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FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.

I.
A szép-prózai elbeszélés keletkezése a nyugati irodalomban.
(A verses műfajok háttérbe szorulásának okai: politikai és társadalmi okok;
a polgárság Ízlésének jellemzése; a könyvnyomtatás jelentősége; a szép
prózai elbeszélés jellemzése.)
Motto: «Voltaképen csak innen kezdve beszélhe
tünk szorosabb értelemben magyar irodalom
ról... .»
Beöthy Zsolt.

Az irodalmi élet élénk színeket játszó, alakot és képeket fel
öltő történetében egy, aránylag gyorsan történt izlésváltozásnak
leszünk tanúi, ha a XIII. század végén beálló eseményeket figyel
jük meg. Az okokat, melyek ez izlésváltozást szülték, a XII. század
tól kezdve tarthatjuk ugyan szemmel, de maga a tény, «a tölgy
kidőlése», aránylag gyorsan állott be. E tény: a verses műfajok
háttérbe szorulása s a szép-prózai elbeszélés keletkezése.
A fényes, csodás világ, a lovagi élet haldoklóban volt. A troubadourok, trouvérek és minnesángerek, kik ideális lelkesedéstől
vezettetve egy hölgy szolgálatának, dicsőítésének szentelték életöket, s keblök valódi, hamisítatlan vallásos érzelemmel volt telve, —
e hősök és dalnokok száma egyre kisebbedett. Az a sivár, keser
nyés érzés, mely a keresztes hadjáratok sikertelensége folytán
Európaszerte uralkodott, nem felelt meg többé annak a hangulat
nak, mely a föltétien, eszményi, lángoló s odaadó hitet költészetté
emelte. A legendák és a lovagregények, az eposok s az ideális sze
relmi dalok nem fakadhattak a XIII. század dalnokainak hangula
tából. A satirai elem egyre nagyobb tért foglal el ez időszak
költészetében. Ez felelt meg a költők lelkének és jóleső érzéssel
hallgatta meg őket a közönség is. A verses műfajok formája, a
béltartalom elsekélyedesésével, egyre hanyagabb és pongyolább
lesz. S időmultával a művészi érzek veszendőbe is ment.
Politikai okok nagyban közreműködtek ez izlésváltozás
létrejöttén. A keresztes hadjáratok ez idétt már ímmel-ámmal
folytak, nem az Isten hívására, de a pápa parancsára. Kimerítették
*
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a nemesség erejét; dísze-virága ott hullott el a szent földön; anya
gilag tönkre ment, szellemileg elzüllőfélben volt, a folytonos ha
dakozás elvaclítá az erkölcsöket s kioltá a nemesebb érzelmeket.
Beállott a durva ököljog kora, melyre Voltaire gúnyja teljes jog
gal hullhatott. Németországban II. Frigyes halálával 18 évig tartó
küzdelem kezdődik a trónért, a trón és a fönemesség közt. S mikor
Konrad herczeg 1268-ban Nápolyban fejét veszti, az interregnum
szomorú időszaka megkezdődik. Hol lehet most igazságot nyerni
s mi más most a jog, mint erőszak? Mindenki visszavonúl a maga
körébe, önmagát védve. Freidank «Bescheidenheit»-jában (ed.
Grimm 46, 5.) olvassuk:
Sít beide vater unde kint
ein ander ungetriuwe sint,
unt bruoder wider bruoder strebet,
unt mác mit magé übele lebet:
roup unt brant sint ungeriht,
man fürhtet künc unt keiser niht.

De nemcsak a közéletben s nemcsak Németországban volt
ez így! Hol maradt a lovagias eszmény, a nemes idealismus, a
tisztalevegőjü nötisztelet? Nagyot mozdulhatott a föld. Az ideált
az anyagiasság váltá fel, a nőtisztelet érzéki vágygyá törpült, az
udvarnál élés titkos czéllal volt egybekötve. A nemesek nem igen
foglalkoztak többé költészettel, — nem volt idejük, kedvük s al
kalmuk hozzá 1 — s nem is ápolták azt. S a papság ? A papság
nem folytatott nemzeti politikát s nem volt érzéke a nemzeti köl
tészet iránt.*) A troubadourok és minnesángerek száma egyre
gyérül s a költészet idegen kézbe megy át. E sivár politikai kép
azonban egyoldalú.
Mert míg egyrészt a lovagi élet fénye egyre halaványúl, egy
új elem, a polgárság kezd mindinkább előtérbe emelkedni. A min
nesángerek észre kezdik venni, hogy a polgárság megmozdult.
Kinevetik őket. Neidhart már képeket rajzolt ebből a megmozdult
polgári népből, gúnynyal és satirával illeti őket, de ép ez a gúny
bizonyítja azt, hogy tudomást kezdenek venni róluk. Hogy a pol
gárság, viseletére nézve, közeledik a nemességhez — kigúnyolja.

*) Lásd bővebben: Thurnirald András: Die d. Poesie in d. 2. Hälfte
d. 13. Jahrhunderts. Progr. d. Gymn. zu Eger in Böhmen, 1862.
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A tánczba kezdő «paraszt» illegeti-billegeti magát, két tenyérnyi
széles kard az övén, le nem tenné a világért sem, hadd lássák 1
Csipkés a ruhája és tarka az ujjassá,
«Sein Gewand
kann man nur an eiteln Narrn erblicken!»
De ez a kigúnyolt «parasztfaj» mindinkább nagyobb tért
kezd nyerni, s egyre nagyobb jelentőségre kezd szert tenni. Erejé
nek tudatára ébredve, vad természetét megbecsüli, egészséges
értelmét méltányolja, s a visszahúzódó nemességgel szemben egye
sül a nép is, az erőszakosság ellen leleményre törekszik és szövet
séget köt, a milyen pl. az 1241-ben megkötött Hansa. A nemesség
körében elterjedt erkölcstelenséggel szemben a jó erkölcs és szigorú
szokások épségben tartására törekedtek, igyekeznek önkormány
zatra szert tenni, megerősítik városaikat és egymás közt czéheket
alkotnak. A polgárság imez emelkedése és a nemesség fentebb
körvonaloztuk sivár állapota jellemzi e kort. E viszonyok nem
maradhattak hatás nélkül a költészetre. Nem a nemesség, hanem
a polgárság az olvasóközönség, és természetes, hogy ha a polgárság
nem gyönyörködik többé ama költői termékekben, melyek pusz
tán a lovagi élet dicséretével voltak telve. Pedig a polgárság párt
fogolja a költészetet s ápolja a képzőművészeteket is: a középkori
építkezések fényre és nagyszerűségre nézve ma is egyedül állanak
s a festészet ekkor éri virágzása egyik hatalmas korszakát. így áll
be ama izlésváltozás, melyről fentebb említést tettünk.
A polgárság ízlése lényegesen elütött a nemességétől. így
mindenek előtt erkölcsös történeteket szeretnek hallgatni. Nem
gyönyörködnek a verses lovagregényekben s akadnak mihamar
Írókra, kik ezeket számukra prózába öntik. Ösmerünk prózába
átírt Tristan töredéket, melyet Bartsch adott ki a Germania hasáb
jain. (XVII. 416.) De nyomtatásban is megjelentek: a németeknél
pl. Wirnt von Grafenberg Wigoloysa, Eilhart von Oberge Trisa francziáknál pl. a híres Merlin, az angoloknál Malory
Tamás Morte d’Arthur-)& stb.
De e lovagregények túlságosan hosszadalmasak. Rövidebb,
összevontabb, gyorsan leperdülő történeteket szeretnek s így ke
letkeznek ama prózai gyűjtemények, melyek Gesta Romanorum,
A hét bölcs mester stb. néven eléggé ismeretesek. A kereszténység
is előmozdítá ez érdeklődést, hiszen magában a bibliában, vala1
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mint a szent atyák irataiban számos ilyen példázat foglaltatik,
melyekben az erkölcsi elem az elbeszélés magja. A Gesta Roma
norum elbeszélései is erkölcsösek és mystikus magyarázatokkal
vannak ellátva. A prédikáló papok az e fajta kisebb példázatokat
egyre felhozták az erkölcsi igazságok bizonyítására, tudván, hogy
a nép az «ilyen újságokban gyönyörködik». Pelbárt prédikáczióiLan pl. gyakran találkozunk a «Gesta Romanorum» meséivel, fel
hozva azokat példázatként, «propter consolationem», vagy mint
mondja, hogy az «elszundikáló népet felserkenfse». Ez ideig
csak a szószékről hallott a nép ilyen «novellá»-kat, most már e
prózai kisebb elbeszéléseket otthon is olvashatta. Ez elbeszélé
sek nélkülöznek minden művészi törekvést; a nyelv szépségére, a
forma üdeségére alig vetnek ügyet, a jellemfejlesztés háttérbe
vonul, a fődolog az olvasó mulattatása, felizgatása, meghatása és
(rdeklődésének ébren tartása. A harcziasság, a személyes erő, a
porszülött királylyá emelkedése tetszett az erejének tudatára ébredt
népnek, hisz e tájt a herkulesi erő, a malom udvarából tábornoki
ranggal királyi udvarba jöttmentek, személyes kiválóságukért,
trónokra kerültek. Apollonius, Salamon és Markalf, Eulenspiegel,
Barlám, Olivier és Artus, a két hű barát, Pontus és Sidonia, a
szerelmes pár, Melusina a hű özvegy: a kedvelt hősök. Capet Hugó
ból Schapler Hugó lesz, a ki önerejéből vergődik fel — a trónra.
Eulenspiegel s Markalf roppant népszerűségüket is annak köszön
hetik, a minek jóval később nálunk Ludas Matyi: a paraszti agya
fúrtság, elmésség és ügyesség győzelme a hatalmason minden idő
ben tetszett s tetszhetett a magafajtájabelinek. De Ponczianus histó
riáját és Nagy Sándor történetet is igazi érdeklődés mellett
olvassák.
De hogy e történetek ilyen általános tetszésben részesülhes
senek, hogy a nép Ezopuson és a szép Magelonán, Poncziánus
históriáján és Fortunatus szerencséjén oly nagy, mondhatnók,
lázas érdeklődéssel csüngjön, valaminek közbe kellett jönnie s ez
a könyvnyomtatás feltalálása volt. E nélkül képzelnünk sem lehetne,
hogy az olvasóközönség száma oly rövid idő alatt oly nagy mérték
ben megnövekedetett volna. A polgári osztály meggazdagodásával a
kéziratok kereslete is emelkedett ugyan, s ezt az ezidett divó gyors
s hanyag másolás élénken bizonyítja; de mikor a kéziratok oly
mesés árakon keltek el, ez utón az olvasóközönség tömeges és
gyors szaporodása nem volt várható. H55-ben jelent meg az első
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nyomtatott biblia, a találmány lényegére azonban Gutenberg már
két évvel azelőtt rájött. S attól kezdve óriás léptekkel terjed el a
könyvnyomtatás, a könyvkereskedéssel karöltve az egész müveit
világon. A könyvek aránylag roppant olcsók voltak s a kereslet is
arányban állott ezzel.
Képzeljük magunkat a középkor epy polgári családjába. Vá
sárfiát hozott haza a családfő. A ponyván kiterített könyvkötegek
k ízt egy «szép nyájas rövid históriádra is akadt, minőt ezelőtt csak
a kolostorban hallott a tudós paptól, kit nagy, sűrűn beírt perga
menre hajolva talált, valahányszor lelki vigaszért fordult hozzája.
A mit azelőtt a kolostor tudós könyvmolya pergamenjeiből kiol
vashatott, megtalálta a vásárban, a ponyvára kiterített könyvek
között az egyszerű polgár is s egy pár fillérért megszerezhető.
A család minden tagja elolvassa. A megelégedés általános, s a vágy
erősen felébredt a család minden tagjában, hogy még egy ilyen
históriát elolvashasson. Olcsó, csekély összeg az ára, s alig várják
a legújabb vásárt s véle a nyomdász megérkeztét.
Mit törődnek ők a formával, melyben a történet megjelenik?
Anyag, történet, az újság ingerével ható s bizonyos irányú roman
tikus mese kell nékik. A könyvnyomtató pedig könnyebben szerez
het prózában iit történeteket, legrosszabb esetben idegenből fordíttatja őket, de a közönség kívánalmának eleget igyekszik tenni.
A közönség ízlését szem előtt tartva, készülnek is e szép históriák
s a felölelt anyag teljes képet nyújt az olvasók műveltsége, műizléséről.
Harder Mihály 1569-ki húshagyókeddi Messmemorial-]a> sze
rint (ed. Kelchner és Wülcker, 1873) Ponczianusból 233 példányt,
Pauli Schimpf und Ernst-jéböl 202, Fortunatusból 196-ot (s nem
mint Bobertagnál van 166-ot), Magellonából 176-ot, Melusinából
158-at, Pontus lovagból 147-et, Galrnyból 114-et, stb. összesen
5918 könyvet adott el.
Az újság, az ösmeretlen mese, — mely azonban történeti
igazságként került jórészt forgalomba, izgatta az olvasóközönsé
get s keltette fel érdeklődését. Innen a már a czimben kifejezett
reklám: szép história, szép és nyájas história, Heltai Cancionaléjában levő énekek ((gyönyörűségesek hallgatásra és olvasásra», stb.
de meg a rendes bekezdés, mint pl.
Czuda szép példákról már bölcsec Írtak,
Cronicákat Históriákról hattac,
1*
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De ez egy dologról még nem szóltanac,
Kit ha meghalottoc, Maidan czudáltoc.
[Szép roevid história két
nemes iffiaknak igaz barátságokról.]
Tiszta életről szép dolgot hallhattok,
Kit netalán soha nem hallottattok.
(Valkai, Bánk bán.)

Nálunk nem a prózában, hanem a verses — de költőinek nem
mondható —formában irt termékek voltak inkább divatban. Igaz,
hogy jóval később. De a mit prózából vesznek át, többnyire azt
is rímbe szedik. De ez csak látszólag áll. Tény az, hogy nagyobb
számban maradtak reánk verses formában, mint prózában irt
munkák. Czélzattal mondom, hogy «maradtak reánk». Mert ki
tudja, mennyi kallódott el? Azonban e verses históriákban a kül
földi prózatermékekkel közös az anyag, s közös a czél, melyet,
szerzőik őket megírván, szemük előtt tartanak.
A fenti példákat még számosíthatnám, de legyen elég. Mert
mindez a sok csodás, szép és nyájas történet a mellett, hogy igaz,
hogy megtörtént, erkölcsös és tanulságos is egyszersmind — leg
alább szerzőik nagy hangon hirdetik. Hivatkoznak forrásaikra, s
előszavaikban elmondják a tanulságot is, mely rendesen általános,
moralis eszme, de sokszor a bibliának egy mondata. E nélkül alig
találnának vevőt abban a korszakban, mikor a népek bűnösségük
tudatában az elemi csapásokat s a politikai élet sivárságát bünte
tésnek vették s mindenképen azon voltak, hogy amaz ellentéteket,
melyek között e kor mozgott, elsimítsák s a társadalmat e chaotikus
állapotból kiszabadítsák. E munkák szerzői nyomdászok, papok és
iskolamesterek, a schola mesterségen levők, kik e lőtt dolgokat, e
tanulságos, erkölcsös történeteket, melyeket «igazán szedtek jó
krónikákból», vagy «megfordítottak» hiteles szövegekből, keserves
hangulatok közt vagy jó kedvükben, de mindig hazafias lelkesedés
sel írják. Mig a külföldi fordító a nyomdásztól nyert bérért dolgo
zik: a magyar énekmondót kielégíti a pohár jó bor és a nyájas szó,
a lelkes tekintet.
íme a prózában írt romantikus históriák elterjedésének okai.
Romantikus históriákat mondunk, de megjegyezzük, hogy e ter
mékeket nem az a vad, csapongó s lángoló képzelet szülte, mely a
lovagi kor költészetét. Más hangulat uralkodott már ekkor, nem
az az ideális, tiszta levegőjű többé, mely az égre tekintésben olva-
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dozott s a vallási rajongásnak példáit szülte. A csodás, a nem
mindennapi utáni vágyba belevegyült a mindennapi életnek a
körülményekkel számoló higgadtsága, józansága is. Ideális világ
nézet és reális felfogás egy furcsa keverékét képezik e prózában
irt históriák s ennek az egyesülésnek egyik jellemző termékét,
«Fortunatus história»-^» akarjuk az alábbiakban kialakulásában
és elterjedésében, változásaiban és vándorlásában megfigyelni.

II.
«Fortunatus históriája.»
(«Fortunatus históriája» kedvelt népkönyv; igen elterjedt; morálja átmegy
a közmondások közé; motivumai.)
«A jelenkornak fényes külsejű divatos iro
dalma mellett feledjük-e azért a régit, mely
nek vállain emelkedtünk nagygyá s mely min
dig azon alap marad, melyen magán emelkedhetik a tudomány szilárd épülete».
Ipolyi.

A középkorban elterjedt úgynevezett népkönyveknek egyik
legkedveltebbike «fortunatus históriája». így pl. tudjuk, hogy
Harder, frankfurti könyvkereskedő, az 1569-ki vásáron 196 pél
dányt adott el belőle s igy a népkönyvek között kedvességre nézt
a harmadik helyet foglalja el. Pedig 1569-ben már nyolczvankilencz év múlt el első megjelenése, 1480 óta!
Német, olasz, spanyol, franczia, angol, dán, holland, norvég,
izlandi és magyar nyelven s mindenütt több kiadásban jelent meg
e história, s e kiadások több kisebb fajta eltéréseket is mutatnak
fel. Sőt mint Steinschneider-nél (Ueber die Volkslitt d. Juden. II)
olvassuk, zsidó-német jargonba áttéve a Ghettoban is kedvelt
olvasmány lett. De úgy belőle, mint róla közmondások is kelet
keztek, a milyen pl. Jeder wollt gern Fortunatus Seckel und Hütlin haben, dass er hett, was er wünscht, und wäre, wo er wollt.
(Wander, Deutsche Sprichwort, lex. 1867. I. 1091.) Vagy egy
másik: Er heisst ja Fortunatus! A mi annyit jelent, hogy szeren
csés gyermek, (ü. o.) A szerencsére különben magának a német
nek 1025 közmondása van, de Fortunatusra különösebben egyik
sem igen vonatkozik. Azonban egyes helyzetéből, meséjének egyes
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részéből is keletkezett közmondás. Ballagi (Magy. példabesz. gyűjt.
7006. sz.) felhozza ezt is: A szerencsének ajándéka álomkincs.
Németben is megvan ez a közmondás: Glück kommt im Schlafe!'
Fortunatusnak is álmában jelenik meg Fortuna. Es mintha hal
lanék azt a sóhajtást, melyet az olvasó eresztett ki melléből, az
alatt mig Fortunatus történetét lapozgatta: bizony legjobb útitárs
a tele erszény, — s ime szórúl-szóra ott találjuk ezt is Ballaginál,
(1944. sz.).
Kedvességét, elterjedettségét s hírességét önmagának köszön
heti, mert valóban a középkor egyik legszebb meséje, s a német
romantikusok táborában általános tetszést aratott a XIX. század
elején is. Szépségét talán mi is élvezhetjük.
Itt csak igen röviden mondom el tartalmát, hiszen mellékelem
magát a népkönyvet, a mint az első ízben magyar nyelven meg
jelent.
Elszegényedett szülök gyermeke Fortunatus, s Cyprus szige
tének Famagusta nevű városában születik. Fortunatus nem akar
ván szülei terhére lenni, egy flandriai gróf szolgálatába áll, s ura
hamar megkedveli, hisz ügyes bevásárló s mindenkivel előzékenyen
bánik. Amellett ügyes vívó is, a szolgák versenyén győz, a mi által
felébreszti társai irigységét s Rupert nevű társa fogadást tesz, hogy
elűzi. Barátságot színlel s egy alkalommal tudtára adja, hogy a gróf
neje szolgálatába akarja fogadni, de hogy biztosítva legyen, férfias
ságától akarja megfosztani. Fortunatus úgy megijed, hogy reggelre
kelve megszökik. Londonba megy, hol rossz társaságba kerül, el
csalják pénzét, mire ő magára hagyva, ismét szolgálatba szegődik
Roberti Jeronimo kereskedőnél. Az elbeszélésben ekkor egy kis
kitérés áll be. Egy florenczi kereskedő fia, Andreas, Brüggébe megy,
hogy ott bevásároljon, de a helyett elpazarolja mindenét. Visszaindúl hazájába, de Turinban hallja, hogy ott egy angol nemest el
fogtak és sem rokonai, sem a király nem akarják kiváltani. 0 el
megy hozzá. A fogoly elpanaszolja sorsát s kéri, hogy térjen vissza
s forduljon Londonban Robertihez, hogy az váltaná ki őt, ö kész
háromszorosan visszafizetni, öt magát pedig jó álláshoz juttatja.
Andreas reááll, Robertihez utazik, ki azonban kezes nélkül nem
hajlandó az összeget megadni. Andreas a királyi udvarba megy,
azonban ott nem kap kezest, de meghallja, hogy a király egy
nemes embert azzal bízott meg, hogy drága ékszereket vigyen je
gyesének a franczia udvarba. Andreas csúnya cselt forral. A nemes-
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nél ékszerésznek adja ki magát, fölajánlja ékszereit, Roberti házába
csalja, megöli s a tetemet a privetbe dobja. A nemes ember gyűrű
jével annak nejéhez megy, elökéri az ékszerdobozt, de nem talál
ják meg. Ekkor megijed, hogy netalán felfedezik s — megszökik.
A nemes ember halála természetesen kitudódik, Robertit, háznépé
vel, igy Fortunatussal együtt, elfogják. Fortunatus nem is volt a
bűn elkövetésekor Londonban s igy ö megmenekül, a többieket
azonban felakasztják. Az ékszerdobozt a nemes ember neje, más
kép helyezvén el az ágyat, megtalálja, visszaszolgáltatja a király
nak, ki ezért egy ifjúval házasítja össze. Fortunatus vándorolni
kezd, egy vadonerdöbe kerül, hol harczba keveredik egy medvével,
melyet sikerül megölnie, mire fáradtan elalszik.
Fölébredvén álmából, Fortuna áll előtte, ki bűvös erszény
nyel ajándékozza meg, melynek az a tulajdonsága, hogy a hányszor
belenyúl, 10 aranyat talál benne. Fortuna megmutatja neki az
erdőből kivezető útat is, s egy vendégfogadóba jut, hol lovakat akar
vásárolni, de bajba kerül s nagy nehezen tudnak megmenekülni.
Leopoldus nevű szolgát fogad fel, kivel utazni indulnak. Eljut
Hiberniába, hol szent Patricius poklát látogatják meg; Konstantinápolyba, hol ép a fiatal császárt koronázzák. Itta vendéglős éjnek
idején reájuk tör, de Leopold megöli, a tetemet a kútba dobja és
reggelre kelve elindulnak. Beutazzák Európát, végre Fortunatus
megtér Famagustába, apátságot alapít, megnősül; két fia születik:
Ampedo és Andalosia.
Ekkor újra kedve jő az utazásra, beutazza keletet, Alexand
riában ellopja a szultántól a láthatlanná tevő és repülésre képesítő
süveget, melylvel gyakran «mulatozik». Halála előtt elmondja
fiainak az erszény és süveg titkos erejét. Atyja halála után Anda
losia útra kél, magához vevén az erszényt. Londonba jut, hol
szerelmes lesz a királyleányba, Agrippinába, s ajándékokkal ked
veskedik neki. Költekezésével kihívja a király irigységét, ki meg
bízza lányát, hogy tudja ki, hogy honnét van nagy gazdagsága.
Agrippina el is jár ebben, s Andalosia szerelmi felhevülésben el
árulja titkát. Agrippina elaltatja öt s megfosztja erszényétől, mire
Famagustába tér meg. Bátyjától elkéri a süveget s Genuában ék
szereket lop, majd Londonba repül, hol mint ékszerkereskedő
felajánlja Agrippinának az ékszereket, s mikor Agrippina fizetni
akarna, meglátja erszényét, átöleli s egy vadon erdőbe kívánkozik,
s hip-hop — ott is van. Agrippina az ijedtségtől bágyadtan kéri
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öt, hogy szedjen neki almát, s Andalosia könnyelműen Agrippina
fejére teszi a süveget s mikor Agrippina felsóhajt: oh bárcsak
otthon lennék - - menten hazarepül. A szegény Andalosia dühében
eszik az almából, mire szarvai nőnek! Egy remete jön segítségére,
ki egy másik fához utasítja, melynek gyümölcse meggyógyítja. Erre
vesz magához a kétfajta gyümölcsből és Londonba gyalogol. Oda
érve gyümölcsárusnak adja ki magát s elad Agrippinának is belőle,
ki mikor abból evett volna, szarvai nőttek. London orvosai nem
tudnak baján segíteni, ekkor Andalosia ajánlkozik, orvosnak öltözve.
Bejutva Agrippinához, meglátja süvegét az ágy alatt, melyet föl
emel s kéri Agrippinát, hogy adjon neki pénzt. Agrippina előveszi
az erszényt, ekkor átöleli s egy vadonba kívánkozik — hip-hop —
oda repül. Ekkor már okosan jár el. Elszedi tőle az erszényt s
meghagyja homlokán szarvait büntetésül, és saját kívánságára
kolostorba viszi, ő maga meg hazatér.
A királyi udvarban hamar elsőrangú szerepet játszik, meg
szerzi a királyfinak Agrippinát, kinek szarvait a gyümölcscsel
lelohasztja. De irigyei is támadnak. Két lovag elfogja és megöli.
Ampedo a süveget megégeti s mivel mi hirt sem hal testvéréről,
bujában meghal. Halálukkal az erszény is elveszti erejét, a min
aztán a két gróf összevész, elárulják magukat, a király felakasz
tana őket s elfoglalja Fortunatus csodaszép palotáját s ott tart
udvart.
íme ezek mesénk főbb motívumai!

III.
A mese keletkezése.
(Hatféle hypothesis; ezek részletes tárgyalása; az egyes motívumok s ere
detük; az általunk felállított föltevés; a népkönyv megíratásának ideje és
szerzője.)
«A lovagregények hazája nem — mint álta
lán tanítják, — az angol népeknél, hanem keleten
keresendő.»
Holtzmann

Mielőtt Fortunatus históriáját aeszthetikai szempontokból
vennök szemügyre, kisértsük meg azt a kérdést tisztába hozni, hogy
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ki volt szerzője, vagy ha ez nem sikerülne, hogy honnét ered s
mikor alakult ki?
Ezekre vonatkozólag több föltevést találunk részint irodalom
történetekben, részint elszórtan egyes czikkekben. Szerzőjének nevét
homály födi. Német nyelven 1480-ban jelent meg először Augsburgban, de névtelenül. Hogy ki volt szerzője, nem tudjuk tehát,
de hogy mi volt, azt részint a história szelleméből, részint egyéb
más körülményekből következtetnünk lehet s alább meg is kisért
jük. Első sorban tehát arra kell feleletet adnunk, hogy a mese
honnét eredt. Azokat a föltevéseket, melyek e kérdésre vonatkoz
nak négy főbb csoportba foglalhatjuk. Az egyik csoportbéli a mesét
spanyol eredetűnek, a másik angolnak, a harmadik francziának, a
negyedik németnek mondja. Vannak azonban egyes különálló föl
tevések Í3, melyek szerint a mese görög eredetű, sőt már olyan is
akad, mely ind eredetűnek tartja. Lássuk őket egyenként s mér
legeljük okaikat.

a) Spanyol eredet.
Oudrio (Delia Storia e della ragione d’ogni poesia IV. p.
408.) szerint a mese azért spanyol eredetű, mert legelőbb spanyol
nyelven adatott ki s ebből 1670-ben signor d’Alibray fordította
francziára. Azonban a historia német nyelven már jóval előbb
megjelent s az is igen kétséges, hogy a franczia fordítás spanyol
ból készült é? Görres (Die teutsch. Volksbücher) külső okokból a
spanyol eredet mellett van. Ily külső oknak mondja a franczia
fordítás előtt álló következő sorokat :

Si Fortunatus dóit sa gloire
A célúi qui est són Auteur,
II n’en dóit, á ce q’on peut erőire,
Gueres moins á són Traducteur,
Cár l’un est cause qu’il sérivole
Dans la Région Espagnole
L’autre de plus vive voix.
Par sa célébre élégance,
Lui donne seconde naissance
Dans se territoire Francois.
Zacher (Erseh és Gruber-féle encyklopiedia) bebizonyította,
hogy abból a franczia elegancziából vajmi kevés található a fran
czia fordításban. Vagy a spanyol fordított a németből vagy a fran-
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czia, bár az előbbi valószínűbb, mert a franczia fordítás sokhelyt
összevon. Annyi azonban bizonyos, hogy a német az eredeti. Görres
fölhoz még egy pár nevet a népkönyvből, mint a melyek spanyol
hangzásúak, valamint a zoyelier (ékszerész) szót s ezt a spanyol
joyelero-, helyesebben joy erőből, származtatja. Zacher ezzel szem
ben s igen helyesen az olasz giojelliere-re mutat; s hogy olasz
ékszerészek sűrűn jártak e tájt Németországban is s hogy a német
juwelier az olaszból jő: alig vonható kétségbe.
Schmidt Valentin (Decker Tamás: «Fortunatus»-drámájának
német fordításához irt jegyzeteiben) szintén a spanyol eredetet
vitatja s felhozza Alamaneliát, a spanyol várost hol — mint a nép
könyvben a szultán mondja — a bűvészkedést tanulják. Vajon
bizonyíthat-e ez a spanyol eredet mellett ? Már Zacher felemlíti,
hogy a középkorban Spanyolországot tartotta mindenki a nigrománczia fészkének, s főkép Toledot, bár Alamanelia is eléggé híres
volt. (L. bővebben: Zeitschrift f. d. Myth. IV. 185.) Delrius Disquis
Magicíejá-ban II. (1657-ből) olvassuk:.

Denn Viele in der Stadt Toledo wandten
Zum Studium sich der Nikromantie,
Und öffentlich dort lehrten, die da kannten
Die Zauberkunst und die Pyromantie . . . stb.
Schmidt iinez indoka sem állja ki tehát a kritikát s a spanyol
eredet mellett alig is találunk többe valakit, kivéve Kobersteint, ki
«Német irodalomtörténet»-ében a német népkönyvet spanyolból
készült franczia népkönyv fordításának mondja, mi alapon ? nem
tudni. Utóbb azonban (Grundriss I. 433.) ő is meg változtatja néze
tét és átcsap a franczia eredetet vitatok táborába, de ekkor is csak
úgy kijelentőleg nyilatkozik, s nézetét mivel sem indokolja.
Az eddigiekből tehát annyi bizonyos, hogy a spanyol eredet
mellett mi elfogadható bizonyíték sem létezik.
b) Angol eredet.

Görres, ki külső okokból kiindulva a mellett volt, hogy a
francziák, olaszok és németek spanyol-bot vették a mesét, fentebb
idéztük művében belső okokat is sorol föl, melyek azt látszának
bizonyítani, hogy a mese angol eredetű lenne. Mik ezek a belső
okok ? Ilyenekül felsorolja, hogy a népkönyvben bizonyos lázas
nyugtalansággal beszélnek pénzről, kincsekről, hogy a mese nagy
részt Angolországban játszik, s hogy többnyire angol viszonyokat
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rajzol s hogy már korán nyer drámai alakot Angolországban. Gör
res e nézetében Tieck is osztozik, (Phantasus. III. p. 240.), bár
Görres óvatosan megjegyzé, hogy «bizonyos tények mégis ellent
mondanak e feltevésnek». Bizonyos tények? Hiszen a mit Görres
népkönyvünkröl mond, joggal elmondható még igen sok másról is,
s a Faust-monda is jóval előbb nyer Angolországban drámai ala
kot, mint Németországban, s mondja-e valaki azért a Faust nép
mondát angol eredetűnek ? Angolországban már virágzó színpad
és jeles drámaírók éltek, Németországnak azonban még jó sokáig
kellett várnia Goethére, Schillerre és Kleistra.
c) Franczia eredet.

Schlegel Vilmos 1803-ban tartott felolvasásában (Gesch. d.
rom. Litt. p. 150) egész elragadtatással szól népkönyvünkről és azt
«franczia regény»-nek mondja. Ezzel a kijelentéssel megelégszik,
bár úgy odavetöleg azt is megemlíti, hogy van benne egypár keleti
motívum is. Schlegel után persze Gervinus is (Gesch. d. d. Dicht.
II. p. 353) szintén csak úgy kijelentőleg franczia eredetről beszél
s nézetét mivel sem indokolja. Úgy látszik Gervinus hatása alatt,
Koberstein is siet e nézetét kifejezni, azonban e feltevés teljesen
alaptalan. Nem tudunk egy okot sem felhozni, mely a franczia
eredet mellett bizonyítana, mert Zacher amaz állítása, hogy az erdő,
melyben Fortunatus Fortunától a varázserszényt nyeri, élénken
emlékeztetne a Fontaine de Berenton-ra a híres Brezeliande hegy
ségben, mi alappal sem bír. Ama leírás épen nem jellemző, a nép
könyv egyszerűen «vad őserdő»-nek mondja s Angolországba
helyezi. Sem az angol, sem a franczia, de a spanyol eredet mellett
sem maradhatunk tehát, mert mint Iáijuk, e feltevések önkényesek
s nélkülöznek minden szilárd alapot.
dj Német eredet.

A negyedik főcsoport a mese német eredetét vitatja. Zacher,
ki e kérdéssel eddigien a legbehatóbban foglalkozott, s tanulmányát
alaposságra való törekvés jellemez, a német eredet védője. Ö igen
helyesen két kérdést állít fel. 1. Hol ölté fel a mese jelenlegi alak
ját? 2. Mik elemei? Az első kérdésre azt válaszolja, hogy a nép
könyv szellemében és jelenlegi alakjában német eredetű, mert hisz
nem mutatható ki más nyelven, régebbi alakban s egyes episodjai —
mint pl. Fortunatusnak a szt. Patrícius-pokolba való leszállása,
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Drakul vajda megemlítése, Németországban nemcsak általán ismer
tek voltak, hanem jobban is érdekelhettek Németországot, mint Fran
czia-, Angol- vagy Spanyolországot. Állapodjunk meg kissé e pont
nál. Zachernek igaza van,— mi is azt hisszük—,hogy a népkönyv je
lenlegi alakjában Németországban Íratott. Azonban téves azt hinni,
hogy pl. Fortunatusnak a szt. Patrícius-pokolba való leszállása
jobban érdekelte volna Németországot, mint Spanyolországot.
A legendák iránt valójában Spanyolországban volt kiváló érzék s
Calderon ugyan e legendát drámává dolgozta fel. Erről alább bő
vebben beszélünk, most csak megjegyezzük, hogy Calderon nem a
spanyol népkönyv után, hanem jórészt a közös forrás, az Aurea
legenda után dolgozott. Ez tehát még nem szolgálna döntő bizonyítékúl, valamint az sem, hogy a népkönyv más nyelvű régebbi alak
ban nem maradt ránk. Mert hátha csak elkallódott ? Azonban a
népkönyvön átvonuló szellem kiválóan német, melyet különösen
akkor fogunk észrevenni, ha látjuk, hogy egyes episodjai milyen
más-más forrásból valók, s hogy a szerző tulajdonképen csak szer
kesztő, a ki az egészet valóban egészszé, egységessé tudta tenni.
Tittmann (az angol komédiások «Fortunatus »-ának kiadása elé írt
jegyzeteiben) népkönyvünket német eredetűnek tartja, mert a
magja: a megajándékozás, szerinte a Wuotánmondában gyökered
zik. Alább látni fogjuk, hogy — nem a Wuotánmondában gyöke
redzik s nem is tartjuk mi német eredetűnek, hanem csak azt állít
juk, hogy jelenlegi alakját Németországban nyerte.
Azonban e négy főcsoporton kívül találhatunk még elszórtan
megjegyzésekre, melyek egy-egy elszigetelt véleményt mondanak
ki. így Grasse (Liter. Gesch. II. 1.) felsorol egy pár hasonló keleti
mesét és hozzáveti, hogy nem tartja mégsem keleti eredetűnek nép
könyvünket. Bobertag (Geschichte d. Romans) görög eredetűnek
mondja s ugyan e nézetben van Heinrich Gusztáv is (Ném. irod.
tört. II. p. 169), ki szerint «homályos, semmi esetre spanyol vagy
angol, még legvalószínűbben görög eredetű». Úgy látszik abból in
dult ki, hogy Fortunatus és fiai bebarangolják az egész világot s ez a
vonás már elegendő ahhoz, hogy népkönyvünket görög eredetűnek
tartsuk. Azonban jobban szemügyre véve a görög regényeket, mi
más vonást sem találunk, mely e következtetésre feljogosíthatna.
A véletlen szülte kalandok tarka egymásutánja, mely a görög re-
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gények főjellemzője, megvan ugyan Fortunatusban is, azonban más
semmi, mi a görög eredetet indokolná. Sem a nevek, sem a helyszín,
sem a népkönyv technikai fogásai nem jogosítanak e feltevésre.
A szerelemnek igen kevés szerepe van a bonyodalomban ; hiányzik
a sophisticus görög regények terjengős stílusa; vidék-, népleírás ,
mulatságok és népszokások rajza; az események reálisak, alakjai
épen nem idealistikusak, s nem talál az sem, a mit Bohde (Der grie
chische Roman, p. 7) mond a görög regényekről: «wie die blutlos
durchsichtigen Schemen einer Zauberlaterne schwebt und schwankt
das Alles in wunderlichem Zuge an uns vorüber». Népkönyvünkben
nincs cselszövény, mely ügyetlen és béna legyen, mint a görög
regényekben, az érzelmek nem igen szerepelnek s akkor sem édes
kések, sőt inkább igen is érzékiek, s a kalandok sem ugyanazon
természetűek, mint a görög regényekben, nincs szó tengeri vihar
szülte szerencsétlenségekről, melyek a két szerelmest elválasztják
egymástól. A görög regény eme motívuma is, a hányattatást értem,
ind eredetű.*) Skylax, Ktesias s Magasthenes indiai utazásai óta
az indiai regényeknek formája Görögországban is ösmertté válik.
Az ethnograpbiai leírásokban szerepelni kezd a képzelem is,
melyből a prózai útleírás, majd a kalandteli regény keletkezik.
A formát a görögök az ind regényekből vették s valószínűleg több
más elemet is. Mikor tehát népkönyvünknél azt látjuk, hogy a for
mán kívül egy oly elemet sem fedezhetünk fel, mely jellemzőleg
görög lenne, az a forma pedig visszamegy az indre: nem csatla
kozhatunk tehát a görög eredetet védők táborához. Liebrcclit (Dunlop: Geschichte d. Romans. Übersetzt von Liebrecht p. 478.) ind
eredetűnek tartja népkönyvünket, azonban e kijelentését mivel
sem indokolja. Hogy regényünk motívumai közt egy pár keleti ere
detű, azt, mint már fentebb említettem, Schlegel is, Grasse is elis
merték, de részletesen ki nem jelölték.
íme e, Scherer szerint «idegen hős», Fortunatus históriájának
eredetére vonatkozó föltevések lánczolata. Hatféle a vélemény, van
tehát miben válogatnunk! Már ama egypár kritikai megjegyzések
ből, melyekkel a föltevések előszámlálását kisértük, körülbelül
kiviláglik, hogy mi, biztos alap híján, nem fogunk sem az egyik,
sem a másik csoporthoz csatlakozni, hanem ekklektikus módszert
követve igyekezünk eredményt fölmutathatni.
*) Benfey: Panscliatantra I. p. 287.
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Megfordítjuk Zacher kérdéseit. Kutatjuk először is : mik ele
mei s másodszor milyen az egészen átvonuló szellem, s ha ezekre
megfeleltünk, ki fog tűnni, hogy a népkönyv jelenlegi alakját Né
metországban nyerte s hogy igen sok és különböző elemből áll.
Mielőtt az elemek vizsgálatába bocsátkoznánk, állapodjunk meg a
név mellett. Fortunatus! Első pillanatra látjuk, hogy latin, s annyit
jelent, hogy «a szerencse által megajándékozott». Tulajdonnév
gyanánt gyakorta előjön a rómaiaknál, de elő az olaszoknál is.
Faustus is latin név s Martialisnál egy helyt összekerültek (Epi
grammái II. p. 14.):

«Nec Fortunati spernit, nec balnea Fausti!»
A «Fortunatus» név előjön azonkívül Szent Pálnak a Korintusbeliekhez írt levelében is (XVI. 17. vers), hol ez áll: «örvende
zek pedig a Stéfana, Fortunatus és Akháikus jövetelek »-nek, kik
mint követek, e levelét vitték Korintusba. E helyre a magyar XVI.
századbeli verses feldolgozás figyelmeztet, hol ez áll:

Ez nevet nem tudom ha csac maga lelté,
Van ugyan eleb is ez nevet étteté.
Mert ez nevet sehol eleb nem hallottam,
Szent Pál írásában Corintusban láttam,
Tizenhatod részben az első könyvében,
De másut ez nevet sehol nem találtam.

Most térjünk át az egye3 motívumokra!
I. §.

1. Fortunatus eltávozik a szülői házból, s egy flandriai gróf
szolgálatába szegődik s onnét egyik szolgatársának irigysége csel
lel eltávolítja.
2. Londonban rossz társaságokba kerül, kiknek körében elpa
zarolja pénzét s ekkor társai hátat fordítanak neki.
3. Roberti Jeronimus esete.
4. A megölt nemes özvegye mihamar férjhez megy, nem
sokáig búsul férje után.
Az első három motívum kiválólag európai színezetű, kivéve
Rupert cselét, melynek talán keleti mese szolgál alapul. A második
olasz novellát sejtet forrásul s több moralitásban találunk is
ehhez hasonló történeteket erkölcsi czélzattal. A harmadik motí
vum egészen különálló elbeszélés, melynek bizonyára valami olasz
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novella a forrása. Felfogása, szelleme keresztyéni s talán megtör
tént dolog, de minden bizonynyal európai. A negyedik motívum
igen elterjedt, eredeti alakjában keleti, de jelenlegi alakjában euró
pai. Egyik változata az ephezusi özvegy híres történetének, melyet
Európában Petroniustól kezdve minden nemzet satiricusa feldol
gozott. E négy első motívum tulajdonképi forrására nem akad
tam, de az a töménytelen hasonló motívum, melyet olasz novellák
ban, de német, franczia s más egyéb forrásokban is lépten-nyomon
találkozunk, arra enged következtetni, hogy egy, talán elveszett
vagy csak eddigien ismeretlen novellával állunk szemben, egy
kikerekített novellával vagy legrosszabb esetben novellatöredé
kekkel.
Helyesen mondta Zacher, hogy elbeszélésünk két részre osz
lik : Fortunatusnak és fiainak történetére. Mi e két részben kisebb,
önálló részeket is megkülönböztetünk. Mindaz, a mi Fortunatussal
a fenti négy motívum keretében történt, mi szorosabb belső kap
csolatban sincs az ezutániakkal. Fortunatus megajándékoztatásától
a varázssapka ellopásáig külön részt veszünk fel, majd onnét ha
láláig ismét egy újabbat. Fortunatus fiainak története már sokkal
egységesebb.

II. §•

5. Fortunatus egy erdőbe jut. Harcza a medvével. Kedvelt
kaland. Ponczianus históriájának III. részében is megvan (p. 48.)
s keleti eredetű.
6. Fortuna az álmából felébredt Fortunatust a varázstárgygyal ajándékozza meg.
Úgy Zacher, mint Tittmann kiemelték, hogy e motívum az el
beszélés magja. Láttuk, hogy e motívum eredetére több feltevés
állíttatott fel, de e helyen, hol e motívum eredetével behatób
ban akarunk foglalkozni, megkísértjük összefoglalni mindazt a sok
állítást s föltevést, melyeket e kérdésre nézt irodalomtörténetek
ben, mythologiákban és kisebb czikkekben igen nagy számmal
találtunk.
E motívum tulajdokép két elemből áll: Fortuna szereplésé
ből és a varázstárgyból. Zacher — idéztük értekezésében — azt
mondja, hogy az istennő sorsa, ki Fortunatust bűvös erszénynyel
ajándékozza meg, a csillagok járásától függővé van téve, mi által
az inkább kelta, semmint német eredetre mutat. Tittmann szerint
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azonban germán mythologiai eredetű. Wuotannak, ki a «Wunsch»
istene is volt, hatalmában állott a gazdagság s annak elajándéko
zása, melyet Sselda istenasszony útján eszközölt. A népkönyv szerint
Fortunatus az erszényt egy, a csillagok járásától függővé tett isten
nőtől nyeri, a mi annyit jelent, hogy magától az Istentől. Ugyan
ezen nézetet találjuk Simrock- (Deutsche Mythologie)-nál is kife
jezve, Grimm (D. Myth.) pedig a latin Fortuna-mythos «bőség
szaru» jának tartja. Azonban már Tittmann rámutatott a német és
latin Fortuna-mythos közti lényeges különbségre; ugyanis a latin
szerint Fortuna vak, míg itt csak Fortunatus álmában jelenik meg.
A Fortuna-mythost azonban nem tarthatjuk sem kelta, sem germán
eredetűnek, mert az összehasonlító mythologia alapján annak idegen
s keleti eredete kétségtelen. Már a görög regényekben ott találjuk
Tiché, a véletlen istennője alakját, kit Homer még nem ösmert.
Szeszélye szerint uralkodik, azt teszi, a mit s a mikor tetszik: ki
alakult elsőbb a népben, de átment költészetbe, bölcsészetbe egya
ránt, s mint hatalom : jót és rosszat osztogatva, jelenik meg később
s Thukydide^szerint már ő a világtörténelem mozgatója. Ebből lett
a latin Fortuna, a vak, a szeszélyes istennő, s átment a keresztyénségbe is s Daniénál teljesen kialakulva jelenik meg előttünk.
A pokol VII. 62—96. soraiban, Virgil és Dante a tékozlókat és fösvé
nyeket nehéz hordókat szitok és átok között görgetni látván, Dante
kérdésére Virgil Fortunát a vak szeszély istenőjeként mutatja be,
ki az emberek panaszával szemben pedig süket. Azt a vonást, a mit
Fortunatusnál látunk, hogy álomban nyeri a szerencsét, megtalál
juk a görög Tyché-mythosban (Rohde, der grichische Roman p. 280)
s átment a keresztyén felfogásba s közmondássá vált. (Álomban jő
meg a szerencse !) E mythos kifejlődését Uhland (Schriften, 3.264—
267) az újévi kívánságokból származtatja, melyeknek haszontalan*
ságát belátván (Wünschen ist kurze wil, Und wirt sin niempt gebes
sert ze kainem zil) — tündérekhez, istennőkhöz fordultak, azok
ban bíztak és bűvös tárgyakat kértek. Ez a hypothesis épenséggel el
nem fogadható, bár első pillanatra szellemesnek tetszik. A bűvös
tárgyakat istennőktől épen úgy nem nyerték, a mint nem teljesültek
be kívánságaik, de meg másrészt az a hit, hogy isteni erővel felru
házottak bűvös tárgyakat osztogatnak, nem keresztyén eredetű, sem
latin, sem görög s nem is germán. Hogy Saxo Wuotant bűvésznek
mondja, nem lehet előttünk irányadó, ma, mikor Saxo értékét és
viszonyát idegen írókhoz pl. Galfrid von Monmouth-hoz ö smerj ük.
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(Bugge: Studien über die Entstehung d. nord. Götter- und Held,
sage p. 123.) Bátran kimondhatjuk, hogy a görög-latin-keresztyén
Tiché Fortuna-mythos keleti eredetit. Bizonyítja ezt az idő, amikor
Európába átjött: Görögország utolsó korszaka ez, mikor keleti me
sék szülték meg a görög regényt is; de bizonyítja az a tény is,
hogy keleten ismertek egy jötte vő szellemet, pir-t, a ki álomban
jelenik meg kiválasztottjai előtt s bűvös tárgyakat osztogat (lásd:
Kúnos bevezetését Török népmesegyüjteménye előtt) s az, hogy az
indeknek van külön szerencse istenök, kit vaskos, alacsony termetű
nek képzelnek s ki választottjait bűvös tárgyakkal ajándékozza meg.
Ilyen bűvös tárgyakat sokfélét ösmerünk. A soha ki nem fogyó er
szényt megtaláljuk az ezeregyéj meséi közt, e valószínűleg perzsa
erdetű, Rasti perzsa költő írta mesegyűjteményben is (Erdélyi:
Egyet, irod. tört. p. 185). «Nureddin Ali és Bedreddin Hasszán
történeté»-ben említés van téve egy erszényről, mely a szellem gon
doskodásából mindig tele maradt. De csattanós bizonyítéka keleti
eredetének a Tuti Naméh (II. 249.) egyik elbeszélése, hol említve
van «egy erszény, melyből akár mikor s bár mennyi pénzt szednek
is ki, soha sem fogy ki tartalma». (L. Varnhagen. Ein indisch.
Märchen, p. 9.) A bűvös erszénynek egyik variansa az a tintás üveg,
melyből pl. Simplicissimus azt húzhatta ki, a mit akart, aranyat,
drága ruhákat, ékszereket stb. Maga Grimmelshausen megjegyzi,
hogy ez a tintás üveg: «mich allerdings an des Fortunati Säckel
gemahnete». Ez a tintás üveg valóban csak a bűvös erszény után
van csinálva!
Ezek után bátran állíthatjuk, hogy e motívum második eleme
keleti eredetre mutat.
7. Fortunatus utazik.
E motívum alapján Bobertag és Heinrich Gusztáv a népköny
vet görög eredetűnek tartják. Fentebb kifejtettük nézetünket, hogy
t i. népkönyvünk nem lehet görög regény, bár nem tagadjuk: ez
a motívum közös a görög regényekkel. Azonban kell-e nekünk
annyira visszamennünk ily elterjedt forma eredetének keresé
sénél? Nem állottak-e szerzőnk előtt a lovagregények, a keleti
utazók útleírásai formának, mintának, modellnek? Igenis, Maundeville könyvét, mint alább látni fogjuk, fel is használta, átírta
egyes részleteit s így e motívumot egyrészt a lovagregények s
Maundeville hatásának s másrészt a keresztes hadjáratok utáni
időszakban felébredt ujságvágynak tudom be. Mivel e motívum

22

LÁZÁR BÉLA.

teszi ki épen könyvünk szellemét, alább még visszatérünk reá, most
csak konstatáljuk, hogy e motivum ez alakjában európai eredetű.
8. Fortunatus leszáll szent Patricius poklába.
E motívum görög eredetű s e fejezet az Aurea-legenda után
készült. Calderon szent Patricius esetét drámává dolgozta fel s e
motívumot alább majd bővebben fogíuk tárgyalni.
E motívum általán elterjedt Európában. Heinrich Julius
braunschweigi herczeg, «Tragica Comoedia von einem Wirthe»
czímű színdarabjában hasonló tárgyat dolgozott fel.
9. Fortunatust kirabolja egy vendéglős, de a bűvös erszényt
ott hagyja; a vendéglőst megcsípik s megölik.
10. Fortunatus meg akarván nősülni, az ajánlott három test
vér közül a legfiatalabbat veszi el.
Népmeséi motívum. íme Gyergyainál is Argirus a kitüntetett ;
két bátyja, kik előtte lopóznak be a kertbe, hogy meglessék a
csodafa elvirágzását, nem boldogulhatnak. Ez a motívum minden
kétség nélkül keleti eredetű. (V. ö. Kunos: Török népmesék p. 87.)
III. §•
11. A török szultántól ellopja a láthatatlanná tevő és röpülésre képesítő süveget.
íme a mese másik fontos motívuma, mely ismét két elemből
áll: hogyan jut Fortunatus a bűvös tárgy birtokába és maga a bűvös
tárgy. Az elsőre vonatkozólag láttuk a hatodik motívum tárgyalásá
nál, hogy keleten a jó szellemtől nyert ajándék útján véltek hozzá
juthatni. De ez csak az egyik mód volt. Csalfa utón, csel útján
is hozzájuthatni ily bűvös tárgyhoz, ilyen a bűvös tárgyakon vesze
kedő ördögök esete, kiknek bűvös tárgyait rendesen egy harmadik
nyeri el. E motívum keleti eredetű, nálunk Gyergyai «Argirus»-ában
is előfordul.*) Maga a bűvös tárgy, a min az összeveszés történik,
*) Gyergyai «Argirus királyfi históriája»-nak forrását mindeddig nem
mutatta ki a magyar összehasonlító mese-tudomány, s ezt mi sem tehetjük.
Heinrich Gusztáv értekezése alapján, — mintegy ama állításának igazolá
sara, hogy úgy a keret, mint a részletek a legtöbb nép népmeséi költésze
tének motívumai, — egy pár feltűnő hasonlóságot legyen szabad kimutat
nom, melyek mind keletre, mint őshazára, mutatnak vissza. Kunos Ignácz
«Török népregények» czímű dolgozatában említi, hogy az e fajta török
«népregény »-ek hőse, elszakadva kedvesétől (az ok,természetesen igen sokféle
lehet) bujdosik, de végre is egyesül kedvesével. A görög regényeknek pedig
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többféle lehet, de nagyobbrészt a láthatatlanná tevő s repülésre
képesítő süveg is benne van. Daczára ennek, vannak, kik itt is
germán mythologiai vonást keresnek. Grimm (Mythologie, p. 126)
általában ez az alapmotívumuk s Heinrich Gusztáv helyesen hozta fel
Apulejus regéjét példának. Hogy az Arany László kiadta: «Eredeti nép
mesék» Jankója is bujdosik a hattyúvá vált felesége után, azt talán Argirus hatásának tudhatjuk be. Ugyancsak e hatás nyilvánul egy garaboncziás
diákról szóló mesénkén is, melyet Asbóth Oszkár mond el (Archiv f. slav.
Phil. IV. köt.). De figyelemre méltóbb már az a török mese (a 18-dik),
melyet Kunos Ignácz közöl az «Oszmán-török népmesék» közt, s melyben
a királyfi addig keresi elveszített kedvesét, míg végre az övé lesz. A Grimm
Jakab közölte mese (Haupt és Hoffmann : Altdeutsche Blätter I. 293—297),
melyben a Fortuna erdejébe került ifjú meglátja Fortunát, megszereti s
véle boldogon él; majd meglátogatja szüleit, visszavágyik Fortunához, de
nem tud visszatalálni, bujdosik és végre is megtalálja: csak változata lehet
a keleti eredetű mesének, s Európába kerülve itt a tündérleányból — For
tuna lett. A Tuti Nameh (II. p. 2I9)-ben is olvasunk egy mesét, hol az
ifjú kinai császár vándorútra kél a kedvese után, kihez szintén csak a
repülő csizma segítségével ér el, melyhez csel útján jut. Ez is a mellett
bizonyít, hogy az alapmotívum keleti! — Nem törekszünk a hasonlóságok
felmutatásában teljességre, pusztán csak azokat a meséket említjük meg,
melyek más irányú tanulmányaink között szemünk ügyébe akadtak. Ezért
forduljunk most már az e keretbe illesztett motívumokhoz! Hogy e három
testvér közül a legifjabb a kitüntetett (akár szép és okos, akár rút és bár
gyú) — olyannyira kedvelt népmeséi motívum, hogy a hasonlóságok felso
rolása ívekre terjedne. De hogy keleti eredetű — ha más nem is — de
Kúnos gyűjtései élénken illusztrálják. (V. ö. pl. «Török népmesék» 87. lap.)
A csodafa is nagyon elterjedt népmeséi motívum, termeljen az akár arany
almákat, akár életadó s vevő gyümölcsöt. Hogy a legkisebb fiú álmában
már látta, hogy a jósnak lesz igaza (39. versszak 4. sor), hogy ő miatta
nőtt ki a csodafa s természetesen a tündérleányt is látta (a mit azonban
Gyergyai nem említ): megvan a görög regényekben, de a török népregé
nyekben is s mindkét helyen jellemző vonás. A Tuti Nameh idéztük mesé
jében a királylány álmában látta meg a király fiút és szeretett belé, mielőtt
még valósággal megÖsmerhetné. Óriások és egyszemüek, szóval csodás
alakú emberi lények szereplése is keleti eredetié, az ind utazási regények
kedvencz motívuma. Görög, azaz helyesebben keleti motívum a kert hoszszas leírása, mely azonkívül is telisdedteli van görög Istenekhez való hasonlítgatásokkal és keleti eredetű, de görögös feldolgozásban levő forrásra
utal. Hasonlókép a görög regényekre mutat a lány és ifjú szépségeinek
többször adott rajza, még pedig a görög sophista regényekre, hol az e fajta
fogások — melyeken a stilus csiszoltságát ragyogtatni lehetett — igen ked
veltek voltak. De keleti eredetre mutat főkép: az ördögfiak összeveszése az
örökségen, a köpenyen, ostoron és bocskoron, melyet a ki magára ölt s az
2*
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szerint Odin (Wuotan) kalapja láthatatlanná tevő erővel birt s a
Wuotanshut-ból lett átvitt értelemben a Wunschhut! Simrock is
e nézeten van, Zacher megemlíti Saxo regéjét egy öregről, ki
védenczét köpenybe burkolta s egyik helyről a másikra repült.
Szerinte e mythologiai vonatkozásokból származott a Fortunatus
mesének e motívuma. Pedig hogy ez keleti motívum kétségtelen!
Igaz, Európában már korán elterjedt, a Nibelung-énekben is sze
repet játszik, Faust varázsköpenyegje is ilyen tulajdonsággal bir,
törpék és manók tetszésük szerint használhatják: de keletről jött
be, még pedig valószínűleg a görögök révén, hisz már Plato tud
láthatatlanná tevő gyűrűről, míg a görög regényekben pl. Anto
nius Diogenes regényében, a Thulén túli csodákban, mely egy
szerelmes pár kalandjait mondja el, már az fordul elő, hogy a
holdba jutva egy ismeretlen hatalomtól azt az erőt nyerik, hogy a
hová kívánkoznak, egy pillanat múlva oda jussanak. (Rohde i. m.
p. 270.) íme ez a forma még egészen közel áll ahhoz, a melyben

ostort megperdítvén, azt mondja: «hip hop ott legyek, a hol ón akarok» —
menten ott lesz — s melyet a hős ravaszúl megkerít, s így jut kedvesé
hez ! Grimm fentebb idéztük meséjében is előfordul az ördögfiak vereke
dése az örökségen, mint jellemző motívum; de elő az Arany László ki
adta «Jankó és a három elátkozott kisasszony» czímű népmesében, elő az
Ásbóth elmondta népmesében is, bár ide határozottan Gyergyai «Argirusá»ból ment át. Katona Lajos (Ethnologische Mittheilungen II. 171) e motí
vumot ind eredetűnek mondja s utal Julien «Les Avadánas» ez. gyűjtemé
nyére (II. 8—74. szám) továbbá: a Kathásaritságara I. könyv 3. fej. (Brockhaus német ford. I. 19. lap) stb. Liebrecht (Zur Volkskunde, 117. lap) utal
Grimm «Kindermarchen»-jére. De megtaláljuk ezt a motívumot Kúnos
«Török népmeséi» közt is (1889. 88. lap), Gyergyaival majdnem szórólszóra megegyezve. Megvan az ezeregyéjben Mazin kalandjaként előadva, s
megvan a török «Tuti Nameh»-ban is (II. 249) egy kínai császár történe
tében stb. stb. Mindezek az összevetések, melyeket bizonyára rövid után
járással számosíthatni tudnók (s ám tegye is más!) — csak azt a feltevést
akarják valószínűvé tenni, hogy Gyergyai közvetlen forrása — ha olasz
«krónika» volt is —, de mindenesetre egy keleti, talán ép ind regény görög
átdolgozásából készült olasz krónika lehetett. Hogy ez nem állana az iroda
lomtörténetben egymagán, azt a «Barlaam és Josafát» esete is bizonyít
hatja. Hisz Hőmmel tanár csak nem rég találta meg egy igen régi arab
nyelvű kéziratban Damaskusi Szent János e művének eredetijét. Pedig az
arab is csak fordítás a középperzsából, ily czím alatt: «A hit betetőzése és
a hódolat teljessége», s igen valószínű, hogy a végső forrás az indre megy
vissza. (Münchener Alig. Zeit. 1890. febr. 1.)
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azt népkönyvünkben találjuk; minél inkább távolodunk Európától,
elhull a burok s marad a csupasz motívum. A buddhisták meséiben
a levegőben való repülés nagy szerepet játszikr(Benfey I. 159.), a
Tuti-Nameh-ban (II. 249) csizmatalp pótolja a süveget, a bűvös
gyűrű minden kívánságot betölt s láthatatlanná tesz, v. ö. Macken
zie : Collection I. 96., továbbá Tuti-Nameh II. 297—98. Kúnos
török meséiben turbán, korbács és szőnyeg együttesen felelnek
meg Fortunatus süvegének. «Ki a turbánt fejre rántja, senki szeme
meg nem látja. A ki a szőnyegre terül, kézben korbács egyet cser
dűl, madár módra messze repül» (p. 85).*) De meg van az ezeregyéj meséi közt is, hol Mazin ellopja a bűvös süveget, melynek
birtokosa rabolhat, csak legyen fején a süveg, ki sem tudja meg,
hogy ö a tettes s így azt teheti mi néki tetszik. De kell-e még a
példákat számosítanom annak bizonyítására, hogy e motívum
keleti eredetű ?
IV. §.

12. Andalosia esete Agrippinával.
Már Zacher helyesen mutatott a népkönyv eme részének
forrására, mikor olyanul a Gesta Romanorum 120. fejezetét jelölte
ki. Mi ez a Gesta Romanorum? Egy, jóval a könyvnyomtatás fel
találása előtt összeírt prózai munkák gyűjteménye, melyeknek
főjellemzöjük az erkölcsös alapeszme vagy legalább az azokból
levont moralizáczió. A nép vallás mezébe burkolt meséket kapott,
a bibliai történetek is tetszetősebb alakban vannak felfrissítve; a
legendák és szent históriák, a népmeséi motívumok gazdagságával,
a keresztyén mystikának mindent átömlő bűbája; a romanticzismus és a keleti fantázia csodás világa; az antik világ a középkor
szellemében és ruhájában, a katholicismus szentjeinek rajopgó
hitbuzgalma, isteni átszellemülése: ime ezek alkotják a Gesta
Romanorum meséinek lényegét, ezek motívumai és ilyen a szel
leme ! Igen sok helyről van összeszedve: történetírók és bölcsé
szek, kritikusok művei és útleírások, természettudósok és biblia
magyarázatok, költött mesék és való történet, legendák és keleti
regék, egy helyen, egy gyűjteményben s a mi fő: egyazon szellem
ben ! Ez érdekes történeteket szerzetesek gyűjtötték, hogy azokat
prédikácziókban felhasználhassák, mint ahogy Pelbárt mondja:
*) L. még Jahrbuch für rom. Lit. III. 147.
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«hogy az elszundikáló népet felserkentsék». Moralizálás végett
gyűjtötték, s e gyűjtemények kolostorból-kolostorba vándoroltak,
s bár előbb az erkölcsi tanulság volt a fődolog, később a mese
lett az, s idővel a moralizáczió teljesen kiszorult. E gyűjtemény a
XIV. század elején keletkezett, még pedig — a mint azt Oesterley
kimutatta — Angolországban, bár Németországban már korán
elterjedt. Nyomtatásában 1472-ben került ki először és azóta több
ször s 181 fejezetből állott. 1489-ben már német fordításban is
kijött («Der Römer tat»); magyarra Haller János (1682) fordí
totta le.
A Gesta Romanorum 120. fejezete keleti mese, minden motí
vuma keleti és szelleme is az. Hasonló motivumú meséket na
gyon sokat fel lehetne mutatnunk, közvetlen forrását azonban
nem ösmerjük. Hogy a leány elcsalta az ifjútól a bűvös tárgyakat s
viszont ez is csellel él s úgy kapja vissza azokat: a keleti mesék
kedvencz motívuma, sok a rokona, bár a legközvetlenebbet —
sajna — nem ösmerjük. A mi a mese magja: a bűvös tárgy s annak
visszaszerzése: a bűvös tárgyakra vonatkozólag kimutattuk azoknak
keleti eredetét, a csellel való élés pedig ha valahol, úgy a keleti me
sékben fellelhető; hogy csak egy példát idézzünk, ime ilyen a
bűvös tárgyakon való veszekedés s annak egy harmadik által való
megszerzése is, mely mindig csellel történik. A Gesta Romanorumban a csel nem almákkal (melyek közül az egyik szarvakat
növeszt, a másik leapasztja őket,) megy végbe, hanem savanyító
víz-, bélpoklossá tévő fa- és gyógyító vízzel. Lássuk előbb a
motívumokat. Előbb a csodáshatású vízről szóljunk. Ki nem ösmerné Lethe vizének hatását, melyben a görögök hittek? Norvégiá
ban Odrerir vizéről azt tartják, hogy ifjúságot és életerőt kölcsö
nöz. Finn varázsdalok gyógyító hatású vízről beszélnek, de e víz a
Jordán vize s úgy látszik Európában János evangéliumából ment
át a néphitbe, hiszen pl. a lappok annyiszor kereszteltetik meg
gyermekeiket, a hányszor csak betegségbe esnek: a szentelt víz
gyógyító hatásában bízván. De a csodáshatású vízben keleten is
hisznek. Kúnos, az általa lefordított népregényekhez írt előszavá
ban, említi ezt a motívumot is; oszmán-török népmese-gyűjte
ményében (II. 77. mese) csodavízről szól, mely életre ébreszt.
A víz imez csodabatásában való hitet tehát keleti eredetűnek
kell tartanunk, valamint a gyümölcs csodahátását is. Találunk
ugyan varázserejű fáról szóló mythost Európában is, ilyen pl. a
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norvég Iggdrasil-mythos, szólanak e mythosok aranylevelű, arany
almákat termő, az emberi életre befolyással bíró, egészséget vagy
betegséget előidéző fákról, óriás, az egekbe nyúló, a földet lomb
jaikkal árnyékba borító fákról stb. (Bugge: Studien p. 543.) A gö
rögök bizonyos gyümölcsnek csodaerőt tulajdonítottak, valamint a
norvég sagaban Balderusnak a «nymphák» csodáserejű ételt hoz
nak, mielőtt harczba szállna. (Bugge: u. o. p. 125.) De Kúnos szól
bűvös almáról, melyet mikor a magtalan királyi pár elkölt, gyer
mekük születik tőle. Firdusinál olvasunk olyan gyümölcsről, mely
gyógyít és feltámaszt. (Müller: A mesék vándorlásáról p. 310.) Az
ind Asvattha gyümölcse is bűvös erővel bir. (Kelly: Curiosities stb.
VII. fejezet.) A hasonló motívumokat sorolhatnék fel tömegesen, s
mindez csak azt bizonyítaná, hogy a Gesta Romanorum 120. feje
zete keleti eredetű s népkönyvünk ezt dolgozta fel. Hogyan dol
gozta fel, egyáltalán a népkönyv eszthetikai értékéről a következő
fejezetben szólunk, most csak kimondjuk vizsgálódásunk eredményekép, hogy a 12 motívum közt bét keleti, három európai, s kettő
kétes vájjon keleti vagy európai eredetű-e. A mit Holtzmann
(Orient und Occident I. p. 34.) állított, hogy «die Ritteromane ha
ben ihre Heimat nicht bei den britischen Völkern, wie noch all
gemein gelehrt wird, sondern im Occident», ime egy újabb pél
dával újra bebizonyult, ha hem is oly határozott eredménynyel,
mint az legújabban a «Barlagm és Josafát»-nál történt.*)
E keleti eredetű mese népkönyv alakjában 1480-ban jelent
meg először német nyelven Augsburgban. Mikor Íratott? Ezt már
Zacher helyesén tette a XV. század közepére, mert Cyprus csak
1489-ig keresztyén királyság, Konstantinápoly csak 1453-ig van
keresztyén kezekben, Bretagne önnálló herczeggel csak 1491-ig bir,
Granada a mórok kezei közt csak 1492-ig maradt, sz. Patricius
poklát csak 1492-ig szabad volt látogatni, mikor is a pápa betil
totta. Tehát 1440-ben megállapodhatunk, a mikor is népkönyvün
ket talán Augsburgban, de mindenesetre Németországban Írták.
Fentebb már említettük, hogy az egészen átömlő szellemből
mi következtetni merünk arra, hogy a mű Németországban íratott.
Említettük, hogy szerzőnk ösmerte Sir John Maundeville útleírá
sát, s e könyv nagy elterj edettsége csábította őt ama forma hasz*) Értem Hőmmel felfedezését, ki arab nyelven találta meg a «Barlaam és Josafát»-ot.
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nálatára, melyet különben elődeinél, a lovagregényeknél is talált.
De Maundeville nem csak a formára nézt volt reá hatással, egyes
részleteket is átírt belőle, ilyen pl. Konstantinápoly leírása, a Sofia
templommal, János pap országának rövid leírása stb. Szerzőjé
nek vallásos lelke, tisztult világnézete, reális gondolkozásmódja,
sokhelyt világos fejtegetése: szintén a mellett szólanak, hogy a
népkönyv Németországban s talán Augsburgban keletkezett, mely
közvetlen érintkezésben volt Olaszországgal, jelesen Florenczczel,
s közvetett érintkezésben Angolországgal is.
Szándékosan hagytuk legutoljára a talán legérdekesebb kér
dést : ki volt a szerzője ? Erre azonban — sajnos — még hozzávető
leg is nehezen felelhetünk. Ösmerve szellemét s látva, hogy a
többi népkönyvek szerzői, illetve fordítóik előkelő nők (Lotharingiai Erzsébet, Skót Eleonóra) s tudósok (von Eybe, von Wyle,
Steinhcvel): feltehetjük, hogy szerzőnk is tudós férfiú volt, bár ez
nem látszik ki másból, csak hogy ösmeri a polgári és lovagi életet,
talán maga is megfordult előkelő udvaroknál, s hogy helylyel-közzel be-be sző művébe rövid elmefuttatásokat is.
íme vizsgálódásunk eredménye: Népkönyvünket Németország
ban — talán Augsburgban — valamely tudós s vilaglátott férfiú
egy keleti eredetű mesének európai motívumokkal való egybeolvasz
tásával a XV. század közepén írta!

IV.
A iiépkönyvről.
(Aesthetikai méltatása a német népkönyvnek. — Alapeszme, jellemek. —
Előadásmód, csodás elem. — A magyar fordítás. — A fordítás méltatása.)
«Vogynak az ilyen könyvek az magyar nyel
ven is felesebb számmal, mint sem azt valaki
gondolhatná».
Bőd.

Ha magát a népkönyvet elolvastuk, könnyen megérthetjük,
hogy miben keresendő nagy elterjedésének, kedveltségének forrása.
A feldolgozás ügyessége, a formának, melybe öntve van, jelessége
szülte azt. Magukról a népkönyvekröl azt mondja Görres:
hol
csak németül beszélnek, mindenütt szeretik és tisztelik őket; az
ifjúság kapva kap rajtuk, az öregek az emlékezés derűjével moso-
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lyognak feléjük, s hatásuk alól nem vonhatja ki magát senki sem !»
Hogy Fortunatus egyike a legkedveltebbnek, ösmeretes.
Magáról könyvünkről azt mondja Tieck (Phantasus, V. p.
240.): «Der Erzähler des Volksbuches zeigt sich als ein gebildeter
Schriftsteller» — a mint hogy igaz is, a mit ő abból magyaráz ki,
hogy népkönyvünk nem rövid, ellentmondásos és száraz kivonat,
hanem folyamatos elbeszélés. Azonban ez természetes, hisz nem
képzelhetjük, hogy Fortunatust a népfantásia hozta volna létre,
vagy hogy pusztán kompilaczió lenne. Itt az öntudatos alkotás
nyomai élénken észrevehetők és stylje oly '.zenei, folyamatos,
élénk, naiv és üde, hogy valóban sem a lelketlen kivonat, sem az
üres kompilaczió hatását nem gyakorolja ránk. írója nem erős
ugyan a jellemek határozott körvonalainak lerakásában. Ampedo
és Andalosia ellentétül van ugyan szembeállítva, de ezt nem
sikerült eléggé élénk világításba helyeznie. Egyes alakjai azonban
kitűnőek. Agrippina például. Valódi egyén. Lélekállapotok rajzo
lásában is finom érzék vezeti és egész felfogásában s a részletrajz
ban őszinte, reális megfigyelést, reális gondolkozásmódot árúi el.
A ki először szólott róla, lelkesedten és behatóan: az Schle
gel Vilmos volt. Szerinte az az alapeszméje a műnek, hogy be
bizonyítsa, hogy pénzzel mindent el lehet érni: barátságot, szerel
met, tiszteletet, még a papok rokonszenvét is ! (Vorlesungen III.
p. 150.) Ez a romantikus világnézetben élő kritikus tollából fakadt,
ki akkor még hatalmas s világfelforgató eszméket hirdetett s a
középkort is modernizálta, azaz modern szemüvegen át tekinté.
Azonban a középkor írója előtt más czél lebegett; nem ilyen
czélzatos, sokkal korlátoltabb, egyszerűen az, a mit az élőbeszéd
ki is mond: «melyből ki-ki értelmet és okosságot vehet magának,
mely az világi kincsnél feljebb tartozik». A bölcseség tudni illik! Ha
Fortunatus a bölcseséget választotta volna, nem jutott volna
annyiszor szorult helyzetbe — szól a morál —, bár a nép ebben
nem igen hitt, hisz régi példaszó, hogy jobb egy marok szerencse,
mint egy köböl ész !
Ezt a papos morált nem tekintve, az egész munkán józan
xealismus vonul végig. Nincs benne semmi sentimentalis, fellengző,
ideális motívum, minden a valószínűség határai között mozog, ha
a csodás elemet nem tekintjük, amiben különben akkortájt rendü
letlenül hittek. Említettük, hogy szerzőnk jó elbeszélő, tud helyze
teket festeni s jellemeket kialakítani. Schlegel czélzatosságot keres
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a két fiúnak annyira elütő jellemében is. Azt mondja, hogy apjukra
ütnek, bár Ampedo a hülyeségig elővigyázó, s Andalosia fantastikusan merész. Van ugyan benne valami, de ilyesmire aligha gon
dolt szerzőnk s ha ez így állana is előttünk, alighanem önkényte
len kialakulás lenne. De a két fivér jellemzésében, bár meg van
kisértve az ellentét kialakítása, szerzőnknél -ez is önkénytelenűl
történt. Ampedot nem használhatta, s csak ügyes fogásnak tudhat
juk be, hogy abból, a mire a mese sajátossága erölteté, tőkét csi
nált s Ampedot elővigyázónak, könyvmolynak tette meg. Későbbi
feldolgozók jelentősebben kivitték e jellemzést, mint alább látni
fogjuk!
Főképen stylusa az, a mi kiválóan becses. Naiv s élénk elő
adásmódjával mindvégig fenn tudja tartani érdeklődésünket, s ha
kompozicziója nem szilárd, ha épen kétfelé szakadó, azt a mese
sajátossága megmagyarázza. A mi neki nem sikerült, nem sikerült
az a legjelesebb modern költőknek sem !
Az a csodás elem! Tulajdonkép ez tette a mesét érdekessé
közönsége előtt, s igen ügyesen van beszöve az elbeszélés egymás
utánjába. Az hiba, hogy Fortunatus mi hasznát sem veszi a süveg
nek, de kellett, hogy maga Fortunatus szerzetté legyen, ám fia,
Ampedo történetében e hiba is helyre van ütve. Ott a süveg nél
kül az erszénynek nem vehetné hasznát, s miután elveszítő, nem
nyerhetné azt többé vissza, pedig épen ezen fordul meg a mese.
E szépségek mián terjedt el a népkönyv s fordították tizen
két nyelvre: magyarra is! Az első magyar kiadást a Függelékben
közöljük. Szóljunk hát e magyar fordításról!
Majdnem kétszáz évvel a német eredeti után jelent meg
Lőcsén 1651-ben:
«Az Fortunatusról | íratott igen szép nyá-|jas beszéd | köny
veteké | Miképpen az ö erszényéhez, és kévánt | kedves süvegetskéjéhöz jutván, és | több történt sok dol-|gairól. | Melly most Né
metből Magyarrá fordittatott | az szép Újságokban gyönyörködök
nek | kedvekért | Anno 1651. esztendőben. |»
íme ez áll az erdélyi muzeum tulajdonát tevő ez unicum
czímlapján, ama czímképpel együtt, mely a Függelék elé fénykép
másolatban illesztetett. A czímképet Szabó Károly ekkép magya
rázta meg: Alvó férfi, kinek lábainál egy a felhők közt lebegő
Szfiz-Máriához imádkozó szerzetes térdel. Széli Farkas e czímképet
egy lőcsei nyomatú és hasonlókép a XVII. századból származó
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Aesopusban is, valamint egy 1673-ban, Lőcsén megjelent «Magyar
Aesopusban» is megtalálva, a czímképet igyen megmagyarázza,
(Magyar Könyvszemle 1886. p. 93.): Az alvó férfi Aesopus s előtte
Isis papja térdel, ki a felhők közt lebegő Isishez, a gazdálkodásnak
istenasszonyához imádkozik, ki Aesopusnak álmában megjelent
Bár e czímkép csak annyiban talál könyvünk tartalmával, hogy
Fortunatusnak is álmában jelent meg Fortuna, de hogy ekkor még
nem nagyon sokat adnak az illusztrácziókra, nagyon természetes.
Ennyi hasonlóság teljesen elegendő volt, hogy egy már kész met
szetet egy másik kiadványnál is felhasználjanak. Maga a fordítás
Lőcsén, 1689-ben is megjelent, mert az 1778-iki Pesten, Royer
Ferentznél megjelent kiadás tulajdonkép az 1689-ikinek új lenyo
mata, mint azt a czímlapján olvashatjuk.
A fordítás szerzőjéről mit sem tudunk, még nem is gyaníthat
juk kilétét. Sem nyelvészeti, sem aesthetikai szempontból minded
dig nem volt tárgyalva, Beöthy Zsolt pusztán megemlíti. (Széppró
zai elb. tört. I. 154.) Minthogy egész terjedelmében közöljük, hátul,
jegyzetekben a nyelvészi szempontokból felötlő különösségeit so
roljuk fel, itt pusztán aesthetikai tárgyalását adjuk.
Általánosságban megjegyezhetjük, hogy e fordítás épen nem
szolgai, szerző az értelem visszaadására törekszik első sorban s
ha kell, feláldozza a szavakat. De széphangzásra, csinos mondat
szerkesztésre, festőiségre való törekvést is lépten-nyomon elárúl.
Álljon itt egy kis összevetés.
A német szöveg:

Wie Andalosia von zwei Grafen
gefangen wurde.
Als nun die Hochzeit ein Ende
hatte, und Andalosia heim gen
Famagusta reiten wollte, da fielen
die beiden Grafen Andalosia an,
erstachen seine Diener und führ
ten ihn auf die Insel gen Limisso
in das Schloss, wo sie ihn wohl
verwahrten, dass er nicht davon
kommen könnte. Da versprach er
denen so ihn hüteten, gross Gut

A magyar szöveg:
Miképen Andalosia a lakodalom
után haza Famagustában mén vén,
a két gróftól elfogattatván, szolgái
megölettetének.
És hogy már a lakodalomnak
vége volna, Andalosia pedig haza
Famagustában menne, a két Groff
népet fogadván megfogák őket, és
szolgáit megölék, de magát vivék
a Lymosiai várban, a honnan ki
nem szabadulhata. Andalosia pe
dig az őrzőknek nagy summát
ígérvén, hogy őtet megszabadíta
nák ; de azok ezt gondolván, ha
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zu geben, dass sie ihm davon
hülfen; sie wollten aber nicht
trauen, vermeinten, wann er da
von käme, so gebe er ihnen
nichts. Den Seckel durfte ihnen
Andalosia nicht zeigen, weil er
fürchtete, er möchte davon kom
men, war aber in grossen Nöthen.
Die Zeitung kam vor den König,
wie Andalosias Diener alle ersto
chen wären, Niemand wusste, ob
Andalosia todt oder lebendig wäre,
auch nicht, wer es gethan hätte.
Die Grafen aber ritten wieder an
des Königs Hof, hielten sich still,
als ob sie von nichts wüssten. Da
nun Andalosia verloren, ward es
seinem Bruder Ampedo kund ge
than ; der schickte bald Boten zu
dem König und liess ihn bitten,
dass er hülfe, damit ihm sein Bru
der wieder würde. Der König ent
bot ihm, es wäre ihm leid um
seinen Bruder Andalosia, doch
wollt er Fleiss anwenden, und
könnte er erfahren, wo er wäre, so
sollt ibn kein Geld dauern, und
sollte es sein halb Reich kosten, so
müs8t er ihn frei machen.

ö megszabadul, nekünk semmit
nem fog adni. Az Andalosia pedig
nem meri vala mutatni az er
szényt, mert fél vala nagyobb
nyomorúságtól. Ezt meghalván a
király, hogy az Andalosia szolgáit
mind megölték, és magát nem tud
nák hol volna, tudakozik vala fe
löle, de a két Groff tsak magokban
tartyák vala e dolgot, a Király
udvarában lévén.
Az Andalosia elveszését Am
pedo is mindgyárást megtudá és
mindgyárást a Királyhoz követe
ket küldvén, hogy segítségül lenne
az ö ötse haza szerzésében. A Ki
rály azt izenvén, hogy ö is igen
akarná megtudni hová löt, kiben
szorgalmatosán forgolódik.

E rövid kis példa is eléggé föltünteti névtelen fordítónk for
dítási módszerét. Értelmes, világos és rövid mindvégig. Ezt mond
hatjuk különben fordításáról általában. Hogy a német szavaknak
nem találja meg mindig a magyar megfelelőjét, s megtartja inkább
a német szót, csak azt bizonyítja, hogy nem törekszik minden áron
purismusra. Sokhelyt azonban teljesen félre is érti az eredeti
szöveget! Fordítása általán magyaros, ha szórendi hibákkal, germanÍ8musokkal találkozunk is fordításában, mint azt a jegyzetek
közt kimutatjuk.
Hallernek három évtizeddel később megjelent «Hármas Istoriá»-jával összevetve, elmondhatjuk, hogy ama színtelenség vagy
jobban mondva egyszínüség, mely Haller prózáját első sorban jel-
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lemzi, nincsen meg a Fortunatus-fordításban, (bár amannak ma
gyarosságát, népies zamatát és üde színét eltagadni nem akarjuk !).
Fortunatus fordítójának nyelve változatosságra, elevenségre, többszínűségre, fordulatosságra nézt határozattan felülmúlja Haller
nyelvét, de népies színre nézt mögötte marad. Mondatai folyéko
nyak s valójában az a legnagyobb dicséret reá, hogy utolérte az
eredetinek élénkségét, folyékonyságát s a párbeszédek elevenségét
is elég melegen adja vissza s mindenesetre könnyedebben, mint
Haller. A hol az eredeti lendületesebb, ö is igyekszik megközelíteni
s megütni ugyanazon hangot a magyar nyelv skáláján. Különösen
szépen sikerült s lendületességre való tekintetből szépnek mond
ható a második rész eleje, Andalosia kalandjai, Agrippinával való
beszélgetése a végzetes éjt megelőzőleg stb. Más hang az, mi itt
megüti füleinket, mint az előbbi kornak Heltaiasan lakonikus,
székely színezetű, népieskedő elbeszélő prózája. Ponczianus histó
riájában, de még inkább a Szép Magelonában olvashatjuk csak a
társalgási nyelvet ama formájában, melyben az itt kerül elénk.
Ügyesség a mondatszerkesztésben, melegség az előadásban s a ki
fejezés nem egy érdekes, jellemző formája: jellemzi névtelenünk
e fordítását. Mindezekre jegyzeteink között az egyes helyeken rá
mutatunk, s ép e sok jeles tulajdonságának köszönheti, hogy rövid
idő alatt újabb meg újabb kiadásokban jelent meg s fentartotta
magát — a ponyván legalább — mindmáig (a mit nem tartok
olyannyira kicsinylendőnek).*)
Megakarom még e helyen jegyezni, hogy a népkönyvet fran
czia, valamint német nyelven (Frankfurt) 1787 táján regényben is
dolgozták fel: e két feldolgozást azonban nem sikerült megkerí
tenem.
Kleistnak «Phöbus»-ában (6. füzet p. 8—17.) 1808-ban kö
vetkező czímű mese jelent meg: «Das Märchen von der langen
Nase», — melyben Andolosiának története foglaltatik, pompás
népmeséi hangon, közmondásokkal, alliterácziókkal vegyítve, mes
teri népmese, bár az, hogy Írva van, nagyon is lerí róla. Végűi
hadd említsem meg Schwab Gusztávnak ügyes népkönyv-felelevenítéseit (Universal. Bibi., 1526. sz.), melyek között «Fortunat und
seine Söhne» czímű is van.
*) A ponyva-kiadás csak Fortunatus történetét foglalja magában, s
hogy a fordítás az 1651-ikí — arról is meggyőződtem.
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V.
A magyar verses Fortunatus.
(A XVI. századi költői elbeszélésekről; Heltai-e a Fortunatus-liistória szer
zője? A história tárgya; forrása; változtatások; új motívumok; sesthetikai méltatás.)
«A regényes költészet nálunk a XVI. szá
zadban sok illatos virágot hozott, de azok ide
majd mind idegen földről plántáltalak által.»
Toldy.

Tolcly Ferencz egy XVI. századbeli históriás énekünkre,
«Fortunatus história»-jára azt mondotta (Magy. Költ. Tört. p. 115) :
hogy a Gesta Romanorumból vétetett s mellékesen megjegyzé,
hogy az, a 120. elbeszélés t. i. — egy régibb angol népregényböl
van összevonva. Fejtegetéseink folyamán láttuk, hogy a Gesták
amaz elbeszélése pusztán csak egy motívumot ölel fel, Fortunatus
fiainak történetét, s az a rész is a népkönyvnek szolgált volt forrá
súi. Határozottan kimondhatjuk, hogy históriás énekünk forrása
a német népkönyv, melyet szerzője nem Szebenben hallott, mint
írja, hanem előtte a német népkönyv állott, valamint megjegyez
hetjük azt is, hogy szerzője nem Heltai Gáspár.
Mielőtt ez állítások bizonyítgatására térnénk, vessünk egy
futó pillantást a XVI. századbeli elbeszélő költészetre, melynek
egyik érdekes terméke — Fortunatus históriája is. A XVI. század
ban elbeszélő költészetünk virágzott. Szülte az új vallás és a poli
tikai viszonyok, melyeknek szolgálatában állott. A hitben és poli
tikában szakadás állott be. Ferdinánd hívei és Zápolya pártja éles
ellentétet képeztek és harmadiknak ott volt a török, mely egyre
jobban befészkelődött az országba. Hasonló a zavargás a hit kér
déseiben. A külföldi egyetemet bejárt pap visszajövet a szó hatal
mával, az ének közvetlenségével, az írás maradandó benyomásával
egyaránt közreműködik az új vallás, a reformáczió terjesztésén.
Lassanként leveri a czellákba zárkozott, pergamenjeire hajló, a
világ folyásával mit sem törődő, erkölcseiben tévedező szerzetest
s előbb kétkedést szít, utóbb meggyőz. Háttérbe szorúl a szerzetes
legendáival és szentjeivel, Mária cultusával és Krisztus dicsőítésé
vel, s előtérbe emelkedik az új vallás, fenséges komorságában,
zsoltáraival, a bibliával, hazafias énekeivel, bibliai elbeszéléseivel,
vitázó drámáival és erkölcsös, moralizáló beszélyeivel. Meleg, ára-
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dozó érzés az, a mi az e korbeli énekeket egytől egyig átömli:
akár vallásos, akár politikai legyen is az. Regényes elbeszéléseink
versben vannak írva, bár forrásaik prózában (a biblia, Boccaccio,
Petrarca, Gesta Romanorum stb.). Nincs oly históriás énekünk,
melynek ne legyen tendencziája : moralis avagy históriai, de van.
Mindegyik mint megtörtént esemény, mint «lőtt dolog» kíván
tekintetni, s mindegyiket énekszóval kisérték. Innen formájuk
pongyolája, verselésük hanyag volta, zeneietlensége, hisz ezt
maga a zene pótolta. Kezdették bizonyos közhelylyel, pl. «Emlé
kezzünk régiekről» vagy «Jámbor házasok meghallgassátok», s
végezték valamelyes összevetéssel, czélozván valami korabeli ese
ményre, az énekmondó bújára, bajára, de mindig hangsúlyozzák,
hogy a «szép tanúságért» dolgoztak. Az egyik jobban versel, a
másikban több az alakító tehetség, egyiknek nyelve simább, költőibb, a másik egyszerűbb és világosabb, egyikben több a fantásia, a másik ügyesebben tud hangulatot kelteni, egyikben erős a
hazafiúi fellángolás, a másikban meg túlnyomó a moralizálás.
Nincs közöttük egy sem, ki ^hatalmas arányokban emelkednék
ki közülök. Számra, mennyiségre nézt Tinódi produkált legtöb
bet, de Istvánfi és Gyergyai költői tehetségre nézt jóval túlszár
nyalják.
íme az e korbeli költői elbeszélés általános képe! «Fortu
natus »-unk e képbe beválik. Teljes példánya nem maradt reánk.
Első felét a Teleki-könyvtár őrzi, a másik felét a Rádai-könyvtár.*)
E két példányból megismerhetjük az egészet s szóljunk is róla be
hatóbban.
Czímlapján ez áll:
«Az Fortunatusrol való | szép Historia, énec szerént szerez|ve: miképpen az 0 attyanac szegensege mi|at kiindulván szolgallatra és miképpen a szerencze a For|tuna egy erszént ada neki
egy erdőben, kinec soha | aranyba fogyatkozása nem vala: az után
ismét | Indiában ollyan süveget lele a királynál, | kit mikor az
feyébe tötte volna va|lahová kévánkozot azon | órába oda iutot és
az | ő nagy Kazdag|sága miat | császárrá választottác.»
A czímképen a háttérben vár áll, elől jobbra gránátalma,
í!í) Ez alkalommal fejezem ki hálás köszönetemet Szász Károly és
Horvát Gáspár uraknak, kik lekötelező szívességgel bocsátották rendelke
zésemre az oly ritka és értékes irodalmi kincseket.
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alatta egy férfi s egy nőalak, a férfi kezében erszény és süveg, balra
egy oroszlányt átdöfő lovag.
Ki e néphistória szerzője — nem tudjuk. Toldy Heltai Gás
párt gyanítja annak, «mire a tudós felfogás, az írásmód, s azon
körülmény látszik mutatni, hogy, mint mondja, a történetet Szebenben németül hallotta, holott XVI. századbeli magyar versíróink
közt Ormpruszt Kristófot kivéve, de ki egészen más irányban dol
gozott, alig van, ki a német nyelvet bírta, Heltai pedig erdélyi
szász volt». (Költ. tört. p. 116.) Toldy e feltevését nem látom beigazoltnak. Ipolyi Arnold, ki szintén Heltait véli, de csak Toldy
után, a krónika szerzőjének, hasonlóképen nem hoz fel nyomós
okokat. (Magyar Muzeum. 1855. I. egy jegyzetben.)
Vizsgáljuk e kérdést közelebbről. Heltainak meséi vagy ama
44 strófája, a melyeket Nagy Bánkai Mátyásnak Hunyadi króni
kájába (R. M. K. T. V. p. 273.) csempészett, de egyáltalán stylje
határozott egyéni vonásról tanúskodnak: ha nem tudnók is, észre
vehetők, hogy egy magyarul megtanult embernek keresett népies
kedésével állunk szemben. Halmozott indulatszavai, népies szólá
sainak nagy tömege, a közmondások serge, melyekkel nyelvét
magyarrá akarta tenni, első pillanatban felötlő. Vegyük ezekhez
székelyes kifejezéseit, humorát, mely minden írásából kicsillog, s
ennek megfelelően tréfás szavainak nagy számát: bizonyos, hogy
Heltai nyelve annyira speczialis, egyéni, hogy azt igen is könnyű
felösmerni. Alább be fogjuk bizonyítani, hogy históriánk szerzője,
bár állítja, hogy «ezt írván, Németből Szebenben hallottam», de
ez állítását ilyen alakban semmikép sem fogadhatjuk el. Az igaz,
hogy e történet eredetije német, s hogy a szerző előtt a német
népkönyv állott; de Toldy erre még nem építhet hypothesist, mert
ösmerjük-e a XVI-ik századbeli énekmondók mindegyikét? Igaz, a
krónika Kolozsvárt a XVI. században jelent meg, valószínűleg a
Heltai nyomdájában. De mivel semmi adatunk sincs arra, hogy szer
zője maga Heltai, csak a krónika nyelve igazíthat útba akkor, mi
kor annak szerzője után tudakozódunk. Sem a tudós írásmód,
sem a felfogás nem lehet előttünk mérvadó, mert ugyanezen fel
fogás s írásmód üti meg füleinket, teszem a Páli István Jovenianusából, pedig arról csak annyit tudunk, hogy énekmondó volt.
Bibliás hang, morálizálás, bibliai példák iránti előszeretet itt is,
ott is!
Nos hát a nyelv! Olvassuk csak a Fortunatus színtelen,
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lapos, üres, minden élénkséget nélkülöző verseit, s első pillanatra
belátjuk, hogy ez nem Heltai nyelve, sehol Heltai népieskedése,
székelyes, tréfás kifejezésmódja. Mindenütt krónikás szárazság,
mely a Nagy Bánkai krónikában levő Heltai-versektől is elüt, a
mennyiben ott a nyelvvel való küzdelemből alig kikerülve, bizo
nyos, bár alantas fokú színt nyer előadásmódja, itt legfeljebb csak
invenczióját lehet az ismeretlen szerzőnek érdeműi betudnunk, de
kifejezésbeli erőt sehol sem találhatunk. Ez nem a Heltai nyelve,
ez nem lehet Heltai műve! Itt-ott egy-két szép kifejezés, teszem
«Elindula Péter temérdeki kincsesei»,
vagy — (ez emlékeztet a népmesékre):

«Végre ha nem elnec megholtanac vala».

Ritkább kifejezései közül megemlítem a következőket: kórosként
hűséget mutatni (koronként); hellyhiti (helyezi); ósztókeyul adni
(ösztökűl) stb. Általában nyelve épen nem érdekes, sem nyelvé
szeti, sem aesthetikai szempontból.
Lássuk tartalmát. Kezdete a közönséges közhely:
Iffiac halgassatoc im egy dolgot mondoc
Kit talán gyakorta még nem hallottatoc,
Egy régi beszédet elötökbe liozoc,
Kiből ha akartoc mostan tanolhattoc.

Fortunatus dolgát én mostan beszéltem,
Kinec ő életét nevét tudom teltem,
És ennec nemzetit most egybe rendeltem,
Mulatság okáirt erről emlékesztem.

Summa szerént írom észt udvari rendnec,
Kic az uj dolognac olly igen örvendnec,
Vitézi dologról ha ők mit érténec,
Iffiac cselekedni azont igyekeznec.

Mint látjuk tehát ö is példaadás kedvéért mondja el az igaz
történetet. Megkezdi Fortunatus életének elmondását Noénál, s el
sorolja három fiának Japhet, Sem és Kámnak élete sorát. Ezeknek
a gyermekeiből szaporodott el az emberiség, kijelöli mindegyik
nemzetnek az ősét a három közül, s elbeszéli a biblia alapján, hogy
Isten Japhet fiait tüntette ki a kinyilatkoztatással, mit csak később
vett át az avar és hunból lett magyar is. Áttér azután Róma és Bi3

38

LÁZÁR BÉLA.

zanczium alapítására, a nemesség kialakulására, s majd Fortuna
tus atyjáról szól, ki olasz eredetű. Elvesz egy gazdag leányt, de
gyermeke mind csak nem születik. 0 búslakodik, «jártában, költő
ben oly gyakorta suhajt», míg végre Isten meghallgatja s fia szü
letik, kit Fortunatusnak neveznek el. Mikor már Fortunatus «nagy
jó inaskorban» van, apja tönkrement s ezen búsul.
Innen a népkönyv után elbeszéli, mint fogja kérdőre Fortu
natus atyját, száll hajóra, áll be szolgálatba, támadnak irigyei, kik
közül egyik csellel szökésre bírja, s bujdosni indul. Nem mulasztja
el az alkalmat, hogy ne elmélkedjék azon, hogy milyen csúnya
az irigység!
Elmondja azután a Fortuna jelenetet, majd hogy mint fogad
fel egy világlátott szolgát, Pétert, kivel utazni indúl. Elsőbb is
a királyi koronázásra megy, hol pazarúl él, s nagy feltűnést kelt.
Tudákos megjegyzésekkel telve e rész, a szerző fitogtatja a klas
szikus irodalomban való jártasságát!
Fortunatus nagy ebédet ad a király tiszteletére, ki meghagyja
a vendéglősnek, hogy foszsza ki Fortunatust, s az meg teszi, bár
azért Fortunatus nem lesz szegényebb. Egyszer meg ruháit és er
szényét is ellopja, de az erszényt eldobja magától s mikor Fortu
natus azt megtalálja, nagy hamar kiengesztelődik. De az ebédnél
bepanaszolja a szolgát, kit megölnek, ő meg elutazik. Utaztában
egy császár birodalmába jut, ott megtelepszik, védi egy háborúban a
császárt, miért ez annyira megszereti, hogy leányát feleségűi adja
hozzá. Szerző ekkor kitér a házasság intézményének fejtegetésére.
Nagy eljegyzést csapnak, a császár Fortunatusnak adja a várost, hol
szülei laknak, s Fortunatus ott fényes palotát építtet, hova meghívja
a császárt, kinek a sok drágaság roppant tetszik. A császár halála
után ő lesz az utódja. Két fia születik: Andalosia és János. Ezután
következik a süveg megkerítésének története, melyben szintén
vannak eltérések a népkönyvtől. Ugyanis Fortunatus hallja, hogy
az indiai császár igen gazdag, vetélkednek tehát, hogy ki gazda
gabb, s az indiai császár megmutatja neki a süveget. Fortunatus
ezt megkerítendő, visszatér a császárhoz s kéri, hogy mutassa meg
neki még egyszer a süveget, elfeledte ugyanis a színét. A császár
megmutatja neki s ő ellopja. Fortunatus haza érve felkeresi szü
leit s magához fogadja és számos esztendig nyugodtan él, míg egy
szer csak meghal a felesége. Ezen ő úgy elbusulja magát, hogy
belebetegszik, végrendeletet csinál s elmondja fiainak a csodaszerek
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erejét. Halála után fia Andalosia útnak indul, világot látni s ma
gával viszi a két bűvös tárgyat, a miket egy leány elcsal tőle, de
bátyja tanácsára visszaszerez. Ez alig tesz ki 2—3 versszakot.
Fiai ezután «ha nem élnec megholtanac vala». S ezzel vége a
históriának!
Látni való, hogy az elbeszélésnek nem a Gesta Romanorum
a forrása. A Gesta Romanorumot forrásúi használta ugyan a nép
könyv szerzője, de annak is csak egy motívumát dolgozta föl s nem
azt, mely az elbeszélés tartalmát teszi. Szerző — mint mondám —
állítja, hogy
Deréc Írást erre én még nem olvastam,
Életét is ennec többé nem hallottam,
Gondolatból ezért nem szinte ezt Írtam,
Ezt írván Németből Szebenben hallottam.

Erre vonatkozólag már Ipolyi megjegyzé: «Az ily szólás
akkor megszokott ajánlás volt. Valamint számos külföldi hasonló
átdolgozások, fordítások és kiadások példái mutatják: előbeszélvén,
mily különösen véletlenül jöttek ily példányhoz, vagy hol haliák
az elterjedt, általánosan más népnél vagy nyelven divatozó szép
történetet stb. Látni fogjuk azonban, hogy a csekélységekig szoro
san követték az előttük álló eredetit.» Hogy szerzőnk előtt csak
ugyan ott volt a német népkönyv — azt máshelyt említi is. íme
e helyek:
De német írásból igy értettem volna.
vagy:

Fortuna attyának nemzete ki volna,
Észt még ez Írásból nem értettem volna.

Máshelyt: (Fortunatusról)

Ezek után az ő dolgairól
Kiket leirtanac németek már arról.

De maga az elbeszélés tartalma is meggyőzhetett bennünket
arról, hogy szerzőnk előtt a német népkönyv állott, bár sok lele
ménynyel változtatásokat is eszközölt, sőt új motívumokat is szőtt
elbeszélésébe. Lássuk csak azokat:
L Változások. Míg a népkönyvben Fortunatust az apja házá
nál egy gróf fogadja fel, a magyar elbeszélésben utazik és csak ké
sőbb áll egy császár szolgálatába. — Majd bujdosásában három
vaddal küzd meg, egy medvével, mint a népkönyvben, de egy
3*
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oroszlánynyal és egy sárkánynyal is, a mi népmeséi vonás. Általá
ban szereti szerzőnk alakjait nagyítani, azért tesz grófból császárt,
valamint elvéteti Fortunatussal egy császárnak a lányát, s nem,
mint a népkönyvben, egy elszegényedett grófét. A német népkönyv
szerzőjében, látszik, több a való iránti éizék. Ugyanez okból meg
teszi a magyar elbeszélő Fortunatust császárnak is ! Az elbeszélés
ezután egészen a népkönyv medrében halad. De Andalosiának tör
ténetét összevonja, s itt érthetetlen is lesz. Hogyan szerzé vissza
a bűvös tárgvakat: titok marad. Azért, mert Andalosia kalmárnak
öltözik s a templom elé áll, nem «következik» — mint szerző
állítja, hogy a süveget és erszényt vissza hozza.
II. Új motívumok. Az a rész, hol Fortunatus az indiai csá
szártól megszerzi a süveget, egészben új, s valóban ügyes lele
ménynyel van elmondva. De mindjárt az eleje, míg rátér Fortunatusra, merőben új: a biblia s nem a népkönyv alapján szól Noé
fiainak történetéről. — Újak az elbeszélésbe szőtt elmélkedések is,
melyek valósággal bizonyítják, hogy szerzője pap lehetett, még
pedig református, mert kikéi egy helyt a pápa ellen is!
Mint költemény az elbeszélés nem sokat ér. Szerző nem tud
elbeszélni. Folyton ismétel, ki-kitér, kizökken az elbeszélő hang
ból, belezavarodik az egymásutánba. Mikor a császár a többi fejede
lemmel tudatja, hogy leányát Fortunatusnak adja, ír egy levelet,
melyben a történteket újra elmondja, hosszú lére eresztve, bibliai
példákkal tarkítva, elmélkedéssel fűszerezve. Annak bebizonyítá
sával, hogy jó lenne, ha a gazdagot a szegényhez is hozzáadnák,
86 négysoros versszakot — 13 oldalon — tölt meg, példákat hal
mozva fel a bibliából, történelemből s evangéliumból. Ugyanazon
leírással kétszer is előáll, képei, elmélkedései banálisok, verselése
darabos, alexandrinjainál alig ügyel a czezurára, költői fellendü
lésről, melegségről és hévről mit sem látszik tudni. Legjobban
sikerült a süvegellopási jelenet, ebben van különben is a legtöbb
eredeti invencziója összpontosúlva.
Ime e XVII. századi költői elbeszélésről mindaz, a mit el
lehet róla mondani. Szóljunk most a purgatorium motívumnak
költői feldolgozásáról, mely motívum a népkönyvben külön sza
kaszt képez. De erről a következő fejezetben.
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VI.
Calderon.
«A valóságnak az ideálistól való eltávo
lodása Calderonban klasszikus kifejezőre
talált.»
Schmidt Julian.

Népkönyvünk nyolczadik motívumát Fortunatusnak Szent
Patriczius purgatoriumába való leszállása képezi. E purgatorium,
melyet az Acta Sanctorum (márcz. 17.) szerint, Patricziusnak
Isten mutatott meg, az írek földjén, Donegal grófságban fekszik.
Patriczius 377-ben született A-Cluydban (Skócziában), s 413-ban
ment Irföldre. Életét Calderon előtt Juan Perez de Montalvan és
Jocelinus is feldolgozták, s Calderon drámájában mind a kettőt
felhasználta.*)
Calderon tulajdonképen a purgatorium felfedezését drama
tizálja, népkönyvünk azonban a legenda e szavai után indúl:
«Annakutánna sokan keresték fel a borzadalmas barlangot».
1153-ban egy Oénus nevű ember visiója tette a helyet híressé s
az augustinusok, kik oda telepedtek, fel tudták az alkalmat hasz
nálni, míglen Rómában értesültek zsarolásaikról s 1492-ben betil
tották a hely látogatását. Népkönyvünk íratásakor azonban a hely
még igen látogatott volt.
Mint látjuk, Calderon drámája mi szoros összefüggésben
sincs népkönyvünkkel, de mert Patriczius életének híres dramatizálása s ugyanazon Patricziusénak, kinek purgatoriumát Fortuna
tus is felkereste, legyen szabad Calderon drámájáról röviden meg
emlékeznünk.
A katholiczismus legnagyobb költője, a myszticzismus klaszszikus kifejezője, a középkor szellemvilágának jeles megtestesítője:
Calderon, 1600—1681 közt élt. Költészetében semmi sincs a ké
tely dialektikus erejéből, semmi, a mi őt lelke odaadásában, a hit
iránti határtalan bizalmában zavarná, lelke nyugalmát megsem
misítené. Fanatikus hivő, ki a valóságra ügyet sem vetve, lelke
világában él; az élet előtte csupán álom. Itt minden múlandó,
változó, a túlvilág ám szilárd, magasztos, mély. Alakjai, főkép
vallásos drámáiban, absztrakcziók, bábok és nem emberek, de
magasztos eszmék hordozói, mélységes igék hirdetői, fenséges
*) Schmidt Valentin: Die Schauspiele Calderone, 1857. p. 424.
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gondolatok ábrázolói. Hisz a csodákban, leikével csügg rajtok, lénye
beleömlik a katholikus dogmákba s hirdeti őket úgy, a mint megösmeré. «Szent Patriczius purgatoriuma» 1635-ben jelent meg
legelőbb.1) Egeziohoz, Írország bálványimádó királyához, két hajó
törött keresztyén menekül: a kegyes Patriczius és a gonosz En
nius Lajos. A király az utóbbinak fogja pártját, Isten angyala
Patricziusnak. Lajos összevész a király egy rokonával, megöli azt,
de a börtönből a király lánya megszökteti, ő azonban leöli. Patri
czius feltámasztja s téritgeti a pogány királyt, ki csodát kiván.
Isten angyala felszólítja Patricziust, hogy keressen egy barlangot
s abban látni lehet majd a purgatoriumot. Úgy lön. A király is, a
gonosz Lajos is megtér végűi s elbeszélik a purgatorium csodáit.
E dramatizált legenda tulajdonkép a katholiczismus apoló
giája, semmi egyéb. De mint ilyen a meggyőződés lángoló ékes
szólásával hat és elragad. A vallásos Calderon a középkori szerze
tesnek vad, romantikus phantasiájával, tűnik benne elénk. Minden
hullámzása lelkének, agyának minden gondolata e mély vallásos
felfogás szülötte. Egyik alakja sem igazi ember, de mindegyik Cal
deron embere. A kegyes Patriczius Calderon ékesszólásával győzi
meg a vad pogányt s hiszi szentül, hogy ékesszólása meggyőző
erejű.
Patriczius purgatoriumát sokan látogatták. E motívum, mint
fentebb megjegyeztük, görög eredetű. Csak az Odysseabeli Néxoia-ra
utalunk (Vergil Aeneisének VI. énekében csak ezt utánozza!). De
a görög regényekben is találkozunk e motívummal, így Diogenes
regényében Deokyllis száll le az alvilágba.2) A keresztyén közép
kor is ösmert azonban ilyen pokolba menést, nagy Gregor Dia
lógjai közt szó van egy pokolvisioról,3) hasonlókép a Barlám és
Josafatban, Dantét pedig alig is kell megemlítenem. Nálunk
Tinódi említi Tar Lőrincz pokolbamenését :

Énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt,
Tar Lőrincz hogy pokolba bément volt,
ez énekről azonban semmit sem tudhattunk meg.

J) Magyarra fordította Görgényi Jenő. (Szépirodalmi Kert. 1888.) Igen
rossz magyarsággal!
2) Rohde: Der griech. Roman, p. 260,
3) Ebert: Gesch. d. ehr. lat. Litt. p. 522:
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S legyen szabad most már a kővetkező fejezetben népköny
vünknek annyiszor emlegetett angol feldolgozására áttérnünk.

VII.
Decker Tamás Fortunatus drámája.
«Shakespeare megértéséhez költő társai [adják
meg a kulcsot.»
Taine.

A Fortunatus-mese angol eredetének vitatói feltevésük bizo
nyítására hozták fel ama tényt, hogy a mese legelőbb Angolország
ban nyert költői feldolgozást. Erre vonatkozólag elmondtuk már
fentebb nézetünket, most lássuk magát a feldolgozást, mely
1600-ban Erzsébet királynő jelenlétében került volt Londonban
legelőször színpadra. Decker Tamás írta, Old Fortunatus czímmel.*)
Decker Tamás színész volt, 1578-ban született, s 19 éves ko
rában játszottak tőle legelébb egy tragédiát, költői hírnevét azon
ban Fortunatus-drámájával alapította meg. Ekkor 22 éves volt s
haláláig egyre írt drámákat, számra nézt 45 darabot, melyek közöl
mintegy 15 nyomtatásban is megjelent. Tieck (Teutsches Theater
I. xxvi.), nem tudni mi alapon, azt állítja, hogy Fortunatus-drámát már Decker előtt is írtak, sőt egy ilyet 1595-ben elő is adtak.
Mi csak Decker drámáját ismerjük és szóljunk is erről bővebben.
Decker müve a Shakespeare előtti korszak jellemző terméke,
különösen formájára nézt. Innét csak egy lépés kellett, hogy a
Shakespeare-dráma kialakuljon. E lépés: Shakespeare költői láng
esze. Nem mondhatjuk, hogy Decker nem költő, de nincs benne
a lángelmék rekonstruáló ereje s megmarad azon a lépcsőn, me
lyen kortársai állottak. E lépcsőn ám becsülettel megállotta helyét.
Drámájában rátalálunk ugyan még az előbbi korszak maradvá
nyaira: a moralitás elemeire. Színpadja azon a fokon áll, melyen
azt Shakespeare találta, próza és vers nála felváltva fordul elő, de
minden bensőbb ok nélkül alkalmazva, a komoly és víg jelenetek
nála is egymást váltogatják s humora mellett költészete is fel-felcsillan.
Tulajdonképen nem Fortunatus, hanem fiainak történetét
*) Németre fordította Schmidt Valentin, Berlin, 1819.
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dramatisálja. Fortunatus öreg ember, ki eltéved a vadonban s az
Echo megtréfálja. Fiai már felnőttek s az ő történetük képezi a
dráma cselekvényét. A Bűn és az Erény — (ime a régi moralitás
maradványai!), — leszállnak a földre, hogy Fortunatust megnyer
jék. Fortunatus a gazdagságot Ígérő Bűnt választja, gazdaggá lesz,
de rövid időn meghal. Fiai közül a hevesvérű Andalosia útnak
indúl s Angolországban szerelmes lesz a királylányba. Innen
kezdve a mese a népkönyv dramatisálása, nem felvonásokra, ha
nem sűrűn váltakozó jelenetekre osztva, a mi az akkori angol
színpad sajátságainál fogva igen természetes. Nincs a darab humor
híján: Andalosia szolgája, Árnyék uram, képviseli azt. Látni fog
juk, hogy mint válik majd Árnyék-ból Pickelhäring, a német
országi angol komédiásoknál. Decker Árnyéka a humoros alakot
azon a fokon matatja be, mikor a moralitásból kiválva, mindjobban
beleolvad a cselekvénybe, bár az angol komédiásoknál különválva
marad egy ideig, a mikor t. i. még csak a bohózatos elem volt
német. A hol a mese fejlődése megakad, ott a chorus segít, mely
elmondja az időközben történteket (a mi mindössze kétszer törté
nik). A darabot egy, Erzsébet királynét illető s az egész személy
zet jelenlétében előadott dicsérő hymnus zárja be.
Magában a cselekvényben csak kisebb fajta eltérések vannak
a népkönyvtől. így pl. Agrippinát nem anyja, hanem atyja buj
tatja fel, hogy Andalosiától a bűvös erszényt eltulajdonítsa. Vál
toztatásai többnyire angolosítások. így a két lovagot, kik Andalosiát végül megölik, Longaville nevű franczia és Montrose nevű
ßkot lovagnak, a két ellenséges nemzet fiainak, teszi meg. Nem
elégszik meg azzal, hogy e rút tettre őket a hírvágy hajtja, hanem
a komikus hatást fokozva: a két lovagnak is szarvat növesztet
Andalosiával, kik öt aztán e miatti boszúból ölik meg. Hoz új ala
kokat is színre: Orleans és Galloway franczia lovagokat, kik közűi
az első szerelmes lesz Agrippinába, de ez a cselekvényre mi be
folyással sincs. Azt az alapeszmét ábrázolja, hogy a pénzzel oko
san kell bánni, s hogy az erényt kell véle szolgálni.
A mi jellemző erejét illeti, tagadhatlanúl Andalosia legjobban
kivitt alakja. Kincssovárgó, vérmes, heves, de a mellett eszes is,
furfangos is. Ampedo az ö ellenképe, busongó, álmadozó s köny
veibe merülő jellem. A többinél hiányzik az egyénítés, pusztán
typikus alakok, még csak Agrippinát lehet közülök kivennünk.
Érdekes, hogy már a Faust-mondára találunk benne czélzást. Az
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angol király kérdi önmagától: honnan vehet Andalosia annyi
pénzt? S így folytatja:
Bizonynyal bűvész, a ki od’adá,
Hogy pénze légyen, a pokol urának
Szerződésszerűen a lelkét ....

íme mindaz, mit Decker drámájáról mondhatunk. Tény,
hogy költészettel megírt munka, mely az angol komédiások révén
Németországba is átkerült s ott nagy hatással adták. Lássuk az
angol komédiások átdolgozását.

VIII.
Az angol komédiások Fortunatus-drámája.

A XVI. század végén, mikor az angol színészet virágzásának
egyik fényes korszakát élte, azon érdekes jelenséget figyelhetjük
meg, hogy angol színészek ott hagyják hazájukat, átmennek a kon
tinensre s Németországba érve, ott a színészet és dráma felvirág
zásához jelentékenyen hozzájárulnak. Dániából 1586 októberében
jönnek át Németországba s rövid időn elterjednek. Természetesen
előbb angol nyelven játszanak, a münsteri krónika világosan
állítja, «si agerden vif dage uf den vaedthuse achtereinanderen vif
ver scheiden comedien in ihrer engelscher spräche». Csak 1603-ból
tudjuk, hogy német nyelven játszottak, bár a fejlődés bizonyára
akép történt, hogy előbb kizárólag angolul, majd közjátékokat
németül, végül egészen németül játszottak. Repertoire-jukon ké
sőbb német eredeti darabokat is találunk, mert hogy Heinrich
Julius herczeg darabjait a Sackevill-csapat előadta — bizonyos.1)
Miket adtak elő — feljegyzésekből tudjuk meg, sőt 1620-ban
egy színdarab-gyűjtemény is megjelent, mely egy Fortunatusdrámát is tartalmaz. Hogy a Fortunatus-drámát többször előadták,
tudjuk. így Gráczban 1608. febr. havában, mely előadásról Mag
dalena főherczegnő azt írja, hogy «ist auch gar schön gewest».2)
J L. Creizenaclt: Die Schauspiele d. engl. Komöd. 1810. Bevezetés.
2) Meissner: Die engl. Comöd. Bécs 1884. p. 78.
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Valamint Drezdában 1626 julius 11 én is előadták, a mint az a»
fenmaradt repertoire-ból kiviláglik.1)
E Fortunatus-dráma közel rokonságban áll Decker drámá
jával, de azért nem fordítás, sem átdolgozás, hanem — mondhat
juk talán — átírás, abban az értelemben, hogy az angol vers
német prózába van átírva, mert szószerint soha sincs fordítva. Az
átíró ugyanis csak a helyzeteket s gondolatokat tartja meg és —
mint már Scherer észrevette, — 2) egyes helyeket szószerint átvesz
a német népkönyvből.
Nem lehet föladatom ezeket a drámákat általánosságban jel
lemezni, Creizenach idéztük tanulmányában e feladatnak pompá
san megfelelt. — Feladatom pusztán a Fortunatus-drámára szo
rítkozva, annak jellemző sajátságait s forrásaihoz való viszonyát
előtüntetni.
Mint minden e korbeli angolos drámában fő a színpadi ha
tás, nyelvük próza, s mélyebb, bensőbb motiválás általán hiányzik
belőlük. Határozott, erős színekkel kivitt jellemek, mozgalmas,
erőteljes cselekvény, keresett hatásvadászat: jellemző sajátságuk.
A szenvedély kialakulása elesik, monológban értésünkre adja a
hős, hogy milyen a jelleme, mi a terve és a szerint cselekszik.
A személyek jönnek-mennek a drámában, a színpad nem változik,
kép-képet, alak-alakot egyre mást követ — minden indokolás híján,
így van ép e Fortunatus-drámával. Ampedo és Andalosia két egy
mással szembe állított jellem, az egyik hevesvérű, a másik nyu
galmas természetű, sokkal jobban kivive, mint a népkönyvben.
Decker drámáját — mint megjegyeztük — átírja. Kezdi Fortunatusnak az Echoval való jelenetén, de rövidít rajta, megvan
benne az Erény és Szégyen jelenete is (Deckernél Bűn volt a Szé
gyen helyett), nála is a király biztatja fel lányát arra, hogy álompor
ral ejtse meg Andalosia erszényét, sőt a végjelenetet is megtartja —
Erzsébet királynő dicsőítésével, — bár változtat rajta, a mennyiben
itt a szavak nem a királynőt, hanem az országot illetik. Egyes,
helyeken a német népkönyvet használja fel s kiírja azt. így Fortunatusnak Fortunával való beszélgetése, Ampedonak és Andalosiának egyezkedési jelenete, a két grófnak Andalosia ellen való
összeesküvése szórúl-szóra a népkönyvből van átvéve.
x) Creizenach: u. o. p. 28.
2) Zeitschrift f. d. Alterthum 23. köt. p. 199.
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Figyelemmel végezve az összehasonlítgatást, látjuk, hogy
vannak helyek, melyek sem Decker drámájában, sem a népkönyv
ben nem találhatók, melyeket tehát az átdolgozó sajátjának kell
betudnunk. Ilyent mindössze két helyet találunk: a sultán elbeszéli
a bűvös sapka erejét s Fortunatus nagy beszédben búcsúzik el
halála előtt. Mindkettő hatásos hely s ügyesen van alkalmazva.
A mi nyelvét illeti, az rövid, határozott és elég drámai, de
hibás kifejezésmód s tudákos latinismus is elégszer ötlik sze
münkbe. Még egy érdekes változtatását kell felemlítenünk. A nép
könyvben el van mondva, hogy Agrippina cselt szőve magához
hívja Andalosiát, átdolgozónk ezt párbeszédbe szedi (a mi Deckernél nincs meg) s teszi ezt oly pikantériával, a mi hatását bizonyára
nem veszítette el. Decker Arnyék-jából Pickelháringet csinál, de
nem szövi be a cselekvénybe, csak az egyes jelenetek után veti
oda: «allhier agirt Pickelhäring».
A mint Deckernek, úgy német átírójának sem sikerült a cselekvény két felébe összhangot hozni. Valóban e Fortunatus-dráma
is tulajdonkép Fortunatus és fiainak története, gyenge szállal
összefűzve. Figyelemmel fogjuk kisérni, hogy a cselekvény e saját
ságos nehézségét az egyes drámaírók mint kísérlik meg legyőzni s
e küzdelem folyamán érdekes bepillantást vethetünk a dráma
belső technikájába.

IX.
A casseli Fortunatus-dráma.

Creizenach idéztük művében *) megemlíté, hogy Casselben
egy, prózában, az angol komédiások módján írt Fortunatus-drámát őriznek. E kéziratban maradt drámáról eddigien csak ennyit
tudtunk, értekezőnek sikerült azonban a drámát megszerezni, s
így azt behatóbb vizsgálat alá vonhatta. Öt felvonásból áll s a
népkönyv egyszerű dramatizálása, bár több kisebb-nagyobb elté
rés, motívum elejtése s újabb motívumok felhasználása is konsta
tálható.
*) L. p. XLV.
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Nem kezdi, mint Decker, Fortunatusnak a vadonban való
eltévedésével, szorosabban ragaszkodva a népkönyvhöz, Fortunatus
atyjának szomorú elszegényesedését is szinre hozza. Innét indul
ki a mese, s folyik tovább a népkönyv rajzolta sorrendben. Szer
zőnk nem ismerte Decker művét, mi közös vonás sem fedezhető
fel ugyanis a két dráma között. Egyszerűen a népkönyvet drama
tizálja, s merőben új motívumai jeléntéktelenek. Azonban itt-ott
el-eltér a népkönyvtől vagy elejt egyes motívumokat. Ezekről
számoljunk hát be bővebben.
I. Eltérések a népkönyvtől. Az első felvonás második jelene
tében, daczára hogy Fortus, Fortunatusnak atyja még él, Foriunatusnak már két nagy fia van. A népkönyvben jóval később,
kalandjai végezte után, házasodik meg. Hogyan távolítják el For
tunatust ellenségei a királyi udvarból, hasonlókép máskép van
dramatizálva, mint a népkönyvben elbeszélve, hol az tudvalevőleg
Rupert ügyes, de inkább epikai természetű cselének sikerül. —
Szerzőnk továbbá Rosinával, Agrippina szobalányával, beszélteti
rá Agrippinát, hogy Andalosiától a bűvös erszényt megejtse. Ez
dramaturgiai szempontból ügyes fogás.
Mindezen apró változtatások természetesen elhatározó be
folyással nincsenek, a mese lényegét, szerkezetét nem változtatják
meg, összhangot a kétfelé ágazó cselekvénybe nem hoznak. —
Azok a motívumok, melyeket elejt s nem használ fel, szintén igen
jelentéktelenek, a dráma magában foglalja a mese összes érdekes
motívumait. Lássuk
II. az elejtett motívumokat. Nem magyarázza meg pl., hogy
mikép kedvelte meg Fortunatust a király, a medveharczot termé
szetesen nem hozhatta szinre; Agrippinát kolostorba viszi AndaloBia s ott hagyja, nem pedig, mint a népkönyvben, feleségül adja
a czyprusi királynak. Fortunatus nem megy le Patriczius poklába,
s nem veszi nőül Kassandra grófnőt . . . stb.
III. Az új motívumok is igen jelentéktelenek. így Fortunatus
többet használja a varázssüveget, mint a népkönyvben, elmegy
Indiába, hol egy mór felvilágosítja az ország szokásairól, azután
elröpűl, a min a mór nagyon csodálkozik.
A mód azonban, a hogy a dráma felépítve s kidolgozva van,
arra tanít bennünket, hogy szerzőnk ismerte az angol komédiások
darabjait. E korban Móricz casseli tartománygróf nagy pártolója
volt az angol komédiások művészetének. 1592—1627 közt udva-
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ránál játszottak, számukra színházat építtetett, Németország első
udvari színházát. Tudjuk, hogy ő maga is írt drámákat, latin, an
gol és német nyelven, egypárnak czímét is bírjuk: Saul, Nabuchadonozor, Esther, Ritter Galmy . . . stb.*) Drámánk kézirata a
XVII. századra utal, s Móricz tartománygróf népkönyvet is dra
matizált, német drámát is írt, s a mi fontos, az angol komédiások
számára dolgozott. Drámánkról könnyedén be fogjuk bizonyít
hatni, hogy az angol komédiások drámáinak hatása alatt keletke
zett. Mindezen körülmény tehát valószínűvé teszi ama feltevést,
hogy drámánk szerzője maga Móricz casseli tartománygróf
Vegyük tehát ezemügyre az angol komédiások drámáinak jel
lemző sajátságait. Az első sajátság, hogy kizárólag prózában vannak
írva. A mi náluk szükség volt: hisz nem tudtak annyira németül,
hogy verselni képesek lettek volna, az utánzóiknál modorrá vált.
Már Lessing megjegyezte (a 17. irodalmi levélben), hogy ők a
nagyot, a borzasztót, a rettenetest jobban kifejezték, mint a ked
vest, a csinost, a naivot. Szerették a borzalmas jeleneteket, a szen
vedélyesen mozgalmas momentumokat, melyek a közönséget lázas
izgatottságba hozták. Minden a színen esik meg, rablás, gyilkos
ság, panasz, jajveszéklés. Hadd lásson a közönség, ők «játszani»
akarnak. A szenvedély fokozatos felébredése, a lélekállapotoknak
egymásba olvadása ki van zárva darabjaikból. Mindezt drámánk
ban is megtalálhatjuk. Fortunatust a színen árulják el barátai, s a
király a színen űzi el — a mi mozgalmas, élénk jelenet. Fortuna
tus más helyt (I. felv. 5. jel.) hangos jajveszéklésben tör ki, ha
sonlókép tesz Andalosia, Rosina, Ampedó. Előttünk veszekszenek
a testvérek, előttünk kap össze a két gróf, s ölik meg egymást.
Fortunatus és Andalosia egyre-egyre elröpülnek, a színre, a színen.
A szerelem érzelme egyszerre lobban fel Agrippinában a deli lovag,
Andalosia iránt. De jellemző továbbá a sok monolog. Ezekben a
személyek jellemzik önmagukat, de főkép bemutogatják magukat,
így tesz Fortus, Fortunatus atyja, Andalosia, Agrippina, de maga
Fortunatus is igen gyakran. Ezek közül nem egy igen jól sikerült.
Fortunatus öröme, megnyervén a bűvös zacskót, ügyesen van
festve, szemben a népkönyvvel, mely azt egyszerűen elmondja.
A két fivér ellentétes jelleme is monologokból tűnik ki. Kifejezései
sokkal erőteljesebbek, mint az angol komédiások drámáiban, a mi
*) Gödeke: Grundriss. II. p. 522.
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azt bizonyítja., hogy a dráma nem lehet angol eredetű színész tákol
mánya. Jellemző, hogy a bohócznak nincs a darabban szerepe.
A mi azonban csak azt bizonyítja, hogy a bohózatos elem a dráma
felvonásai közt fordult elő, mert annak teljes elmaradása, azidétt,
lehetetlenség volt. Erre pedig tudunk több esetet, Decker drámájá
ban is, a felvonások után van odavetve: «allhier agiert Pickel
häring».
Mindez élénken bizonyíthatja azt, hogy szerzőnk az angol
komédiások hatása alatt dolgozott. Említettük, hogy szerzőnk sem
tudott egységet önteni a már alapjában kétfelé ágazó cselekvénybe.
Indokolatlanságok, naivitások is gyakran előfordulnak, a sze
mélyek jönnek-mennek szeszélyük szerint, de előnyei is vannak
s ilyenekül jellemző tehetségét s egyénítő törekvését említhetjük.
Andalosia és Ampedo, Theodorus és Limosi, de maga Fortunatus
ügyesen kivitt alakok. S még valamit, a dialóg élénkségét, a próza
drámai elevenségét kell dicsérettel megemlítenünk, ha nem is osz
tozhatunk Scherer nézetében, kinek fülében e próza a «Götz von
Berlichingen» előhangjaként csendült meg.

X.
Hans Sachs.
(1494—1576.)
«Frommheit und Tugend bieder preisen,
Das Böse mit seinem Namen heissen----------- mögt ihr’s in seinen Schriften lesen!»
Goethe.

1550-ben a mesterdalnokok színpadot építenek Nürnbergben.*) E tény elhatározó befolyással volt a már a dialógban erejét
megkisérlett Hans Sachs költészetére. Németországban, antik hatás
alatt, egyre nagyobb mértékben terjedt el a dráma kultusza s mi
kor Nürnbergben színpadot is felállítottak — Hans Sachs lelkese
déssel fogott drámák írásához. 1550—60 közé esik drámaírói mű
ködése. Mint mesterdalnoknak a költészet más ágaiban elismert
neve volt, ezidétt mint drámaíró diadalokat aratott. Tudjuk, hogy
*) Hysel: Das Theater in Nürnberg, p. 28.
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drámáit országszerte játszották. Valóban korában — különösen
fastnachtspiel-jeivel — ő érte el a legmagasabb fokot.
1553-ban írta «Fortunatus» drámáját, mint feljegyző, már■czius 4-én, Der Fortunatus mit dem rvunschseckel czímmel. Tra
gédiának nevezi és hét felvonásra osztja. Mily alapon nevezi
Hans Sachs egyik drámáját tragédiának, a másikat komédiának?
E kérdésre biztos választ nem adhatunk. Nythart pl. (Terentius
«Eunuch»-jának 1486-ban megjelent fordítása végén) a moralizáczió szempontjából kiindulva komédiának nevezi azt a drámát,
melyből megtudható, mi a követendő s mi a kerülendő! Hans
Sachs ebből nem sokat tanulhatott. Igaz, a tendencziát ő mindig
levonja, sokszor igen ügyesen, mint teszem azt, Fortunatus-ánál is
láthatjuk, hol a varázstárgyak elveszítéséből a szerencse forgandóságára következtet (Wann Glück ist Wankel)! De nem ez nála
az elhatározó tényező. Hogy tragédiának csak háborús, zajos dara
bokat tart — sem fogadható el. Tittmann *) szerint mindig a vég
hatás volt előtte irányadó. Ha szomorú hangulatban kellett közön
ségének szétoszolnia — akkor a drámát tragédiának, ha megnyug
tató volt a vége — komédiának nevezé.
Van egy adatunk, hogy Fortunatusa is szinre került, még
pedig Augsburgban 1660-ban, bár valószínű, hogy a Dresdában
1670-ben előadott Fortunatus-dráma is Hans Sachs műve! Hans
Sachs drámái anyagát többnyire és igen különböző forrásokból
meríté. E tájt érdem volt igaz történeteket dramatizálni s a szerzők
a prológusokban ezt külön ki is emelték, megemlítvén forrásukat,
így egy müncheni kódexben «Damascenus» prológusában olvas
tam (p. 532):
Die Action
Die wir jetzunde fangen an
"W eiche nit ist ein falsch gedicht,
Sondern ein gewiss und wahr geschieht.

Fortunatus-drámájának forrása a német népkönyv, melyet ő
egyszerűen dialógba szedett, összevont, sokhelyt — különösen a
párbeszédeket — szószerint is átírva belőle. Módszere, melyet e
munkájában használt, a következő:
Mikor Fortunatus a Szerencse istenasszonyát meglátja, így
szólítja meg:
*) Dichtungen von H. S. Einleitung, p. 18.
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Népkönyv.
0 liebe Jungfrau, ich bitte euch
durch die Ehre Gottes, ihr wollt
mir helfen und rathen, dass ich
aus diesem Wald komme, denn es
ist heut der dritte Tag dass ich in
diesem Wald umgehe ohne alle
Speis, und sagte wie es ihm mit
dem Bären ergangen wäre.

Hans Sachs.
Ich bitt dich durch die Gottes er,
Du wölst mir geben weis und 1er,
Das ich kom aus diser wildnus
darin ich sonst verderben muss ;
Wann ich drei tag und nacht darin,
hin und wieder irr gangen bin,
hab kein menschliche speis entbissen,
auch hat mich schier ein her zu
rissen,
den ich doch habumbbracht durch
list.

Kihagyja a medvével való harczot — ez nem való szín
padra ! — s egyszerűen elmondja azt a népkönyv utasításának
megfelelően. Látjuk, hogy a szavak is kevésbbé változnak, a gon
dolatok pedig ugyanazok. S ezt számos helyen megtalálhatjuk,
(ilyen pl. Leopoldus és Fortunatus beszélgetése), s ismételjük,
főkép dialogoknál!
Természetesen sokat kihagy, vagy összevonja a népkönyv
által terjedelmesebben előadottakat. A motívumokban keveset vál
toztat. Teszem, míg a népkönyv szerint Fortunatus szülei tudta
nélkül száll hajóra s áll szolgálatba, Hans Sachsnál atyja tudtával,
sőt ez utóbbi tanácsokkal is ellátja: Red wenig und hör abei*
viel! — mondja. Igen ügyesen sikerült Rupert cselét összevonni,
hol amaz elhatározásra, hogy az eléktelenítés elől megszökik, maga
Fortunatus határozza el magát. Kihagyja Fortunatusnak a sz.
Patriczius poklába való leszállását, a kiházasítási jelenetet, s ezek
által egységesebbé teszi a cselekvényt. Ez a törekvés vehető észre
Fortunatus fiainak történetében is, mely szintén dramatizálva
van, s a IV—VII. felvonás anyagát képezi.
Motiválásról mit sem tud. Miért s hogyan jő egyik-másik
alakja a színre, s miért épen akkor, hogyan tud meg egyik-másik
alak valamit — azzal Hans Sachs mit sem törődik. A király pl.
hogyan tudja meg Andalosia halálát, hogyan, hogy a két gróf a
gyilkos, miért megy Ampedo Angolországba------- stb., megoldat
lan kérdések. Természetesen lélektani indokolásról, jellemzés
ről sem lehet szó. Naiv közönségnek írta egy naiv költő. De drá-
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mának nem szabad tekintenünk s irodalomtörténi szempontból
bírálhatjuk csupán.
Ebből a szempontból tekintve sem mondhatjuk a drámát
Hans Sachs sikerült müvének. Sem képzelete, sem költői ereje
nincs meg benne oly mértékben, mint azt víg és élénk menetű
fastnachtspiel-jeiben találjuk. Nincs meg benne az, a mi kárpó
tolna bennünket humoros elbeszéléseinek csengő kaczajáért.
A legkezdetlegesebb módja a dialogizálásnak az, mit Hans
Sachs e drámájánál bemutat, az a fok, melynél még nehezen
mondhatjuk, hogy a mikép feldolgozta anyagát, úgy az az övé.
Nem e pontnál kezdődik a költő !
Végül még megjegyzem, hogy a drámát az Elirenholdt nyitja
meg s zárja be. Elsőbb elmondja a mesét, utóbb a morált. E szo
kást antik minta után vette fel Hans Sachs.

XI.
Bábjátékok.

Wackernagel2) szerint a bábjátékok már a XII. században
ismeretesek s máig is fenmaradtak. Tudvalevőleg Goethe bábjáték
ban látta először a Faust-mondát, mely bábjátékra Marlowe műve
után alkalmaztatott.2) A XVIII. században nagyon el voltak terjedve
s Engel gyűjteménye 8) alapján mi is, megismerhetjük. E gyűjte
mény VII. kötetének első darabja: «Glückssäckel und Wünsch
hut» czímet visel s tulajdonképen egy Fortunatus-dráma.
E bábjáték a Decker-angolkomédiások Fortunatus-drámájá
nak közel rokona. Az utolsó két jelenetig, egy-két scenikai válto
zást leszámítva, szórul-szóra megegyezik az angol komédiások
drámájával, s így erről bővebben szólanunk is fölösleges. Az utolsó
két jelenet azonban lényegesen megváltoztatja a darabot. A tragé
diából komédiát csinál. Nem csak azért, mert «jó vég»-et farag,
hanem azért ?s, mert e czélt elérendő kezdettől fogva úgy

rajzolja meg alakjainak indulatait, hogy azok hatalmasabb szen
vedélyt nem éreznek; az indulat, a hajlam megmarad egyazon
fokon, nem fejleszti őket s így a jó vég indokolt.
x) Gesch. d. d. Dramas. Kleinere Schriften II. p. 102.
2) Heinrich G.: Goethe Faustja, p. 226.
3) Deutsche^Puppenkomödien.
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Míg az angol komédiások — a népkönyv után — Andalosiát
két irigy lovag által megöletik s Ampedo bújában meghal: a
bábjátékban Andalosia hazaviszi a királyleányt s a Hans Wurst
felszította tűzben önkényt megégetik a varázstárgyakat, miután
magukat előbb bőségesen ellátták aranynyal. Erre megjelenik
Fortuna s dicséri tettüket, mondván: «Legyetek elégültek azzal,
a mit rátok sorsotok kimér, s tetteitekben Isten nevében járjatok
el! Éljetek szerencsésen, bölcs módon és igaz úton!»
E jelentékeny különbségen kívül még két kisebb fajta, de
hasonlókép ügyes scenikai változtatásról számolhatunk be. így a
III. felvonás 2. változásában két jelenet fel van cserélve, a mi he
lyesebb, mert így Andalosiának nem kell a színről eltávoznia pusz
tán csak azért, hogy a király tanácsot adhasson lányának, mikép
jusson Andalosia gazdagságának nyomára. Ki van hagyva Agrippina
vallomásának a királyra tett hatása, hol a király pénzsovárgása
tűnik elő, a mi a német közönség előtt nem lehetett kedvelt
jelenet.
A német Pickelháringböl itt már Hans Wurst lett, de hóbor
toskodását ő is a darabtól függetlenül űzte. Engel röviden értesít
arról is, hogy milyenek voltak e bohóskodások. Bakugrások és
szójátékok, verekedések és mókák. Hans Wurst hosszan alkuszik
Fortunatussal, míg szolgájának felcsap, miközben bizonyára mimi
kájával ért el komikus hatást. Hans Wurst kolbászt süt egy fa
alatt, mialatt elbeszéli, hogy milyen éhes, a mi szintén szülhet
komikus hatást! stb.
Sokkal érdekesebb e bábjátéknál a mese ama feldolgozása,
melyet a müncheni Schmidt-féle bábszínházban 1889. ápril 7-én
láttam.
E dráma mi viszonyban sincs sem az angol komédiások, sem
Hans Sachs drámájával. Látni fogjuk, hogy a népkönyv alapján,
de egészen új, idegen motívumokkal tarkítva, operai színezettel
bir. Ez új motívumok egyszersmind azt is bizonyítják, hogy a fel
dolgozás sokkal ujabbkorú az összes eddig tárgyalt drámáknál s
hogy határozottan a romantikus felfogás szülötte. Ebből a szem
pontból alább még tárgyalni fogjuk. íme a müncheni előadás
színlapja.
Mindenekelőtt ismerkedjünk meg a mesével. Fortunatus a
burgundi herczeg fia, kitBombastus varázslóhoz visznek nevelőbe.
Fortunatusnak választania kell a varázsló által eleje tett két doboz
közt, melyek közül az egyik a bölcsességet, a másik a gazdagságot
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tartalmazza. Fortunatus az utóbbit választja, s szülei e miatt megharagusznak reá.
Mint látjuk, a mese új motívumokból áll s határozott törek
vés vehető észre az egységesség felé. Ezek az új motívumok azon
ban csak annyiban újak, hogy az eredeti Fortunatus-mesében nem
fordulnak elő. Egyébiránt a közös mesemotivumok közül valók.
Fortunatus sorsa és viselt dolga ettől kezdve a mese központja.
A varázsló madara, kinek gazdája nem adott czukrot, elárúlja
Fortunatusnak gazdája titkát, a rejtekhelyét, hol annak varázs
csizmája és varázsvesszeje van elrejtve. Fortunatus ezt felhasz
nálja és elrepül — Marokkóba, hol a szultán kétségbeesve követeli
Casperl Larifari kincstárnokától, hogy teremtse elő a lánya, Zoraida kívánta összeget. A kincstárnok nem tehet semmit, mert a
hol nincs, ott ne keress! Ekkor jön Fortunatus és aranyesőt va
rázsol elő. A szultán rögtön kincstárnokának nevezi ki, s ő lako
mát rendez a szultán és leánya tiszteletére, de leitatják, elveszik
varázstárgyait és kidobatják.
A Fortunatus-mese motívumai újabb változatban. A komo
lyabb motívumok rendre elesnek s az egésznek operai a színezete.
De tény, hogy e változtatások élénkek és ügyesek! Zoraida pénz
vágya ugyan egyszerű szeszély, de mégis indokolva van az, hogy
miért akarnak a varázstárgyak birtokába jutni. A szerelmi szen
vedély ugyan elesik, a mi kár, de az egészen bohózatos lég suhan
végig, a mi a következőkben egyre erősből.
Fortunatus kikergetve egy vadonba érkezik, hol fügét eszik,,
melytől szamárfülei nőnek. Találkozik egy gorillával, ki nem akar
rajta segíteni, de sőt ráparancsol, hogy nevelje a gyermekeit em
berekké, különben megeszi. A gorilla mamát azonban elijeszti e
tervtől Fortunatus, mondván, hogy meghalnak a gyermekei a sok
tanulástól. Ez ötlet segít rajta. A majom-mama megmondja, hogy
melyik fügefa lohasztja le nagyra nőtt füleit s ő a két fa gyümöl
csével útnak indul. A szultán elé érkezve, ősz ember képében,
szamár füleket növeszt neki, lányának s udvarnokainak, a szul
tánnal kimondatja a varázsigét, mire az repülni kezd. Casperl
megszöktet egy udvarhölgyet s így az udvarnál nagy a zűr
zavar. De végre Fortunatus segít mindenkin s hazatérve — lo
vaggá ütik!
Ezek között is sok az új motívum s nem egy igen elmés.
A remete helyett majommal találkozik a vadonban Fortunatus s
alkalma van a majomszeretetet kigúnyolni. A szamárfül emlékeztet
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Midas király regéjére, s a szultán röpülése, nem tudván az ellenvarázeigét, Goethe «Zauberlehrling»-jére. A többi motívum me
sénkből való, kivéve a véget, mely egészen modern szellemű.
Egyáltalán erősen modernisálva van mesénk, s erősen bohózatos jellegűvé vált. A humoros elemet Casperl Larifari képviseli,
ki a mese Árnyék ja, Pickelháring-je vagy Hans Wurst-ja. Mint
bábjáték megfelel czéljának s hogy ügyes csinálmány — az tagad
hatatlan.

XII.
Tieck és Bauern féld.

A müncheni bábjáték áthidalja azt az űrt, mely az eddig
tárgyalt Fortunatus-drámák és a romantikus iskola drámái között
fennáll. Egyrészt az egységesség felé törekszik, másrészt van benne
abból az operaszerűségből is, mely a romantikus iskolát általán
jellemzi.
Politikai viszonyok sivársága a jelenből a múltba, az álmo
dozó phantasia révén a valóból a gondolatok világába kergette a
XIX. század elején az érző embereket. Ez ellentét természetes fej
lődés is. A mikor nem sokkal előbb a materialismust hirdette a
franczia forradalom, az a forradalom, melynek borzasztó kihágásai
előtt megborzadt a világ: a finomabban érzők lelke visszaszáll a
középkor bilincsei közé, poezisét szépnek, aszkezisét ideálisnak
találta. A síma, de egyszínű, a kifínomúlt klasszikus formákból
oda vágytak a középkornak üdébb, de durvább, hatalmasabb, bár
korlátolt költészetének világába. Wackenroder írja: «Nemcsak
olasz ég, hatalmas kupolák és korinthusi oszlopok alatt: csúcsívek,
bodros épületek és gothikus tornyok alatt is művészet fejük elő».
Tieck hozzátevé: «Nem sentimentális regények, elcsépelt, tisztaság
gal kérkedő dalok rejtenek magukban költészetet: a régi egyszerű
dalok, naiv elbeszélések ontják elő valóban a költészet illatát.»
A középkor költészetének dicsőítése, a röpkedő phantasia kor
látlanságának elve, a szeszélyes tetszésszerintiség, a lelki tisztaság
iróniája: íme a romantikusok vezérgondolatai! Anyagot, formát,
képzelmet a középkorból merítettek s így lett az anyag meseszerűvé,
a forma csapongóvá a képzelet korlátlan uralmával. A képzeletnek
teremtő erőt, isteni hatalmat tulajdonítanak. Lelki sejtelmet tettek
föl, mely a valótól csak ihletet nyer s a képzelem azt feldolgozza.
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Nem a mindennapit, hanem a különöst, a grotesket, a csodálatost
kell rajzolni. Mindegyikre áll az, a mit Sainte-Beuve Hugó Viktorról
mondott: ((mindent bíborvörösnek lát». «Nur bei dem Ausserordent
lichen und Einzigen verweilen, aber auch dieses nicht motivirend
zergliedern, sondern es eben positiv hinstellen und Glauben dafür
fordern». S ha Schlegel e nyilatkozatához Haym x) e szavait veszszük: «In dem Ineinanderfliessen der Phantasie und Gedankenlebens besteht das Wesen der Romantik» — úgy eléggé ösmerhetjük ez irány alapelveit, hogy egyes részleteinek vizsgálatába bocsát- •
kozhassunk.
A természet csodálatosságában annak zeneiségét, mystikus
voltát kutatták. Ep ebben a mystikus sajátosságban, az önkénytes
és éber álomban vélték a költészetet. A forma szabad röptű, hul
lámos hangulatok szeszélyes alakja. A hol tehát a csodás szerepel,
abban a romantikus országban találták föl a költészet virányát.
A természetet csodás érzelmekkel látták el, nekik az symbolum,
jelkép lett, mindenben csak önlelkök visszatükröződését, zenét
láttak. Az életnek ez álmodozó játékká válása a romantikus világ
felfogás. Alapérzelmük az érzelgés, mely betegséggé fajult. E be
tegség: az öngyilkosság. Novalis írja: «Der echte philosophische
Act ist Selbsttödtung». Ez elől pedig a vallásos rajongás karjaiba
menekülnek! — Ha drámát is írtak, mit sem törődtek a modern
színpaddal. De nem törődtek a belső technikával, a formák sajátos
ságával sem. Schlegel2) buzdít a novellák dramatizálására s meg
engedi, hogy a költő mélyebb tartalmat öntsön belé. A dráma alak
jainak belső egységéről mit sem tud, szeszélyes fejlődést vagyis
inkább csodás változásokat követel. így nagyban ajánlja a Fortu
natus-mese dramatizálását, mely elveinek alapján igazi dráma tárgy.
Tieck, Bauernfeld, Coliin drámákban fel is dolgozták. Mindegyik
varázsdrámát írt az olasz Gozzi mintájára. A varázsdráma ám nem
komoly műfaj, mert tökéletes ellentéte a drámának. A dráma
indokolást követel — a mese feloldja magát ez alól. A dráma per
spektívát és testet hoz be abba, a mi mint mese árnynak, perspek
tíva és testi dimensiók nélkül levőnek akar látszani. A phantasia
megköttetik, a dráma a mesét, a mese a drámát semmisíti meg. A
motívumok, a hangulat, a forma egysége elvész és el vele a dráma
is. Tiecknek sem sikerűit ez ellentéteket kiegyenlíteni.
*) Haym : Die románt. Schule. Berlin, 1870. p. 8.
2) «Vorlesungen» gehalten in Berlin. III. p. 248.
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Tieck Lajos Berlinben, 1773 máj. 13-án született. E kor a
költök kora, a lángelmék kifejlődésének ideje, a «genie-kor», mint
általán nevezik. Tieck fiatalon sajátítá el a szükséges társadalmi
műveltséget s fiatalon lesz íróvá is. Rabja a felcsigázott képzetem
nek, mely már ifjúkori műveiben a bizarrságig ki van fejlődve.
Ódái, lelkesülő, elömlő melegség jellemzik ifjúkori kísérleteit, regé
nyeit és lyrai költeményeit egyaránt. 1792-ben, Göttingában,
Shakespeare és az angol drámaírók ragadják meg figyelmét, de
csak az, a mi bennük túlzó, a csodálatos, a nem mindennapi. Ez
alapsajátsága vezette a romanticzismushoz, — vezette a nép
könyvekhez, melyeket Shakespeare módján kezd dramatisálni.
Shakespeare és Gozzi a mesterei, az anyagot a népkönyvekböl vette;
a mi az övé, az a felpezsdülő, lelkes szárnyalás, melynek lángoló
melege itt-ott bár, de minden e nemű müvében, megcsapja az olva
sót. A költészet melege ez, mert Tieck igazi költői lélek, bár mara
dandót csak később, mikor a romantikus túlzásokból kijózanodott
s csak novelláiban alkotott. A dráma terén egész életén át kontár
maradt.
így vagyunk Fortunatus-drámájavai is, mely tulajdonkép
két dráma, mindegyik 5 felvonásban.
E drámáknak kettős forrásuk van: a népk'ónyv és a szerző
phantasiája. Mindegyiket egyaránt felhasználta. A népkönyvből
vette az anyagot, a külső technikát, a felépítést, az elrendezést, a
hatalmasabb, jelentékenyebb motívumokat, az alakok jellemének
kontúrját: — a mesét. Mindezek kicsinosítását phantasiájának
köszönheté. Annak az anyag művészivé tevését, a külső technika
megnemesítését, a belső elrendezést, a motívumok gazdagítását,
az alakok jellemének mélyítését: — a kidolgozást. A formához
Shakespeare és Gozzi szolgáltak modellként.
Megtartotta a népkönyv elbeszélésének egymásutánját, úgy az
első, mint a második részben. De az egyes jeleneteket saját alakjai
val gazdagítá, s így külső mozgalmasságot idézett elő. Sem az első,
sem a második rész nem dráma. Az első rész igen-igen epikai szí
nezetű, egy alakja közös: Fortunatus. Az egyes felvonások között
mi más összekötő kapocs sem létezik. Fokozásról, bonyodalomról,
hangulat- és cselekvény-egységről — különösen az első részben —
szó sincsen. Csak Fortunatus kalandja mindegyik s csak ezért von
ható egy kalap alá. A romantikus szeszély kaczér uralma hajtja
Fortunatust az egyik kalandból a másikba, a véletlen fura helyze
tekbe hozza, melyekből ki is menti, de ő nem tör bizonyos erővel
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bizonyos czélra — sehol. Ez azonban romantikus alapelv — de
hogy határozottan ellenkezik a dráma megkövetelte egységgel, mely
az érdeklődést lekösse s egy irányba terelje: az bizonyos.
Tagadhatlanul van költészet Tieckben, azt egyes jelenetei,
egyes alakjai, helyzetei élénken bizonyítják. De minden egyéb elta
nult nála. A színhely egyre változik, a hangulat egyre más: de ha
az egyes jeleneteket elszigeteljük egymástól, sok szép és költői
helyre találunk, melyek azonban az egészbe be nem illenek.
A mi azonban a népkönyv kettéválását, Fortunatus és fiai
történetét illeti, a mi a mesét elkülöníti egymástól, s a mit egysége
síteni nemcsak a bábjátékok, de mindegyik előbbi dramatizálás
is megkisérlett — Tieck mellőzi ezt — mi belső összefüggés sem
lévén a két dráma közt. Fortunatus mint öreg ember jelenik meg a
2. részben, ki haldokolva elmondja bűvös tárgyainak erejét. Halála
után fia, Andalosia kalandokra megy ki a nagy világba. S itt kezdő
dik a dráma. A cselekvény egymásutánjában, a motívumokban van
nak apró eltérések. A legfontosabb az, hogy Theodorus, kinek Anda
losia hosszú orrt növesztett, (s nem szarvat!) az e miatti bosszúból,
hozzájárulván azonban pénzvágya is, megöli. E nélkül nem lenne
a dráma befejezve, bár így is csak el van vágva a mese fonala.
Erezte ezt Tieck is, de azzal védekezik, hogy a hangulat komoly
sága megkívánja ezt. Tagadhatlanúl, a 2. részben több a hangulatés cselekvény-egység is! — Alakjaiban sok a friseség és üdeség.
Különösen kitűnő alak a párisi orvossá átöltözött Andalosia, a mint
francziásan és tört németséggel s igen szellemesen beszél. A szol
gában is sok a humor, a pezsgő szellem. Jellemző, hogy Andalosia
és Agrippina Andalosia halála előtt kibékülnek, hogy a hős halála
annál frappánsabb legyen. Es is romantikus, élére állított helyzet!
— íme mindaz, mit Tieck kettős drámájáról elmondhatunk, mely
egy szomorúan eltévesztett munka, meseszerű dráma, a nélkül,
hogy mese avagy dráma lenne. A hatás mindig szomorú, ha hogy
nagy szellemek ilyetén tévesztett, erőltetett kísérleteiknél kell a
későbbi kor kutatójának megállapodnia, a mikor bár a szellemet
a hibás alkotásból is kicsillogni látjuk, — a hiba, a tévedés óriási
fekete keresztként elénk sötétedik. Igaza van Tiecknek, mikor azt
mondja e kísérletéről: «ich fühle recht gut, dass ich ein gosses
Wagestück unternommen, welches sich mein froher Muth im Anfän
gen nicht so schwer vorgestellt hat». Az vigasztalhatja, hogy nem
erejének hiánya szülte bukását. Olyanba vágott, a mi nem sikerül
hetett, mert hisz a varázsdráma önmagának ellentmondó fogalom!
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Bauernfeld is varázsdrámát írt. Először 1835-ben adták a
bécsi józsefvárosi színházban és Scherer Bauernfeldről, 70. szüle
tésnapja alkalmából írva, úgy szól Fortunatusáról, mint arról a
darabjáról, mely a költő első korszakának legnevezetesebb ter
méke.1) Bauernfeld költői fejlődésének két jelentős korszaka volt.
Ifjúkorában a romantikus iskola híve, romantikus levegőben él, tár
gyait, a formát, a szellemet a romantikusok módján írja, választja
és alkalmazza. E korszak terméke «Fortunatus»-a is. Második
korszaka nevezetesebb. Mint vígjáték-író, ki korának ir, lett jelen
tőssé. A párbeszéd nemes volta darabjainak legfőbb érdeme.
Laube 2) a bécsi költőt Kotzebueval összevetvén, dicséri Bauern
feld dialógjait, pedig ha mindent, úgy a párbeszéd élénkségét, csattanósságát nem lehet Kotzebuetól sem elvitatnunk. Bauernfeld egy
előkelőleg vígjáték-közönség előtt, a vígjáték ama elemének kifej
lesztésével hatott, mely csak előkelő közönség előtt értékes: a pár
beszéddel. Cselekvénye kuszáltságát, motívumai köznapi voltát, a
szerkezet egységes czélra törekvésének hiányát sokszor szemére
vetették és sok esetben joggal, de korát megértette, bár szeme csak
külsőségeken tapadt, a mit dialógjai iideségével takart. A józsef
városi színház 1835 táján válságos éveket élt át. 1832-ben Stöger,
ki azelőtt gráczi színház-igazgató volt, vette át a színház vezetését,
1834-ben Hoch, négy hó múlva Dr. Steiner, a ki csak 1836-ig tartá
ki.8) Dr. Steiner hozta színre Bauernfeld Fortunatusát. Maga
Bauernfeld a Várszínháznak nyújtotta volt be, de Deinhardtstein,
a Várszínház akkori aligazgatója, sem tudta kivinni gróf Czervinnél, hogy a darabot előadják. Pedig Tieck, Raupach, Holtéi,
Grillparzer mind igen elismerőleg nyilatkoztak róla, de az volt a
vélemény, hogy az ilyen «varázsdrámák» a lipótvárosi színházba
valók. A fiatal szerző Ferencz király elé vitte az ügyet — hasztalanúl. így került a józsefvárosi színházba, hol akkor a Holtei-pár
játszott.
A darab legfőbb jellemzője, hogy benne a mese egységesítve
van, még pedig úgy, hogy Fortunatus és Andalosia egy alakká van
. összeolvasztva. Kezdődik azon, hogy Fortunatus szerelmes Pan
cratio famagustabeli kereskedő lányába, de Pancratio nem adja a
szegény ifjúhoz a lányt, hanem egy Calandrino nevű gazdag fiatal
1) Scherer: «Vorträge und Aufsätze», p. 314.
2) «Das Burgtheater», p. 131.
3) Schlögl: «Vom Wiener Volkstheater», p. 85.
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kereskedőnek szánja. Mikor Rosamunda enged — bár látszólag —
atyja akaratának, Fortunatus bújában elvándorol s a flandriai gróf
szolgálatába szegődik. Rosamunda azonban férfi ruhába öltözve
utána megy. Ezután rablók megtámadják a flandriai grófot s meg
ölik, Fortunatus azonban megmenekül Arles városába, hol Rosamundával találkozik, ki szolgálatába áll.
Rosamunda ettől kezdve Decker Schatte-je, az angol komédiá
sok szolgája szerepét játsza. Furcsa, hogy Fortunatus nem ismer
rá a hangjáról s nem tudja a darab végéig, hogy nő. De ez roman
tikus fogás — mit el kell fogadnunk.
Fortunatus szerelmes lesz Agrippinába, ki franczia király
kisasszony s csellel keríti meg a Fortuna ajándékozta bűvös szereket
(a mi ismét eltérés a népkönyvtől), de Fortunatus — az ismert
módon — visszakeríti azokat és zárdába zárja (s nem lesz a cyprusi királyfi neje, mint a népkönyvben). Fortunatus könnyelmű
életet folytat, a mint az a népkönyvben Andalosiáról mondatik.
Ez teszi Fortunatus jellemét zavarossá. Három lányba is szerel
mes egymásután, Rosamundá-ba, Berthá-ba, Agrippiná-ba. Ezek
nincsenek oly élesen megkülönböztetve, hogy az egyiket igaz
szerelemnek, a másik kettőt a vér felhevülésének nevezhetnők.
Maga Rosamunda elmonologisálja: «Melyiket szereti? Melyiket
szereti?» Igaz, a költő Fortunatust könnyelmű ifjúnak nevezi:
Ein schöner Jüngling, lieblich, freundlich, lebensfroh,
Rasch, unbekümmert, kecken Handelns, herzenswarm,
Gebildet nicht, doch bildsam, drum den Frauen werth.
Az ifjúság csodás éveiben csodás kalandokon megy át, de
első szerelmének alapja nem elég mély, hogy annak komolyságá
ban bízhatnánk. Ezért Fortunatus alakja elrajzolt.
Egyéb a népkönyvtől való eltéréseket is találhatunk Bauernfeld e drámájában. így Fortunatus visszatértekor még életben találja
szüleit, ráismer szolgájában Rosamundára s nőül veszi, a mi telje
sen eredeti fikczio. Új alak Vasko, Fortunatusnak egyik szolgája,
ki mikor Fortunatus elveszti bűvös tárgyait, Agrippinához pártol s
annak megbízásából meg akarja ejteni Fortunatust, de Rosamunda
megmenti. Közönséges gonosztevő, kinek jellemét ez a monológja
megérteti: «Leben ist das Erste. Wenn mir die Tugend zu essen
gibt, so will ich mich zu Tisch laden; wenn aber das Laster eine
bessere Küche führt, dann trägt die Tugend selbst die Schuld, dass
sie ihre Kostgänger verliert». A burgundi herczeg itt a népkönyv
angol királynőjének felel meg.
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Érdekes, hogy Bauernfeld nemcsak a népkönyvet, hanem
Deckert is felhasználta, s egy jelenetet át is vett belőle. Mikor
Fortunatus a vadonban panaszkodik nyomoráról, az Echo gúnyo
san felel rá, a mi Decker fikcziója. Chablonszerü alakjai Pancratio,
Vasko, régi színekkel festett Agrippina, erőszakolt jellemű alak
Rosamunda. Hogy a véletlennek, csodásnak, nem mindennapinak
szabad szerepe van — az romantikus alapelv s nem csodálandó.
De a kísérlet magában véve, t. i. a mese egységesítése, igen ügyes
nek mondható s verselése, dikcziója csinos, sokhelyt költői.
A darab érdekes motívuma az is, hogy végül Fortunatus a
tengerbe dobja a bűvös tárgyakat, azt az alapeszmét fejezve ki véle:
«a szerencse nem boldogít, kevés javak, de megelégedettség, és kész
a földi boldogság». Ugyanezt az alapeszmét találjuk a casseli drá
mában is, mint a hogy ez a népkönyvböl is kiolvasható ! — Különö
sen ezt a morált támadja meg Saphir, ki ekkor Bauernfeldre hara
gudott s a darabról gúnyos és rosszakaratú kritikát közölt.*) Sze
rinte e moral nincs kivive, mert bár a tengerbe dobja Fortunatus a
bűvös tárgyakat, de a javakkal megrakott hajó megérkezik. Ez azon
ban mi ellentétben sem áll a darab fenti moráljával. Hogy Fortuna
tus nem tud érdeket kelteni, hogy Fortunatus csak a darab végén
ismeri fel Rosamundát, hogy Vasko fölösleges alak: valóban a
darab hibái, de azért Bauernfeld darabja mindenesetre többet ér
Tieck elhibázott és unalmas kísérleténél, s nem áll az sem, hogy e
drámából hiányoznék a költészet, a naivitás, a humor.
Saphir e megjegyzéseire czáfoló választ írt Zedlitz, a mire
a mókamester újabb élezeket faragott. Egyébiránt maga Bauern
feld bevallja, hogy a német közönség a phantastikus elemet csak a
paródia formájában tűri meg a színpadon. Hozzátehetjük, hogy
nemcsak a német közönség, mert hisz a varázsdráma egy önmagá
nak ellentmondó fogalom.

XIII.
Uhland és Coliin.

Még két nevezetes feldolgozásról kell beszámolnunk, mind
kettő a romantikus iskola terméke, egyiknek epikai, a másiknak
drámai a formája.
*) Saphir's Schriften 4. kpt. p. 40.
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Az epikai Uhland nevét viseli homlokán. «Fortunat und
seine Söhne» a czíme, de csak töredék maradt. 1787-ben született
Uhland s már egyetemi éveiben megismerkedett a középkori költé
szettel. Walter és Hildegunde dala ragadta meg legelőbb költői lel
két. «Das hat in mich eingeschlagen» —írja. «Was die klassischen
Dichtwerke trotz meines eifrigen Lesens mir nicht geben konnten,
weil sie mir zu klar, zu fertig dastanden, was ich an der neueren
Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermisste, das fand
ich hier: frische Bilder und Gestalten mit einem tiefen Hinter
gründe, der die Phantasie beschäftigte und ansprach». 0 is a
középkor felé hajlik tehát, mint a romantikusok. Költészetének
alakjai királyok és királynők, veres vállvetőkkel és aranyos koro
nákkal, királylányok és ifjú pásztorok, apáczák és hárfások, szer
zetesek és lovagok. Romantikus lég-, irány- és hangulatokban él és
költ. De fökép hazafiúi érzelme kerekedik fölül és művészi for
mába önti verseit. Ez jellemző Uhlandra. Scherer azt mondja
róla: «Die volle Meisterschaft kann ihm niemand bestreiten».
1816. november 7-én ezt írja Varnhagennek : «Zwei Gedichte
beschäftigten mich, ein erzählendes in Stanzen: Fortunat — woran
ich aber seit zwei Jahren nicht mehr als 2 Gesänge zu stande
gebracht habe, — und ein Trauerspiel: «Herzog Ernst». Ez
időben Uhland azzal volt elfoglalva, hogy magának biztos állást
szerezzen, ügyvéd lett s ez elfoglalta idejét, később tanári, végre
képviselői állásra törekedett — a mit 1820-ban meg is nyert, s
megnősült. E mozgalmas időben nem volt meg a kellő nyugalma
s Fortunatus-a töredék maradt.
De szép töredék. Kezdi egy a felhőkhöz, habokhoz, szelekhez
intézett invokaczióval, melyeket — miként ha Múzsákat — arra kér,
hogy segítsék öt Fortuna szeszélyes játékáról szóló dalában. A meg
levő két énekben Fortunatusnak a flandriai grófnál eltöltött nap
jait, onnét való megszökését, az angol kereskedő történetét beszéli
el — egészen a népkönyv alapján, igen csekély változtatásokkal,
sőt sokhelyt szószerinti átvételekben.
Az angol nemes özvegyét pl. a népkönyvben ezzel vigasztalja
barátnője: «Die Todten zu Todten und die Lebendigen zu den
Lebendigen». Uhland így szól:
«Die Todten zu den Todten, mein’ ich eben,
Die Lebenden zu denen, die da leben!»
Mikor Rupert Fortunatus barátságába hizelgi be magát, a
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népkönyv így adja vissza a szolgák gondolatát: «Meinet Rupert,
Fortunatus mit solchem Leben weg zu bringen? Ja wäre er jen
seits des Meeres und wüsste solches Leben hier, er sorgte, dass er
bald herkäme», ühlandnál így:

«Will er ihm so den Aufenthalt verleiden?
Wär’ Fortunatus noch auf Cyperns Küste,
Er käme flugs, wenn er solch Leben wüsste», stb.

De változtatásokat is eszközöl. Fortunatus a hajóra úszva,
elbeszéli ifjúsága történetét s itt kezdi az elbeszélést; Rupert
helyett egy udvari bolondot szerepeltet, a ki a cselszövényt kieszeli
és végrehajtja. Uj fordulat, hogy Fortunatust Roberti kereskedő
nejéhez adják, de hogy mi következik ebből, nem tudjuk meg,
mert itt félbenmarad az elbeszélés.
Szép részletei a költeménynek az első ének ama helyei, hol
a szakács, a pohárnok fegyverkezését, a szolgáknak a lovagjátékra
való készülődését bizonyos nemes iróniával Írja le. Általában az
egészen üde, nemes hang vonul végig és csak sajnálni lehet, hogy
a költemény befejezetlen maradt.
Coliin Mátyás ismét varázsdrámában akarta feldolgozni a
Fortunatus-mesét, de műve csak halála után jelent meg s szintén
csak töredék. Tieck buzdította öt a mese dramatisálására, de nem
volt meg hozzá a kellő ereje. Ö drámákat, lyrai költeményeket írt
s előbb az aesthetika tanára voltKrakauban, később Bécsben. Foly
ton idegen hatások alatt áll s az alatt ír is. Rajong Tieck phantásiájáért és kedélyéért, Goethe erejéért és styljáért, Shakespeare
szelleméért s minden műve — így Fortunatusa is — e hatások
vegyüléke. — 1779-ben született és 1823-ban halt meg.
«Fortunatus»-a *) különösen a Szentivánéji álom hatása alatt
készült, s bár igen kevés az, mi megmaradt belőle, de mert sze
rencsétlen a kezdete, bizonyára olyan lett volna a vége is. Coliin
költői alakja egy szempontból érdekes. 0 egy haldoklóban lévő
irány korában élt, hisz a romantikus iskola teljesen kifejlődve —
bukásnak indult volt. Uj, belső formát nem nyújthatott, s csak a már
meglevők után indult. Míg a romantikus iskola megalapítói költői
lelkűket fejezték ki, szellemük nyilvánulásait öntöttek formába, lett
légyen lelkűk hangulata szeszélyes, szellemük korlátlan, csapongó
is: Coliin már csak meglévő formulákat kapott örökbe, aesthetikai
*) Nachgelassene Werke, herausg. von J. v. Hammer. 1827.
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elveket, merev doktrínákat s ezek szerint dolgozott. Ezért hiányzik
müveiből a közvetlenség és szellem ereje.
Theodorus, Fortunatus atyja elbeszéli álmát, s ez Shakes
peare III. Rickhardjára élénken emlékeztet (Clarence álma); Fortunatusba szerelmes lett Fortuna, de ő Solinát szereti, ez meg
a Szentivánéji álomra emlékeztet. A folytatás is Shakespeare-i
nyomon halad. Fortuna akaratából Solina egy vadászba szeret s
így a bonyodalom magvai le vannak rakva, bár egészen idegen
minták után.
Pusztán egy motívum való a népkönyvből, az t. i. hogy For
tunatusnak atyja elszegényedett. A többi Sbakespeare-ből van
véve. Sem a cselekvény- sem a hely-egységre nincsen tekintettel,
de verselése folyékony, síma: a mint az a bukófélben lévő iro
dalmi korszakokban általán történni szokott. Bukik a belső tarta
lom, de nyer a külalak.
Epikai költeményt akart e tárgyról írni egy franczia eredetű
német költő is: Chamisso Adalbert, de csak egy pár versszakot írt
meg s abba hagyta.

*

A romantikus dráma romantikus zenét — operát is szült és
Weber Freischütze mintájára egyremást írtak varázsoperákat is.
1829-ben Schnyder von Wartensee frankfurti zenetanár Döring, a
«Frankfurter Journal» szerkesztőjének szövegére «Fortunatus»
czímű operát írt, mely Frankfurtban színre került, de nem aratott
nagy tetszést.
Saphir említi, hogy Lembert (1780—1851), egy bécsi színész
is írt volna egy «Fortunatus» drámát, de ezt nem sikerűit meg
szereznem.
Miután még megjegyzem, hogy Schlegel Vilmos Fortunatussonettjé-ben nem e tárgyat dolgozta fel, a mese vándorlásának e vég
pontján szemlét tartva a megtett utón, azt látjuk, hogy mesénknek
már Deckerben akadt költői feldolgozója s hogy műremeket létre
hozni egyik feldolgozónak sem sikerűit. Oka a tárgy természetének
félreismerésében rejlik. Talán csak Uhlandnak sikerülhetett volna,
egy Oberon mintájára írt remek epikai költeményt megalkotnia,
ha műve nem maradt volna torzó.
Végig kisértük im mesénket kialakulásában és vándorlásai
ban. Útja innét ködbe vész. Kérdés, hahogy egy újabb feldolgozás
alkalmat nyujt-e, az elejtett fonalat ujonta felvenni? ...

FÜGGELÉK.

5

ELÖL-JARO BESZED.

Ez Könyvetske azt jelenti-meg, miképpen egy Fortunatus
nevű iffiatska szűlettetvén ez világra Czypria Országban, és idegen
Országokban bujdosván, nagy szegénységre és nyomorúságra juta,
és ő neki egy igen nagy puszta Erdőben az Szerentsének Szüze az
ö szomorúságában meg-jelenvén, egy Erszényt ada, mellyből soha
az pénz ki nem fogyván, az után nem szűkölködik vala, mellyel ő
osztán sok Országokat és Királyságokat által jára.1) Es Alkyrbanis Soldán2) Király, ki ötet vendégül hivá, melly ö néki minden
javait és kintseit meg-mutogatá, annak utánna egy kopasz kedves
Sűvegetskéjét8) is, az kit Fortunatus osztán el-orza tőle, és magá
val Czypria Országában vivén, ugyan ott meg-is házasodék.4)
Mellyből ki-ki értelmet és okosságot vehet magának, melly ez.
világi kintsnél fellyeb tartatik, és ez alkalmatosságból5) tanulhat.

Miképpen Fortunatus születvén, és miként az 6 szerentséje mindgyárt
leg-eloszor szerentsétlenséggé vált vala.

1

Czypria Országában vagyon egy Város, kit neveznek Famagustának, abban egy nemes és bőtsületes Theodorus nevű város
béli ember lakván, a’ ki edgyszer s’mind ditsiretes nemből is vala,
annak az 6 szüléitől sok jószága maradván, annyira, hogy ö igen
gazdag, hatalmas, de még iffiú, vala, és arról keveset gondolkodék, hogy miképpen és minému nagy munkával az ő szüléi azt
gyűjtötték volna, az ő szándékát és minden akarattyát tellyesseggél az világi bőtsületre és testi gyönyörűségre s’ örömre, ugy-mint
nagy fö állapotra, kópia törésre s’ viadalra, Király udvarához pom
pásan való járásra fordította vala; az mellyek által ö nagy sok
jószágait el tikozol ván, kiért az ö attyafiaitol meg-utál taték. Eze
ket látván ok azon igyekezének, hogy ötet mi módón meg házasít
hatnák hogy inkáb ötet efféléktől el-távoztathatnák. Mellyet ö is
mind az-által meg tselekednie igére.
Es minek-utánna ez dolog meg-lött volna, azonnal az ö
attyafiai házas-társat keresenek néki. Akkoron vala edgy Nemes
udvari ember Nicofia nevű városban, melly Czypria Országban
fövebbik6) vala, az hová az Királyok gyakorta szoktanak vala
öszve-gyűlekezni közönségesen, annak edgy igen szép leánya vala,
kit Gratiának neveztek, az néki ebjegyezteték, holott azt sem kérdék, mitsoda ember lehetne ö, hanem tsak az hírért, minémü gaz
dag és hatalmas volna, hanem az szép leány néki adaték, és elhozatta|ték, az fö lakodalom penig el-végzödék gazdagon és ditsös- 2
segesen. Es midőn már menyekzö után volnának, ki-ki maga | A 2a
házához mrene, az Theodorus-is el-vivé az ö felesegét, és lakozék
véle szépen s’ barátságossan, kinn maga és attyafiai-is örvendeztenek, és vélik vala hogy ö véle igen jó dolgot töttenek-volna,
hogy az Theodorusnak feleseget adtanak, ki az előtt vad vala im
már az feleseg által megszelídülne, de az nálok tudatlan, mitsoda
5
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rósz természettel ö bírna,7) mellyet el sem távoztathata. Azon-közben az Gratiána edgy fiú magzattal terhes lévén, minek-utánna
ideje el-jőtt volna, szülé az ö fiát, kinn mind az két félnek attyafiai
igen őr vendének, kit azonnal meg-keresztelvén Fortunatusnak
nevezőnek. Es noha az Theodorus-is örvendez vala, mind-az-által
az ö régi szokott tselekedetit meg8) elö-vévén, ütközésekkel és
vívásokkal, nagy fő lovakkal az Király udvarához jár vala, s’ fele
segét és gyermekét fsak el-hadgya vala, és senkivel nem gondola,
ha ma edgy usorát9) tsinála, holnap meg-int mást, és ez mesterséget
mind-addig üzé, hogy ö néki végezetre semmie nem marada, s’ az
illyen (ke)reskedés által igen szegénnyé lön, és igy haszontalanul
iffiúságában éle, úgy hogy utollyára se szolgát se szolgálót nem
tarthata, és magának ez Gratiána aszszonynak, mint eladottnak,10)
kellett mind főzni és mosni.
Edgykorban n) midőn ok az asztalnál ülnének, és enni akar
nának, noha örömesben jobban laktanak volna ha lett volna mi
vel, az attya megtekintvén az ő fiát, nagy szübéli foházkodást tőn,
mellyet az fia meg-látván, melly már 18. esztendős vala, az ki
semmit egyebet nem tudott, hanem tsak azon nevet meg-irnia s’
olvasnia, mind-az-által az fegyver játékot tudta és egyéb lo környül való abrakolást12)-is, mert az vala öröme és gyönyörűségé, s*
monda az attyának: Oh szerétö atyám, vallyon s’ mi lelhetett tége
det? Mert én jól láttam, hogy mikoron te én reám tekintettél volna
igen meg-szomorodtál; azért kérlek édes atyám, mond-meg, nékem,
ka megharagitottalaké valaha valamiben, add tudtomra, mert én-is
3 akarok az te akaratod-szerént mindenkor élni. | Felele az Attya:
| A2Ó
' Oh édes fiam, az miért én szomorkodom, abban tenéked nintsen
semmi vétked, sem másnak vétkűl nem tulajdonítom, mert az én
sanyaruságom és nyomorúságom mellyben én mostan vagyok,
magam magamnak szerzettem, mert mikoroa eszemben jút az én
nagy bötsfiletem és jószágom melly énnékem volt, mellyeket ha
szontalanul el-kőltőttem, kiket az én atyáim nagy hűséggel gyűjtőttenek, az mellyet nékem is követni kellett volna, sőt régi jöve
delműnket s’ eredetünket bótsületben tartottam volna, a’ kit én
nem tselekedtem, de azért nézek reád és gondolkodom, hogy én
már mostan sem tenéked se énnékem nem lehetek segítséggel, és
ezért olly keserűségben vagyok, hogy én se éjjel se nappal miatta
nem nyughatom, úgy hogy még azok-is már mind el-hadtak, az
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kikkel én az én javaimat bövön el költöttem, azoknál én most mél
tatlan vendég vagyok avagy felette érdemetlen.
Mindezekre felelvén Fortunatus: Oh én édes atyám, ne szomorkodgyál annyira, ne-is törödgyél érettem, mert én iffiú, eröss
és egésseges vagyok, el-vándorlok idegen országokra, és szolgálni
fogok, ez világban még elég sok jó vagyon,13) bizom Istenben,
hogy énnékem azokban még elég részem lészen, tenéked penig az
mi Királyunk kegyelmes urad, s’ az alá adgyad magadat,14) az se
tégedet se anyámat valamig éltek el nem hagy, és igy ne légyen
gondod én reám, hiszem én már fel-nevekedtem, hanem minden
én hozzám való jóakaratitokat köszönöm, azon-közben felkelvén,
minden fegyvereit, melly az játékoktól meg-maradt vala, fel-vévén,
ki-méne házából az tenger partyára, gondolkodván mit cselekedgyék, úgy hogy ö soha többé attya eleiben ne menne, hogy ö reá
többé ne neheztellene.
Es midőn ő az tenger parton alá s’ fel járdogalna, az parton
edgy Velenczei Gálya megállapodék, melly Jerusálemböl jővén,
azon volt edgy Flandriái Gróf, kinek két legénye megholt volt. Es
mikoron már az Gróf az Királynál dolgait el-végezte volna, és az
Patronus15) el-készülne, trombitát-is fuvatván öszvegyülésre az |
Gályához, azonban el-érkezék az Grof-is több egyéb Nemessekkel, ezt 4
| A 3a
látván nyavalyás Fortunátus, gondolkodván magában: Vajha én
ennek az Urnák szolgája lehetnék, és véle el-mehetnék, úgy hogy
én Czypriában soha viszsza ne térhetnék, méné az Gróf eleiben,
$zép reverentiát16) néki adván, mellyet az Gróf hogy látott volna,
nem ítélte paraszt nemből valónak lenni; monda azért Fortuna
tus : Kegyelmes Uram, hogy kegyelmessegednek szolgai el-holtanak, nem fogadnaé kegyelmesseged mást azok helyett? Monda az
*Grof, mit tudtsz te? Felele és monda: Vadászni tudok s’ az abrakoláshoz-is jól értek, annak-fölötte úton járni-is az mire szükség és
kévántatik. Monda az Gróf: Ugyan tsak arra kelletnél énnékem,
de azon felek, hogy te ez Országtól el nem akarnál menni távolyra.
Felele Fortunatus: Sőt kegyelmes Uram, kegyelmesseged nem
mehet oly meszsze, ha négy ennyire-is mint voltál, eimégyek
veled. Monda ismét az Gróf: Mitsoda fizetést adgyak tehát tené
ked ? Az Fortunatus is igy szollá: Kegyelmes Uram, én nem kévánok semmi fizetést, tsak az mint fogok szolgálni, az szerént
űzess énnékem. Az Grófnak igen tettzék ez iffiúnak beszélgetése,
:s’ monda: Imé ezentöl17) az Gálya el-mégyen, készen vágyé?
5*
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Monda ő-is: Készen vagyok uram, és ő azontol18) fegyver játék
ját,19) melly kezében vala bé-veté az hajóban, és el-mene butsu
nélkül az attyátol és annyától az Gróffal edgyütt, mint szolga, az
^Gályán,' de igen kevés pénz lévén nála, tsak rövid idő múlva eljutának szerentsésen Velenczében.

Miképpen Fortunatus az Attya és Annya híre nélkül edgy Gróffal
el-hajozott volt Flandriában.
Es midőn már ok Velenczében érkeztenek volna, az Velenczének penig minden ditsösegét hogy látná, nem kivánkozék ö ott
5 többet mulatni, hanem tsak vágyása lön hazájában, és jó aka|roiboz,
| A 36
ez vala menten akarattya, hogy ha Isten ez Országból viszsza viszi
békével, feleségül venné magának az Clevei Herczegnek leányát,
melly igen szép iffiú és gyenge vala, kit már alattomban meg-is
szereztetett vala addig magának miglen viszsza jöne. Annak-okáért ö inkább hazájában kévánkozott, és vétettete lovakat, és egyéb
szépségű drága marhákat, bársonyból és vont-aranybol tsináltattakat, és egyebeket, az kik az menyegzőhöz valók vónának. Es noha
sok szolgai voltának, de azok közzül tsak egy sem tudott Olaszul
Fortunatuson kívül, és ki mindenhez olly alkalmatos volt volna,
mind adáshoz vévéshez, mellyekért az Gróf felette igen szerette
ötet, ezt hogy vévén eszében Fortunatus, annál-is inkább okoskodott
az hűségesen való szolgálatban, mert ő néki kellett mindenkor az
Urnái első és utolso lenni. Es mikoron már az Grófnak sok lovakat
vettenek volna, azok közül némellyek igen alá valók valának, az
mint hogy gyakorta történik, hogy az hol sok lovak vannak edgyütt
roszszak-is találkoznak közöttük, azokat penig az Gróf előtt mind
meg kellett mustrálni, és osztán úgy osztogatván-el az szolgák kö
zött, de az Fortunatusnak ada leg jobbat közzülök, kinn az több
szolgák igen boszszonkodnak vala, és gyűlölik vala ötet, és monda
edgyik az másiknak; az ördög, úgymond, hozta közinkben ez butsujáró legényt, mind-az-által békesegesen jártak véle az ő Urok előtt,
nem-Í8 merték ötet az Grófnak bévádolni; sem valamit néki szollani és ekképpen nagy örömmel haza-menvén az Gróf, nagy tisz
tesseggel fogadák az ö népei, szerették-is felette igen ötet, mert
igen felette jámbor Gróf Ur vala, ö-is kedvezett az ö alatta
valóknak. Es midőn már házánál volna, azontol az Ö szom
szédi hozzá-jövének, és az ö jó akarói, az kik ötet kedvesen
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fogadat, ditsőitvén az Istent, hogy az ő mostani uttyát szerentsésen véghez vihette volna, azontol, kezdének véle beszélgetni
az házasságról, mint hogy az előtt is volt szó felőle, kire kedve
lévén magának-is, és kéré őket azon, hogy véghez vinnéjék;
melly dolog rövid idő múlva meg lévén, hogy az Clevei Herczegnek leánya néki adattaték. Akkor készit-|-teték nagy gazdag és fö 6
| A 4a
lakodalom, mellyben sok Fejedelmek és fö Urak jővének, és lőnek
ütközések s’ kópia törések, és vitézi játékok tartatának az sok szép
Nemes aszszonyok előtt. Es noha az Fejedelmek és fö Urak, fő Ne
mes szolgákat magokkal hoztanak vala az lakodalomban, de nem
volt edgy-is közülék, kinek szolgálattya az Urak és fö aszszonyok
előtt oly kedves lőtt volna, mint Fortonátusnak. Kik meg-kérdék
az Grofot, hogy honnét találkozott volna hozája illyen jó udvari
szolga, ki nékiek megmondá: miképpen Jerusalemböl való viszszatéréseben hozzaja jutott volna, és meg-is beszéllé minémü jó nyulászó és madarászó, s’ minden-fele vad állatokat az erdőkön vadá
szó volna, annak-felette minémü kedves és jó szolga, ki mindent
érdeme-szerént bötsületben tartana. Ez illyen ditséret által, kit az
ö Ura néki ada, sok ajándékok néki az Fejedelmektől és nagy
Uraktól ajándékoztatának, és az sok fö aszszonyoktól-is.
Miképpen Fortunatus az Ura Lakodalmakor az ütközésben es viadal
ban magát tartotta Flandriában, és az által az fel-tott kintset el-nyerte.
Az Fejedelmek és nagy Urak ütközése után, ismét öszvetanátskozék Clevei Herczeg az Gróffal, az leánya urával, egyenlő
akarattal, tétessek-fel, ugy-mond, valami jószág az Urak szolgainak,
kik az lakodalomban vannak, hogy érette ütközetek legyenek, és
az ki leg-gyözedelmesb lejend köztök azé légyen az jutalom. 20) Az
szolgák penig azon felette örvendezének, és mindenik szándékoz
ván arra miképpen el-nyérhetné az jókat. Es mikoron az első na
pon ütközet lőtt volna, akkor az Brabantiai Herczegneke dgyik szol
gája, más penig Fortunatus ditsiretet nyerének, ezilly dolog penig
az több szolgáknak nem igen tettzék, akkoron kezdék kérni Timotheust az Brabantiai Herczegnek szolgáját, az | ki edgyik részét az 7
fel-tött jóknak el-nyorte vala, hogy az Fortunatust hija-ki bajra, és [ A 46
az ő nyert javait az Fortunatus javaival tegye edgybe, és úgy osztán megint ütközzenek-meg érette, s’ nyernéje-el tőle, ki-ki ajánlya
magát érette szolgálattal. Az Thimotheus halván ez kérést mellyel
ötet kéri vala az társaság, meg nem mentheté magát, hanem izene
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Fortunatusnak, hogy az ő akarattyát tselekedné, és az el-nyert jó
kat az övéi mellé fel tenné, és azért meg vina és ütköznék az egész
Frauczimerek 21) előtt, és az ki erősb lészen azé légyen mindenes
től. Ezt halván Fortunatus, mingyárt reá-vévé magát, noha ő annakelőtte sokszor nem ütközött volt, mind-az-által azontol néki
ígértet tön. Ez hirt halván az Urak, miként az Thimotheus ismét
Fortuna tussal edgyüt az nyert jókért víni akarnának, örülének
rajta. El-készülvén penig egyenlő akaratból, ki-menének az bajnak
piatzára, és öszve-menvén, erössen, de mindenik keményen tartván
magát, midőn már negyedikszer öszve-menének, akkor Fortunatus
az Thimotheust mind lovastol az lántsával le-veté, és el-nyeré az
fel-tött jókat, az mely ér vala 200. korona aranyakat. Ez idötölfogva annál inkáb irigykednek vala reája, de leg-föképpen az Flándriai Grófnak szolgai. Az Gróf penig igen örvendezet, hogy az ö
szolgai közzül találkozott olly ki az jutalmat el-nyerte, de az irigy
ség felöl semmit nem tudván, mellyet az Fortunatusra tettenek,
mind-az-által edgyik-is nyilván nem mert felőle szollani.
Vala penig közöttök egy vén ravasz lovagos, ki Rupertnek
neveztetet, monda az. Ha énékem, ugy-mond, tiz korona aranyom
volna, ennek az iffiúnak annyira vinném dolgát, hogy innen hamarsággal az Urtul butsu nélkül-is el-menne, senki bár kétséges
abban ne lenne. Azok penig minnyájan mondának: Jo barátunk
Rupert, hogy ha te illy dolgot tudsz, miért késel véle ? Monda penig
ö: Mert én ez pénznek szerit nem tehetem, hanem adgyon ki-ki
edgy fel korona aranyat, és ha én ötet ez udvarból ekképpen ki
nem űzöm, tehát én tinéktek edgy-edgy koronával tartozzam. Azok
^penig egyenlő akarattal lévén, az mellyiknek pe|nig nem volt az
másik költsön adott annak, mind addig hogy 15 korona aranyat
gyüjöttenek volt öszve, és adák azokat Rupertnek, monda az : Mos
tan immáron edgyik se szollyon semmit-is, tsak ki-ki tegye maga
dolgát. Ennek utánna menten meg-barátkozék Rupert Fortunatussal, és barátságot tartván véle, beszéli vala véle minden-féle dol
gokról, mellyek az Országban történtének, az ollyakat penig For
tunatus igen örömest halgatta, és szép asszonyokhoz kezdé ötet
tsalogatni azonban, az hová penig mentenek, mindgyárt ott Rupert
borért küldött, és egyéb nyalánkságért, mint hogy Rupert hozzá-is
tanult volt az udvari konyhához.22) Es igen ditsiré ötet minémö gaz
dag és nemes volna, kit Fortunatus tsak halgata, mind-az-által az
Fortunatus-is mindenkor akart adni, de Rupert nem hagyott, sőt
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monda nékie; hogy minden ö attyafiainál kedvesebb volna, és
az mi nékie vagyon, mindeneket közlene véle, több illy sok szép
szókkal gyakorta illette. Es barátságokat addig tartották edgyütt,
hogy Rupertre immár minnyájan boszankodtanak, és mondának :
Vallyon akarjaé Rupert Fortunatusnak életét el-fogyatni,23) és
tudnaé ennek valamit mivelni ? De bizonyára ha Rupert azt vég
ben nem viszi, az kit minékünk fogadott az harmincz koronát meg
kell nékie adni, ha semmije nem marad-is. Ezt meg-tudván az Ru
pert, tsufollya vala az ö társait, és monda: En egyébként kedvet
magamnak nem találhatok, hanem tsak a ti pénzetek által. Es mi
dőn már az pénzt mind el-költötte volna, edgykoron edgy estve ké
sőn, mikor az Gróf az ö felesegével nyugodalomra menne, és sen
kinek nem kellene fenn szolgálni, el méné Rupert Fortunatushoz
az ö ágyas házában, s’ monda: En reám egy dolog tsak alattomban
bizattatott az Uram Canczelláirussátul, az ki énnékem kiváltképpen
való fö barátom, és noha ö engem valóban meg-tiltott, úgy, mint
baráttyát, de mind-az-által én meg nem tűrhetem, mint jó akaromtul te tőled el-titkolni, mert olly dolog ez, hogy nétalán tégedet-is
illet. Es az, az mint magad-is jól tudod, miként hogy az mi Urunk
az Gróf edgy tökélletes és szép feleseget vevén magá|nak, azzal pe 9
nig sok szép aszszonyokat és fraucimereket-is, annak valami bo | B lb
londság jutott eszébe, ugy-mint, felesegéhez való gyanuság, de
azokhoz-is az fraucimerekhez, kik az új komornikok előtt szolgál
nak, az mostanában jöttének, noha ö olly reménseg alatt vette-fel
őket, hogy már azok bötsületesek, tisztesség kívül egyebet nem
tudnának, de még-is illy gondolkodási vannak felölök, mert igen
vak dolog az szerelem, mikoron az meg-gyulad és igen kezd égni,
nehezen olthatni el, midőn két szeretők, az kik edgymást igazán
szeretik, azokat majd senki sem választhattya-el, hanem tsak egye
dül az keserű halál. Es hogy el-távoztatódgyék ez illyen dolog,
tanátsul adattatot nékie, és tellyes szándéka az, kit meg-tselekednie is igyekezik, mert az holnapi napon az Lauff nevű város
ban mégyen, holott ö nékie pori vagyon edgy Gróffal valami
jószágért, és szintén jokor esik ez törvény, igy az maga szolgait-is
el-viszi véle, mert jól tudgya, hogy az sz. Poli Gróf is oda jő nagy
pompáson. Az meddig penig ott fog lenni, addig meg-akarja az
Fraucimeres szolgákat metszettetni, vagy kedvellik vagy nem, és
ekképpen ereszti a Fraucimerek köziben őket, és úgy szolgáltatni
nékiek, mint az régiek szólítanak volt. Annak-felette az ö kedve-
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senek is megjelenti ugyan titkon, de hogy azt a dolgot magánál
benn-tartsa, mert jól tudgya, hogy ha az ö felesege a komornik
aszszonynak meg-jelenti, onnét továb mégyen, sőt az után edgyik
az másiknak, mind addig hogy osztán minnyájan fogni tudgyák.24)
így akarja eleit venni, hogy az Fraucimerek közt ne follyon az
rósz szerelem, mert jól tudgya azt, hogy az aszszonyi-állat nem
kedveli meg-heriltetett embert, mert affele természet ellen valo-is.
Midőn Fortunatus ez beszédeket hallotta volna, igen meg-ijede, és
menten kérdé tőle, hogy ha nem tudnaé az Városban valami áll
kaputskát, kérné azon hogy mutatná-meg néki, mert ö azonnal
onnat el-menne, és az ö Urának ottromba szándékát soha meg nem
várná, s bár ö énnékem minden jószágát ide adná-is, vagy peniglen
Angliai Királlyá tenne-is, de soha többé nem szolgálnám. Ez okon
10 kedves barátom Rupert | légy segítséggel mostan, hogy én ma innét
el-mehesseek. Monda Rupert: Ertsed-meg barátom Fortunátus, hogy
ez Város körös-környűl vétetett fallal, és senki sem bé sem ki nem
járhat egész reggelig, míg könyörgésre harangoznának, akkor leg
először nyittatik-meg az barmoknak kapuja.25) De kedves barátom
Fortunatus, hogy ha én volnék az, a’ ki te mostan, én ez dolgot megtselekedném, mert mind éltig szűz lennék, igen akarnám, hogy ha
én-is edgyik választott lehetnék, sokat nem vonogatnám magamat,
sőt mindgyárt oda engedném. Monda az Fortunátus: En inkább
házanként mennék koldulni, hogy sem mint étszakán vélek nem
hálhatnék, az mint egyébkor hogy háltam. Monda Rupert: Bá
nom, hogy te néked az dolgot megjelentettem, mint hogy érteném
az te innen való el-menésedet, mert minden én bizodalmám tsak
te benned vala már, és mi ketten mint atyafiak edgyütt úgy fogunk
vala élni, és az mi barátságunkat kedvesen tartottuk volna, de ha
tellyesseggel el-akarsz már menni, tehát látogass-meg engemet
írásod által az holott lészesz, én-is mikoron már az mi Urunknak
Fraucimerei között elégedendő heréit Komornikok lésznek, azokat
te néked én-is viszontag meg-irom, és viszsza jöhetz hozzánk, és
abban nem kételkedem, hogy az mi Urunk te néked mindenkor
kegyelmes Urad lészen. Gyorsan felele arra Fortunátus: Ne ird se
izend bár énnékem, mert valamig élek: soha többé én ez udvarba
nem jövök, sőt meg se jelents soha senkinek, hogy én ez Ország
ból ezért el-megyek, miglen én harmad napig nem mennék. Ollyat
hazudá néki Rupert, és igy el-butsuzék tőle, és igen szomorú vala,
mintha ö igen bánkódnák, és az egész mennyei seregeknek ötet
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ajánlya vala.26) Akkor vala bezzeg edgyszer az Judas tsokja. Ez
szintén éjfélkor volt, midőn mindenek alunnának, de az Fortunatusnak álom sem jutott szemére, sőt tsak edgy ora-is egész nap
nak tetszék néki, és azt véli vala, hogy ha az Gróf meg-tudgya az
ő el-menéset, az azonnal meg-fogattya ötet, és igy tsak alig várá
hogy meg-virradgyon, menten reggel meg-sarkantyuztatá tsizmáját, kezében vévén fegyverét, és ebeket-is vön hozzá, | mint ha I B11 26
vadászni menne, és nagy sietséggel el-mene, olly igen siete penig,
hogy ha az edgyik szeme ki-ugrott volna-is az agyából, de még
sem igen gondolt volna véle.

Miképpen Fortunitus meg irtózván az meg-Kappanozástol, melly
miatt alattamban el-is szalada.
Es midőn már majd tiz-mél-földnire menne, más lovat vén
magának, és fel-üle reá, és méné tovább sietve, mind-az-által az
Gróf lovát, ebét és fegyverét vissza-küldé, hogy inkább ok ne adat
nék az ő utánna való küldésre. Es midőn már, az Gróf meg-tudta
volna, hogy Fortunátus ő tőle butsu-nélkül el-ment, kire akarattya
nem lévén, és még fizetést sem adott volna néki, azon igen tsudálkozék, és kérdé az szolgákat, ha nem tudnak é mi lehet az oka
az ő elménésenek? Kik feleiének, nem tudnák, és esküdvén minnyájan hogy ő tölők nem volna. Az Gróf azonnal az ő ágyasá
hoz,27) és az Fraucimerekhöz-is bé-menvén, tudakozá tőlök, hogy
ha valaki valami boszszúsággal illette é ? De senki bizonyost nem
tudhata mondani az ő butsú-nélkül való el-menése felől. Az ö
felesege penig az többivel edgyütt mondának, ők semmiképpen
nem tudnák, hogy ötet valaki valami boszszúsággal illette volna,
egyébként azon estve, minek-elötte el-ment, igen vígan volt,
és azonközben az ö hazájáról valamit beszéltettünk néki, minémiö
szép tehet ott az Fraucimer, és egyéb rend-tartás is, de az tréfaság
volt tsak mind, hogy nevetseget űznénk, és ugyan tréfálódva válék
el is tőlünk. Monda az Gróf: Vallyon mint mehetek végére, hogy
Fortunátus innét el-ment, talán meg-tudhatom jövendőben, bizo
nyára ha meg-tudhatom, hogy az én népem közzől lészen valaki
oka az ő elmenésenek, azon boszszúmat meg-állom, mert ö ok
nélkül el-nem ment innét, és jól tudom, hogy néki itt őtt száz ko
rona arany nyeressege volt miglen ő itt volt, én azt gondolom, 12
B 3a
hogy ö innét nem kévánkozott volna-el; de immár azt-is jól értem,
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hogy 8 néki többé nints kedve az viszsza jövésre, mint hogy azmaga kintsét és az mié egyebe volt, magával mindeneket el-vitt.
Az Rupert midőn meg-értette volna, miképpen búsulna és
bánkódnék az ür érette, igen meg-rettene, és azon fél vala, hogy
nétalán egyűld28) az o társai közzül meg ne mondanák, miképpen
Rupert onnét el-hajtotta, és rendre el-mene hozzájok, s’ kéré őket
hogy felőle valamit ne szollanának, hogy ö volna oka az ö el-távozásának, azok pedig mind fogadák, de örömest akarnák tudni,
hogy mitsoda okkal tudhatta-ki az udvarból, hogy oly gyorsaság
gal minden butsú-nélkül, mint-ha tselekedett volna valami ollyat,
szöknék el. Edgy pedig ö közzűlók, az ki Rupertnek legjobb baráttya vala, az gyakorta kérdezkedék tőle, és örömest akará meg
tudni, mi módon ijeszthette-el, ez az sok búsitás miatt, monda
nékie; hogy, miképpen beszélgette Fortunátus az ö attyának
dolgait, és miképpen lőtt szegény emberré, ki Czypriában az
Király udvaiátan szolgált, meg viszont ö néki mondék, hogy mi
némü nagy sietséggel az Angliai Királyhoz követ menne, és azt-is
meg-mondám, hogy az Czypriai Király meg-hólt, mert ök atyafiasok voltának és hogy az követ nékem meg-mondotta volna ezeket,
hogy miképpen az Király még éltében Theodorust az ö attyát
Grófsággal meg-ajándékozta, és helyheztette volna az meg-hólt
Teraczinai Anshelmus nevű Gróf helyébe, kinek semmi maradékja
nem marada. Es ekképen Theodorus hogy leg-első volt, ki az Ki
rályiul az Grófságot kérte, az Királyhoz menvén, és neki menten
meg adta, és az ö maradékainak-is, még pedig petsétes levelek
alatt. Es midőn néki ezeket meg-mondanám, ez beszédimnek leg
először hitelt nem igen ada, mind-az-által monda: Bizony akar
nám, ha az én atyámnak jól volna dolga, még-is meg-gondolván
magát, ez beszédekre el-méne. A több szolgák penig midőn ez.
beszédeket hallanák, monda edgyik az másiknak: Miképpen lehe13 tét Fortunatus illy esztelen, hogy ötet illy szerentse | talállya, mert
”,Jha Ö az Urnák meg-mondotta volna, ötet ékesen elkészíttette, és
vagy hármunkat véle el-küldött volna, és ekképen nagyobb bőtsülettel el-mehetett volna, és egész életének rendiben néki kegyel
mes és kedves Ura lőtt volna.
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Miképpen ment vala Fortunatus Londia 29) nevű Városban.
Itt immár mi mostan az Grofot szolgaival edgyütt el-hadgyuk,
az ki nem tudta minémü hazugsággal Rupert nála járt vala, sőt
inkább vegyük eszünkben, mint Ion osztán dolga Fortunatusnak.
Es midőn ö már más lovat vett volna, az mellyen el-ment vala,
azt az ö Urának viszsza küldé, de ugyan még-is félt, hogy nétalán
utánna jőnének, és igen siete, miglen ö Kálisban érkeznék, és ö
ott bé-szálla edgy hajóban, és mégyen vala Angliában, mert ö igen
fél vala az heréléstől, és sohult30) nem mere meg-maradni az ten
geren innen. Midőn ő már Angliában jutott volna, véle ott immár
hogy bátran meg-maradhatna, és meg-kezde vidámulni. Es ekkép
pen ő Angliának edgy fő Városában, kit Lundinak neveznek, jutott
vala, az hová minden-felől kereskedő emberek szoktanak vala jöni
az ő keresményekkel való kereskedésre, azonba oda érkezék edgy
Czypriábol való Gálya nagy sok szép marhákkal, és sok kereske
dők, kik között vala két iffiú, az kinek Czypriában edgy igen nagy
gazdag attyok volt, és ö nékiek sok szép keresményeket hagyott
vala, ők penig ezen kivül soholt nem voltának, és keveset tudtanak ahoz hogy miképpen tartsák magokat az idegen Országban,
és mint hogy attyoknak-is szavokat nem igen fogadták. Es midőn
már az Gálya minden marháktulS1) üress volna, az Királynak-is
azoktól az adó meg adattatott volna, és mindeneknek már szabad
•lévén árulnia, kezdé az két iffiú-is az ö marhájokat el-adogatnia,
és árulának nagy sok pénzt, kin igen örülének, mert ök még szo
katlanok voltak az pénz bánással. Akkor akada hozzátok Fortu- 14
nátus, és nagy ceremóniával fogadák edgymást az idegen országba, 1 ß
és lőnek barátságosok, de ezután ismét fatálának hasonló hitván
Companiára, kikhez adák magokat, afféle emberek közül való
nyalakodókra, és az szép aszszonyokkal vigan laktanak, midőn
valamelyiknek szép szeretője volt, az másik meg-szebbet kévánt,
ha nem tudom, mennyiben került-is. Ez illyen frissen való lakást
penig egész fél esztendeig üzék, akkor így lévén az állapot, igen
tetszék, de nem igen sok pénzek maradott vala, mind-az-által
edgyiknek még több vala, hogy sem mint az másiknak.
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Miképpen Fortunatus rósz társaság közzé adta vala magát, azokkal
az hitván aszszonyokkal az o pénzét elköltötte vala úgy annyira,
hogy utollyára nagy szegénységre juta.32)
Az Fortunatusnak pedig leg-kevesebb pénze lévén, előszszöris ö fogyatkozék-meg, hasonlo-képpen az többinek-is, az mint Lundinban arultanak vala, az job részént mind el kele az szép aszszonyokra, és el kele az szerelem-is, sőt még meg-tsufoltatának;
mennyetek-el, úgy mondanak, és hozzatok többet. Azouközben
pedig az Czypriai kereskedők haza készülőnek, és az Patronus-is
el-igyekezik vala menni. Ekképen menvén az két iffiú magok szál
lására az szám-vetésre, és találtának ugyan sok pénzt hogy árultanak, de igen kevés marhát vöttenek érette bé az ö attyok jedzéseszerént, és tsak mind azon vizes Nád-mézet, avagy Czigány mézet
vásároltanak vala az sok jó pénzen. De mind azon-által még-is
bé-szállának az Gályában, és mennek vala viszsza hazájokban
minden keresmény nélkül, de mitsoda szivei fogattattanak othon,
én nem visgálom, ám légyen az ö gondgyok.

Az Fortunatus mi formán ment legyen az o szeretójéhaz költsön pénz
kérni.
Az Fortunatus midőn látá hogy már pénze el-fogyott volna,
gondolkodik vala magában, vajha énnékem tsak 3. korona ara
nyom vólna-is, azontúl Fra(n)cia Országban mennék, nétalá(n) ta
lálnék ott valami Urat, akkor méné az ö szeretőjéhez, és kéri vala
ötet, hogy ö néki vagy 3. corona aranyat adgyon költsön, mert én
Flándriában megyek az én atyámhoz, énnékem ott vagyon 400.
corona aranyom, és azokat onnan el-hozván, igy az után osztán
még vigabban fogok lakozni. Felele az: Ha te néked másutt pén
zed vagyon miképpen hozhatod-el azt kár nélkül? kin jól érthette,
hogy néki tőle semmi pénz nem adandó, mert ezt gondollya vala,
ha az én pénzem meg volna, soha többé Ö neki el-tenni nem ad
nám. Monda ismét: Édes szivem küldgy el borért, hadd igyunk
még vagy edgyszer edgymással. Monda az aszszony az ö szolgáló
jának : Eredgy-el hozz edgy pint sört néki, hadd igyék az szamár.
Ez volt az köszönet az ö szolgálattyáért. Látván Fortunátus hogy
ö tellyesseggel el-hagyattatot, gondolkodik vala magába, szolgál
nom kell valahun mind addig, miglen vagy három corona aranyat
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kaphatok, és méné jó reggel az piatzra, az Lombárdi utzában, az
holott gyakorta sokan öszve-gyülekeznek vala, és kérdezkedik vala
ha nem kévántatnéké valakinek szolga, vala penig ott edgv igen
gazdag kereskedő Florenciai ember, a ki nagy gazdag udvart tar
tót és sok tselédet, mert kelletének néki az kereskedéshez, az
meg-fogadá Fortunátust, mert kedvelli vala, és néki igére 2. corona
aranyat edgy-edgy holnapra, el-is vivé magával haza, és kezde fen
szolgálni az asztalnál annak az Urnák, ugy-mint Hieronimus Robertusnak, az ki jól látá hogy ő több tisztesseges embereknél-is
lakott volna, kezdé ötet próbálgatni, és marhákat véle Gályában
hordatni, s’ viszontag ki-rakatni, mert az | nagy terhes hajókat 15
mint edgy húsz mél-főldnyire nem hozhatták az réhez, és az mit | C la
Ő néki mondott, mindeneket véghez vitt.33) Ez idő közben vala ott
edgy Florenciabéli igen gazdag embernek fia, kit Andrásnak ne
veznek vala, kinek az attya nagy jószágot adott vala, és ötet
Burgha84) Flandria Országban küldvén, mellyet ö rövid időn eltikozla, még az sem lön elég, hanem az attyára meg-többet róván,
haza ira, hogy még több marhát küldgyön; kit az attya el-liivén, az
fiának annyit küldött, hogy semmie sem maradott,ez pedig hon várja
vala naponként az keresmént, mellyet az fiának kellene küldeni. De
ö annyit küldött, mint az Szarkának az fia. Es midőn már annak
az ravasznak semmie nem volna, és hitit 35)-is el-vesztette volna,
mind az kereskedők s’ mind penig kurvák és egyéb latrok között,
azon gondolkodik vala, hogy ő Florenciában menne, ha ott valami
vén özvegy aszszonyra találna, tréfálodnék véle. Es midőn már
haza felé menne Francia Országba, érkezék Thurin nevű városba,
abba vala edgy gazdag nemes ember fogva, ki Angliának Lundia
nevű városából való vala, azt ö meg hallá az gazdájától, monda:
Édes gazdám, vallyon nem meheteké én ahoz az rabhoz ? Monda az
gazda: En el-vihetlek hozzája, de ö vasban verve fekszik, az kin te
meg-szomorodol. Es minek-utánna András az rabhoz menne, mind
Angliai módón beszélgete véle, kin az rab felette örüle, és kérdé
ötet, hogy ha nem ismérié Robertus Hieronimust Lundiban. Az
mondá: Igen-is ismérem; hiszem nékem-is igen jó akarom. Mondá
az rab: Kedves barátom Andrásom menny-el Lundiban, az Rober
tus Hieronimushoz, és mond-m^g néki, légyen segedelemmel,
hogy én innen ki-szabadulhassak, hiszem nám 33) jól ismér, jól-is
tudgya, mitsoda birtokom vagyon,36) még penig az költsön adott
pénzét három-képpen37) meg-adom nékie. Azokáért jo barátom
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András, légy szorgalmatos ez dologban, s’ visely gondot reá, és
hitemre fogadom, hogy tenéked őt corona aranyat adok, még
azon-kivül-is tisztben állítalak tégedet, mond-meg az én rokonim
nak hogy nálam voltál, és hogy ők addig Hieronimusnál érettem
I
^kezesek legyenek. | Felele András az Rabnak: Hogy híven fog szol
gálni ez dologban és el-menvén Lundiában, és ott az dolgot, az ki
reá bizattatott vala, az Robertus Hieronimusnak eleibe adá, melly
dolog néki igen tetszék, mert ezt gondollya vala, mit kévánnék
többet ha én edgy coronáért hármat nyerhetek, noha ö Andrást
ismerte, hogy rósz ember volna, mind-az-által még-is monda
néki: Eredgy-el ugy-mond az ö rokonihoz az Király udvarába, im
előtted az út, legyenek kezesek érette, ám még-is le-tészem az
pénzt, Az András mingyárt meg-kérdezvén az rabnak rokonit, és
meg-mondá nékiek, melly keményen es erössen vasban verettetet,
de ö nem igen gondolt véle; azok penig mondának néki: Hiszen
el-mehetz az Királyhoz és az ö tanátsihoz, és állapottyát beszéldmeg, mert, úgymond, az Király szolgálattyából ment-el. Es midőn
ö az Király udvarában bé-menne, hamarsággal nem juthata hozzájok, azonban meg-hallá, hogy az Angliai Király az húgát házas
társul adta volna az Burgundiái Hertzegnek, az kinek ö még nagy
kintset tartozik el-küldeni, mellynek nehezen tehette szerit, mert
igen drága az, azokat penig egy igen jámbor Nemes embernek
adta, ki ugyan ott Lundiban lakot, felesege és gyermeki-is volt.
Ezt halván András az Király Udvarában, hogy az Nemes
emberre ollynn drága kintset bíztak volna, kezdé magát hozzája
adni, és mondá; miképpen ö hallotta, hogy az Király az Burgun
diái Hertzegnek ö általa sok kintset küldeni akarna, annak-okáért
igen barátságossan kérné ötet, hogy ha lehetséges azokat meg
mutatná neki, mert ö-is illyen drága kintsekkel kereskedő volna,
és még Florenciában hallottam, hogy az Király illy drága kintsek
felöl tudakozik, és én ide biztomban39) jöttem, gondolván nétalám
tölem-is az Király edgynehányokat venne, úgy reménlem. Az
jámbor Nemes ember monda: Jövel, emberségemre mind meg
mutatom, és emberségesen el menvén véle házához, és már dél-is
vala, monda: Elsőben enni fogunk, és inkáb nem haragszik az
felesegem. Akkor évének és bőtsületesen tartá. Midőn már ettenek
volna és jó kedvek-is lévén, bé-vivé ötet az ó ágyas-házában, és |
17 meg-nyita edgy igen szép ládátskát, elöraká az drága kintseket, és
I 2ameg-nézeté véle elég-képpen. Az kintsek penig öt felék valának,
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mellyek hatvan ezer Corona aranyat érdemlettek, és mennél to
vább nézte azokat ember, annál inkáb tetzettek. András penig
igen ditséré őket, és monda: Vagyon, úgy mond énnékem-is edgynehány-féle, de ha ekképpen főzve volnának, még-is ezek tsak
semmik volnának hozzá. Az Nemes ember ezeket örömest hallá,
gondollya vala, ha ennek olly drága kintsei vadnak, bizonyára az
mi Királyunknak kell többet-is venni, és ekképpen ismét ménének
az udvarban. Akkor mondá András : Holnap ebéden fogsz én velem
az Robertus Hieronimus házánál lenni, és az én drága kintseimet-is meg-mutatom tenéked. Ez igen tetzék az Nemes embernek.
Akkoron menvén András az Robertus Hieronimushoz, és
monda: En immár az én emberemet az Király udvarában meg
leltem, ugy-is reménlem, hogy az fog segítségül lenni, hogy az
rabot ki-szabadithattyuk, tenéked azért bizonyos kezesed az Ki
rályi vámon légyen. Ez Robertus Hieronimusnak igen tettzék.
Monda az András: Annak okáért holnap igen betsületesen készíts
ebédet, mert ide hozom ötet, hogy mi-velünk egyek, és lön, hogy
más napon ebédkor András az embert véle el-hozza, és minekelőtte asztalhoz ülnének, monda András Hierimusnak (így): Nem
kell ugy-mond, az rabról sokat beszélleni, hanem tsak titkon tar
tani. Ekképpen ok évén, és vígan lévén, és sokáig ülének, minekutánna az ebéd fel-kelne, mene Hieronimus az 8 iró kamorájában.
Akkor szollá András az Nemes embernek: Jöj-fel velem az én
kamorámban. és én-is meg-mutatom tenéked az én kintseimet, és
igy mennek vala edgyütt edgy kamorában, melly az tornátz felett
vala, az holott ok ettenek, és midőn ők az kamorában bé-mennének, András igen nehezen, mint ha edgy szekrint akarna meg
nyitni, azonban ki-ránta edgy nagy kést, és által-veré véle az
Nemes embert, hogy mindgyárt le-esek, és az torkát-is meg-mettzé
néki; és az Aranyos gyürejét, ki-voná az újából, mellyen petsét |
volt igen szépen ki-metzve, és az ö kultsait-is el-vövé tőle, és igen 18
sietvén mene az Nemes ember felesegéhez, s’ monda néki: Asz- I C 26
szonyom, az te Urad külde hozzád engemet, hogy te ő neki az
kintseket el-küldgyed, kiket énnékem tegnap meg-mutata, imhol
el-is küldé bizonyságnak okáért petsétes gyürejét és az kultsokatis az Almáriomhoz, az holott vadnak az kintsek. Az aszszony
hívén szavának, meg-nyitá az rejtek helyt, de nem találák az kin*
tseket-meg, noha az kultsok hármak voltak, de edgyik sem volt
.ahoz való, az aszszony viszont mind viszsza-adá néki, és monda :
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Menny-el, és mond-meg néki, hogy mi nem találunk kultsot hozzá,
hanem jőjön-el ő maga és lássa-meg hol vadnak. Akkor András
igen el-ijede, hogy ö illyen rósz dolgot tselekedett, az kintseket-is
meg-nem lelhette, és magával el nem vihette, és miglen ö az Ne
mes ember házához járt, addig az vér az padimentomon által az
tornátzban le-szivárkozott,40) azt meg-látván az ür, azonnal
hivá az szolgákat, és monda nékiek: Honnan jő ide ez vér?
Azok fel-menvén meg-találák az jámbor Nemes embert halva, az
kinn igen el-ijedének, és az nagy rettegés miatt nem tudák mit
kellessek tselekedniek.

Miképpen az gyilkos András az szegény Nemes embert meg ölvén,
azt az árnyékszékben bé vetette vala, és maga el-szaladván, de az
Hieronimus egész tselédivel megfogaték.
Es hogy ők meg kőrüle állanának, azon közben el-jőve az az
ravasz, és kiáltnak vala reá, hogy mit tselekedett, és kérdék-is ha
ö ölte é-meg? Az monda: Ez rósz ember engemet megakart ölni,
mert azt véli vala, hogy én nálam drága kintseket találna, azért
én inkább akarom hogy én ötet meg öltem hogy sem mint ö enge
met, annak-okáért vesztegsegbe41) legyetek, és ne kiáltsatok mert |
19 én ötet az árnyék-székben vetem, és ha valaki kérdezkedik,42)
’>amongyátok; hogy minek-utánna ettenek volna el-mentenek az olta
mi edgyiket sem láttuk, és ekképpen béveté az testét az árnyék
székben, onnan hamar el-siete és mene mind éjei, nappal, hogy
az Országból kimehessen, nem is mert sohul meg maradni, mert
félt hogy utánna ne küldenének, hogy meg-fogattatván meg-büntetnéjék azért az rósz tselekedetiért, azonban érkezék az Velenczében, és ott szegödék evező legénynek az Gállyában, és onnat elmene Alexandriában, és mihelyt oda érkezék, azonnal meg-tagadá
ö az keresztyén hitet, ott az ravasz jól tartaték, bátor is vala már
ott az ö gonosz tselekedeti miatt, mellyet tselekedett vala, és ha
szintén száz keresztyént meg-őlt volna-is, ott bátran megmarad
hatna, akkor ez történet után érkezék Fortunatus Lundiban, Szanduwikból, az hol az Ura marháját hajóban rakatta vala. Es midőn
már dolgát Ludinban, melly reá bizattatott vala, el-végezte volna
és az Ura házához menne, nem fogadtaték úgy mint egyébkor,
midőn ö másunnan haza jöne, gondolkodik vala, hogy miképpen
lehetne ez, hogy az ö Ura, társai, szolgák, és szolgálok, nem olly vi-
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dámok, az mint őket ez előtt hadta vala, igen busula rajta, és meg
kérdő az kultsárnét hogy mi tőrténhetet légyen ithon, hogy ők
minnyájan kedvetlenek? Az jó vén kultsárné, az ki az Ur kedvében-is vala, monda néki: Ne busuly te azon Fortunatus, mert az
mi Urunkhoz Florencíából edgy levél érkezett, és abban az vala
írva, hogy néki ott edgy rokona hólt-meg, az kiért igen busul, de
az néki nem szintén olly rokona volt, hogy gyászolná ötet, de in
kább akarná hogy tulajdon attyafia hóit vólna-meg, hogy sem
mint ez az rokona, és abba hagyá Fortunatus, nem-is tudakozék
többé felőle, mind-az-által ő-is bánkódik vala az Urával edgyütt.
Az étszakán pedig hogy az Nemes aszszonynak ura haza nem
menne, sem nem-is izenne, tsudálkodék az aszszony rajta, mindaz-által tsak halgata, és midőn más nap-is reggel nem jöne, küldé
az’aszszony az attyafiait az Király udvarában, az ö Ura felöl tuda
kozni, hogy ha ötet az Király követségben nem küldöt|-teé, avagy 20
pedig hol volna? Es mikor hallaná az Udvar népe, hogy az Nemes 1 C 3b
embert kérdeznék, tsudálkozának rajta, és hogy Udvarhoz-is nem
jöne. Ez liirt halván az Király, monda menten : Mennyetek-el ha
mar házához, és lássátok-meg, hogy az kintseket valahová vitte,
mert az Király azt gondollya vala, nétalám az kintsekkel el-ment,
noha én ötet jámbornak tartottam, talám az kints ötet meg-vakí
totta és ravaszá tötte. Es eképpen ki-hirdetvén edgyiktül is-másiktul-is, hogy el-veszett ez Nemes ember, és senki nem tudna felöle
semmit mondani. Az Király ismét hirtelenseggel külde az aszszony
házához, hogy kérdeznék és keresnék-meg hol volnának az kintsek,
és noha az Király igen szerette az Nemes embert, mind-az-által
mégis igen kérdezted vala az kintsekért, nem annyira magát az
jámbort, mellynek bizonyos jele, hogy az világi jókért az szeretet
azonnal el-szokott veszni. Es mikóron az aszszonytol kérdenék az
Ura hol volna, és az kintsek-is? Monda az aszszony: Immár ma har
mad napja hogy ötet nem láttam. Akkor hogy el-ment azt mon
dotta, hogy edgy Florenciai emberrel fog ebédleni, és küldé ötet
osztánnan ide az ö petsétes gyüröjével és az kultsokkal, hogy az
kintseket néki oda kéldeném, az ki monda, hogy az Robertus Hieronimus házánál volna és ott ö nála-is sok fele kintsek vadnak,
hogy edgyik az másikét látnák, és bötsőllenék, ekképpen bévivém
ötet az én kamorámban, és meg-nyitván néki az kints-tartó ládát,
az mellyhez nála az kultsok valának, de az kintseket mi meg nem
találhatók, és az ember igy az kintsek nélkül mene-el igen kedvet-
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lenük, noha igen kerestette velem, de én sohul nem találhatám
azokat, és azok tovább kérdezik vala, hogy ha töb helybe lévő
rejtek helyei nintseneké? Az aszszony monda; hogy ö néki egyéb
rejteki nem volnának, mert minden javait, leveleit és petséttvét
mind ebbe zárja-bé, es az kintsek-is ebben voltának, de én nem
találtam itten őket és ha benne voltak volna, oda küldöttem volna
néki. Ezeket halván a Király szolgai, minden ládákat és kints-tartó
helyeket fel-rontának, de sohult nem találhaták az kintseket, kinn
21 az aszszony | igen el-rémüle, hogy az ő házában illy erő-szakot
| C főttek, és az Király követi-is magok meg-ijedének, hogy sem az
embert sem penig az kintseket nem találák, mellyet meg-mondának az Királynak, az Király pedig igen meg szomorodék az kintseken hogy sem mint az árrán, mert igen drágák valának, és nem
mindenkoron, bár embernek pénze volna-is, kaphatna illyen kin
tseket mint ezek voltak. Es nem tudhatá az Király tanátskozván
mit tegyen ez dologban. Akkor ismét tanátslák neki hogy meg-fogattassek az Robert Hieronimus mind tselédestül, és felelyenek az
Nemes ember felől, kinek már ötöd napja, hogy az ember meg-Őletett vala, az Biró szolgai pedig mig ebédlenék, és az után menten
bé-rohanván az házban, minnyájokat ben-találák, két Urat, két
iró Diákot, két szabadost, edgy lovászt, két szolgálót, és Fortunatust, úgy hogy szintén tizen valának, azokat mint fogva el-vivék,
és mindeniket külön külön meg-kérdezték az két ember-felől hogy
hová lőttének, ők pedig edgyenként mind azt mondgyák vala, hogy
midőn ettenek volna, az után menten el-mentenek, kit többé azután
nem láttának, sem tudnák hová lőttének, de azok nem elégedénekmeg azzal, hanem az kultsokat el-szedvén tőlük, bé-menének az
házban, és meg-keresenek mind istállókat, pintzéket és boltokat, az
holott ők keresményeket tarttyák vala, és egyéb helyeket-is hogy
ha az embert valahol el-temették volna, de ők soholt nem lelheték.
Es hogy már el-akarnának menni, vala edgynek edgy égő fáklya
kezeben, mellyel ö minden szegeleteket meg-kersese, de nem lei
hete semmit. Akkor ki-vona edgy ágyból edgy marok szalmát és
azt meg-gyujtván bé-veté az árnyék-székbe, és alátekintvén, azontol meg-látván ez embernek lábait fel-tartván. Az kezde nagyon
kiáltani: Itt van az gyilkosság, mert az ember, im hol az árnyék
székben, és azonnal fel-törvén azt, ki-vonák az embert igen undokol belőle meg-mettzet torokkal, és tévék ötet az Robert Hieroni
mus háza eleiben az ország uttyára büdőssen és undokol, valamint
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ki-vonták. Midőn az Anglusok ez gyilkosságot látnák, lön tőlük az
Florenciekre nagy kiáltás, az Lombar]-diakra is, úgy annyira, 22
hogy el-kellett rejtenie magokat, mert ha tsak edgyet kőzülők az | C 46
utzán találtának volna, mindgyárt az néptől meg-ölettetett volna.
Ez hir tsak hamar juta az Királyhoz és az Biro eleibe, mindgyárt
meg-parantsolák, hogy azt az Urat és szolgait erössen meg-kénozzák, hogy nyilván meg tudhassák mint történt légyen az Nemes
ember halála, és mindenkit külön meg-vallatván, fel-irják; De leg■szorgalmatosabban az kintseket kérdezzék.
Azonban el-juta az Poroszló leg elsőben elő-vévé az Urat, és
vivé az kénzó helyre, kezdé igen kénozni ötet, hogy meg-vallaná
ki ölte-meg az embert, és miért ölték-meg, az Király kintse-is hol
légyen. Az Hieronimus látván ez nagy esetet, és az nagy kint kit
Tajta miveiének, hogy meg-akarák tudni az gyilkosságot, ki az ö há
zában véletlenül esett, kin noha ö-is igen sopánkodot, de látá hogy
már különben nem lehet, kezdé mondani az dolgokat mint történ
tének, miképpen András ötet kérte hogy ö neki jó ebédet készítsen,
mert edgy nemes ember fog ö nála vendégül lenni, hogy az segít
ségül lenne, edgy Rabnak el-szabaditására, az ki Francia Ország
ban Turin nevű városban vala fogva, mellyet én jó akaratomból
meg tselekedvén az én kegyelmes Uramnak az Királynak és az
•egész Országnak kedvéért, nem-is véltem külömben, de hogy az
ebéd már el-végzödnék, én többet ott vélek nem mulatván, hanem
menék az iró kamarában, és Írtam, az irást-is el végezvén, ki-menék, és látám az kamarából az folyoson hogy vér szivárkodnék-által, az kin igen el-ijedék, azonnal el-küldém az szolgákat hogy
meg-néznék mitsoda vér lehet az, kik meg-mondák ugyan, de azért
■én nem tudtam hogy s mint történt az dolog, azonban az ravasz
András el-juta nagy hamarsággal mindgyárt, reá fogám ez gyilkos
ságot, de monda ö; miképpen ötet meg-akarta ölni, de Isten, úgy
mond, ötet tött szerentsésse, hogy ö találta meg-ölni, és ekképpen
bé-veté ötet az Pilátus házában, de ö azonnal el-mene és hová lőtt
én azt nem tudhatom. Es az miképpen ö beszéltett, akképpen val
lottak az tőbbi-is, az mig kinoztattak, de az | Fortunatus semmit 23
| D U
nem vallott akar-mint kinozták-is ötet, azért, mert ő akkor othon
nem volt, mikor ez dolog esek és így tudatlan volt abba.
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Miképpen az Robertus Hieronimus minden tseledgyeoel jel
akasztat ék ,48)
No44) hogy már különben meg nem tudhaták az embert és az kintseket-is hová lőttének, igen meg-haragvék az Király, és parantsolá
hogy mindnyájokat fel-akasztanák új akasztó-fára,45) és vas lánczokkal oda szegezvén, hogy őket senki le ne vehetné se hamarsággal le
ne esnék. Ekképpen edgymás után mind fel-akasztatának szintén
Fortunátusig és edgy szakátsig. De hogy Fortunátus látná mint
vagyon az dolog, hogy őtet-is felakarnák akasztani, gondolkodik
vala; Oh én Istenem, vajha meg-maradtam volna az én jámbor
Uramnál az Grófnál, és bár meg-heriltettem volna magamat, én
mostan ez rut ügyre és nyomorúságra nem jutottam volna. Es mi
dőn már az szakátsot fel-akasztani akarnák, az ki Fortunatus előtt
vala, az penig Anglus vala, ki kezde nagyon kiáltozni, úgy hogy
mindenek hallanák, hogy az Fortunatus ez dologban tudatlan
volna, noha az Biró is jól tudta, hogy ö ártatlan, még-is fel-akarta
akasztatni ötet, mert azt vélte, ha ötet szabadon hadgya, akar hol
is agyon vernék ötet, mind-az-által kérvén az Bírót hogy fel ne
akasztassak, mivel hogy ö nem Florentinus, és büntelen-is. Akkor
monda az Biró Fortunatusnak: No vakarodgyál46)-el mindgyárt
ez Országból, mert ez uczáknak aszszonyi agyon vernek tégedet,
és ada mellé két kísérőt, kik el vivék ötet mind az vízig, és osztán
az vizen-által evezvén, és az országon-is által-menvén, hamar ki
juta az Országból.
Akkoron midőn már Hieronimus minden tselédeivel fel-akasztatott volna, menten az Király az köz néppel Hironimusnak min
24 denében Sákmánt vettete, de az fó nép legelőször az | javait
| D 11
elvévé, az ki mit kaphatott azé volt, és ezért senki nem adott szá
mot. Mikor a Florentinusok és Lombárdusok meg-hallották volna
ez dolgott, igen megrémülének, hogy valami az ö életeken és jószágokon-is ne történnék, az kik kőidének az Királynak nagy summa
pénzt, hogy bátorságos kísérőt adgyon nékiek, mert ök, úgy mondnak, büntelenek. Es ekképpen az Király meg-engeszteltették, és
ada nékiek bátorságos kísérőt, hogy mindenüt járhassanak és ke
reskedhessenek, az mint eleinten tselekedtenek. De hogy ily nagy
gyalázat az Robertus Hieronimuson történt, lőtt az gyilkoságnak
el-halgatásáért az Császári törvény szerént.
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Miképpen az Király drága kintsei meg-találtatnak az Nemes ember
özvegyétől edgy ágy alatt.
Midőn már ezek-is mind el-multanak volna, az Király igen
akarja vala tudni, hová lehettenek az ö kintsei, és ha viszsza-fordulnak é, az melyekért ő nagy jószágot adott vala, és még mászszor-is az árrát meg-adná, kit ki-is kiáltata, hogy ha valaki igazán
meg-tudná mondani, hogy holott volnának az ö kintsei, annak
ezer Nobel47) aranyat adna, melly sok Királyok udvariban, Feje
delmek és nagy Urakéban, és még az gazdag Várasokban-is, megirattaték, hogy ha valahonnan akar-ki jőne, az ki ollyatén kintse
ket hordozna meg-tartoztassek, még ugy-is nem tudhatának sem
mit felölök. Mind-az-által tsudálkozásra méltó dolog volt az után,
noha ki-ki örömest ez pénzt el-nyerte volna, de ez dolog tsak
mind benn marada, mind addig valamig az Nemes ember özvegyé
nek gyásza, lassanként el-muldogalna, néha azonkőzben ő szom
szédit vendégségben hija vala, az kik között vala edgy, melly
tsak az előtt özvegygyé marada, ki monda: Ha az én szómat akar
nád fogadni, meg-tanitanálak, hogy te az Urad halálát hamar el
felejtenéd, tsináld, ugy-mond, az te ágyadat az másik kamorá|-ban, 25
és ha azt nem akarod tselekedni tehát tsak más helyre tegyed I D 2a
ágyadat, és mikoron estve le-fekszel, légyen gondolkodásod tsak
valami szép iffiúra, az kit leginkább férjül szeretnél, és mondgyad
kedvetlenseggel: Halottak halottakhoz, és elevenek elevenekhez,
én-is ekképpen tselekedtem, hogy az én férjem meg-halna, az asz
szony monda: Oh édes társom, én az én férjemet úgy szeretem,
hogy ötet illy hamarsággal el nem felejthetem, mind-az-által ez
beszédeket tartá magában, és mihelt az aszszony az ö házátol-elmene, azonnal kezdé az ö ágyás házát tisztogatni, és az ö Ura lá
dáit, és hun valót az kamorából ki-hordogatni, és az magáét annak
helyébe helyheztetni, és az Ura ágyát-is más helyre állatni, hogy
pedig onnan azt az ágyat el-vinnék, azonnal meg-lelék az ládátskát
mellyben az kintsek valának az ágy lábnál, és meg-látá az asz
szony, mert ismerte a ládátskát, és el-vivé azt, meg-hagyá addig
szépíteni az kamarát, az mint elkezdette vala. Annak-utána elkülde edgy jó közel való attyafiáért, s monda néki; miképpen Ö az
kintseket meg-találta véletlenül, és ha az ágy tovább állott volna,
sokáig ott álhatott volna az holott volt, mert ott soha senki nem
kereste volna, és tanátsot kérde az ő baráttyátol, hogy mit kellesek
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tselekedni ezekkel az kintsekkel. Es midőn az ő attyafia azt hal
laná hogy ö az kintseket meg-találta, mond az aszszonyhoz; mert
maga is igen örüle rajta, Ha te, ugy-mond, én tőlem tanátsot kérsz
hogy tanátsot adgyak, az mint hozá értek, tehát én azt tanátslom,.
hogy te azokat az kintseket menten vidd-el, én magam-is el-megye te veled, és talállyunk módot benne, hogy magunk juthassunk
az Király eleibe véle, és ő neki magának kezében adhassuk az kin
tseket, és igazán meg-beszélvén mint lelted-meg azokat, és tsak az
ő kegyelmes akarattyára hadgyuk, ez találmányért hogy mivel
ajándékozzon-meg tégedet, mert hogy ha ezek az kintsek az Király
tól meg-tartatnának, avagy hogy idegen Országokban küldetnének
az el-adásra, ez már igen meszsze el-hiresedett minden Országban,
hogy azokat az kintseket, mellyeket az Király el-vesztett, meg-is25 mérik, és az kiknél azokat meg|-tanállyák, mindnyájan azokat
| 3 26
elvesztik miatta, az kinfseket pedig az Királynak viszsza-adattatnak.
Miképpen az Nemes ember felesege az kintseket az Királynak meg
vitte vala.43)
Ez tanáts az aszszonynak igen tettzék, és azonnal szépen fel
öltözék, de úgy-mint özvegy aszszonyhoz illik, és az ö attyafiával
ménének az Király Tornáczában. és akarának az királlyal ők
szemben lenni, kit meg mondának az Királynak, és bé-ereszteté az
Király az Palotában, és mihelt az Király eleibe juta, terdeire esvén,
az Királynak nagy bőtsületet ada, és monda: Kegyelmes Uram, az
te szegény szolgálód jött az te Királyi felségedhez, és adgya tudtodra, hogy az te kintseid mellyek az én házamnál voltának, mel
lyeket az én szegény Uramnak kezében adtál volt, hogy az Burgun
diái Herczegnének, az én Kegyelmes aszszonyomnak, parantsoltad
volt kezéhez szolgáltatni, én azokat ez mái napon meg-találtam az
én ágyas házamban edgy ágy lábnál, mikor az ágyat meg-forditottam, és az alatt lelém-meg az ládátskát, és mihelt ezeket meg-leltem, azonnal siettem azokat kezedben adni, és ekképpen kezéhez;
jutatá az Királynak az kintseket. Az Király azonnal meg-nyitá az
ládátskát, és benne leié az kintseket, kinn igen örüle, és mindgyárt
parantsolá hogy azokat oda szolgátassák az hova tartoznának.
Az király pedig igen kedvellé az aszszonyt hogy illy szorgal
matos volt, és az kintseket senkire nem bízta, és gondolá hogy ötet.
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meg-ajándékozná, és az ö gyászát meg-örvendeztetné, mert az o
jámbor Ura ez kintsek miatt életét el-vesztette. Akkor hivata edgy
Nemes iffiat az ö Udvar népe közül, ki igen szép és ékes vala, ki
nek monda: Énnékem tőled edgy kérésem vagyon, de azt te meg
ne vessed. Monda az iffiu: Kegyelmes Uram, tőlem semmit nem
kérhetz ollyat, sőt inkább parantsolly, és tartozom az te parantsolatidat meg-tartani. |
Es ö azonnal parantsola edgy Papot hini, és ugyan ott az 27
D 3a
maga személye élőt adatá az özvegy aszszonynak az iffiat férjül,
meg-is ajándékozá gazdagon, ekképpen mene az aszszony haza az
ö aszszony baráttyához, és igen köszöni néki azt az tanátsot, mel
lyet ö néki adott vala, hogy az ö ágyát meg-változtatná, és monda:
Ha én a te tanátsodat meg-nem fogadtam volna, az mi Királyunk
kintsei meg nem találtattanak volna, és még énékem-is illyen szép
férjem nem lőtt volna, annak okáért jó dolgot tselekszik valaki az
bőlts emberek tanátsit halgattya és fogadgya.
Miképpen Fortunatus edgy erdőben eltevelyedvén, es abban edgy éjei
hogy hálna, nagy nyomorúságban és felelemben vala.

No mostan hallyátok-meg továbbá Fortunatusnak dolga mint
történt, midőn ö az akasztofátol meg-menekednék. Es midőn már
pénze sem volna, és sietne-is hogy az Anglusoktul hamarébb el
mehetne, méné Picardiában, örömest szolgálatra adná magát, de
sohult olly Úrhoz nem juthata. Mene ismét Britaniában, és érke
zők edgy kietlen erdőben, az mellyben tévelyeg vala, és nem-is
mehetne-ki belőle, hogy már bé-estvelednék, találá menni edgy
üveg olvasztó házhoz, vagy kalyibában, az kiben régen műveltének,
kin ö meg-örűle, vélvén hogy ott embereket fogna találni, de ott
senki nem vala, mind-az-által abban az nyomorult kalyibában
marada nagy éhseggel és félelemmel az nagy szörnyű vadak
miatt, mellyek az nagy kietlen erdőben lakoztanak, várván az nap
nak fel-jötét, illy bizodalommal, hogy az Ur Isten ki-segitené az
erdőből, és hogy abban éhei49) meg nem halna, ö penig az erdő
szélire akarván menni, annak hoszszára50) ment, és mennél odáb
ment, annál inkáb ki nem mehetett belőle, és más napot-is ugyan
azon szive fájdalmával tölte el az erdőben, és hogy viszontag kez|de 28
sőtétetni, és igen el-is bádgyadott vala, mert már két egész napig | D 3b
nem ett vala, akkor véletlenül edgy kúthoz juta, és abból kedve-
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szerént ivék, kitől ujobban meg-elevenedék, és midőn az kútnál üldöge’ne, az Hold világ-is kezde világoskodni, azonban halla nagy
ropogva valami vadállatot jöni, és medvét-is halla morogdogalni,
gondolkodik vala hogy ö ott sokáig nem ülhetne, az el-szaladás-is
nem igen hasznos volna, mert az vadak hamar utánna lennének,
de jobb néki edgy fára fel-hágjon, tsak ott az kútnál közel edgy
fára fel-hága, kinek nagy és sok ágai valának, és ekképpen nézte
miképpen minden fele vadak innya51) oda gyülekeztenek és mint
marakodtanak és vittanak, azok között vala edgy közép-szerű
medve, az megérzé az fán Fortunátust, azonban kezde arra az fára
hágni, ö penig igen fél vala tőle, az medve mind fellyebb hág vala
utánna, Fortunatus midőn látá hogy már fellyebb nem mehetne,
néki hajla edgy ágra, és ki-voná az ö fegyverét, és meg-szúrá az
medvét főben, és egyéb-képpen-is meg-sebesité ötet. Az medve
penig igen meg-haraguvék, annyira, hogy edgyik első lábával erőssen Fortunatushoz tsapa nag kegyetlenül, úgy hogy azontúl az
fáról le-esvén nagy ropogással, ugyan zőnge az erdő belé, melly
miatt az tőb vad-állatok mind el szaladának. Es midőn már mind
elfutottak volna, tsak egyedül az medve, ki az fáról le-esek volna,
az pedig úgy meg-eset52) vala, hogy fel nem kelhete, és tsak szin
tén hogy meg nem hala, Fortunatus pedig ülvén az fán nem mér
vala le-szállani, noha álmos-is vala, de gondolá, ha valahogy el
szunnyad, ottan le-esik az fáról és meg-bénnul, avagy ugyan oda
vész, még-is igen nagy felelemmel le-szálla, és néki ragadván
fegyverét belé üté az medvében, és igy néki hajolván az medve
sebéből ki szívá az vért, úgy hogy viszont meg-elevenedék, és gon
dolja vala magában, ha füzem volna majdan az éhseget-el-felejteném, de igen álmos-is vala, úgy annyira, hogy ő az medve mellett
le-fekvék, és el-is aluvék, jól is alutt mind virrattig, az után fel
29 ébredvén, láta előtte állani edgy igen szép aszszonyi állatot. |
1 D4a

Mikent az szép leány Fortuna Fortunátust edgy erszénnyel megajándékozd, mellybol soha az pénz ki nem fogyott.
Az Fortunatus akkor kezde igen könyörögni, és monda: Oh
mindenható Isten, nagy hálát adok tenéked, hogy én még embert
halálomnak előte láthatok. Ismét monda az előtte állónak: Oh
kedves szép Szüzem, kérlek a nagy Istennek kedvéért, most én né
kem segítségül légy, hogy én az erdőbül ki-mehessek, mert immár
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ma harmad napja vagyon, hogy én itt tévelygők minden étel és
ital nélkül, és meg-beszéllé néki miképpen járt az medvével. Az
szép leány monda : Honnan való vagy te ? Felele Fortunatus : En
Czypria Országból való vagyok. Az szép leány ismét monda: Mit
jársz tehát te itt? Monda Fortunátus: Hogy én itt járok, az sze
génység viszen reá engemet, és azért kereskedném hogy ha az Isten
boldoggá tenne, örömest ez világban szerentsésen élnék. Az szép
leány monda: Fortunatus el ne ijedgy, én vagyok az Fortuna és
az égi Tsillagok és Planéták énnékem engedtettek, hatképen53),
kik közzül vagy edgyet, kettőt, tőbbet-is, vagy tellyesseggel minden
uralkodó Planéta és óra-szerént mással részeltethetek; Ugy-mint
Bőltseseget, Gazdadságot, Erősségét, Egésseget, Szépségét és
Hoszszú életet. No válasz magadnak az hat közül edgyet, sokáig
ne-is gondolkodgyál, mert a szerentse adásának órája már el-közelget. Azokáért ö sokáig nem gondolkodók, hanem monda : En gaz
dagságot kévánok, hogy mindenkoron sok pénzem lehessen. Akkor
az szép leány ki-vövén edgy erszént, és adá Fortunatusnak és
monda : lm hol vedd-el ez erszént, és valahánszor te ebbe nyúlsz,
az minémü Országban te fogsz lenni, és az minémü pénz abban az
Országban jár, annyiszor találsz te abban tiz darab aranyat, az
országban járókat. Es ez erszénynek illy mivoltát te és az te ma
radékod meg-tartsa, és az kinél lészen, akar nálad s' akar másnál,
de mihelt te meg-halsz, ö-is meg-szünik,54) annak|-okáert tarts 30
figyelmetes gondot reá, és kedvellyed ötet. Noha Fortunatus igen | D 46
éh55) vala, de az erszényben való biztában ismét újonnan megelevenedék, és monda: Oh te drágalátos szüzetském, minthogy te
engemet igen kedvesen meg-ajándékozál, ez-is illendő dolog tehát,
hogy én-is viszont az te kedvedért más dolgot fogjak cselekednie,
és az tejó voltodról el nem felejtkezni, kit én velem tselekedtél.
Ismét az szép leány szollá Fortunatusnak igen kegyessen : Minek
okárt hogy te-is én hozzám engedelmes vagy és meg-háláltad az
mellyet én te veled tselekedtem, én is tehát ezokért három-fele
dolgot hagyok tenéked, mellyeket te valameddig élsz mindenkor
ez napon, ugy-mint ez máin, az én kedvemért meg-tselekedgy. Első
légyen ez: ezt a napot meg-szenteld, második, ugyan ez napon az
házasságnak dolgát ne miveid; harmadik, hogy ezen a napon min
den esztendőben, akar minémü Országban légy, ez jót tselekedd,
hogy az hol edgy szegény embernek házasságra menendő leánya
vagyon, annak jo akaratodból férjét szerezz; és ha annak annyira

9ß

LÁZÁR BÉLA.

valója nem volna, te ötet tisztessegesen meg-ruházzad és az ő attyát és annyát-is, de magát meg-ajándékozd és örvendeztesd négy
száz arannyal, abban az országban járókkal, ennek az napnak örök
emlékezetire, mellyben te én tőlem meg-örvendeztetél, igy te-is
minden esztendőben megörvendeztess edgy szegény rendbéli leánt.
Fortunatus felele néki, és mondá: Oh de drágalátos szép szűz,
soha ne kételkedgyél azon, mert ez dolgokat bötsületesen és feledékenyseg-nélkül végben viszem, és mostan az én szivemben fel
fogadom, és meg-is petsételem az te örök emlékezetedre. Mind-azáltal az-is Fortunatusnak igen elméjében forgott, hogy miképpen
mehessen-ki ez kietlen erdőből, és monda: Oh te szép és ékes szűz,
mostan légy segítségül, hogy én ez Erdőből ki-mehessek. Az szép
leány monda: Noha te ebben az erdőben el-tévelyedtél, és ez tör
tént rajtad, ez te néked szerentsédre vann. Ismét monda néki:
Kövess engemet, és ötet az erdő szélin elvezeté edgy járt útra, és
monda néki: Ezen az utón menny-el egyenesen, vissza ne térj, se
31 pedig hátra se nézz|arra az honn én leszek, ha azt tselekszed,
| E la azonnal az erdőből kimehetz. Es ekképpen meg-fogadván Fortuna
tus az szép leánynak tanátsát, meg-tselekedé, és mennél jobban
lehetett nagy sietséggel mégyen vala azon az úton, és ki-juta az
erdőből, akkor meg-láta előtte edgy nagy vendég fogadó házat, az
holott közönseges-keppen az emberek ettenek és ittanak, valakik
azon az erdőn által menni akarnának. Midón már Fortunatus az ven
dégfogadó házhoz közelgetne, le-üle, és ki-vövé az ajándékozott er
szényt kebeléből, meg-akará látni ha igazé az, mint megmondattatott néki, hogy tudna bötsulettel belőle élni, mert ö néki azon
kívül semmi pénze nem vala, belé nyula azért az erszényben, és
ki vön belőle tiz corona aranyakat, kinn igen megőrüle, és nagy
örömmel mene az vendég-fogadó-házhoz, monda az gazdának, hogy
ö néki ennyi valót adgyon, mert igen éheznék, és mindgyárt meg
fizetne néki, ez pedig igen tetzék az gazdának, ki gyorsan bővön
horda eleibe elegendő eledelt, mentül jobbakat.
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Miképpen Fortunátus az vendégfogadó házhoz bé-menvén, és az
ott való Gróf ellen edgy-nehány szép lovat meg-vészen, kiért ó
osztán megfogatatott, és nagyobb nyomorúságra jutott, mint az
előtt volt.

Az Fortunátus már hogy kedvét töltötte volna, és meg-elégednék az éhségben, mint edgy két napokon ott marada, és attól
az gazdától egy fegyvert-is vün, azért hogy ö inkább hamarább
Urat kaphasson, az ö éhségében jól lakott, mellyet az előtt szenved
vala, az gazdát-is penig kévánsága-szerént meg-elégité, és azután
tovább mene. Imé edgy kis városka és edgy kis vár két mél-földnyile vala attul az erdőtől, kiben edgy Gróf lakott, az kit erdő
Grofiának hittak, annak olly igazsága volt az helybe, hogy ő azt
az erdőt őrzőtte az Artianiai Herczeg parancsolatjából. Mene | 32
azért ott Fortunatus edgy igen jó gazdához, és kérdezé őtet, | E lb
ha nem vólnánaké ott valami jó meg-venni való lovak. Monda
az gazda: Vannak, tegnap, ugy-mond, .egy idegen kereskedő
ember jött ide, ki igen szép tizenöt lovakat az Britaniai Herczeg
és az Arragoniai Király leányának lakodalmakra, hozott, annak
vagyon három lova, az tizenöt között mellyekért az mi Gróf
Urunk már három száz corona aranyakat akart adni, de ez nem
akarta három száz húsznál külömben adni, és tsak abban maradt.
Fortunátus alattomban méné az ö kamorájában, és ki vön az er
szényből hat száz corona aranyakat, és más erszényben tévén azo
kat, az után mene az gazdához és monda: Hol vagyon az ember
azokkal az lovakkal, hogy ha valami szép lovai volnának örömest
látnám őket ? Monda a gazda: Félek azon, hogy ö tenéked azokat
meg nem mutattya, mert az mi Urunk-is az Gróf tsak alig vehette
reá, hogy azokat néki meg mutatta. Monda Fortunátus: Hogy ha
énnékem tetszeni fognak, én hamarább meg-veszem őket, hogy
sem mint az Gróf. De az gazda csúfságnak tartá, hogy ö illy meré
szen szóllott, és arra való ruházattya is nem volt, gyalog-is járt,
mindazonáltal oda vivé ötet az ló-tserélöhöz, és beszélgete véle
hogy az lovakat néki meg-mutassa, ki meg-probálá előtte azokat,
nyolcz ő néki pedig igen tetszenék, ö-is tsak az hármat kévánta,
mellyeket az Gróf akart meg venni, meg-is értette volt már, hogy
tsak húsz corona volt még köztök, ö azonnal ki vön három száz
húsz corona aranyakat és adá néki, és hagyá őket az maga szál
lására vinni, nyereg-gyártóért-is mindjárt el-külde, parantsola
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nyergeket és egyéb szerszámokat-is fö módon reájuk tsináltatni,
és hagyá ismét az gazdának, hogy 8 néki jó lovagosokat is sze
rezne, kiknek jó fizetést fogna adni. De miglen ö ez dolgokat vég
ben viané, megtudá az Gróf hogy Fortunátus megvötte az lovakat,
kinn ő igen mög-busula, és magára is boszszonkodék mert azokat
az lovakat igen szereti vala, és immár nem-is hadta volna-el az
húsz corona aranyak miatt, mert örömest azokon az lovakon az
33 lakadalomban ment volna, és magát rajtok mutogattajvolna. Nagy
| E 'haragjában kőidé edgyik szolgáját ahoz a gazdához és parantsolá
ö néki, hogy meg-kérdgye mitsoda ember lehet az, az ki az lovakat
markából meri ki-venni? Az gazda monda; hogy ö nem ismerné,
mert o hozzája tsak gyalog jött, de mint edgy lovagos fegyveresen ;
és még igy szólván : hogy én jól tartsam ötet, mert ö mindeneket
jól megfizet. Ennékem-is tetszet; mikor edgy ebédet megett, mást
én addig nem adtam volna néki, ha az árrát az elsőnek meg-nem
adta volna, mert igy véltem volna, hogy talán elszöknék véle.
Az Gróf szolgája pedig felette haragvék az gazdára, hogy ö oda
ment volt véle, és monda: Miért hogy te oda mentél volt véle az
lovakat meg-venni? Monda az gazda: En tselekedtem mint jám
bor gazdát illet az ö vendégével tselekedni, és micsoda bőtsülettel
tartozik lenni, ö kért engemet reá, hogy oda mennyek véle, én azt
nem véltem, hogy tsak egy szamárnak-is az árrát ö meg-adhatná.

Miképpen Fortunatus megfog attat ék és meg-kérdezték az pénzhez
mint jutott volna.53)

A szolga pedig el-menvén nagy hirtelenseggel az Grófhoz, és
meg-beszéllé57) néki az mit az gazdától hallott; mid8n az Gróf
hallaná hogy 8 nem Nemes volna, monda nagy haragjában az 8
szolgainak: Mennyetek-el és fogjátok meg azt az embert, mert 8
azt az pénzt lopta, avagy hogy valakit meg81t. Es ekképpen meg
fogják 8tet, és tovék 8tet gonosz fogságban és kérdék honnan való
lehet? Monda 8: Czypriábol való, edgy Famagussa nevű városból.
Tovább kérdezék ötet hogy kitsoda lenne az attya? Monda: Edgy
szegény Nemes ember. Ezeket az Gróf 8r8mmel hallá, hogy 8
messze országból való volna, és kérdé Stet hogyhonnan jutott
ennyi sok pénzhez, hogy 8 illy gazdag? Monda: Enyim, mert
34 azt vélé, hogy nem tartoznék senkinek meg-monda|ni, hogy
| E 26 honnan jutott 8 illy sok pénzhez, mert nints ollyan ki otet bú-
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nőssé tenné, hogy valakin erőszakot főtt avagy lopott volna,
hané előtte igazsággal és törvénnyel keresné. Monda az Gróf:
Tenéked nem használ az sok fetsegés, meg kell mondanod hun
jutottál ez pénzhez; és parantsolá ötet vinni az helyre, az holott
az gonosz tévőket kénoznák. Ezt Fortunátus látván, hogy mint
akarnának ö véle bánni, igen megijede azon, és igy gondolkodik
vala magában, inkább meg akarna halni, hogy sem annak az erszénnek mi-voltát megmondaná. Es midőn már ötet igen meg
terhelték volna nagy terhel, kéré hogy néki meg engednének, min
dent meg mondana, valamit ö tőle kérdeznének. Es midőn le-szállitnák monda néki az Gróf: No mond-meg mostan hol vettél ennyi
sok corona aranyat 2 Monda Fortunátus: Edgykor hogy ő emez
kietlenben el-tévelyedett volna, és egész harmad napig ott lévén,
az Isten olly kegyelmesseget főtt én velem, midőn már az erdőből
ki-kezdenék jöni, hogy találók edgy erszént, mellyben hat száz és
tiz corona arany vala. Monda az Gróf: Hol vagyon az erszény?
Felele Fortunatus az Grófnak : En hogy az pénzt meg-olvasám az
magam erszényembe tőm, amazt penig erőssen az vízben vetettem,
mely az erdő mellett foly. Monda az Gróf: Oh te lator, te akaródé
az én sajátomat el-idegeniteni? Most tudgyad, hogy minden jó
szágod és életed-is hatalmamban vagyon, mert mind az mi abban
az erdőben vagyon, envim, és sajátom énnékem. Monda Fortu
nátus : Kegyelmes Uram, én az te törvényedet nem tudtam; de
én azért tsak az Istent ditsértem, és Isten ajándékának tartottam.
Monda az Gróf: En azzal nem gondolok, hogy te affelöl sem tud
tál, nem tudtadé azt hogy az ki valamit nemtudmeg-kell kérdeni?
Rövid szóval mondván, tsak néki készülly, mert én ma mindenedet
el-vészem, holnap életedet-is el-vesztem. Fortunatus igy gondol
kodik vala magában, ó én nyavalyás, vajha akkor az hat ajándékok
közzül választottam volna az bölcsességet az gazdagság helyett, én
bizonyára mostan nem volnék ilyen nagy ínségben és nyomorú
ságban, és kezde kegyelmet kérni: Kegyelmes uram, tégy irgal 35
masságot én velem nyomorultal, mit használsz az én halálommal, | E 3a
vedd-el az meg-lelt jószágodat, tsak engedd-meg életemet és min
denkoron te éretted Istennek fogok imádkozni. Ez dolog az Gróf
nak tsudalatosnak tettszék hogy ő néki életét meg-engedné, mert
azt gondollya vala, hogy az hová ez fordul, mindenütt panaszt tészen róla, és azért ö néki sok Fejedelmektül és Uraktul orczapirulást kellene látni, mind-azáltal még-is fel-indittaték az irgal-
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másságra faz 8 maga szolgaitól58), hogy ő néki életét meg-engedgye,
vedd hasznát, ugy-mondnak az ő lovainak, és add vissza az ö fegy
vereit, és vagy két corona aranyat útra valót. De az Gróf az 8
szolgainak-is kéréseket nagy nehezen fogadá-meg], mind-az-által
másodnapon reggel ki-vitetvén az Városból, megesküdteté, hogy
valamiglén 8 él soha az 8 országában többé nem jö, melyet meg-is
tselekedtete, kin Fortunátus igen meg-örüle, hogy az szerént-is meg
szabadult, de ha az Gróf igazán megtudhatta volna az dolgot, megnem szabadult volna ily könnyen59). Az Fortunátus ottan hogy
meg-szabadula, nem mere nyílva az ö erszényébe nyúlni, és lát
tatni magát hogy 8 néki pénze vagyon, és költsön, mene két napig,
de még is felt együld meg-tudnák hogy pénze vagyon, és nétalám
ötet azért meg-fognák. Akkor jut Andegávis60) városában, kileg-f8b
Britániában, az tenger mellett, ot sok Fejedelmek és Urak meg
szállottak vala, kik az Királyné aszszonyt várták, hogy tisztelnék
az lakodalom napján, tánczolván és bajt viván és minden örven
detes gyönyörűségét mivelvén, kit 8 örömest néze, de viszontag
azt-is gondollya vala, ha én azokkal edgyűtt tartom, felek úgy ne
járjak, mint az erdöbéli Gróffal. Mind-az-által von két szép lovat,
fogada-is edgy szolgát, meg-ruházá magát és szolgáját-is igen szépon, az lovakat-is néki készitteté, és mene Andegávis városban az
leg-f8vebbik szállásra, és ekképpen akará nézni az lakodalom nap
ját, és annak vége szakadását. Az Királyné pedig tengeren jővén,
eleibe kőidének nagy sok szép drágalátos hajókat, kik nagy bStsü36 lettel fogadák. De még annál is nagyobb bötsülettel, hogy | már el
I E 3J jutott volna, fogadtatek az ö Urátul és mind az Fejedelmektől s’
fö Uraktol, és tarta az Herczeg fö és drágalátos lakodalmat, melly
hat egész hétig és harmad napig vala.

Miképpen Fortunatus Britaniaban az Andegávis városban udvariság
látni ment vala.

Fortunátus pedig hogy azokat látná igen tetszőnek néki, ö
egyebet nem tselekedett, tsak hogy gyakorta az Udvarban járt, úgy
hogy az szállásán nem igen sokat hagyott, az gazdának pentg ez
nem igen tetszett, mert 8tet nem ismérte, és felt azon hogy egyszer
együld el ne menjen, az mint gyakorta már rajta történt t8b lakodalomkor-is; azért meg-szolitá Fortunátust: Édes rokonom, tége
det én nem ismérlek, azért tselekedd ez jót, minden-nap fizess-meg
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énnékem. Mosolyog Fortunátus, és monda néki: Édes gazdám,én
el nem megyek innen miglen mindeneket meg nem fizetek, és
azonnal ki vön edgy erszényből száz corona aranyakat és adá azo
kat az gazdának, ’s monda: lm hol vedd-el az pénzt, és ha gondol
nád hogy én vagy pedig azok kik én velem vannak, többel tartoz
nának, mindeneket megadok bár soha velem számot ne-is vess.
Az gazda pedig el-vévé az pénzt, és annál inkább kezdé Fortunátust bötsülleni, az holott elöl-találta süvegölt előtte, és az leg-íöb
asztalhoz is ültette, és leg jobb ágyat-is adott néki, minthogy sem
az előtt.
61) Edgykor hogy Fortunátus az asztalnál töb fő Urakkal ülne,
mentenek hozzájok mindennémü játékos és musikás emberek az
Urak asztala elibe, hogy ott elöttök nyájaskodnának, úgy hogy
inkább pénzt nyerhessenek. Azonban el-juta edgy vén Nemes em
ber is, és monda: hogy Ö Hiberniábol való Nemes ember volna, és
immáron hét esztendeje, hogy ide s’ tova vándorlana, két Imperiumot, és húsz keresztyén Királyságokat által járt volna, kiknél| 37
több is nintsen, és annyira el-fogyatkozott, hogy már semmije | E4a
nintsen, azért kéré őket, hogy segítséggel legyenek néki, hogy vi
szont hazájába mehessen. Ott akkor vala az asztalnál edgy Gróf,
monda az: Miképpen nevezik mind azokat az imperiumokat?
Az Nemes ember mindgyárt kezdé edgymásután elöszámlálni, és
monda: Nints olly imperium, az kinek három vagy négy Herczegsege nem volna még az Fejedelmek és fő Urak kívül, kiknek Or
szágok és tartományok s’ jobbágyságok vagyon, mellyeket én
meg-látogattam, és az ő tartományokban, kikben mind külömb
nyelvek vadnak, annyira valót tanultam, hogy én elégséges
képpen az emberekkel beszélhetek, olly leveleim-is vadnak, hogy
az melly Király, mellynek udvarában voltam, mint neveztetik, és
mellv távoly vagyon edgyik Imperium az másiktól. Monda az Gróf :
Azt akarnám hogy én mind ott voltam volna, de úgy hogy már
viszont ismét itt volnék, és azt bizonnyal el-hiszem hogy sok pró
bákba forog, az ki annyi sok országokat akar látni. Felele az Ne
mes ember: Úgy vagyon Uram, valósággal megtanul mind jót ’s
mind gonoszt, mert gyakorta nyomorult szállásra talál, és sok
meg-utálást ’s meg-vetést kell szenvedni. Az Gróf azonnal megajándékozá ötet négy corona arannyal és monda néki: Mig alkal
matosságod nem lészen, és itt maradtz, én te éretted mindeneket
meg-fizetek. Az pedig kőszöné néki, és monda : En már igen vá-
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gyök az én rokonimhoz, mert már sok ideje hogg kin vagyok, és
az ajándékot igen köszöné néki. Fortunátus-is pedig ez beszédekre
igen vigyáza, mellyeket az vén Nemes ember beszélgete, gondol
kodók magában, vajha hozzám állana, és engemet az Országokon
által vinne, gazdagon megajándékoznám Stet. Es minek-utánna az
lakozásnak vége vala, külde ö érette, és kérdé ötet, kinek hinák ?
Felele: Lepoldusnak. Fortunátus monda: En azt értettem te felő
led, hogy Országokat jártál, és sok jeles Udvarokban voltál, imé
én még iffiú vagyok és én-is örömest rniglen még iffiu volnék, vándorlanék, vagyon annyira valom-is. Hogy ha te engemet mindenüvé
38 el-vinnél, én te néked edgy jó lovat vennék szol|gát is fogadnék
| E M;utánnad, bátyámnak-is fogadnálak, és jó fizetést is adnék. Monda
Leopoldus: En az mi illeti azt meg-tselekedhetném, ha engemet
bötsületben tartanának, és mindent eleget adnának, de én már
vén vagyok, felesegem ’s gyermekem vagyon, de azok felőlem
semmit nem tudnak, és azért az szeretet engem reá kénszerit hogy
én hozzájok mennyek.
Fortunátus monda: Leopolde, engedd magadat az én akara
tomra, mert én el-megyek te veled elsőben Hiberniában, és ott az
te felesegednek s’ gyermekeidnek, hogy ha még élnek, tisztesseges
ajándékokat adok, és mihelt ezt az utat végben-viszszük, ottan
Czypria Országban való Famagutsában mennyünk, tenéked ott
szolgákat és szolgálókat elégségesen, hogy-ha tetszeni fog valamig
élsz, szerzek. Leopoldus gondolkodik és mond magában; ez az
ember énnékem sokat igér, ha az dolog igy lenne, és az én vénsegemben szerentsémre válnék, monda néki: En mind-az-által aka
ratodnak engedek, ha tsak az te ígéretednek meg-tellyesitöje lészesz,
és hogy ha annyira szert nem tohetz, inkáb ne-is kezd-el, mert
pénz nélkül nehéz számot vetni. Fortunátus felele Leopoldusnak :
Ne légyen tenéked gondod arra, én minden Országokban elégedendő
pénzre tudok szert tenni, tsak te énnékem ígérjed magad hogy én
nálam meg-maradsz, és az úton való járást el-végezni. Monda
Leopoldus: Fogadd te-is hát énnékem azt meg-tellyesiteni az kit
meg-igértél. Es ekképpen fogadást tőnek ok edgymásnak erős hit
tel, hogy ők soha edgymást semmi módón el-nem hadgyák. No
hodgy már ez kötelesség közöttök volna, ki vön Fortunatus azontúl
200 corona aranyakat, és adá Leopoldusnak ’s monda: Menny-el,
és végy igen szép két lovat, ne kéméld az pénzt, és fogadgy ma
gadnak edgy szolgát, és ha az nem tetzik, fogadgy annak helyébe
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mást, és ha pénzed el-fogyna, azonnal többet adok annélkül nem
hadiak. Ez Leopoldusnak igen tetszék, és gondolá hogy ez ugyan
jól kezdi, ki örülvén hozzá-is készüle. Fortunátus pedig nem fogada
többet két szolgánál és egy inasnál, úgy hogy hatan valának, kik
egyenlő akarattal lévén hogy | edgyütt az Országokat meg-járnák, 39
legelsőben pedig az Romai Imperiumot meg-láták és azután men | F la
tenek Norinbergiában, Wördara, Augustában, Nörlingában, Ulmban, Costenczben, Basileában, Straszburgban, Meniczban, és Coloniában. Ezután osztán mentenek Coloniából Flándria Országban
lévő Burgba, Burgbol Lundiban, melly az Angliai Királynak fő
városa, az után mint edgy négy napi járó földnyire vagyon edgy
sziget, az hol kelletik az tengeren által-evezni Lundibol Odnurgban62) Scotia országnak leg-föb városában, mellyek kilencz napi
járó földnyire edgy mástól.

Miképpen Fortunatus az ő szolgájával hazájában menvén, és osztán
edgyűtt az Patrici Purgatoriurnba is mentenek.
Es hogy oda elérkeznének, még Hiberniában63) hat napi járó
föld volt oda az Város, mellyben volt lakos Leopoldus, akkor kéré
Leopoldus Fortunátust hogy oda menne véle, kit örömest megtBelekedék, és ménének az Hiberniában levő Waldrick nevű Város
ban, az hol Leopoldus lakott. Ki ugyan azon állapotban találá
feleseget és gyermekit, az-miként őket el-hadta vala, de némely
fiai és leányai már meg-házusultanak vala, az kik az ö haza jövésének örvendeztenek. Mint-hogy Fortunátus jól tudta, hogy azok
nak kitsiny birodalmok64) volna, ada Leopoldusnak 100 Nobelt,
hogy készítessen valamit számára, mert ö oda megyen, és vigan
fog nála lakozni. Leopoldus pedig az szerént mindeneket meg.
készittete, és az ö gyermekeit is oda hivatván, mind férjeket és
aszszonyokat, s rokonit, és igen vigan tartá őket, úgy hogy az vá
rosbeliek sokan tsudálnák. Az Fortunátus pedig igen vigan lakik
vala, és hogy az ételt elvégezné, hozzája szolitá Leopoldust, kinek
monda: No végy butsut feleségedtől és gyermekidtől, de im hol
vedd-el ez három satskot, mellyekben mind öt-öt száz Nobel vagyon
és annak egyike-is jobb harmad-fel forintnál, kik köz|zül edgyiket 40
felesegednek, másikat fiaidnak, harmadikat penig az leányidnak | F 16
adgyad, hogy költségek légyen. Kinn az Leopoldus igen meg-örüle,
és megköszöné néki ez nagy ajándékot, és felesegét ’s gyermekeit
7
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azzal meg-8rvendezteté. Akkor Fortunatus ot meg-hallá, hogy két
napi járó föld volna oda edgy város, melyben az szent Patrícius
nak Purgatoriumja volna az Hibernia országban, azt meg-akarná
látni, és ménének edgy Wermisse nevű városban, melyben nagy
Apatursag vala, és az ott való templomnak butsutjáró Oltára meget vala edgy ajtó, az holott alá-járnának abban az sötét hajlékban,
mellyet neveznek vala szent Patrícius Purgatoriumjának, abban
pedig senkit nem eresztettek az Apatur engedelme nélkül. Mene
Leopoldus az Apaturhoz, és engedelmet nyere az oda való me
nésre, de mind-az-által meg-kérdezteték, hogy kitsoda lehetne ez
az Ur ? Monda néki: Czypria Országból való és az Apatur Fortunatust minden népével vendégségbe hivá, mellyet Fortunatus nagy
bötsülettel vön, és hogy el-kellene már az lakásban menni, vön
edgy hordo igen fo bort, és azzal az Apáturt megajándékozá, mert
ott igen drága vala az bor, mellyet az Apátur igen nagy köszönet
tel el-foga65), mert az nélkul-is ott az Klastrombán szűkön élnek
vala az borral, noha Istent szolgáltának. Es midőn már az lakás66)
el-végzödnék, monda Fortunátus: Kegyelmes Uram, ha ellened
nem volna, én örömest meg-akarnám tudni, hogy mi okon mon
datik ez sz. Patrícius Purgatoriumjának ? Monda az Apátur: En
azt tenéked meg-mondhatom, mert itt ezelőtt sok esztendőkkel, az
hol mostan ez az hely az Istennek háza van, igen nagy éktelen
puszta volt, és nem messze edgy Apátur lakott, kinek neve Patrí
cius volt, ez igen áhitatos ember vala, és gyakorta ez pusztában
bujdosott az poenitentia tartásnak okáért, és edgykor véletlenül
ezt az hajlékot találta, ki igen hosszú és mély, abban 8 addig ment,
hogy osztán belőle ki nem tudott jöni, esek az 8 térdeire, és imádkozék az Istennek, hogy ha jó tetszése vezérlené-ki 8tet abból az
az hajlékból, és az idő alatt miglen imádkoznék nagy áhitatosság41 gal, azon-k8zben oda bellyebb nagy | szörnyű kiáltást halla, és
| F 2e 'azonnal 8 abból az hajlékból ki-viteték, kiért 8 nagy hálákat ada,
és viszont mene az maga Klastromában, még annál is inkáb megjámborodék hogy sem mint annak-előtte-vólt, és ez okon az nagy
buzgó emberek által ez az Klastrom ide építtetett. Monda Fortu
nátus: Hát fe!81e mit mondanak az szarándokok, mikoron belőle
ki-j8nek? Felele az Apátur: En nem kérdeztem edgyiktól-is, mindazon-által némellyek mondgyák, hogy ők hallanának szörnyű kiál
tást, de ismét némellyek semmit nem hallanak, nem-is látnak,
tsak hogy ott igen iszonyodnak. Fortunátus monda: En meszszűn-
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nen ide jöttem, és ha én abban az hajlékban nem mennék, az
holott ezt szóval előhoznák énnékem gyalázatomra esnék, azokáért
addig innen el nem mégyek, miglen én abban az Purgatoriumban
bé nem megyek.
Monda néki az Apátur: Hogy ha te abban akarsz menni, te
hát igen bé ne menj, mert abban sok tévelygő út vagyon és könnyen
el-tévelyedhetni benne, az mint már az én idémben-is sokakon
történt, kiket tsak azután osztán negyed napkor találtak-meg.
Fortunátus kérdé Leopoldust, ha ö-is lé-megyené véle, ki monda:
el-megyek te veled, és veled-is maradok mig Isten éltet engemet.
Melly igen tetszék Fortunátusnak, és más napon reggel jó idején
néki készülőnek, és el-fogák az Urnák vatsoráját, annak-utánna
meg-nyiták az ajtót nékiek, az holott az hajlékban kellene alámenniek, mely az Oltár meget az Klastrombán vala, és ok bémenének, az Papok pedig meg-áldák elsőben őket, és bé-tévék
utánnok az ajtót, akkor menten ők nagy setétsegben járnak vala,
nem-is tudták már béé vagy ki, mert mindgyárt el-tévelyedtek, az
Papok reggeli ajtónál való kiáltásokat-is nem hallották, az melly
ajtóra kellett nékiek tartozniok, és igy annál-is inkább bé-menvén
nagy bátorsággal, úgy annyira, hogy immár onnét ki sem jöhettek,
és igen el-éhezvén ugyan meg-bádgyattak vala belé, kételkedtek-is
már az onnan való ki-jövésröl; és gondollyák vala, hogy immár
ott kell veszniek. Akkor igy szollá Fortunátus: Oh mindenható
Isten, jőj az mi segítségünkre, mert itt nem segíthet | sem arany 42
| F <2b
sem ezüst, és le-ülének mint el-hagyatot emberek, mert nem lát
hatnak sem halhatnak vala senkit-is. De az Papok azonban elmenének az Apáturhoz, és mondának néki; mi dolog lehet, hogy
.az két szarándokok ki nem jenének, az kik igen szánák őket, de
leg-inkáb Fortunátust, ki ö nékiek az jó bort adta volt, és az ö
szolgai-is igen futosnak és búsulnak vala az ő Űrökért.
Az Apátur pedig ott tudott edgy öreg embert az ki már sok
•esztendőkkel ez előtt sinorokkál azt az hajlékot meg-mérte vala,
és elkülde azért, és monda, hogy meg-lássa mint azt az két embert
onnat ki-hozhattya az ö szolgai-is száz Nobelt ígérőnek, hogy néki
adnának: Az öreg ember monda, hogy ha még élnének, tehát bizonyossan ki-hozná őket, és azonnal elkészüle az ö szerszámával,
és midőn bé-menne, néki igazitá az ö szerszámát, és mind elkerese67) az hajlékokat edgy más után, miglen őket meg-találá, kik
rmár szintén el-bádgyattak és erőtlenettek vala, ö pedig monda
7*
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nékiek; hogy 8 utánna tartanának, valamint az vak szokott szintén
úgy 8 utánna mennek vala, és igy Isten segedelme által ki-j8vének
viszont az öreg ember után az emberek közibe, kin az Apátur igen
meg"8rüle, noha azelőtt szánakozik vala rajtok, hogy ez két szarándok oda veszet volna, mert azt goudollya vala, hogy nétalám
t8b szarándok oda nem june ezt halván, és igy az 8 haszna és még
az Klastrom nyeresege is el-veszne68).
Akkor az szolgák mondának Fortunátusnak, miképpen 8k
ennek az öreg embernek száz Nobelt igertek volna, hogy tsak meg
keresné 8két, de 8 azt, és még többet-is ada néki, még felette
meg is k8sz3né, azonban parantsola edgy nagy vendégséget készít
tetni és hivá az Apáturt minden jó akaróival vendégségbe és há
lákat ada, hogy 8 ismét ez nagy ínségből meg-szabadult volna, és
hagy a ott annak az Apáturnak egész Conventui száz Nobelt, hogy
ok imádkoznának érettek. Es ekképpen osztán butsut vévének az
Apáturtól, és kezdének viszont az eleikben adott úton vissza-menni,
az melly által út vala Calisra, mert Hibernia Országon túl tsak nagy
puszták valának, és soha arra nem mehettenek volna. El-menének
43 azért | Sz. Jobstban Picardiában, az után osztán Párisban az Fran
[ F 3acia Országban, Hispánia Országon által, és Neápolisban, Román-is
által szintén egész Velenczéig.

Miképpen Fortunátus Velenczében menvén, és onnan viszontag
Constantinápolban mene az iffiú Császár koronázása látni.

Hogy immár Velenczében volnának, ottan meghallak, hogy az
Császárnak Constantinápolban edgy fia volna, kit Császárságra
akarna koronáztatni, mert maga immár vén vala, azt akará, hogy
miglen 8 él, az birodalmat kezéhez adgya, mellyet az Velenczeiek
tudván, készitének edgy oda való Gályát, k8veteket-is választának,
és nagy sok drága kintseket-is szerzének, mellyet az új Császárnak
ajándékba vinnének. Akkor mene Fortúnátus az 8 népével az Gá
lyához és fel szegődékreá, és el-menne az Velenczeijekkel Constan
tinápolban, ki igen nagy Város. Az hová sok idegen nép érkezék,
hogy majdan tsak szállást-is már nem kaphatnának, de az Velenczeieknek szállást menten adtak, de azok idegent hozzájok bé nem
fogadtak. Ott az Fortunátus az maga népével sokáig kerese szállást,
mind-az-által utollyára mégis talála edgy gazdát, az-is pedig lopó
vala, immár ennél lévén szálláson, minden nap elmennek vala
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látni az pompának, de az mint volt, arról sokat kellenék írnom,
mellyet tsak el-halgatok.
Es hogy Fortunátus minden nap járna az szokás nézésere,
az szálláson pedig lévén külön kamorájok, mellyet hogy már zárva
tartottak, és vélték hogy az ö eszközök jól el-tétetvén vadnak. De
az gazdának az Fortunátus kamorájában rejtek bé-jároja volt, az
hol ez nagyobbik ágy állott az falon által, az honnan ö mindenkor
edgy deszkát ki-vehetett és ismét bé-tehetett, hogy rajta meg nem
ismerszett, kinn ki ’s bé-járt miglen ok az ceremóniákat nézték, ö
addig minden ruhájokat és tarisznyájokat meg-keresdegel|te, de ö
azokban soha pénzt nem lelhete, melyen igen tsádálkozott, gon
dolja vala azt-is hogy talám az Vámeczekben69) bé-varva hordoz
nák. Es hogy immár edgynehány napokig nála volnának, számot
veiének véle, az ki igen vigyáza reá, hogy honnan adnák az pénzt,
és látá hogy Fortunatus az ö pénzét az asztal alól venné elő, és
adná Leopoldusnak, Leopoldus ismét úgy fizetett-meg az gazdának.
Az Fortunátus pedig Leopoldusnak meg-hadta vala, hogy akar
hol-is az gazdának az szállásért az mit kévánna, meg-fizessen épen,
és semmit el ne vonnyon benne, ezeket tselekedé ez gazdával-is,
melly noha igen tetszék néki, de ő azzal meg nem elégedék, hanem
inkáb mindenét ha lehetne el-venné és még az pénzes erszént-is.
No immár az az nap el-kőzelget vala mellyen Fortunatus edgy sze
gény ember leányának férjet-kellene adni, és azt meg-ajándékozni
száz corona arannyal, az Országban járó pénzel, és monda az gaz
dának: Ha tudnaé ö valami oly szegény embert, az ki jámbor
erkőltsü és tökélletes volna, annak pedig jámbor leánya házasságra
menendő volna, de ez annak az szegénységnek miatta férjet nem
szerezhetne, hogy az attyát hozzája hiná; és az ő leányát ki-házasitaná tisztessegesen. Monda az gazda: Meg-lehet, én edgynél töb
bet tudok Uram, de az holnapi napon edgy igen jó és tisztes em
bert hozok ide, az leányát-is mindgyárt véle el kell hozni. Fortu
natusnak ez beszéd tetszék. De mire szándékozott az gazda? En
még ez éjei ha lehet el-lopom az pénzét miglen nála lészen, mert
ha sokára hallasztom, el-kőltik, és azon étszakán bé-méne az lyu
kon, és hogy ők keményen alunnának, az egész ruhájokat el-kerese,
úgy véli vala hogy nagy darab aranyakat az öltözetekben fogna
lelni, de semmit-is nem talála, akkor el-mettszé Leopoldusnak az
erszényét, és abban vala mintegy 50. arany, az után Fortunatusnak-is, és midőn már azt az erszényt elö-venné, nagyon tapogatja

108

LÁZÁR BÉLA.

vala, de nem vala semmi benne, ottan ő azt el-veté az pad-alá, és*
az után mene az ő szolgaihoz, és mindeniknek elmetsző az ő er
szényét, mellyekben ő tsak hitván pénzeket talála, azonban ö
45 minden ablakokat és ajtókat meg-nyita, mint ha | az utzákrol az
I' F 4a
Jopok bé-hágtanak volna. Es midőn Leopoldus fel serkenne, az
ablakokat és ajtókat nyitva látná, ottan kezdé az szolgákat erőssen
szidnia és monda: Miért hogy ők igy alattomban ki-mennének, és
az ö Uroknak nyughatatlanságot tselekszenek ? De az szolgák
aluván fel-ugrálának az álomból; és ki-ki monda, hogy ő nemtselekedte. Leopoldus azon el-ijede, és azonnal keresni kezdé az ő
erszényét, kit el-metzettek vala, és tsak az el-metzet szij végét,
találá az övén, ottan kiáltá Fortunatust, és monda: Uram, az mi
Kamoránk minden felöl nyitva ál, és az te pénzed ki én nálam
vala el lopták, ezt halván az szolgák-is, kiknek hasonlo-képpen
lévén dolgok. Fortunatus nagy hamarsaggal elö-kapá az ö vámetzét, melyen az ö szerensés erszényét hordozza vala és ö-is úgy
leié, hogy elmetzettetett volna, kinn ö azonnal el-ijede, úgy annyira,
hogy menten fél halva az földre le-esek. Az Leopoldus és mind az
szolgák igen-el-ijedének, mert igen szánnyák vala az ö Urokat, de
ök nem tudgyák vala derekason az nagy kár vallást, törölgetik és
élegetik70) vala ötet, miglen eszére juttathaták.Es hogy ők ily nagy
ínségben volnának, azon közben el-jöve az gazda, és nagy tsudáson tetteté magát, es monda: Mitsoda emberek vadtok ti, vallyon
nintsené itt néktek jól zárlott komorátok, hogy igy magatokra nem
vigyáztok? Mondának ők: Mind az ablakokat és ajtókat jól bézártuk volt, de mindent nyitván találtunk. Monda az gazda: Meg
lássátok ugym id, hogy ti magatok edgyik az másikét meg ne
lopja, mert místan itt sok idegen emberek vannak, de ő azt néz
vén hogy ök edgymás között igen sopánkodnának, Fortunatushoz-is
mene, és látá hogy miképpen az ö színét el-vesztette volna, és
monda: Soké az pénz az kit el-vesztettetek: ök feleiének nem igen
sok volna. Monda az gazda: Hát miért ennyire sopánkodtok edgy
kevés pénzen, te az estve akartál edgy szegény ember leányának
férjet adni és meg-ajándékozni, job ha megkémelled azt az pénzt
46 és magad el-költöd. De Fortunatus nagy bád|gyadva felele az gaz
I F 4i dának : En inkáb sopánkodom az erszényen, hogy sem mint az
pénzen, mert abban edgy kéz-irás volt, az melly egyébnek senki
nek tsak edgy pénz érőt sem használ. Ezt látván az gazda, hogy
Fortunatus igen keseregne, az irgalmasságra indittaték, s monda
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Nosza keressük tálára meglellyük, mert ki őrülne az üres erszénnek. Parantsolá azért hogy keresnék mindenütt, kit megtalál
nak edgy ágy alatt, mondván: [Itt vagyon edgy üres erszény, de
lásd-meg ha ezé az jobbik erszény? Ki monda: Hadd lássam ha
az én el-mettzet erszényem, az-is volt. Immár Fortunátus azon fél
vala, hogy talám elvesztette volna erejét, nem-is mere nyilván
beléje nyúlni, mert félt hogy annak mivoltát meg-tudnák, és miatta
életét-is el-vesztené. Fortunátus ismét le-feküvén, tsak lassan
alattomban az Paplan alatt meg-nyita, és azon erővel találá, kin
igen őrüle, mind-az-által az nap az ágyban marada. Leopoldus
őtet vigasztalván monda: Uram ne hadd-el ennyire magadat,
hiszem még elég egyéb javaink vannak, és azokat el-adván, még-is
az te hazádban tégedet haza viszünk. Mert Leopoldus véli vala,
hogy nagy gazdag ember volna hazájában, kinek efféle aprólék
károtska nem fogna ártani. De Fortunatus nagy nehezen monda
néki: Az ki jószágát el-veszti, eszét-is el-veszti, de az böltsesseget
az gazdagságnál job volna választani, erőt egésseget, szépségét, és
hoszszú életet senkitől el nem lophatni, ezek után halgata. De
Leopoldus nem érti vala ez beszédeket, de mind addiglan szollá
néki, hogy ötet ismét fel-élegeté. Ki ismét vigada, és parantsolá
az szolgáknak, hogy étszakára elegedendo gyertyát vennének, és
ki ki mezítelen fegyverét melléje tévén, többé meg ne fosztatnának.
Fortunátus ismét az erszénynek el-mettzet sziait őszve-kotözvén
erossen, olly hellyre koté, hogy azt senki el ne lophatná. Más nap
reggel fel-kelvén mene az Sz. Sophia templomába, melyben vala
edgy szép Kápolnátska, és az papoknak ott ada két forintot, hogy
edgy prédikátziot tennének és az Te Deum laudamus-is elmonda
nák. Az prédikátzio után ismét mene az piatzra, és parantsolá az.
szolgáknak, hogy ebédet készíttetnének, Leopoldus|nak is pénzt 47
G
ada, és monda: Eredgy-el, és végy jó új satskokat, és én-is elmégyek az tserélokhőz, és pénzt hozok tolók, mert semmi örömem
nem lehet pénz-nélkül. Leopoldus azonnal hoza öt erős satskokat,
az Fortunatus edgyik satskoban tön száz aranyakat és adá Lepoldusnak, és hagyá, hogy mindenekre gongya lenne, és ha az el
fogyna többet adna néki. Az után ada az 8 szolgainak edgy-edgy
satskot és tiz aranyakat belé, és hagyá, hogy vígan laknának, de
úgy hogy magokra is azonban gondot viselnének, hogy úgy ne
járnának mint az előtt. Fortunátus utollyára tön az ötödik satsko
ban négy száz aranyakat, és elkülde az gazdáért és monda: Az
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mint az előtt te veled beszéltem, ha oly jámbor embernek házas
ságra menendő leánya volna én azt el-házasitanam. Monda az
gazda: En többet tudok edgynél, de én tsak edgyet hozok ide az ö
leányával, hogy meg-lássad őket.
Az gazda el-menvén az jámbor emberhez, és monda; hogy
ott ö nála edgy igen gazdag vendég volna, ki miképpen akarná az
ö leányát el-házasitani, annak-okáért menne el véle, úgy véli hogy
az ö dolga nem lenne heában.
Miképpen Fortunátus edgy szegény embernek leányát el-liázasítván,
melynek ajándékozó, osztán négy száz aranyakat.

Az leánynak attya asztalos edgyügyu és paraszt ember vala,
ki monda: En az én leányomat sohová nem viszem; mertaztalám
tsak parázna életre kivánná ötet, és azért edgy rósz szoknyát vetne
néki, ha az én lányommal valami jót akar tselekedni, ide hozzám
el-jöhet, kinn az gazda igen boszszonkodék, és meg-mondá Fortu
natusnak, de Ö monda: Vigy oda engemet ahoz az emberhez, és
el-vivén Leopoldust-is véle, ménének az embernek házához, és
monda: ügy értettem, hogy te néked edgy leányod vagyon, melly
már házasságra menendő, hadd jöjőn élőmben az an|nya-is ö véle.
Monda az ember: Miért kívánod? Monda ismét Fortunátus : Engedd
ide jöni, mert nem lészen szerentsétlen. Az ember elő-hiván mind
feleseget és leányát, és elő jővén nagy szemérmetesen, az leány
az annya megé álván, hogy az ö rongyosságát jól ne nézhetné.
Fortunátus szollá, hogy az szép leány elöállana, és kérdé az attyától mennyi idős lehetne? Ki monda: Húbz esztendős. Az Fortuna
tus pedig monda; hogy miért hadtátok ennyire el-aggani, és férjnek
nem adtátok; Az annya nem szollá edgyet-is, de az attya monda:
Még hat esztendőkkel ez előtt arra való vala, de nem volt módunk
benne. Monda Fortunatus: lm ha tudnátok hozzá illendő szeretőt
én ki-házasitanám. Felele az annya : Edgynehanyakat tudnék, im
tsak az szomszédunknak-is fia, ki kedvelli ötet, volna tsak valami
érteketskéje az nem hadná ötet. Fortunátus kérdé az leánytól:
Mint tettzik tenéked az szomszéd fia ? En né válogathatok benne,
hanem az én atyám és anyám akarattya légyen. Monda az annya:
Uram, jól tudom, hogy ötet igen kedvelli, és igen örömest-is ha
módgya volna benne, el-venné. Fortunatus azonnal külde az
ifimért, hogy el-jöne, elö-vövé az ö erszényét, az mellyben ö az
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négy száz aranyakat bétette vala, és ki-tölté azokat az asztalra
eleibe, és monda: Akaródé ezt az leánt el-vennie, te-is szép leány
ezt az iffiat? Imé én ezt az kevés pénzt tinéktek akarom ajándé
kozni. Az iffiu felele: Ha nem tréfálna, mert ö véle megelégedett
volna. Akkoron Fortunátus külde Papért, és gyorsan összve-adatá
őket. Ezt látván az gazda, rajta igen megbusula, hogy ö arra az
satskora, mellyben az négy száz arany vala, hogy nem akadott
volt, noha ő minden turbájokat meg-kereste vala, és boszszonkodván gondolá ha az Császár udvarába fognak menni, az ő gyertyájokat megfúrván vizet tőltők-bé, és osztán bé-ragasztom, kit meg
is tselekedék. No immár hogy az szegény dolga jól volna, és az
Császári pompa nézesere-is ismét elmentenek volna, gondolá az
gazda, hogy az immár nem tartana tovább, hanem elvégzödnék, és
Fortunátus is ott nem sokáig fogna maradni, és néki-is nem kellene
késni, azon éjeire reá| vővé magát hogy az ő vendégét meg-károsi- 49
taná. Arra nézve azon estve legjobb bort ada nékiek, és keményen | G2a
itatá őket, ő maga-is vígan lakván vélek, vélvén hogy jól fognának
alunni utánna, de hogy immár le-akarnának fekünni, az szokás
szerint ismét meg-gyujtogaták az gyertyákat.
Miképpen ez hitetlen gazda etszaka az kantorában be-menvén, kit
Leopoldus meg-öle.

Azon éjei az gazda nem aluszik vala, sőt inkáb mind azon
gondolkodek miképpen az ő akarattyát meg-tellyesithesse, és mi
dőn már látná hogy az gyertya az viz miat el-alunnék, meg-int az
lyukon be-buvék, és mene Leopoldushoz, és kezde feje alatt keres
kedni, de még nem aluszik vala Leopoldus, annak pedip vala igen
jó éles fegyvere az paplan alatt, az gazdát nagy hirtelenseggel
meg ragadván, úgy tsapá nyakba, hogy mindgyárást meg-halván
az főidre le-esek. Leopoldus azonnal kiálta az szolgákra harago
san, s monda: Miért hogy ti az világot ki oltattátok ? Az kik erőssen szabodván hogy ők nem tselekedték volna. Monda Leopoldus:
Mennyen-el edgyitek, és hozzon hamar világot, az többi pediglen
ott állanak vala az ajtóban mezítelen fegyverekkel, és ki nem
eresztenek vala senkit-is, az edgyik pedig hamar hozván gyertya
világot, ki monda: Tegyétek-bé hamar az ajtót, hogy az lopó ki
ne fusson, és kezdék keresni, és meg-találák az gazdát meg-sebesedett nyakkal halva fekvén az Leopoldus ágyánál. Fortunatus
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ezt halván, igen meg-ijede, hogy életében edgyszer jobban meg
nem ijedt volt, és monda : Oh; bár Constantinápolban soha ne jö
hettem volna, mert az tsak kitsiny dolog volna, ha csak jószágun
kat vesztenök-el, de mi mostan életűnket-is elvesztettük, és monda
Leopoldusnak: 0 jaj melly igen gonosz dolgot tselekedtél, hogy
az gazdát megölted. Monda Leopoldus: Éjei lévén én nem tudtam
50 kit találtam, mert én lopohoz tsaptam, az ki az én | fejem alatt
] G 2Z
kereskedett, ki az elótt-is minket meg-lopott, én azt találtam, és
ha meg-bizonyittyuk, miért kellene félnünk. Monda Fortunatus:
Mert mi azt meg-nem bizonyithattyuk, hogy a gazda lopó volt, és
az mi pénzünk nem fog használni. Fortunátus ismét igy gondol
kodik vala magában; vajha énnékem edgy jó barátom volna, az
kire az én erszényemet bizhatnám, és annak mivoltát meg-mondhatnám, és mikoron mi az fogságban lészünk, és meg-beszélnök
mi formán lőtt ez, nétalántám az Biró attul az jó baráttyátul mi
érettünk nagy summa pénzt el-venne, de viszontag azt gondol
ván, kinek én azt edgyszer adnám, az soha viszsza nem adná,
sőt inkáb az Bírónak tanátslaná, hogy az gyilkosság meg-büntettessek.
Akkor Leopoldus látá, hogy az 8 Ura és a Szolgák-is igen
el ijedtek volna, monda: hogy miért illy lágy szivüek volnának,,
mert ez dolog meg-lött, és ez lopót ezzel meg nem elevenithettyük,
hanem járjunk okossággal, és a dolgon által-mehetünk. Fortuná
tus monda, hogy 8 ebben semmi tanátsot nem tudna adni, hanem
tsak azon gondolkodik hogy az b81tseseget magának nem válasz
totta, de monda Leopoldusnak: Ha te tudtz valamit, lássad, mert
most igen kévántatik. Monda Leopoldus: Fogadgyátok-meg tehát,
és mivellyétek azt az mit mondok, és életünket s’ jószágunkat
minden tartoztatás nélkül innen ki-mentem; ők pedig igen megSrülének az Leopoldus mondásán.

Miképpen Leopoldus az meg-holt gazdát az Istállónál edgy kútban
vetette vala.
Monda akkor nékik Leopoldus: No hát legyetek vesztegsegben, és edgyik se szollyon semmit-is, rejtsétek-el még az gyertya
világot-is; és vóvé az meg-hólt gazdát hátára, és vivé 8tet az Istálló
megé, az holott vala edgy mély kút, mellyben otet bé-veté, az viz
51
pedig
benne anyira mély vala, hogy abból semmi módon | ki nem
] G 3a
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látzhatott, az pedig szintén éj-félkor lévén, hogy senki nem hal
lotta sem nem látta, és viszontag méné Fortunátushoz s monda:
En immár bennünket az lopótul meg-szabaditottam, de immár
legyetek vigan. Monda ismét az szolgáknak: Mennyetek az lovak
hoz és készítsétek el azokat, és kezdgyetek énekeket az szép aszszonyokról, senki komor kedvűn ne láttassek, mert mihelt virradni
fog, midgyárt fel-üllyünk, és még hat óráig jó meszsze mehetünk.
Fortunátus ez beszédeken igen vigada, és midőn már készen vol
nának, hozzájok hivák az gazda szolgáit és szolgálóit, és kőidének
malosáért,71) és mindeniket igen meg-részegiték és az után mindeniknek edgy-egy aranyat ada, kik mindnyájan igen vigan voltannk. Monda Leopoldus: Abban az remensegben vagyok, hogy
edgy holnap múlva ismét ide jövünk, akkor jobban fogunk vigadozni. Fortunátus-is monda az szolgáknak és szolgálóknak: Mondgyátok-meg az gazdának és az gazda-aszszonynak, örömest nékiek
is vittem volna az malosában az ágyhoz, de azt gondolám hogy ők
szépen ketten nyugodnának. Es több illven tréfalodo beszédekkel
fel-ülének és el-menének nagy sietséggel tőrök ország felé, és hogy
érkezének tőrök országban, edgy Kanoffa nevű városban, mellyben
törők Császárnak vala edgy tiszt-viselő embere, mellynek hagyva
vala, hogy ha valamely szarándokok avagy keresztyén kereskedő
emberek az Országon által-mennének, azokat kisertesse-el, kit
Leopoldus jól tudott, és mihelt oda érkeztek, ő azontúl ahoz az
tiszt-viselő emberhez el-mene, és monda: Mi hatan szarándokok
vagyunk, és kévánunk el-kiserést, és tolmátsot-is. Ki monda: En
tinéktek elégedendő kiserőt adok, ‘de minden embertől 4. aranya
kat kívánok, az én szolgáimnak pedig egy napra edgy aranyat és
költségét is, mellyeket meg-igére néki.72) Es igy által-menvén
Törők országon, jutának Oláh Országban, mellyben uralkodik vala
Tracola Vajda, az után Boszna országban, Boszniából Horvát
országban, Horvát országból Dalmáciába, Dalmáciából Magyar
országban, onnat Lengyel országban, onnan Dánia országban, és
igy az több országokon-is által menvén jutának Velenczében. |
52
Es midőn már ő Velenczebe volna, örvendeze és gondollya | G 3/>
vala, hogy ott sok gazdag ember volna, és ő is merné már magát
mutogatni hogy pénze elegendő vagyon, és kezde tudakozni drága
kintseket, és sokakat vivének néki, az mellyek pedig ö néki tetzenek vala meg-vövé őket, kikből az Velencziek nagy summa pénzt
ámítanak, és felette igen meg-bötsülteték ott Fortunatus. Es azt
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jól tudta, hogy mikoron ö Famagustábol eljött volna miképpen az
ö attyát Theodorust és annyát Gratianát igen nagy szegénységben
hadta volna, azért hagya magának igen szép ruhákat tsináltatni,
sok házi ezközt-is vévén, és úgy osztán edgy Gályára fel-szegődvén, eveze Czypria Országban, és nagy szerentsesen mene Famagustaban. Akkor immár tizen-öt esztendeje lévén, hogy othon nem
vala, és hogy már az Városban érkeznék, meg-jelenték néki, hogy
már az ö attya és annya meg-hóltanak volna, kinn ö igen megszomorodék. Es vön ott ö magának egy nagy házat, mellyben ö
minden ezközeit bé-rakatá, és töb szolgát, szolgálókat-is fogada.
Kinek állapottyán sokan tsudálkoztak.
Miképpen Fortunatus viszont Czypria Országban menvén, magának
edgy igen nagy és szép házat épittete.

Es midőn ő már Famagustában volna, meg-vővé ott az attya
háza-felét, és több házakat-is hozzája, az ö házát pedig épittetémeg szép tornátzokkal, más országban látót szép formára. Es az
Tornátz mellett edgy szép Templomot-is épittete, az Templö körül
pedig épittete 13. házakat, ott ő nagy Apatursagot szerze, és tizen
két Papokat szállita belé, hogy azok untalan ott olvassanak és
énekellyenek, és praebendakat-is rendelvén, az Apaturoknak há
rom száz aranyakat, és minden Papnak esztendőnként százat,
ugyan abban az Templomban két igen drágalátos temetö-hellye53 ket tsináltata, és attyát annyát ki-ásatván, edgyikében téteté, az
—G 4ű
másikat pedig hogy ö néki és maradékinak legyen. Es hogy immár
egészlen el-készülne, gondolá hogy igen bötsületes dolog volna, ha
feleseget hozna belé magának. Es az hir ki-menvén, örülnek vala
rajta, mert ki-ki leányát szépet fel-ékesítvén, vélvén hogy ö nékie
birnék. Es ekképpen sok leány meg-ruháztatott vala az reménsegért. De nem meszsze Famagustatul lakik vala edgy Gróf, kinek
vala három szép leanya, kik igen szépek valának, az Király annak
tanátslá, hog Fortunátusnak adná edgyikét. Az Gróf az mi illeti
nem felettéb gazdag vala, de még is igy szollá: Felseges Uram, ha
ö az én leányim közzül edgyet kívánná is, vallyon miképpen
ditsérhetnéd ötet énnékem ? mert ö néki sem Jobbágya sem Jó
szága nintsen, noha sok pénze volt; de tudhadd Uram az épületre
sokat el-költhetett, az kinek semmi hasznát nem veheti, és az többit-is könnyen el-kőltheti mellett^, az attya is minémü szegény
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ember vala. Az Király felele az Grófnak; En igy értettem azoktól,
az kik ugyan szemekkel látták, hogy ő néki sok szép és drágalátos
kintsei vadnak, úgy annyira hogy edgy Gróf Jószágát rajta megvehetné, és még tsak áruban-is edgyet-is nem bocsátott benne,
mennyi Országot ő által járt, még magam is azt tartanám felőle,
ha ö ennyi épületet véghez nem vitt volna, és nagy ajándékokkal-is
meg nem ajándékozta volna, és azokat bizonyos rend-tartásokszerént sok jó jövedelmekkel el nem szerzett volna örökösül, én
sem tanátslanám. De Fortunátus én nékem igen tetzik, és akar
nám ha ö Nemes Nemből valót venne, de ha parasztot, magam-is
neheztelném, hogy nemtelen illyen tornátzot lakna. Ezeket halván
az Gróf, hogy az Királynak Fortunatus igen tettzik, monda: Ke
gyelmes Uram, én az te beszédedből jól vészem eszemben, az te
kedved tsak ez, hogy Fortunatusnak adnám az én leányimnak
edgyikét, az te hatalmadban vagyon mind életem és jószágom. Ezt
halván az Király, monda az Grófnak : Küldgy el az te leányidért, és
fel-ékesgettetvén szépen hozasd ide őket, én-is segítségedre lészek
mindenekben. Az Gróf Nimian az Király jó akarattyát igen köszön
vén, és térdet fejet hajtván, monda: Vala|mint az Királynak tet 54
tzenék, de az ö akarattya-is az volna; és butsut vévén az Királytól, | G 46
haza méné az ó felesegéhez, és mindeneket meg-monda nékie,
hogy mitsoda dolgok volt nékik az Királlyal, mellyek ez Grófné nak igen tettzének, és engede az Ura akarattyának; el-készitvén
pedig az ő leányit, botsáta vélek el Hofmesternéket és szolgákat
s’ szolgálókat, az mint illyen nemhez illik, és ménének az Király
udvarában, kik tisztessegesen fogadtatának. Az Király pedig men
ten külde bőtsületesen Fortunátusért, hogy hozzája jőne, de azok
meg sem mondák mi okon, noha azt jól tudta hogy ö néki kegyel
mes Királlyá volna, és el-menvén az Királyhoz, kedvesen fogadtaték.
Akkor monda az Király: Fortunatus, tudom hogy én tőlem
halgatz, és az mit tenéked parantsolok meg fogadod, mert tudod
hogy jódat akarom. Azt jól tudom pedig minémü drágalátos tem
plomot és házat éppitettél, és hogy immár kedved volna az házasságra-is, és felek azon hogy te ollyat ne vennél, az kit én nem ked
vellenék; én azért gondott viselvén reád, tenéked mostan olly fe
leseged adok, ki által te és az te maradékit örökké bőtsültetnek.
Monda Fortunatus: Kegyelmes Uram, igaz, hogy szándéko
zom feleseget venni, de mint hogy eszemben vévén hogy az te Ki-
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rályi kegyelmességed vigyáz én reám, tehát nem szükség azon feletteb törekednem, mert minden bizodalmám tsak az te Királyi ke
gyelmedben vagyon. Az Király hogy az Fortunatus beszédeit hal
laná, és az gróf Nimian-is hogy az 8 leányit már hatalmában adta
volna, ezt gondolá; Énnékem itt immár jó módom vagyon az há
zasság meg-szerzésében, monda Fortunatnsnak : Vagyon énnékem
három szép leányom, és Mind az három egy atyátul s anyátul, de
Gróf nemb81 valók, az Sregbig pedig 18. esztendős, annak Gemiana
neve. Második pedig 17. esztendős, és annak Marsepia neve. Es az
harmadik 13. esztendős, annka neve Cassandra, az három közzül
válasz magadnak edgyet, és akaratodra hagyom, ha mindeniket
55 meg-akarod-is látni személyek-szerént egyszer s’ mind. |
| H la
Az Fortunátus pedig nem gondolkodók sokáig, hanem monda:
Kegyelmes Uram, mint-hogy szabad akaratomra hadtad, tehát azt
akarom hogy ide elő-álván edgyszer s' mind lássam 8ket, és külön
kül8n beszédeket halhassam.
Monda az Király Fortunátusnak: Az te akaratod ezennel meglészen, és azonnal izene az Királynénak hogy mindgyárt az leány
aszszonyokat fel-ékesitené, mert 8 néki kedve volna az hozzájok
való menetelre, és edgy vendéget-is vinne magával. Az Királyné
pedig nagy szorgalmatoson meg-tselekedé, mert eszében vövé az
dolgot.
Es midőn az Király gondolná hogy már ideje volna, el-vivé
magával az Fortunátust. Monda pedig az Fortunatus: Kegyelmes
Uram, ha Felseged ellen nem volna, engednéd-meg az én régi szolgámat-is velünk eljüni. Az Király pedig meg-engedvén néki, bévivé, Leopoldust-is, az nagy 8reg embert magával, és bé-jutván az
fraucimerben,73) ott mindgyárt fel-kele az Királyné és az leányokis, és fogadák az Királyt az vendéggel edgyütt nagy deli térd-hajtásokkal, és legottan az Király le-üle, de az Fortunatus menten mel
lette tsak meg-állapék.

Miképpen az Király Fortunatnsnak három szép leányokat eleibe állat
ván, az kik szepek és edgyek-is valának, kik kőzzul magának az legkissebbiket feleségül el-választó.

Akkoron monda az Király: JSjenek el8 az három leányok;
Gemiána, Marsepia és Cassandra, az kik mindgyárást fel-kelének,
és ménének által az Palotán, és minek-elötte az Király eleibe jutná-
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nak, nagy tisztességet tévén, térdet-fejet hajtanak, az mint hozzá
juk illik vala. Az Király szollá az őregbiknek s’ monda: Gemiana,
mond meg nékem, hol maradnál inkáb, az Királynénálé, | avagy az
Gróf Nimián atyádnál, avagy anyádnál? Felele az: Kegyelmes |
Uram, nékem nem illik ez kérdésre vólta-képpen meg-felelnem;
hanem tsak azt mondom, hogy valamellyeket felseged és az én
atyám párántsolni fogja, azoknak engedek.
Monda az másodiknak-is: Marsepia, mond-meg hát te énné
kem mellyiket választanád inkáb ? Felele az és monda: Kegyelmes
Uram, ez kérdésre nem illik énnékem semmi olly feleletet adnom,
mert én mind az kettőnek helt adok.
Monda az Király utolszor az harmadiknak-is: Cassandra,
mond-meg te énnékem, ha mostan itt valami szép tántz az mi piatzunkon Fejedelmekből és fő Urakból, avagy sok szép Gróf és
Nemes aszszonyokbol és leányokból állana, és edgyike mondaná:
Édes leányom mennj-el az táutzban, az másik pediglen mondaná,
ne menny, immár itt mellyiknek parantsolattyát fogadnád ? Pelele
az Cassandra: Kegyelmes.Uram, Felseged az jól tudgya hogy én
még iffiú vagyok, de én még is mindeniket valami jó okossággal
tsak el-hálolnám,74) és még tsak feleleletet-is nem adnék reá, mert
ha én edgyik helyett az másikat választanám, tehát edgyiket ha
raggal kellene illetnem, az kit én nem örömest tselekedném.
Monda az Király: De ha az edgyiknek meg-kellene lenni ?
Felele Cassandra: En akkor kérnék egész esztendeiglen arra való
gondolkodást, és úgy adnék osztán feleletet néki. Es igy ezzel az
Király ötet el-hagyá, és nem-is kérdezé tovább.
Midőn már az Király el-butsuznék az Királynétól és az több
Fraucimerektöl, el-mene viszont az ö Palotájában, és követé ötet
Fortunatus Leopoldussal, és mikoron az Király kamorájában bémentenek volna, monda az Király Fortunátusnak: lm az te kévánsagod-szerent mind az három leányokat láttad, és beszédeket-is
halgattad, és én többet tselekedtem hogy sem mint magad kévántad, és imé láttad őket ott állani, s járni, sokáig vagy hoszszan beszélleni, no azért mostan immár gondold-el magadban, mellyik
tetszik leginkább néked? Felele Fortunatus: Kegyelmes Uram, én
nékem mind az három tettzik, úgy annyira, hogy nem tudha|-tom
|
mellyiket kellene választanom azok közzül, hanem én várok az te
Királyi Felségedtől, de én magam-is edgy kitsiny ideig az én hu
szolgámmal Leopoldussal tanátskozom róla. Az Király monda:

56
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Meg-engedtetett. Es ekképpen ketten ménének edgy rejtek-helyben
félfelé.75)
Fortunatus monda Leopoldusnak : lm te-is látád azt az há
rom leányokat, mint szinte én magam, és azt jól tudod hogy senki
nem lehet olly okos maga dolgában, hogy még-is mástul tanátsot
ne kérdene. En azért kérlek tégedet, hogy énnékem mostan tanátsod adgy, mint magadnak pedig ollyat? Leopoldus azon igen meg
busula, hogy ötet olly nagy kéréssel kérné; s monda: Uram, ez
dologban nintsen én nékem módom hogy tanátsot adgyak, hanem
tsak magadra hagyom.
Monda Fortunatus: Azt én mind jól tudom, hogy tsak én
magamnak vészek feleseget, és nem másnak; de én ezt akarnám
hogy te énnékem ez dolog-ban minden szibéli titkodat ki-nyilatkoztatnád. Az Leopoldus pedig ez dologhoz nem örömest szollá,
mert azon fél vala, ha ö ollyat találna ditsirni; az ki ö néki nem
tettzenék, netalám azáltal nála való bötsuletit is el-vesztené, ki
mind-az-által monda: Uram énnékem mind az három tettzik, az
mint meg-szemléltem őket, az ö tekintetek és személyek-szerént,
úgy tettzik énnékem hogy ők edgyek lehetnek, és az ő tekintetek-is
semmi ollyast az ki hűség ellen való volna nem mutat. Fortunatus
monda: De ugyan inkáb mellyiket tanátslanád énnékem ? Felele
Leopoldus: En nem akarom előszszőr el-választani; de végy kré
tát kezedben, és irj ott felőled az asztalnak szegeletire, és én-is
erre az szegeletre fogok Írnia. Az Fortunátusnak ez igen tettzék,
és ekképpen mindenik ír vala az maga szegeletin választ. Es hogy
már meg-irták volna, mind az ketten az Cassandrát Írták vala le.
Ezen igen meg-őrüle Fortunatus, hogy az Leopoldusnak-is az
tettzenék az ki ö néki; de az Leopoldus kétszerte inkáb vigada
58 azon, hogy ő néki-is az találkozott szivébe lenni, melly az ö Urá
| H 2/nnak kedvébe vala. Es midőn már ketten ez dolgon meg|-edgyesedtenek76) volna, viszontag mene Fortunatus az Királyhoz, és
monda: Kegyelmes Uram, mint-hogy énnékem felseged szabad
választást engedett, kit én felségednek igyekezem meg-szolgálni.
Ez immár azért az én kévánságom, hogy énnékem az Cassandrát
adgyad. Monda az király, tellyék-bé az te kedved. Akkor mindgyart elkülde az Királynéért, hogy hozzája jővén az Cassandrát
véle el-hozná.
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Miképpen Cassandra Fortunatussal őszve-adattaték.

Akkoron el-j3ve az Királyné, és el hozá véle az Cissandrat,
és külde menten az maga Káplánnyáért, és hagyá okét őszve-adni
azonnal, kihez mind-azon által az Cassandranak nem vala kedve,
hogy úgy attya és annya hire-nélkül férhez menne. Es midőn ők
már igy ozve-adattattak volna, azonban az tőb aszszonyok és leányok-is el-jutának, és az meny-aszszonynak nénnyei-is, kik szerentsézik vala az meny-aszszonyt, de az ő két nénnyei sirnak vala.
Fortunatus kérdé tőlük, hogy amazok miért volnának illy szomo
rúak ? Azok pedig feleiének néki, hogy ezek az meny-aszszonnak
nénnyei volnának, és o azonnal mene hozzájok, és vigasztallya, vala
őket mondván: Ne szomorkodgyatok, mert imhol ezentől azti szo
morúságok örömre fog válni, 8 pedig azonnal külde kintsért Tamagustában, mellyet VelenczébSl hozot vala, és ajándékokat osz
togatván először az Királynak és Királynénak, az után az menyaszszonynak és az 8 nénnyeinek, és végezetre meg-ajándékozá az
aszszonyokat és leányaszszonyokat-is, valakik voltának az Királyné
fraucimerében, mellyet nagy köszönettel fogadának minnyájan. Es
ezeknek utánna külde az Király az Nimian Grófért és Grofneért.
Fortunatus ezt halván, ottan ö-is fel-készitvén Leopoldust, és ada
néki ezer aranyakat, hogy azokat az Grofnénak oda jutván Síében
töltse, és 8 néki ezt mondván: Imé | az te leányodnak férje ezek 59
kel tégedet meg-ajándékoz, ezt pedig tsak azért tselekvé, hogy job | H 3a
kedvel j3ne az lakodalomban.
Akkor az Grófné igen fél-kedvü77) vala, hogy az Fortunatus
az leg-kissebbik leányát vőtte volna el, mert azt 8 maga-is leg-inkáb szereti vala; de osztán hogy Leoboldus az ezer aranyakat
az ölében töltötte volna, el-hagyá az kedvetlenseget, és tsak hamar
néki készüle az Gróffal edgyütt nagy tisztesseggel, és jól fel-ékesittetett udvari néppel, kotsikkal, és az mi az bötsülethez tartózandó
volna. Es el-menének az Királyhoz, kiket mindnyájan nagy bötsülettel fogának. Akkor az Gróf Nimian monda az Grofnénak: Mi itt
már töbször-is voltunk, de illyen nagy bőtsülettel soha nem Rette
nek bennünket, vallyon tsak mostan lészené az Király ily kegyel
mes hozzánk? Es midőn már mindnyájan jelen volnának, monda
az Király Fortunatusnak: Imé én meg-készittetem az lakodalmat,
és úgy akarom hogy itt légyen meg. Monda Fortunatus: Kegyel
mes Uram, engedd inkáb énnekem Famagustában az én új-házam8
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nál az lakodalmat meg-késziteni, mellyet még meg né áldattattam,
és semmi némü öröm még abban nem tartatott. Az Király monda :
En tsak azért akarom vala tselekednie, hogy az Nimian Grófnak
és tenéked-is hasznotokra lenne. Felele Fortunatus: En semmi
költségemet nem szánom, sőt inkáb felette kérem az te Királyi fel
ségedet, hogy maga személye szerint az Királynéval, és egész udva
rod népével edgyütt Famagustában jelen légy, ha szintén felséged
nek és azoknak-is kik te veled lésznek, érdemek-szerént való bötsülettel nem lehetnék-is mind-az-által az én tehetsegemmel azon
igyekezem, hogy nem fog senki szűkölködnie.
Miképpen az Király az Királynéval edgyütt az szép Cassandrát For
tunatusnak haza vivén, nagy tisztesseggel nékik lakodalmakat-is végben-vivék.ls)

Es az Király midőn azokat hallotta volna, mellyeket Fortu
nátus szóllana, monda néki: Légyen az te akaratod, menny-el, és
készüly hozzá, és én-is az Királynéval utánnad megyek, és elvi
60 szem tenéked az meny-aszszonyt, és az töb vendéget-is velem. |
| H 31Fortunátus ezen igen örüle, és kőszöné az Királynak, s monda: Ne
maradgy tehát sokáig hon, mert harmad napig mindenek el-készülnek, és ö-is ekképpen sietséggel mene Famagustában, és mindene
ket el-készite. Akkor hogy el-jutna az Király az sok vendéggel, tisztessegesen Fortunatustol fo^adtatek. Es az lakodalom napján lőnek
mindenek nagy pompáson és bőtsületesen, mellyeket az Grófné
szemlélvén, vigada rajta. Es más napon reggel Fortunátus jegy
ruháért, (mert hirtelenseggel nem készülhetett vala hozzá) ada az
ö mátkájának öt ezer aranyakat. Az Király monda; Sok tudom mit
kellyen tselekedni; Imé az Ligorniai Grófnak most nagy szükségé
vagyon pénzre, kinek vagyon edgy Vára és Városa három mélföldnyire innen, kit Lorganubénak neveznek, azokat meg-vegyük
ö tőle minden jószágostul és jobbágyostul minden hozzá tartozók
kal egyetemben. Akkoron küldének mindgyárást azért az Grófért,
és meg-vövék tőle az Várat az Várossal edgyütt, úgy mint hét ezer
aranyokon. Es ekképpen ott az Király élőt minden szabadságával
edgyütt Cassandrának vallá, illyen módón, hogy soha senki annak
igazságát és szabadságát ö rajta ne keresné. Ezek midőn mind
meg lettenek volna, igen őrvendeze az Grófné, és az után az háládásra mene az Templomban. Es mikoron az Temblombéli szolgá-
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lat már meg-lőtt volna, mene az Király az Vő-legénnyel és az
meny-aszszonnyal viszont az Palotában és azonnal ebédhez
ülvén.
Miképpen Fortunátus az Királynak és Királynénak akarattyokra
három fő jókat ada ki, kiért az Urak s Vitézlő renden valók és
61
Nemessek harmad napiglan bajt-vinának. |

| H 4a

Hogy akkor már vigan lakának, gondolkodók Fortunátus, ő
hogy valami vigaságot szerzene, mellyen az Király és az Királyné
időt tőltvén vigadnának, és ada-ki három fő jókat. Az első jó vala
pedig hat száz aranyakat érő, kiért az Uraknak, Vitézlőknek, és
Nemesseknek kelett őklelni, úgy hogy az ki magát jobban és erős
sebben forgatná azé lenne ez jutalom. Másikat pedig tőtt vala fel
négy száz arany érőnyit, ezért pedig kelltt ökleni tsak az Város
bélieknek úgy mint harmad napiglan, és az leggyőzedelmesbik veszi
vala-el ez szép jutalmat. Viszont harmadikat fel-tön két száz arany
érőnyieket, és azért kellett őklelni mind az Urak, Nemessek és
Városbéli lovagosoknak egész harmad napiglan, és akkor-is az ki
leg-jobban viseli vala magát, ez drága szép nyereseg azé lészen
vala, nohg ki-ki azon igyekezik vala, hogy el-nyerhesse. Es ekkép
pen minden napon három órákig hogy ütköznének, annak-utánna
osztán tánczolván ettenek és ittanak.
Illy szép vigaságos játék két egész hétig tartaték, akkor az
Király-is már továb nem akara maradni, és mihelt el-indula, az
többi-is minnyájan el-menének véle, noha Fortunátus még továb
akarja vala hogy ott mulattak volna, leg-kivált-képpen az ipát és
napát, de ők sem akarának maradni, mert látták ez nagy költségét.
Es midőn már az Király el menne, az Fortunátus-is jó meszsze
el-kiseré, és igen köszőné néki hogy ötet meg nem utálta, hanem
inkáb meg-bötsülte volna, és az ő lakodalmában el-jőt volna. Es
igy nagy alázatossan el-butsuzék mind az Királytól Királynétól,
az Gróf Nimiantol s’ Grofnétol és az egész néptől, és kinek-kinek
meg-kőszőnvén, hogy az ö tisztessége napjára hozzája jöttek volna,
•és igy viszont viszsza-fordula az ő szép Cassandrajához.
Mikoron már az idegen nép mint el-oszlott volna, meg-int
újobban kezde más lakodalmat készíttetni, és hivatá-el az Város
bélieket, kikkel felette igen vigada majd edgy egész hétig, az ki
-áltál ő magának az Városbélieknél nagy jó akaratot és barátságot
8*
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szerze. Es midőn már ez jó lakásnak-is vége szakadna, monda
62 Leopoldusnak: Jo barátom, ad értésemre mi légyen az te akara|| H 4/

'tod, im én tenéked ez háromban választani engedek, és valamellyiked kedvelted ezek kozzül, válaszd el magadnak, és megadattatik. Ha hazádba akarsz menni, imé négy szolgákat adok
melléd, kik tégedet tisztessegesen hazádba kisernek, és akkoron
tenéked annyit adok, hogy te mind éltig meg-éred véle. Avagy ha
itt Famagústában akarsz maradni, én te néked edgy házat vészek,
és adok hozzája annyit, hogy te midenkor három szolgákat és há
rom szolgálókat tarthatz, kik tégedet szolgállyanak, hogy semmi
ben meg ne fogyatkozzál. Avagy akarszé itt én nálam maradni, és
az mi tenéked szükséges lészen, mindenek mint szintén én ma
gamnak úgy meg-lésznek, azért ezek kozzül válaszd-el edgyiket.
Leopoldus igen köszöné 8 néki ez bőtsületes jó akaratot, mellyet
ő eleibe adott vala, és monda: Énnékem már nem illő hazámban
mennem, mert immár igen vén és erő télén vagyok, és együld valaholott az útban nétalámtám meg-halnék; és ha szintén hazám
ban igyefctfném-is, jút eszemben az Hiberniai Ország, az holott
igen rósz vándorlani, mert sem bor sem gyümőlts nem szokot ter
mem ott, mellyen nékem által-kellene mennem, és igy én immár
itt meg szoktam, és nétalám tsak hamar is meg-halok.
Hogy pedig én te nálad tellyesseggel kévánhatnám lakáso
mat, nem; mert én immár vén vagyok, és az vén emberek nem
mindenkor kedvesek az iffiak előtt, noha tihozzátok afféléből nem
gyanakodom; mind-az-által én ezt választanám magamnak, ha
nem lenne ellened, hogy énnékem az te nálad való lakásomat en
gednéd, mig élnék ez világon, és az én életem hadd végeződnék
itt el. Az Fortunatus pedig ezt megigéré néki, és miglen 8 élt tanátsával élt, vön pedig házat néki, és szolgákat és szolgálókat is
fogada, annak felette száz aranyat ada minden hóra néki. Az Leo
poldus pedig igen orüle, hogy többé 8 nékie nem kellene udvarlania, hanem tsak alá s’ fel-járván ennék és innék, és minden nap
az templomban menne, Es mikoron már Leopoldus illy jól élne
mint edgy fél esztendeig, edgykor meg-betegedék nagy halálos be
63 tegséggel, akkor mindenüvé Doctorért és Orvosokért küldő|zének,
| I la de edgyik-is nem használhata néki, és meg-hala az szegény Leo
poldus, mellyen Fortunatus igen kesereg vala., kit szépen és tisz
tesseggesen el-temettete az maga templomában, mellyet maga éppittetett vala.
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Miképpen Fortunatusnak edgy fiú magzattya szűlettetvén, mellyet
Ampedonak neveztete, annak-utánna ismét másik, az kit Andolosiának neveztete.
Hogy immár Fortunátus az ö szép Cassandra felesegével edgyüt
nagy örömben jó időkig laknék, és mindenek elegek volna, sem
miben semmi fogyatkozások nem volna, igen könyörög vala hogy
magzatokkal meg-áldanék, mert azt gondollya vala, hogy az erszénnek mivolta és ereje el-fogyna, hogy ö néki maradéka nem ma
radna, de mög-sem mondotta-meg az ö Cassandrajának, hanem
tsak azt adta értésere, hogy ö örömest fiakat kévánna. Es hogy
már az ö áhitatos imádságok és könyörgések meg-halgattatott
volna, meg terhesüle az aszszonyi-állat, kin Fortunátus igen örüle,
és osztán szüle edgy fiú magzatot, kit Ampedonak keresztedének.
Annak-utánna viszont ismét tsak rövid időn meg-terhesüle az Cas
sandra, és hozza más fiat, mellyet nagy örömmel meg-keresztelvén, nevezőnek Andolosiának, s igy Fortunátusnak két szép fia
lévén, kiket ö az ö szerelmes Cassandrajával edgyüt nagy szeretet
tel fel-tartának. Mind-az-által Andolosia sokkal furtsább vala hogy
sem mint Ampedo, mint annak utánna meg-tettzet, noha Fortu
nátus örömest látta volna, hogy ha Cassandrátol még töb fiai és
leányi lehettek volna, de nem szülhete többet, mellyen Cassandrais bánkódott, mert ö-is örömest látta volna, hogy ha Isten leá64?
nyakkal-is áldotta volna meg őket. |
11 1&
Miképpen Fortunatus Cassandrátol botsánatot kérne, hogy az Pogányok közzé akara menni.™)

Es midőn már Fortunátus Cassandraval edgyütt tizen-két
esztendeig laknanak, töb magzatokat már nem reméli vala, akkor
kezde boszszúsággal gerjedzeni, és Fámágustában-is az lakást meg
unta vala, noha ő néki mindenben elég nagy gyönyörűségé vala,
de még-is az Pogánságot, Pap János Országát,80) és az Indiát
akará meg járni, monda az Cassandranak: Énnékem te tőled edgy
kérésem vagyon, hogy te énnékem még edgyszer megengedgyed
széllyel mennem. Monda Cassandra: Hová lehet az te igyekeze
ted? Ki felele: Az ő igyekezeti széllyel volna, mivel hogy már az
előtt ez világnak felét láttam, akarnám az másik részét-is áltál
járni, ha szintén az én életem-is oda vész-is. Az Cassandra ezt
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halván igen meg-ijede, és kezdé ötet kérni, hogy el-halasztaná ez
igyekezetit és szándékát, kit egyűld meg-bánna, mert az holott ez
előtt forgot, mindaz keresztyének voltak, és iffiú s’ erős állapotban
lévén, sokat tűrhetet, mellyet most nem tselekedhetel, és sok be
szélgetési után meg-őleli ötet, és monda: 0 édes szerelmes Fortu
náin som, én édes hűséges társom, az mellyben én minden hűsege
met és reménsegemet helyheztetté vala, kérlek tégedet ne hadgy-el
engemet te szegény árvádat, és édes gyermekidet, de vesd ki ez
igyekezetedet szivedből, és maradgy hon, avagy nemde haragitottalaké meg valaha valami olly dologban, és tselekedtemé ollyat az
mi néked nem tettzet volna? ad értésemre, és ennek utánna soha
többé az nem lészen, igy kesereg és siránkozik vala. Fortunátus
monda : En édes társom, ne keseregj illy igen, hiszen ez tsak rövid
idők alatt lészen, és viszontag nagy örömmel viszsza fogok jűni,
és fogadom, hogy annak utánna soha többe te tőled el nem me
gyek, hanem miglen életűnk lészen, veled maradok. Az Cassandra
65 fefele: Tsak bizonyossan tudnám viszsza-fordulásodat, az te | visz| I2a
sza-jövésedet örömesben Aárhatnám; Es tsak ne kívánkoznál
ollyan hitetlen nemzetség közzé, olly igen nem neheztelnék. Monda
Fortunátus: Ez utat senki már tőlem el-nem fordithattya, egyedül
tsak az Isten és az halál, de ha szintén én innét el-mégyek-isr
tehát én tenéked annyi pénzt hagyok, hogy-ha én meg nem jöhetnék-is, te és az mi gyermekink valamig élni fogtok, mindenkoron
meg-éritek véle.
Az Cassandra látván és eszében vévén, hogy semmi kérés
rajta nem fogna, monda néki: 0 én édes társom, ha immár külömben nem lehet, tehát mentői hamarább lehet jőj haza, és azt
az hűseget és szeretetek mellyet mi ez ideiglen edgy más között
tartottunk, az te szivedből soha ki ne vessed, és mi éretted mind
éjei és nappal fogunk imádkozni, hogy tenéked jó egéssegedr
békesseges útad légyen. Monda Fortunátus: Am légyen úgy ha az
Urnák jó akarattya, és bizom-is hooy én viszontag hamar haza
jövök.
Miképpen Fortunátus Czypria Országából viszontag el-menvén, hogy
még-is tób Országokat és Királyságokat látogatna-meg, és leg-elsóben
érkezék Alexandriában.
Akkor meg-áldván Fortunátus felesegét és gyermekit, és elhajozék onnan az maga gályájával, mellyet éppittetett vala az
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Alexandriaiakkal. Hogy immáron Fortunátus késerővel egész az
réh-partig81) mene, ottan ki-szállának az Gállyábol, de az pogányok meg*akarák tudni, hogy ez Gályának Ura kitsoda lehetne?
Akkor meg-mondák nékik; hogy Fortunátusnak neveznék Stet, az
ki Czypria Országból az Famagusta Városból való volna. Az For
tunatus ott menten az Királyhoz menni akara, hogy néki ajándé
kokat vinne, mert minden kereskedő emberek szoktanak vala az
Soldánnak ajándékokat vinni, az mellyek elsőben Alexandriában
mennek vala. Midőn már Fortunátus az Király palotájában érkez|- 66
I 25
nék, azonnal meg-nyittata edgy igen szép Pohár-széket, és felraka belé igen nagy drága jószágokat, mellyek drágalátosok és szé
pek valának nézésre; Külde azonnal az Soldánért, az Soldán pedig
látván az drágalátos jókat, igen tsudálkozék, és vélé azért hozta
volna oda azokat, hogy meg-venné tőle, és meg-kérdezteté, hogy
mi áru volna. Fortunátus viszontag meg-kérdeté az Soldánt, hogy
ha tettzeneké azok 8 nékie ? Az ki monda: Igen-is. Ezt midőn hal
laná Fortunátus, igen őrvendeze rajta, és kéreté az Soldánt, hogy
őtet meg ne utalná, hanem inkáb tőle ajándékon kedvesen el-fogná.
Ezt halván az Király el-tsudálkozék rajta, hogy tsak egy keres
kedő lévén, még-is néki illyen nagy ajándékot adna, és botsüllé
azokat ezer aranyakra, és róla igy gondolkodik vala, hogy ez igen
sok volna, és vallyon nem kelleneé viszsza-forditanié. Akkor parantsola nékie adatni száz Sák borsot, az mellyek majd annyi
érők voltának mint amaz jók, az kiket 8 néki ajándékozót vala.
Ezt az Velentzeiek, és egyéb Városbéli kereskedők hogy meg
halták, kik akkor tájban ott valának Alexandriában, igen boszszankodának hogy az Király Fortunátusnak ollyan nagy ajándékott adott volna, mely annak-el8tte soha nem lévén, noha ők
minden esztendőnként edgyszer avagy kétszer-is nagy ajándéko
kat adnának, gyakorta pedig az Országban lévén, nagy hasznot
hajtanának, és soha semmit is nem adna nékiek, melly dolgon
igen búsulnak vala, és 8szve tanátskozván mennének Admiraldushoz az Fő Kapitánhoz, és adának nagy ajándékokat néki, hogy 8
az Fortunátusdak mindenkor ellene lenne. Ezeket Fortunátus hogy
eszében vévé, ő még annál-is t8bbet ajándékoza néki. Az Admiraldusnak ez jó játéknak tettzik vala, mert 8 mind az két pártról
elvette az pénzt, de az Fortunátusnak leg tőb jókat akart, mert 8
inkáb ezt kedvelli vala. No hogy már Fortunátus Alexandriában
edgynehány napig volna, és magát jó módgyával viselvén, az Ki-
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rály ötet az idő közben vendégségben hivatá, és egynehánt-is kik
ö véle valának, és kedvesen tartá őket, emezek pedig annál-is
inkáb boszszankodnak vala; Hasonlo-képpen Admiraldus-is el67 hi|vatá, akkor meg leginkáb boszszonkodnak vala, mert láták hogy
| 13a
az ö ajándékozások mind tsak héjában volna. Es mikoron már az
idő el-jőtt volna, hogy az Gállyáknak meg-int el-kellene onnan
menniek, mert ollyan szokás vala, hogy nem maradhatott hat hét
nél senki továb, vagy vettenek valamit avagy nem ; Fortunátus-is
ezt jól tudta, és ahoz tartván ő-is magát. Ott az Fortunatus maga
helyett más Patronust szerzé, és meg hagyá néki hogy az Gályával
az töb kereskedőkkel edgyüt mennyen Catheloniáhan, Portugáliá
ban, Hispániában, Angliában, Flandriában, és ottan árullyanak
és vásarollyanak, és ekképpen járjanak edgyik Országból az má
sikban és az nyereséget szaporítsák. Ezt-is hagyá az Patronusnak,
hogy ö két esztendő múlva mind Gályástul ismét Alexandriában
légyen, és azt semmi-képpen el ne mulassa, mert ö kfog addég
idegen országokat járni, akkor tájban viszont Alexandriában
akarna lenni. De ha akkor ötet ott nem lelnék, számot se tartsa
nak reá, hogy ö még élne, hanem az Gályát minden joszágostol az ő felesegének Cassandranak és az ö fiainak Fámágustában vigye.

Miképpen Fortunatus Indiát és egyeb sok Országokat által-járván,
végzetre meg viszsza tere Alexandriában.
Az Fortunatus midőn már maga maradt volna, ottan nagy
barátságot vetvén Admiraldussal, kéré azon, hogy szerezne az
Soldantul ő néki az Országon való által kísérőt, és úti levelet is,
mert ö meg-akarná látogatni az Persiai Császárnak és Chaldeai
nagy Chamnak országokat, és Pap Jánosét is, s’ töb más országo
kat, mellyek azok körül vadnak.
Ezeket Admiraldus mind meg-szerzé, kiket ö kévána az Soldan Királytul, mellyen Fortunátus igen őrül vala. Es igy el-menvén, leg-elsőben juta az Persiai Császárnak udvarában, mellyet
meg-is jára. Annak-utánna az nagy Chamnak országában. Ez után
68 osztán az nagy pusztaságon által | Indiában az Pap János orszá
| I 3b
gában, kinek szép szigeti és mezei valának, és 72. Királlyá, és
azoknak mindeniknek külön külön nagy roppant tartományi és
városi valának. Az Pap Jánosnak pedig Fortunátus igen szép kin-
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lseket, mellyek abban az országban ritkák valának; ajándékoza,
az Kamornyiknak-is, és azon kéré, hogy ö nékie edgy kisíró em
bert és levelet adgyanak, hogy ö Calecut országban és más egyéb
helyekre-is el-mehessen, az holott bors teremne. Ott-is vala edgy
igen hatalmas Király, de az felettéb való hésegnek miatta mind
férfiú és aszszonyi-állat ez országban mezítelen járnak vala. Mind
ezeket Fortunátus meg-látván, és továb sem mehetet immár.
Akkor meg-emlékezék az édes házas-társarul, Cassandrarul, és az
Ő két fiairól, mindgyárt sziböl kezde kívánkozni viszont hazájában,
és igy ismét viszsza-fordulván hazája felé, és mene sok országokat
által, és juta az Lamecha városban, az holott ö vön edgy tevét, és
úgy mene által osztán az pusztákon Jerusalemben, az Sz. Város
látogatni. No immár az hagyott időnek tsak két holnapja vala,
hogy néki kelletnék az maga Gályájánál lenni, annak-okáért igen
siet vala Alexandria felé, és az Soldánnak-is meg-köszőnni az ö
Commendalo leveleit. Es ö akképpen Admiraldushoz érkezvén, ki
6 néki igen örüle, és fogadá ötet nagy tisztesseggel.
Es midőn immár Fortunátus Alexandriában edgy egész hétig
laknék, voltának nála sok néminému tsudalatos állatok, azonban
az Gálya-is oda el-érkezék. Azok pedig nagy nyereséggel járván,
el-annyira hogy az Gálya teli lévén mindennému drágalátos mar
hákkal, és három-szerte 82) is töb vala, hegy sem mint mikor For
tunatus el-küldötte vala. Azon ő igen megőrule, és kivált-képpen
hogy minden ő népét jó egéssegben láthatá, az kik ö néki az ö
édes házas-társatul Cassandratul levelet-is haztanak vala, kin igen
örvendező.
Akkor monda Fortunatus az ö népe közzúl edgyiknek, hogy
hamar bánnyanak az kereskedéssel, és oltsobban adgyák az többi
nél, mert valaki oltson ád, Miklós8S) segít annak el-adni; Es igy I 69
| I 4a
három hétig mindeneket el-végzének az ö Urok parantsolattya
szerént. Ezt meg-értvén az Soldan, hogy az Fortunatus el-akarna
menni, nem akará addig el botsátanj, hanem hogy ö nála edgy
vatsorán lenne az nap, előtte való nap tsak, hogy másod nap reggel
el-akarna menni. Akkor meg-hagyá Fortunátus az tselédnek, hogy
minden az Gályában menvén, és az partot bellyeb evezzenek az
vízben, mert mihelt vatsorát észik, mindgyárást hozzájok jő. Azon
ban oda juta Admiraldus. és el-vivé magával Fortunatust az Ki
rály Palotájában. Es midőn oda érkeztenek volna, akkor az Király
igen kedvesen fogadá az Fortunatust, és kérdezé az Király, mikép-
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pen járt s’ költ az idegen országokban, ki mindeneket meg-beszéllenéki, és k8sz8né néki az Commendato leveleket, mellyeket 8 néki
adott vala.84) Azon-kőzben mig edgy mással beszélgetnének, az
vatsora-is fő módón el-készitteték.
Miképpen Fortunatus az Soldan Királytól vendégségben liivattatván,
ki ott nagy bótsulettel tartaték, és miképpen 6 az Soldánnak minden
ott udvarlo szolgait meg-ajándékozd. Annak-utánna az Soldán nékie
minden drágalátos kintseit meg-mutogatá, kik kozott az 6 kedve tóit
Suvegetskéje vala, mellyet Fortunátus osztán elvun magával.

Hogy immár vatsoráltanak volna, meg-akará Fortunátus az
Soldán udvara népét ajándékozni, kit az Soldán néki meg-engede.
Akkor meg-nyitá az 8 erszényét az asztal alatt, úgy hogy azt senki
ne látná, és hogy annak az erszénynek mivoltát na tudhatnák.
Midőn már rendel mindeneknek adott volna, az Soldán azon igen
tsudálkozék, hogy 8 ennyi aranyakat magával hordozhatott, és 8
azt igen nagy bőtsületnek tartá, mellyet 8 nála tselekedék, kinek
monda: Te tiszteletes férfiú vagy, azért illik hogy te néked-is én
70 bötsületet adgyak, jőj-el azért én velem, és tenéked | meg-mutoga
] 145
tom az mim nékem vagyon. Bé-vivé azért őket edgy toronyban, ki
erős boltozatu vala, mellyben vala sok drágalátos kints nagy ra
kásokkal, és ezüst és arany, nagy rakásokra mint az gabonát szok
ták tölteni- Annak-utánna vivé meg más boltban, az meg-tele vala
rakva aranyas marhákkal, és ugyan abban állanak vala nagy lá
dák, mellyek mint teli voltának aranyokkal. Ez után meg harma
dik boltban vive őtet, mellyben vala nagy öreg szekrények, mel
lyek mind teli lévén sok drága kintsekkel, és sok féle egyéb ékes
seggel, és kivált-képpen vala ott két aranyos gyertya-tartó, mellyeken állott két nagy égő Carbunculus-kö, kin Fortunatus igen tsu
dálkozék, és felette igen ditsiri vala az Király kintseit, kit midőn
hallana, monda néki: Énnékem még tőb vagyon az én ágyas-há
zamban, kit inkáb szeretek mind ezeknél az kiket láttál. Monda
Fortunatus: Mitsoda lehet az, hogy olly drágalátos.85) Monda az
Király, hogy meg-mutatná néki; és bévivé őtet az 8 ágyas-házában,
melly gyönyörűséges vala, és ablaki mind az tenger felé valának,
az Soldan ott edgy Szekrényt meg nyita, és elő-hoza abból egy
semmire kellő kopasz Süvegetekét s’ monda Fortunátusnak: Ezt az.
Süvegetekét inkáb szeretem én minden kintseimnél, mellyeket lát-
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tál, ez okért, mert ha kintseim nem vólnának-is, tudnék ezzel sze
rezni, de illyetén Süvegetekét sohonnan nem. Monda Fortunatus:
Kegyelmes Uram, ha ellened nem volna, örömest akarnám tudni,
mitsoda haszna lehet ez Süvegetskének, hogy illyen sokra bötsüllöd ? Az Király felele: Meg-mondhatom. Ennek illyen mivolta va
gyon, hogy ha ötet fel-tészem, ha más-is, az holott kíván lenni,
azonnal ott lészen, mellyben töb gyönyörködésim vannak, mint az
én kintseimben. Mert mikoron szolgaimat vadászni küldöm, és nem
győzőm őket haza várni, ha nálok akarok lenni, tsak ez Süvegetskét tészem-fel, azonnal ott közöltök vagyok. Valaholott pedig az
Erdőben valami oly tsuda fene vad vagyon, és akarok annál lenni,
azonnal ott vagyok, és azt az vadászoknak kezekben hajtom. Ha
pedig valakivel ellenkezem, ha akarom azonnal táborokban va
gyok, és viszont ha aka|rom Palotámban, az hová engemet az én 71
K la
kintseim el nem vihetnének. Monda Fortunátus. Elé-meg az az
mester az ki ezt tsinálta ? Monda az Király, hogy ö sem tudná.
Gondolá Fortunátus; Vajha kaphatnék én-is illyen Süvegetskét,
bezzeg igen illenék az én erszényemhez. Monda az Királynak: Azt
tartom, es süvegnek illyen nagy ereje vagyon, hogy ö igen nehéz
lehet, és az embert felette meg-nyomja ki ötet fel-tészi. Felele az
Király: Ez-is nem nehezebb más Süvegnél; akkor hagyá kalapját
le-tenni, és fejében tévé ez Süvegetskét néki, s’ monda,Igazé hogy
nem nehezebb más Süvegnél? Felele Fortunatus: Úgy tettzik,
nem véltem soha illy künnyü légyen, de te igen esztelen vagy hogy
fejembe tetted. Azonban kévána az Gályában lenni, mellyben
azonnal lön, és hagyá mindgyárást az Vitorlákat meg-ereszteni,
szinte pedig akkor jó utánnok-való szél fú vala kik nagy hirtelen
seggel onnan el-menének. Az Király midőn látná, hogy Fortunatus
az ö leg-kedvesb jószágát el-vitte volna, álván az ablakban, és néz
ván hogy az Gálya el-menne, nem tűd vala mit tenni. Akkor parantsolá ö utánna mennének, hogy meg-fogván vissza-hoznáják,
mert ö az életét el-akarná fogyatni, az ki ötet rutul meg-fosztotta.
Es sietvén utánna, de miglen ök el-készültek vala, addig az Gálya
úgy el-mene, hogy senki azt nem láthattya vala.
Es midőn már edgynehány napokig utánnok mennének,
nagy félelmek juta, mert az Catolinia, tengeri tolvajok reájok ütének, kik nem szintén fegyveresek valának, hanem viszsza-térének,
és meg-mondák az Soldannak, hogy az Gályát el nem érthették
volna, kin igen busula.
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Mikor az Velenczeiek egyéb Országbéliekkel megtudák, hogy
az Fortunatus az Soldan leg-kedvesebb jószágát el-vitte volna,
örülnek vala rajta, és mondának egymás közt: Mivel hogy az Ki
rály és Admiraldus ötet nagy bőtsű’etben tartották, nemde ö nékiek nem igazán fizeteé-meg? Mi immár bátorságosok lehetünk,
mert ö már többé ide nem jö, és nékünk olly nagy károkat nem
tészen
az vásárlásban. | 86)
72
| K U
Az Soldan még-is örömest akarna ez jószághoz jutni, de mi
módon nem tudhattya vala, és gondollya vala, ha szintén Admiraldust vagy edgyet az Fejedelmek közzül el-küldők is, még az útban
együld az keresztyének el-fogják veszteni, hanem kére egy keresz
tyén Capitánt, hogy ez dolgot fel-vállalná, és szolgálván néki ez
dologban, kit meg-beszélvén, az ki igéré magát szolgálatra az hová
akarná mindenüvé. Mindgyárt készittete-el edgy hajót, és keresz
tyén hajós legényeket abban, kiknek parantsolá hogy Famagustá
ban Fortunátushoz mennének, és mondanák-meg nékie, hogy az ö
Süvegetskéjét vissza-küldenéje, kiért néki jövendőben edgy gálya
Fű-szerszámot küldene; de ha nem akarná meg-adni panaszolja
nak menten a Czypriai Királynak, ki viszsza fogja adatni. Az Capitány Velenczei ember vala, ki Marcholandusnak hivattatott,
kinek igére nagy jószágot, hogy ha viszont néki meghozná, mert
igen bánnya vala azt az Süveget, ki miatt semmi nyugodalma nem
lehetet, és ki miatt sokan-is keseregtek, az kik pedig az előtt ötet
ditsirik vala, hogy pénzt osztana nékiek, de hogy az Királyt megháboritaná, kiáltyák vala mindennél látrabnak az egész főidőn.
Miképpen uz Soldan kővetet küldött volna Fortunátushoz az ő Suvegetskéjért, de semmi haszonnal kelleték meg-térni viszsza.

Ekképpen Marcholandus el-mene az Czypria Országban lévő
Famagustában, de az Fortunátus már az elöís tized nappal othon
vala. Eszetekben vehetitek, hogy miképpen hon Fortunátus fogadtaték az ő kedves házas-társátul Cassandratol és (ma)ga-is mint
őrűlhetet hogy meg viszontag haza jutót volna, de még az egész
Város is örült az ö meg-jövetelin. No hogy már Marcholandus az
Városban jutót volna, az Fortunátus azonnal meg tudá, hogy az
13 Alexandriai Királynak követe Famagustában érkezett vól|na, melly| K2a
nek azonnal igen jó szállást rendele, és belé szállttá, es az mi kévántatot, mindeneket Fortunatus meg-szerzett nékiek. Mikoron
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már Marcholandus Famagustában majd harmad napig mulatót
volna, mene Fortunátushoz, és monda: Az Babyloniai Soldán Ki
rály, a ki nagy Alkirnek Ura és Alexándriának-is, tenéked kőszönetit ajánlya; ki izene én általam Marcholandus által, hogy az ö
jószágát én általam vissza-szolgáltassad. Az Fortunátus felele.*
Tsudálkozom én azon, hogy az Soldán olly oktalan vala, mert mi
dőn ő énnékem megbeszéllené, hogy mitsoda ereje volna annak az
Süvegetskének, még ö maga az én fejembe tévé, noha én nagy ve
szedelemre jutottam volna, ha az én Gályámban nem mehettem
volna, mert az én életem menten oda veszet volna, és én drágalátosb kintseket mint Soldánnak Királysága tenne, vesztettem
vólna-el, ennek-okáért soha tőlem miglen élek ki nem adom. Ez
beszédeket hogy az Marcholandus hallaná, gondolá hogy ő az Fortus beszédét jóval el-forditaná, és monda: Fortunatus, fogadd meg
ez tanátsomat, minek tartanád meg ez jószágot és én tenéked ezért
annyit szerzek, hogy sokkal jobb és hasznosb lészen, mint ez rósz
kopasz Süvegetske, és ha én nékem szinte edgy sákkal volna, és
mindeniknek olyan ereje volna is mint ez Süvegnek, az ki tenálad
vagyon, én azokat tsak harmad részéj ért-is, az mennyit szerzeni
érette akarok tenéked, oda adnám. Annak-okáért légy azon, hogy
én te tőled jó követ lehessek, én azt fogadom tenéked, hogy az
Soldan király az te gályádat mindenféle jó-füszerszámokkal megrakattya, ugy-mint Borsai, Gyömbérrel, Szőkfüvel, Szeretsen-dióval, &c. az ki fog száz aranyakat érni, és addig az Süvegetekét ki se
adgyad bátor az te kezedből, miglen mindenek meg nem lésznek.
Ha pedig úgy akarod, magam az te Gályáddal Alexandriába evezek,
és teli rakva viszont ide hozom, s kezedben adom, és úgy adgyad
osztán az én Kegyelmes Uramnak az Soldánnak az ö jószágát meg.
Erre Fortunátus tsak röviden meg-felelé: Soha ugy-möd
senki meg se említse énnékem ezt, mert én ez Süvegetskét az én
74
hatalmombol ki nem adom. |
Azon kivül-is énnékem vannak még más jószágim is, kiket | K25
meg-tartok valamig élek. Ez beszédre Marcholandus azonnal mene
az Királyhoz, és panaszt tön Fortunátusra, és kéré azon őtet, hogy
az Soldan Jószágát viszsza-adatná, az kit ő tőle embertelenül el
idegenített, mert ha az nem lészen, félő hogy ebből nagy viszszálkodás ne származzék. Az Király felele Marcholandusnak : Ennékem-is vannak Fejedelmek és fö nagy Urak az én birodalmam
alatt, ha én azoknak parantsolok azt mivelik az mit akarok, és ha
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Soldán Királynak Fortunátusra valami panaszsza vagyon, törvény
s’ igazság. Akkor gondolá Marcholandus: Itt az Pogányok nem
felettébb sokat fognak nyerni, és azonnal az Gályát el-készitteté, s’
el-akara onnan menten menni.
Az Fortunátus pedig ötet vendégségben hivá, kit fö módon
meg-is vendégle, és sok kintsel meg-ajándékozá, azokat-is pedig
kik ö véle valának, az után mondá: Mond-meg az Soldannak, ö is
énnékem bizonyára nehezen küldené viszsza, ha az előtt úgy
enyim lőtt volna mint övé, és még mások-is tudom nem tanátslanák néki, hogy viszsza-küldgye. így azért énnékem-is nem adatot
oly tanáts, hogy néki ismét viszsza-küldgyem.
Akkor az Marcholandus kőszőné az Fortunátusnak jó tanátsát és ajándékát, és monda; hogy ő az Soldánnak mindeneket
éppen megbeszéllene, és ekképpen minden jó végezés nélkül elmene onnan.
87) Midőn már ez dolog meg-lenne, akkoron kezdé magát
űri módon viselni, és fiait-is tisztessegesen tartani, s’ szolgákat
nékiek fogadni, és taníttatni őket az vitézi játétékokra, az kissebbik igen serény, és vitézi ember módon viseli vala magát, ki miatt
Fortunatus sok kintseket ki adott, mellyekért Famagustában kópiát
történek, hogy mindenkoron az kissebbik fia győzedelmes volt, és
hírét nevét jól meg-tartotta, minden ember mondotta: Andolosia
az egész Országnak nagy bÖtsületet tészen, kin Fortunátusnak
nagy öröme vala. Elének pedig sokáig nagy őrömben, bajnokkal
75 és több egyéb magok gyönyörködtetésével. Midőn már igy sok | esz
| K 3a
tendőkig edgyütt laknának, edgyszer megbetegedék az szép Cas
sandra halálos betegséggel, melyben meg-kelleték halni, nem használa semmi orvosság néki. Az Fortunátus-is osztán nagy bánattyának miatta száraz betegségben esek, és igen el-szárada minden
testében, midőn immár ez nagy betegséget rajta látná, külde min
den-felé ki Orvosokért, hogy ötet meg-gyogyitnák, sok pénzt adván
nékiek, de igen lassan biztaták ötet, látván az nyavalyát, noha
mind-az-által igyekeznek vala életét meg-tartani az sok pénzért.
Az Fortunátus pedig semmi jobbulást nem érezvén, eszében vövé
hogy az halál uralkodnék körülötte.
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Miképpen holt-meg Fortunatvs, és halála előtt eleiben hivatván aző
két fiait és meg-mondgya nékiek az Erszénnek és az Suvegetskének
mivoltokat és erejeket.
Es midőn már halálos ágyában fekünnék, el-külde az ö két
fiaiért, Ampedoért és Andolosiaért, és monda osztán nékiek: Lás
sátok édes fiaim, mint az ti anyátok, ki titeket szépen fel-tartott,
már meg-hólt, im immár az én idöm-is el-jőtt, hogy innet el kell
válnom, igy azért mondom néktek miképpen ti magatokat viseljé
tek az én holtom után, hogy bőtsületekteknél s’ mind pedig jószág
toknál meg-máradhassatok, az mint én-is mind eddigien meg
maradtam; s’ monda, hogy ő néki főképpen két jószága vagyon,
edgy erszény, és mitsoda haszna vagyon s’ nem-is tovább, hanem
tsak addig miglen ők élnek, mitsoda haszna az Suvegetskének-is,
kiért sok jó marhákat az Soldán nékie adott volna, és hagyá né
kiek, hogy ez két jószágot el ne oszszák, ne-is mondgyák soha
senkinek, mert én-is ez erszényt 60. esztendeig bírtam, de nem
mondottam-meg senkinek-is, tsak ti néktek mostan, édes fiaim ;
és még edgy dolgot parantsolok néktek, hogy ti edgy tiszteletes
szűznek kedvére, az mellytöl én ezzel az szerentsés erszénnyel
meg|-ajándékoztattam, ti is minden esztendőben boldog aszszony 76
K 36
havának első napján tisztességet tegyetek, és ugyan az napon se
felesegetekkel, se pedig más aszszonyokkal ne fertőzzetek, hanem
inkáb egy szegény leánzót, az mellyet az ő szüléi szegénységeknek
miatta-el nem házasíthatnának, annak négy száz arannyal segít
séggel legyetek, az Országban járókkal, mert én is ezt tselekedtem
miulta ezt tartottam. így az ő életének véget vete, kit az ő két fiai
tisztessegesen el-temetőnek abban az Templomban, melyet Fortu
natus maga éppitetett vala.
Es hogy már az attyok meg-hólt volna, gyászolák ötet esz
tendeig. Midőn Andolosia egész esztendeig igy veszteglene, s’ nem
ment se kópiát törni, sem semmi udvariságot nem űzött, tsak az
könyveken töltötte idejét, és talála azokban, miképpen az ő attya
sok országokat és pogány tartományokat által járt, ki néki igen
tettzék, és ö is azonnal szándékozék vándorlani, s monda az báttyának, Ampedonak: En édes bátyám, mi mint kezgyünk élni? Jer
vándorollyunk-el, és keressünk bötsűletet magunknak, mint az mi
atyánk-is tselekedett. nem olvastad-é mennyi sok országokat által
járt? Felele Ampedo az ő öttsének, és monda: Az ki vándorlani
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akar ám vándorollyon, énnékem nintsen semmi kedvem hozzá,
együld olly helyre találnék menni, hogy nem ily jó dolgom volna,
mint mostan itt. En azért Famagustában maradok, és az én életemet-is ebben az szép palotában hagyom. De Andolosia felele;
Hogy ha te illyen szándékban vagy, osztozzunk-meg tehát az két
jószággal. Felele Ampedo: Akaródé inkáb az atyánk parancsolattyát
meg-szegni? Nemde nem tudódé, hogy ő parancsolattya, mi ez két
jókat edgymástul el ne szakaszszuk? Monda Andolosia: Mit gon
dolok én azokkal az beszédekkel, ő meg-hólt, de én még élek, és
meg-akarok osztozni. Felele Ampedo: Vedd-el hát az Süvegetskét,
és menny-el az hová akarod. Monda Andolosia : Vedd-el te magad,
és maradgy itt véle. így sokáig ketten ez dolgon ők meg nem
alkhatnak vala, mert mindenik maganak akarná tartani az er
77
| K4ö szényt. Andolosia ismét monda: Édes bátyám, (jól tudom mit kel
lessék tselekednünk ez dologban, ne hijunk mi senkit az atyánk
tanátsa-szerént az mi osztozásunkra, hanem abból az erszényből
inkáb tőltsünk-meg vagy két szekrényt tele aranyokkal, azokat te
itt meg-tartsad, mellyeket te soha az te életednek rendiben el-nem
kőltesz, és tartsd-meg az Süvegetskét-is nálad, hogy néha mulatásid legyen véle, és engedd nékem az erszényt, mert én elvándor
lók, s’ hirt nevet keresek, és egész hat esztendeig oda maradok,
úgy osztán meg-int viszsza-jővők, akkor én-is tenéked viszontag
hat esztendeig engedem, és igy fogjuk mi ketten ötet kőzőttün tar
tani, és hasznát venni. Az Ampedo pedig igen jámbor ember vala,
és engede néki az szerint, valamint az ö öttse el-rendelé közöttök.

Miképpen Andolosia az ó erszényével el-mene nagy készülettel az
Francziai Királynak Udvarában.

Hogy már Andolosiának az erszény jutót volna, azon ö igen
örvendeze, és azontúl el-készüle jó szolgákkal és lovakkal, butsut
vévén az ő báttyától, és el-hajozék Famagustából negyven jól fel
fegyverkezett magával, egész Aquam or89) partig, ott ki szállá az
mezőbe, és osztán mene az Franciái Király udvarában, holott is
meretséget vete az nagy Urakkal, Grófokkal, és Nemessekkel, kik
kőzzül néki sokan hasznát-is vövék, az kiért meg-bötsültetett. Az
Király előtt-is szolgál vala, mint ha tellyesseggel szolgálná őtet.
Azonban történék, hogy kelletnék kópiát törni és ugrándozni, ki
mind ezekben mesterségesebb vala, és az kópia törés után az szo-
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kás-szerint, az Nemes aszszonyokhoz hivattaték, kérdezék pedig az
asszonyok, hogy kitsoda lehetne ez? Meg mondák azért, hogy Andolosiának hivattatik, Czypria Országából Nemes nemből való
volna. Az ki igen kedves vala az aszszonyok előtt. Az Király-is
pedig vendégségben hivatá őtet, és | kedvesen tartaték mind az Ne 78
| K 4/.
messekkel edgyütt. Hasonlo-képpen S-is jó vatsorát készíttetvén,
el-hivatá az Urakat és fő aszszonyokat vendégségben, 4s akkor elhivék hogy ö Nemes nemből való volna. Hogy ők immár igy vígan
laknának, vala ott edgy Nemes az Király udvarából, annak igen
szép felesege vala, és az az ember Andolosiának az ütkőzőtben
társa vala, és majd edgy arányuak-is valának, annak felesegét
Andolosia igen kedvelli vala, gyakorta forgolódik vala körülötte,
és igére néki ezer aranyakat, ha edgy éjei véle kedvét tölthetné.
Az aszszony gondolá, hogy hamar szolgálhatna ezer aranyakat;
de mind-az-által tisztes aszszonyi-állat lévén, nem akara ura hirenélkül tselekedni, hanem meg jelenté néki. Az ura monda: Az ezer
Corona arany jó volna, el-is tudnánk utánna élni, de nem jó az
meg-tselekedésre; Igen gazdag lehet, hanem inkább azt tselekedgyük, hogy nám az szomszédbéli menyetske szép és adakozo-is, az
meg-tselekszi az pénzért, és az ö testét nem kémélli, nem mon
dottadé hogy te néked urad vagyö, és nem mered életedért meg
próbálni? Az aszszony mindgyárt futa az szomszéd aszszonyhoz,
és megjelenté néki az dolgot, ha ugy-mond, edgy éjei az en há
zamnál amaz vitézzel hálnál véle én érettem, mintha én volnék,
tehát száz aranyakat adnék néked érette, mert az ezer Corona ara
nyakat fog nékem adni, hogy én véle hállyak. Az menyetske
monda: En nem gondolok véle, illyen rmberrel ingyen-is véle
mernék hálni, tsak hogy azon félek, hogy ha én ezt megtselekszem,
te énnékem osztán az száz Corona aranyakat meg nem adod, ha
nem tsak edgyel vagy kettővel el-botsátasz, mint afféle menyetskét.
Monda az aszszony: En tenéked azokat mind megadom minekelötte meg-szolgálnál róla. Es igy azután monda az menyetske;
hogy ez dologban már reája bizhatik. Az aszszony haza-menvén,
mindeneket meg-monda az ö urának az szomszéd aszszony felöl,
hogy végben vinné. Ez igen tettszék az ö urának. Azonban Ando
losia meg-eljöve az aszszonyhoz, és igen forgolódik vala körülötte,
ki azon-szerint igér vala néki ezer Corona aranyakat. Monda az
asszony: Ugyan | való dolgot beszélszé legény? jöj holnap estvére, 79
| L la
és hozd-el azt az pénzt magaddal, mert az én uram-is holnap el9
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mégyen az Király szolgálattyára. Ezt Andolosia tsak semminek
tartá, hogy ennyi pénzt kelletnék nékie ki anni, hanem másod nap
étszakára tsak egyedül lappangva el-menvén oda, el-vivé magával
az ezer Corona aranyakat néki.
Miképpen Andolosia az szép aszszonynak kedveskedvén, ezer Corona
aranyakkal meg-ajándékozd, az ki őtet rutai meg-ts alá és mástfektete
melléje szegénnek.33

Akkor szépen az aszszony őtet el-fogadá, és elvövé azt az
ezer Corona aranyakat tőle olvasatlanul, bé-vivé ötet az ő ágyas
házában, kinek monda; hogy le-fekünnék, és lenne várakozásban,
ő-is hamar el-jőne. De ö mindgyárt az szomszéd aszszonyért
külde, és ehjutván ada nékie száz Corona aranyakat, és az-is men
ten hozzá-készülvén melléje mene. Midőn ők már edgyütt örven
deznének, Andolosia nem külőmben mint az ütköző társának fele
segével hálna, de az menyetske eszében vévén, hogy ö Andolosiának igen tettszenék, meg-mondá Andolosiának, miképpen az ő
társa felesege ötet meg-tsalta, s őtet helyében szerzetté az véle há
lásra, kiért ő néki száz Corona aranyakat adott. Ezt halván An
dolosia, hogy igy rútul meg-fsalatott, az pénzzel nem annyira
sokat gondolt, mint hogy az városban ki-hiresedvén, miatta gyalázodnék, kit fel nem venne sokért, hogy igy meg-tsalatot két aszszonytol, és hamar fel kele mellőle, ada annak az menyetskének
meg száz Corona aranyakat, és el-mene szállására, akkor fel-kőlté
minden ő szolgait, hogy el-készülnének, mert el-menne onnan,
gondolá hogy ennek utánna jobban fogna őrizkedni az hitetlen
asszonyok álnokságátul, igy kedvetlenül el-indula onnan. Es mi
dőn már edgy napi járó főldnyire Páristól ment volna, ez dolog
80 i|gen forog vala eszében, küldé viszsza edgyik szolgáját ahoz az
| L 1/
kinél ő hála, kinek külde két száz aranyakat, izene-is néki, hogy
annak az Nemes embernek felesegét törvényben tzitálya az Király
eleiben az ki ő tőle el-vőve az kilenz száz aranyakat, melyekkel
nékie tartoznék. Az szolga pedig oda jutván, megbeszéllé az ö ura
akarattyát, melyben fogadá az menyetske, hogy híven el-járna.
Ekképpen Andolosia az két asszonyt ősz ve-háborítván, melly
miatt az Nemes ember felesege szégyent valla. No hogy már An
dolosia az Franciái Király udvarából el-ment volna, gondolá hogy
ó még, hogy erszényétől az gonosz aszszonyok meg nem fosztot-
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ták, az többivel nem-is gondola. Mene azért szintén egy menéssel
az Nagy Arragoniai Király udvarában. Annak-utánna onnan menvén az Navarri Királyéban91), holot jó időkig lakván. Ismét onnan
viszontag el-hajozék Andolosia Angliában.
Immáron hogy Angliában szerentsésen jutót volna, amaz
nagy fő városban, Lundinban, akkor ott tarta udvart az Király,
szerze azért magának ő-is edgy nagy szép házat ot, és abban az mi
szükséges lön meg-szerze, kezde osztán nagy udvart tartani, mintha
nagy Herczeg volna, és az fő Nemesseket, kik udvarában lakának,
gyakran vendégségben hivatá s’ meg-is ajándékozá, és minden
képpen tartá vélek, ütközetekben és vitézi dolgokban, az holott
Andolosiának mind férfiaktól és aszszonyoktol jó hir és ditsiret
adattatott. Ezeket az Király hogy hallá, meg-tudakolá tőle, ha
akarnaé udvarában lakni ? Andolosia monda, hogy örömest. Azon
ban történék, hogy az Angliai Király az Scotusok Királya ellen
akarna hadakozni, el-mene azért Andolosia-is az ö szolgaival az
Királlyal, és probála sok vitézi dolgokat, kiért ö nékie mindenek
nél nagy híre vala, noha ö Anglus ember nem vala, még-is ditsiretet tőnek Andolosiának nagy mérészsegéröl, mellyet az harckor
probála. Hogy immár az Had el-oszlona, és ki-ki mind hazájában
menne, akkor Andolosia-is Lundinban mene, ki bőtsületesen fogadtaték magátol az Királytól, de egyszer s’ mind az egész néptöl-is. | 81
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Miképpen Andolosia viszont Scotiából az Angliai Királyhoz viszszamenvén, az ki dtet vendégségben hivá.
Es mikoron már az hadakozo-nép mind el-oszlott volna, az
Király Andolosiát vendégségben hivá, ki az ő leányát Agrippinát
az kinél szebb nem találtatik vala egész Angliában, mihelt meg
látta volna Andolosia, azonnal fel-gyulada reá nagy szerelemre,
úgy hogy sem ehetet sem ihatot miatta, midőn már az étel el-végzödnék, mene szállására Andolosia, és gondolá; Vajha én Királyi
nemből születtem volna, az Királyt mind addig szolgálnám hiven,
valamiglen nékem adná az ö szép Agrippináját, de mit is kíván
hatnék ennél egyebet? Az után kezde bajt vini és kópiát törni az
Királyné aszszonynak és az leánynak kedvéért. Annak-utánna pe
dig az Királynét leányával edgyütt, és minden aszszonyokat, mellyek
az udvarban valának, vendégségben hivá, és nagy gazdag ebédet
szerze, hogy ki-ki rajta el-tsudálkozék, azon kívül az Királynét-is
9*
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nagy ajándékkal meg-ajándékozá, az Agrippinát-is, es az Leány
asszonyokat-is, azért, hogy nálok kedvesebb lehessen midőn hozzájok az Fraucimerben menne, mellyet az Király mind meg-tuda
Es hogy edgyszer Andolosia az udvarban ment volna, menda az
Király néki: Énnékem az Királyné megmondotta, minémü gazdag
ebéddel tartottad ötet, miért hogy engemet-is el nem hivattál?
Felele Andolosia: Kegyelmes Uram, hogy ha felseged engemet alá
zatos szolgáját meg nem utálna, ez meg-lehet? Az Király monda:
En holnap tizedmagammal el-jővők hozzád. Ezen Andolosia igen
őrüle, és nagy sietséggel haza menvén, nagy drágalátos és friss
ebédet készittete, midőn már mindenek el-készültenek volna, elérkezék az Király-is az Grófokkal és nagy Urakkal, és az ebéd Ion
felette igen gazdagon, mellyen az kezde igen tsudálkozni, s’ az
többi-is kik véle valának. Az Király gondolá azt magában, hogy
82 meg-szégyenitse, hogy nem űz mászszor ilyen úri | pompát, meg| L %
parantsolá azért alattomban, hogy senki még pénzéjért-is ne anna
fát, hogy ne főzhetne, és ismét el-hivattatá magát Andolosiával,
noha ö edgy elsőben örül vala rajta, mert minden egyéb elég vala,
tsak fa nem lévén, majd nem tuda mit tselekedgyék, és minél fő
zessen; küld vala annak-okáért sietséggel az Velenczeiekhez ott
Lundinban, és vétete-meg sok szőkfüvet, szeretsen-diót és fa-héjat,
azokat mind az földre töltetvén meg gyujtatá, és azoknál főzetvén
készittete nagy sok fele étkeket, mint szintén az fánál.
No hogy már az ételnek ideje el-jött volna, az Király fül ül
vén viszontag melléje vévén az Urakat, kik azelőtt véle valának,
és el-vivé magával, menvén az Andolosia szállására.
Midőn közel az szálláshoz érkeztenek volna, ottan ötlék az
orokban jó izü illatos szag, úgy hogy azon tsudálkoznának mennél
inkáb közelgetnek vala hozzá; annál több jo szag éré őket. Az Ki
rály parantsolá meg-kérdeztetni, ha készen vólnánaké ? Akkor
meg-mondák az Királynak, hogy készen volnának, de mind fűszer
számnál készíttettek. Kinn az Király el-álmélkodék, ha ő ennekelötte az Királyt jól tartotta, mostan leg jobban tartya. Immár
hogy az ebéd gazdagon volna, és el-is múldogalnék, eljutának az
Király szolgai-is, kiket Andolosia mind meg-ajándékoza tiz-tiz
Corona arannyal, mellyeknek örülnek vala mindnyájan, midőn
már mindenek meg-löttenek volna, el-mene az Király viszontag
haza az Urakkal.
Hogy már az Király palotájában jutót volna, hozzája mene
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az Királyné, kinek megmondá az Király minémü drága étkekkel
Andolosia tartotta volna, ki mind tsak azon fü-szerszámoknál fa
gya/ánt92), fözőttek voltak, és az szolgákat is mint ajándékozta
volna meg, kinn 8 fölötte igen tsudálkoznék hogy holott venne
annyi sok pénzt, mert ott nintsen semmiben semmi kéméllés, és
hová továb minden drágalátosban vagyon.
Az Királyné monda: Senki hamarébb meg nem tudhatná, s’
jobban-is mint az mi leányunk Agrippina, mert ö igen kedvelli | 83
L 3a
ötet s’ azt vélem hogy az mit tőle fog kérdezni, meg nem tagadja
érette. Az Király monda; hogy legyen azon. Az Királyné felele:
En immár abban el-járok hiven. Midőn már az Királyné az Fraucimerben menne, hozzája hivá Agripj inát tsak magát, és az nagy
lakodalmat meg-beszéllé néki, mellyet Andolosia készíttetett volt,
kin az Király felette tsudálkozik, én magam-is pedig, holott ő néki
sem Országa sem jobbágya nintsen, s’ honnan lehet nékie ennyi
sok pénze? Azt én jól tudom hogy 8 tégedet felette igen kedveli,
mert tsak az 8 szemlélésebSl-is eszemben vettem, hanem mikoron
te hozzád jövend, tzak asért-is tenéked hoszszabb időt engedek az
mutatásra, hogy jól beszélhess véle, és te 8 belőle ki-vehesd megtsalván honnan volna néki annyi sok pénze. Agrippina monda:
Elhidgyed meg-probálom.
Miképpen az Király Leanya Agrippina, tsalárd szerelmével Andolosiát az ő kedves erszényétől meg-fosztotta.

Hogy viszontag Andolosia az Király udvarában menne, szé
pen fogadtaték, és tsak hamar az Fraucimerbé bé-ereszteték,
mellyen felette örvendez vala, és méné az szép Agrippinához be
szélgetni. Hogy már igy ketten volnának, monda Agrippina Andolosianak: Hallom hogy nagy ditsiretet felőled mindenek tésznek
és az Királynak-is drágalátos és fő ebédet készítettél volt, s’ mint
ajándékoztad-meg az 8 szolgait-is, kérlek azért mond-meg nékem,
ha nem gondolkodóié felöle, hogy valaha pénzedbéli fogyatkozá
sod légyen? Monda 8: Kegyelmes aszszonyom, soha az én pénzem
el nem fogy miglen én élek. Monda Agrippina: Tsak könyörögj jól
leveled által atyádnak, eleget küld. Felele Andolosia: En olly gaz
dag vagyok mint az én atyám volt, és ö-is nem volt gazdagabb
mint én mostan vagyok, mind-az-által más természettel bír vala 8,
84
mert 8 néki tsak az vala kedvébe, hogy az idegen Országo|kat meg- | L 36
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látogassa, de engemet semmi egyéb meg nem örvendeztethet, ha
nem tsak az igen szép aszszony és leány, az kiknél lelhetem tsak
az én kedvemet. Monda Agrippina: No mostan énnékem hát
mond-meg, mert te már sok Királyok Udvariban voltál, ha nem
láttáié az ki néked inkáb tettzett volna? Monda Andolosia: En
immár hat Királyok Udvariban szolgáltam, s’ láttam szép aszszonyokat és leányokat-is, de te mind fellyül haliadod azokat az szép
ségben, kegyes járásoddal, mindennémü szép termeteddel, erköltsöddel, és magad-viselésevel, mellyekkel te énnékem az szerelmet
az én szívemben felette igen fel-gerjesztetted, mellyet én ki sem
beszélhetek számmal, és tsak azon könyörgök tenéked, tsak meg
ne tiltsad tőlem magadat, te-is én tőlem az mit kévánsz mindene
ket meg-nyersz. Monda Agrippina: Andolosia, mond-meg énné
kem igazán, hogy honnan vagyon tenéked ollyan sok pénzed és
gazdagságod, és én-is akaratodat tselekszem. Azon Andolosia feette meg-őrülvén, monda néki: Mindeneknél kedvesb Agrippinám,.
az kit tőlem kévánsz, hitem-szerént tenéked igazán meg-mondok
mindeneket, de te-is fel-fogadgyad, hogy magadnál benn tartod.
Monda Aggippina: Oh te szerelmes Andolosiám, ne kételkedgyél
soha az én hűsegemben, és Ígéretemben, mert az mit én tenéked
számmal meg-igértem, azt az én tselekedetemm(el) is meg-tellyesitem. Ezekre az szép beszédekre monda Ando(losia) az szép
Agrippinának: Emeld fel az szoknyádnak szárnyát, . . . vévén az
ő szerentsés erszényét, s meg-mutatá Agrigpinána(k s) monda:
énnékem miglen ez erszényem lészen, soha el nem (fogy) az én
pénzem, azonnal ezer Corona aranyat ki-olvasa néki belö(le), s
önté az szoknyája szárnyában, és monda: Ezekkel meg-ajándékozlak, és ha többet kévánsz többet olvasok. Hidgy bizonyossan én
nekem, hogy mostan igazságot szóltam. Felele Agrippina : Látom
és meg-is valhatom hogy igaz, nem-is álmélkodom most annyira
immár az te magad viselésen, hanem azt mondom, az Királyné ez
éjei az Királlyal fog hálni, és én-is az én komornyik aszszonyom85 mal el-szörzőm, hogy te én velem hály, mert ö nála-nélkűl | semI L 4-6
mit-is nem tselekedhetem, és annak tenéked nagy ajándékot kell
adnod, hogykinetudodgyék, kit Andolosia meg-igére néki; Esmihelt
Andolosia el-mene, mindgyárt Agrippina az Királynéhoz futvást.
mene, és nagy őrömmel meg-mondá nékie, miképpen ö meg-tudta.
tőle, hogy honnan volna Andolosiának annyi sok pénze, és miképpen
ő néki ígérte véle való hálást ez éjei. Az Királynénak ez igen tettzék,
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és monda Agrippinának: Tudódé azért mitsodás formájú az az
erszény, mitsodás szinü és nagyé ? Felele: Igen-is, és azonnal elkülde edgy erszény-gyártóért, és'parantsola az Andolosia erszénye
formájára magának edgyet tsináltatni, mint ha az volna, ottan az
Királyné nagy hamar az maga Doctoráért külde ismét, kinek parantsola igen erős italt készíteni, az mellytöl hamar és könnyen
el-alhassek, úgy mint ha az ember meg-hólt volna. Midőn már ez
az ital meg-készülne, bé-vivék azt az Agrippina ágyas házában,
és igy meg-tanittaték az fő komornyik aszszony, mikoron, úgy
mond, Andolosia el-jö ez étszakán, igen szépen fogadgyad ötet, és
bé-vigyed az Agrippina ágyas-házában, és midőn osztán edgyütt
lésznek, akkoron eleiben hordgyatok ő néki minden-féle confectomot és nád-mézes szerszámokat, min(dent).... pedig jól el-készittsetek, s’ úgy vigyázzatok reá, hogy Ando(losi)ának ez italt hamarsággal az ö poháréban töltsétek, és ad . . . (mi)ndenek rend-szerint legyenek, hogy végben vihessetek. Az (haj)nal hogy el-jött
volna, eljuta Andolosia-is nagy bukálva, . . . vezeték az Agrippina
ágyas-házában, az Agripgina-is azon .... jutván le-üle melléje,
és beszélnek vala edgymással barátsá(gos)on, azonban eleibe hordaték elégséges confectomos italok. Agrippina fel-vön akkor edgy
pohárt s’ monda Andolosiának: En nagy barátságossan köszönöm
ezt reád. Andolosia el-vövén ivék, azért hogy inkább kedvet venne.
Agrippina pedig mind addig itatá az édes italokkal, miglen ö mind
azt az erős italt meg-ivá, azután néki hányátokén keményen elaluvék. Ezt látván Agrippina, azonnal rajta lön, és fel-szakasztá
86
az Vameczét, s’ le-mettzé az ö | szerentsés erszényét, és a helyett 1 L 46
mást varra-fel mindgyárást.
Az Agrippina más nap reggel mindgyárást az Királyné eleiben
vivé az erszényt, és meg-probálák hogy ha igazé; s’ úgy találták
mellyből ki-olvasanak sok Corona aranyakat. Akkor az Királyné
az Királynak egy elő-kötö aranyat vivén, meg-beszéllé miképpen
bántanak volna Andolosiával. Az Király pedig az Királynénak
meg-hagyá, hogy Agrippinának megparantsollya ismét vissza-adni
az erszént néki, mert együld ö tőle el-vész. Az Agrippina pedig
semmi-képen nem akará viszsza-adni, banem monda: Minthogy az
én életemet szerentsére vetettem, mert ha ö felserkent volna miglen
ö véle hajlottam nyilván meg-ölt volna engemet, kit meg-is érdemlet
tem volna. Midőn már Andolosia-is eleget alunnék, fel-serkene, és
tekintéle minden-felé, de nem lát vala senkit-is egyebet az Komornyik
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aszszonynál, kitol kérdezi vala, hogy hová lőtt volna az szép Ag
rippina? Az felele: lm tsak most kele fel, mert az Királyné aszszon
érette küldött. Édes Uram, bezzeg igen el-aluttál volt, melly sokáig
költőttelek, de semmi-képpen nem kőlthettelek-fel, hogy nagy gyö
nyörűségben az szép Agrippinával lőttél volna, de tsak mind
edgvre aluttál, és ha lélegzetedet nem hallottam volna, véltem
volna hogy meg-hóltál. Ezt hogy Andolosia hallá, hogy az szép
Agrippinának szerelmét álommal el-mulatta, igen sopánkodék
rajta, és átkozá-is magát. Az vén Komornyikné akarván tsendesiteni; monda néki: Uram ne háborogj illy igen, mert az mi mos
tan nem lehetett, meg lészen mászszor. Monda Andolosia: Isten
veszessen-el tégedet vén kofa, miért hogy engemet fel nem köl
töttéi, mert én soha nem aluszom ollyan igen el, hogy fel nem
kőlthetnének, hanem tsak valamennyire meg-érnének-is, azonnal
fel-ébrednék belé. Amaz esküszik vala hogy ötet eleget költötte, és
tsak mind szépen szóll vala nékie, mert tsak azon estve két száz
aranyakkal ajándékozta vala meg ötet. Andolosia az után hazamenvén, nem vala olly vig kedvű mint egyébkor, és tsak mind
azon gondolkodók, hogy ö az jó alkalmatosságot álmával el-múlatta
87 volna, de azt nem tudta hogy szerentséje oda volna. |

| Mlű

Minek-utanna Andolosia az erszénynek erőtlenségét eszeben-venné,
felette igen meg-ijede azon, és minden szolgainak butsut adván, hamarsággal meg-válék tolók.
Az Király-is örömest szerzett volna magának ollyan erszényt,
vélé Andolosiának tőbb-is volna, s gondolá azt is hogy 8 igen
nagy bolond volna, mert 8 nagy gondot viselne effelére, ki akar
ván viszont Andolosiával ebédleni; Ezt meg-értvén Andolosia,
hogy az Király meg-int akarna véle ebédleni, elöhivá az 8 szolgá
ját, mellynek mindenkoron szokott vala adni olyan állapotban 3.
vagy 4. száz Corona aranyakat, hogy 8 mindent vásárlana az mi
szükséges volna, s’ monda; hogy viszont f8 módon készíttessen
ebédet, mert az Király fog nála ebédleni. Monda az szolga: Uram
én mindent örömest szerzenék, de nintsen elegendő pénz nálam,
mert minden drága igen. Az Andolosia pedig nagy kedvetlen lévén
fel-szakasztá az vámeczét, és elő-vövén viszontag az erszényt,
hogy abból adna szolgának költségre vagy négy száz Corona ara
nyakat, és midőn belé nyúlna az régi szokás-szerint, abban sem-
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mit-is nem talála, és néz vala minden-felé, ki-fordétván az er
szénynek belső részét, de ugy-is semmit nem leihete benne.
Akkor hogy ez ínségben jutna, eszében juta azonnal az attya tanátsa, midőn Fortunátus halálos ágyban feküvén nékik mondott
vala, hogy ők miglen élnének az erszényről senkinek semmit ne
szollanának, de az immár meg-lévén, és igy minden pompásságnak-is vége-szakada. Elő-hiván akkor az ö szolgait, és butsut ad
ván nékiek, monda: Immár tiz egész esztendeje vagyon, hogy én
az ti Uratok vagyok, ki tisztessegesen tartottalak benneteket, hogy
semmi fogyatkozastok nem volt, nem-is maradván adóssá edgyiteknek-is, de sőt jól meg-fizettem inkáb tinéktek. Most immár
illyen idő érkezett, hogy én ilyen udvart nem tarthatok, mint ez
i|deiglen, annak-okáért azokért az jókért kit velem tettetek, már 88
| M V)
szabadon hadiak titeket, és lassa ki-ki mint leg jobban túd gondot
viselni magára, továb már nem tarthatlak, mert nintsen több pén
zem, tsak száz és hatvan Corona aranyam, nám mindeniteknek
adtam jó lovat és fegyvert-is. Éz beszéden az szolgák igen eljedvén, nézvén edgyik az másikra nagy tsudálkozván, hogy mi
lehetne ennek az oka; mind-az-által monda edgyik ö közülök: Édes
Uram, nétalám mi közzülünk valaki boszszúsággal illetet tégedet
add értésünkre, és meg kell miattunk halni, ha szintén bár más
és maga az Király vólna-is, de életünket le-tészszük melletted.
Andolosia monda; hogy senki miatta ne háborogjon. Kik felelvén
ismét: Mi te tőled semmi-képpen meg nem válunk, ha szintén
lovainkat, fegyvereinket, és mindenünket az mink vagyon eladgyuk-is, mi tégedet el nem hagyunk. Monda Andolosia : Köszö
nöm néktek édes jámbor szolgaim az jo akaratot, ha viszontag az
szerentse meg hozzám fordulna, soha rólatok el nem feletkezném;
de az mint mondám azt tselekedgyétek, és hamar nyergellyetek,
mert azt akarom hogy tsak edgyitek se maradgyon velem. Az szol
gák felette igen szomorkodnak vala az ö jámbor Urokon, az kinél
ök sokszor jól laktanak. Akkor ö tölők butsut vévén, fel-üle jó lo
vára, és indula haza Famagustában az ö báttyához.

Miképpen Andolosia viszont haza ment vala, ki az ó báttyának
panaszolkodván, hogy el-veszett volna tóle az Erszény.
Es hogy jutott volna az szép palota eleiben, ottan kolompoza, ki tsak hamar bé éreszteték. Es midőn Ampedo meg-hallá^
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hogy az ő öttse Andolosia haza jutót volna, igen őrvendeze azon,,
és vélé hogy ő-is immár fogja magát az erszénnyel örvendeztetni,
és többé semmit nem kémélléni, mint az tiz esztendők alatt tsele
kedett, mene azért az ö őttsének eleiben, és fogadá ötet nagy
89 ö|römmel, ki kérdé ötet mi okon járna ö tsak egyedül, és holot
| M26
hadta az ő népét? Ki felele: En mind el-hadtam az én népemet,
és köszönöm az Istennek hogy magam-is haza jöttem. Monda
Ampédo: Édes ötsém, mint történt dolgod mond-meg énnékem,
mert nem tettszik énnékem hogy tsak egyedül jőttél-meg ? Ez felele :
Együnk elsőben, és hogy az ételt el-végezték volna, ménének ket
ten edgy kamorában, és Andolosia meg-ölelé Ampedot, s’ monda:
En édes bátyám, mostan jelentem-meg tenéked az én gonosz nya
valyáimat, hogy nékünk roszszul vagyon dolgunk, mert én az sze
rentsés erszényt el-vesztettem, kit én szivem szerint bánok de nem
tehetek róla.
Az Ampedo ezen valóban meg-ijede, és nagy ijettében
monda: Erővel vettéké-el tőled, avagy ugyan el-vesztetted őtet?
Felele ö: En azt az parantsolatot meg-vetettem, mellyet az mi
édes atyánk testámentomban hagya, azt én edgy szeretőmnek meg
mondván meg-mutatám, és az osztán meg-foszta tőle, kit felőle
nem vélek vala. Monda Ampedo: Láddé ha az mi atyánknak parantsolattyát meg-tartottuk volna, tehát ez két jószág edgymástol
el nem szakadott volna, de te tsak idegen Országokat akarál pró
bálni, im hol mit szerzettéi azzal, és mitsoda haszonnal és nyere
séggel jártál. Felele Andolosia: Édes bátyám, hidgyed hogy nagy
szivbéli fájdalommal vagyok miatta, annyira, hogy életemmel-is
nem sokat gondolok immár.
Miképpen Andolosia az ó Báttyátol az kedves Suvegetskét ideig
el-kérvén, és kivána lenni Angliában, ki osztán Agrippinát mind
erszényestől el-ragadta vala.
Az Ampédo midőn ez szokat hallaná, vigasztalá az ő ötsét,
és monda: Édes őtsém ne sopánkodgyál annyira rajta, hiszem va
90 gyon még két szekrény aranyunk, és az kedves Süvegetske-is,|ha
| M2Ó
mi írnia fogunk az Soldán Királynak, nékünk azért ö nagy sok jó
marhákat fog adni, melyekkel miglen mi élünk meg-fogjuk érni,
és tisztessegesen belőle élhetünk, hadd járj ék93) az Erszény. Ando
losia monda: Az megnyert jószágot nehezen hagyhatni el; de ez.
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volna az én kévánságom, inkáb adnád ide nékem az Süvegetskét,
mert én ily reménsegben vagyok, hogy én még azzal az mi erszé
nyünket ismét viszsza-nyerem.
Az Ampedo akkor monda: azt szokták mondani, Valaki az 8
javait el-veszti, az el-veszti eszét-is, kit rajtad-is látok, mint mostan-is az mi jovunkat el-vesztetted, talám az Süvegetskét is tőlünk
el-akarnád veszteni? az én akaratomat nem hagyom már én sem
miben reád, de ideig mulatnia oda engedem. Ezt Andolosia értvén,
hogy nem engedné az báttya az Süvegetskét véle el-vinni, gondolá,
no külőmben fogok tselekednie, ki monda Ampedonak: En édes
szerelmes bátyám, ha immár gonoszul ellened vétette, ennek-utánna
immár akaratod-szerént fogok élni. Akkor el-küldvén az báttya
szolgait vadászni az Erdőben, és monda hogy majd ő-is utánnok
jutna. Hogy azok el-mentenek volna, monda Andolosia: Édes bá
tyám, engedd ide edgy kevéssé az Süvegetskét, tsak az Erdőben
megyek, Az báttya pedig azonnal oda engedé néki az Süvegetskét,
de mihelt kezéhez vővé, azonnal el-hagyá az erdőben való vadá
szást, és mene mindgyárt Genevában, és ott tudakozik vala drága
kintsek felől, az mellyeket találhatót, azokat mind szállására hor
datta. Midőn már sokakat hordottanak volna oda, markollya vala
őket, kötvén őket keszkenőkben probállya vala, mint ha meg-mérni
akarná mennyi nehézségek lehet, azonban el-ragadtatván magát,
fizetés-nélkül el-mene vélek, és az szerént tselekvékFlorencziában
és Velenczében-is, ki minden pénz nélkül nagy drága kintseket ez
három fö Városokból el-vün magával. Mindőn mér 8 nékie sok
drága kintsei volnának, akkor mene Angliának Lundin nevű Váro
sában. Jól tudván pedig az Agrippina mellyen járna el az templom
ban, és az utczában meg-bérle edgy boltotskát, mellyben ki-rakodék az kintsekkel. Midőn már | Agrippina az Templomban menne, 91
I M 3a
kivel szolgák és szolgálok elöl és utol mennének, és az vén komor
nyik aszszony-is, az ki ö nékie az bolonditó italt innya adta vala,
kit jól ismére, de az őtet nem, mén más tsinált orra is volt az
maga orrán fellyül, az mely tsudássá tőtte őtet, úgy hogy senki
meg nem ismérhette.
Mihelt Agrippina mellőle el-hallada, menten el8-v8vén két
szép arany gyűrűt, és meg-ajándékoza vélek két vén komornyik
aszszonyokat, kiknek jól tudta, hogy Agrippina tanátsokkal élne,
és kéré azon 8ket, az Királynénak tanátsolván azt, hogy 8 érette
küldenének, és vinni fogna 8 magával el nagy drágalátos kintseket
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oda, mellyekhez hasonlókat soha-is nem látót. Azok pedig fogadák
nékie hogy el-fognák szerzenie. Midőn már Agrippina az templom
ból haza menne, mindgyárt meg-mutaták nékie azt az szép két
gyűrűket, s’ mondának, hogy az ki az templom előtt állót, az ajándékozá mi-nékünk, hogy jó el-szerzói lennénk az ö jószáginak,
mert ő néki sok drágalátos kintsei vannak. Az Királyné monda:
En azt el-hiszem, hozy ő néki szép és drágalátos kintsei lehetnek,
mivel-hogy ő tinektek illyen két szép gyűrűket ajándékozott, hi
vassátok ide, mert ugyan kévánván nem-is győzőm várni, hogy
lássam azokat az kintseket, az pedig eljutván, bé-viteték az palo
tának edgyik tornáczában az Agrippina kamorája eleiben, akkor ö
ki-rakogatván az ő kintseit, mellyek Agrippinának igen tettzének.
Agrippina kérdé mi árruk lehetnének, az mellyeket kedveli vala,
kik közöt valának ezer Corona arany érövek, és sokkal drágábbak-is,
de ő fele árrán kéri vala. Az drága kö áros monda: Kegyelmes
aszszonyom, régen hallottam hogy te igen gazdag Királyné vagy
ez világon, azért én ez drága kintsekre az hol találhattam felkerestem
és ide hoztam, de te igen keveset akarsz érette adni, kik magamnak-is többe állanak, de ne kévánd káromat, hiszem kegyelmes
aszszonyom rakd öszve az mellyek tettszenek, és tűrhető-képpen
adom. Ekképpen ki-választván az mellyek ő nékie tettzének, apró
kat és öregeket, vagy tiz darabot. Akkor ez drága köveket meg
92 számlálván, tőnek őt ezer Corona aranya|kat, de ö nem akara
1 M3Z
annyit adnia. Gondolá Andolosia magában: En sokáig itt nem ve
szekedem véle, tsak hozná inkáb most elő az erszént; meg-alkuvának mind-az-által edgymásBal négy ezer Corona aranyokon.
Az Királyné akkor el-vivé az szoknya allyában az kintseket, és
menvén kamorájában az ö szekrényéhez, mellyben az szerentsés
erszény áll vala, mellyet köte erössen az övére és ki jővén onnat
meg akarván az drága köveknek az árrát fizetni. Ottan ez drága
kö áros néki készülvén, melléje álla; és midőn el-kezdéaz olvasást,
által-ragadván ötet keményen hozzá-szoritá, és azon kivána lenni
edgy kietlen nagy erdőben, az kit semmi-is nem lak vala, akkor
tsak hamar jutának egy nyomorult szigetben, nem meszsze Hiberniátul, mellyben !önek edgy alma fa alatt, kin sok szép alma vala.
Hogy már az Királyné az fa alat ülne, az drága jószágok-is még az
szoknya-allyában volnának, mellyeket vöt vala, és az szerentsés
erszény-is az övén, feje felet láta sok szép almákat, monda az kö
árosnak: Hatalmas Isten, hol vagyunk mi, és miképpen jöttünk

A FORTUNATUS-MESE AZ IRODALOMBAN.

147

mi ide ? Imé én rnelly erőtlen vagyok, adgy azért ez almákbul vagy
edgyet hogy élezgessem magamat, kit nem tuda hogy Andolosia
volna. Az tőb kintseket-is mellyek még nála valának tévé az ő ölé
ben, és az kedves Suvegetskét, melly maga fején vala, tévé az ő
fejében, hogy akadállyá ne lenne az fel-hágásban. Es hogy fel
hágna az fára, nesi vala hol volnának leg szebb almák, az Agrippina
pedig ülvén az fa alatt, ki nem tudgya vala hol volna és mi módon
jött volna oda, és ezt gondolá magában: Vajha én viszontag meg
az én kamorámban lehetnék, mihelt ő igy gondolkodnék, azonnal
elmene az fellegek által, minden kár nélkül, és lön az ö ágyas
házában. Az Király dedig az Királynéval és mind az egész Udvar
népe őrükén, kérdezék holott lehetett volna, és hol maradott volna
el az az drága kő áros, az ki őtet el-ragadta vala. Ki felele: En
ötet edgy fán hadtam, ne is kérdezzetek mostan többet tőlem, hadd
nyugodgyam, mert erő télén és el-fáradt vagyok. Hogy már Ando
losia az fán üldögölne, látá, hogy Agrippina mind Süvegestül
edgyüt el-ment volna, és az kintsekkel-is, az | mellyeket ö három 93
| M 4a
fő városokban szerzett vala öszve: Akkor átkozni kezdé azt fát, és
az rajta való gyümöltsőt-is, azt-is pedig az ki őtet oda oltotta, és
egyebeket-is mondván: Atkozott légyen az az óra, melyben születtettem, azok az napok és órák, mellyekben én eddig éltem. Oh
te kegyetlen halál, miért hogy engemet meg nem fojtottál minekelőtte én ez nagy Ínségben jutottam vóna. Atkozott légyen az az
nap és óra, mellyben Agrippinát én elsőben meg-láttam, vajha az
én bátyám itt ez pusztaságban mostan én nálam lehetne, menten
őtet meg-fojtanám, magamat pedig edgy fára fel-akasztanám, és
igy mi ketten halva lévén, úgy osztán annak az erszénynek minden
hasznos ereje el-veszne, és igy az Királynénak és az hitetlen szivü
Agrippinának nem lenne semmi gyönyörűségek az drágalátos er
szényben. Hogy már igy ide s’ tova járna, azonban bé-sőtétedék,
és hogy semmit nem láthatna, le-feküvék edgy fa alá, és nyugovók
edgy kevés-korig, de nem alhaték el semmi-képpen ez Ínségnek
miatta, ki véli vala hogy abban az kietlenben kelletnék életének
el-fogynia, és igy ott feküvén mint edgy kétségben esett, ki inkáb
halált szenvedni hogy nem mint élni akar vala.
Hogy immár meg-virradott volna, megyen vala nyavalyásul,
de ő sohult senkit nem láthata, és juta véletlenül edgy fához, kinn
valának igen szép piros almák, ö pedig igen ehetnék vala, és éhségé
nek miatta hajítván az fára, kiről mindgyárt két nagy alma le-esek,
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mellyeket ő tsak hamar meg-évék. Es midőn azokat meg-enné,
ottan nevekedék néki két nagy hoszszú szarvai, mint az ketskének
szokott lenni, ki neki futamodván az szarvakkal az fának, kikkel
le-üttetni és taszítani akará, de mind tsak héjában lön az ő dolga.
Akkor kezde nagyon kiáltozni: Oh én nyavalyás ember,
ő boldogtalan ember, hogy lehet ez, mennyi ember vagyon ez vi
lágon, itt még sintsen edgy-is, ki énnékem segítségemre lenne, és
hogy én az emberekhez juthatnék. Oh Isten jöj segítségül ez mos
94 tani nagy nyomorúságomban. |
| M 41 )
Miképpen Andolosiának edgy vén Remete ember segedelmére jövén,
attól az ektelen szarvaktól, kik rajta nőttek vala, megszabadító őtet
szépen.

Es midőn ö igy nyomorultul kiáltoznék, meg-hallá edgy
Remete ki harmintz esztendeig ez nagy kietlenben lakván tsak
edgy embert sem látót, mene az kiáltásra és hogy jutna Andolo
siához, monda néki: Oh te nyavalyás ember, mi hozott tégedet ide,
és mit keress te itt ez pusztában ? Felele ö : Édes atyámfia, én-is
igen bánom azt hogy én ide jöttem. Monda az Remete: Harmintz
esztendőktül fogva tsak edgy embert-is nem láttam, akárnám ha
te-is nem jöttél volna ide. Andolosia kérdé nagy bádgyadva. az
Remetét, ha vólnaé valami ennyi valója? El-vivé az ért ötet az
Remete az 8 hajlékában, az mellyben semmi egyéb nem találtaték,
hanem tsak valami kevés gyümolts, mellyekkel táplálá magát az
szegény Remete, de Andolosiának semmire kellő eledel vala ez.
Akkor monda az Remete: El-viszlek tégedet, holott találhatz
magadnak elégedendő ételt és italt, ö pedig azonnal kérdé, hogy
mit kelletnék az szarvakkal mi vélni, mellyek rajta volnának, mert
valami tengeri tsudának fognák alitani? Akkor vivé ötet az Remete
edgy kitsinnyel tovéb az 8 hajlékától, és leszakaszta más fáról két
almát, s’ monda: Édes fiam fogjad és edd-meg ezeket. Mihelt An
dolosia ezeket meg-évé, azonnal az ö szarvai el-veszének, midőn 8
azt látná, kérdé mi dolog lehetne ez, hogy ö néki nagy hamarsággal szarvai lőttének, meg olly hamarsággal el-vesztenek ? Monda
az Remete: Az teremtő, ki mennyet és földet teremtette, és mind
az bennek valót, ez fákat igy rendelte, és ez természetet nékiek
adta, hogy 8k illy gyümőltsőket teremtsenek, kikhez nintsen-is ez
egész világon hasonló, tsak egyedül ez pusztában. Monda Ando-
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losia: Édes atyámfia, engedd-meg hogy ez almákban el-vihessek
magammal. Monda az Remete: Édes fiam, valamennyit | akarsz
annyit vigy el, és ne kérd tőlem, mert nem enyimek, és nintsen-is
semmim, ki sajátom volna, tsak az én szegény lelkem, kit az én
teremtőmnek adok, az ki énnékem ötet adta. Veszem eszemben,
hogy gondolkodásokkal s’ világi dolgokkal elméd meg-terheltetett,
de el-hagyván azokat térj meg, mert nagy kár-vallás szokott edgy
kis gyönyörűségért az emberre következni. Az Andolosia pedig
mind untalan az ö szivében tsak az nagy káron gondolkodik vala,
és le-szakaszta edgy nehányat az almában, az mellyektöl az szarvak
nőttenek és az mellyektöl el-vesztenek vala, s’ monda az Remeté
nek: Vigy ki engemet arra az útra, holot az emberekhez juthatok.
Akkor az Remete ki-vivén ötet edgy útra, monda: Menny-el mos
tan ez úton mely előtted vagyon94) ki mégy edgy falura, holott
találsz elég ételt és italt. Igen kőszéné az Remetének, és el-butsu
zék tőle; akkor jutván az faluban, holott évék és ivék, erőt vévén
magának. Es midőn eszére jutna, kérdé melly felé kelletnék
menni Angliában lévő Lundin nevű Városban, ki meg-mondaték
néki, hogy mostan ő Hiberniában volna, és még Scotia Országon
kelletnék által menni. Andolosia ezt halván, hogy ö ily meszsze
volna Angliától, megszomorodék magában, és bánkodék az almá
kon, mellyeket nála hordoz vala, hogy úttya sokára halladván el
vesznének tőle. Az emberek ezt értvén, hogy ő örömest Lundinban
akarna lenni, mutatának néki az tenger partyán edgy nagy Várost,
mellyből az hajok Angliában, Flandriában és Scotiában minden
koron ki-járnak vala, holott talála-is tsak hamar hajót, ki egész
Lundinig vivé. Midőn már Lundinban jutott volna, bé-enyvezteté
az fel szemét, és ál-hajat tévén fel, az ki által senki meg nem is
meré őtet; ki vévén edgy asztalotskát, és az templom előtt lehelyhezteté, az holott tudta az Agrippinának bé s’ ki-járását, és ki
tévén az almákat edgy szép fejér ruhára, kiáltván: Ezek Damas
cusbéli almák, ha kérdették edgyet hogy adna, három Corona
aranyakon mondotta, ki-ki tsak el-megyen vala mellőle, mert
bánta-is volna, ha minden ember azokban vöt volna. így Agrippina
is elö-jutvan az ö fraucimerivel, szolgálóival, | és komornyik aszszo
nyival edgyütt, ö ismét kiáltozván, hogy Damascusbéli almái vol
nának, az Királyné kérdé hogy adna edgyet. Ki monda: Három
Corona aranyakon. Az Királyné-is monda: Vallyon mitsoda ha
szonra valók ezek hogy illy drágán adod? Felele ő: Az embert széppé
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és okossá teszi. Ezt halván Agrippina, azonnal parantsola venni
az komornyik aszszonynak vagy kettőt. Andolosia akkor meg-int
bé-rakogatá az ő kalmár marháját, mert nem kévána többet senki-is
benne venni. Hogy haza jutott volna az Királyné, nem sokáig
várakozván, meg-évé az két almát, és mihelyt meg-evé mindgyárt
ki-növének két nagy szarvai igen nagy főfájással, ki miatt le-kelle
nék fekünni az ágyra. Hogy már az szarvai elég nagyok volnának
és az föfájás-is megszűnnék rajta, felkelvén mene az tükörhöz, és
hogy nézné magát, látá hát éktelen nagy két szarvai volnának,
néki esvén mind két kézzel, vélvén le-tőrhetné, de nem lehete,
mindgyárt kiáltani kezde két leányzóknak, kik meg-látván őtet,
igen meg-rettenének, és imádkozván mint ha gonosz lélek volna.
Maga-is annyira el-ijede osztán, hogy sokáig nem szolhata. Kik
szólván néki: Kegyelmes asszonyom mint van ez, hogy az te Ne
mes személyed illy éktelen formájúvá lőtt ? Ki felele; hogy nem
tudná, gondolná hogy Istentől volna, avagy hogy az Damascusbéli
almaktul lőtt, mellyeket nékem el-adot amaz lator kalmár. No lás
sátok legyetek segítségül, hogy meg-szabadulhassak ez szarvaktul.
Az szolgálók eleget vonászolván, kit meg-is tőrének, de nem hasz
nálatának, mellyen ő igen ohajtozék, és monda: Oh én nyomorult
teremtetett állat, mi haszna hogy én Király leánya vagyok, és
leg gazdagabb és szeb ez világon az aszszonyok között, ha mostan
oktalan állathoz vagyok hasonló, és hogy még valaha születtem-is,
vallyon nem szabadithatnaké-meg ez éktelen formátul ? az Tinis95)
vizében vesztem magamat. Akkor az fő frauciemerek közül edgyik
vigasztalván őtet, monda: Kegyelmes asszonyom, ne légy olly két
séges, mert ha ezek löttenek, meg ugyan el-veszhetnek. De inkább
97 küldgy-el tüdős orvosokért, kiknél akarmi légyen-is Írva találtat|nak r
| N 2a
mi okbol származtanak, mivel veszthetik el-is. Ez beszéd igen
tetzvén néki, monda: Ne szollyatok senkinek, és ha valaki enge
met kérdezne, tsak azt mondgyátok, hogy beteges vagyok, és ne-is
botsássatok hozzám senkit-is. Az vén Komornyikné tudakozik vala
pedig Orvosoktul, illy formán eleikben adván; hogy miképpen
edgy kedves attyafiának két szarva nővén, mi modon veszthetnék
azok el? Az orvosok ezt halván, igen tsudálkozának rajta, hogy
embernek szarva nőne, és ki-ki közzülök felette kévánnya vala ez
embert látni, de az asszony monda; hogy egyéb ez személyt nem
láthatná, hanem az ki jól tudna véle tenni, kinek fizetője-is lenne.
De egy sem vala közzülők, ki ezt fel-vállalná; mert soha nem hal-
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lőtt, nem olvasott, FŐt nem-is latot ily nyavalyát. Es hogy már az
ászszonynak az Orvosok kőzzül ez nyavalya meg-gyogyitására
edgyik sem ígérné magát, igen meg-háborodék és viszsza-térvén az
udvar felé, haza-felé mégyen vala.
Miképpen Andolosia orvossá tevén magát, hogy az Aarippinanak
szarvait fejéről el-vesztenéje.

Akkor elöl találván őtet Andolosia, ki fel-öltőzvén vala
mint edgy Doctor, vörös Skárlát palástban, és vörös kalap lévén
fejében, nagy orrot tsináltatván pedig magának, s’monda néki:
Te Sáfárné, láttalak hogy már három Orvosnál-is voltál, találszé
azért kedved szerint valóra? Ne haragudgyál hogy kérdezlek, mert
magam-is Orvos vagyok, ha valamiben kivátatnék, add tudtomra,
nem lehet olly hogy én meg tudom gyógyítani. Az aszszony gondol
ván magában, hogy az Isten mutatta volna ez Doctort, s monda
néki; miképpen egy fő személynek fejéből két igen nagy hoszszú
ketske szarvakhoz hasonló szarvai nőttek volna, kinek ha segítség
gel lehetnél, jó fizetést nyernél tőle, mert ott az pénzben sem pedig
egyébben semmi fogyatkozás nintsen. Az Doctor mo|solyogván, 98
N 26
monda: Az szarvak el-vesztésehez való mesterséghez jól értek,
minden fájdalom nélkül pedig, de pénz kévántatik ahoz, még az
okát-is tudom honnan származtanak légyen. Az aszszony pedig
meg-kérdvén; hogy honnan származott légyen ez tsudálatos ter
més? Fqlele az Doctor az vén aszszonynak: Abból, midőn vala
melly ember másnak valami hamisságot tészen, még nagyon őrül
vén az gonosz tételen, de nem mervén ki jelenteni, igy osztán más
módon-is ki-nyilatkozik, noha jobb pedig az embernek kinek
fellyöl ki-üt, mert ha ki nem üthetne, az szivet meg-fojtván, megőlnéje. Nintsen még annak három esztendeje, hogy az Spanior
Király udvarában voltam volna, ott-is edgy hatalmas Gróf szép
leányának két nagy szarvait vesztém-el. Ezt halván az vén asz
szony az Doctortul, meg tudá ö tőle az ö házát, és monda, hogy
menten hozzája viszsza-fordulna. Ki monda: En még semmit nem
szerzettem, mert tsak harmad napja hogy itt vagyok szálláson az
Hattyúnál, ott meg-találhatz engemet tsak az nagy orrú Doctort
kérdezzed, mert igy neveznek, noha más volna az én nevem, de
ez legisméretesb. Az vén aszszony pedig nagy őrömmel haza fut
ván az nyavalyás Királynéhoz, s’ monda: Kegyelmes aszszonyom,
10
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őrvengy és vigady, mert az te dolgod majdan jól lészen, és meg
beszélvén, hogy amaz három Doctorok semmi jó válaszszal nem
botsátották volna, hanem az után edgyre találván biztata engemet,
meg-mondván minden dolgokat, és beszélgetvén véle, monda hogy
egy Grofné-is szintén ekképen volt. Meg-mondván nékem minden
okait, hogy ez nyavalya mitül származott légyen, kiért majdan
hiszek-is néki. Az szomorú Királyné pedig fekvén az ágyban,
monda az vén aszszonynak: Miért hogy ez Doctort veled el nem
hoztad, tudván azt, hogy én ez szarvaktul mentül hamaréb ha
meg-szabadúlnék? sies hamarsággal, és hidd ide Stet, és mondgyad néki, hogy mindeneket hozván magával, mellyek ide tartoz
nak, semmit nem kímélvén, és vigy neki száz corona aranyakat,
ha pedig több kévántatnék annyit adgy néki mennyi szükségére
99 elég lészen.
| N 3a
Az vén aszszony azonnal el-menvén fel-kerese az Doctort, s
ada néki száz corona aranyakat, s’ monda: Kérlek tégedet azon,
hogy étszakára el-menvén az személyhez, de senkinek meg nem
mondván, mert még az 6 tulajdon attya és annya-is nem tudgyák.
Monda az Doctor: Ez dologban bátorságos lehetz, én tőlem ki
nem tudódik, süt ha akarod veled edgyütt el-megyek, de előszszőr
az Patikában menvén, ahoz valókat vészek, és igy várj-meg enge
met, avagy két óra múlván ide jöhetz. Az vén aszszony monda:
En inkáb meg-várlak, mert nálad nélkül haza nem merek menni;
Es ekképpen el-menvén az nagy orrú Doctor edgy Patikában, és
von edgy kevés Rebarbaromot, azt meg-confrejtezvén edgyik almá
nak felével őszve tsinálá, meg-nád-mézezvén, és más jó izü ezkő
zöket-is hozzá adván, mellyek jó izük valának; az után egy szelen
czében valami jó illatu kenetet-is, pésmát is, és igy viszsea jőve
az aszszonyhoz, mene véle étszakára az Királynéhoz, ki feküvén
az ágyban, és fogadván ötet nagy bádgyadva, mint ha erőtelen
volna. Monda az Doctor: Kegyelmes aszszonyom, légy jó remén
segben, mert az én mesterségem után jól lészen az te dolgod.
Kelly fel edgy kitsinnyé, hadd lássam és tapogassam-meg az te
nyavalyádat, talám inkáb használhatok. Az Aggrippina pedig igen
szégyenli vala az szarvakat megmutatni, mind-az-által még-is fel
üle az ágyban. Meg tapogatván azért az Doctor az szarvakat,
monda; hogy mindenik szarvra edgy-edgy majom bőrből tsinált
zatsko kelletik, kiket meg-kenvén reá kelletik vonni. Az vén asz
szony azonnal edgy vén majmot meg-őletvén, bőrit le-vonatá, és
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tsinálának két zatskokat az Orvos paranfaolattya szerint, midőn
el-készültenek volna, meg-kene ugyan azon majom héjával őket,
az után osztán reá-vonván az szarvakra, s' monda: Kegyelmes
aszszonyom, ez kenet az szarvakat meg-fogja lágyítani, és ez után
purgalás után el-vesznek, és ez okon valami confectomokat-is
magammal hozván, hogy azokban ennél, az után osztán el-nyu
godván tsak hamar meg érzed hogy fog használni. El-fogván pedig
az orvosságot Agrippina, melly tsak egy fel alma vala, az ki az szar
vaikat el-szokta vala veszteni, mihelt pedig azt meg-évé, ottan az 100
| N 36
Rebarbarum operálván az székre hajtá. Hogy meg nyoszolyájában
fekütt volna, monda az Doctor: Hadd lássam ha az orvosság hasz
nálté valamit, és megtapogatván az bőr zatskokat, meg-érezvén
hogy már az szarvaknak harmad része el-veszet volna. Agrippina
pedig gyűlölvén az szarvakat hozzájok sem akar vala nyúlni, de
hogy mng-mondák néki hogy már apadnának, meg-tapoga^á, és
meg-érzé ö-is hogy már kissebbek volnának, kinn igen örülvén
kéré az Doctort, hogy jól gondgyát viselnéje. Ki monda: Etsza
kára ismét el-jövök, és hozok magammal viszont az mi szükséges
lészen. El-menvén ismét az Patikában, és az másik fel almát-is
meg Nád-mézezteté, de más izt adatván néki. Ismét étszakára az
Királynéhoz bé-vittetvén meg-kené viszont az szarvakat, és az
zatskokat kisseben tsináltatván, hogy az szarvakon jól állanának,
és ada válami confectet-is néki, hogy el-alunnék; midőn már az
természetet el-végezte volna, meg látogatván az szarvakat, és meg
érezvén hogy ismét apadtanak volna ugyan jól, ha annak elütte
örült, mostan leg-inkáb, ki ismét ujobban kérvén az Dostort hogy
már el ne hadnája, hanem szorgalmatos lenne az ö meg-gyógyitásában, és fáradságát nem hadná héjában. Ki monda: Ez dolgon
lészen, és az miket az két étszakákon tselekedett, az harmadikon-is
azt fogná mivelni; akkor már hogy ott ülne mellette, el-aluvék, és
gondolkodván az Doctor magában, monda; Két avagy három ezer
corona arany más Orvosnak elég volna, de ahoz képest ha meg
számlálom az mennyi jószágom nála vagyon, tsak semmi nékem
annyi; minek előtte azért az ö szarvait telyesseggel elveszteném,
külőmben fogok véle beszélleni, és akaratomat meg-mondom, ha
nem akarja tselekedni, hanem még vélekedik, tehát ismét olly
confectet tsináltatok, hogy viszont néki meg nagy szarvai lésznek, mint az előtt voltak, és igy osztán Flándriában megyek, hon
nan osztán reá izenek, hogy ha akarsz az szarvaktul meg-szaba10 *
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dúlni, tehát hozzám jöj, és vehd el-hozzad az Süvégetskét-is, min
101 den esztendőben penig annyit adgy, hogy Úri mó|don élhessek
| N4<

utánna. Midőn már ö igy gondolkodnék, azonban az vén aszszony
el-jutván az gyertya világgal, hogy meg-tekintené az Királynét mit
mivelne, de ö aluszik vala.

Miképpen Andolosia le-hajolván, hogy kalapját fel-vennéje az föld
rűl, ki véletlenül az 6 kedv kévéno 96) Sűvegetskéjét meg-találd.
A Doctor pedig le-vévén Kalapját el-ejté, és hogy le-hajlana
fel-akarván venni, meg-látá az ágy alatt az ő kedv kévánó Süve-getskéjét az földön hevervén, kire semmi gond-viselés nem lévén,
mert senki nem tudgya vala annak hasznát. Még maga az Ki
rályné-is nem tudta hogy annak ereje által jutot volna haza, mert
ha tudta volna ennek hasznát, bizony más szegre függgesztette
volna. Az Doctor pedig az vén aszszonyt el-küldvén edgy szelentzéjért, mellyben orvosság vala, és meddig ö az szelentzét el-hozá,
ö-is addig fel-vévé sietséggel az Süvegetskét, rejtvén az Palástya
alá, és igy gondolkodók, vajha az erszényem-is viszsza jöhetne,
azonban fel-serkenvén az Királyné, és az Doctor le-vévén az zatssokat az szarvakról, az kik már tsak kitsinyek valának, kinn az
Királyné igen örül vala. Az vén aszszony monda: Még ha edgy
étszakán munkálkodik meg-gyogyulsz, és mi-is meg szabadunk ez
rusnya nagy orrú Doctortul. El-gondolván pedig magában hogy
Agrippinával beszéllene, kit el-kezdvén, mert az Süvegetske már
nála vala, s’ monda: Kegyelmes aszszonyom, jól látod hogy dol
god immár jobban vagyon, és tsak az van hátra, hogy az fejed ka
ponyájábol kell ki-veszteui, még ehez kévántatnék leg jobb orvos
ság, ha én itt ollyakat nem találok, az mi nékem kévántatnék, te
hát magamnak el-kell mennem, avagy pedig edgy értelmes Doctort
kell el-küldenem, meg-tanitván reá, de azokra sok pénz kell, és
azon-kivül-is meg-akarván pedig tudni mennyit akarsz nékem
102 ^fizetni, | ha akarod hogy tellyességgel-ki-gyomláltassanak ez szar
| N 4ó
vak, és az te fejed olly sima légyen, mint annak előtte volt.
Monda az Királyné: En azt jól eszemben vettem, hogy az te mes
tersegéd próbált, de kérlek légy segítséggel énnékem, és ne kéméld
az pénzt. Az Doctor monda:Azt mondod hogy az pénzt ne kémél
lyem, mikor nintsen. Agrippina pedig igen fösvény vala, noha az
erszény nála vala, az kit soha ki nem meríthettek, akkor mene las-
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•satskán az ö szekrényéhez, melly áll vala ott az ágyánál, kiben
vala az ö leg főbb kintsei és az erszény-is, edgy erős őre97) kötve,
mellyet kőrnyüle ővedzvén, mene az asztalhoz, melly áll vala edgy
szép ablaknál, és kezde pénzt olvasni, hogy már majdan három
száz korona aranyokat olvasott volna, kereskedni kezde az Doctor
az köntös alatt, mint ha zatskot keresné az yénznek, és úgy tévén,
mint ha az pénzt el-akarná venni, néki ragadván az Süvegetskét
és fel-tévé, a’ Kalapot el-hajitván meg ragadá az Királynét, és
kévána, lenni edgy nagy puszta erdőben, holott emberek nem ta
láltatnának, és az mint ö kévána az szerént lön az Süvegetskének
ereje által.
Midőn már Agrippina el-ragadtatot volna, mindgyárást futa
az vén aszszony az ő annyához, és meg-mondá néki, mikébpen viszontag Agrippina el-ragadtatott volna, és az szarvakkal-is mikép
pen történt volna dolga, az Orvossal mint ragadtattanak volna el
edgyütt, kinn az Királyné igen meg-ijede, mind-az-által vélé mint
az előtt viszsza jöne, és most-is úgy lenne, nám nála ez erszényis, és elég péze lészen, ki mindennek eléseges-képpen fizethet,
hogy őtet viszont haza hozzák. Es midőn ők már egy nap s’ edgy
éjei várnáják, és viszsza nem jöne, az Királyné mint édes anya
sziből ohajtya vala, hogy ö néki illyen módon az ö szép leányát
kelletnék el-vesztenie, menvén nagy keserves szívvel az Királyhozhoz és meg-monda néki minden dolgokat mint történtének, mikép
pen az Doctorral el ragadtattak volna.
Monda az Király, Bölts Doctor lehet az, többet tud az más
Doctoroknál; de senki nem egyéb az, hanem Andolosia, az kit ti | 103
| 0 la
hamissan meg-tsalátok. En azt gondolom, hogy az ki ő néki illy
szerentsét adott, bőltsesseget-is ugyan az adott néki, és hogy ha elvesztette-is az erszényt, az viszont meg meg-lészen nékie, mert az
szerentse-is úgy akarja hogy övé légyen az erszény, és senkié
egyébé ne, mert ha az szerentse akarná, énnékem-is avagy más
nak ollyan erszényem volna. Sokan vadnak Angliába, és tsak edgy
Királyok vagyon, az ki én vagyok, az mig Isten és az szerentse
engedi. így adattatott Andolosiának-is hogy ö néki légyen ollyan
ersszénye egyedül, és egyébnek senkinek ne, tsak az mi leányunk
volna ismét ithon!
Monda az Királyné: Uram tselekedd azt, küldgy követeket
széllyel, kik hol légyen talám meg-tudhattyák, és emez nagy szé
gyenre, és nyomorusságra jusson. Felele az király: En nem kül-
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dők, mert nagy szégyen volna az mi nékünk, hogy mi ö reája gon
dot nem tudtunk viselni.
Midőn már Andolosia abban az igen vad és puszta erdőben
volna; holott edgy ember-is nem találtaték, hanem tsak ők Agrippinával ketten, akkor veté tőle meszsze-el az Doctori köntöst, és az ö
undok orrát-is le-vévén, osztán álván az szép Agrippina eleiben
nagy haraggal, kit meg-ismére hogy Andolosia volna, kinn igen
el-ijede, úgy hogy nem-is szolliata, mert szemeit rutnl el-forditotta
vala, mint ha már meg-akarná őtet ölnie.
Es ragadván hamar az kést, el-mettzé róla az ő övét, és felszakasztván az maga vámetzét, bé-köté az erszént az holott az
előtt tartotta. Ezeket mind tsak nézi vala az szegény Agrippina,
de az nagy félelemnek miatta minden teste mint az nyár levél
reszkete. Akkor kezde Andolosia nagy haraggal szollani, s monda:
Te hamis és hitetlen aszszony, most immár enyim vagy, és én-is
azokat tselekszem veled kiket ten én velem, tudod mikor az én er
szényemet le-fejtetted és más rosz erszént varrottál helyébe, im
látod ismét az ö régi helyére jutattam, nosza mostan tanátsollyon
téged az te anyád és az vén kofa, és parantsoly jó italokat tsináltatni, kikkel te engemet meg-tsally, de bár mind az két boszor
104 kány veled | itt vólnának-is, még-is minden ö mestersügekkel többé
| 0 11
ez erszént én tőlem el nem vehetnék. Oh te Agrippina, hogy mer
tél még tsak szivedben-is illyet gondolni? holott én te hozzád olly
hü lévén, hogy szivemet, lelkekemet, testemet és minden jószágo
mat tenéked adtam vala ? Illyen vitézt pedig, az ki minden napon
az te kedvedért bajt vit, öklelt kópiát törvén, és minden egyéb vi
tézi játékokban győzedelmesen forgott, még is-nem szántad illyen
nag nyomorúságban hozni, és valami irgalmasságot velem tenni,
sőt még az Király és az Királyné-is engemet rút gyalázattal illetté
nek, mellyek az én szivemben el-felejthetetlenek, kik miatt tsak nem
kétségben esvén magamat fel-akasztottam, mellynek te lettél volna
oka, ha testemet, lelkemet és minden tisztességemet elvesztettem
volna, de sőt még az, hogy te néked mog-mondották, hogy énné
kem semmim nintsen, szolgaimat-is mind el-bocsátottam, és tsak
egyedül magamnak kell el-mennem, még-is énnékem tsak útra
való költséget-is nem küldöttéi, hogy valami kis bötsülettel mehet
tem volna haza az én rokonimhoz. Mostan te tégy ítéletet. Az Ag
rippina pedig nagy rettegéssel el-telvén, nem-is tudgya vala mit
keltetnék szollania; de még-is meg rettent szivel-is az Égbe tekint-
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vén, kezde szollania, és monda: Oh te nagy jóságos tselekedetű
erős vitéz, hogy én te ellened vétettem, kérlek tekints meg az én
gyarlóságomat és tudatlanságomat, tudod hogy természet-szerént
az aszszonyi-nem az férfiúnál mindenkoron gyarlob, ez dolgot ne
tulajdonítsad énnékem illy nagy vétkül, sőt az te haragodat illyen
nyomorult leányzó ellen le-tegyed, tégy jót az gonoszért, az mint
az erős és bőtsületes vitézhez illik. Felele ö és monda: Az kár és
vétek, az kivel engemet illettél, forog az én szivemben, úgy hogy
annak boszszúját meg-kell állanom- Felele Agrippina és monda;
Andolosia tartsd eszedben, mitsoda bőltstelenseggel illetnének tége
det, hogy ha te edgy nyomorult aszszonyi-állaton ki fsak egyedül
edgy jusztában, avagy egy rabon boszszút allanál, érette ? bizo
nyára az te erős vitézségednek az szégyen volna. Monda Andolo
105
sia : Am légyen bátor,98) ellene állok az én hajragomnak, és foga | 0 2a
dom tenéked az én vitézi hűsegemre, hogy te rajtad boszszumat
ki nen töltöm, sem tisztességedben sem testedben meg nem bántlak. De az te jeled, mind éltiglen kell hordoznod én érettem, hogy
engemet meg-emlegess. Az agrippina pedig az nagy felelemnek
miatta az ö fején való szarvait el-felejtette vala. De midőn Ando
losia neg-bátoritotta volna élete felöl, mint edgy fel-ébredvén
monda? Ha Isten akarná hogy szabad szabad lehetnék ez szarvak
tól, és volnék ez atyám pblotájábá. Andolosia hallá hogy haza ké
vánkozik, az Süveg pedig nem meszsze lévén tőle, futamodván felkapá és köté erössen az övéhez, hogy ismét el ne menne véle.
Melly Süvegetskének jó voltát Agrippina eszében vévén busul vala
magában, és gondolá; hogy már mind az két jószág nála volna,
kit ő meg né tuda őrizni, de az ö busulását nem meré jelenteni,
hanem inkáb kéré őtet hogy az szarvaktól meg-szabaditanája, s’ az
attyáhozvinnéje. Monda Andolosia: Meg-kell viselned ez szarva
kat az nig élsz, és én az te atyád házában soha nem megyek.
Noha háromszor-is kéré Agrippina, de ugyan nem használa véle.
Miképpen Andolosia Agrippinat Hiberniában az Apátzák Klastro
mában vivén, az holott őtet az fő Apátza aszszonnak ajánld.

Agrippina midőn eszében vévé hogy kommi kérés rajta nem
fogna, morda: Ha immár illy éktelen formájún kell énnékem ma
radnom, nen kívánok Angliában viszsza menni, sőt bár edgy is
merő embe:em-is ne lásson, se atyám se anyám. Az okon vigy en-
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gemet idegen helyre, hogy engemet senki ne ismérjen. Monda néki
Andolosia, hogy sohult nem volna job min szüleinél, de ő nem
akará, de monda: Vigy engemet.edgy Klastromban, hogy ez világ
tól magamat el-vegyem. Monda Andolosiá: Azt kívánod? Felele:
Azt. Andolosia azonnal el-készülvén vivé őtet Hibérniában, világ
106 végéhez közel és az szent Patricius Purgatoriumához nem | mes
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sze, holott edgy mezőben lévén edgy igen szép Apátzák Klastroma,
kiben mind azon nemes aszszonyok valának, akkor hagyván őtet
ez mezőben, és maga mene az Klastomban az fő Apátzához; s’
monda néki, miképpen ö edgy tiszteletes nemes leányt magával
oda hozott volna, az ki szép és egesseges-is, tsak hogy az ö fején
valami növés vagyon, ki szégyenletiben az ő attya házánál nem
akar maradni, de kíván olly helyet lenni az hol nem isméretes, ha
te ötet fel-fogadnád három képpen meg-adnám érette az bért.
Monda az fő Apátza: Valaki ez szerzetben akar lakni, kell két
száz corona aranyakat annak le-tenni, mert mindeniknek egy szol
gától tartok, és az mi szükséges adok, de ha te érette az bér; há
rom-képpen meg-adod, hozd-el. Andolosia Agrippinájért menvén
el-hozá az fő Apátzának, ki térdet hajtván köszöne, az fő Apátza
mindgyárt eszében vővé hogy nagy nemből lehetne, és kedvellé,
szánakozván hogy ez szép személy illyen nagy két átkozott szarvakat
viselne az fején, s’ monda: Agrippina, kévánszé ez Klastromban
lakni? Felele nagy alázatossan: Kévánok kegyelmes aszszonyom.
Monda az fő Apátza: Szó fogadó lészszé az templomi szolgálatban,
az Chorusban bé-járszé, és tanulszé? itt ez helyben illy rend tar
tatik, nem úgy mint egyéb helyekben, hogy az ki férhez akar
menni meg tselekedheti, de az pinzt kit ide adott, viszsza nem adgyák. Felele Agrippina: Az mi az Klastrom rend tartása vólt rég
iül fogva, én miattam el nem vész. Ekképpen Andolosia le-olvasa
az fő Apátzának hat száz corona aranyakat, és kéré azon őtet,
hogy légyen jó akarattal hozzá, kit igen fogada néki, mert örül-is
vala az sok pénznek. Es igy el-butsuzván az fő Apátzától, ki az
Agrippinának parantsolván őtet ki-kiserni. Mellyet ho;y megtselekedék és az ajtót utánna bé-akarná tenni, monda néki: No
immár légyen Isten veled, és adgyon jó egesseget ebben az Klast
rombán, és adgya hogy őrökké való örömet nyerhess. Monda Ag
rippina : Amen, és kezde igen sírni, s’ monda: Oh te erős vitéz,
emlékezzél-meg én rólam, és ez szarvaktul szabadíts meg engemet.
107
| 0 3a Noha ez szók Andolosiának szivét fel indították vala, de még |
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sem ada egyéb feleletet, hanem ezt: Az mit Isten akar, az légyen,
s el mene tovéb. Az keserves Agrippina bé-tévén az ajtót, mene
az fő Apátzához, ki néki edgy kamorát és edgy szolgálót ada, az
mellyben szolgál vala az Istennek. No hogy már Andolosia Agrippinánátol el-vált volna, viszont örvendez vala, fel-tévén az Süve
getskét, és kivána édgyik országból másikban menni, minek-előtte
érkezett volna Bruck ") városába Flandriában, az holott szép mu
latságokkal magát örvendezteté, és az holott vön magának negy
ven szép paripákat, és fogada edgy-nehány jó szolgákat, kiket meg
ruházván edgy szinü öltözettel, és kezde ismét vitézi dolgokat űzni
és osztán által-menvén Német Országon, meg-látogatván az szép
várasokat, mellyek az Imperiumban találtatának, és széllyel vásárla magának sok drága szépségeket; Genevában osztán hajóra
szálván mind szolgástol és lovastol, mene nagy örömmel haza Fa
magustában az ö báttyához, ki ötet szépen és kedvesen fogadván,
mert tettzéji néki az ő ditsössegesen való haza jöveteli. Es hogy
már ettenek volna, Ampedo az ötsét kézen fogva vivé edgy kanto
rában, kérdezvén mintjárt volna. Akkor el-kezdvén beszélleni, mi
képpen az Süvegetskét és az erszényt-is el-vesztette volt. Mellyen
való ijettében Ampedo hátra döle; de Andolosia vigasztalván
monda hamarsággal; hogy el-vesztette volt, de viszont álnokság
gal meg-hozzá jutott, azért ne háborogjon ily igen. Akkor le-old
ván az erszént és az Süvegetskét-is elő-keresvén, eleiben tévé, és
monda: Édes bátyám vedd-el mind ez két jószágot, és örvendezszived szerint ez világban vélek. Monda Ampedo: Énnékem ez er
szény semmire nem kell, mert az ki ezt tartya, nagy nyomoroságforog, mint olvastam az Atyánk-is miképpen véle járt. Midőn An
dolosia ezt hallaná, igen örül vala az erszénynek, és gondolá;
Tsak az töb szerentsétlensegimet mondom már meg néki, talán
ijettében meg fog halni. Es gyönyörkődteté magát az mig nála othon lön. Hogy már jó ideig Famagustában volna, mene edgyszer
mulatságnak okáért az Királyhoz, holott kedvesen fogadtaték, és
kérdezvén az Király, hogy hol járt volna illy sokáig? | Kinek elő 108
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számlálván sok országokat, az mellyekben járt volna. Kérdé ismét,
ha nem volté mostan Angliában : Voltam kegyelmes Uram. Monda
az Király: Az Angliai Királynak vagyon edgy igen szép Agrippina
nevű leánya, azt akarnám az én fiamnak feleségül hozatni, de illy
hirem jött, hogy az leány el-veszett, mond-meg ha hallottálé vala
mit felőle, ha oda vagyoné még avagy meg-találtatott? Monda:
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Kegyelmes Uram, tudok valamit prola, igaz, vagyon egy szép leá
nya, de az Nigromantziai 10°) mestersegek-által Hibernióban vite
tett, és ö ott edgy Apátzák Klastromában vagyon, az hol mind
azon nemes aszszzonyok vannak, holot nem régen beszéltettem
véle. Monda az Király: Vallyon viszontag leheté az ö attyánál?
Mert én immár vén vagyok, és minek előtte meg-hálnék, örömest
az én fiamat és az egész országot providealnám. Felele Andolosia:
Kegyelmes Uram, Felségedért és fiadért híven forgolódom ez do
logban, és őtet rövid időn attya házához szerzem. Az Király-is pe
dig mindenben igéré néki az ő kegyelmessegét. Akkor monda An
dolosia : Kegyelmes Uram, Felseged szerezzen tisztesseges követe
ket, kiket küldgy-el két hét múlván utánnam, és othon talállyák
az szép leányt az attyánál. Hogy ha pedig ide ígérte, bizonyossan
tisszessegesen el-küldi néked. Monda az Király : Jó barátom Ando
losia, ez dolgot vidd-végben tehát, hogy fogyatkozásunk ne légyen.
Ne fély, tsak parantsollyad az fiadat kép-iróval leíratni, és küld
oda az követőtül, meg tudod, hogy az Király és az Királyné felette
ő rajta örvendezni fognak, és akarattyok lészen az ö szép leányo
kat illyen szép iffiúnak adni. Ezeket meg-értvén az iffiú Király,
hogy Andolosia ö néki házas-társért küldettetik, mene ö hozzá, és
kéré őtet, hogy valóban ez dologban el-járna, mert sokat hallott
ennek szépségéről és tőkélletessegéről. Andolosia igéré magát néki,
és el-butsuzék tőle, viszszatére az ö népével Famagustában, és
kéré az ö báttyát, hogy viszont ö néki az Süvegetskét költsön ad
gya, és tsak hamar meg-jöne véle. Ampedo oda adá néki az Süve
getekét. Parantsolá azért Andolosia az ö komornyikjának, hogy vi109 gRn tartaná addig az ö népét, miglen ö | viszsza-térne. Akkor fel
| 0
tévén annak-okáért az Süvegetskét, és kévána lenni abban az
pusztában, mellyben az alma fák valának, kitol az szarvak nőnek
és viszont el-vesznek vala, s’ ott lön. No immár ott nem tudgya
vala mellyik volna az, kivel Agrippinát meg szabadíthatná az
szarvaktul, hanem véletlenül leszakaszta edgyet, és meg-évé, azon
nal nőni kezde edgy nagy szarva, az után más félében-is évék, ki
vei viszont el vészé, és ekképen el-vün magával abban edgynehá
nyakat, menvén vétek Hiberniában az Klastromhoz, kolompozván
azért hamar bé-ereszteték, és mene az fö Apátzához, kérdezvén az
Agrippinát, mert néki véle titkon való beszéde volna. Az fö Apátza
azonnal el-küldi Agrippináért. Es midőn ö el-jutna, tsak edgy igyü
módon fogadá ötet, mert nem tudgya vala mi végre jött volna

A FORTUNATUS MESE AZ IRODALOMBAN.

161

hozzá, sőt meg-ijede az ő jövetelin. Monda Andolosia: Kegyelmes
aszszonyom, engedd-meg nékem Agrippinával edgy kévéssé való
beszédem. Kit örömest meg-engedvén, mene véle fel-felé, és monda
néki: Kedvetlen vágyé még az szarvakhoz? Felele Agrippina:
Igen-is. Monda Andolosia: Ha ezektől meg-szabadulhatnál hová
volna azért szándékod? Felele Agrippina: Hová tudnák egyebüvé
kívánkozni, hanem tsak Lundinába az én szerelmes atyámhoz és
anyámhoz. Monda Andolosia: Agrippina, az te könyörgésed meg
halgattatott, és az mit te kévánsz, meg-adattatik, és meg-adá edgyik
almát enni je, hagyá osztán egy kévéssé nyugodni, visont hogy fel
kelve, meg-szabadula az szarvaktul. Az szolgáló pedig melly ö véle
vala, felékesitvén az ö fejét, és igy mene oszián az fö Apátzához,
hogy ez Adrippinát illy ékesen látná, elö-hivá mind az Klastrom
ban lévő aszszonyokat, hogy néznék az Agrippinát, melly széppé
lőtt ezen órában, kinn minnyájan tsudálkozának, hogy illy rövid
idő alatt szabadult volna meg az szarvaktul. Monda Andolosia:
Ne tsudálkozzatok azon illyen igen, mert Isten bir minden dolgok
kal, ö tőle mindenek lehetsegek, azért az kivel Isten mit akar mi
velni, az ellen senki nem álhat, mert Agrippina ugyan Királyi
nemzetből való, és én ötet az ö szüleinek viszsza-viszem, és rövid
idő múlván | el-jegyeztetik edgy szép iffiú Királynak. Agrippina 110
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pedig ez beszédekre igen vigyáz vala, és akkor ada Andolosia az fö
Apátzának száz Corona aranyakat, ki meg-köszönvén nékiek, hogy
ők az Agrippinát tisztessegesen tartották volna. Hasonló-képpen
Agrippina-is meg-köszönvén nékiek az szállást. Es igy el-butsuz
ván kimenőnek az Klastrombol. Azonnal az mezon néki készülvén
Andolosia, fel-tévén az Süvegetskét, és vivé ötet az ő attya palotá
jához Lundinban, de ö ott semmit nem mulatván, hanem téritó
az ö uttyát Famagustában az ö báttyához és szolgáihoz.
Miképpen Agrippina az Andolosia tanátsa által az Czypriai Király
fiának feleségül hozattaték.

Midőn Agrippina ismét othon volna, értésere esek az Király
nak és az Királynénak, kin örvendenek vala mind az udvari nép
pel edgyütt. Hogy már örömekben vigan lakoznának, juta az
Kiráfyhoz Czypriai követ sok néppel, hog az ö leányát Agrippinát
az Czypriai iffiú Királynak feleségül adná, kiket tisztessegesen
el-is fogada. Vala pedig egy Hertzeg, két Gróf, és azokkal sok
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vitézlő rend. Kit meg-értvén az Királyné hogy az szép Agrippi
náért jöttek volna, neheztelli vala az ö szép leányát illyen meszsze
főidre adni. Az Követek szemben lévén az Királlyal és az Király
néval, elö-adák az ö iffiú Királyok képét, kit hogy meg-látna az
Király, mondá: Valljou illyen szépé? De azok mondának, hogy
még ennél-is szebb és tsak húszon négy esztendős volna. Kit osz
tán az királyné vin 101) Agrippina eleiben, és meg-monda hogy ez
szép iffiúnak akarnák ötet adni, de Agrippina már ez dolgot tud
gya, és tsak akarattyokra hagyá. Hogy már eszekbe vévék az ö
akarattyát, azonnal készittete az Király sok hajókat, és mindene
ket büvön azokra, és sok kintset. Hogy már el-készitette volna,
butsut vévén az szép Agrippina az ő szüléitől, s’ monda: Hogy az
egekben lako légyen vélek, és ajándékozza hoszszu élettel és jó
111 egésseggel őket. De ö | is kévána az ö szüleitől való viszsza ál
j P la
dást.102) Akkor monda az Király: Az Isten meg ótalmazzon min
den nyomoruságtol tégedet, és adgyon tenéked és az tejó akaróid
nak mindenekben elö-menetelt, Amen. Az Királyné-is monda,
hogy úgy légyen. Akkor el-válék Agrippina tölök, és méné az ha
jóban, kin mindenek szánakoznak vala. Nem sok idő múlva penig
érkezének Famagustában. Az Király pedig hivattatot vala nagy
Hertzegeknét, Grofoknét és sok űri aszszonyokat, kik ötet elérkez
vén tisztessegesen el-fogadnák, és el-készülve vala nagy drágalatos
étel és ital, örülvén az iffiú Királynak mindenek, hogy illy szép
házas társ hozattatnék. El-érkezvén pedig Famagustában, fogadta
ték nagy pompával, és ménének véle Medusban, mert ott tart
vala inkább az Király udvart, és tartaték nagy lakodalom, kibe
jelen vala sok Fejedelmek és nagy Urak, az kik hozván magokkal
nag ajándékokat az Királynak. Lön pedig ez lakodalom hat hétig
és harmad napig, holott minden renden valóknak elégedendő éte
lek és italok vala. Az Andolosia penig hoza magával ajándékul az
Királynak egy hajó Malosa és Muskataly bort, kit mint valami
alma vizet vesztegetvén, mert ot semmi fogyatkozás semmiben
nem vala valamig az lakodalom álla.
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Mikképpen Andolosia az nyargalásban és őklelésben leg-jobban for
golódván, kiért az aszszonyoktol ditsiretet, de némelly Uraktol gyulolseget nyere.

Addig pedig mig az lakodalom álla, az Fejedelmek és nagy
Urak kópiát tőrnek, nyargalodnak és egyéb mulatságokat űznek
vala, és az iffiú Királyné annak ajándékot adván, az ki hir nevet
lél vala, és kiki azon igyekezik vala, de az Andolosia mindenkoron
az vitézi játékokban mindenek felett ditsirtetik vala. Végezetre,
hogy az ditséret mind tsak Andolosiának adgyák vala, de az An
gliai Theodorus Gróf méltoságosb lévén, néki akará engedni, de
az nép kiáltván monda; hogy inkáb ő érdemlené meg. Mellyet
meg-tud|ván az Theodorus ez dolgot, boszszankodék rajta, mert 112
| P 14
irégyli vala, és kaptsolá magát az Lymosi Grófhoz, kinek nem
meszsze Famagustátol edgy kis szigetben vala vára, az kik igye
keznek vala az Andalosia el-vesztésen és szolgáinak meg-ölésen.
Kik öszve tanátskozván hogy az lakodalom után, midőn ö haza
menne, az útban meg-fogván, kínoznák, nékiek nagy summát adván,
és ők-is az után nagy udvart tartván, szándékokat véghez vinnék.
Miképpen Andolosia az Lakodalom után haza Famagustában men
vén, az két Gróftól elfogattatván, szolgai meg-őlettetének.
Es hogy már az lakodalomnak vége volna, Andolosia pedig
haza Famagustában mene, az két Gróf népet fogadván meg-fogák
őtet, és szolgait meg-ölék, de magát vivék az Limosiai várban, az
honnan ki nem szabadulhaía. Andalosia pedig az őrzőknek nagy
summát ígérvén hogy ötet meg-szabaditanáják; de azok ezt gon
dolván, ha ö megszabadul, nékünk semmit nem fog adni. Az An
dolosia dedig nem meri vala mutatni az erszényt, mert fél vala
nagyobb nyomoruságtol. Ezt meg-halván az Király, hogy az An
dolosia szolgáit mind meg-őlték, és magát nem tudnák hol volna,
tudakozik vala felőle, de az két Gróf tsak magokban tarttyák vala
ez dolgot az Király udvarában lévén.
Az Andolosia el-veszéset Ampedo-is mindgyárást meg-tudá,
és mindgyárást az Királyhoz követeket küldvén, hogy segítségül
lenne az ö őttse haza szerzéseben. Az Király azt izenvén, hogy
ö-is igen akarná meg tudni hová löt, kiben szorgalmatosán for
golódik.
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Miképpen Ampedo az Süvegetskét el-vagdalvan meg-égeté, hogy senki
többé véle magát ne gyönyörködtethetné.
Akkor gondolkodván Ampedo, hogy az ö ötse nyilván az
113 erszény miatt veszett vólna-el; kiért meg-kinozván, az Süvegets-(
I P 2a

két-is meg kellene nékie vallania, és azt tészik, hogy az-is övék
légyen, de az soha sem lészen. Akkor ragadá haragjában, diribredarabra vagdalván az tűzben veté, mellette állván, miglen porrá
égne, hogy abba senki ne gyönyörködhetnék. Es akkor nagy bá
nattyában halálra betegedvén, tsak hamar ki-mulék. Edgykor az
Lymosiai Gróf meg-gondolván magát, mene az ö szigetbéli várá
ban, az holot Andolosia az fogságban vala egy igen mély toromba
és mikor az Grofot meg-látta volna, örülvén kéré hogy irgalmas
ságot tselekednék véle meg-szabaditván ötet, mert ö nem-is tudná
miért tartatnék ez fogságban. Monda az Gróf: Nem azért hozat
tattál ide, hogy kiszabaduly, hanem tsak meg-mond honnan va
gyon annyi pénzed, mert ha meg nem mondod; meg-kénoztatván
ugy-is meg kell mondanod. Andolosia ezt halván igen el-ijede és
nem tudgya vala mit felelne, de még-is monda: Famagustában az
ö házában volna egy verem, mellyből ki nem fogyna az pénz, és
kívánná ötet oda vivén meg-mutatná néki. De az Gróf azzal megnem elégedvén kinoztatá, de ö azonban marada. Az Gróf ezt lát
ván el-turhetetlenül kezdé kinzattatni, így osztán Andalosia nagy
fájdalmában elö-adá az erszént, meg-mondván annak jó voltát.
Mindgyárt el-vévén az Gróf az erszényt meg-próbálá, és úgy ta
lálá, de ötet ismét az fogságban vivék. Akkor meg-fizetvén az ö
adosságit az erszényből, méné viszsza az udvarban Theodorushoz,
kinek megbeszélte mindent az Andolosia felöl, meg-mutatva az
drágalátos erszényt-is. Kinek monda az Theodorus: Bár meg-is
öletet volna, mert hallottam az udvarban, hog az Nicromantiához
jól ért, és az fellegekben járna, félő azért, hogy ki-szabadulván az
Királynak bé vádlana, ki miatt életünk-is el-fogyna. De az monda:
Olly nagy fogságban hadtam, hogy ö minékűnk nem árthat. Ez
után meg-alkúván edgymással, hogy edgyiknél fel esztendeig lenne
az erszény, és az másiknál-is meg felig, ki adatik elsőben az Ly
mosiai Grófnak, mert ö vala az öregbik.
Az két Grófnak már elég pénzek tevén, de nem mernek vala
világosan véle élni az gyanoságtul felvén. Az Theodorusnak szí
115
| P Vb vében ez forog vala, hogy az Andolosia el-veszne, mert ha az
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erszény ő nála lészen, mindgyárt annyira mégyen véle, hogy mind
az Király és Gróf miattis békeseggel meg-maradhat. Melly gondo
lat arra vivén, hogy az Lymosiai Groftul szabados menetelt kér
vén az Andolosia látogatására, az ki néki levélet adván róla maga
szolgáit-is botsáta el-véle. Ekképpen Theodorus el-menvén az
Lymosiai szigetnek várában, mellyben az szegény Andolosia vala
fogva. Ki mikor hozzája menne, Andolosia igen fel kedvel fogadá,
mert mind keze lába rothad vala az kalodában, de azt gondolá,
hogy az Lymosiai Gróf küldötte volna az ö meg-szabaditására,
mivel hogy már nalok-is volna az erszény.
Minek utanna Andolosiának Erszénye el-vétetett volna, az után az
fogságban meg-öletékA34)

Akkor monda az Gróf: Mond-meg Andolosia, ha vagyoné,
több ollyan jó erszényed? Adgy nékem-is edgyet. Monda Andolo
sia : Nintsen, ha volna meg nem tagadnám tőled. Monda az Gróf:
Azt hallottam tudsz te az fellegekben járni és az ördögökkel bírni
nosza tehát mostan szabadittsanak-ki tégedet innen? Monda Ando
losia : Uram ahoz soha nem tudtam, hanem egyedül tsak az er
szénnyel mulatoztam, kihez semmi közömet ez után nem mon
dom, tsak szabaditski engemet és ne hadgy meg-halni itt nyomo
rultul. Felele az Gróf: Tsak most veszed eszedben magadat, akkor
nem gondolván senkivel mikor az Udvarnál özöd vala az nagy
pompát nékünk gyalázatunkra? Hol vadnak az téged ditsérök?
mostan legyenek segítségül, örömest ki-szabadulnál ? Akkor félre
az őtet őrzőt, ígérvén 50 aranyat néki hogy ötet meg-őlnéje, de az
nem akará semmiképpen. Monda az Gróf: Adgy hát edgy kötelet
hogy meg-fojtsam ötet, de azt sem adván, nem akara ez jámbor
halálában részesülni. Akkor nagy dühösséggel az maga övét le-old
ván köté az nyakára, az után edgy hanszárt keresztül dugván az 115
öbe, meg-tekeré az nyakán, és igy meg-fojtá az jámbor Andolosiát, | P 3a
és ada pénzt az ötet őrzőnek, hogy el-vinnéje onnan ötet. Az után
pedig ott ö az várban nem sokat tractálván, hanem mentül hameréb sietve mene Czypriában az Király udvarábaan az Lymosiai
Grófhoz, ki el-fogadván kérdezé ötet, mint s’ hogy járt volna és
mint tettzenék néki az sziget? Ki felele : Jól énnékem. Meg-kérdé
az után titkon Andolosiát-is mint volna. Monda az Theodorus:
Úgy, hegy 6 miatta minékunk semmi busulásunk és kárunk nem
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következik, mert énnen kezeimmel fojtottam-meg ötet, én semmi
képpen addig nyugadalmat nem lelvén, miglen ez világba való éle
tét hallottam. No immár ez dolog után majd harmad napig az er
szényben nem nyúlván, hanem szintén harmad nap el-telvén az
fel esztendő-is meglön és az Theodorusra kerule az szer 106) az er
szénynek fel-esztendeig való tartásából, ki monda: Immár engedd
nekem, és vegy magad szükségére való elégedendő költségét ki be
lőle, Mellyet az Gróf nem ellenvén, hanem monda: örömest de
szánakodom az szegény Andolosián hogy meg-ölted. Felele az
Theodorus Gróf: Hóit eb nem szerez háborút. így osztán méné
nek edgy kamorában, holott az erszény vala, kit elö-vévén tőn az
asztalra. Az Theodorus azonnal kezében vévén hogy olvasna be
lőle, mint az előtt-is tselekedett, de semmit talála benne, nem-is
tudgya vala hogy az erszény az ö elébbi erejét el-vesztette volna,
mert immár mind ketten Ampedo és Andolosia meg-hólt vala. Es
midőn ők az erszényben edgy pénzetskét-is nem taláfhatnak vala,
néz vala edgyik az másikra. Mona akkot meg-dühött haragjából
az Theodorus : Te hamis Gróf, igy akarsz engemet meg-tsalni, és
más rósz erszényt adni az jó erszényért ? Felele az és monda: Ez
az erszény az, a kit Andolosiátol elvettem, és nintsen más én ná
lam, de az dolog mint légyen edgyik sem tudgya vala. Az Theodo
rus penig ezzel meg nem elégedvén, hanem nagy haraggal monda:
Ezentül boszszúmat állom rajtad, és fegyverét ki-rántá. Ezt hogy
látván az Lymosiai Gróf, ö-is nem restelkedvén, kezdének egymás
sal igen zörgeni, azt halván az szolgák, fel-tőrék rajok az kamorát,
116
Játván
az urokat edgymással vini, kik | kőzikben futamodván, el| P 31
választák őket edgymastol. Az Lymosiai Gróf már halálos sebben
esett vala, kit látván az ő szolgai meg-fogák az Theodorust. Ez hir
penig juta az Király füleiben, miként az két Grofok, mellyek mint
az atyafiak voltának az előtt edgymással, igen meg-vagdalkozta
nak. Ottan parantsolá az Király, hogy mind az kettőt hoznák
fogva eleiben, hogy meg-tudhatná okát az ö veszekedéseknek,
akkor az Lymosiai Grofot eleibe nem hozhaták az nagy sebesülés
miatt, hanem tsak az Theodorust.
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Miképpen az két Gróf az Erszény felett őszve-veszvén, az gyilkosság
ki-tudodott, kiért osztán mind az kettő kerékben töretett.

Akkor az Theodorus Gróf meg-kérdeztetvén; miért hogy,
mostan ök, kik az előtt edgyesek107) lévén, edgymással veszödte
nek ? De az Theodorus Gróf nem akarván felelni, hanem megkinoztatván mindeneket rendel meg-beszélle, hogy miképpen bán
tak légyen ök az Andolosiával. Halván ezt az Király, hogy mint
bántanak légyen az szegény Andolosiával, igen meg-háborodék
rajta, és boszszankodék (az) gyilkosokra; igy azért minden halladék nélkül törvényt tevé(n . . . ,)k, kerékben itélé őket, ha szin
tén az Lymosiai Gróf meg holt (is), de meg-is az vesztő helyre
ki-vitetvén kerékre tétessek: Ezt tselekedvén azért törvény szerént
mind az két Gróffal mint gyilkosokkal, hogy kerékben töretteté
nek, ez vala jutalmok, hogy ök az jámbor Andolosiát el-vesztették.
Hvgy immár ez két gyilkos az erszény miatt, kiben ök kevés ideig
gyönyörködhettenek, kerékben törettek volna, azontúl el-külde az
Király, és az Lymosiai szigetet várával, városival, és egyéb hozzá
tartozókkal egyetemben el-foglaltatá, és az hol az sze(gény Ando)sia meg-hólt vala, mind férfiat és aszszonyi-állatot meg-...............
kik az gyilkosságnak tudói lévén ki nem jelentették, az városon
ki)vül mind fel-akasztatá őket. Azt-is meg-tudván pedig h(ogy) az
szegény Andolosia restét az városon kivül tsak edgy rút motsáros
ban vetették volna, mellyet onnat ki-vonatván, Famagustában 117
P 4a
külde, és ötet ott nagy tisztessegesen el-temetteté amaz szép To
ronyban, mellyet az ö attya építtetett vala. Kinu minden rend
béliek bánkodtanak, de kiváltképpen az Király maga, és az iffiú
Király-is az szép Agrippinával edgyütt, az jámbor Andolosiát
óhajtották. Minek-utánna már Ampedo és Andolosia-is meg-hóltak
volna, és semmi maradékjok nem maradna, az Király edgyik szép
palotát maga számára el-foglalá, mellyben nagy sok jószágot
talála, kintset és egyéb drága házi ékességet. Mellyben osztán az
iffiú Királyt szállitván, lakék az az ö attya haláláig benne. Az Ki
rály osztán hogy edgykor meg-halna, menten ö-is mind az egész
118
Országot magának el-foglalván, birá mind egész holta napiglan.
P 46

Vége.
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JEGYZETEK.
1. Többször használja e jelentéssel: bejár. A régi nyelvben is ez
a szokott szerkezet: ,Kylemb kylemb orzagakat be yarwan- (Érdy C.
560). ,A király nagy darab földet bejárt' (Fal.: TÉ. 708).
2. er zu dem sultan von Kairo kam (51).*)
3. auch ein altes haarloses hütlein, genannt wünsch-hutlein,
zeigte (uo.). Máshol ,kedvetőlt süvegecské‘-inek fordítja (68.). A magyar
népmesékben az efféle csodaerejű tárgyaknak rendszerint nincs sajátos
neve, többnyire csak körülírással nevezik meg.
4. Kihagyva: und nach seinem ableben zwei söhne hinterliess,
mit namen Ampedo und Andolosia, welche das seckel und das hütlein
von ihrem vater erbten, wie ferner Fort, und seine gedachten beiden
söhne mit den kleinodien viel Wunders gethan und erlitten, auch wol
lust u. freude, noth u. drangsal bis an ihren tod erfahren haben (uo.).
5. alkalomból. — Az 6 Írásoknak alkalmatossága nem hozta, hogy
ezekrúl szollanának (Pázm. Kai. 617.).
főbbik. — ,Nem a méltóság teszi fóvebbé' (Pós. Vetélk. 21.).
,A Darius fővebbik generálissá' (Hall: HHist. I. 21.).
7. ,jedoch war ihnen unkund, dass der natur nicht wohl zu wider
streben sei (54.). A ,bir' igének ez a németes szerkezete már a régi
nyelvben szerte használt volt. ,Az mivel bír, örömest közli emberekkel4
(Cis. Ks.). ,Nagy erővel kell birnia4 (Pázm. Préd. 154.). ,Nagy jókkal
bír4 (Mt. SB. 131.).
8. megint, ismét.
9. verkaufte heut ein gut u. morgen ein anderes (54.).
10. als ein armes weib (uo.).
11. egykor. — ,Egykorban kért fél akó bort4 (Tört. T. VII. 109.).
12. A NyTSzótárban e jelentés nincs meg. Vö. később: ,az abra
koláshoz jól értek4 (4.).
*) A német szöveg után a lapszámok ,Die deutschen Volksbücher,
gesammelt von Karl Simrock1 1846. III. kötetére vonatkoznak.
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j3. es ist noch viel glück in der weit (55.).
liniem mache dich unterwürfig (uo.). — ,Akaratonkat istennek
akarattia ala adniok‘ (Weszpr. C. 53.). ,Adiac vala magokat a hit ala4
(Helt. Kron. 31.). Hatalma alá adni: trado C.
15. schiffspatron (uo.).
16. machte ihm gar schöne reverenz (56.).
17. ezennel. — Többször így: azontol, ezentel, e helyett: azonnal,
ezennel. — ,A tlierekek ezenthel rajtok leznek4 (LeoT. I. 9.). ,Ime ezentöl iuthatz nagy méltóságba4 (FortSzer. G. 4.).
18. azonnal.
19. ,warf d&s federspiel in die luft, liess es fliegen4 (56.). A fordító
alkalmasint nem tudta, mi az a ,federspiel‘, mert előbb is ,fegyverének
fordítja: ,minden fegyvereit, melly az játéktól meg maratt vala, íel
vévén4 (3.): ging mit einem federspiel (55.). A ,federspiel4 Grimm
szótára szerint: ,ist ein spielvogel, der die falken lockt, mit dem sie
spielen4.20. Nagyon rövidre fogja a versenyjáték előkészületeit, s az egész
homályos. E rész az eredetiben így hangzik: ,sie wollten zwei kleinode,
bei zweihundert krönen werth, ausstellen, darum sollten sie zwei tage
stechen und die achtzig diener sollten sich in vier rotten gegen einan
der stechen und wer das beste thäte, der sollte der kleinode eins ha
ben (59.).
21. kammerjungfer. — Később is többször előfordul e jelentéssel.
Ugyanígy használják a XVI—XVII. században, kivált erdélyi írók.
Fordítónk néhányszor ,női szoba4 értelemben is él vele, a mire más
íróknál példát nem találunk. ,Midőn már az királyné az fraucimerben
menne, hozzája hivá Agripinát4 (82.).
22. )A fordító ügyes betoldása, az eredetiben nincs.
33. elveszteni. — ,Házi ellenségünket meggyözhettyük de el nem
fogyathattyuk4 (Pázm.: Préd. 165.). ,Kész hűségünk mellett életét is
elfogyatni4 (MonOkm. XXIV. 14.).
24. tud/ni fogják. — Értelem zavaró ragcsere.
25) das thor Porta de Bacche, das ist die kühpforte (63.).
'■26. Kihagyva: 0 was guter worte giengen da aus einem falschen
herzen! (64.)
%1. feleségéhez. — Ritkán e jelentéssel. ,Teged szerelmes hitues
agiassomat nagy ezvegsegre hadiak szép tarsomat4 (Lipcsei C. 8. MF.).
28. E szó régi íróinknál ,egoid, egyúd, idgyol. igyől, igy jók ala
kokban fordul elő, s jelentése : ne forte, forsan ; hát ha, majd. ,Egyld
az konkollyal az bwzattys kyzaggatnak4 (Pesti: NTest. 28.). ,Egyúld a
szerencze téged is meg czaP (FortSzer. 2.). — A köznyelvből kiveszett,
de a dialektusokban még él, a palóczoknál: jód, dtúl: igyál.
11*
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29. London.
30. sehol.
31. jószág, árú.
32^/Ez a fejezetczím nincs az eredetiben.
(53>A németben itt új fejezet kezdődik.
34. gen Brügge in Flandern (70.).
35. hitelét. — A régi nyelvben nem volt oly éles jelentéskülönb
ség hitel és hit között. ,Hitel azaz hit auagy lelki bizodalom4 (Helt.:
UTs. 3.).
36. lám. — ,Nám a te apostolod azt írja, hogy . . .‘ (Pázm.:
Préd. 504.).
37. háromszorosan. — , Háromképpen való öröm4 (Matkó:
BCsák. 45.).
28. Kihagyva: .meine verwandten meinen, der könig solle mich
auslösen, weil ich in seinem dienst gefangen wurde; aber der könig
will es nicht thun, weil er sagt, er habe mir einen grossen sold gege
ben, täglich vier krönen auf zwei pferde : warum ich nicht weiter umgeritten sei, dass ich den feinden nicht in die liände gefallen wäre.
Zum andern zieme es sich nicht, dass ein könig gefangene löse, denn
wenn man einen gefangenen um tausend krönen losliesse, so müsste
ein könig zehntausend geben (71.).
39. bizva.
40. leszivargott.
41. veszteg, nyugodtan,
42. kérdezősködik. — ,Egymástól kérdezkednek vala4 (BécsiC.168.).
,A madarak kerdezködni kezdőnek egymástól4 (Helt. Mes. 53.).
(43. Kihagyva: und nur Fort, erledigt ward (80.).
44_ Elbeszélésben gyakran használt kezdő szócska, köriilbelől
azzal a szereppel, mint más népmeséinkben: itt. ,Itt a király4, ,Itt lel
kem teremtette4 sat. (Mer. Sajóv. Népm.)
45. er liess ihnen einen neuen galgen bauen zwischen der stadt
und dem Westminster; daran liieng man zuerst die zwei mägde (81.).
46. takarodjál el. — Sajátságos szó, előfordúl még ez értelemmel
Pethő: Kron. 272.
47. tausend nobel (83.). — ,Nobel: eine urspr. englische goldmünze, die auch in andern ländern nacligeschlagen wurde4 (Grimm:
DWört. III. 862.).
48. E fejezetczím hiányzik az eredetiből.
éhen.— ,Ehel halna meg4 (ÉrdyC. 154.). ,Az koldust had
meghalni éhei4 (Lép : PTük. I. 4.).
50. hosszában.—
petrezselymet nem hoszszára metéli4 (Szakácsmest. 13.). ,Hosszára száz száz ember ullyőn4 (Zvon. Post. I. 554.).
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51. inni. — A nyelvjárásokban ma is így. Lehet egyszerű dissimalatio, vagy — Budenz szerint — a régi nyelvben dívott személyragos
inf. maradványa.
52. leesik. — ,Megesik a hid az jégen* (Decsi: Adag. 130.).
53. durch des himmels einfluss und der planeten und sterne sind
mir sechs tagenden vertraut (89.). A magyar a tugend kihagyásával egész
mást mond.
( 54. A fordítás értelmetlen. ,dieser seckel soll diese tugend behal
ten während deines oder deiner ehelichen kinder leben hernach nicht
mehr; und wenn er auch aus euern in andere hände käme, so hat er
doch noch diese tugend und kraft (89.).
55. éhes. — ,Talám éli vagy ?* (Thaly: VÉ. II. 240.).
56. Az eredetiben tovább folyik az elbeszélés.
föl. elbeszélő. — ,Az fiú beszéltette meg mi nekűnc* (Mt: Bibi.
Előb.). ,Megbeszélté az ő álmát* (I. 37.). ,A dolgot megbeszéllik a fiók
nak* (Illy: Préd. I. 425.).
(<58'yE momentum, hogy a szolgák kérésére hagyja a gróf életben
Fortunátust, a fordító sikerült beszövése, az eredetiben erről szó sincs.
j 59. Az eredetiben itt kezdődik a fejezet, melynek czíme szöve
günkben hátrább került.
<60, kam er gen Nantes (96.).
( 61. Az eredetiben külön fejezet: Wie Fort, einen diener annahm,
der die weit gesehen hatte (97.).
6^. gen Edinburg (u. o.).
63. Hibernia d. i. Irland (100.).
64. birtok. — ,Muminden birodalminc te zemeled élőt vadnak*
(BécsiC. 14.). Jószág, birodalom* (Com: Ján. 143.).
65. elfogada. —Később is : ,elfogák az urnák vacsoráját4 (141.).—
,Egőr kulcsát megadá, kit az király képe tőle elfoga* (Tinódi. 157.).
,Az kenyeret Cristus paranczolattya szerint kezünkéi el fogjuk* (Fél:
Tan. 411.).
66. lakoma. — Többször igy.
67. fölkéresé. — Mynd elkerestwk es látogattuk, de nem talaltwk (RMNy. II. 62.). ,Meg hadiá, hogy elkeresnéc az országot* (Helt.
Kron. 1.).
^68,. Kihagyva: ,Wohl möchte einer sprechen : Warum geht man
nicht mit lichtem oder laternen in die höhle ? Es is zu wissen, das die
höhle keinerlei licht leidet (104.).
69. in dem Wämsern (106.).
70. élesztget. — ,Reménségeket élegetné, gerjegetné* (GKat: Válts.
II. 1121.).
71. »schickten nach Malvasier4 (117.).
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72. Kihagyva: da nun Fort, sah, dass er keine sorge mehr haben
dürfte, und ihm der schrecken, der ihn zu Constantinopel befallen
hatte, vergangen war, fieng er erst an wieder fröhlich zu werden und
scherzreden zu treiben (118.).
73. Lásd a 21. jegyzetet.
74. elhallgatnám. — A régiségben ismeretlen alak.
75. félre. — ,Fél felé hivá Theophilust4 (CornC. 252.). ,Lépjenek
félfelé egy kevéssé4 (Pécsi: SzüzK. 84.).
76. megeggyeztek. — ,Meg eggyesettünk rayta, hogy senki euel az
igeuel ne eine4 (Mon: Ápol. 311.). Az kő templomot, — igy egygyesőttünk meg, hogy nekünk engették (KecskTört. IV. 225.).
77. egykedvű, kedvetlen; unmüthig. — ,Az neep ffeel kedwel wagyon4 (LeoT. I. 278.). ,F§1 keduel tőn választ n§ki4 (Helt. Kron. 136.).
78. E fejezet czím nincs az eredetiben.
79. Ez sincs.
öCÚPriester Johannis land (136.).
81. rév-part.
82. háromszorta. Egyike a legérdekesebb alakoknak. Mutatja,
hogy a szót még a XVII. században is összetételnek érezték s illesz
kedés nélkül használták. Különben akkor még közkeletű volt az alap
szó: szer is; ,sor, rend4, mellyet ma csak összetételekben és származé
kokban ismerünk. A -szer rag még most sem illeszkedik a göcsei és
palócz dialektusokban (Sim. MNy. II. 193.).
83. dem hilft sanet Nicolaus verkaufen (142.). A kereskedők védő
szentje Szt. Miklós volt, s az iskolás gyermekek patronusa. (BMH.
II. 452.):
,Nyughatatlanképen más zsidó tisztel vala,
Az te képed házában kőfalon tartja vala,
Mikoron mégyen vala kalmár árójával sokadalomba.
Innét ő házából hogy elmégyen vala
Minden jószágát neked hagyja vala.4
(Szécliy Ferencz : Caus. Sancti Nicolai 1529.)

84. Kihagyva: denn dadurch wäre er bei andern herrn sehr ge
fördert worden und hätte er die briefe nicht gehabt, so hätte er die
reise nicht vollbringen mögen. Das gefiel dem sultan gar wohl; ich
muss aber eins dazu fügen: Fortunati seckel war auch gut neben eins
den briefen (143.).
85. drága, becses. — Ma már — gúnyosan
az ellenkezőt jelenti.
86. Az eredetiben a köv. fejezet czím ide esik (147.).
87/Szintúgy.
88. alkudhatnak. — A ható képzővel a régi nyelvben mindig így,
a mai alak már valószínűleg az inf. és perf. hatása folytán keletkezett.
(V. ö. alud--alhat, feküd—fekhet, dialect. feküdhet).
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89. bis an den hafen Aginesmortes (154.).
z90) E fejezet czím nincs az eredetiben.
91. Kihagyva: zu dem könig Kastilien, zu dem könig von Portu
gal, zuletzt zu dem könig von Hiepanien. Da gefiel ihm das volk und
ihre sitten so sehr, dass er sich und all sein volk nach ihrem landsgebrauch kleidete. Der könig gewann ihm gar li* b, und da er in allen
streiten an der spitze war und viel männliche thaten verrichtete, schlug
ihn der könig zum ritter. Nun war ein alter graf an des königs hof, der
eine einzige tochter hatte: da wollte der könig, Andalosia sollte sie zur
ehe nehmen, so werde er ihn zum grafen machen an des grafen statt.
Aber Andolosia gefiel des grafen tochter nicht, auch achtete er der
reichsten grafschaft nicht, denn er hatte genug in seinem seckel, darum
nahm er urlaub von dem könig (158.).
92. gyanánt. - , Az mérget méz gyalánt elnyeli gyakorta4 (Thaly :
VÉ. II. 280.). ,Pénz, melyet quietantia gyalánt küldjön az vezér az
császárnak4 (Mon. TME. VI. 233.).
93. lass den seckal fahren (170.). Nyelvtörténeti adatok bizonyít
ják, hogy a mai hagyján ebből alakult: hadd járjon, hagyd járjon. —
,De had jarion az én panaszim4 (Csorna Codex 15.). ,Had iarion most
egyéb, az jelen való dologról kel szóllani4 (Decsi: Adag. 321.). ,De hadgyarjon ; úgy kellett ennek meglenni4 (Megy: 3 Jaj. II. 96.).
94. Kihagyva: so kommst du an ein breites wasser, das ist ein
meeresarm, und wenn du daran kommst, ist dann flut, so warte bis die
Ebbe kommt, und sobald es trocken ist, so hebe dich auf und gehe auf
einen hohen thurm zu (177.).
' 95i will ich mich selbst in der Themse ertränken (179.)
96. Sajtóhiba: kívánó.
97. övre, őre: an einen starken gürtel (155.). Később is: ,Edgy
hanszárt keresztül búgván az óbe4 (114.).
98. bár. —, Ám bátor úgy legyen, a mint mondod4 (Helt: Bibi.
I- 0 4.). Legyen úgy bátor (Czegl. Japh. 147.). Ma már a köznyelvböl
kiveszett, az irodalomban Arany elevenítette föl.
99. kam gen Brügge in Flandern (179.).
100. durch künste negromantie (181.).
101. veve. — Szokatlan összevonás ad analogiam: von, tőn, lön,
hűn, hívén stb.
102. Szokatlan szerkezet, a régiségben ismeretlen ily jelentéssel.
Vö. ,Vissza áldották azaz megkáromlották4 (Mel. Jób. 35.).
103. Kihagyva: Nun hatte er stäts boten unterwegs zu dem könig;
aber so viel ihm auch boten kamen, so brachten sic doch keine botschäft, dass man erfahren hätte, wo sein brúder hingekommen wäre
(202.).
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104. E fejezet czím nincs az eredetiben.
Kihagyva : Ich höre wohl, du wärest gerne los : lass dir die
zeit nicht lang werden, ich will dir bald davon helfen (205.).
106. sor, rend. — Lásd 82. alatt.
107. immereins gewesen (207.). — ,Hywsseeges tarssassagban
eegyesek valanak* (ÉrdyC. 359.). .Eretnekekcel egyesec voltatoc* (Mon :
Ápol. 13.). ,Ha egyesek lesztek, győzhetetlenek maradtok* (Illy: Préd.
I. 400.).

