haj fürtök
kel hajlongva jő s szólni kezd Ohez: 

Jó estvét édes-kedvesem ! 
Ezt az órát régen lesem... 

(Itt aztán egy vidáman pattogó 
részlet 209 verssorban elmondja, hogy 
az úrfi heves szerelmi vallomás után 
meg akarja csókolni a kisasszonyt. 
De Zsuzsika rémülten felsikolt, mire 
nénje szalad csitítani, kedvezőbb 
hangulatra édesgetni és a neki tetsző 
fiatal ember iránt szelídebb bánás
módra példát adni.) 

Zsuzsika ijedelméből néhány sor: 
(Felsikolt) : 
Jaj Istenem-elájulok 
Avagy mérgemben megfúlok, 
Nekem ilyeket mondani, 
Kész volnék vérét ontani. 
Tüz van ! gyilkos ! jaj megölnek ! 
Szűzi számon megfertőznek, 
Keresztyének ! irgalmas ég ! 
Jaj segítség! jaj segítség! 

(B. mosolyogva): 
•Öcsém ! hallgass, eszeden légy, 
Tudod mitől döglik a légy? 
•Soha, soha igy lármázni, 
Esze nélkül csatarázni. 
Ha ez ifjúról ítélek, 
Lásd én minden jót remélek. 
Oyalázat volna nemünket 
És világhírű nevünket 
Mely szánakozóságáról 
És adakozóságáról 
Híres ; akép bemocskolni, 
Kell-e még többet papolni ? 

(B. még hosszan beszél a fiatalos 
örömök kedvességéről, mikor várat
lan fordulat lepi meg a hallgatósá
got. Zsuzsika csípejére tett kézzel 
megvallja, hogy biz ő csak tréfált, 
hiszen az ő szíve is engedékeny. 
A fiatalok karonfogva hagyják el az 
elámuló kedves nénit, s távolról édes
ded hangokon a megnyílt szívek dala 
hallik vissza.. t) 

A «szemérmes ballada» elhang
zása után a költő az előbbi csípős 
hangon folytatja : 

így van ez mi tűrés-tagadás ? 
Ezek ellen nincsen kifogás 
S ha tollam talán vastagot fogott, 
lm megmondom a jámbor okot. 
Éj volt, sötét, mint a kulimáz, 
Sírcsend, körülem a néma ház, 
írtam, de tintám kifogyott már, 
Az ész néha kóborolni jár, 
Tinta helyett eczetet vettem, 
Pedig bolond gombát nem ettem ; 
így tollam, tintám csípőssé lett, 
De hiába csak irnom kellett, 
így van ez ; egyszer a múzsákkal 
Mulatok, máskor Zsuzsikával. 
És bennünk is van ám egy-két ok, 
Hogy így ránk kaptak az asszonyok. 
Nálok nélkül el nem lehetünk, 
Nélkülök félcsizsma életünk ; 
Zajos tengerén életünknek 
Menykö fogói érzetünknek. 
Ha oldalbordánk tapogatjuk, 
Mi őket meg nem tagadhatjuk. 
Csak ne mentegessük magunkat, 
Értök fenjük ki bajuszunkat 

Kivezetés. 
Kinek morálröf van zsebében, 
Rettentőket lát a beszédben 
S anathémát kiált fejemre, 
Tüzes csepüt szegény kezemre. 
Mentségül legyen tudtára 
Én ezt az olyanok számára 
Firkáltam, kik a bohóságon 
Jót nevetnek a rossz világon, 
Akik, ha egy keszeget látnak, 
Nem gondolják tüstént cethalnak 
S ha haragszik vegye eszébe : 
Nem való kis gyermek kezébe ! 
Én pedig pipámat meggyújtom, 
Dévaj pályám tovább nem nyújtom. 

Vége. 
Közli: HEGYALJAI KISS GÉZA. 


