
PROTESTÁNS ISKOLADRÁMÁK. 
Első közlemény. 

Az 1894-ik évnek tavaszán a kunszentmiklósi ev. ref. gym-
nasium a helybeli Tóthfalusy család szíves ajándékából több régi 
becses könyv és kézirat birtokába jutott, melyeket a múlt évszáz-
nak végén és a jelen elején Tóthfalusy József és Virágh Dénes 
urak gyűjtöttek össze. Az ajándék átvételével és rendezésével az 
iskola engemet bízott meg. Ez alkalommal a nagyszámú, de leg
inkább iskolai compendiumokból és tankönyvekből álló kézirat 
között két nyolczadrétben fűzött, elég jó karban lévő könyvecs
kére is akadtam, melyek együttesen hét iskolai színdarabot, illetve 
párbeszédben írott művet tartalmaznak. A darabokat a czímek és 
többszörös szövegközi ráutal ás szerint Patakon és Losonczon a 
diákok játszották »Tekintetre méltó Tiszteletes Népek Urak Asz-
szonyságok szüzek százszor szépek« előtt (Didó Prológusa). Tár
gyaikra világot vetnek a czímek: Phaedra, Pandora, Didó, Turnus, 
Florentina, Naso számkivetése, Thetis és Lieus vetekedése. Csupa 
görög és római nevek az egy Florentinát kivéve. Phaedra és 
Pandora, Didó és Turnus története ismeretesek eléggé, úgyszintén 
Naso számkivetése is. Florentina tartalma pedig nem egyéb, mint 
a Férfi Patrónus és Asszony Patrona vitatkozása a férfi, illetve a 
nő elsőségéről, mihez a czímzett Florentinának csak annyiban van 
köze, hogy ékes szóval lefesti az asszonyok szépségét; a darab 
végén pedig vígalomra hívja fel a férfiakat, kik a nőkről dicsé-
rőleg nyilatkoztak. Thetis és Lieus, avagy a Víz és a Bor szintén 
az elsőségről vetekednek kilencz lapon át. Kicsinysége daczára 
fontos e darab azért, mert a keletkezés vagy leírás idejére dátumot 
ad: »íratott Lossontzon 1793 diebus Canicularibus.« 

A könyvecskék első forgatása meglepett. Protestáns iskola
drámákról a múlt - évszáznak végén egy irodalomtörténet sem 
tudott. írtam Bayer úrnak, a régi színirodalom e jeles ismerőjének 
és ő köszönetre méltó készséggel tudósított, hogy e darabokról 
eddig semmi hír, hogy feltalálásuk valódi nyereség, mert a latin 
enemű színművek mellett magyar nyelven eddig kevés került 
felszínre. 

Irodalomtörténeti Közlemények. IX. 17 
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Négy hosszú éve telt már el felfedezésemnek, de szorgos 
elfoglaltságom mindeddig megakadályozott abban, hogy kötelessé
gemhez híven a színdarabokat az irodalomtörténetnek bemutassam. 
Most imé lerovom tartozásomat. 

A hibásanJ első könyvnek nevezett füzet a 98—251 lapokon 
három iskoladrámát tartalmaz. 

Az első darab Phaedra, czímlapja a következő: 

LOSONCZONN PRODUKÁLT TRAGEDIA2 
AZ FAEDRANAK SZOMORÚ TÖRTÉNETE,3 ANAK OKA S VÉGE. 

Beszéllö Személlyek. 
Prológus Nagyra vágyó 
Thaeseus király Bor-beteg 
Hippolite, király Felesége Szerelem betege 
Hippolitus, kir. Fia Siket ember 
Faedra Himlő helyes 
Phillis. F. Frautzimere Nagy húsú leány 
Fáma Hideglelős 
Négy Consiliarius Iris 
Kapitány Morio 
Három katona Epilógus. 
Diána 
Aesculapius 
Machaon 
Podalirus 
Bolond kevély. 

1 Hogy mért hibásan, meglátjuk később. Ezúttal szólok a könyvek 
külalakjáról. Táblájuk, £11, első levelök ódon divatú színes papírral borított. 
Hogy könyvkötő vagy kereskedő és nem diák kezéből kerültek ki e füzetkék, 
mutatja laikusnak is a vörös tintával befecskendezett sima körülvágás, könyv
kötéshez értőnek pedig a szabályos összefűzés. A papíron az átvágás daczára 
kivehettem a következő vízjegyeket: REGEST MIIL s itt-ott D-féle betű. Az 
egyik füzetnek második levelén, tehát a tulajdonképi könyvnek első lapján középen 
áll e felírás: 1° Könyv, legalján a jobb sarokban Jos. Totfalusy mp. 1 f —. 
A hátlap üres, a következőt pedig Phaedra szomorú történetének személyei fog
lalják el. A másik könyvnél a borítéklevélen (persze a belső lapon) legalul van : 
Jos. Tótfalusi 1 f = s a tulajdonképi első lapon alul a jobb sarokban Il-ik 
könyv. Maga a lap egészben Turnus tragédiájának czímlapja gyanánt szerepel. 
Az 1 f = valamint a Il-ik könyv le vannak húzva többszörösen. Mindkét köny
vecskében a czímlap hátulján már megkezdi a darabot az első szereplő : Prológus. 
Minden lap számozott és vonalzött is, de csak így f g \ A felső kettős vonal 
közé vagy alább az egyesre jön a szereplő neve, az oldalt kettősbe pedig 
a versfők még pedig rím szerint, tehát párrímnél minden második sor első 
betűje stb. Egy kéz írása mindkét kötet, és pedig nagyon g}?akorlott kézé, mely 
azonban a helyesírásban és főleg a mythologiai nevek leírásában nagyon sokszor 
következetlen. 

s A »k« betű kivakarva. 
3 A »te« szótag kimaradt. 
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Az első szereplő Prológus, ki jó metszetű alexandrinokban 
(1—40 sor) így szólítja meg az egybegyűlt közönséget: 

»Urak Aszszonyságok szüzek szép termetek 
Tisztességes hely ez a' hova jöttetek 
Mert még ily királynét tám nem tiszteltetek 
Annyival is inkáb el nem temettetek — — —« 

Azután röviden előadja Phaedrának a szűzies Hippolitus iránt való 
szerelmét, Hippolitus halálát, 

»De ezzel nints vége a Tragédiának 
Mert bár nem kedvezett Teseus fiának 
De kedvében lévén a Nagy Diánának 
Diana s egy Borbély életre hozának.« 

Megemlékezik az orvoshoz jövő betegekről, Phaedra haláláról, s 
végül, mi a színmű eredetére is fényt vet, igy szól : 

»Ezeket tanuljuk mi Deák versekben 
Még is semmi zavart nem tett a szívekben 
Most már elől adjuk magyar beszédekben 
Mint mászor is most is igen tsekéllyekben 

Azért hát kegyesen kérünk halgassatok 
Ne légyen rántzokkal komor az ortzátok 
így illő tisztelet háramlik reátok 
És mászszor többet fog tudni Poétátok.« 

Prológus után Theseus lép fel, ki előbb (41—80) Phaedrához 
fordulva tájékoztatja magáról a közönséget és beszél az amazonok, 
cremioni vadkan, Perifeta, Procustes bojnyiknak s leghosszasabban 
a Minotaurusnak legyőzéséről kellőleg méltányolván Phaedra 
érdemét: 

»Méltó hogy egy király el vegye társának« 

majd Hippolitét (81—84) kér i : 

»Ne légy hát ez okon az én ellenségem 
Hogy Faedra lesz egyik Fele segítségem.« 

Hippolite (85 — 96) elismeri Theseusnak iránta való szerelmét
méltányolja Phaedrának tett igéretét. azonban az országlás örök, 
lése nyugtalanítja. Theseus (97—100) megígéri, hogy Hippoli-
tusra hagyja a trónt, mire Hippolitus (101 —108) háláját fejezi ki, 
mert így »eloszlik szívének titkos kelevénye«. »Theseus — erre — 
Phaedrávai kezet fog«, s holtig való hűséget ígér neki (109—116) : 

»Hogy egyéb nints hátra láthad kedves lélek 
Hanem hogy te nékem, én tenéked éljek.« 

Phaedra is (117—124) örömmel veszi a király kezét, a kiért 
elhagyta hazáját s vén apját : 

17* 
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»Csókold meg én tartom kedves két ortzámat 
Én is meg tsókolom szerelmes mátkámat.« 

Most Morio veszi át (125—130) a szót, kinek olyan Mar-
kalfféle gúnyolódó, hitetlenkedő szerepe van : 

»Meg ály Papa ne hidj annak a Dámának 
Mert ő majd más Legényt választ rudasának 

A Cretai Lányok felette tüzesek 
Nézd tsak a szemei melyen szerelmesek 

Ha te vadászni mégy egykor a mezőre 
Addig majd más kakas ül fel az ülőre.« 

Theseus lehúzatja (131 — 132) s ráveret, de Morio (133—142) 
még sem akar hinni a lánynak, ki megszökik hónából, mer t : 

»Soha szalonna nem lesz a kutyából.« 

Itt minden utalás nélkül jelenet és színtér változás történik. 
Phaedra maga van s Phillis nevű szobalányát (143— 146) így szólítja: 

»Eredj Phillis frissen a király fijához 
Mondjad ne sajnáljon le jönni Faedrához.« 

Phillis mentében (153—4) németül monologizál: 
»Gut, gut ich werde ihn höflich einveitieren. 

Sie känen noch mit ihm genug karousieren« 

A hívásra (155—156) a herczeg mentegeti magát (157—158) : 
»Jaj de a' hajam sints jól fel frisérozva 

Sem pedig a tsizmám nints ki stafirozva,« 

hanem azért elmegy s mint jó fiú megcsókolja Phaedrát, ki ezt 
másra magyarázva igy szól szinte megdöbbenő jóleséssel ( 1 6 0 ) : 

»Érdemetlen vagyok ilyen grátziára.« 

Majd Hippolitus kérdésére (161—2), hogy mi a panasza, kiönti 
keservét (163—170) : 

»Csak remeteségben töltöm életemet. 
Nints ki mulattatna a háznál engemet« 

Hippolitus (171-—174) közömbösen mentegeti apját, kinek sok az 
ellensége, mire Phaedra remélve válaszol: 

»Semmi Hippolitus tsak mi itthon legyünk 

Ha tetszik itt kivül egy séíálást tegyünk.« 
Séta közben Phaedra (179—182) megvallja rejtett tüzét : 

»Én a király fiját felette szeretem 
Meg vidulok ha tsak nevét említhetem 
És hogy életemet vele nem lelhetem 
Kínomat magamban meg nem emészthetem.« 
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Hippolitus (183—186) a maga ártatlanságában naivul így válaszol: 
»Én is a királynét betsülöm s tisztelem 

Minden mulatságom ő benne meg lelem 
Ezt a napot ugyan holtig meg szentelem 
Mert ma jó ízűn fog esni az ételem;« 

és míg Phaedra (187—194) tegnapi sírását emlegeti s magát 
Biblishez, Didóhoz hasonlítgatja, addig Hippolitus (195 — 198) 
hidegen leül pihenni, hogy aztán jobban essék a dolog. Phaedra 
(199 — 202) érzi, hogy nem értik, elfordul búsan: 

»Mást beszél Bodóné midőn a bor ára 
Kéretik nem hajt ő a' Phaedra szavára 
De már nem álhatóm fel teszem chartára 
S magyarán meg mondván adom a szájára.« 

Hippolitus azonban (203—204) már búcsúzik: 

»Adjeu királyné magam komendálom 
Szíves barátságát majd vissza szolgálom.« 

Itt megszakad a jelenet s a következő sorokban (205—6) minden 
átmenet nélkül Phaedra levelet küld szobalányától Hippolituskájá-
nak. Morio látva Phillist a levéllel, ismét kész (207—208) egy 
csipős megjegyzéssel: 

»Talám meg gyuladt a királyné pendele 
Hogy ilyen sietős levele vitele.« 

Phillis átadja (209—210) Hippolitusnak a levelet, melyet (211-272) . 
Hippolitus a közönségnek felolvas s melytől az izzó szerelem 
sovárgásának találó festését itt-ott el nem tagadhatjuk, noha néhány 
ma már ízlést sértő kifejezés is találkozik benne. Szebb részei 
egyébiránt beszéljenek helyettem: 

»Ezt a titkot sem föld sem tenger nem tudja 
A nap is ha mondja hogy tudja hazudja 

Háromszor akartam veled beszélleni 
Háromszor szerelmem neked jelenteni 

De szómat meg fogta a szemérmetesség 
S nyelvem meg kötötte a félelmetesség 

Most már nem szégyenlem neked meg fejteni 
Mivel a szeretet nem tud szégyenleni 

Két ortzád rósái égetnek engemet 
Ezek buzdították fel bennem véremet 

Bár nem akarnám is tégedet szeretlek 
Bár távol vagy tőlem még is Ölelgetlek 

Nem vagyok én kurva ne hidd azt felőlem 
Nem ugrattak még fel senkit is mellölem. 
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Tejében van gyenge szerelem rosája 
Rád gyuladt fel elsőb lángoló fáklyája 

Jupiter Európát midőn meg szerette 
Egy bika formába magát öltöztette 

Te ha bagoly formát vészel is képedre 
Nem bánom tsak juttass engem szerelmedre 

Abban is látom én szemed ragyogványát 
Felette szemeid kettős szivárványát 

Hogy én ezt szeretem én nem vétek vele 
Mert engemet erre szép ortzád emele. 

Ha vasból volna is szívemnek táblája 
Még is által járná két szemed szikrája.« 

Ezután hívja magához éjszakára s vádolja a királyt, hogy Pirithous 
kedvesebb neki két feleségnél. Bűnös szándékát azzal mentegeti, 
hogy a mostohának az árvával semmi_ vérsége nincs. Különben 
is Jupiternek saját testvére a felesége. É s ha megtudnák is — így 
védekezik tovább — : 

»Szabad az Anyának a fiát szeretni 
A Fiúnak sem kel az Annyát meg vetni 

Úgy is ritka példa az a mostohákban 
Hogy gyönyörködjenek a szegény árvákban.« 

Levelét így végzi : 
»Nem vagyok királyné szeretőddé lettem 

Tégedet ölelni kezem készítettem 
Oh kedves Angyalom emészt a fájdalom 

Piros két ortzádat míg körül nem nyalom 
Jőj hát ne mulatóz had félbe munkádat 

Szánd meg kinyai közt síró mostohádat.« 

Hippolitus (273—278) eleinte tépelődik: 

»El vész ha nem megyek élte virágában,« 

majd szeméremérzete fellázad s a »Frajczimert« elkergeti: 
Te szajha loduly ki ilyen szetté vette 

Az Aszszonyodat is hét ördög béllette. 

Most fellép Fáma, hogy szétvigye a legfrisebb hírt. Legelőször 
azonban magáról beszél: 

»Én hír vagyok a föld Anyától születtem 
Szemmel füllel szájjal fel ékesíttettem 
Nem alszom miolta a' világra jöttem 
Mindent tudok látok mert így teremtettem 

A' meg esett dolgot szüntelen nagyítom 
A mi tsak egy újnyi egy ölre tódítom 



PROTESTÁNS ISKOLADRÁMÁK. 263 

Most Faedra királynét hordom minden felé 
Mostoha fiába hogy szeretett belé « stb. 

Ezután újólag átmenet nélkül egyszerre csak Phaedra beszél 
a királyhoz s bepanaszolja Hippolitust, hogy szégyent akart rajta 
tenni (301—306): 

»Lator, Lator, Lator, Ejnye gonosz lélek. 
Azt tudja, hogy kurva vagyok s abba élek 

A' mostoha fiad rá jött az házamra , 

Ha a Frajtzimerem ottben nem lett volna 
A' mostoha rajtam szégyent is tett volna.« 

»Thaeseus elijed« a világ romlottságán (307—310) s Phillistől 
kérdi meg, igaz-e a dolog. Phillis persze Hippolitusra vall (311 —314) 
és daczára Morió intésének (315—318) Theseus az égből mintegy 
oda cseppent tanácsosoknak elpanaszkodja (319—350) képzelt 
gyalázatát s felszólítja őket: 

»Azért mit ítéltek immár ti lássátok 
Hogy pedig a dolgot jobban folytassátok 
Otet élőtökbe vasban hozassátok 
De végre halálra sententziázzátok.« 

Jellemző a történeti érzék hiányára, hogy Hippolitust »vasba 
puska közt viszik« a tanácsosok elé, kik közül az első (351—378) 
erősen kifakad: 

»Itt vagy te országunk meg háborítója 
A szent házasságnak fajtalan rontója 
Hová lett fejednek akkor kogitója — —« 

azután hosszú erkölcsi prédikacziót tart neki s végül nehogy a 
köznép a nagyok rossz példája után induljon »Három golyóbissal« 
agyon lövetésre ítéli. A második tanácsos (379—406) sírva emlé
kezik a dologról, sajnálja Athénét s a halálos ítéletet meggondo
landónak véli, mert Theseus már öreg s másik fia bajosan lesz. 
Más oldalról tekintve a dolgot — így csavarja tovább — a bűnnek 
bűnhődni kell és ha más nem, Jupiter bosszúja bizton eléri a 
bűnöst. Kétkulacsos ítélete tehát a következő: 

És így hát mind egy lesz akár ki büntesse 
Jupiter avagy mi a Tanáts fel vesse 
Tisztit ezek szerént folytassa kövesse 
Vagy meg kegyelmezzen vagy agyon lövesse. 

A harmadik tanácsos (407—434) nagy határozottsággal kéri a 
halálos büntetést, mert — itt felhozza Myrha és Biblis bűnös 
szerelmét — 
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»Ha mi engedjük is Hippolitust élni 
Bizonyommal mondom attól lehet félni 
Minket az Istenek meg fognak ítélni — —« 

A negyedik tanácsos (435—466) ellent nem akar a többinek 
állni, de felhozza Acastusné és Peleus, Potifárné és József törté
netét intő például, hogy: 

Az Aszszonyok sokszor buján szerettenek 
Még meg haragudtak ha meg vettettenek 

Meg lehet hogy Faedra ez Ifjat szerette 
Buja szerelmére ő maga késztette 

Nem kel hát sietni gyászos halálával 
Nem kel gondolni a Faedra haragjával 
Nézzük ha az Ifjú egy kis írásával 
Nam tudnáe magát menteni szavával. 

A tanácsos jó helyen tapogatódzik, de Theseus (467 — 470) hara
gosan ráförmed: 

»A' mit kelmed beszél az tsupa semmiség 
Az én Feleségem tsupa szemérmesség 
Más, az, a Frajtzimer a factumon érte. 
Meg is esküdt rajta; lakoljon hát érte.« 

Most jut szóhoz (471—510) az ártatlanul elítélt fiú. Bevezető 
sorai valóban megindítók: 

»Terjesztvén kezemet az Egek egére 
Esküszöm az erős Istennek nevére 
Soha nem készültem Faedra szerelmére 
Oh Egek ezé az ártatlanság bére!« 

Elmondja azután a látogatásra hivatását, a sétát, a levelet, melynek 
eltépését erősen bánja. Tudja, hogy hiába .beszél s oda fordul 
búcsúra anyjához (449—510), kinek hű szeretetét zokogva köszöni. 
Hippolite (511—530, Ül. 550-ig) Niobehez hasonlítja magát s boldog
nak mondva az anyákat, k»k nem szültek, megátkozza születé
sének, asszonynyá lételének óráját; majd felsír az anyai kétségbe
esés hangján: 

»Nem hágjalak nem hagylak téged ki végezni 
A királynál adig fogok esedezni 
Mig fijam meg nem fog néked kegyelmezni 
Utolsó véremig foglak védelmezni.« 

Beszél, könyörög ezután a királyhoz (531 —550): 
»Kérlek a magasság sok csillagaira 

Gyenge szerelmemnek édes tsókjaira 
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Éljen meg a lelked társad szavaira 
Ne juttass halálom mérges órájira.« 

De az nem hallgat rá s hidegen válaszol (551—554) : 

»A' mit el végeztünk annak meg kel lenni 
A királynénak hát el lehet már menni.« 

A négy tanácsos is hűségesen kontrázván (555—558) a királynak, 
a büntetést végrehajtató jámbor német kapitány így mond senten-
tiát (559—566) : 

»Halli, halli mind a pissiletes fílák. 
Én most meg mondani szomorú nad újság 

Exempli gratios Hippolitus meg folt 
A ki most majd mindárt kolopissal meg hólt 

Mert tsúszik az Anád meleg tunnájába 
A szoba leánod meg kapni szopába 

No hát ne tsinálik kérek ily konosság 
Három flinétával Herbey katonaság.« 

Hippolitus még négy sorban (567—570) erkölcsi tanácsot oszt, 
Hippolite felkiált (571—572) : 

»Már én minek élek — — — — —« 

egy katona elküldi, hogy ne nézze fiának gyászos halálát, »ekkor 
meg lövik« Hippolitust s a kapitány így referál a tanácsnak (Relatio 
in Consilium): 

»Schön aus, es hatt auf link Seit kommen, hatt 
So geschossen gleich ich gefalt Teremtette.« 

Most egyszerre Diánát (577—592) halljuk, ki mint a szüzesség 
és vadászat istenasszonya kedveltjét Hippolitust, Aesculapiussal 
fel akarja támasztatni. Aesculapius (593—600) mindent igér s 
legényeit Podalirust és Machaont patikába küldi : 

»Ti a patikába azomba menyetek 
Lebens essentiát fáinat vegyetek.« 

Azután megkeneti velők (601—602) a halottnak szemét, homlokát 
és fülét, mire Hippolitus az orvosok egy-egy sornyi felkiáltásai 
szerint (603—605) éledni kezd. Hippolite (606—612) ujjong, Diáná
nak örök áldozást fogad s kérdezgeti fiát: 

»Beszéld elől szóval gyászos halálodat 
És halálod után lett állapatodat.« 

Morio is előkerül hitetlenkedésével s gúnyolja Aesculapiust segédeivel 
együt t : 

»Hé könynyü ő kelméknek kopaszt borotválni 
Az élő Emberből elevent tsinálni.« 
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Hippolitus pedig anyja kérdésére válaszolva elmondja (615—630), 
hogy az Elysiumba, a boldog lelkek helyére jutott: 

»Az öröm boldogság ottan véghetetlen,« 
de látta a rettentő kínt és gyötrelmet is, azért óva inti az embereket: 

»Míg időtök vagyon s míg fen ál éltetek 
A halálról gyakran meg emlékezzetek.« 

Ekkor Diána (631—642) szólítja meg Hippolitust, hogy, mivel 
haza élte veszélye nélkül nem mehet, majd ő felhővel betakarva 
Olaszországba viszi s ott Virbius nevet kell felvennie. Hogy pedig 
atyja idővel meg ne ismerje, szeplővel tarkázza meg arczát. Hippo
litus belenyugszik (643—646), mert: 

»Inkáb kel hajtani egy Isten szavára 
Mint az itt bűnhődő Atyára s Anyára.« 

Itt félbenszakad a tulajdonképeni színmű s következik mintegy 
szünetközi időtöltésül Aesculapius szerepeltetése. Ad maiorem populi 
risum — jönnek a különféle betegek. Első a Bolond kevély 
(647—648 és üjra 651—670), ki azt hiszi, hogy feje: 

»Szoros qvartély már is bőv böltsességének« 
s kinek Aesculapius (649—650 és 671—676) azt ajánlja, hogy 
ne fintorgassa orrát, nyakát ne tartsa fenn, a ruházkodást az 
erszényhez szabja s ne harapja tejfellel a kávét. Morio Ítélete 
(677—678) más: 

»Jobb volna baltával ki nyitni a fejét 
Ha terhesé? meg kel nézni agyvelejét.« 

Második a Nagyravágyó (679—694), ki magának — panasza 
szerint — aranyhegyeket ígért, holott nem követte a szép virtu
sokat és már oda jutott, hogy folyton képzelődik: 

»Sokszor hívattatom én Vitz Ispányságra 
Sokszor úgy képzelem hogy Professorságra.« 

Aesculapius reczipéje (695—702) a következő: 
»Az orrod hegyén kel ki venni a véred 

Ha ki telik tőled urak majma ne légy 
A Fajin szarvasnak tagából kis részt végy 

Száz forintot el végy ha véle kínálnak 
Tanító is légy ha arra aplicálnak. 

A harmadik, a Bor beteg (703, 705—712, 715—724, 729—732 
és 735) gyomor- és fejfájásról panaszkodik. Aesculapius eltalálja 
(704, 713—714, 725) az okát és Podalirussal orvosság gyanánt 
tisztavízcseppeket adat be (726 — 728, 733—734, 736—742) a 
betegnek nem kis rémületére: A reczipe is nagyon vízízű: 
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»Nap közben kel tiszta vizet köppentened 
Délben pedig vizes bort kel hörpentened 

A sert mindenkoron igynya jól meg lehet 
Az etzetes neked nagy károkat tehet.« 

Negyediknek, a Szerelem betegének (743—750, 753—754) ezt 
ajánlja Aesculapius, illetve Machaon (751—752, ill. 755—764) : 

»A Jányokat úgy nézd mint egy darab fákat 
A Fonóba ne járj sőt tanuld az ákat 

Ha rád katsint a Jánj köpj annak szemébe 
Ha mosolyog reád súgj egyet fülébe.« 

Ötödik a Siket ember, kinek a Doctorral vagyis Aesculapiussal, 
Podalirussal és Machaonnal (765—792) a következő tréfás pár
beszéde v a n : 

S i k e t E m b e r . 
»Doctor Uram nékem mind a két fülem zúg 

Ha Ló jön sem hallom míg tsak farba nem rúg. 
D o c t o r . 

így siket vóltálé már gyermekkorodban 
Siket. Ónodba mért mennék nints Doctor Ónodban 
Doc. Úgy siketültél meg azután sokára? 
Siket. Sokára kérem ne halaszsza sokára 
Mach. Mi baj érte füled vagy mi veszedelem 
Siket. Telem jó volt tavasz de mit tsinált velem 
Mach. Talám hallottál sok puska ropogását 
Siket. Pogátsát, tsak egyszer küldtek még pogátsát 
Podal. Valami a füled dobját nem sértette 
Siket. Szú ette, nints eszed, inkáb tetű ette 
Podal. Nehéz a siketet igen orvosolni 
Siket. Borsolni nem hagyom kendnek be borsolni 
Mach. Olykor olykor Siket füleid nem dombolt 
Siket. Drombólt hogy véled hogy fül valaha drombólt 
Mach. Ez a siket Ember tsak olyan bolondos 
Siket. Rongyos, mert az Atyám nem igen volt gondos 
Podal. Halgas tsak majd adok néked recipéket 
Siket. Czipéket hogy varnál a fülnek Czipéket 
Aesc. Már nem hal fülibe töltsél orvosságot 
Siket. Meg rágod; de fülem bizony te nem rágod 
Podal. Ej bolond tsak vagy két tseppet töltök bele 
Siket. Bene bene tsak hogy ne töltsd igen tele 

Már úgy tetszik fogok egy kitsint hallani 
Mind a két fülem kezd tsengeni bongani 
Mit kivan az Uram tessék meg mondani. 

A e s c u l a p i u s . 
Mi barátom ingyen szoktunk gyógyítani.« 
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A következő beteg a Himlő helyes. Elmondja, mily szép volt 
egykoron s mivé lett (793—812): 

»Nékem Aesculapi voltak szép ortzáim 
Periumi márványt mutató pofáim 

Voltam a Leányzók egy gyönyörűsége 

Már most mindeneknek lettem nevetsége.« 
Aesculapius (813—820) kenőcsöt ád neki és inti, hogy ne keresse 
a külső ékességet, hanem »a Virtusból a ditsősséget«. 

Hetedik és utolsó előtti a Nevedékeny Leány, ki a czímlapon 
mint Nagy húsú szerepel és a ki (820—824, 828, 833—836) 
arról panaszkodik, hogy mellén két nagy daganatja nőtt, melyek 
tapogatasaba maga is elhűl. Aesculapius (825—827, 829—832) 
tréfásan válaszol: 

»Tapogatod, bizony más is tapogatja 
Azért nő Kriskának ám a daganatja 
Sok Doctor Curálya talám morisgatja« 

A lány mentegetődzik, hogy ő nem olyan szemtelen, 
»De némelyik Doctor olyan Istentelen 
Vagy hívatom vagy nem hozzám jár szüntelen.« 

Aesculapius ezután a nyolczadik beteghez, a Hideg lelőshöz fordul 
(837—838), kit alighanem valami rosszabb tanuló képviselt, mert 
keserves panaszára (839—848) így kérdezi (849): 

»Talám a letzkétől fáj neked a hasad,« 
s midőn a beteg búsan felel (850) : 

»Sokszor az ütlektől a Nadrág is hasad,« 

Aesculapius (851—856) ilyen reczipékkel s regulákkal látja el: 

»Két font hájjal kend meg az oskola falát 
A kutya meg eszi így azonnal ha lát 

Reggel estve mezőn tanuly nagy fel szóval 
Tanítódnak hazudj meszszire hatóval.« 

E hosszas kitérés után (857—880) ismét Phaedra lép élőnkbe, 
kit háborgó, bűntudatos lelke nem hagy nyugodni. Megátkozza 
az emlőt, mely táplálta és a pokol fenekére kívánja magát: 

»Az én bűneimnek nintsen sohol mássá 
Nints Isten az Égben ki ezt meg botsássa.« 

Phillis is ott monologizál (881—888) körülötte, majd asszonyához 
fordul (889—904) s vigasztalja, inti, hogj^ kérje meg a »felette 
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kegyelmes« Jupitert, hátha megbocsatana bűnét, de Phaedra 
elutasítja (905—916) : 

»Nagyob az én bűnöm mint meg botsa ttatnék 
Bár tsak egy heverő kötelet kaphatnék, —•« 

végül átokkal űzi el magától, mint a ki hite mondásával halálba 
dönté Hippolitust. Theseus (917—920) megdöbbenve kérdi nejét, 
mi lelte s ekkor Phaedra (921—924) rövid és hatásos vallomást 
tesz bűnéről : 

»Jaj nagyot vétettem fiad megölettem 
Őtet én szerettem, őtet én késztettem 
Haragra gerjedtem hogy megvettettettem 
Bűnre vetemedtem őt agyon lövettem.« 

Theseus fájdalmában, meglepetésében nem bír szóhoz jutni s helyette 
Morio (925—928) kiáltja feléje diadalmasan: 

»Lám megmontam kurva lesz a Feleséged, 
Mégis igaz szómért érzem keménységed 

Montam, hogy a mely Jány szökik hazájából 
Nem sok jó lesz abból a kutya fajából.« 

Phaedra ezalatt ú g y látszik kötélre kapott s gyorsan végez magával. 
Végső szava (929—930) : 

»Már én minek élek magam felakasztom 
S buja életemnek végét így szakasztom.« 

Fama asszony rögtön előáll (931—934), hogy a friss újsággal 
kedveskedjék: 

»Édes Komám Aszszony vége van Phaedrának 
Kész hóhérja leve ő maga magának 
Bűnös lelke még ben kínlódik testében 
Édes Komám Aszszony nézzék hevenyében.« 

Iris is megérkezik, hogy a haldokló Phaedra lelkét a megillető 
helyre, a pokolba vigye (935—962) s nem mulasztja el, hogy 
magát az elején be ne mutassa s végül ne ajánlja: 

»De az ő életét ti ne kövessétek 
Mert így kel meghalni bizonyai hidjétek.« 

A színdarabot Epilógus (963—1022) zárja be, kinek hatvan 
sorra nyúló mondókájára világot vet a kezdő négy sor : 

»Meg holt a szép Phaedra ím eltemettétek 
Képibe köszönnyük hogy meg tiszteltétek 
De már halva mire tanít megértsétek 
Hogy a temetését el ne felejtsétek.« 

Itt azután inti a házasokat : a férfit, hogy ne a »külső szépség 
kincseit«, hanem »a gyémánt virtust« nézze ; a nőt, hogy esküjéhez 
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hű legyen; a mostohákat, hogy az árvát tisztán szeressék; a 
szűzeket, hogy tisztán éljenek s tűzök ellen Istenhez forduljanak. 
Felhozza Lucretia, Xenocrates, choldighami apáczák és József 
példáját. Ki pedig már elesett, Jézusban bízzék stb. A végszó a 
közönséghez: 

»Valamint kedves volt nálunk személyetek 
Minket tanulókat szint úgy szeressetek.« 

A második iskoladráma: Pandorának Históriája már Patakon 
került színre. Czímlapja: 

PATAKONN PRODUCALTATOTT TRAGÉDIA » 
PANDORÁNAK HISTÓRIÁJA SÁROSINAK TÖRTÉNETE. 

Jádszó-Személlyek. 
Prológus Themis 
Epimetheus Aesculapíus 
Prometheus Nagyra vágyódásnak betege. 
Pallás Részeges Ember 
Sárosi Podalirus 
Hebe Machaon 
Mercurius Szerelem betege 
Jupiter Lots fets Ember 
Clotho Fél szemű 
Lachesis Aszszony kinek fia meg holt. 
Atropos Hyacinthus 
Vulcanus Vad-musa. 
Pandora Morio. 
10. Geniusok Epilógus. 
Astrea 

A darabot szintén Prológus (1—8) nyitja meg, de a helyett 
hogy — mint szokása — szólna a színmű tárgyáról, felkiált: 

Mitsoda nagy roppant felgyűlt sokaságot 
Látok én ? szemlélni jöttetek újságot ? 
Ha ugy van indítunk egy kis mulatságot 
Űzzük ki Testünkből Téli lankadságot! 

Azután csendet kér és igéri, hogy, ha az állást megunják, táncz 
is lesz, majd hegedültet. Prológus után egyszerre Prometheusnál 
vagyunk, kihez Epimetheus (8—9 és 13—20) köszönt be, mert 
meghallotta, hogy bátyja sárból embert készített. Prometheus 
(11—12 és 21—24) bemutatja művét, de sajnálja, hogy az »emberi 
ízekbe« »életet s érzékenységeket« önteni nem képes. Epimetheus 

1 A »k« betű az eredetiben kivakarva. 
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(25—30) szinte megdöbben a »szép Legénykétől« és attól tart, 
hogy nem lesz jó belőle. Prometheus (31—40) felel érte, hogy 
nála nem éri sérelem, aztán az égre sóhajt: 

»Oh Istenek e sár művet né bántsátok 
Ne érje ezt, véle engem is az átok.« 

Beszéde közben Pallast látja jönni, kit »teste járásáról« felismer. 
Pallas (41—45) bemutatja magát, elmondja hogy ő oszt bölcse-
séget s adott Prometheusnak is, majd azt kérdezi: 

»De valyon mit akarsz ez tsinos leplekkel« 
Prometheus: 

»Egy Embert készítek; s be fedem ezekkel« 
Pallas inti, ne tréfáljon, hiszen ugy sem tudja lélekkel felruházni. 
Prometheus (49—52) megvallja tehetetlenségét és kéri Pallast, 
adjon művébe életet. Pallas (53—60) azt feleli, hogy lelket csak 
Jupiter teremthet, de bölcseséggel és sok más ajándékkal majd 
megáldja művét. Különben azt is megígéri, hogy felviszi Prometheust 
az égbe, a hol, a miben tud. segítségére lesz. Prometheus (65—68) 
ráadja fejét e nagy vállalkozásra s addig, míg visszajön, művét 
Epimetheus lelkér eköti. Epimetheus (69—72) a megbízást elvállalja 
s egyűttal kéri testvérét, izenje meg, ha Istenné válnék. Ha pedig 
bátyja pokolba jutna vakmerőségéért, az esetben Pallastól vár 
tudósítást. Hogy elmentek, Epimetheus magában (73—104) mérle
geli Prometheus tettének lehető következményeit s oda jut, hogy 
Jupiternek, a ki minden lehető módon igyekszik szaporítani az 
emberi nemet — itt felhozza Danáét, Európát és Lédát — nem 
igen tetszhetik ez a másfajta szaporítás: 

»Bizony ha Jupiter meg tudja mérgébe. 
Egy rosdás ménykövet tsap az ő fejébe« 

Alig végzi magánbeszédét az Öcscs, Prometheus (105) már 
az égből lerobbanva így kiált: 

»Félre! félre! a' szép nap tüzet loptam el.« 
Sárosi — ezt a nevet kapja az űjdongyúrt ember — rögtön 
prüszkölni kezd s Prometheus (106 — 108) prositot kíván megéledt 
művének, mely megmozdul és lábra kel. Epimetheus (109—112) 
fülön csipi Sárosit: 

»Botsás tsak egy hangot ha lehet barátom 
Mert adig füledet én el nem botsátom.« 

Sárosi (113— 116) csakugyan megszólal : 
»Ki vagyok magamat nem tudom hol vettem 

Miképen kiáltok és miképen lettem 
De kik seregletek itt enyin mellettem 
És ti ki népei vagytok környülöttem.« 
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Prometheus és Epimetheus (117—124) felváltva iparkodnak fel
világosításán, de »A tserép Caputban még gyenge az elme« és 
Prometheus elvezeti. 

A következő jelenet már az égben játszik. Hebe (125—127) 
kérdi Mercuriustól, merre van Jupiter. Mercur (128) nem tud róla, 
de imé jön maga az istenek atyja. Bősz haragjában (129—144) 
mennykővel fenyegeti a gonosz embereket s Mercuriusnak meg
parancsolja, hogy hívja elő a Párkákat, mert: 

»Többet már nem fonnak többet nem dolgoznak 
Pászma olvasásba már nem fáradoznak 
Az edig font tzérnák mind el szakadoznak 
Most élő emberek mind meg haláloznak.« 

Hebe (145—148) kérdezi az elbúsúlás okát s nektárral kínálja, 
ha csendesíthetné. Jupiternek (149-—150) azonban nektár sem kell 
most, mert noha szomjat olt, »Le nem tsillapítja de a boszszúságot«. 
Mercurius (151 —152) e közben már jön a három asszonysággal 
s Jupiter (153—156) elmondja szándékát a Párkáknak. Clotho 
(157—160) rettenetes dolognak találja a parancsot, mire Jupiter 
(161—180) elő sorolja, milyen gonoszok az emberek: 

»A széles világot mind körül járkáltam 
Annak minden szegit lyukát meg visgáltam 
A Lakosokat mind gonoszban találtam 
Nints az Isteneknek semmi betsületi 

Nőttön nő a hiba a bűn szaporodik 

Fordulék Licaon király udvarába 
Ember húst pergelnek ebbe a konyhába.« 

Esküszik a Styxre, hogy pestist küld a földre és Lachesistol kéri 
a fonalat, de Lachesis könyörög (181—194), változtassa meg 
szándékát, inkább ő majd nyomort okozó csomókat köt fonalán 
vagy szomorú napokat előidéző fekete festékbe mártja. Jupiter 
(195—196) nem enged. Clotho (197—202) már csak azért esd, 
hogy a gúzsaján levő kevés szöszt engedje lesodrani, de Atropos 
(203—204) közbeszól: 

»Nem lehet e dolgot már elfordítani 
Meg ál a mit szokott Jupiter mondani.« 

Lachesis tehát (205—206) motoriáját nyitja, Jupiter (207) parancsol 
Atroposnak s ennek szavaival (208—219) meg kezdődik a szörnyű 
munka: 

»Nyíljatok meg sírok kripták meg nyíljatok 
Temetőre Vének s Ifjak tóduljatok 
Férfiak, rósaszín szüzek mozduljatok 
Sort fogott a nem várt halál ti rajtatok.« 
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Jupiter azonban (220—231) csakhamar megelégli a pusztulást: 
»Tartok tőle hogy ha mind sirba szállítom 

Azzal tsak a Plútó népit szaporítom« 
s Mercurnak parancsot ad, hogy a megholtak lelkeit költöztesse 
nyugodalomba. Mercurius (232) eltűnik s jő Pallas (233—234), 
ki azt hiszi, hogy Jupiter Prometheusnak félrevezetéséért haragszik, 
de Jupiter (235) nem is tud a dologról. Pallas erre (236—244) 
megvallja, hogy ő kedvelvén Prometheust felemelte az égbe, de 
az visszaélt bizalmával, mert a nap égő szekerénél botját meg
nyújtotta s azzal a földre leszaladt. Jupiter (245—248) közbevág; 

Ez hát oka hogy a napfény setétedik 

De hát ez a tolvaj mire törekedik. 
Pallas most (249—256) elmondja, hogy: 

»A Japet bölts Fia Jupiter trutzára 
És minden Istennek méltó boszújára 
A Sarat kinyomja Emberi formára 
Lopott égi tűzzel állítja lábára.« 

Jupiter (257—260) meg akarja mutatni, hogy ő az ég és föld 
ura s Mercuriussal Vulcanust hívatja, ki rögtön meg is jelen 
(262—264) munkás ruhájában. Jupiter megparancsolja (265—268) 
neki, hogy vasból vagy sárból »mennél hamaréb« kalapáljon »egy 
gyönyörű Aszonyt«. Vulcanus válasza (269—276): 

»Még az sem tréfa ám hogy Aszonyt dolgozzam 

Sok idő kel ára hogy azt ki majmozzam 

De tsak ugyan mihelyt műhelyembe hágok 
A' híréért egyet majd remekbe vágok.« 

Itt a nélkül, hogy említve volna Vulcanus elmenetele, visszajövése, 
a kovácsok istenének jelentése előtt (277—278) laconice áll e szó: 
»meg van«. Jupiter (279—280) az asszonyt magához hívja, meg
áldja s Pandora nevet ád neki, mit az (281—282) megköszön. 
Aztán Pallast szólítja fel az ég ura (283—284): 

»Önts szivébe Pallás igaz böltsességet 
Az el hitetésre való tehetséget.« 

Pallas (285—288) megteszi és Jupiter elküldi Pandorát (289 — 300) 
»tele pixissel« és ily szókkal: 

»Menj el Scithianak fagyos vidékére 
Ottan fogsz akadni Japes nemzetére 

Ezt az ajándékot vid kísértésére 
Irodalomtörténeti Közlemények. IX. 18 
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Nyavalyák zárattak ez kis Skatulykába 

Reménység fél holtan fekszik az allyába.« 
Pandora (301—307) szabadkozik, hogy adja át, mikor őt nem 
ismerik s a helyet sem tudja, hova vigye, de a következő perez -
ben már Prometbeussal beszél (309—312). Prometheus (313—314) 
üjra embert szabdal s Pandora át adná neki (315—316) »a 
piksist«, de Prometheus (317—320) nem veszi el, mert sáros a 
keze s kéri Pandorát, nyissa fel ő maga: 

»Ved fel a' fedelét mert én nem illetem 
Nem tudom mi adig meg se köszönhetem.« 

Pandora (321—322) húzódozik és Prometheus (323—324) észre
veszi a csalárdságot: 

»Aspisi szemeim be látnak mellyékben 
Furt tőlem: másokat meg tsalhatsz könynyebben« 

Pandora (325—328) durvának, gyanakodónak nevezi Prometheust 
és tőle Epimetheushoz fordul (329—332), kit csakugyan lépre 
visz s a pixisből a sok »madár pestis« kiszáll (333—344). Mig 
Epimetheus megcsalatásán siránkozik s a leányt és tolvaj bátyját 
átkozza, megjelenik Mercurius (345—352), hogy Prometheust 
megkötözze és a Caucasushoz lánczolja. Epimetheus ezzel nem is 
törődik, csak arra kéri (353—356) Mercurt, mondja meg, mit 
jelent a sok elszállt madár. Mercurius megmagyarázza, a mit 
már fentebb Epimetheus is tudott s hozzá teszi, hogy mindennek 
oka Prometheus, mert embert formált s égi tüzet lopott. Aztán 
megy, hogy »kínja helyét« megmutassa rabjának. Epimetheus 
(369—384) búsul, de nem bátyján, hanem azon, hogy az emberek 
most majd őt tartják minden baj okának s bujdokolni készül. 

A következő jelenet ismét az égben játszik. Jupiter (385—-392) 
Mercurt szólítja, hogy hívja elő a Geniusokat, kikkel a romlott 
embereket akarja megjavítani. A Geniusok megjelennek és párrímes 
adonisi strophákban (393—400) dicsőítik Jupitert: 

»Jupiter földet s az Eget ki bírod 
Menykővel fénylik kinek a' job karod 
Királyi páltzád kezeden van balrúi 

Ékes is attúl stb.« 
Az ég ura Pallast hívja fel, hogy adja tudtára a Geniusoknak, 
»mi légyen az Istennek tetszése« (401—402). Pallas (402—420) 
megjelöli az egyes geniusoknak szerepkörét s mindnyájukra 
ráparancsol, hogy szedjék rendbe a világot. Itt következnek aztán 
a geniusok hosszas elmélkedései. Először szól a Kegyesség Geniusa 
(421—460): a gonosz emberek és papok színes voltáról, azután 
az Igazságé (461—484) az igaz bírák és emberek kevés számáról. 
A Mértékletesség Geniusa (485—516) a Fabiusokat, Fabriciusokat, 
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Curtiusokat és Lentulusokat emlegeti, kik babon, répán, sós kenyéren, 
lencsén éltek,, most pedig: 

»Sok a Compania hol bőven boroznak 
Bachusnak, Ceresnek, Venusnak áldoznak.« 

A Szüzesség Geniusa (517—552) a mai kor romlottságát festi 
és felhozakodik Peleus, Hippolitus, Bellerophon, Lucretia példáival. 
A Böltsességé is (553—588) panaszkodik, hogy mindenki bölcsnek 
tartja magát s felemlíti a magát dicsérő Astidamást. Az Emberség 
Geniusa (589—616) szerint az emberek: 

»Nem férnek bőrökben; ennek szép példája 
A' magát fel fúvó Esopus békája.« 

Icarus is csak későn ismerte be elbizakodottságát. Az adakozás 
Geniusa után (617—628): 

»Számos a Sugori sok a Törvény Lélek 
Az aranyos Gangest meríted ki vélek« 

a Békességtűrésé beszél (629—644): 
»Kevés tanítványra Seneca akadna.« 

Az Irgalmasság Geniusa (645—664) Lycaont hozza fel, de szerinte 
vannak számosan: 

»Most is, kik Farkas bőrt méltán hordanának,« 
aztán így folytatja: 

»A' Perpátra Szomszéd támad szomszédjára 
A' durva Atyafi az Attyafiára 
A' dérdur Feleség javai az Urára 
Amaz ere, amaz fenekedik ára« 

Végül az Egyesség Geniusa (665—684) szól az emberi 
szív kitanulhatatlansagarol és Momussal sajnálja, hogy nincs ablak 
az emberi keblen, majd a sok rósz barátról tesz említést. 

Ezek után Astrea (685—700), ki ott hagyta szintén a földet, 
kéri az »apró isteneket«, hogy menjenek és orvosolják, »a nag}' 
veszettséget«. Aztán Jupiterhez fordul, hogy engesztelődjék és 
Themishez, hogy szálljon le vele újra. Themis (701—712), bár 
nincs követője már, mert csak a rossz prókátorok maradtak meg, 
ráadja fejét a szent fáradságra, ha Jupiter is irgalmas lesz és a 
pestist megszünteti. Jupiter (713—716) megenged a nyájas kérésre 
és Hébével (717—720) nektárt köszöntet rajok. Jupiter ezután 
(721—727) újólag Mercurt bizza meg azzal, hogy menjen Phoebus-
hoz, illetve fiához Aesculapiushoz s ennek segédeihez Machaonhoz 
és Podalirushoz, készítsenek szereket és gyógyítsák a betegeket. 
Mercurius (728) elmegy s miután ismét felhangzik a geniusok 
adonisi strophás indulója (729—735), megjelenik Aesculapius és 
felhívja a betegeket, hogjr hozzá jöjjenek (736—739). Es előáll 

18* 
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itt is, mint Phaedrában, először a Nagyravágyó (740—763), még 
bővebben beszélve, mint előbb (16 : 28). A reczept ugyanaz, 
csakhogy itt Aesculapius helyett Machaon mondja el a felét 
(764—773). Aesculapiusnak első kérdése a Részeghez, illetőleg 
Bor beteghez (773—776) s annak első válasza (777—785) más 
és bővebb, de már a második kérdés (786—787) és a válasz 
(788—797) egy és ugyanaz. Podalirus beszéde marad (799—801), 
de a részegé (802—810) négy sorról kilenczre bővül. A végén 
Podalirus is másit (811 —817) egy kissé. A Szerelem betege is 
megbővíti (818—837) nyolcz soros panaszát húszra. Aesculapius 
válasza (838—839) marad, de már a Szerelmes felelete (840—845) 
kettőről hatra, Machaoné (846—859) tízről tizennégyre bővül. A 
Siket helyett új alak mulattat: a Lots fets Ember (860—863): 

»Meg dagatt a nyelvem nézzék kigyelmetek 

Alig fordul a szám alig beszélhetek 
Noha én lotsogni máskép sem szeretek.« 

Machaon (864—875) kivetteti a nyelvét s felkiált: 

»Jaj de utálatos rágja meg a féreg 
Egészlen el fojtá a fekete méreg 
Olyam tsuda mint a Csizmadia kéreg.« 

Az orvosság sem mindennapi: 

»Egy éles ráspóval meg kel simítani 
S egy hegyes vas szeggel ki kel lyukasztani 

Tíz nap nem szabad lesz ezután szóllani.» 

A Lots-fets megijed a tíz naptól, de az orvosságtól is; gyengébb 
szert kér (876—879). Machaon (880—882 és 888—891) nem 
ijesztgeti tovább: 

»Vesd ki a Válladra fél singes nyelvedet 
Majd enyhítem egy két tseppel sérelmedet.« 

aztán elindítja sebes kerekét és a Lots-fets olyan formán madár-
nyelveskedik, mint Jókai Mór az Egész az északi pólusig ez. 
művében (892—898): 

»Barbara, Cergere Dirgira, Forgóra, Gurgura Körgő 
Largara, Mérgére, Nirgira, Porgora, Rurgura Sörgő 
Targara • Xergere, Zirgira Jorgora, Vurgura Zörgő 

Jól forog a nyelvem ügyé Pajtás Peti 
Mikor Doctor Uram borral kenegeti 
A meg gyógyításnak árrát eb fizeti 
Dítséreteteket nyelvem ki hirdeti.« 
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Machaonnak (899—902) kell ráijeszteni utoljára, hogy, ha még 
egyszer baj lesz, kivágják a nyelvét. Utána Fél-szemű következik 
a Phaedrabeli Himlőhelyes helyett (903—914), ki egy szál kardra 
menve elveszte egyik szemét. Podalirus (915—916) megkeni, hogy 
lásson s egyúttal jó tanácsokat is ád neki (919-922). A betegek 
sorát egy »Asszony, kinek lia megholt« zárja be. Keservesen 
panaszkodik, hogy, noha mint Niobe nem kevélykedett, mégis 
elvette a halál az ő egyetlen egyét (923—934). Aesculapius 
(935—942) a holtat eléhozatja, legényeivel (943—947) megkeneti 
s a fiú felébred. Az asszony örül (948—954) és a túlvilágra 
épen olyan kíváncsi, mint Phaedrában Hippolite. Hyacinthus is, a 
megéledett fiú épen úgy beszél itt (955 — 970), miként fentebb 
Hippolitus. Ezután Aesculapius (971—974) nem gyógyít tovább, 
mert már este van. 

Az Epilógus előtt, a mint látszik, csupa mulatságból a Vad 
Musa lép színre, ki ékes rímekkel imígy »versifikál« (975—1002): 

Mondják hogy sok arany volt Americába 
Czifra szár, tsutora kel tajték Pipába 
Minek meleg bunda a meleg szobába 
Sok hartsát és vizát fognak a Dunába 

és így tovább, főleg a végén póriasán. Morio is kedves személy, 
mert újra megjelenik egy egészen népies izű dallal (1003—1006): 

»Fel akarnék házasodni, De nem tudok kit el venni 
Eb a lábú nagy Lányai, nem akarnak hozzám jönni 

Már a Kriskát meg kérettem, Da tőle kosarat nyertem 
Nints kurási nints parúgel, Jó Kriska te úgy fogyói el.« 

Megszólal végre a Epilógus is (1007—1014): 
»Vége van mindennek már el oszoljatok 

Nem kívánjuk hogy ti nékünk tapsoljatok 
Sőt hogy békességes tűréssel voltatok 
Köszönyük tsak rólunk roszszul ne szóljatok. 

Ha volt valakinek valami vétsége 
Meg engedheti a nézők szívessége 
A kiknek ha itten volt gyönyörűsége 
A Fáradságunknak kívánt vége, Vége.« 

A harmadik darabot már ismét Losonczon adták elő. Czimlapja \ 

LOSONCZONN PRODUCÁLT TRAGÉDIA1 

DIDÓNAK ENEAS MIATT LETT SZOMORÚ TÖRTÉNETE. 
Beszéllő Személlyek. 

Prológus. Jupiter 
Didó. Mercurius 

1 A »k« betű kivakarva. 
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Nánika, a Didó ötstse Cloanthus Eneas Vitéze. 
Juno. Eneas. 
Venus. Barcae. a Dajka 
Fama. hir. Iris 
Járbás király Epilógus 
Satyra 

Prológus (1—20) megszólítván a közönséget: 
»Tekintetre méltó Tiszteletes Népek 

Urak Aszszonyságok szüzek százszor szépek 
A' szívet a' szemet meg ragasztó lépek« 

röviden utal a darab meséjére, melyet el szándékoznak mondani, 
ha figyelmetességet nyernek, 

»A' mely eránt már is nyertünk reménységet 
Erezvén mászor is ezen szívességet.« 

A valódi szereplők közül először is a hősnő, Didó lép élőnkbe 
Nánival, kit hexameterekben (21—39) tudósít az idegen vendég, 
a trójai vezér iránt érzett vonzalmáról. Aeneassal, ha fogadása 
nem tiltaná, ha a páros szép élet előtte már unalmas nem volna, 
kész lenne magát Didó próbára kitenni, de végül esküdözik : 

»Engem elébb élvén e föld üregébe temessen 
Avagy ménykővel Jupiter pokol öblibe sújtson 
Mintsem szűz koszorúm meg bántsam s földre tapadjam.« 

Náni (40—69) középrímű distichonnal felel vissza: 
»Angyalom egy Néném örömest érted ma le tenném 

Életemet; hát már így leszel árva madár« 
Vigasztalja, hogy enyhüljön bánata; kár lenne szép koszorújának 
porba dűlni egy holtért, ki rá keveset ügyel már. Ha Járbást elútasítá 
is, ne űzze el Aeneast, kit — úgy látszik — a Fatom hajtott 
ide. Üssön vendégséget, hajóépítés és rossz idő ürügye alatt tartsa 
vissza a trójai népet, mely a tyrusival nagygyá fogja tenni a várost. 

A következő sorokban (70—73) Satyra beszél, kinek szerepe 
ugyanaz, a mi az előbbi két színműben Morióé volt: jó magyaros 
izű közmondásokkal felvillanyozni a közönséget. íme közbeszólása 
a maga egészében: 

»Aeneáska lenni szeretnék most én is 
Meg nyalja ám a sót a ketske ha vén is 

Csak Papot Barátot magam vőfély leszek 
De eléb e platzon egy fordulást teszek.« 

Juno (74—89) látva Didó vergődését eleinte kissé gúnyosan: 
»Már ez deli dolog ugyan tsak prédára 

Kaptatok kerülvén Didó szegény pára 
Két tsalárd Istennek megfogó horgára«, 
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majd később engesztelő hangon szólítja meg Venust, hogy békül
jenek ki, Didót vegye el Aeneas s ő a tyrusiakat jegyben adja néki. 

Venus (90—105) rimes adonisi szakban fejezi ki megelége
dését s egyúttal kétségét is a dologról, mert Jupiter azt nem akarja 
s kéri Júnót, vegye rá férjét: 

»Hogy ezen két Nemzetet egyesítstse 
És örömmel fényes egét derítse 
Engedek Juno te kegyes szavadnak 

S helyt adok annak.« 
Juno büszkén válaszol (106—125): 

»Én gondom a meg lásd hogy e dolog jóra 
Ütki, tsak egészlen bízzad azt Junora« 

s azzal elmondja tervét. A holnapi vadászaton jeges záport bocsát 
reájok. Didó Aeneással egy barlangban össze fog találkozni, a hol, 
midőn szárítkoznak, ő is megjelen, és ha már Venus sem tör ellenek: 

»Általam úgy lesznek rendelve mindenek 
E' két szerelmesek hogy öszve keljenek.« 

A következő szereplő, a Hír (126—151) már a dolog meg
történtéről értesít. Először azonban elmondja 13 sorban, ki ő s 
milyen a természete. 

»Szint anyit hazudok valaményiszer ejtek igaz szót« 

aztán szól a jeles újságról, de nem hexameterben, mint előbb, ha
nem alexandrinban, melyet a gúnyhoz illőbbnek talál: 

»Egy furtsa Gavallér jött a' minapába 
Trójából Carthágo híres városába 
Kinek nintsen párja egész Líbiába 
Belé is szeretett Didó valójába 

Vadászni mentek ki ma is a berkekbe 
De a' szélvész miatt igyekezetekbe 
Nem boldogulhatván ketten egy rejtekbe 
Mulatnak; ki tudja mi van a szívekbe«, 

végül Járbáshoz siet. 
Járbás a dolgot megtudván gyors menetű dactylusi sorokban 

(152—179) panaszkodik Jupiternek a rajta esett csúfságról s a 
jövevény szerencséjéről, kinek Latium nem jut már eszébe: 

Mert vagyon élte világ közepében 
Most is ölelgeti karja Galambját 

Csók özönével is öntözi rabját.« 
azután felsóhajt: 

Áldozom én teneked ! de mi haszna 
Az ! hogy elődbe jövék ma panaszra.« 
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Satyra itt is bekukkan, hogy egy gúnyos megjegyzést kocz-
káztasson (180—181): 

»A' hír harang Jarbást hogy be kolompozta 
Az ő tsendes szívét mely haragba hozta« 

Jupiter (182—200) megindulva Jarbás kérésén, gördülékeny 
hexameterben (a diaeresis helyén két vonással) ád parancsot Mer-
curiusnak : 

»Postám ály elől egybe »Ved szárnyas kalapotskád 
Szárnyas strimflideí öltsd fel »Légyen páltza kezedbe 
Ulj a' szél szekerére »Nyargalván vigyed ez hírt 
Eneus Generálnak — — — — — — 

Lóduljon s ne henyéljen »Immár semmi fejében 
Szálljon pontba hajókra »Mennyen Romai földre 

* 

Ezzel eregy szaporán; kereken szavamat neki mond meg.« 

Mercurius (201—212) a később Himfy által elhíresült 15-ös vers
sorokkal adja tudtára Aeneasnak Jupiter üzenetét: 

»Háti itt kellé Eneasnak szerelmek közt tölteni 
A' szép időt; s a Dámának szép várost építeni« 

s inti, hogy, ha már ő megveti is jövendő boldogságát, tekintsen 
Ascaniusra, kinek számára »tartatik Róma vára.« Most azt várnók, 
hogy Aeneas felel az égi küldött szavaira, de a hős elnémul, hall
gat (obmutuit amens Verg.) s helyette Vitéz Cioanthus lép elő 
beszélni (213—236), ki mintegy szemlélve Aeneas megütődését, 
zavarát és későbbi cselekvését, alexandrinokban így tudósít ben
nünket : 

Bezzeg meg szeppent most a Trója Vezére 

Fel nem tudja magát ez egybe találni 
Mint keljen jó módal Didótól meg válni. 

Mnestheus Sergestus vitézit hívatja 
Hát titkon magához s mi az akaratja 
Ezeknek titkosan ki nyilatkoztatja 

Mindjárt a hajókat meg fodoztassátok 

Didó királynétól ki szököm hozzátok 
El evezzünk innen bár huljon az átok.« 

A következő pillanatban már Didó szól (237—262) Aeneas
hoz, ki honnan-honnan nem, de tudja, hogy kedvese szökni akar: 
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»Hát ily szörnyű gonoszt forralé ellenem 
Szíved hogy szökevény módra hitetlenen 

El hagy — — — — — — — —« 

Említi a félős, bizonytalan jövőt: 

»Éppen nem haza mégy lesz idegen helyed 
Rómában nem akad hajtani hol fejed«, 

itt pedig: 
»A' gyengés szerelem 'senge virágai 

Didó mézzel elegy sokszori tsókjai« 
várják. Majd felkiált a szenvedély hevével: 

»— — — — — — bár Pokol el bomol 
E' minket kötöző lántz soha sem romol.« 

majd szemrehányólag fordul újra hozzá. Fél magára maradni, mert 
már Aeneasért nagyon is kitette magát: 

»Érted Iád de sokan gyűlölik a Nevem 
Készülnek te miád ontni piros hevem 

Járbás rabja leszek hogy ha te meg szököl«. 
Közben a panaszból szerelmi ömlengésbe csap át s a szép sirán
kozó kész oda simulni a kedves karjai közé: 

»Mely testemben szökik érted emészt lobog 
Mellyemben tapogasd szívem ugyan dobog« 

A vége a beszédnek el is maradhatna. Nemcsak azért, mert 
Didó attól fél, hogy Járbás Aeneasnak távozta után őt majd jól 
eldöngeti, de azért is, mert az utolsó két sorban a nagy esküdözés 
után Didó egyszerre bele látszik nyugodni az elmenetelbe és már 
csak portrétjáért esd Aeneasnak. 

Satyra (263—264) itt is kotnyeleskedik: 
»Már e sok. Mert engem ha ily szépen kérne 

Didó egy királyné kívánt véget érne.« 
Aeneas válaszában (265—296) elismeri Didó nagy érdemét: 

»Nem tagadom mind azt gyöngy szád valamelyeket említ 
S hogy nagyok érdemeid meg vallom drága királyném« 

Aztán mentegeti magát, hogy ő nem fog elmenni szökevényként, 
de itt sem maradhat s nem nyerhet benne Didó »igaz fért«. Elő
ször is, ha honvágya szavára hallgathatna, rögtön menne s felépí
tené Priamus várát; másodszor, kénytelen isteni parancsból olasz (!) 
földre menni, hol rá feleség és haza vár. Ne forraljon azért Didó 
ellene »Angyali mejében irigy vért«, hisz ő sokszor álmában »ször
nyű goromba képzeletet« lát, mefy Rómába Ösztökéli. Sajnálná 
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elvenni Ascaniustól is a »Hertzegi széket«, mely annak Ígérve van. 
Említi végül Mercurius követségét is: 

»Kérlek azért engem s magadat többé ne kesergesd 
Nem megyek én örömest Olaszokhoz« : 

Azonban sem az utolsó két sor a kényszerűség mezében, 
sem a gyöngéd jelzők, melyekkel Didó száját gyöngynek, keblét 
angyalinak mondja, nem képesek elejét venni a várható viharnak. 
Didó (297—330) először is nem Venus, de Hircania szülöttének 
nevezi Aeneast, kit Megaera szoptatott, aztán pedig koldusnak és 
halál fiának, ki Jupiterről, küldetésről beszél, 

»Mintha az Istenek gondolnának vele« 
Majd keserű gúnynyal útnak ereszti »Uraságát«, megfenyegeti a 
jó istenek boszújával, Scylla és Charybdis öblével, melynél jobbat 
az ilyen férfi nem is érdemel: 

»Ekkor fogod bezeg Didót kiabálni 
Fúria formába oda fogok szálni 
Sőt ha életemtől meg is fogok válni 
Szomorú árnyékom mindég fog strásálni 

Belé kerülsz gonosz még az eb adóba 
Meg is lesz örömem majd a' koporsóba« 

Didó itt a színpadi utasítás szerint elájul és Satyra (331 — 332) 
csípősen jegyzi meg Aeneasról: 

»Mikor olvasod a Magyar hír mondóba 1 

Hogy egy Tigris akadt a vadász hálóba« 

Most a Hír jelenik meg és rendkívül jellemző gyorsmenetű 
adonisi sorokban adja tudtul (333—345) mindenkinek, hogy 

»— — — — — Énea népe 
Készül amottan »A' menetelre 

Atsa kovátsa »Köpködi markát 
Fur farag és ver »Pántot ezernyit. 

S harmadik éjjel »Ülve hajókra« Majd el is illant.« 

1 Fontos ez a pár sor nagyon, mert a bevezetésben említett adathoz : 
»íratott Lossontzon 1793 diebus Canicularibus« egy újat szolgáltat, melynek 
segélyével a keletkezési időre biztosabban következtetünk. Mint tudjuk, két Ma
gyar Hírmondó volt. Az első Pozsonyban jelent meg 1780—86 között, szerkesztői 
Ráth Mátyás, Révai, Máttyus Péter, Baróti Szabó és Szacsvai Sándor. A második 
Bécsben — Görög Demeter és Kerekes Sámuel szerkesztésében — 1792—1803-ig 
állott fenn. Az idézett sorok jelen idejű »olvasod« igéje arra mutat, hogy a lapot 
akkortájban szélesen ismerték és az viragzási korát élhette ; tovabbat, hogy a 
lap akkor még mindenesetre megvolt. E szerint a mű keletkezése 1780—86, köze
lebbről 1792—1803 közzé esik. 
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Erre Didó (346—373) teljesen megtörve még egy utolsó kísérletre 
hívja fel húgát Nánit. Kéri, hogy beszéljen Aeneassal, mondja el, 
hogy ő (Didó) nem vétett soha Trójának, nem akar véteni Asca-
niusnak sem, maradjon hát itt Aeneas addig, míg az ég kiderül 
s az ő boszús haragjának tüze meghűl: 

»Akkor evezve mehet tőlem Olaszfi lehet 
Nánika mond ezeket tsokolom a' kezeket 
Én valamig pihegek. — — — — —« 

Satyra előre jelzi az eredményt (374—375): 
»Híjába próbáltok. Mert már mint a tőke 

Nem hajlik nem bánya barna akár szőke.« 
s Náni csakhamar itt is van (376—379) a szomorú hírrel: 

»Két gyenge ortzáját ah miként áztatta 
Könyvével a' midőn beszédem halgatta 

De a mint mondotta (annak helyt nem adhat 
Mert Jupiter miá itten nem maradhat« 

»Náni búsul« az író szerint, Didó pedig (380—397) keserű, nem
törődöm vele vígság alá leplezi a valót és így vigasztalja az érte 
szomorkodót: 

»Nánika mit búsulsz patvar vigye itt van az a' mód 
Mely keserű bajomat hid el hogy félbe szakasztja 

—• — A szeretsen földön a hol a nap enyészik 

Mondanak egy tudományos öreg Papot ősz haja szála szakálla-
. E' felől azt mondják hogy ez oly két füveket esmér 

Melyből kinek ad szomorú gondját vagy el űzik 
Vagy pedig a szívét keserű gondokkal epesztik 
E' papot el hozatom gond űző füveket adni 
Általa vége szakad mindennek. — — — — 

Gondolatának maga is örül: 
»— — — — — — Ejnye be jó lesz 

Kedves Ötsém — — — — — 
s azzal elküldi húgát, hogy rakjon a rejtek palotában egy oltárt, 
tegye rá Aeneas fegyvereit s a végzetes nyoszolyát: 

»Mert tudom a Papnak szándékát már is előre 
A' Curálya élőt majd a szökevénynek egészlen 
Még emlékezetét is mind el törli közülünk.« 

Náni eltávozta után Didó (398—415) mélázó semmittevésbe 
sülyed s gondolatmenete, mint a nádszál, ide-oda ingadozik. Fel
merül eszében, hogy tán jó volna Járbást kiengesztelni, de mind
járt meg is feddi magát: 
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»De ugyan mit bolondulok? Kérőim után járni 

Járbást és más Vitézeket kiket már meg vetettem 
Instálni fogom ezeket a szurkot be megettem« 

Majd újra Aeneas jut eszébe, kitől oly nehéz megválnia s már-már 
vele szökni volna kész, de csak felsóhajt: 

»Oh csalóka reménységem haszontalan tündéri 
Trója Népe álnoksága előttem esmeretes 

A leg mélyeb barátsága kárt okozó tettetés 
Inkáb meg ölöm magamat ezt leg jobnak találom 

így el érem nyugalmamat itten lesz tsendes álom« 
Azután Nánit és magát okozza keserű sorsáért, mert holt férjének 
tett esküjét megszegte. 

Itt egyszerre Aeneashoz visz a szerző bennünket, ki — míg 
Didó a halál gondolatával küszködik — vitézeivel kártyáz s Mer-
curiusnak ismét be kell hozzá toppannia, hogy kötelességére emlé
keztesse és elmenetelre bírja (416—425) : 

»Hallod Venusi szép fiú »Látod kész veszedelmedet 
És ily szörnyű bajok között »Itt kártyázolé esztelen 
Fúnak kellemetes szelek »Didó álnok igen nagyon 
Meny el mig mehetel hamar — — —« 

Értesíti, hogy Didó palotája nem sokára lángba borul és a zavarban 
ki tudja, »mely akadály lehet«; inti továbbá a »dühös Aszonytól« is. 

Aeneas most (426—435) hirtelen erélyre k a p : 

»Talpra Vitéz lóra szaporán kel ülni hajóra« 
kész engedni Jupiternek, csak kegyelmét kéri s mindent feledve 
így kiált: 

»Lesz haza lesz váram lesz általa károm 
#Lészen ezer nyereség; egy deli Feleség« 

Satyra szavai ( 4 3 6 - 4 4 1 ) nagyon illők Aeneas tettéhez s 
könnyű vigasztalódásához: 

»Lódulj és dolgodra vigyen el a 'Sido 
Leszek én Eneas ne búsuljon Didó 

Nem gavallérság így bánni a Dámával 
Mert jó hogy odéb ált most a lőts arával 

Csak így hidj a holmi gyüt ment katonának« 

És Didó? — Hogy, hogyan nem és kitől, de tudja Aeneas 
elszökését és dühében, keservében előbb az égre kiált (442—489): 

»Jupiter be tsuffá teve a goromba« 

aztán a tyrusiakhoz fordul: 

»Csak botra legények botra! kergessétek« 
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Majd midőn senki sem hajt szavára, keserűen okolja magát, a mért 
le nem aprította egytől-egyig a trójaiakat és a naphoz, a holdhoz, 
Junóhoz, a testéből mindjárt kiszálló »párához«, a Furiakhoz esd, 
hogy — ha már Jupiter szavára »az Átkozottnak Rómába kel 
menni« — ne pihenhessen, kardját le ne tehesse soha. 

»Szükségébe sohol ne lelje védelmét 
Sőt a' míg koldulja a mások kegyelmét 
Serege lelje meg végső veszedelmét« 
Soha ne láthassa Askányát kegyelmét 

Ne tétessen soha korona fejére 
Sőt a' midőn élne leg inkáb kedvére 
Akkor száljon lelke a Charón kezére.« 

Végül ráhagyja gyűlöletét örökségül népére s mintegy utalva 
Hannibálra így fejezi be szavait : 

»Oh vajha köztetek még oly vitéz lenne 
A ki Aeneastól duplán számot venne 
így tudom holt testem tsendesen pihenne 
Lelkem a Styx tóra most örömmel menne« 

Most Barcaet, a hű dajkát küldi el magától (490—501)sNán inak 
üzen általa: 

»Mindjárt tiszta patak vizbe fereszteni 
Készüljön tetemét s módira festeni 

És hajtasson elől sok juhot és bakot« 

de inti a dajkát is palástolva szomorú szándékát : 
»Öltöz gyászt magad is gyász koszorúd legyen 

Hogy majd érdemesebb tiszteletet tegyen 
Plútónak veletek majd mikor áldozom 

S a bánat kötelit rajtam el oldozom 
Mert már mindeneket lángal emésztetek 

Eneas mit adott egybe tüzet vetek,« 
Barcae válasza (502—507) élénken festi az örömöt, hogy Didó 
már nem is akar tudni a hűtlen Aeneasról: 

»Csillagom Aszszonyom úgy megyek mint a szél 

Örömest fel öltöm frissen a gyászomat« 
de a félő, sejtő, kérő aggódás hangján teszi hozzá : 

»— — — — — engedelmet kérek 
Találjam békével, majd ha vissza térek.« 

És Didó maga van. Végszavának (508—522) különböző 
rhythmusú és szótagszámú sorai jól festik a zűr-zavart, mely az 



286 PROTESTÁNS ISKOLADRÁMÁK. 

élet és halál e küszöbén Didó lelkében támad. Tizenöt sorban hat
féle versnem: hexameter, pentameter, alexandrin, tizenötös, tizen
hatos, tizennégyes keverődnek egymással, hogy annál feltűnőbbé, 
kiáltóbbá tegyék a természetellenes véget és az anachronikus pisz
tolyt, melyet szerzőnk Vergilius ferrumja helyett a hősnő kezébe 
ad. A magyar író szerint: »dur: meg lövi magát.« 

Nánika (523—536) oda fut s jajgatva veti nénje szemére: 
Jaj Néném hát ígye kár hogy így meg tsalál 

Hát a szent dolgokat azért készíttetted 
Velem hogy kínodat ne nézzem melletted 

Aztán látva, hogy a haldokló mily kínos igyekvéssel törekszik fel
nyitni szemét, a dajkával vizet hozat. Barcaenak a sebtörölgetés 
alatt mondott szavait (537—540) Iris, Junónak küldötte szakítja 
félbe (541—552): 

»Jó napot Aszonyaink! medig fogtok keseregni 
Iris előttetek ál; a felleg béli királyné 
Külde le hozatok. Didó bajain könyörülvén 
S kínjai közt szánván hogy lelkét útnak ereszem. 
Mert hogy idő nap előtt, s méltatlanul érte halála 
A szerelem sebesen lobogó tüze ölte meg őtet 

Engem azért küldött Juno hogy vágjam el ez haja fürtyét 
S kedves ajándékul vigyem el Pluto keblébe« 

A darabot Epilógus zárja be (553—5S2): 
»Vége van mindennek. De míg el mennétek 

Rövid beszédemet illő meg értsétek« 
Elmondja, mily sok bajt okoz Venusnak fortélya, melyet Trója és 
több a históriában olvasható város, továbbá Didó példája is mutat. 
Elmondja, hogy ma is rabszíjra fűzi az embereket a szerelem: 

»Mert hol szépre talál azt szüntelen víjja 
És a' míg pártyára nem hódol a szíve 

Nem szűnik mind adig méreggel kent íve« 
Egyedül Pallas állt neki ellent s nála található ma is a Vénustól 
óvó paizs. Pallastól tehát Epilógus el nem áll, sőt ha arany almára 
találna, nem Venusnak, hanem Paliásnak adná. Ennek segélyével 
ugyanis, miként Perseus a kapott tükörrel, könnyen elbánhat a 
szép Medusákkal, tanácsával pedig, miként Ulysses is, megszaba
dulhat a Sirénektől. Az Epilógus köszönettel végez: 

»Magatokat hozzánk hogy meg aláztátok 
Köszönjük s maradunk mindég hív szolgátok.« 

BERNÁTH LAJOS. 


