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a vers szerzője. A kifejezések egyezése is erre mutat. A 19. lapon egy 
helyen így í r : 

A vad múzsa morog, sir, szeme könyve csorog. 

E sor Gyöngyösi Jánosnak a Kémény seprő epitáphioma c. versében 
is előfordul : 

Hét napokig nyomorog, sir, szeme könyve csorog. 

A versformák példái is megtalálhatók nála.1 (Fohászkodás 311.1. Kemény 
S. 241. 1. Bánfi Györgye 272. 1.) 

GULYÁS JÓZSEF 

A JÁRTOS KÖLTÉS VŐ-LEGÉNY. 
Az IK. 1929. évi első füzetében a Kérők mintájául Bartsai Lászlónak 

az Erdélyi Játékos Gyűjteményben 1793-ban megjelent s Kisfaludy pesti 
katonáskodása idején itt is bemutatott A jártos költés vö-legény c. fordítását 
jelöltem meg és arra is rámutattam, hogy ennek eredetije nem Dyk Der 
verschriebene Bräutigame, mint egykorú ismertetés alapján addig hitték, 
hanem valószínűleg Weickard Marianna Zsófiának Der gereiste Bräutigam]^. 
E gyanításom azóta teljes mértékben igazolódott. A német vígjáték egy 
példánya megvan a bécsi nemzeti könyvtár külön színházi gyűjteményében 
Dr. 141. XV. 3. sz. a. Jahn bécsi könyvkereskedőtől kész nyomtatványok
ból összeállított Theatralische Sammlung XV. kötetének 3. darabja; úgy 
látszik, a bécsi kiadó közös címlapot nyomatott csak újonan a kötetek elé. 
E közös címlap szövege : Theatralische Sammlung. 1. Die Sonnen-Jungfrau, 
2. Das Kind,der Liebe, 3. Der gereiste Bräutigam. Fünfzehnter Band. Wien, 
verlegt u. zu finden bei Johann Joseph Jahn, im Gundelhofe Nr. 534. 1791. 
Magának a Weickard-féle névtelenül megjelent darabnak címirata: Der gereiste 
Bräutigam. Ein Lustspiel in einem Aufzuge. Frankfurt am Mayn, 1791. De 
megvan magának e vígjátéknak egy példánya a Széchenyi-könyvtárban is, 
a kéziratban Őrzött szomölnoki színházi könyvtár rendezetlen anyagában.1 

Bartsai valóban ezt a darabot is szokott módján, mondatról mondatra 
fordította, az összes német neveket és vonatkozásokat magyarosítván ; itt-
ott egy-egy tréfás szólást szúrt be. 

A szereplő személyek: 
De r g e r e i s t e B r ä u t i g a m . A j á r t o s k ö l t é s vő - l egény . 
BARON FORSTHEIM . BÁRÓ MEZŐDI 
HENRIETTE, seine Tochter HENRITTÉ, ennek Leánya 
KAROLINE, Forstheims Nichte KAROLINA, B. Meződi Húga 
HAUPTMANN VON AHLDORF ÓFALVI, egy Kapitány 
MAJOR VON BUGHAU MAJOR KÖNYVES 
BARON HOHENTHAL BÁRÓ MÉLYVÖLGY 
HEINRICH, Hohenthals Bedienter HENRIK, ennek szolgája 
JOHANN, Bedienter bey Forstheim JANTSI, Meződi Legénye. 

1 A leoninusok s az egyező versformák nem elég erős érvek Gyöngyösi 
szerzősége mellett, az azonos fél-pentameter meg legalább is annyira szól 
ellene, mint mellette. Szerk. 
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Az 1. jelenésben érkező levél írója az eredetiben Schönberg, Bartsainál Szépes 
Henriket, mint a 8. jelenésben panaszolja, a többi szolgák az eredetiben 
Deutscher Bämek, a fordítás szerint Magyar lónak hívták, stb. 

Álljon végül itt példaképen, összehasonlítás lehetővé tételére — annál 
inkább, mivel maga a német darab elég nehezen hozzáférhető •— németül és 
Bartsai fordításában a legjellemzőbbek közé tartozó 12. jelenet. Ebben ütköz
nek össze a derék házigazdának és a franciáskodó léha kérőnek — Baltafy 
és Szélházy mintáinak — nézetei. 

Zwölfter Auftritt. 
FORSTHEIM und HOHENTHAL. 

FORSTHEIM. Nun lassen Sie uns 
sitzen (Sie setzen sich). Wie geht es ? 
Wie haben Sie gelebt, lieber Sohn? 
Ich will Sie nur einstweilen so nen
nen, denn noch diese Woche müssen 
Sie es wirklich werden. Nu ! wie ge
fallt Ihnen meine Jette ? Es ist ein 
gutes Mädel nicht wahr ? 

HOHENTHAL. Ich zweifle gar nicht. 
Aber ich habe Sie noch nicht gese
hen, denn ich kam eben erst hier an. 

FORSTHEIM. SO! Nun Sie Werdens 
sehen. He! Johann! (Johann kommt.) 
Bringe einmal eine Bouteille Rhein
wein, vom besten, hörst du? 

JOHANN. Ja gnädiger Herr ! (er 
geht ab). 

FORSTHEIM. Ich halte es immer 
noch mit den alten Deutschen. Das 
waren rechtliche Männer ; die tranken 
gleich auf gute Freundschaft : und 
wir wollen eins auf glückliche Ver
lobung trinken. 

HOHENTHAL. Fi, Herr Baron ! Wer 
wird Rheinwein des Morgens trinken ? 
Ueberhaupt bin ich der deutschen 
Weine entwöhnet. 

FORSTHEIM. Ey zum Henker ! Ich 
weis kein besseres Früstück als ein 
Glas alten Rheinwein. Aha ! eben sehe 
ich, daß Sie nicht wohl sind: und 
nun müssen Sie trinken. Das ist die 
beste Arzeney. 

HOHENTHAL. Sie irren. Ich bin nicht 
krank. 

FORSTHEIM. Nicht krank ? Das ma
chen Sie einem anderen weis. Hilft 
mein Rheinwein nicht, so laß ich 
meinen Doctor aus der Stadt kommen ; 
der wird bald mit Ihnen fertig seyn. 

XII jelenés. 
BÁRÓ MEZŐDI és báró MÉLYVÖLGY. 

MEZŐDI. NO ! már üjjünk le (le
ülnek). Hát hogy van ? Hogy folyt a' 
dolog Frantzia Országban kedves 
Fiam? — Már tsak így nevezem, 
mert ennek, még ezen a' héten meg
kell lenni. — Hát hogy tettzik a' 
Leányom ? 

MÉLYVÖLGY. Hogy tettzeni fog, abba 
nem kételkedem. — De még nem 
láttam — mert éppen most jöttem ide. 

MEZÓ'DI. ügyé ? No mindjárt meg-
láttya. — Héj Jantsil 

JANTSI (bé-jövén magában) Legény 
ugyan jó, hogy ki-józonodtam — 
Parantsoljon. 

MEZŐDI. HOZZ egy üveg Budai bort 
— hallódé frisset. 

JANTSI. Értem Nagyságos Uram 
— (elmenyen). 

MEZŐDI. Én még mind a' régi Ma
gyarokkal tartok — Jó emberek voltak 
azok — Mihelyt Baráttyaikkal talál
kozhattak, ittak egy más egésségéért 
— Igyunk mi-is a' szerentsés egyben 
kelésért — 

MÉLYVÖLGY- Phuj ! Hogy innánk 
reggel Budai bort? anyival inkább 
hogy én a' Magyar bortól nagyon 
el-szoktam — 

MEZŐDI. Hogy a' patvar ? Én 
jobb fölöstökömet nem tudok egy po
hár ó bornál — ügy látom az egés-
sége sints igen jó állapotban — 'S 
éppen ezért-is innya kell — ez a 
leg-jobb Orvosság a' világon. 

MÉLYVÖLGY. Hibázik a' Báró, én 
nem vagyok beteg — 

MEZŐDI. Nem beteg? Ezt mással 
kell el-hitetni nem velem. Ha az én 
Budai Borom nem használ — Doctor 
után küldök a' Városba, ez tudom 
hamar meg-gyogyitya. 

1 V. ö. a Vértesy Jenőtől közölt jegyzékben (Magyar Könyvszemle, 1912.) 
a é96. számot. 
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HOHENTHAL. Mais mon Dieu ! wenn 
ich Sie aber versichere, daß ich voll
kommen wohl bin ! 

FORSTHEIM. NU ! Sie werden mich 
doch nicht blind machen wollen.. 
Vorhin war mir die Freude vor die 
Augen geschossen. Aber nun sehe 
ich wohl, daß Sie gar nicht aussehen, 
wie man in ihren Jahren aussieht, 
wenn man gesund ist. Hol mich Gott, 
wenn ihr Vater, da er starb, nicht 
besser aussah, als Sie. Sie sind ja 
so mager, wie mein Windhund. 

HOHENTHAL. In Frankreich würde 
eine plumpe rothbackige Figur wenig 
Glück machen. So wie ich, das ist 
die herrschende Mode. 

FORSTHEIM. Diese Mode soll der 
Teufel holen. Ich hätte gewünschet, 
mein künftiger Schwiegersohn wäre 
nicht von dieser Mode. — Da es aber 
nicht anders ist, so will ich es über
sehen, weil ich hoffe, daß Sie wie
der nach deutscher Mode können 
geformet werden. 

HOHENTHAL. Ah ! was vollen die 
Deutschen? Die'jhaben gar keinen gout. 

FORSTHEIM. Dafür aber gesundes 
Fleisch und Blut und feste Knochen. 
Herr ! lassen Sie mir die Deutschen 
ungeschoren, sonst bleiben wir nicht 
Freunde. 

MÉLYVÖGY. Mais mon Dieu ! Igen 
de ha én tökélletesen meg-győzom 
arról, hogy én beteg nem vagyok. 

MEZÓ'DI. Hiszen talán nem akar 
engemet el-hitetni — vagy vakká 
tenni. Ez előtt jó színbe volt — De most 
ki-tettzik egy tekintetre, hogy nem 
ugy nézz ki, mint az emberséges 
ember szokott — Mondhatom, hogy 
az öreg Attya jobban nézett-ki mikor 
meg-hólt — mint fiam Uram most — 
Hiszen fiam Uram ollyan hitvány, 
mint az én agaram. — 

MÉLYVÖLGY. Frantzia Országban 
egy piros, kerek, tölt Ábrázat semmi 
szerentsét nem tehetne. Vagy ha vala
mire mehetne is, de annyira nem 
mint én, ez a' legujjabb tettzö módi. 

MEZŐDI. Vigye el az Ördög ezt a' 
módit — Azt akarnám, hogy az én 
vőm ne lenne ennek a' módinak ele
ven képe — Hiszem e' szerént a' 
módi szerént az én Agaram a' leg
szebb szerentséket tehetne Parisba — 
No ! de már minthogy igy van a' 
dolog, még-is tsak meg-határozom, 
remélvén, hogy fiam Uramat a' Ma
gyar módira hajthattyuk ismét. 

MÉLYVÖLGY. Mit ? Magyar módira? 
a' Magyaroknál nints semmi gout — 

MEZŐDI. De van a gout helyett 
egésséges húsak, és vérek, 's emel
lett kemény erős tsontjaik — (hara
gosan) Azonban kérem ne szóllyan 
a Magyarokról ily formán — mert 
egybe vész a' Baráttság — 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

TOLDY FERENC LEVELE KOSSUTH LAJOSHOZ. 
Kossuth Lajost, mióta Olaszországban telepedett le, számtalan sok 

írással keresték fel a honfitársai. Levelek, memorandumok, díszpolgári ok
iratok, képviselővé választási jegyzőkönyvek, albumok, fényképek érkeztek 
hihetetlen bőséggel Torinóba. Egyike a legtisztesebb neveknek és a legérté
kesebb ajándékkal kedveskedöknek Toldy Ferenc. Miniszterpapirra, nagyon 
szép sorokkal rótt kiadatlan leveléhez Irodalomtörténeti olvasókönyvének 
L-H. kötetét mellékeli. A levél mostanában került kezembe a Nemzeti Múzeum 
Kossuth-irattárában az 1875-ős iratok közt, levéltári száma : 5196. Megírására 
az adott alkalmat, hogy Toldy Ferenc fia, István 1875-ben kilépett az állam 
szolgálatából, hol eddig előkelő megbízásokat teljesített, hogy egész erejével 
irodalmi törekvéseinek élhessen. Szabadságát olaszországi utazással kezdte 
meg. Ennek során szándékozott a torinói remetét is meglátogatni. Édesatyja 
vele küldi meg Kossuthnak 1868-ö9-ben megjelent munkája két kötetét. 


