
KISFALUDY SÁNDOR »ULISZSZES ÉS PENELOPE« CZÍMŰ 
TRAGÉDIÁJA. 

Takáts Sándor a Vasárnapi Újság 1902. évfolyamának 52. számá
ban Kisfaludy Sándor ismeretlen levele czímen Kisfaludyról néhány 
•eddig ismeretlen adatot tett közzé. A közölt levél egy részébőlx meg
tudjuk, hogy Kisfaludy Sándor Uliszszes és Penelope czímű »vitéz tragédiá«-
ját 1790-ben elkészítette, mert különben nem ajánlhatta volna fel kiadásra 
már 1791. elején gr. Károlyi Antal testőrkapitánynak. Magát a vitéz 
tragédiát eddig csak a fennmaradt töredékekből ismerjük. E töredékek
ből azonban a cselekvény bonyodalma nem vehető ki, épen ezért s mivel 
& fennmaradt töredékek eseményei az Odysseus-mondától nagyon eltérnek, 
a drámai töredék többféle magyarázatra szolgáltatott okot. 

Dengi János Kisfaludy Sándor első színműve czímű czikkében 2 

az Uliszszes és Penelope tragédiát eredetinek véli s így fontos művének 
-tartja, melylyel Kisfaludy első szerelmének csalódását akarta megörökí
teni. Kisfaludy Sándor ugyanis ekkor Pozsonyban tartózkodva, mint 
jogakadémiai hallgató szerelmes volt Weinstein Teréz polgárleányba, de 
csalódott benne. E szerelmi csalódása eszébe juttatja a szerelem hű alakja 
Pénelopét, a ki »az igaz hív, meghajthatlan szerelem« képviselője, a 
kinek történetét épen akkortájt (1789) ismertette Dugonicsnak népszerű 
•eposza. Dengi abban a véleményben volt, hogy Kisfaludy ebből az epikus 
anyagból készítette Homérostól és Dugonicstól eltérően tragédiáját a kora
beli német szentimentális és kalandos lovag románok hatása alatt. 

1 Kisfaludy Sándor levelét Károlyi Antal testőrkapitányhoz intézte 1791 
február 15-én Pozsonyból a testőrséghez való felvétele ügyében. A levélnek ide 
vonatkozó része így hangzik: »Második alázatos kérésem, Kegyelmes Uram ! 
A teremtőtől adatott talentumomat én is hazámnak noha nevendék, de mégis 
utolsó csepp véremet érette, kivált Excellenciádért, a magyar nemzetnek fő 
•oszlopáért kevély örömmel felszentelni óhajtó tagja, anyanyelvemnek gyarapí
tására akarom fordítani. Azért tudván azt, a magyar múzsáknak, következen-
dőképen Melpomenének is, ki általam szólani kivan, mely nagy kedvelője 
légyen Excellenciád, könyörgök alázatosan : méltóztassék nékem kegyesen meg
engedni, hogy Ulysses és Pénelopé vitéz tragédiámat Excellenciádnak tett ajánlás 
alatt színre bocsáthassam. Kogy fiatal elmémnek zsengéje Excellenciádnak dicső 
nevét, azt a magyar hazában kegyességéből oly igen híres és ugyanezért 
•ezernyi ezer áldásokkal megrakott kedves nevét viselhesse homlokán. 

2 Megjelent a Pallas Nagy Képes Naptár 1890. esztendei évfolyamában 
a 93. lapon s e czikke a Kisfaludy-Társaságban tartott felolvasásának egy 
részlete volt. 
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Penelope szerinte passiv jellem, Odysseus pedig nemcsak nejéért,, 
hanem fiáért is küzd, de azért ő sem activ s azt hiszi róluk, hogy 
mind a ketten meghalnak. 

Ha figyelmesen elolvassuk az Ulysses és Penelope tragédia töredékeit 
át kell látnunk, hogy Dengi, ki akkor meg akarta írni Kisfaludy életrajzát,, 
a töredékeket értékükön felül becsülte s ezekből Kisfaludy életére s korára 
oly következtetéseket von le, mire Kisfaludy épenséggel nem gondolt. 

Angyal Dávid Kisfaludy Sándor élete czímű s a Kisfaludy Sándor 
Minden Munkái VIII. kötetének végén levő életrajzban sokkal óvato
sabban nyilatkozik a tragédia töredékeiről. De rövid jellemzéséből a Dengi 
magyarázatánál sokkal helyesebb, igazabb képet nyerhetünk, mert a 
helyes nyomon jár. Kiemeli, hogy a töredék meséje a hagyománytól 
nagyon eltér, sőt a tragédia végéről azt hiszi, hogy Penelope öngyilkossá 
lesz. A művet magát fordításnak tartja, kezdetlegesebbnek a Seneca 
czímű tragédiájánál s az a véleménye, hogy latin eredeti után dolgozott.. 

Midőn az Uliszszes és Penelope tragédia töredékeit elolvastam,, 
magam is azon a nézeten voltam, hogy Kisfaludynak a tragédiája for-. 
dítás. Kutattam is ily irányban s kutatásom nem volt eredménytelen, 
mert megtaláltam az Uliszszes és Penelope vitéz tragédia eredetijét Friz 
András Penelope czímű latin tragédiájában. 

Friz Andrásról épen csak Wurzbach Constantin Biographisches 
Lexiconja ad felvilágosítást. Szerinte Fritz vagy Friz Bárcinoneban 
(Spanyolországban) született 1711-ben s mint jezsuita Gráczban, Szakol-
czán, Győrött, majd Bécsben működött. Bécsben a Theresianumban a 
történelem és a görög nyelv tanára volt. Tanított a bécsi egyetemen is. 
Majd megbetegedvén, Görczbe került s itt halt meg 1790-ben. 

Több művet írt legnagyobbrészt latin nyelven s majd mind 
nyomtatásban is megjelent. Nevezetesebb művei: Zrinyus ad Szigethum, 
Comedia, 1738; Codrus, tragoedia; Cyrus, tragoedia; Salamon Hungáriáé 
Rex, dramation, 1757; Julius Martyr, tragoedia; Penelope, tragoedia 1761. 

Ez utóbbi művének x teljes czíme a következő: 
Penelope tragoedia. Auctore Andrea Friz e soc. Jesu provinciáé 

Austriae. Viennae Austriae, Typis Leopoldi Joannis Kaliwoda, Aulae 
Imperialis Typographi 1761. 

Friz tragédiájának szereplői a következők : 
Ulysses, Rex 
Penelope, Regina 
Telemachus, horum filius. 
Iphicrates, fráter Penelopes. 
Tyndarus, Telemachi comes. 
Sacerdos. 
Pastor. 
Virgines, e comitatu Regináé. 
Milites Antinoi, Leucadiae Principis. 
Chorus Furiarum. 

Ithacáé. 

1 Megvan az Egyetemi Könyvtárban Hf. 1174. sz. jelzéssel. 
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Res agitur ad litus maris inter ipsa sepulcra Regum Ithacáé. Ad-
Laevam exhibendum est quoddam ceteris illustrius, et növi operis monu
mentum cum titulo Ulyssi Penelope. 

A színtér tehát a tenger partján, az ithakai királyok sírboltjainál 
van s ezek között van egy új is, az, melyet Penelope készíttetett (fel
írással) Ulysses emlékére. 

Friz műve 5 felvonásból és egy prológusból áll. 
A prológusban a pap elmondja, hogy a trójai hősök már mind. 

itthon vannak, csak Ulysses nem jött még meg, mert haragszik reá 
Venus. Penelope egyetlen vigasza Telemachus volt, de ez már három 
éve távol van; elment atyját felkeresni. 

Penelope szerencsétlenségét növelik a kérők. Penelope eddig ellen
állott a zaklatásoknak, de most már maga a nép is kívánja, hogy 
Penelope férjet valaszszon. Ma van az utolsó határidő s a pap már 
áldozatra készül. 

L felvonás: Penelope fivérének Iphikratesnek, elpanaszolja, hogy 
Antinous, Leucadia királya, feleségül kéri s már megszállotta katonáival 
Ithakát. A nép előkelői is sürgetik Pénelopét, menjen férjhez, de ő nem 
akarja megszegni férje iránt való hűségét, de fiát sem akarja megfosz
tani a tróntól, azért inkább halni akar. 

Iphikrates megkísérti lebeszélni szándékáról. 
Tyndarus, Telemachus kísérője, jelenti, hogy Antinous katonái 

megölték Telemachust, a mikor hajójából kilépett. 
Iphikrates bosszút fogad Antinous ellen. 
A pap jelenti, hogy a templom belsejéből ez isteni szózatot 

hallotta: »A sírban van az üdv.« 
E jóslat megerősíti Pénelopét szándékában s arra kéri Iphikratestr 

hogy abba a sírba temesse el, a melyet Ulyssesnek emeltetett. 

77. Jelvonás: Ulysses éppen az ithakai királyok síremlékeinél* 
vetődik partra. Itt meglepetve olvassa egy síremléken a saját nevét.. 
Penelope tehát halottnak hiszi, vagy talán szeretné, ha az volna ! 

Ulysses Tyndarustól megtudja, hogy fiát megölték s hogy ma 
lesz Penelope menyegzője Antinoussal. 

Erre kardot rántva elrohan, hogy megölje a királynőt, de meg
látva őt, lehanyatlik karja. 

Majd Penelope jő és örömmel értesíti Iphikratest, hogy beleegyezik 
a nászba. 

Tyndarus bemutatja az idegent a királynénak, a ki elküldi őket, 
mert beszéde van Iphikratessel. 

Penelope ezután beavatja tervébe fivérét: az oltár előtt, a nép és 
Antinous előtt lesz majd öngyilkossá. 

Visszatér az idegen Ulysses és elmondja, hogy Ulysses küldi őt 
Krétából, a hol Chariklea karjai közt már régen elfelejtette Pénelopét. 
A királynő erre ájultan összeesik, kísérői elviszik. 

Ulysses nem tudja, hogy ez a hitvesi szeretetnek vagy pedig a 
sértett hiúságnak a jele. 
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A színre felhők vonulnak s megjelennek a Venus-küldötte fúriák, 
hogy Ulyssest gyötörjék. 

III. felvonás: Ulysses felébredvén, kétségbeesésében kardjába akar 
-dőlni, de a váratlanul megjelenő Telemachus meggátolja. 

Telemachus ezután felszólítja az idegent, segítsen neki előbb 
Antinouson bosszút állani, azután együtt halhatnak meg. Ulysses fel
ismeri fiát s ez kérdésére elmondja, hogy a gyilkosok helyette egy szol
gáját ölték meg, mert óvatosságból ezt küldötte ki előbb a partra. 

Erre Tyndarus az apát megismerteti fiával. Ulysses a sírba zárja 
fiát, mert cseltől tart. 

Ulysses hűtlenségének híre Pénelopét nagyon leverte s Tyndarus 
kénytelen volt bevallani előtte, hogy Ulysses hazaérkezett. Kéri Ulyssest, 
menjen Pénelopéhoz, a ki egy pásztor közeli kunyhójában pihen. 

A pásztor jő s jelenti Tyndarusnak, hogy Penelope is ide tart. 
Ulysses meghagyja Tyndarusnak, ne árulja el a királynőnek, hogy 

ki ő, csak annyit mondjon neki, hogy az idegen visszavonta előbbi 
szavait s hogy Ulysses csakugyan megérkezett. 

Ulysses ezután leül a sír mellé és egy táblácskára levelet ír. 
IV. felvonás: Ulysses nincs tisztában Pénelopéval, azért próbára 

akarja tenni. 
Elmondja az odaérkező Pénelopénak, hogy Ulyssest csakugyan 

magával hozta, de holtan. Átad neki egy urnát Ulysses hamvaival s a 
levelet. Penelope erre siratja elhalt urát. 

Ezután a pásztor jelenti, hogy Antinous katonái keresik Ulyssest. 
Penelope a centuriónak megmutatja az urnát férje hamvaival s 

egyúttal kiönti gyűlöletét Antinous ellen. Ulysses nem ismerteti meg 
magát a katonák előtt. 

Penelope öngyilkos akar lenni, de Ulysses visszatartja azzal, hogy 
kötelessége előbb eltemetni férje hamvait. 

A katonák eihurczoljákaz idegent, aki Pénelopénak előbb egy gyűrűt 
ad át, a melyben méreg van s kijelenti, vegye ezt be, ha már halni akar. 

Tyndarus megtudván, hogy az idegent elhurczolták, elrohan, a 
nélkül, hogy a királynőnek megmondaná, ki az idegen. 

V. felvonás: Ulysses hamvainak temetésére készülnek. 
Penelope az áldozati csészébe beleönti az Ulyssestől kapott mérget 

és megiszsza, azután a felnyitott sír felé tart. 
A sírból előjön Telemachus, a kit a királynő előbb alvilági árny

nak hisz, de Telemachus meggyőzi végül, hogy valóban él s hogy látta 
itthon atyját, Ulyssest is. 

Erre Tyndarus jő s felfedi a királynő előtt, hogy az idegen nem 
más mint Ulysses. S midőn erre Penelope fél Ulyssesért, elbeszéli, hogy 
az idegen Antinous előtt .előbb megerősítette Ulysses halálhírét s erre 
elbocsátották. De ezután Ulysses felfedezte magát népe előtt. A nép 
megismeré és elűzé Antinous katonáit. 

Majd megörvendezteti Pénelopét, hogy a gyűrűben nem volt méreg, 
hanem ártalmatlan szer, a melyet Ulysses cselből adott a királynőnek, 
hogy halálát megakadályozza. 
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Majd két katona elmondja a csata lefolyását s elmondja, hogy 
Antinous is elesett Ulysses kezétől. 

Végül megjelenik Ulysses, de Penelope nem hisz neki addig, míg 
•el nem mondja a húsz év előtti búcsúzáskor mondott szavait: »Te voltál 
•első s te léssz utolsó szerelme Pénelopénak«. Penelope erre hisz, bocsá
natot kér hitetlenségéért és könnyezve borúi férje karjaiba. 

lm, ez a tartalma * Friz tragédiájának, a mely valószínűleg iskolai 
dráma s a Therezianum növendékei számára készült. Látjuk, hogy meg
lehetősen eltér a hagyományos Ulysses-mondától. Mint az alábbi pár
huzam bizonyítja, Kisfaludy ezt fordította a meglevő töredékek tanu-
sága szerint nagyon csekély eltéréssel. Ezért tért el tehát Kisfaludy is 
a hagyománytól a monda egyes részleteiben, de különösen a befejezésben, 
s így Denginek Kisfaludynak különösen akkori költői alakításáról kifejtett 
véleménye halomra dől. 

Még csak a tragédia végződéséről kell megemlékeznem. Kisfaludy 
töredéke szomorú végre engedett következtetni s úgy látszik, e körül
mény vezette félre felfogására nézve Dengit is. Angyal is azt hiszi, hogy 
a befejezés tragikus s ime, látjuk, Uliszszes legyőzi népe segítségével 
Antinoust s boldogan öleli keblére Telemachust és Pénelopét, a ki nem 
hal meg, mert nem mérget, hanem valami ártalmatlan szert vett be. 

A kedvező megoldás ellenére Fríz mégis tragédiának nevezte művét. 
Fríz e tekintetben a régi görög tragikusok felfogását fogadta el, a mely 
szerint az, hogy valaki küzd czélja eléréseért, szóval maga a küzdelem 
is tragikus. így van a régieknél olyan tragédia, a melyben a hős nem 
ütközik össze a világrenddel s nem bűnhődik. Ilyen például Aeschylus 
»A könyörgő nők«-je, a mely mégis tragédia. . -„ . 

Kisfaludy fordításából a harmadik felvonás vége (a harmadik 
jelenet, Friznél a hatodik), a negyedik felvonásnak első, második jelenete 
teljesen, a harmadik és hatodik jelenete csonkán, a hetedik teljesen, a 
nyolczadik végül (a jelenetezés, Kisfaludynál és Friznél egyező) csonkán 
maradt reánk. 

A következő párhuzam igazolja, hogy Kisfaludy változásai egyes 
helyek összevonására szorítkoznak. Azt, hogy megtartotta-e a chorust 
vagy nem, nem vehető ki töredékéből. 

Kisfaludy. 
Friz, 

Harmadik jelenés. Ulysses és 
III. felv. 6. jel. Tyndarus, Ulysses. Tyndarus. 

Uly.; Mitte ilium. Uli.: Tsak hadd menjen. 
Tyn.: At res vulgabitur. Tyn.: De ez a dolog igen elhíre-

sedik. 
Uly.: Vulgetur jam, per me licet. Uli.: Hadd' híresedjen, megengedem. 
Tyn.: Hern! et me reprehenderas Tyn.: És előbb engem vádoltál — 

antea. 

* Dr. Reibner Márton kollegámnak szívességét e helyütt is köszönöm. -

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 28 
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Uly.: Reprehendi, dum re etiamnum 
integra meus hie tegi com
mode adventus potuit: nunc, 
quando vei ipsum celandi 
stúdium Ulyssem proderet, 
fáma, cohibere quam nequeo, 
in meum vertenda commodum. 

Tyn.: Mox ad omnes pervolabit 
fáma. 

Uly.: Et simul populi prodet in 
Ulyssem animum. 

Tyn.: At si quae de te suspicio 
inimicos subeat ? 

Uly.: Id ipsum ago, suspicionem 
ut eximam. Jam, quantum 
potes, urnam fac aliquam 
his e tumulis — — 

Tyn.: Quid meditaris ? 
Uly.: Urnam volo. 
Tyn.: Collapso hie in monumento 

yeteri plures in promptu 
vides. 

Uly.: Age, hue aliquam. . 
Tyn.: Haec Agathoclis est. 

Uly.: Aliam praebe, nullo insignem 
nomine. 

Tyn.: Haec titulo caret. 
Uly.: Recte, jam ad Reginam pro-

pera. 
Tyn.: Te venturum nunciem ? 
Uly.: Cave, qui sim, retegas. Non-

dum hospitis personam pono. 
Tyn.: Nondum ? 
Uly.: Confirma, quae dixisti omnia. 
Tyn.: At non jam meis acquiescet 

dictis, ni argumentum et 
testem adferam. 

Uli.- Vádoltalak, mivel akkor 
még . . . jó folyása lett volna 
dolgomnak, és megérkezésem 
elhallgattathatott volna; de 
most midőn elárultatott, a' ki
terjedendő hírt, mellynek el
fojtásán már hejjában ipar
kodnánk, haszonra kell for
dítanunk. 

Tyn.: A' hír kis idő múlván be
tölti a' várost. 

UH.: És egyszersmind a' népnek 
Uliszszeshez való indulatját 
is kijelenti. 

Tyn.: De, hát ha ellenségid éppen 
te reád gyanakodnak ? 

UH.: Éppen ez forog elmémben . . . 
(gondolkodik). Hozz Tynda-
rusom egy hamvas Kannát 
a' Koporsókbul! 

Tyn.: Mi a szándékod ? 
UH.: Egy hamvas Kanna kell. 
Tyn.: Vallyon hát nem látod a' 

sok hamvas kannákat az 
öszveomlott Koporsókbann ? 

Uli.: Mutass egyet közülök. 
Tyn.: (Előlhoz egyet, mellyen met

szett írás látszik). Ez Aga-
thokles' kannája. 

UH.: írás nélkül mutass egy 
másikat. 

Tyn.: Erre nínts írás metszve. 
UH.: Jól vagyon. Mostan siess a' 

Királynéhoz. De, ki legyek ? 
eltitkold előtte, még tovább 
is tsak Jövevénynek kívánok 
ismertetni. Mindazokat, a 
mellyeket felőlem mondottál, 
újra megerősíts'd. 

Tyn.: De Penelope üres szavakkal 
jól nem lakik, ha tsak bizony, 
ságot, avagy más erős indító 
okokat elől nem állítok. 

Uly.: Me testem dicito. 
Tyn.: Te ? 
Uly.: Me ipsum. Me dicta retractasse 

Uli.: Állíts engem elől Bizonyságul. 
Tyn. (megütközvén): Téged ? — 
UH.: Engem — mond' hogy viszsza 
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omnia, me Ulyssem scire, 
mecum advenisse Ithacám. 

Tyn.: Propero. 
Uly.: Heus! earn in via tantisper 

retine. 
Tyn: Faxo. 
Uly.: At ne me illi aperias, vide! 

nondum me credere Penelope 
tutum satis. 

Tyn.: O deflendam Pénelopén ! cujus 
nee lacrimae, nee morientis 
verba fidemsat certam facere 
marito possunt. (Discedit.) 

Uly. •' Plus fldei reperiunt ilia, quam 
tu autumas. At, Telemachum 
dum salvum videam, certiora 
postulo. Donee dubium vel 
leve super, quam arduum 
est hoc caput prodere. a quo 
unius, & vix reperti filii, 
dependet salus! 

[Intervallum sequens peculiarem cho-
rum non habet, sed pro more con-
centu musico expletur. Interea Ulys
ses prope monumentum suum con-
sidet, stilum cum tabellis profért, 
quas jam abjicit, jam resumit; 
demum absolutam epistolam obsig-

nat; & actum sequentem incipit] 

Actus Quartus. 
Scena I. 

Uly.: Ignosce, cara Penelope! si 
tibi, ut jam credo, innocuae 
novos nunc luctus creo! — 
— Quam aegre adducor! — 
— At vix heri Telemachus 
evasit gladios. — — An 
Penelope Mas in nos arma-
vit manus, o fili ? — — 
tarn impiam non credo aut 
uxorem, aut matrem. — — 
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vettem minden szavaimat — 
hogy Uliszszesnek tartózko
dását tudom — hogy ő vélem 
edgyütt érkezett Ithákába. 

Tyn.: Én sietek. (El akar menni.) 
Uli.: Állítsd meg őtst az úton. De 

vigyázz, hogy ki ne nyilat
koztasd neki, ki legyek. — 
Még nem elég bátorságos 
magamat Penelopére bíznom. 

Tyn.: Oh szánakozásra méltó Hüt-
vös társ! tehát könnyei, a 
haldokló Pénelopénak szavai 
férjét a meg nem másolt hív-
ségről még nem tehették bizo
nyossá ? (Elmegy.) 

Uli. (Tyndarus után): Hiszek sza
vainak, de valameddig Tele-
mákust bátorságban nem 
helyheztetem, mind addig sze
mélyemet eltitkolom. — Oh 
nehéz dolog ez! — 

Negyedik felvonás. 
I. jelenés. 

Uliszszes egyedül. 
UH. (koporsója mellett üldögél, egy 

Irótáblátskát forgatván kezé-
benn): Megbotsáss ! Meg-
botsáss! Kedves Penelope! 
Hogy neked Ártatlannak (a 
mint már el is hiszem) új 
fájdalmakat okozok ! — (né
hány rendet ír) (Mélly gon
dolkodás utánn): Melly nehe
zen tökéllem el magamat! — 

28* 
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Sed nee nuper Agamemnon 
credidit, & jam apud inferos 
gemitibus, at seris, damnat 
barbáráé perfidiam conjugis. 
Num argumenta desunt mihi ? 
Dum me submersum credebat 
ponto, laeta, hilaris, nil nisi 
nuptias & geniales arás spi-
rare visa est: jam contra 
dum in Creta vivere maritum 
dixi, tunc demum laetitiam 
excepit dolor, tunc pallor, 
lacrimae, propinqua mors, 
plena fidei ac amoris verba. 
Quid, timoris effectus si forent 
isti ? ultorem e Creta Ulyssem 
si timuit mulier ? Quid si 
solos, inermes viderit, de-
cedat timor, nos, o nate! 
Antinoo. — — Sed omen 
avertant Superi! Non 
conjugis virtutem in dubium 
voco: attamen si fallor, perit 
iste. — — Decretum est. 
Permitte, o cara! tuum his 
Uteris pertentem animum. Hoc 
pátere causa filii. Quam secu-
rus in illos me conjicerem 
sinus ? sed dum de filii salute 
agitur, ignosce: conjugem non 
minus amo, sed metuo femi-
nam. 
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De Telemákus tsak tegnap 
alig kerülte el a' halált 
Vallyon Penelope fegyve
rezte-e fel azt a titkon ölő 
gyilkos kezet ellenünk ? — — 
Félre tőlem, rémítő gondolat! 
— Nem hiszem, hogy Pene
lope mint HütvösTárs, mint 
Anya olly Istentelen lehetne. 

De bezzeg Agamemnon 
sem hitte minapában azt, a' 
miért most ordít — a miért 
még a' holtak Tartományá-
bann is kárhoztatja késő 
fohászkodások közt kegyet
len társának hitszegését! — 
vallyon szűkölködöm-e okok 
nélkül ? — vallyon ? Midőn 
a tenger habjaitul el temet-
tetettnek vélt, nem várako
zott-e vidám lélekkel, az 
Antinoussal leendő össze-
kelésre ? Ellenben, hallván 
tőlem, hogy Férje meg Kré-
tábann élne, örömét fájdalom, 
halavány ábrázat, könny, 
öröm, halálos szorongatások, 
szóval, hívséggel és szerelem
mel tele szavak követték. — 
— Hát ha ezt egyedül a 
félelem okozta volna ? — 
Ha a hütvöstárs tsak férjé
tül Uliszszestül mint kegyet
len boszszuállótúl rettegett. 
— Hát ha Telemákust és 
Uliszszest Penelope, és Anti-
nous Oh Istenek távoz
tassátok a' veszedelmet. Én 
Feleségem erköltsérül, hívsé-
gérül nem kételkedem, de 
ha tsalatkoznám — Oda 
veszik ez — (Telemákus rej
tekére mutat) — — (Mélly 
fontolás utánn) El vagyon 
tökéllve — Engedd meg ked
vesem ! hogy ez írás által 
szívedet próbára vehessem. 
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Scena II. 
Tyndarus, Ulysses. 

Tyn.. Princeps, retineri diutius Re
gina nequit. Vix te adduxi 
testem, novas amor & desi-
derium suggessit vires, hue 
properat. 

Uly.: Num me nőseit ? 
Tyn.: Ne metue.: a te, ut dixi 

conscio demonstrari sibi Ulys-
sem postulat. 

Uly.: Adsit modo. 
Tyn.: En illám. 
Uly.: (0 Nate! quos non tui causa 

cruciatus subeo, & matrem 
subire cogam forsan inno-
centem ?) 

Scena III. 
Penelope (Lacrimis perfusa & Virgi-
num manibus suffulta) et qui priús. 

Pen.: Agite, ducite, ferte corpus 
hoc inutile. — — — Quae 
via potior ? hac ? iliac ? Ah 
Tyndare ! tene video ? Quas tu 
moras? an nondum repertus 
hospes ? 

Tyn. (Ulyssem designat.) En habes 
Regina! quem — — 
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Engedd meg Fiam kedveért! 
— Melly bizodalommal kar
jaid közé rohannám ? De 
ettül függ Fiamnak üdvessége 
— Megbotsáss tehát! Azért 
a hütvös társat nem kevésbé 
szeretem, hanem az aszszony-
tul rettegek. 

II. jelenés. 
Uliszszes és Tyndarus. 

Tyn.: Uram! A' Királynét tovább 
tartóztatnom lehetetlen. Alig 
mondottalak téged bizonyság
nak, már is új erőt önte bele 
a' szerelem és a kívánság 
— Hozzád siet. 

Uli.: Talám ismer engem ? — — 
Tyn.: Erről ne gondolkodjál: — 

— Azt kívánja tőled, hogy 
Te mutatnád meg néki Ulisz-
szest. Itt jön immár. 

Uli. (magával): Ah ! Fiam ! Melly 
kínokat szenvedek éretted! 
— Melly kínokat szenved 
Anyád, és talám ártatlan 
Anyád általam éretted. 

III. jelenés. 
Penelope. Könnyeivel áztatva, a' szü
zek karjai által gyámolítva jön és a' 

volttak. 
Pen.: (A' szüzekhez gyenge szó

zattal) : Vezessétek, gyámo
lítsátok a' haszontalan tago
kat ! (Észre nem vévén 
a két jelenlevőt.) Vallyon 
mellyik a' legközelebbi útja ? 
(Tyndarus szemébe ötlik.) 
Ah, Tyndare? — Reád 
akadtam? — Be sokáig 
késsel! — Meglelted-e az 
idegent ? 

Tyn. (Uliszszesre mutatván.) Itt van 
ő, a Királyné! — 
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Pen* (Ad Ulyssem) 0 me felicem! 
sine tuos amplectar pedes, 
o praesidium, salus mea! 
Jam Ulyssem mi redde meum ! 
ubi locorum latét ? id doce, 
eo deduc, rape miser am. 

Uly. (Heu me !) Regina parce teme-
rario, vanis qui ausus com
ments antea — — 

Pen.: Parco lubens, ignosco omnia, 
Ulyssem dum reddas mihi. 
Visus ille has abstergere 
lacrimas; injuriae, malorum 
delere memóriám uno tem-
poris puncto potest. 

Uly.: Ignosce; diem genialem tibi 
tristi verebar funestrare nun
cio. 

Pen.: Funestrare ? me miseram! 
Ulyssis adventus Penelope 
funestet diem ? Nam te laeta 
finxisse putas ? ah ! si scires, 
quae nunc perpessa. Horreo, 
vel meminisse sed Diis 
grates, qui in melius verte-
runt omnia. Hospes! ne mea 
differ gaudia; sat dolorum 
inflixisti adhuc: longiores 
cruciatus nee ferre potest, 
nee meretur hie animus. (Dum 
Ulysses avertendo vultum, 
lacrimas sibi obortas dissi-
mulare nititur.) Ah! quid 
avertis ora ? vis ad pedes 
iterum tuos ? — — 

Pen. (Uliszsseshez.) Oh én szeren-
tsés! — Engedd ölelnem 
térdeidet Te ! én Üdvességem ! 
— Orizőm! — Most tsak 
Uliszszesemet ad'd viszsza! 
Szollj ! Hova rejtette magát ? 
— El ne titkold előttem! 
— Vezess engem hozzá — 
Nyomorultat! — 

Uli. (Megilletődvén.) (Magával.) Oh 
Egek! — Királyné! Meg-
botsáss! hogy előbb meré
szeltem hijjában való köl
tésekkel. 

Pen.: Örömest megbocsátok ! — 
Mindent elfelejtek, tsak add 
vissza Uliszszesemet! — 
Egyedül annak képe hatal
mas könnyeimet le törülni — 
és a sok rémületektül le
nyomtatott szívemet meg
vidámítani. 

Üli.: Öszvekelésednek ama víg 
Innepét hír hozásom által szo
morúvá válni gondoltam, és 
ettűl féltem. 

Pen.: Szomorúvá ? Én Nyomorult! 
— A' Nap, melly Pénelopé
nak Uliszszest viszsza hozná, 
szomorúnak látszanék neki ? 
— Vallyon volna a világon 
ennél nagyobb öröm ? — Ah ! 
— ha tudnád, miket nem 
szenvedtem! Iszonyodik lel
kem emlékezeténél! —- — 
Hála az Istennek, hogy meg
változott sorsom — Barátom! 
Kérlek, ne hallaszd továbbra 
örömömet! — Elég fájdal
mat szereztél immár ! — több 
kínokat ezen szív már nem 
viselhet — elégtelen arra — 
és talám nem is érdemiette 
meg! — (Ekkor Uliszszes 
elfordítja ábrázatját, hogy a' 
hulló könnyeket eltitkol
hassa.) Ah! — Miért for-
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Uly. 

Pen. 

Uly. 
Pen. 

Uly. 

Pen. 

Uly. 

Pen. 

Non Regina: non tua postulo Uli. 
differre gaudia, quin vereor, 
ne novo luctu tot mala 
cumulem. 

Ah! Quid ais ? aenigmata Pen. 
loqueris: novos Penelope luc-
tus Ulysses ferat ? Non vanum 
ais de Creta & Cretensi com-
mentum pellice ? 

Ajo. Uli. 
Tecum delatum Ithacám ; hie Pen. 
locorum esse; te scire ilium ? 
Mecum attuli, adest & si Uli. 
scire cupis: hac in urna 
Ulysses latet. 

Aeterni Dei! hospes! (Per- Pen. 
eulsa in virginum manus 
reeidit.) 

Id est, Regina, quod me- Uli.. 
tueram — — 

(Sedens.) Ah ! sine paullisper. Pen. 
— — Anime mi! ne suc-
cumbe; pauxillum restat; 
venturae te serva gloriae, 
— non longa mora est: jam 
gloriosa te mors Ulyssi jun
get. Ah! obtestor, 
Urnam illam his concede 
manibus: sustentabit paul
lisper labentem animum vel 
extineti praesentia conjugis. 
(Accipiens.) Sed non me fallis 
iterum care hospes ? 

dúlsz el tőlem ? — Még egy
szer lábaidhoz bukjam-e ? 
Nem ! Oh Királyné ! — Nem 
akarom örömedet továbbra 
halasztani. Sött inkább igen 
félek, ne hogy a sok eltűnt 
nyomorúságot, ujj fájdalmak
nak sullyával halmozzam. 

A mit mondasz, ez nékem 
homályos mese : Uliszszesnek 
megjövetele Pénelopét meg-
szomorítaná. Nemde nem azt 
mondád, hogy Uliszszesnek 
tőled előlhozott Krétában való 
tartózkodása — hogy a krétai 
vetélkedőtársné, tsak üres 
Költemény ? — 
Megvallom. 

Úgy vagyon elhoztam vélem 
Uliszszes Ithakában. — 0 itt 
vagyon és ha éppenn tudni 
kívánod (Elől hozza a ham
vas kannát) Ebben az ham
vas Kannában vagyon Ulisz
szes. 
Halhatatlan Istenek! — (Ré-
mülésébenn a' szüzek karjaiba 
dül. Lassan-lassan feleszmél
kedik) Barátom! 
Oh Királyné! Ettül féltem 
én is. 

(A ki a szűzektül egy kőre 
ültettetik) Ah! hadj egy kis 
időre magamat — — Lel
kem ! tsak most még le ne 
roskadj! — Tsak kevés idő 
vagyon hátra. Várd el már 
már közelgető halhatatlan 
híredet. — Nem kell sokáig 
várnod — egy híres halál 
majdan öszve egyvelít Ulisz
szes lelkével — Add ide 
ama hamvas kannát! (Oda 
nyujtattatik neki a kanna.) 
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Uly,: Nullám verbis meis jam fidem 
postulo: pro me Ulyssis 
loquatur Signum, & morientis 

manus. (Epistolam, paullo 
ant§ scriptam, Regináé tradit.) 

Pen.: Hei mihi! vera memorat: 
Ulyssis Signum est; ipsius 
heu manus quoque. Quid 
scribit. 

Uly. (Dum legit Peuelope.) Id 
ignoro: consignavit moriturus 
istas; & imagini tuae, & suis 
junctas cineribus Penelope • 
reddi tabellas voluit. Promisi; 
habes omnia, datum a mico 
Regi exsolvo fidem. 

Pen.: Quid tibi nominis, o hospes ? 
Uly.: Philocles. 
Pen. (Epistolam inspicit, num dic-

tis consentiat.) Idem est. 
Quo loco infelix efflavit 
animam ? 

Uly.: Trinacriae desertum litas ex-
ceperat naufragum, me solo 
fortunae comite. 

Pen. (Út prius.) Consentiunt omnia. 
(Amplectitur urnam ante se 
positam.) Ulysses, Ulysses 
isthic. O monumentum homi-
num, quos tellus habuit, 
mihi carissimi! o viri resi
duum mei! . . . 

A már elmúlt férjem is fel
támogatja némü nemüképen 
ingó elmémet. — (Uliszszes-
hez.) De nem csalsz-e meg 
ismét ? — Édes jövevény ?' 

UH.: Nem kívánom tehát, hogy 
hitelt adj beszédemnek (Az-
elébb írt levelet oda adván.} 

A Haldokló Ulisszesnek keze-
'irása szólljon helyettem. 

Pen.: Oh én Legnyomorultabb Te
remtés! — Valóban az ő 
kezeirása ez! — Mit ír ? — 
— (Felnyitja a Levelet, azt 
olvasgatja.) 

Uli.: Azt nem tudom. Midőn hal-
doklana, akkor adta ezt 
kezemben, megparancsolván, 
hogy ezen írótáblát képezetty-
ével s hamvával edgyütt 
Penelopenek vigyem. — Én 
megígértem neki. Most min
den a kezedbenn vagyon és-
szeretett királyomnak tett 
igéretemet tellyesítettem. 

Pen.: Mi neved jó Idegen ? 
Uli.: Az én nevem Philokles. 
Pen.: Úgy neveztetel a Levélben 

is. — Hol adta ki a lelkét 
a' szerentsétlen ? 

UH.: A szenvedett hajótörés utánn 
a' puszta szitziliai partra vet
tetett, és egyedül én voltam 
szerencsétlenségének társa. 

Pen.: Minden meg egyez beszédjé
vel. (Az előtte helyheztetett 
hamvas korsót által ölelvén.) 
Uliszszes! Uliszszesem van 
ebben! — Oh emlékezet!. 
— Emlékezete olly ember
nek, ki nékem drágább vala 
mindennél, a' mit a világ 
valaha világosságra hozott. 
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Scena VI.' 

Uly.: O astra, noli per Superum 
fidens. (Illám retinet.) 

Pen.: Ah crudelis ! 
Üly.: Quin vos ad urbem propere, 

nunciate Antinoo, sponsae 
vitam ut servet suae. 

Dec.: Stationem deserere nefas. 

Uly. (Non discedunt Superi!) Re
gina ! 

Pen.: Crudelis! 
Üly.: (Loqui si liceret isthic!) 
Pen.: Quid tristem hanc vitam reti-

nes ? moraris glóriám, & 
sola quae rest ant mortis 
solatia mihi. Ah Ulysses! 
ah jam fidae illic jungeremur 
umbrae! 

Üly.: Non Regina! non gloriae, 
non quieti tuae injicio moras, 
probo gloriosum facinus. At, 
quid ágas, vide! insepultos 
linques mariti cineres, indigna 
forsitan diripiendos manu, aut 
furore hostium spargendos 
ponto ? ut cui inimica peper-
cit Asia, e patrio ejectus 
solo, ludus Ulysses Aquilo-
nibus fiat, & praeda fluctibus ? 

Pen.: Ah ! id nollem ! 
Üly.: Jam Regina, per me licet, 

morere. 

Uli.: Egek! (kicsikarja kezébül a" 
fegyvert és eldobja.) Az Isten
nek kedvéért, tartsd meg éle
tedet ! 

Pen.: A kegyetlen! 
Uli. (A' Katonákhoz.) Siessetek in

kább a' városba, mondjátok 
meg Antinousnak, tartsa meg 
életét Mátkájának. 

Egyik a' Katonák közül: Egy 
lépést sem szabad nékünk e' 
helytül távozni. 

Üli. (Félre, nem távoznak.) Király
ném ! 

Pen.: Kegyetlen. 
Üli. (Magában.) Tsak szólhatnék ! 
Pen.: Mért tartóztatol engem erő

vel az életbenn? Mért taga
dod meg nékem vigasztalá-
somat ? Ah Uliszszesem ! hív 
árnyékink már öszve egy^ 
veledtek volna! 

Uli.: Nem tagadom meg vigasz-
talásodat ó Királyné! sőt 
inkább magasztalom vitéz 
bátorságodat. De jól meg
fontold, a' mit tselekszel E 
— Férjednek hamvait temet-
tetlen akarnád hagyni, hogy 
vagy a' levegőbe szórattas-
sék némely betstelenítő kezek 
által, vagy a mélly tengerbe 
vettessék ellenségid dühössége 
által ? Vallyon hát szenve
ded-e azt, hogy Uliszszesnek 
maradványa, mellyet Ásiai 
Kéméllyek hazájábul méltat
lanul kidobattassék — hogy 
a szelek játékjává és az 
irgalmatlan habok zsákmá
nyává váljon ? — 

Pen.: Ah! Ezt nem akartam — 
oh szeretett drága Hamu! 
soha ellenségim, soha az 
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Pen.: Ah! non, non cári cineres, 
non ego vos hic praedam 
relinquam hostibus, non An-
tinoi nefandi manibus. Hospes, 
condantur hi prius tumulo. 
Saxum hoc remove, isthic 
quiescant cineres. 

•Uly. (0 si abessent isii/) 

Dec: Miles amolire saxum. 

Pen.: Absit, ah sacrilegi! sacra 
Ulyssis marmora, cavete, 
quisquam attingat vestrum 
pollutis his, & parricidis ma
nibus. (Ad Ulyssem.) Tu, 
hospes, id extremum amico 
Ulyssi. — — 

Uly.: Oquid petis Regina ! (custodes 
si abessent modo!) 

JPen.: Heu me ! Fráter ! Tyndare ! 
vos hanc operám — — 

Uly.: Cave Regina ! (perit filius !) 

Pen.: Quid vetat ? 

Uly.; Veteri Ulyssis amico crede 
(quid dicam ?) ne id age, fac
tum quod nolles postea. 

Pen.: Quid nollem ? agile vos, 
pias admovete manus. 

Uly.: Sicne Regina, non thure, non 
mero prius placabis manes, 
non Patrum more flores antea 
dabis & suetos honores 
tumulo ? clam, furtim, exsulis 
instar, & fugitivi subeat 
patriam Ulysses humum ? 

istentelen Antinous kezeibenn 
nem juttatlak. (Uliszszes ko
porsójához mégyen.) Bará
tom ! hengerítsd el ezen követ 
az ajtóbul. Itt, itt nyugodjon 
Uliszszesnek hamva. 

UH. (Félre): Oh a' Katonák mért 
nem távoznának. 

Egy katona: Ha ! Hengerítsük mi 
el a követ. 

Pen.: (Mérges haraggal.) Félre ti 
Istentelenek ! — Távozzatok ! 
— Mert nem vagytok mél
tók, hogy az Uliszszesnek 
szentelt követ gyilkos, még 
vértül füstölgő kezeitekkel 
illessétek. (Uliszszeshez.) Te 
édes Jövevény ! Mutasd utolsó 
barátságodat Uliszszeshez. 

UH.: Ne kivánd ezt tőlem Királyné ! 

Pen. (Mézes könyörgéssel): Ah 
Bátyám ! Tyndare ! Tehát t i ! 

UH.: Ezt ne cselekedd Királyné! 
(Magával) : Oda van a' fiam ! 

Pen.: Vallyon mi az a' mi gátot 
vet? 

UH.: Adj hitelt Uliszszes ősz Ba
rátja szavainak ! (Magával.) 
Mit mondjak? (Penelopéhez.) 
Ne tselekedd ezt, mert meg
bánod tettedet. 

Pen.; Miért bánnám meg tette
met? — 

Uli. (Feltalálván magát.) Miképp 
Királyné ? — Tehát nem 
akarsz előbb a temjén füst 
által Uliszszes árnyékával 
megbékéltetni ? — Tehát nem 
hintesz, virágot El éjink szo
kások szerint a koporsóra. 

. — A holttestet nem szeren-
tsélteted a szokott Pompára ? 
Azt Uliszszes tőled nem 
érdemiette, hogy mint egy 
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Pen.: Quam id cuper em ! sed quo 
res loco sint, vides. 

Uly.: Persolvi extincto num justa 
Regi Antinous vetet? 

Dec.: Nunquam vetabit scio. (Gau-

debit immo rebus suis tarn 
opportuno funere.) 

Pen.: At amice! quam moras om-
.nes metuo ! malis usque acce-
dunt mala, jam majora sem
per timere didici. Suus sal
tern habeat Ulyssem locus. 

Uly. • Infelix Ulysses! cum ignoto 
sub coelo efflares animam, 
cineribus saltern ultimos hie 
honores ab arnica sperabas 
manu, & hos tibi tua Pene
lope negat! 

Pen.: Non nego, o Dei! care Ulys
ses! quando.me tibi jüngere 
licebit denique! Quidquid 
eveniat, crimen hoc ferre 
nequeo. Habebis, quod spe
rabas moriens, ab hac debi-
tos honores manu. Parentur 
sacra, ferte coronas, currite 
o Virgines. Fráter! proximo 
e Jovis sano Sacerdos adsit. 
Liceat aliquando mori! 

számkivetett, szökevény tér
jen viszsza hazája földének 
gyomrábann. 

Pen.: De mikor látod állapotunkat. 
Uli. (A katonák felé fordulván.) 

Tehát Antinous az elmúlt 
Királynak temetését megtil
taná ? 

Egy katona: Azt, tudom, soha meg 

nem tiltja. (Társaihoz.) Sőt 
inkább örvendeni fog. 

Pen.: Minden legkisebb mulatástul 
rettegek! Mert tudod mint 
dűl szerentsétlenség a' sze
rencsétlenségre. — Vajha fel
lelte volna immár Uliszszes 
nyugvóhelyét! — 

Uli.: Szerencsétlen Ulysses ! Midőn 
idegen Ég alatt kilehelted 
létedet, azt legalább remény
letted még is, hogy valami 
jót tévő kéz megtiszteli ham
vadat, — de még ez is meg
tagadtatik ! Szegény Ulisz
szes ! — 

Pen. (Szelíden.) Nem tagadtatik meg 
jó Idegen! Uliszszesem — 
— Voltt szerelmem! Mikor 
engedtetik nékem véled egy-
velednem! De történjék a' 
mint történik — Ezért sem 
vádoltattam senkitül is. — 
Ezen kezek tisztelik meg 
hamvadat. Készület hirdet
tessék az áldozathoz. >— Ti 
szűz leányok koszorúkat fon-
nyatok ! (Elsietnek.) Bátyám 
rendeljed ide Jupiter templo
mának Főpapját. (Iphikrates 
elmegyen.) Tyndare siess a 
készületet megtenni! (Tyn-
darus elmegyen.) Azután hadd 
haljak meg! — 
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Scena VII. 
Centurio, Ulysses, Penelope. 

Cent.: Cui istud in mentem venis-
set Superi! (Ad milites.) Vos 
propere. 

Pen.: Num & sacra turbare for-
sitan — — 

Cent.: Non id ago Regina. Vos 
propere angustos illinc occu-
pate aditus, tamultuantem 
coercete populum. Ostentate 
arma, vim, terrores, minas 
spargite. Vivum hodie Ulys
sem ne sperent sibi. (Pars 
militum discedit.) 

Uly. (Quid jam novae rei ?) 
Cent. (Ad Ulyssem.) Tu me sequere. 
Uly.: Quo rapis ? 
Cent.: Audies. 
Pen.: Quid hie commeruit ? — — 
Cent.: Parce dictis Regina. Jam ne 

ipsum quidem Antinoum per 
tumultum populi adire licuit 
mihi. 

Pen.: Quid ita ? 
Cent.: Vix hinc paullum progressus 

exultantis populi offendi glo-
bos. Jam de Ulyssis reditu 
mirum excrevit in plebe fama. 
Res seditionem minatur An-
tinoo. Praevertendum malo, 
sequere. 

Pen.: Ah! iste saltern pietatis 
poenam ne luat suae. 

Cent.: Ne me tene, obsecro, subita 
res poscit consilia. (Ad Ulys
sem.) Age. 

Pen.: Inhumane! 
Uly. (Ad Centur.) • Sed mortem 

meditatur Regina, nemo sub-
veniet ? 

Cent.: Pereat, quando hostis est 
Antinoi. 

Uly. (Ah! hinc filium, hinc desti-
tuo morituram Pénelopén!) 

ÉS PENELOPE« CZ. TRAGÉDIÁJA 

VII. jelenés. 
UJiszszes, Penelope és a kapitány' a' 

ki lélekzet nélkül jön. 
Kapitány: Istenek! Ki álmodta 

volna ezt! (A' katonákhoz) 
siessetek ! Ássátok el ott ama 
szűk ösvényt, tsillapítsátok 
a' felzendült Népet, éljetek 
erőszakkal. Mutassátok fegy
verteket, ijeszszétek, fenye
gessétek a' népet. (A katona
ságnak egyik része elsiet a* 
parantsolatra.) Ulyszszest ele
venen ne reménylétek. 

Kap. (Áll 's néz mint a' Bálvány, 
retteg.) 

Üli. (Magában.) Mi ez ismét ? 
Kap. (Uliszszest megragadja): Te 

pedig kövess engem. 
Üli.: Hová hurtzolsz? 
Pen.: Mit vétett ez ártatlan? 
Kap.: Ne kérdezz! — Én magam 

sem juthattam Antinoushoz. 
A' népnek szörnyű tolongása 
miatt. — Alig távoztam 
tőletek, már is egy vigadozó-
tsoportba ütköztem. Uliszszes 
megérkezése szörnyenn elter
jedt a' nép között, Antinoust 
ki ki zenebonával fenyegeti. 
— Lódulj.. 

Pen.: Nem — ereszd el őtet. 

Kap.: Ne tartóztass engem, a' dolog 
nem szenyved hallasztást. 
Jöjj vélem! 

Pen. (Haraggal.) Embertelen! 
Üli.: De a királynénak ki jön 

segítségül — halni akar. 

Kap.: Hagyd haljon, ha nem barát-
néja Antinousnak. 

Üli. (Félre.) Ah'. — Hitvesemtül, 
Fiamtul el szakasztanak. 
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Cent.: Agite vos, trahite vei no-
lentem. 

Uly.: Crudelia Numina! Amice, 
est quod ab Ulysse- — — 

Cent.: Quid ab Ulysse! commen-
tum reor, sed quidquid sit, 
non praetereundum. 

Uly.: Pauca verba, at soli Regináé, 
referre liceat! 

Cent.: Immo, si quid est, dici volo. 
Attamen non soli. Me teste, 
me arbitro id fiet, propera. 

Üly. (Scelestus!) 
Cent.: Regina, hie paucis te vult. 

Pen.: Abi, crudelis ! 
Cent.: Loquere (Ad Ulyssem.) 
Uly. (0 Superi! quid hoc praesente 

loquar,' [quod juvet Péne
lopén ?]) 

Cent.: Cunctaris? (Ad milites.) 
ducite ergo. 

Uly. (Subit aliud.) Dicam amice! 
Cent.: In pauca confer, res moras 

non patiuntur nostrae.] 
Uly.: Tuam decrevisti mortem 

Regina! 

Pen.: Et quis vetabit ? 
Uly.: Nemo, Regina; sed ferrum 

abjice, mitiorem tibi propino 
mortem. 

Pen.: Mitiorem. 

Uly. En veneno medicatus liquor. 
Inobservatum hoc primo per 
venas serpit toxicum, turn 
sensim extinguit animam. 

Pen. [Sensim extinguit animam ?] 
grates amice! lentum hoc 
nimis, festino mori. 

Uly.: Respuis ab Ulysse donum ? 

Pen.: Ab Ulysse ? 
Üly.: An gemmám noscis, quam 

Kap. (A Katonákhoz.) Ragadjátok 
meg őtet Vitézek! Hurtzol-
játok el akaratja ellen is. 

Üli.: Barátom ! Uliszszesnek 

Kap.: Félre UHszszessel, Hazugság 
a' mit mondasz. 

Üli.: Barátom, tsak két szót, en
gedd mondjak Uliszszesrül. 

Kap.: Szóllj tehát! parantsolom; 
de nem titkon, hanem vilá-
gossann — szóllj szaporán. 

üli. (Félre.) Istentelen! 
Kap.: Királyné! Ez idegen véled 

akar beszállni. 
Pen.: Takarodjál kegyetlen. 
Kap. (Uliszszeshez.) Siess ! mert — — 
Uli. (Félre.) Mit szóllak hasznossat ? 

(Penelopehez.) Királyné! El-
tökélletted halálodat? 

Pen.: Halálomat senki halandó meg 
nem gátolja. 

Uli.: Én meg nem gátlom. — 
Vessd el tőrödet, könnyű 
halált nyújtok. (Kivesz keblé-
bül egy drága kőbűl vájott 
pohárkát.) Lásd ebbenn méreg 
vagyon, melly észrevétetlenül 
által keresztül járja elsőben 
ereidet, azutánn pedig az élet
nek világát — el oltja. 

Pen.: Köszönöm barátom! — Ez 
lassú halál, — én sietek 
halálom elejbe. 

Uli.: Tehát megveted Uliszszesnek 
ajándékát ? 

Pen.: Ulyssesnek ajándékát? 
Uli.: Vallyon ? nem ismered ezt a' 
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aurum ambit, & incubantis 
ornat imago sphyngis? 

Pen.: Ah! — — 

Cent. (0 si acciperet!) [Et capitali 
sic hoste Uberaret Antinoum 
& invidia patratae caedis.] 

Pen. (Illa ipsa est.) Unde haec 
tibi ? Haue memini, ut erat, 
refertam odoribus, de rebus 
meis ut esset aliquid, disce-
dens abstulit Ulysses mihi. 

Uly.: Et retinuit, dum viveret; 
ingruentibus tandem malis 
praesenti implevit toxico, ^ut 
si res posceret, sine sanguine, 
nimio subduceret se fatorum 
ponderi. At postremo sub-
latus morbo commisit mihi 
tradendam Penelope. 

Pen.: Misit ille, nec dederas antea ? 

Uly.: Id vetuit, tradi nolebat antea, 
quam extremis cernerem op-
pressam malis. Extrema nunc 
instant tibi. Si lubet, utere. 

Pen.: Si lubet ? ah, quid ni lubeat ? 

Cent. (Salvi sumus!) 

Pen.: Quod suavius mortis genus, 
ac illud, quod a tarn cara 
venit paratum manu? O si 
digna rependere tibi, hospes, 
queam officii proemia! Quae 
solae mi sunt reliquae, im-
pendam preces. (Ad Cent. 
& milites.) Vos, si fas est, 
obtestor unice, huic saltern 
ne noceat fuisse pium.  

drága kőre művészeit Szphin-
xet? 

Pen. (Mosolygó örömmel.) Ah! — 
Uliszszesé! (elveszi.) 

Kap.: Vajha meginná. 

Pen.: Miképp jőve ez kezedbenn ? 
— Ezt midőn Uliszszesnek ad
tam, teli volt jó illatú nedves
séggel. — Ezt adtam néki 
tőlem lett elragadtatása előtt. 

Uli.: És Uliszszes ezt a' meddig 
élt, mindég nagy bötsbenn 
tartotta, és megtöltötte erős 
méreggel, hogy történhető 
környülállások bann vére on
tása nélkül megszabadulhas
son sorsának sullyátul. De 
midőn haldoklana meghagyá 
nekem, hogy Pénelopénak 
vissza adnám. 

Pen.' O ezt nékem küldötte, és te 
nem adád oda előbb. 

Uli.: Megparancsolá, hogy minek 
előtte a' végső nyomorúság
nak sullya el nem nyomna 
neked oda ne adjam. Most 
már a nyomorúság tellyes 
terhét reád eresztette. Ha 
tetszik, élj vele. 

Pen.: Ha tetszik ? — Vallyon hogy 
ne tetszenék? 

Kap. (Félre.) Óhajtott módon foly 
a' dolog. 

Pen.: Hogy ne lenne az illy drága 
kéztül készített halál édes. 
Oh! mért nem tudom ezen 
szolgálatodat érdem szerént 
megjutalmazni szeretett Jöve
vény ? Könyörögni fogok éret
ted ; egyedül tsak ez vagyon 
még hatalmamban (a' Kapi
tányhoz.) Ez egy szívességért 
esedezem nálatok. 
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Cent. (Ad Ulyssem.) Id totam est, 
quod volebas ? 

Uly.: Totum. 
Pen.: Nee me audit Barbarus! 
Uly.: Jam due, quo collibitum. 

Cent. (Ad Reginam.) Ignosce. 

Uly.: Vale Regina. 
Pen. (Ad Cent.) Ah, quid flet 

misero ? 
Cent.: Antinoi quod posset salus. 

Hujus fortunae in mea sunt 
manu, tibi aut vivere, aut 
mori liberum. [Nee potesta-
tem negare ausim tibi, ab-
rumpendi vitam, tarn infen-
sam Antinoi.] (Abit cum 
Ulysses & militibus.) 

Kap. 

Uli. 
Pen. 
Uli. 

Pen. 

Kap 

(Félre fordulván Pénelopéiul,. 
Uliszszeshez.) Vége vagyon 
immár beszédednek ? 
Vége. 

• Meg sem hallgat a Kegyetlen í 
Vigy most a' hová akarsz. 
— Oltalmazzanak az Istenek 
Királyné. 

(A' Kapitányhoz.) Mi történik 
e' szegénynyel. 

: A' mit Antinousnak üdvös
sége kivan. Ennek markomba 
vagyon szerencséje, avagy sze
rencsétlensége, néked pedig 
szabad akaratodbann vagyon 
élni avagy halni. (Elhúzza 
magával Uliszszest. A' Kato
nák utánna mennek.) 

A VIII. jelenet töredéke alig különbözik a két írónál. 

VISZOTA GYULA, 


