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S z e m é l y e k 

Ripafratta, lovag 
Forlipopoli, Őrgróf 
Albafiorita, grof 
Mirandolina, fogadó-tulajdonos 
Ortensia, színésznő 
Dejanira, színésznő 
Fabrizio, a fogado pincére 
Elso szolga, a lovagnál 
Második szolga, a grófnál 

Történik Firenzében, Mirandolina fogadójában* 



ELSŐ FELVONÁS 

1. j e l e n e t 
Terem a fogadóban 
Gróf, Őrgróf 

ŐRGRÓF. Kettőnk kozt mégiscsak van némi különbség. 
GRÓF. A fogadóban az én pénzem éppen annyit ér, mint 

a kegyedé. 
ŐRGRÓFo De ha irántam maga a fogados-kisasszony is 

sokkal előzékenyebb, akkor az valóban mégiscsak 
inkább engem illet meg, mint kegyedet. 

GRÓFo Milyen alapon? 
ŐRGRÓFo Mert én Forlipopoli orgrofja vagyok. 
GRÓFo Én pedig Albafiorita grófja vagyok. 
ŐRGRÓF. Igen, gróf. Pénzen vett grófság. 
GRÓF. En akkor vettem ezt a grofságot, mikor kegyed 

eladta az őrgrófságot. 
ŐRGRÓFo JÓ, jós vagyok, aki vagyok és nekem adja 

meg mindenki a kellő tiszteletet. 
GRÓFo Ki tagadja meg kegyedtől a tiszteletet? Kegyed 

maga az, aki a túlságosan hetyke modorávalo•• 
ŐRGRÓFo Én azért lakom ebben a fogadóban, mert sze-

relmes vagyok a fogados-kisasszonyba. Ezt minden-
ki tudja, és megkövetelem, hogy mindenki tisztel-
je azt a leányt, aki nekem tetszik. 

GRÓFo Nos?¡ép is volna! Kegyed talán meg akarja tilta-
ni nekem, hogy szerelmes legyek Mirandolinába? 
Hát mit gondol, mért vagyok Firenzében? Mit gon-
dol, mért lakom ebben a fogadóban? 

ŐRGRÓF. JÓ, jóo Kegyed nem ér el itt semmit. 
GRÓFo Én nem, de kegyed igen. 
ŐRGRÓFo Én igen, kegyed pedig nem. Vagyok, aki va-

gyok! Mirandolinának szüksége van az én pártfo-
gásomra o 



GRŐFo Mirando1inának pénzre van szüksége, nem párt-
fogásra« 

ÖRGRŐFo Pénzre?«.o Pénze bőven van« 
GRŐFo Én naponta egy zecchinót költök, őrgróf ur, 

és rengeteg ajándékot veszek neki« 
ÖRGRŐFo Én pedig nem beszélek róla, hogy mit költök* 
GRŐFo Rem beszél róla, de mindenki tudja« 
ÖRGRŐFo Nem tudnak mindent« 
GRŐFo De igenis tudnak, kedves őrgróf úrQ A pincé-

rek kifecsegiko Három paolettót napontao 
ÖRGRŐFo Igaz is, a pincérek! Itt van ez a Fabrizio 

nevü pincér« Nekem egyáltalán nem tetszik« Úgy 
veszem észre, hogy a kisasszony igen szíveli« 

GRŐFo Meglehet, hogy hozzá akar menni feleségulo 
Nem is volna ostobasága Hat honapja halt meg az 
apja« Fiatal lány, aki egyedül vezeti a fogadót, 
bizony nem egyszer zavarba kerül . Én magam három-
száz scudo hozományt ígértem neki, ha férjhez 
megy. 

ÖRGRŐFo Ha férjhez megy, akkor is én leszek a párt-
fogója, és majd adok nekio.o Majd én tudom, hogy 
mit adok« 

GRŐFo Nézze csaks egyezzünk meg jo barátok módjára. 
Mindegyikünk adjon neki háromszáz scudót. 

ÖRGRŐFo En titokban adom, amit adok, nem hencegek 
vele. Vagyok, aki vagyok! /Kikiált./ Hé, pincér! 

GRŐF/Félre/. Éhenkórász! Semmije sincs és hogy 
pöffeszkedik. 

2. j e l e n e t 
Előbbiek, Fabrizio 

FABRIZIO /az őrgróf hoz/c Parancsol, uram? 
ŐRGRÓF. Uram? Hol tanultad a jómodort? 
FABRIZIO. Bocsánatot kérek. 
GRŐF /Fabrizióhoz/. Mondd csak, hogy van a kísaaz-

szony? 



FABRIZIO. Jól 5 méltoságos uram® 
ŐRGRÓFo Fölkelt már? 
FABRIZIO o I geni 3 s méltoságos urain. 
ŐRGRÓFo Szamáro 
FABRIZIO. Miért, méltóságos uram? 
ŐRGRÓF  Mi ez a méltoságos uram? 
FABRIZIOo Ugyanaz a cím, amit ennek a másik lovag-

nak i3 megadtam.'' 
ŐRGRÓFo Közte és köztem van némi különbség. 
GRÓF /Fabrizióhoz/o Hallottad? 
FABRIZIO /a grófhoz halkan/o Igaza van. Csakugyan 

van különbségi látom a számlákból. 
ŐRGRÓFo Mondd meg a kisasszonynak, hogy jöjjön ide 

hozzám, mert beszélni akarok vele® 
FABRIZIOo Igenis, kegyelmes uram0 Most nem hibáztam 

el? 
ŐRGRÓF. 

Most jo volto Három honapja tudod már, de 
-szemtelen vagy. 

FABRIZIOo Ahoçy parancsolja, kegyelmes uram. 
GRÓF /Fabriziohoz/o Akarod látni, mi a különbség 

köztem és az őrgróf közt? 
FABRIZIO. Hogy tetszik ezt érteni? 
GRÓFo Nesze, itt egy zecchinoo Szólj, hogy  6 is 

adjon egyet« 
FABRIZIO /a grófhoz/o Köszönöm, méltóságos uram. 

/Az orgrófhozo/ Kegyelmes uramo.o 
ŐRGRÓF« Én nem szórom a pénzt, mint a bolondoko 

Mehetsz. 
FABRIZIO /a grófhoz/« Méltóságos uram, az ég áldja 

meg, kegyelmes uram. /Félre./ Az őrgróf mindenét 
elverte, pedig idegenben nem a rang szerez be-
csületet az embernek, ahhoz pénz kell! /El./ 
3. . j e l e n e t 
őrgróf, Gróf 

ŐRGRÓF. Kegyed azt hiszi, hogy lefőz engem az aján-



dékaival, de nem ér el velük semmit. Az én ran-
gom többet ér, mint kegyednek az egész vagyona. 

GRŐFo Én nem aszerint értékelem, hogy mennyit ér, 
hanem aszerint, hogy mennyit lehet belőle köl-
teni. 

ÖRGRŐFo Csak költsön rá nyakló nélkül, Mirandolina 
semmire se becsüli kegyedet. 

GRŐFo S kegyed azt hiszi, hogy akármilyen óriási 
főnemesi rangja van, becsüli valamire? Ahhoz 
pénz kellő 

ÖRGRŐFo Mármint hogy pénz? Befolyás kell ide0 Hogy 
módjában legyen alkalomadtán szívességet tenni 
neki. 

GRŐFo Igen, hogy az embernek alkalomadtán módjában 
legyen száz dupla aranyat kölcsönözni nekio 

ÖRGRŐFo Az kell hozzá, hogy az embernek tekintélye 
legyen. 

GRŐFo Akinek van pénze, annak van tekintélye. 
'ÓRGRŐFo Kegyed nem tudja, mit beszél. 
GRŐFo Én ehhez jobban értek, mint kegyed. 

4. .jelenet 
Előbbiek^ Lovag a szobájából jon. 

LOVAGo Barátaim9 mi ez a zsivaj? Talán összekülön-
böztek valamin? 

GRÓF o Nagyon érdekes kérdésről vitatkoztunko 
'ŐRGRÓF /gúnyosan/o A gróf velem vitatkozik a nemes-

ség értékérőlo 
GRŐFo én nem vonom kétségbe a nemesség értékétg de 

merem aliitanis ahhozs hogy kielégíthessük a 
szeszélyeinket., pénz kell! 

LOVAGo Csakúgyan9  őrgróf ur000 
ŐRGRŐFo Ej j, hagyjuk, beszéljünk másról o 
LOVAGo Mi miatt különböztek össze? 
GRŐFo Az elképzelhető legnevetségesebb ok miatt. 
ŐRGRŐFo Igen, ez az! A gróf mindent nevetségessé 

tesz» 



GRÓF., Az őrgróf úr szerelmes a fogadós-kisasszony-
bao Én még nála is szerelmesebb vagyok® ő viszont-
szerelmet követel, mint a rangjának kijáró hűbéri 
adót o Én viszont figyelmességeim jutalmául remé-
lem a viszontszerelmeto Nem gondolja, hogy nevet-
séges vita? 

ŐRGRÓFo De tudni kell, hogy ón milyen lelkesen párt-
fogolom a hölgyet. 

GRÓF /a lovaghoz/, ő pártfogolja, én pedig költök 
ráo 

LOVAG, őszintén szólván, ennél jelentéktelenebb kér-
désen már nem is lehetne vitatkozni. Egy nő miatt 
izgulnak? Egy no miatt jönnek ki a sodrukból? Egy 
nő miatt? Mit kell hallanomI Egy nő miatt! Velem 
aztán igazán nem eshet meg, hogy a nók miatt akár-
kivel is vitába keveredjem0 Sohasem szerettem 
őket, sohasem becsültem őket s mindig azt tartot-
tam, hogy a no a férfiak elviselhetetlen végzete. 

ŐRGRÓF. I^aza van5 ebben Mirandolina verhetetlen. 
GRÓF. Az orgrof úrnak is igaza van. A mi fogados-

kisasszonyunk valóban imádás ra. méltó. 
ŐRGRÓF. Ha én egyszer beleszerettem, elhiheti, hogy 

van benne valami különös, valami nagyszerű.«. 
LOVAG. Ezen igazán nevetnem kBll. Ugyan miféle rend-

kívüli tulajdonság lehet benne, ami nincs raeg 
minden más nőben is? 

ŐRGRÓF. Az elbűvölő nemes magatartás. 
GRÓF. A szépsége,, a finom beszedmodora, a csinos 

öltözködése, a kitűnő ízlése. 
LOVAG. Csupa olyan dolog, ami egy fabatkát sem ér. 

Három napja lakom ebben a fogadóban, de eddig 
még egyáltalán föl se tűnt nekem. 

GRÓF. Nézze meg jobban, talán mégis talál rajta 
valami jót. 

LOVAG. Ugyan , bolondáogí Nagyon jol megnéztem. 
Olyan, mint a többi nő. 

ŐRGRÓF. Nem olyan, mint a többi no, bizonyos tekin-
tetben különb náluk. Én mindig a legelckBlobb 



hölgyek közt forgolódtam* de még nem találkoztam 
novel* aki így tudta egyesíteni magában a bájt 
és a méltoságot. 

GRÓF. Teringettét! Én már rég megtanultam a nőkkel 
bánni* ismerem hibáikat és gyengéiket» De ennek, 
hiába udvarolok hónapok ota, hiába költök rá akár-
mennyit, még csak a kisujjához sem férhettem 
hozzá» 

LOVAG» Ravaszkodás, furfangos ravaszkodás! Jámbor 
áldozati báránykák! És még hisznek is neki! Engem 
ugyan nem csap be! Nok? Pokolba velük, valahányan 
vannak. 

GRÓF. Kegyed sohasem volt szerelmes? 
LOVAG. Soha, de nem is leszek! Eget- földet megmoz-

gattak, hogy megházasítsanak, de sohasem álltam 
kötélnek» 

ŐRGRÓF. De hiszen kegyed utolsó sarja családjának: 
nem gondol a nemzetség fenntartására? 

LOVAG« Gondoltam én rá, nem is egyszer. De ha eszem-
be jutott, hogy az utódaim kedvéért el kell szen-
vednem egy not is, mindjárt elment a kedvem tole» 

GRÓF» És mire szánta a vagyonát? 
LOVAG. Arra, hogy ami kevesem van, barátaimmal el-

mulassam. 
ŐRGRÓF. Éljen, lovag úr, éljen! Majd elmulatjuk. 
GRÓF. És a nőknek nem szánt semmit? 
LOVAG. Egy fityinget se! Engem nem kopasztanak meg, 

annyi szenti 
GRÓF. íme, jön a mi házigazdánk, a kisasszony. Nézze, 

hát nem imádásra méltó? 
LOVAff. Ugyan, ez is valami? Én ennél százszor többre 

becsülök egy jo vadászkutyát. 
ŐRGRÓF. Ha kegyed nem becsüli, becsülöm én. 
LOVAG. Ha Vénusznál is szebb volna, akkor is átenged-

ném kegyednek. 



5. j e l e n e t 
Előbbiek, Mirandolina 

MIRANDOLE NA. Jonapot, uraim. Melyikük kíván beszél-
ni velem? 

ŐRGRŐF. Én szeretnék, de nem itt. 
MIRANDOLINA. Hova menjek, kegyelmes uram? 
ŐRGRŐF. A szobámba. 
MIRANDOLINA. A szobájába? Ha valamire szüksége van, 

kiszolgálja a pincér. 
ŐRGRÓF /a lovaghoz, halkan/» Mit szól ehhez az elő-

kelőséghez? 
LOVAG /az orgrófhoz, halkan/. Amit kegyed előkelő-

ségnek nevez, azt én inkább pökhendiségnek, 
arcátlanságnak nevezném. 

GRÓF, Kedves Mirandolina, én a nyilvánosság előtt 
beszélek kegyeddel, nem fárasztom azzal, hogy a 
szobámba jöjjön. Nézze meg ezt a fülbevalót. 
Tetszik? 

MIRANDOLINA. Szép. 
GRÓF. Tudja, hogy ezek gyémántok? 
MIRANDOLXNAo Ah, ismerem. Én is értek a gyémánthoz. 
GRÓF. Kegyednek ajándékozom. 
LOVAG /a grófhoz, halkan/. Kedves barátom, ez okta-

lan pazarlás. 
MIRANDOLINAo És mért akarja nekem ajándékozni ezt 

a fülbevalót? 
ŐRGRÓF. Mondhatom, nagyszerű ajándék volna! A kis-

asszony fülbevalója mégegyszer ilyen szép. 
GRÓF. De ez divatos foglalatban van. Kérem, fogadja 

el a kedvemért. 
LOVAG /félre/. Ő, a bolond. 
MIRANDOLINA. Nem, uram, igazán nem... 
GRÓF. Ha nem fogadja el, megbánt. 
MIRANDOLINA. Igazán nem találok szavakat... Nekem 

fontos, hogy a fogadóm vendégeivel jó barátság-
ban maradjak. Hogy meg ne bántsam a gróf urat, 
elfogadom. 



LOVAG /félre/. ó, mily körmönfont! 
GRÓF /a lovaghoz/. Mit szol hozzá, milyen talpra-

esett! 
LOVAG /a grófhoz, halkan/. De milyen talpraesett! 

Megkaparintja a fülbevalót és meg se köszöni. 
ŐRGRÓF. Igazán, gróf úr, kegyed ponçâsan kitüntette 

magát! A nyilvánosság előtt ajándékot ad egy 
hölgynek, pusztán hencegésbol! Mirandolina, bi-
zalmasan kell beszélnem kegyeddel, négyszemközt: 
úriember vagyok. 

MIRANDOLINA /félre/, ó, az éhenkórász! Ettől ugyan 
semmit se kapok! /Hangosano/ Ha mást nem paran-
csolnak, megyek. 

LOVAG /fölényesen/. Hallja, fogadós-kisasszony, a 
fehérnemű, amit adott, sehogy se tetszik nekem. 
Ha nincs jobb, máshová költözöm. 

MIRANDOLINA. Lesz , uram, jobb is0 Majd teljesítem 
kívánságát, de úgy gondolom, hogy kissé udva-
riasabban is kérhette volna. 

LOVAG. Ahol a pénzemet költöm, fölösleges udvarias-
kodnom. 

GRÓF /Minrandolinához/. Bocsássa meg neki. Halálos 
ellensége a nőknek. 

LOVAG. Ugyan mit! Nincs szükségem a kegyed bocsána-
tára. 

MIRANDOLINA. Szegény nok! Vajon mivel bántották 
meg kegyedet? Miért ily kegyetlen hozzánk, lovag 
úr? 

LOVAG. Hagyjuk abba! Velem ne próbáljon bizalmaskod-
ni. Adjon másik fehérneműt! Majd a szolgámat el-
küldöm érte. Barátaim, alászolgája! /El./ 

6. j e l e n e t 
őrgróf, Gróf, Mirandolina 

MIRANDOLINA. Micsoda faragatlan egy ember! Ilyet 
még nem is láttam. 

GRÓF. Kedves Mirandolina, nem mindenki ismeri a ke-
gyed értókét. 



MIBANDOLINA. Valóban, annyira felháborított goromba 
viselkedése, hogy legszívesebben felmondanék 
neki. 

ŐRGRÓF. Igen, és ha nem hajlandó távozni, csak szól-
jon nekem, mert én azonnal kiteszem a szűrét. 
Csak vegye igénybe a pártfogásomat. 

GRÓF. És ha esetleg vesztesége volna miatta, én kár-
pótolom és mindent megfizetek. /Halkan./ Nézze, 
mondjon fel az orgrófnak is, én helyette is kifi-
zetek mindent. 

MIRANDOUNAo  Köszönöm, uraim, köszönöm. De bennem 
is van annyi bátorság, hogy meg merem mondani egy 
vendégnek, ha nem látom már szívesen. Az anyagiak-
ról pedig meg kell mondanom, hogy az én fogadóm-
ban soha sincs üres szoba. 

7. j e l e n e t 
Előbbiek, Fabrizio 

FABRIZIO /a grófhoz/. Méltóságos uram, valaki keresi. 
GRÓF. Ismered? 
FABRIZIOo Azt hiszem, az ékszsrés&o /Mirandolinához, 

halkan./ Mirandolina, legyen résen, itt nem jó 
kegyednek. /Elo/ 

GRÓF. A , igen, egy ékszert hozott megmutatnio Miran-
dolina, szeretném, ha összepárosítanánk a fülbe-
valóval. 

MIRANDOLINA. Ügyen ne, gróf úr... 
GRÓFo Kegyed mindent megérdemel, nekem pedig a pénz 

nem számító Megyek, megnézem azt az ékszert. JÓ-
napot, Mirandolina. Alászolgája, őrgróf úr. /Elo/ 

8. . j e l e n e t 
őrgróf, Mirandolina 

ŐRGRÓF /félre/o Az ordog vigye el ezt a grofot-! Ha-
lálra bosszant a pénzével! 



MIRANDOLINA. A gróf úr igazán igyekszik a kedvemben 
járni. 

ŐRGRŐF. Ha az efféle embereknek egygár garasuk van, 
csupa hencégésből és hiúságból tüntetőn szórják 
a pénzt. Ismerem őket, tudom, milyen a nagyvilági 
élet. 

MIRANDOLINA. Ej, a nagyvilági életet ismerem magam 
is. 

ŐRGRŐF. Azt hiszik, hogy az olyan hölgyeket, mint 
kegyed, ajándékokkal meghódíthatják. 

MIRANDOLINA. Az ajándék sosem árt meg az egészség-
nek. 

ŐRGRŐF.  Én úgy érzem, hogy megsérteném kegyedet, 
ha ajándékokkal próbálnám lekenyerezni. 

MIRANDOLINA. Ah, őrgróf úr, kegyed valóban még nem 
sértett meg soha. 

ŐRGRŐF. És ilyen módon nem is fogom megsérteni. 
MIRANDOLINA. Ezt a legeslegbizonyosabban elhiszem. 
ŐRGRŐF. De ha más dologban szolgálatára lehetek, 

csak parancsoljon. 
MIRANDOLINA. De ahhoz tudnom kellene, hogy milyen 

dologban lehet szolgálatomra kegyelmességed? 
ŐRGRŐF. Mindenben. Tegyen próbát. 
MIRANDOLINA. Mégis, példának okáért miben? 
ŐRGRŐF. Teringettét! Kegyed olyan talpraesett hölgy, 

hogy egészen meglep. 
MIRANDOLINA. Kegyelmességed elkényeztet. 
ŐRGRŐF. Ah, kedvem volna szinte valami ostobaságot 

mondani. Kedvem volna sutba dobni a kegyelmessé-
gedet. 

MIRANDOLINA. Miért, uram? 
ŐRGRŐF. Néha-néha azt kívánom magamnak, hogy bár a 

gróf helyében volnék. 
MIRANDOLINA. Talán azért, mert oly sok a pénze? 
ŐRGRŐF. Ugyan. Mit nekem a pénz! Fütyülök rá! De 

ha olyan nevetséges gróf volnék, mint ő... 
MIRANDOLINA. Akkor mit tenne? 
ŐRGRÓF. Akkor... kutyateremt ette... feleségül venném 

kegyedet. /El./ 



9. j e l e n e t 

MIfíANDOLINA. Juj, milyen nagyot mondott! A legke-
gyelmesebb Éhenkórász orgrof hajlandó volna fe-
leségül venni? Csakhogy ha feleségül akarna ven«., 
ni,akkor annak volna némi kis akadályai nem men-
nék hozzá. Szeretem a pecsenyét, de a szagával 
nem tudok jóllakni. Ha mindenkihez férjhez men-
tem volna, aki már el akart venni, egész sereg 
férjem volna! Ahány férfi megszáll ebben a foga-
dóban, mind belémszeret, s mind halálosan sze-
relmesnek szenvelgi magát és rendre mindegyik 
megteszi az ajánlatát, hogy rögvest feleségül 
vesz. És ez a lovag úr, ez a goromba pokróc, 
ilyen durván bánik velem? Ez az első vendég, aki 
a fogadomban megszállt és semmi kedve sincs hozzá, 
hogy szóba álljon velem. Nem mondom, hogy minden 
vendégem köteles nyakra-fore belémszeretni, de 
az, hoçy ennyire fitymál, rettenetesen felhábo-
rít. Nőgyűlölő? Ki nem állhatja a nőket? Szeren-
csétlen flótás. Még nem akadt olyan no az útjá-
ba, aki el tudott volna bánni vele. De majd akad! 
Majd akad! És ki tudja, nem akadt-e máris? Ezzel 
csak azért is meg akarok küzdeni. Azokat, akik 
üldöznek a szerelmükkel, nagyon hamar megunom. 
A rang nem érdekel. A gazdagságot becsülöm is, 
nem is. Minden gyönyörűségem az, ha szolgálnak 
nekem £ ha kényeztetnek, ha imádnak. Majdnem min-
den nőnek ez a gyengéje. Férjhez menni eszemágá-
ban sincs5 nem szorulok senkire5 tisztességesen 
megélek és élvezem a szabadságomat. Mindenkivel 
szívesen érintkezem, de nem szeretek bele senki-
be. Nevetni akarok az értem vonagló szerelmesek 
torz fontorain és latba akarom vetni minden 
ügyességemet, hogy legyőzzem, leteperjem és 
összetapossam azokat a durva és kemény szíveket, 
amelyek ellenségeink, holott mi vagyunk a leg+ö-



kéletesebb alkotás, amit  szépséges természet-
anyánk remekelt. 

10. j e l e n e t 
Mirandolina, Fabrizio 

FABRIZIO. Kisasszony, kérem! 
MIRANDOLINA. Mi az? 
FABRIZIO. Az a vendég, aki a középső szobában lakik, 

ordítozik a fehérnemű miatt5 azt mondja, hogy 
durva, és hogy nem kell neki. 

MIRANDOLINA. Tudom, tudom. Nekem is szólt és majd 
adok neki másikat. 

FABRIZIO. Nagyon helyes. Tehát jöjjön, adjon ki fe-
hérneműt, hogy bevihessem neki. 

MIRANDOUNA. Csak menjen, menjen, majd én viszem 
be. 

FABRIZIO. Kegyed akarja bevinni? 
MIRANDOLINA. Ügy van, én. 
FABRIZIO. Nyilván nagyon fontos kegyednek az a ven-

dége 
MIRANDOLINA. Nekem mindegyik fontos. Törődjön a ma-

ga dolgával. 
FABRIZIO /félre/. Már látom^ 3emmí se lesz belőlünk. 

Hiteget, de nem lesz belőle semmi. 
MIRANDOLINA /félre/. Szegény bolond! Ez nyilván 

igényt tart rám. Csak hadd maradjon meg ez a re-
ménysége, legalább annál hűségesebben szolgál. 

FABRIZIO. Pedig mindig az volt a szokás, hogy a 
vendégeket én szolgálom ki. 

MIRANDOLINA. Maga kissé túlságosan udvariatlanul 
bánik a vendégeinkkel. 

FABRIZIO. Kegyed pedig kissé túlságosan barátságos. 
MIRANDOLINA. Én tudom, mit teszek, nincs szükségem 

kioktatásra. 
FABRIZIO. JÓ, jó. Keressen más pincért. 
MIRANDOLINA. De miért, Fabrizio úr? Talán megbán-

tottam? 



FABRIZIO» Emlékezzék csak vissza  ̂mit mondott az 
édesapja a halálos ágyán kettőnknek. 

MIRANDOUNA. Emlékszem» Majd ha férjhez akarok men-
ni, akkor visszagondolok rá, amit apám mondott. 

FABRIZIO. Én azonban érzékeny vagyok, bizonyos dol-
gokat nem bírok elviselni. 

MIRANDOUNA. De minek nézel te engem? Léhának? Ka-
cérnak? Bolondnak? Csodálkozom rajtad. Vajon mit 
akarok én a vendégektől, akik jönnek és mennek? 
Ha jól bánok velük, azt a sagát érdekemben teszem, 
hogy fenntartsam a fogadóm johírét. Ajándékokra 
nincs szükségem. Ha szerelmet akarok, ahhoz egy 
elég nekem és az az egy megvan. Én tudom, ki ér-
demli meg és tudom, hogy mi illik hozzám. És ha 
majd férjhez akarok menni... akkor visszagondo-
lok apám szavaira. És aki hűségesen szolgált en-
gem, annak nem lesz oka panaszra. Én hálás szok-
tam lenni. Látom én, ki mennyit ér... De engem 
rosszul ismernek. Ennyi elég. Fabrizio, értsen 
meg, ha meg tud érteni. /Él./ 

FABRIZIO. Aki el tud igazodni rajta, igazán értel-
mes ember. Néha úgy látszik, hogy szível, néha 
meg úgy, hogy nem szível. Azt mondja, hogy nem 
léha, mégis mindig különcködni akar. Megáll az 
eszem. Majd meglátjuk. Tetszik nekem, szeretem, 
szívesen megosztanám vele az életemet utolsó 
leheletemig. Ajaj, egy kicsit szemat kell hunyni 
és nem szabad fennakadni mindenen. Elvégre a ven-
dégek jönnek és mennek, de én mindig itt vagyok 
és maradok. S az nevet jol, aki utoljára nevet. 

11. j e l e n e t 
A lovag szobája. 
Lovag, Első szolga 

1. SZOLGA. Nagyságos uram, ezt a levelet hozta vala-
ki. 



LOVAG. Hozd a csokoládémat. 
/I.Szolga el, Lçvag felbontja a levelet és ol-
vassa./ 
Siena, 1753*január 1. Ki írja? Orazio Taccagni. 

. Drága barátom! A kegyed iránt érzett meleg ba-
rátságom kötelességemmé teszi értesíteni, hogy 
szükséges volna visszatérnie szülővárosába. Meg-
halt gróf Manna... Szegény lovag! Sajnálom. 
Egyetlen leány maradt utána, aki eladósorban van 
és százötvenezer scudot örökölt. A kegyed bará-
tai egyértelműen azt szeretnék, ha ez az óriási 
vagyon kegyedre szállna és ezért abban fáradoz-
nak. •• Miattam csak ne fáradozzanak, mert én 
hallani sem akarok az egészről. Azt is nagyon 
jól tudják, hogy semmi áron se veszek a nyakam-
ba not. És ez az én kedves barátom, aki minden-
ki másnál jobban tudja ezt, mindenki másnál job-
ban bosszant az ilyesmivel. /Széttépi a levelet./ 
Kell is nekem az a százötvenezer scudo! Amíg ma-
gam vagyok, kevesebből is megélek. Ha pedig há-
zasember volnék, még a sok se lenne elég. Fele-
séget nekem?! Inkább essen belém a negyednapos 
hideglelés J 

12. j e l e n e t 
Lovag, Őrgróf 

ŐRGRÓF. Megengedi, barátom, hogy egy kis időre a 
társaságában lehessek? 

LOVAG. Megtisztel. 
ŐRGRÓF. Mi ketten legalább beszélgethetünk bizalma-

san, de ez a szamár gróf nem is méltó rá, hogy 
szóba álljunk vele. 

LOVAG. Kedves őrgróf úr, bocsásson meg: becsüljön 
meg másokat, ha azt kívánja, hogy kegyedet is 
megbecsüljék. 

ŐRGRÓF. Ismeri a természetemet. Én mindenkihez udva-
rias vagyok, de ezt ki nem állhatom. 



LOVAGo Azért nem állhatja ki, mert szerelmi vetély-
társa! Szégyellje magát! Hogyan szerethet bele 
egy fogadós-kisasszonyba olyan előkelő úr, mint 
kegyed? Hogyan szaladgálhat egy no után olyan 
okos ember, mint kegyed? 

ÖRGRŐFo Lovag úr, ez a 110 megbabonázott. 
LOVAGo Ej, ostobaság, gyengeség! Mi az, hogy megba-

bonázta! Hogy van az, hogy engem nem babonáznak 
meg a nők? Az ő boszorkányságuk nem egyéb, mint 
kedveskedés, hízelkedés, de ha valaki, mint én, 
távol tartja magát az ilyesmitől, azt nem fenye-
geti afféle veszély, hogy megbabonázzák0 

ÖRGRŐFo Mindegyj ha akarom, törődöm vele, ha akarom, 
kiverem a fejemből• Sokkal jobban bosszant és 
nyugtalanít a gazdatisztem. 

LOVAGo Talán valami aljasságot követett el kegyed 
ellen? 

ÖRGRŐFo Megszegte az ígéretéto 
t 

13. j e l e n e t 
Előbbiek, Első szolga a csésze csokoládét hozzao 

LOVAGo ő, sajnálomooo /A szolgához0/ Főzz meg egyet, 
gyorsano 

loSZOLGAo Véletlenül nincs itthon több csokoládé, 
nagyságos uram0 

LOVAGo Akkor vásárolj! /Az orgrófhoz«/ Ha megengedi, 
megkínálom ezzel.o. 

ŐRGRŐF /elveszi a csokoládét és minden teketória 
nélkül szürcsölni kezdi és közben egyfolytában 
tovább beszél és szürcsöli a csokoládét/ó Tehát 
a gazdatisztem, amint már említettem kegyedneko?, o 
/Isziko/ 

LOVAG /félre/®'Én meg csokoládé nélkül maradok0 
ÖRGRŐFo Megígérte, hogy a postajárattal küld nekem«00 

/iszik/ ooohúsz zecchinót.o. /Isziko/ 
LOVAG /félre/o Most következik a második érvágáso 
ÖRGRŐFo És nem küldte mego Aszik«/ 



LOVAGo Majd megküldi legközelebb. 
ŐRGRÓFP Az a baj.o. az a baj... /Kiissza az egészet, 

a csészét odaadja a szolgánako/ Neszeo Az a baj, 
hogy súlyos kötelezettségem van és nem tudok se-
gíteni magamono 

LOVAGo Nyolc nap ide vagy odao.. 
ŐRGRÓFo De kegyed lovag és tudja, mit jelent az 

adott szó megtartásao Pénzzavarban vagyok ésooo 
a teremburáját neki! A falra tudnék mászni dü-
hömben. 

LOVAGo Sajnálom, hogy így felizgatja magáto /Félreo/ 
Csak tudnám, hogy ússzam meg szépszerévelo 

ŐRGRŐFo Volna valami akadálya, hogy kegyed nyolc nap-
ra kölcsönözze nekem ezt az összeget? 

LOVAGo Kedves őrgróf úr, szívesen kölcsönözném, ha 
tehetném? ha készpénzem volna, máris felajánlot-
tam volna kegyedneko Éppen pénzt várok, most nincs 
pénzem® 

ÓRGRŐFo Csak nem akarja velem elhitetni, hogy pénz 
nélkül van? 

LOVAGo Ide nézzen? itt az egész vagyonom0 /Égy 
zecchinót és némi aprópénzt vesz elŐo/ Az egész 
nincs két zecchino® 

ÓRGRŐFo Ez itt egy arany zecchino® 
LOVAGo Igen, az utolsó, több nincs® 
ÓRGRŐFo Adja kölcsön ezt, majd én közben megpróbá-

lomo o o 
LOVAG® Igen, de én addig..o 
ÓRGRŐFo Mitől fél? Megadom. 
LOVAGo Hát nem bánom: parancsoljon®  /Odaadja neki a 

zecchinót./ 
ŐRGRÓF /átveszi a zecchinót/. Sürgős elintéznivalóm 

van...barátom, ezúttal lekötelezett! Ebédnél 
találkozunk. 

14. j e l e n e t 

LOVAG. Nagyszerű! Az Őrgróf úr húsz zecchinót akart 



kicsalni tőlem s a végén boldog volt, hogy egyet 
kapótt. Elvégre, ha egy zecchinót vesztek, nem 
megyek tönkre, és ha nem adja meg, legalább töb-
bet nem jár a nyakamra. Inkább az bosszant, hogy 
megitta a csokoládémat® Mily tapintatlanság! 
S váltig ezt hajtogatja:'* Vagyok, aki vagyok: 
úriember vagyok!" De még milyen finom úriember! 

1 5 . j e l e n e t 
Lovag, Mirandolina a fehérneművel 

MIRANDOLINA. /kissé elfogódottan lép be/. Szabad, 
nagyságos uram? 

LOVAG /ridegen/® Mit akar? 
MIRANDOLINA /kissé előbbre jön/. Hoztam a finomabb 

fehérneműt. 
LOVAG /a kisasztalra mutat/. Jol van. Tegye le oda. 
MIRANDOLINA. Könyörgök, legalább méltóztassék meg= 

nézni, hogy megfelel-e az ízlésének? 
LOVAG. Milyen anyag? 
MIRANDOLINA /még közelebb jön/. A lepedők anyaga 

batiszt. 
LOVAG. Batiszt? 
MIRANDOLINA. Igen , uram, rofje tíz paolo. Tessék 

csak megvizsgálni. 
LOVAG. Nem kívántam ilyen drága holmit. Megfelelt 

volna nekem valamilyen jobb minőségű annál, 
amit először adott. 

MIRANDOLINA. Ezt a fehérneműt kiváló személyiségek 
részére szereztem be, akik értékelni is tudjákf 
Őszintén megmondom, nagyságos uram, ezt kivéte-
lesen csakis kegyednek adom, másnak nem adnám. 

LOVAG. "Csakis kegyednek, kivételesen." Elcsépelt 
udvariaskodás! 

MIRANDOLINA. Tessék megnézni az asztalneműt is. 
LOVAG. Ah! Ez a flandriai vászon nagyon megszen-

vedi a mosást. Az én kedvemért igazán nem szük-
séges bepiszkítatnia. 



MIRANDOLINA. Ha olyan finom úriember a vendégem, 
mint kegyed, az efféle csekélység igazán nem szá-
mító Van még néhány ilyen szalvétám, azokat is 
félreteszem nagyságos uraságodnako 

LOVAG /félre/o Tagadhatatlan, hogy ez a no igen jo-
raodorú. 

MIRANDOLINA /félre/. Valósággal lerí a morcos ábráza-
táról, hogy ki nem állhatja a nőket. 

LOVAG. Adja oda ezt a fehérneműt a szolgámnak, vagy 
tegye le ott valahol, nem szükséges fárasztania 
magát vele. 

MIRANDOLINA. ő, uram, igazán nem fáradság, ha ily 
előkelő urat szolgálhatok ki. 

LOVAG. JÓ, jó, másra nincs szükségem. /Félre./ Ez 
hízelkedni szeretne. Hej, a nők! Mind ilyenek. 

MIBANDOLINA. Ide teszem a hálófülkébe. 
LOVAG /komolyan/. JÓ, ahova akarja. 
MIRANDOLINA /elrakja a fehérneműt, félre/. Ez aztán 

a kemény dio! Attól tartok, hogy nem boldogulok 
vele. 

LOVAG /félre/. Ha tökfilkók hallanak ilyen szép sza-
vakat, hisznek a női fecsegésnek és lépre menneko 

MIRANDOLINA /visszajön a fehérnemű nélkül/0 Ebédre 
mit parancsol? 

LOVAG. Azt eszem, ami lesz. 
MIRANDOLINA. Mégis szeretném tudni, mire volna ét-

vágya. Ha van olyan étel, amit jobban kedvel, 
mint mást, csak mondja meg bátran. 

LOVAG. Ha kívánok valamit, majd megmondom a szolgám-
nak. 

MIRANDOLINA. Csakhogy ilyen dolgokhoz a férfiaknak 
nincs annyi érzékük és türelmük, mint nekünk, 
nőknek® Ha esetleg valami finom mártást vagy 
ízes pecsenyét óhajtana, nekem szíveskedjék meg-
mondani • 

LOVAG. Köszönöm. De még ilyen fifikávai sem sikerül 
engem is úgy az ujja köre csavarni, mint a grófot 
meg az őrgrófot. 



MIRANDOLINA. Mit szól ennek a két úriembernek a 
gyarlóságához? Megszállnak a fogadóban és azon 
kezdik, hogy szerelmi ostromot indítanak a foga-
dós-kisasszony ellen« Nekem máson jár az eszem, 
nem azon, hogy a locsogásukat hallgassam« Én az 
üzleti ügyeimmel torodom, és ha néhány kedves 
szot mondok nekik, azt csak azért teszem, hogy a 
vendégeim maradjanak« S különösképpen én, ha 
észreveszem, hogy vérszemet kapnak, ugy nevetek 
rajtuk, hogy majd megpukkadok« 

LOVAG« Helyes! Tetszik nekem az Őszintesége. 
MIRANDOLINA. Ah, egyéb jótulajdonságom sincs, mint 

az őszinteség. 
LOVAG. Azért mégis ügyesen tudja tettetni magát az 

előtt, aki udvarol kegyednek. 
MIRANDOLINA. Én tettetni? Isten ments! Kérdezze meg 

csak ezt a két urat, akik úgy tesznek, mintha 
elepednének értem, vajon mutattam-e irántuk vala-
ha is akár egy szikrányi hajlandóságot, tréfál-
koztam-e velük oly modon, hogy annak az alapján 
joggal reménykedhettek volna. Nem gorombáskodom 
velük - mert az érdekeim az ellenkezőt parancsol-
ják - de csak egy hajszál híja. Ki nem állhatom 
az efféle szoknyavadászokat, mint ahogy irtózom 
az olyan nőktől is, akik törik magukat a férfiakért«. 
Ugye látja, hogy már nem vagyok gyereklány, be-
nőtt a fejem lágya« Nem vagyok szép, de azért volt 
már néhány alkalmam és mégsem voltam hajlandó 
senkihez férjhez menni, mert a szabadságomat min-
dennél többre becsülöm. 

LOVAG, ő, igen, a szabadság drága kincs» 
MIRANDOLINA « Pedig hányan elvesztik ostoba modon! 
LOVAG« Jól tudom én, mit csinálok! Hagyjanak békén! 
MIRANDOLINA. Házas ember nagyságos uraságod? 
LOVAG. Isten ments! Utálom a nőket! 
MIRANDOLINA. Nagyon helyes! Ne is engedjen ebből. 

A nők, uram«.» No de nem illik, hogy éppen én 
mondjak rosszat róluk. 



LOVAG. Kegyed az első no, akitol ilyen okos beszédet 
halloko 

MIRANDOLINAo Megmondom őszintén? mi, fogadósok na-
gyon sok mindent látunk és hallunk és én tulajdon-
képpen sajnálom azokat a férfiakat, akik megijed-
nek a nőktől. 

LOVAG /félre/® Érdekes nőo 
MIHANDOLINA /úgy tesz, mintha távozni akarna/o Nagy-

ságos uram, engedelmével.®• 
LOVAGo Siet?' 
MIRANDOLINAo Nem szeretnék terhére lenni o 
LOVAGo Dehogyis! Szívesen látom, elszórakoztat® 
MIRANDOLINAo Látja, uram? így bánok én a többiekkel 

iso Egy kis ideig elbeszélgetek velük, rendsze-
rint jókedvű vagyok, tréfálkozom egy kicsit, hogy 
szórakoztassam okét és rögtön azt hiszik, hogy®®o 
Kegyed ért engem? szenvelegnek, hogy halálosan 
szerelmesek belém® 

LOVAGo Ez azért történik így, mert kegyednek oly 
kedves a modorao 

MIRANDOLINA /bokol/o Nagyon kedves, nagyságos uram0 
LOVAGo És persze beleszeretnek? 
MIRANDOLINAo Mit szol hozzá, mekkora gyarlóságg 

azonnal beleszeretni egy nőbe! 
LOVAGo Ezt én sohase tudtam megérteni® 
MIRANDOLINAo Nagyszerű jellem! Nagyszerű férfiasság! 
LOVAGo Emberi gyöngeségek! Hitványságok! 
MIRANDOLINAo Igazi férfi így gondolkozik! Lovag úr, 

nyújtsa a kezét! 
LOVAGo Mért kívánja, hogy a kezemet nyújtsam? 
MIRANDOLINAo Kegyeskedjék megtenni. Nézze, tiszta a 

kezem.  1  

LOVAG. Itt a kezem. 
MIRANDOLINAo Életemben most először ér az a szerencse, 

hogy olyan férfi kezét foghatom, aki valóban fér-
fihoz méltón gondolkoziko 

LOVAG. No jó, elég volt® /Visszahúzza a kezét®/ 
MIRANDOLINAo Tessék: az a két erőszakos úriember, ha 



akármelyiknek így megfogtam volna a kezét, mind-
járt azt hitte volna, hogy halálosan szerelmes 
vagyok belé. Elájultak volna gyönyörűségükben. 
A világ minden kincséért sem adnám oda nekik, 
még a kisujjamat se! Ezek meg rögtön az egész 
kezemet elkapnák. Pedig milyen élvezet az elfo-
gulatlan társalgás, minden megkötöttség nélkül, 
minden mellékgondolat nélkül, minden néven ne-
vezendő nevetséges ostobáskodás nélkül. Nagysá-
gos uram, bocsássa meg bizalmaskodásomat. Ha 
szolgálatára lehetek valamiben, csak bízvást 
parancsoljon, és én oly előzékeny leszek kegyed-
hez, amilyen még senki emberfiához nem voltam 
a világon. 

LOVAG. Mért ily részrehajló irántam? 
MIRANDOLINA. Nemcsak azért, mert tiszteletreméltó 

úriember, nemcsak azért, mert előkelő úriember, 
hanem azért is, mert bizonyos vagyok benne, hogy 
kegyeddel bátran elbeszélgethetek: nem kell at-
tól tartanom, hogy visszaél előzékenységemmel, 
hanem inkább úgy értelmezi ezt, hogy a szolgáló-
ja vagyok, és nem zaklat se nevetséges követe-
lődzésekkel, se mesterkélt szenvelgésekkel. 

LOVAG /félre/. Mi a csuda különösség van ebben a 
nőben, amit sehogy se tudok megérteni? 

MIRANDOLINA /félre/. A vadember lassan-lassan sze-
lídülni kezd. 

LOVAG. Nos, ha dolga van, miattam ne mulassza el. 
MIRANDOLINA. Igen, uram, megyek, a házi dolgaimmal 

kell foglalkoznom. A házimunkám a szerelmem, az 
időtöltésem. Ha parancsol valamit, beküldőm a 
pincért. 

LOVAG. Jól 
van... Ha hébe-hoba kedve van személye-

sen bejönni hozzám, szívesen látom. 
MIRANDOLINA. Az igazat megvallva, sohasem szoktam 

bemenni a vendégeim szobájába, de kegyedhez 
majd benézek néha-néha. 

LOVAG. Éppen énhozzám?... Miért? 



MIRANDOLINA. Mert kegyed, nagyságos uram, nagyon-
nagyon-nagyon tetszik nekem. 

LOVAG. Én tetszem kegyednek? 
MIRANDOLINA. Tetszik nekem, mert nem szoknyavadász, 

mert nem olyan, mint amazok, hogy rögtön belém-
szerelmesedik. /Félre./ Kutya legyek, ha még ma nem 
bolondítom magamba. /Él./ 
16. j e l e n e t 

LOVAG. Ugyan mit! Én tudom, mit teszek. Hogy én nők-
kel? Menjenek a csudába! Ez az egy olyan, hogy 
hamarább lépre tudna csalni, mint a többi együtt-
véve. Az őszintesége, a könnyed társalgása ritka 
kivétel. Van benne valami rendkívüli, de ezzel 
ugyan nem vesz le a lábamról, hogy beleszeressek. 
Nem mondom, szívesebben állok szoba ezzel, mint más 
nővel, hogy egy kicsit elszórakozzam. De hogy be-
leszeressek? Hogy feláldozzam a szabadságomat? Szó 
sincs rola! Bolondok, sült bolondok, akik egy nőbe 
beleszeretnek. /El./ 

17. j e l e n e t 
Más szoba a fogadóban 
Ortensia, Dejanira, Fabrizio 

FABRIZIO. Méltóztassanak ezt választani, nagyságos 
asszonyaim. Szíveskedjenek megtekinteni ezt a má-
sik szobát. Az a háloszoba, emez ebédlő, fogadószo-
ba, vagy aminek méltóztatik használni. 

ORTENSIA. Jol van, jól van. Maga a tulajdonos, vagy 
pincér? 

FABRIZIO. Parancsára, nagyságos asszonyom, pincér 
vagyok. 

DLJANIRA /Ortensiához, nevetve, halkan/. Megnagysá-
gOZo 

ORTENSIA /halkan/. Vállaljuk a tréfát. /Hangosan./ 



Pincér! 
FABRIZIO. Parancsol, nagyságos asszonyon? 
ORTENSIAo Mondja meg a tulajdonosnak, hoçy jöjjön 

ide, beszélni akarok vele az ellátásról 
FABRIZIO«, Szolgálatjára azonnal. Küldöm a fogadóst. 

/Félre./ Ugyan mik lehetnek ezek a nők? Két ma-
gányos nő? A viselkedésük, a ruhájuk arra vall, 
hogy előkelő hölgyek. /El./ 

18.  j e l e n e t  
Dejanira, Ortensia 

DEJAITRA. Nagyságoz bennünket. Azt hiszi, hogy elő-
kelő hölgyek vagyunk. 

ORTENSIA. Nem baj? Így legalább jobb lesz a kiszol-
gálás. 

DEJANI RAo De több lesz a fizetsŐg ís. 
ORTLNSIAo Ej, a számlát majd én intézem el vele. 

Jo néhány esztendeje járom már a világot. 
DE JANI RA. Nem szeretném, ha ez a nagyságozás valami 

bajba keverne bennünket. 
ORTENSIAo Drága barátnőm, kegyed nem eléggé szemfü-

les > Két színésznőnek, akik grófnőket, őrgrófnő-
ket és hercegnőket szoktak alakítani a színpadon, 
nehéz feladat volna eljátszani valami szerepet 
egy fogadóban? 

DEJANIRAo De megérkeznek a kartársaink és rögtön le-
lepleznek bennünket. 

ORTENSIA. Ma már nem jöhetnek meg Firenzéből. Pisától 
idáig teherszállító bárkán legalább három nap. 

DEJANIRA. Mit szol ehhez az ostobasághoz? bárkán 
utazni. 

ORTENSIA. Hát ha egyszer nincs kincs. Elég, ha mi 
hintón jöttünk. 

DEJANIRA. Jo volt az a jutalomjáték, amit tartottunk. 
ORTENSIA. Igen, de ha nem én álltam volna az ajtóban, 

nem is lett volna bevétel. 



19. j e l e n e t 
Előbbiek, Fabrizio 

FABRIZIO. Kisasszonyom azonnal itt lesz, szolgála-
tukra. 

ORTENSIA. Jól van. 
FABRIZIO. Én pedig esedezem, parancsoljanak. Sok 

hölgyet kiszolgáltam már és most ki akarok tenni 
magamért, hölgyeim, hogy a' legnagyobb előzékeny-
séggel szolgáljam ki nagyságtokat. 

ORTENSIA. Ha szükségem lesz magára, majd igcnybeve-
szem, 

DEJANIRA /félre/. Ortensia pompásan játssza ezt a 
szerepét. 

FABRIZIO. Addig is kérem nagyságtokat, kegyeskedje-
nek közölni velem becses nevüket, a bejelentőlap 
céljaira. /Kis könyvet és tollat vesz elő./ 

DEJANIRA /félre/. Most jön a java. 
ORTENSIA. Mért kell megmondanom a nevemet? 
FABRIZIO. Mi fogadósok kötelesek vagyunk beadni a 

vezeték- ós keresztnevét, állandó lakását ós fog-
lalkozását minden vendégnek, aki a mi fogadónkban 
megszáll. Ha ezt elmulasztjuk, megbüntetnek. 

DEJANIRA /Ortensiához, halkan/. Kedves barátnőm, be-
fellegzett itt cimnek-rangnak. 

ORTENSIA. Sokan bizonyára hamis nevet mondanak be. 
FABRIZIO. Ebben az esetben is azt a nevet írjuk be, 

amelyet bediktálnak és tovább nem kérdezősködünk. 
ORTENSIA. írja hát s Ortensia del Poggio bárónő, Pa-

lermőból. 
FABRIZIO /félre/. Szicíliai? /írás közben./ Forró-

vérű! /Hangosan./ És kegyed, nagyságos asszonyom? 
DEJANIRA. Én... /Félre«/ Nem tudom, milyen nevet mond-

jak. 
ORTENSIA. Nos, De janira grófnő, mondja meg neki a ne-

vét. 
FABRIZIO /Dejanirához/. líe rem » 
DEJANIRA /Fabrizióhoz«/ Nem hallotta? 



FABRIZIO /ír/. Méltóságos...Dejanira grófho.•.szabad 
a vezetéknevét? 

DEJANIRA /Fabrizióhoz/. A vezetéknevet is? 
ORTENSIA /Fabrizióhoz/. Hogyne: Dejanira del Sole, 

Rómából. 
FABRIZIO. Ennyi elég. Bocsássanak meg az alkalmat-

lankodásért. Azonnal jön a kisasszonyom. /Félre./ 
Ugye mindjárt mondtam, hogy előkelő hölgyek! Re-
mélem, jó kereset üti a markomat, ßoven lesz bor-
ravalOo /Él./ 

DEJANIRA /tréfálkoznak egymással/. Alázatos szolgá-
ja, méltoságos bárono. 

ORTENSIA /mint fent/. Grófnő, hódolatom. 
DEJANIRA. Mily páratlan szerencse nyújtja nekem e 

végtelenül boldog alkalmat, hogy mélységes tisz-
teletemről biztosítsam kegyedet? 

ORTENSIA. Méltóságod szívének kútforrásából csak a 
kegyek árjai buzoghatnak. 

20. j e l e n e t e 
Előbbiek, Mirandolina 

!  _  

DEJANIRA /Ortensiház, mókásan/. Madame, kegyed híze-
leg nekem. 

ORTENSIA /ugyanúgy/. Grófnő, a kBgyed tökéletessé-
gét jóval nagyobb hódolat illetné. 

MIRANDOLINA /félre/. Ah, mily szertartásos hölgyek. 
DEJANIRA /félre/. Ah, mily nevethetnékem van! 
ORTENSIA /Dejanirához, halkan/. Csitt, itt a fogadós-

kisasszony. 
MIRANDOLINA. Hölgyeim, hódolatom. 
ORTENSIA. Jonapot, kisasszony. 
DEJANIRA. Alászolgája, házikisasszony. 
ORTENSIA /int Dejanirának, hogy igazodjék hozzá/. 

Majd én. 
MIRANDOLINA /Ortensiához/. Engedje meg, hogy kezet 

csókoljak kegyednek. 
ORTENSIA /odanyújtja a kezét/. Igazán finom a modora. 



DEJANIRA  /kuncog/.  
MIRANDOLINA /De janira kezét kéri/. Szabad a kegyed 

kezét is, méltóságos asszonyom? 
DL JANIRA o Ej, nekem nem fontos. 
ORTENSIA. Fogadja el a kisasszony finom figyelmes-

ségét. Nyújtsa oda a kezét. 
MIRANDOLINA. Esedezem. 
DEJANIRA. Tessék. /Odanyújtja a kezét, elfordul és 

elneveti magát./ 
MIRANDOLINA. Méltóságos asszonyom nevet? Min nevet? 
ORTENSIA. ó, ez a huncút grófnő! Még mindig rajtam 

nevet. Mondtam valami butaságot, ami megnevetette. 
MIRANDOLINA /félre/. Fogadni mernék, hogy ezek nem 

előkelő hölgyek. Ha azok volnának, nem utaznának 
magukban. 

ORTENSIA Airandolinához/. Az ellátásunkról kellene 
beszélnünk. 

MIRANDOLINA o De csak így kettesben vannak? Férfiak 
nélkül, szolgák nélkül? Senkijük sincs? 

ORTENSIA. Férjem a báró... 
DEJANIRA Aangosan elkacagja magát/. 
MIRANDOLINA /Dejanirához/. Mit nevet, asszonyom? 
ORTENSIA. Ejnye, mit nevet? 
DEJANIRA. Kedves férjét, a bárót nevetem. 
ORTENSIA. Igen, ó mulatságos úriember. Egyfolytában 

ontja a tréfát. Hamarosan itt lesz, a kedves 
grófnő férjével, Orazio gróffal együtt. 

DEJANIRA /alig bírja visszafojtani a nevetését/. 
MIRANDOLINA /De jani rához/. Kegyed a gróf úron is 

nevet? 
ORTENSIA. De igazán, grófnő, igyekezzék megőrizni 

méltóságát. 
MIRANDOLINAo Hölgyeim, szíves engedelmükkel? magunk 

közt vagyunk, senki se hall bennünket. Az a bi-
zonyos grófság, az a bizonyos bároság talán csak 
nem... 

ORTENSIA. Mit akar ezzel mondani? Talán csak nerc 
kételkedik főúri rangunkban? 



MIRANDOLINA. Bocsánat, méltóságos asszonyom  ̂ne 
háborodjon fel, mert megnevetteti a méltoságos 
grófnőt. 

DEJANIRA /Ortensiához/. Ejnye, hát mire jó... 
ORTENSIA /fenyegető hangon/. Grófnő! Grófnő! 
MIRANDOLINA /Dejanirához/. Én tudom, hogy méltósá-

god mit akart mondani. 
DEJANIRA. Ha kitalálja, nyert. 
MIRANDOLINA. Ezt akarta mondani s "Mire jó, hogy 

előkelő hölgyeknek adjuk ki magunkat, holott 
csak afféle csavargó nószemélyek vagyunk." Nos 
így van? 

DE JANI RA /Mirandol inához/. De mennyire így van! 
Ismer bennünket? 

ORTENSIA. Ez aztán a csapnivaló színésznő! Nem tud-
ja megjátszani a szerepét! 

DEJANIRA. Én a színpadon kívül nem tudok alakoskod-
ni. 

MIRANDOLINA. Jol van, bárónőg az Őszintesége tetszik 
nekem. Megdicsérem szokimondásáért. 

ORTENSIA. Néha megengedek magamnak egy kis tréfát. 
MIRANDOLINA. Én pedig kimondhatatlanul szeretem a 

szellemes embereket. Csak szálljanak meg a foga-
dómban, szívesen látom mindkettőjüket. Csak azt 
az egyet kérem, hogy ha előkelő vendégek jönnének, 
engedjék át ezt a lakosztályt és helyette majd 
más, kisebb, de kényelmes szobákat adok. 

DEJANIRA. Hogyne, nagyon szívesen. 
ORTENSIA. Én azonban, ha már kiadom a pénzemet, azt 

akarom, hogy előkelő hölgy módjára szolgáljanak 
ki. Én ebben a lakosztályban vagyok és innen nem 
vagyok hajlandó kiköltözni. 

MIRANDOLINA. Ejnye, bárónő, csillapodjék... Ah, de 
itt jön egy úriember, aki itt lakik a fogadómban. 
Ha not lát, mindjárt ott terem. 

ORTENSIA. Gazdag? 
MIRANDOLINA. Nem ismerem az anyagi helyzetét. 



21. j e 1 e n e t 
Előbbiek, őrgróf 

ŐRGRÓF. Szabad? Bejöhetek? 
ORTENSIA. Felőlem bejöhet. 
ŐRGRÓF. Hölgyeim, alázatos szolágja. 
DEJANIRA. Alászolgája. 
ORTENSIA. Alázatos szolgája. 
ŐRGRÓF Aiirandolinához/c Idegenek? 
M1RAND0UNA. Igen, kegyelmes uram. Kitüntettek ve-

le, hogy nálam szálltak meg. 
ORTENSIA /félre/. Kegyelmes úr! Teringettét! 
DEJANIRA /félre/. Ortensia máris magának akarja 

megkaparintani ! 
ŐRGRÓF Aürandolinához/o És kik ezek a hölgyek? 
MIRANDOLINA. Ez itt Ortensia del Poggio bárónő, 

emez pedig Dejanira del Sole grófnő. 
ŐRGRÓF. Ah, ily előkelő hölgyek! 
ORTENSIA. Es kegyed, uram, kicsoda? 
ŐRGRÓF. Forlipopoli őrgrófja vagyok. 
DEJANIRA /félre/. A fogadós-kisasszony segít tovább 

játszani a komédiát. 
ORTENSIA. örvendek, hogy szerencsém lehet megismer-

ni ily előkelő lovagot. 
ŐRGRÓF. Ha valamiben szolgálatukra lehetek, paran-

csoljanak. örvendek, hogy ebben a fogadóban 
szálltak meg. Nagyon szíves háziasszonyra talál-
tak. 

MIRANDOLINA. Az őrgróf maga a megtestesült jóindu-
lat. Megtisztel pártfogásával. 

ŐRGRÓF. Igen, úgy van. Én pártfogásomba vettem és 
mindenkit pártfogásomba veszek, aki az ő fogadó-
jában száll meg. És ha szükségük van valamire, 
csak parancsoljanak. 

ORTENSIA. Ha úgy adódik, igénybe veszem szíves elő-
zékenységét. 

ŐRGRÓF. Grófnő, kegyed is számíthat rám. 



DEJANIRA. Boldognak mondhatom magam, ha abban a 
kivételes megtiszteltetésben részesülhetek, hogy 
kegyed besoroz legalázatosabb szolgálóinak sere-
gébe. 

MIRANBOLINA /Ortensiához/. Ez valami színpadi szó-
lam volt. 

ORTENSIA Aiirandolinához/. Elbűvölte a grófnői cím. 
ŐRGRÓF /szép selyemzsebkendőt vesz ki a zsebéből, 

kiteregeti és úgy tesz, mintha meg akarná torol-
ni a homlokát/. 

MIRANDOLINAo Remek zsebkendő, Őrgróf úr. 
ŐRGRÓF Aiirandolinához/. Ah, mit szól hozzá? Ugye 

szép? Ugye jó az ízlésem? 
MIRANDOLINAo Az ízlése remek, annyi bizonyos. 
ŐRGRÓF /Ortensiához/o Látott már életében ilyen szép 

zsebkendőt? 
ORTENSIA. Gyönyörű! Ilyet még nem láttam! /TélreJ 

Ha nekem adná, elfogadnám. 
ŐRGRÓF /Dejanirához/. Londonból hozattam. 
DEJANIRA. Szép, nekem nagyon tetszik. 
ŐRGRÓF. JÓ ízlésem van, ugye? 
DEJANIRA /félre/. Csak azt nem mondja, hogy tessék, 

kegyednek ajándékozom. 
ŐRGRÓF. Akármibe fogadok, hogy a gróf nem ért az 

ajándékozáshoz. Szórja a pénzt, de ízléses aján-
déktárgyat nem tud vásárolni! 

MIRANDOLINAo Az orgrof úr mindent ismer, jol válo-
gat, tud, lát, ért. 

ŐRGRÓF /gondosan összehajtógája a zsebkendőt/. Pon-
tosan kell összehajtogatni, különben gyűrődik. 
Az ilyen finom holmit nagyon gondosan kell el-
tenni. /Odanyújtja Mirandolinának./ Tessék. 

MIRANDOUNA. Kívánja, hogy a szobájába vitessem? 
ŐRGRÓF. Nem, Vitesse a magáéba. 
MIRANDOUNA. Mért az enyémbe? 
ŐRGRÓF. Mert... kegyednek ajándékozom. 
MIRANDOUNA. Ah, kegyelmes uram, bocsásson meg... 
ŐRGRÓF. Egy szó mint száz? kegyednek ajándékozom. 



MIRANDOLINA. De én nem fogadom el. 
ŐRGRÓF. Ne mérgesítsén fel! 
MIRANDOLINA. ő, ha már erről van szó, őrgróf úr 

tudja i én senkit sem akarok megsérteni. Tehát 
elfogadom, hogy meg ne haragítsam. 

DEJANIRA /Ortensiához/. ő, mily remek komédia. 
ORTENSIA /Dejanirához/o És még azt mondják, hogy mi 

vagyunk a komédiások. 
ŐRGRÓF /Ortensiához/. Ah, mit szól hozza? Ily drága 

finom zsebkendőt ajándékoztam a házikisasszonyom-
nak! 

ORTENSIA. Igazán bokezü úriember. 
ŐRGRŐF. Mindig ilyen vagyok^ 
MIRANDOLINA /félre/. Ez az első ajándék, amit kap-

tam tole, és erről sem tudom, hogy is jutott 
hozzá. 

DEJANIRA. őrgróf úr, lehet kapni Firenzében ilyen 
zsebkendőt? Szeretnék venni egy éppen olyat, mint 
ez. 

ŐRGRÓF. Éppen ilyet nehéz  lesz kapni, de majd meg-
próbáljuk. 

MIRANDOLINA /félre/. Jol van, grófnő! 
ORTENSIA. Őrgróf úr, kegyed ismerős a városban^ le-

gyen szíves, küldjön hozzám egy ügyes cipészt, 
mert cipőre van szükségem. 

ŐRGRŐF. Jo, majd elküldöm az enyémet. 
MIRANDOLINA /félre/. Mind a két no belecsimpaszko^ 

dik, de nem tudják, hogy egy árva garas sincs a 
zsebében. 

ORTENSIA. Kedves Őrgróf úr, ugyebár kegyeskedik egy 
kicsit a társaságunkban maradni? 

DEJANIRA. Ugyebár kegyeskedik velünk ebédelni? 
ŐRGRÓF. Igen, szívesen, /foirandolinához, halkan./ 

Ej, no, Mirandolina, ne legyen féltékeny, hiszen 
tudja, hogy a szívem kegyedé. 

MIRANDOLINA /Örgrófhoz/. Csak parancsoljon, ahogy 
kedve tartja? örülök, ha szórakozik. 

ORTENSIA. Kegyed lesz a mi lovagunk. 



DEJANIRA. Egy lelket sem ismerünk itt. Senkink sincs 
kegyeden kívül. 

ŐRGRÓF. Ah, drága szép hölgyeim! Boldogan leszek lo-
vagjuk. 

22. . j e l e n e t 
Előbbiek, Gróf 

GRÓF. Mirandolina, kegyedet keresem. 
MIRANDOLINA. Itt vagyok a hölgyekkel. 
GRÓF. Hölgyek? Hódolatom! 
ORTENSIA. Alászolgája  /Dejanirához, halkan./ Ez még 

pöffeszkedóbb pénzeszsák, mint a másik. 
DEJANIRA /Ortensiához, halkan/. De én undorodom a 

kunyorál ás tol. 
ŐRGRÓF /l.íirandolinához, halkan/. Ugyan mutassa meg 

a grófnak a zsebkendőt. 
MIRANDOLINA /megmutatja a zsebkendőt a grófhak/. 

Nézze csak, gróf úr  milyen szép ajándékot kaptam 
az őrgróf úrtól. 

GRÓFo Ah, orulók nekio Pompás, orgrof úr. 
ŐRGRÓFo Eh, semmi, semmi0 Csekólységo Tegye el, ké-

rem, és ne beszéljen róla senkinek. Ha ón teszek 
valamit, nem kell kikürtölni. 

MIRANDOLINA /félre/. Nem kell kikürtölni, de velem 
elővétette. A gőgje birkózik a szegénységével. 

GRÓF /Mirandolinához/o Ha a hölgyek megengedik, sze-
retnék beszélni kegyeddel. 

ORTENSIA. Csak tessék, bátran. 
ŐRGRÓF A¡ i randol inához/. Ha zsebregyűri, tönkreteszi 

a zsebkendőt. 
MIRANDOLINA. Jo, majd vattába bugyolálom, hogy tönkre 

ne menjen. 
GRÓF Aíirandolinához/o Nézze meg ezt a kis gyémánt 

ékszert. 
MIRANDOLINA. Nagyon szép. 
GRÓF. Ugyanolyan mestermu, mint az a  pár fülbevaló, 

amelyet kegyednek ajándékoztam. 



34 s 
ORTENSIA és DEJANIRA /odabámulnak és halkan beszél-

getnek/. 
MIRANDOUNA. Igen, épp olyan mestermű, csakhogy jó-

val szebb. 
ŐRGRÓF /félre/. Pukkadjon meg a gróf a gyémántjai-

val meg a pénzével együtt! És vigye el az ördög, 
ahová akarja! 

GRÓF Alirandolinához/o Hogy tehát együtt legyen, 
ami együvé tartozik, ezt az ékszert is kegyednek 
ajándékozom. 

MIRANDOLINAo Ezt már igazán nem fogadom elo 
GRÓF o Ne sértsen meg ezzel az udvariatlansággalo 
MIRANDOLINAo Ah, én sohasem követek el udvariatlan-

ságot o Hogy meg ne sértsem kegyedet, elfogadom. 
ORTENSIA /halkan beszélget Dejanirával, figyelik 

a gróf bőkezűségét/. 
MIRANDOLINAo Ah, mit szól hozzá, őrgróf úr? Nem bá-

jos ez az ékszer? 
ŐRGRÓF. A zsebkendő a maga nemében sokkal ízlése-

sebb« 
GRÓFo Igen, de nem és nem közt óriási a kulönbségo 
ŐRGRÓFo Szép dolog! A nyilvánosság előtt hencegni 

a pazarlásával! 
GRÓF. No persze, persze, kegyed titokban osztogat-

ja az ajándékait. 
MIRANDOUNA /félre/o Most igazán elmodhatom, hogy 

ketten veszekszenek a harmadik örül. 
ŐRGRÓFo Eszerint tehát, szép hölgyeim, kegyetekkel 

ebédelek. 
ORTENSIA /a grófhoz/o És kegyed, uram? Szabad a 

nevét? 
GRÓF. Albafiorita grófja vagyok, szolgálatjárao 
DEJANIRAo Teringettét! /Ô is odalép a grófhoz./ 

Nagynevű család, ismerem. 
GRÓF /Dejanirához/» Parancsoljanak. 
ORTENSIA /a grófhoz/. Itt szállt meg? 
GRÓF. Igen, asszonyom. 
DEJANIRA /a grófhoz/. Sokáig marad? 



GRÓF. Azt hiszem, igen. 
ÖRGRŐFo Hölgyeim, belefáradnak az állásbao Megenge-

dik, hogy a szobájukban tegyem tiszteletemet? 
ORTENSIA /foghegyről/. Nagyon megtisztelő Hová való, 

gróf úr? 
GRŐFo Nápolyba. 
ORTENSIAo Ah, hisz akkor félig-meddig földiek va-

gyunk? én palermói vagyoko 
BE JANI RA o Én pedig római o De voltam Nápolyban és 

éppen egy nápolyi úrral szerettem volna beszél-
ni valami fontos ügyben. 

GRŐFo Felajánlom szolgálataimat, hölgyeim0 Egyedül 
vannak? Nincs férfikásérőjük? 

ÖRGRŐFo Itt vagyok ón,  uranio  Kegyedre nincs szük-
ségük® 

ORTENSIAo Egyedül vagyunk, gróf úr, s később majd 
az okát is megmondjuk. 

GRŐFo Mirandolina! 
MIRANDOLINA. Tessék? 
GRÓF. Kérem, teriitessen a szobámban három szeméiy-

re0 /Ortensiához és De janiráhozo/ Kegyeskednének 
elfogadni a meghívásomat? 

ORTENSIAo E főúri megtiszteltetést szívesen elfo-
gadjuk. 

ŐRGRÓF. De a hölgyek már meghívtak engem. 
GRŐFo A hölgyek úgy határoznak, ahogy kedvük tart-

ja, de az én kis asztalomnál három személynél 
több nem fér el. 

ŐRGRŐF. De én szeretném látni... 
ORTENSIA. Menjünk, menjünk, gróf úr. Az Őrgróf úr 

majd más alkalommal tisztel meg bennünket® /El./ 
DEJANIRA. őrgróf úr, ha talál olyan zsebkendőt, 

gondoljon rám. /El./ 
ŐRGRŐF. Grof, grof, ennek még megadja az árát! 
GRÓF. Mi a baja? 
ŐRGRÓF. Vagyok, aki vagyok, és nem járja így bánni 

velem. De hagyján. Ez a hölgy zsebkendőt szeret-
ne? Éppen ilyen minőségű zsebkendőt? Nem kapja 



meg. Lirandolina, becsülje meg! Ilyen minőségű 
zsebkendőt nem lehet kapni. Gyémántot lehet kapni 
rogyásig  de ilyen minőségű zsebkendőt nem lehet 
kapni. /EL./ 

MIRANDOUNA /félre/. ó, ez a hóbortos! 
GRÓF. Kedves Mirandolina, nem veszi rossz néven, ha 

ehhez a. két hölgyhöz csatlakozom? 
MIRANDOLINAo Egyáltalán nem, uram. 
GRÓF. A kegyed érd.kében ttszem. Azért teszem, hogy 

gyarapit  a kogyed fogadojanak forgalmát és be-
vételét  Mert különben a kegyedé vagyok: kegyedé 
a szív /  kegyedé minden vagyonom, rendelkezzék 
is vele kénye-kedve szerint, erre felhatalmazom. 
Mi./ 

23. j e l e n e t 

1IRAND0LINA. Se az egész vagyonával, se a rengeteg 
ajándékával nem éri el 30ha, hogy beleszeressek. 
S még kevésbé éri el az Őrgróf a nevetséges fö-
lénye skedésé vei. IIa a kettő közül valamelyikhez 
hozzákötném a sorsomat, azt, választanám, amelyik 
bőkezűbb  De nekem nem kell sem az egyik, sem a 
másik. Most az a gond ora, hogy magamba, bolondítsa® 
Ripafratta lovagot és nem adnám kétszer ekkora 
ékszerért sem, ha sikerülne. Megpróbálom. Nem 
tudom, leszek-e olyan ügyes, mint ez a két derék 
színésznő, de megpróbálom. A gróf és az őrgróf 
békén hagy, amíg ezekkel szórakoznak, tehát ked-
vemre kacérkodhatok a lovaggal. Elképzelhet^, 
hogy nem ad^a be a derekát? Ugyan ki tudna ellen-
állni egy nőnek, akinek van ideje latba vetni 
minden fortélyát? Annak, aki megfutamodik, nem 
kell félnie, hogy legyőzik} de az, aki helytáll, 
aki meghallgatja a hot ós kedve telik benne, 
előbb-utóbb menthetetlenül a hálójába kerül. 
Mi  J  



MÁSODIK FELVONÁS 
1. j e l e n e t 

A lovag szobája^ ebédre terített asztallal, székek-
kel. Lovag, első szolga, majd Fabrizio. A lovag 
könyvvel a kezében fel-alá járkál, Fabrizio feltá-
lalja a levest. 

FABRIZIO A.szolgához/. Szóljon a gazdájának, hogy 
óhajt-e ebédelni, mert a leves az asztalon van. 

1,SZOLGA. Maga is megmondhatja neki. 
FABRIZIO. Olyan szeszélyes ember, hogy nem szere-

tek beszélni vele. 
1.SZOLGA. Pedig nem rossz ember. A nőket ki nem 

állhatja, de a férfiakhoz igen barátságos. 
FABRIZIO. Ki nem állhatja a nőket? Szerencsétlen 

bolond! Nem tudja, mi a jo. /El./ 
1.SZOLGA. Nagyságos uram, parancsoljon, tálalva 

van. 
/A lovag leteszi a könyvet és leül az asztal-
hoz./ 

LOVAG /evés közben 1.szolgához/. Nekem úgy rémlik, 
mintha ma a szokottnál korábban volna az ebéd. 

1.SZOLGA /a lovag széke mögött, tányérral a kezé-
ben/. Legeslegelsőnek ezt a szobát szolgálják 
ki. Albafiorita gróf úr pattogott, mert azt 
akarta, hogy legelsőnek ot szolgálják ki, de a 
kisasszony úgy rendelkezett, hogy először nagy-
ságos uramnak tálaljanak. 

LOVAG. Hálás vagyok neki ezért a figyelmességért. 
1.SZOLGA. Igen jómodorú hölgy, nagyságos uram. Sok 

mindenfelé megfordultam már, de ennél udvariasabb 
fogadóst még életemben nem láttára 

LOVAG /kissé hátrafordul/. Tetszik neked, mi? 
1.SZOLGA. Ha nem sérteném meg a gazdámat, szívesen 

beállnók Mirandolinához pincérnek. 



LOVAG /odaadja neki a tányérját, a szolga másikat 
tesz elé/o Ostoba fajankó! Hát mit gondolsz? Mi-
re használhatna téged? 

loSZOLGAo Az ilyen nőnek úgy tudnék szolgálni,mint 
egy kutyuska. /Él a következő fogásért./ 

LOVAG. Kutyamája! Ez a no mindenkit megbabonáz. 
Nevetséges volna, ha még engem is megbabonázna. 
Hogyne. Holnap elutazom Livornóba. Ma még csak 
erőltesse meg magát, ahogy bírja, de nyugodt le-
het^ hogy nem^vagyok olyan gyönge... De hogy ón 
a nogyulöletrol letegyek, azt ugyan lesheti! 

2. j e l e n e t 
Lovag, Első szolga főtt hússal ós még egy 
tál étellel jön 

l.SZOLGAo A kisasszony azt üzeni, hogy ha nem sze-
reti a csirkét, majd galambot küld be. 

LOVAG. Én mindent szeretek. És ez itt micsoda? 
• loSZOLGAo Azt üzeni a kisasszonyp hogy majd mondjam 
. meg ne ki 8 ízlett-e nagyságodnak, ez a mártás, 
mert ő ezt sa ját kezűi eg készítette o 

LOVAGo Egyre jobban lekötelező Aíegízlelio/ Kitűnöo 
Mondd meg neki, hogy nagyon ízlik és köszönöm. 

loSZOLGAo Megmondom, nagyságos uram. 
LOVAGo Rögtön menj és mondd meg neki. 
loSZOLGAo Rögtöno /Félreo/ ő, milyen csoda! Bokot 

küld egy nőnek. /Él./ 
LOVAG. Remek ez a mártás. Ennél jobbat még nem et-

tem. /Tovább esziko/ Annyi bizonyos, hogy ha Mi-
randolina ilyen ügyes marad, mindig lesznek ven-
dégei. Finom fogások, finom fehérnemű. Meg aztán 
igazán tagadhatatlan, hogy előzékeny. De amit a 
legtöbbre becsülök benne, az az őszintesége. Ah, 
ez az őszinteség mégiscsak remek tulajdonság! 
Mi az oka annak, hogy ki nem állhatom a nőket? 
Az, hogy képmutatók, hazugok, csalafinták. De 
az o pompás őszintesége!... 



3. j e l e n e t 
Lovag, Első szolga 

1.SZOLGA. Köszöni nagyságos uram jóságát, amellyel 
az ő szerény szakácsrauvészetét megtisztelte. 

LOVAG. Jol van, szertartásmester úr, jól van. 
l.SZOLGAo Most még egy tál ételt készít sajátkező-

leg, de nem tudom megmondani, hogy mit. 
LOVAG. Most készíti? 
l.SZOLGAo Igen, uram. 
LOVAG. Adj innom. 
l.SZOLGAo Parancsoljon. Atalért megy./ 
LOVAG. Hohó, ennek a nőnek a bőkezűségét viszonoz-

nom kell. Túlságosan előzékeny? feltétlenül a 
számla kétszeresét fizetem. Finoman kell bánnom 
vele, de el is kell mennem innen azonnal® 
/A szolga tölt neki./ 
A gróf már asztalhoz ült? Aszik./ 

l.SZOLGAo Nagyságos uram, igen, épp ebben a pilla-
natban. Ma lakomát rendez. Két hölgyvendége van 
ebedre 

LOVAG. Két hölgy? Kik azok? 
loSZOLGA. Néhány órával ezelőtt érkeztek ide a fo-

gadóba® Nem tudom, kicsodák. 
LOVAG. A grof 

már ismerte okét? 
l.SZOLGAo Azt hiszem, nem. De alighogy találkozott 

velük, meghívta őket magához ebédre. 
LOVAG. Mily gyarlóság! Alighogy meglát két nőt, rög-

tön összebarátkozik velük. És azok elfogadják. 
Isten tudja kicsodák. De akárkicsodák, mindegy? 
nők, és ennyi elég. A grof egészen bizonyosan 
tönkremegy® Mondd csak, az Őrgróf ebédelt? 

loSZOLGA* Elment hazulról és még nem jött meg. 
LOVAG /tányért váltat/. Tálalj. 
l.SZOLGAo Azonnal. 
LOVAG. Két hölggyel ebédelni! Gyönyörű társaság, 

mondhatom! A kényeskedésükkel elrontanám az ét-
vágyamat . 



4. j e l e n e t 
Lovag, Első szolga,, Lirandolina tállal 
a kezében 

MIRANDOLINA. Szabad? 
LOVAG. Hallod-e? 
1.SZOLGA. Parancsol? 
LOVAG. Vedd át a kisasszonytól azt a tálat. 
MIRANDOLINA. Bocsánat. /Az asztalra helyezi a tálat./ 

Hadd részesüljek abban a megtiszteltetésben,hogy 
személyesen tálalom fel. 

LOVAG. Ez nem a kegyed dolga. 
MIRANDOLINA. Ah, uram, ki vagyok én? Nagyságos asz-

szony? Szolgálója vagyok mindenkinek, aki kegyes-
kedik az én fogadómban megszállni. 

LOVAG /félre/. Mekkora szerénység. 
MII {ANDOLINA. Tulajdonképpen semmi akadálya sem vol-

na annak, hogy mindenkinek én szolgáljam fel az 
ebédet, de bizonyos okaim vannak rá, amiért nem 
teszems nem tudom, ért-e kegyed? Kegyedhez bátran 
jövők, minden aggodalom nélkül. 

LOVAG. Köszönöm. Milyen étel ez? 
LJ ¡{ANDOLINA. Finom mártás, magam készítettem. 
LOVAG. Bizonyosan kitűnő. Ha kegyed készítette, bi-

zonyosan kitűnő. 
MIRANDOLINA. Ah, kegyed nagyon kedves, uram. Én nem 

igen értek a finomabb fogásokhoz, de szeretném 
megtanulni, hogy az ilyen finom úriembernek az 
ízlését kielégíthessem. 

LOVAG /félre/. Holnap Livornoban. /Hangosan./ Ha 
dolga van, miattam ne vesztegesse idejét. 

EIEANDCLINA. Semmi dolgom, uram, van elég szakács 
meg pincér a házban. Szeretném, ha megmondaná, 
hogyan ízlik ez a fogás. 

LOVAG. Megmondom. Azonnal. /Megízleli./ JÓ, kitűnő. 
Ah, milyen íz! Nem tudom kitalálni, mi lehet. 

MIRANDOLINA. Hja, uram, nekem is megvannak a külön 



titkaim.  (3, ezek a kezek finom dolgokat tudnak 
összemesterkedni. 

LOVAG /a szolgához, kissé hevesen/. TÖlts bort. 
MIRANDOLINA. Erre az ételre, uram, jó bort kell inni. 
LOVAG /a szolgához/. Adj burgundit. 
MIRANDOLINA. Nagyon helyes. A burgundi bor kitűnő. 

Szerintem étkezéshez az elképzelhető legjobb bor. 
/A szolga az asztalra teszi a bort és egy poha-
rat./ 

LOVAG. Kegyednek minden tekintetben finom az ízlése. 
MIRANDOLINA. Valóban, csak ritkán tévedek. 
LOVAG. Ezúttal azonban mégiscsak téved. 
MIRANDOLINA. Miben, uram? 
LOVAG. Abban a hiedelmében, hogy én megérdemlem a 

kegyed megkülönböztetett figyelmét. 
MIRANDOLINA /nagyot sóhajt/. Haj, haj... 
LOVAG /izgatottan/. Mi ez? Mit jelent ez a sóhaj-

tozás? 
MIRANDOLINA. Megmondom: én mindenkihez figyelmes 

vagyok, de elszomorodom, valahányszor arra gon-
dolok, hogy ezt a legtöbben hálátlansággal viszo-
nozzák. 

LOVAG /megnyugszik/. Én nem leszek hálátlan kegyed 
iránt. 

MIRANDOLINA. Kegyedhez nem azért vagyok figyelmes, 
hogy érdemeket szerezzek veit* hiszen csak a köte-
lességemet teljesítem. 

LOVAG. Nem, nem, én nagyon jól tudom... Nem vagyok 
olyan faragatlan, amilyennek gondol. Rám nem lesz 
panasza. /Bort,tölt a poharába./ 

MIRANDOLINA. Dehát...uram...én nem kívánom..• 
LOVAG. Egészségére! Aszik./ 
MIRANDOLINA. Nagyon köszönöm. Rendkívül megtisztel. 
LOVAG. Ez a bor remek. 
MIRANDOLINA. A burgundi a gyengém. 
LOVAG /magkínálja borral/. IIa szereti, parancsoljon. 
MIRANDOLINA. Ah, köszönöm, uram. 
LOVAG. Ebédelt? 



MI BANDOLINA o Igenis, nagyságos uram® 
LOVAG. Parancsol egy pohárkával? 
MIRANDOLINA® Ennyi kedvességet nem érdemlek meg® 
LOVAG® De igazán szívesen kínálom® 
MIRANDOLINA« Eláll a szavam® Szíyesen elfogadom a 

kegyed előzékeny kínálását. 
LOVAG /a szolgához/® Hozz egy poharat! 
MIRANDCLUTA® Ne, ne, ha megengedi, majd ebből iszom. 

/Elveszi a lovag poharát®/ 
LOVAG® Ugyan! Ebből már én ittam® 
MIRANDOLINA /elneveti magát/® Megiszom a szerelmét. 

/A szolga a tálcára teszi a másik poharat®/ 
LOVAG /bort tolt5 félre/® Ő, a huncut® 
MIRANDCLINAo De már jó ideje, hogy ebédeltem® Félek, 

hogy megárt a bor® 
LOVAG® No, nem kell félni® 
MIRANDOLINA® Legyen szíves, adjon egy falatka ke-

nyeret® o . 
LOVAG® Szívesen® /Égy darab kenyeret nyújt neki®/ 

Tessék® 
MIRANDOLINA /egyik kezében a pohárral, másikban, a 

kenyérrel, úgy tesz, mintha zavarban volna és 
nem tudná, hogyan mártogassa a kenyeret így állva 
a borba/® 

LOVAG® Kényelmetlen így álldogálnia® Leülne? 
MIRANDOLINA® Ah , uram, erre mar nem vagyok méltó o 
LOVAG® jó, jó, magunk közt vagyunk! /A szolgához®/ 

Hozz a hölgynek széket® 
1 » SZOLGA /félre/® A gazdám a végét járja? ilyesmit 

még sohasem tett® /Szókért megy®/ 
MIRANDOLINA® Jaj volna nekem, ha a gróf úr meg az 

őrgróf úr tudná! 
LOVAG® Miért? 
MIRANDOLINA® Hányszor, de hányszor kínálgattak már, 

hogy egyem vagy igyam náluk valamit és ón soha-
sem fogadtam el! 

LOVAG® Tessék, foglaljon helyet. 
MIRANDOLINA® Ha parancsolja®®. /Leül és a kenyeret 

a borba mártogatja./ 



LOVAG /a szolgához halkan/o Ide hallgass, nehogy 
megmondd valakinek, hogy a fogadós-kisasszony 
vendégem ,volt az asztalomnál! 

1oSZOLGA /halkan/o Dehogy mondom0 /Félre0/ Meglepő 
eset! 

MIRANDOLINA o Emelem poharam mindarra, amit nagysá-
god szeret« 

LOVAGo Köszönöm, kedves kis háziasszonyé 
MIRANDOLINAo De a felköszöntöm nem vonatkozik a 

nőkreo 
LOVAGo Nem? Miért nem? 
MIRANDOLINAo Mert tudcm, hogy ki nem állhatja a nő-

ket. 
LOVAG. Az már igaz, soha ki nem állhattam őket. 
MIRANDOLINA. Csak tartsa is meg ezt a jó szokását! 
LOVAG /szégyelli magát a szolga előtt/« Nem szeret-

ném. O O 
MIRANDOLINAo Mit nem szeretne, uram? 
LOVAG. Megmondom. /A fülébe súgja./ Nem szeretném, 

ha kiforgatna a természetemből. 
MIRANDOLINAo Én, uram? Hogyan? 
LOVAG /a szolgához/ó Mehetsz. 
1oSZOLGA. Parancsol még egy fogást? 
LOVAGo Főzess meg nekem két tojást. Ha készen van, 

hozd be. 
1oSZOLGAo Hogyan parancsolja a tojást? 
LOVAGo Nekem mindegy. Siess! 
1oSZOLGA /félre/. Ertem. A gazdám belemelegszik. 

/Él./ 
LOVAGo Mirandolina, kegyed igazán szeretetreméltó 

leány. 
MIRANDOLINAo Ah, uram, kegyed tréfál» 
LOVAG. Ide hallgasson. Valami igaz, megcáfolhatatla-

nul igaz dolgot akarok mondani, ami dicséretére 
válik kegyednek. 

MIRANDOLINA. Szívesen hallanám. 
LOVAG. Kegyed az első nő a világon, akivel volt tü-

relmem ilyen barátságosan elbeszélgetni. 



MIRANDOUNA. Megmondom kegyednek, lovag úr: nem 
mintha nekem semmi érdemem se volna benne, de 
néha találkoznak olyan emberek, akiknek a vér-
mérséklete egyezik. Ez a rokonszenv, ez a meg-
egyezés még olyan emberek közt is lehetséges, 
akik nem ismerik egymást. Én is olyasmit érzek 
kegyed iránt, amit még senki iránt sem éreztem. 

LOVAG. Attól tartok, hogy kegyed feldúlja a nyugal-
mamat. 

MIRANDOUNA. Ah, lovag úr, ha okos ember, viselked-
jék is okosan. Ne essen bele a gyengék gyenge-
ségébe. Mert ha ilyesmit veszek észre, komolyan 
mondom, nem jövök ide többet. Magam is érzek ide-
bent valamit, tudomisén, mit, amit még sohasem 
éreztem. De nem akarom elveszíteni a fejemet 
férfiak miatt, még kevésbé olyan férfi miatt, 
aki gyűlöli a nőket és aki talán-talán azért ta-
pogatózik most ilyen szokatlan beszélgetéssel, 
hogy próbára tegyen és azután kinevessen. Lovag 
úr, kínáljon meg még egy kis burgundival. 

LOVAG /bort tölt a poharába/. Ugyan ne mondjon... 
MIRANDOUNA /félre/. Még egy perc és vége van. 
LOVAG /odanyújtja a pohár bort/. Tessék. 
MIRANDOUNA. Hálásan köszönöm. De kegyed nem iszik? 
LOVAG. De igen, ón is iszom. /Tölt a saját pohará-

ba,, félre./ A legokosabb volna, ha becsípnék. 
Egyik mámor elkergetné a másikat! 

MIRANDOUNA /gyengéden/. Lovag úr... 
LOVAG. Tessék? 
MIRANDOUNA. Koccintson velem. /Poharát odakoccintja 

a lovag poharához./ Éljen a barátság! 
LOVAG /kissé epeden/. Éljen! 
MIRANDOUNA. Éljenek. •• akik szeretik egymást... 

minden mellékgondolat nélkül. Koccintson. 
LOVAG* Éljenek... 



5. j e l e n e t 
Előbbiek, őrgróf 

ŐRGRŐF» Én is itt vagyok® Kit éljeneznek? 
LOVAG /idegesen/® Mi az, őrgróf úr? 
ŐRGRŐF® Bocsásson meg, barátom® Beszóltam, de 

nincs itt senki® 
MIRANDOLINA /távozni akar/® Engedelmével®®® 
LOVAG Aíirandolinához/o Maradjon® /Az órgrófhoz«/ 

Én ilyen tapintatlanságot nem engednék meg ma-
gamnak kegyeddel szemben® 

ŐRGRŐF® Kérem, bocsásson meg® Jo barátok vagyunk® 
Azt hittem, egyedül van® örülök, hogy a mi imá-
dandó háziasszonyunk társaságában találom® Ah, 
mit szol hozzá? Hát nem gyönyörű? 

MIRANDOLINA® Uram, én azért jöttem, hogy felszol-
gáljak a lovag úrnak® Kissé rosszul lettem és 
o egy pohárka burgundival magamhoz térített® 

ŐRGRŐF /a lovaghoz/® Ez burgundi? 
LOVAG® Igen, burgundi® 
ŐRGRÓF® De valódi? 
LOVAG® Én legalább valódinak fizettem. 
ŐRGRŐF® Én értek hozzá® Engedje megkóstolnán és 

rögtön megmondom, valodi-e, vagy nem® 
LOVAG /kikiált/® Hé! 

6. j e l e n e t 
Előbbiek, Első szolga a tojással 

LOVAG /a szolgához/® Pohárkát az őrgróf úrnak® 
ŐRGRÓF® Ne legyen épp nagyon kicsi az a pohárka® 

A burgundi nem likőr. Jócskán kell inni belőle, 
hogy az ember véleményt mondhasson róla. 

1®SZOLGA® Tessék a tojás. /Tálalni akarja./ 
LOVAG® Már nem kérek semmit. 
ŐRGRÓF. Miféle fogás ez? 
LOVAG. Tojás. 



ŐRGRÓF o Nem szeretem® 
/A szolga elviszi a tojást®/ 

MIRANDOLINA® őrgróf úr, ha a lovag úr megengedi, 
ízlelje meg ezt a finan mártást, magam készítet-
tem a 

ŐRGRÓFo Ah, igen? Hé, széketo 
/loszolga széket hoz és poharat tesz a tálcára»/ 
Villát! 

LOVAG» No adj egy terítéket® 
A o szolga terítékért megy0/ 

MIRANDOLINAo Lovag úr, már jobban vagyok® Távozom• 
/Fölkel®/ 

ŐRGRÓFo Maradjon még egy kicsit, az én kedvemérto 
MIRANDOLINAo De a dolgom után kell látnom, uram, i 

meg aztán a lovag úr»®. 
ŐRGRÓF /a lovaghoz/ó Beleegyezik, hogy a hölgy ma-

radjon még egy kicsit? 
LOVAG® Mit akar tole? 
ŐRGRÓF. Szeretnék megkóstoltatni kegyeddel egy pohár-

ka ciprusi bort s ehhez foghatót még nem ivott 
világéletében. Es szeretném, ha Mirandolina Í3 
megkostolná és^megmondaná róla a véleményóto 

LOVAG. No jó, az őrgróf úr kedvéért maradjon. 
MIRANDOLINAo Az őrgróf úr fel fog menteni... 
ŐRGRÓF. Nem akarja megkóstolni? 
MIRANDOLINAo Majd máskor, kegyelmes uram» 
LOVAG» Ugyan, maradjon» 
MIRANDOLINA /a lovaghoz/® Ha úgy parancsolja.o» 
LOVAG® Mondom, hogy maradjon. 
MIRANDOLINA. Engedelmeskedem. /Leül®/ 
LOVAG /félre/» Egyre jobban befon» 
ŐRGRÓF /eszik/» 0, micsoda étel! ő, micsoda mártás! 

ó, milyen illat! ó, milyen íz! 
LOVAG Airandolinához halkan/. Az Őrgróf majd félté-

keny lesz, hogy kegyed itt ül mellettem. 
MIRANDOLINA /a lovaghoz halkan/. Se ingem, se gal-

lérom. 



LOVAG Mirandolinához halkan/. Kegyed meg talán 
férfigyűlölő? 

MIRANDOLINA /mint fent/. Mint ahogy kegyed nőgyű-
lölő. 

LOVAG /mint fent/. Ezek az én ellenségeim már kez-
dik megbosszulni magukat rajtam. 

MIRANDOLINA /mint fent/. Hogyhogy, uram? 
LOVAG /mint fent/. Ej, huncut, kegyed már nagyon is 

jol látja.o o 
ŐRGRÓF. Barátom, a kegyed egészségére! Aszik a 

burgundiból./ 
LOVAG. Nos? Hogy ízlik? 
ŐRGRÓF. Szíves engedelmével? pocsék. Majd kóstolja 

meg az én ciprusi boromat. 
LOVAG. De hol az a ciprusi bor? 
ŐRGRÓF. Itt van, magammal hoztam, élvezzék hát, azt 

akarom. Hej, ez aztán a bor! /Apro üveget vesz 
elő./ Ez az! 

MIRANDOLINA. Őrgróf úr, úgy látom, nem akarja, hogy 
fejünkbe szálljon a bor. 

ŐRGRÓF. Ez a bor? Ezt osqppenként kell inni, mint a 
ciiromfűszeszto Hé, kis poharakat. /Kinyitja az 
üveget./ 

loSZOLGA /kis poharakat hoz a ciprusi bornak/. 
ŐRGRÓF. Ej, ezek túlságosan nagyok. Nincs kisebb po-

hár? /Kezével befogja az üveg száját./ 
LOVAG /a szolgához/. Hozz pálinkás poharakat. 
MIRANDOLINA. ü*n azt hiszem, elég volna csak szagol-

ni. 
ŐRGRÓF /beleszagol/. Hu, remek. Micsoda andalító 

illat! 
loSZOLGA /három kis poharat hoz tálcán/. 
ŐRGRÓF /nagy ovatosan tölt, de nem tölti tele a po-

hárkákat $ aztán egyet-egyet odaad a lovagnak és 
Mirandolinának, a harmadikat megtartja magának, 
jól bedugaszolja az üveget, iszik/. Valóságos 
nektár! Valoságos ambrózia! Valóságos csöppen-
te tt manna! 



LOVAG /Mirandolinához halkan/. Mit szól ehhez a mos-
lékhoz? 

MIRANDOLINA /a lovaghoz halkan/. Lore! 
ŐRGRŐF. Ah, mit szólnak hozzá? 
LOVAG. JÓ, pompást 
ŐRGRŐF. Ah, Mirandolina, ízlik kegyednek? 
MIRANDOLINA. Én nem takargatom, uram, nekem nem 

ízlik; úgy érzem, nagyon rossz és nem mondhatom, 
hogy jó. Be jó annak, aki színlelni tud! De aki 
az egyik dologban tud színlelni, az színlelni fog 
más dologban is. 

LOVAG /félre/. Ez a szemrehányás nekem szól, de nem 
tudom miért. 

ŐRGRŐF. Mirandolina, kegyed az effajta borokhoz nem 
ért. De nem veszem rossz néven. Valóban, a zseb-
kendőhoz, amelyet ajándékul kapott tőlem, értett, 
és tetszett is kegyednek. De a ciprusi borhoz 
nem ért. /Kiissza a poharát./ 

MIRANDOLINA /a lovaghoz halkan/. Hallja, hogy hen-
ceg? 

LOVAG /Mirandolinához halkan/. En nem tudnám meg-
tenni. 

MIRANDOLINA /mint fent/. Kegyed meg azzal henceg, 
hogy megveti a nőket. 

LOVAG /mint fent/. Kegyed meg azzal, hogy minden 
férfit meghódít. 

MIRANDOLINA /a lovaghoz, halkan, lágyan/. Mindegyi-
ket nem. 

LOVAG /Mirandolinához, halkan, kissé szenvedélyesen/. 
De igen, mindegyiket. 

ŐRGRŐF /a szolgához/. Hé, három tiszta kis poharat. 
/A szolga három poharat hoz tálcán./ 

MIRANDOLINA. Én nem kérek többet. 
ŐRGRŐF. Nem, nem, ne féljen? nem kegyednek töltők. 

/A három kis poharat teletölti ciprusival./ Ba-
rátocskám, a gazdája engedelmével menjen el Alba-
fiorita grofhoz és mondja meg neki, de hangosan, 
hogy mindenki meghallja: azt üzenem, szívesked-



jck idefáradni megkóstolni a cigrusi boromat. 
1.SZOLGA. Parancsára. /Félre./ Ettől bizonyosan nem 

csíp be. /Él./ 
LOVAG. Őrgróf úr, kegyed igazán gavallér. 
ŐRGRÓF. Hogy én? Kérdezze meg csak Mirandolinát. 
î,3 RAI IDOLI NA. Ah, valóban. 
ŐRGRÓF A«irandolinához/. Látta a lovag a zsebkendőt? 
MIRANDOLINAo Még nem látta. 
ŐRGRÓF /a lovaghoz/. Majd meglátja. Ezt a kis bal-

zsamot elteszem magamnak ma estére. /Elteszi az 
üveget, amelyben csak egy ujjnyi maradt./ 

MIRANDOLINAo Vigyázzon, őrgróf úr, meg ne ártson ke-
gyednek. 

ŐRGRÓF Alirandolinához/. Ej, tudja, mi árt nekem? 
MIRANDOLINAo Ugyan mi? 
ŐRGRÓF. A kegyed szép szeme. 
MIRANDOLINAo Ne mondja. 
ŐRGRÓFo Lovag úr, halálosan szerelmes vagyok ebbe a 

hölgybe. 
LOVAG. Sajnálom kegyedet. 
ŐRGRÓF. Kegyed még sohasem volt szerelmes? ó, ha 

egyszer szerelmes lenne, akkor igazán sajnálna 
engem. 

LOVAG. Máris sajnálom. 
ŐRGRÓFo És olyan féltékeny vagyok, mint egy vadállat. 

Elnézem, hogy kegyed mellett ül, mert tudom, hogy 
kegyed kicsoda. Különben százezer duplaaranyért 
se tűrném el. 

LOVAG /félre/. Kezdem unni. 

7. j e l e n e t 
Előbbiek, Első szolga tálcán palackot hoz 

1.SZOLGA /az orgrófhoz/. A gróf úr köszöni kegyel-
mességednek a meghívást és küldi ezt az üveg ka-
nári-szigeti bort. 

ŐRGRÓF. Ó, o, csak nem akarja összehasonlítani a ka-



nári-szigeti borát az én ciprusi borommal? Lás-
suk csak! Szerencsétlen flótásI Lélötty, már a 
szagáról érzem. /Feláll az üveggel a kezében./ 

LOVAG /az őrgrófhoz/. Előbb kostolja meg. 
ŐRGRÓFo Nem vagyok hajlandó megkostolni! kár nem ez 

az első gorombaság, amit a gróf elkövet ellenem. 
' Le akar főzni, fel akar ingerelni, be akar ugrat-
ni, hogy valami ostobaságra ragadtassam magam. 
Hát jó, egyet majd elkövetek, esküszöm az égre, 
de az fölér majd százzal! Mirandolina, ha nem 
mond fol neki, itt nagy dolgok fognak történni! 
Úgy van, nagy dolgok fognak történi! Arcátlan 
egy ember! En pedig vagyok, aki vagyok! És nem 
vagyok hajlandó eltűrni az efféle sértéseket. 
/El a palackkal./ 

8. j e l e n e t 
Lovag, Mirandolina, Első szolga 

LOVAG. Szegény őrgróf meghibbant. 
MIRANDOLINA. A palackot mindenesetre elvitte, hogy-

ha véletlenül epeömlést kap, gyógyíthassa magát. 
LOVAG. Mondom, megbolondult. Es kegyed bolondította 

meg. 
MIRANDOLINA. Hát olyan vagyok én, hogy megbolondí-

tom a férfiakat? 
LOVAG /izgatottan/. Igen, kegyed olyan, aki... 
MIRANDOLINA /feláll/. Lovag űr, ha megengedi... 
LOVAG. Maradjon. 
MIRANDOLINA /indulóban/. Bocsásson meg, én nem bo-

londítok meg senkit. 
LOVAG. Hallgasson meg. /Feláll, de az asztalnál ma-

rad./ 
MIRANDOLINA /elmenőben/. Bocsánat. 
LOVAG /erélyesen/. Maradjon, azt mondtam. 
MIRANDOLINA /visszafordul, büszkén/, iáit kíván tő-

lem? 
LOVAG /zavarodottan/. Semmit. Igyunk még egy pohár 

burgundit. 



líLRANDOLIKA® Nem bánom, uram, de gyorsan, gyorsan, 
hadd menjek. 

LOVAGo üljön le. 
MIRANDOLINA® Csak így állva, csak így állva. 
LOVAG® Tessék® /Kedvesen odanyújtja neki a poharat®/ 
MIRANDOLINA® Csak egy felköszöntőt mondok, aztán 

rögtön megyek. 12zt a felköszöntőt a nagymamámtól 
tanultam s 

Éljen Bacchus és éljen Ámor: 
Amazt a gégémen hörpintem be, 
Emezt a szemem nyeli szívembe. 
Egyik is, másik is gyönyör s mámor, 
Felhajtom én e bort és a szemem.®® 
Ögy játszik véled, mint te énvelem. 

/El./ 

9. j e l e n e t 
Lovag, Első szolga 

LOVAG® Remek! Hallgasson meg, kérem! Ah, a gonoszo 
Megszökött® Megszökött és száz kis ördögöt szaba-
dított rám s ezek most gyötörnek® 

1*SZOLGA /a lovaghoz/® Felszolgáljam  gyümölcsöt?  
LOVAG® Menj a pokolba te isî 

/Első szolga el®/ 
Felhajtom én e bort és a szemem0 - Űgy játszik 
véled, mint te énvelem® Miféle titokzatos pohár-
köszöntő ez? Ah, már ismerlek, huncut! Le akarsz 
győzni, meg akarsz ölni! De oly végtelenül bájo-
san csinálja! És mily ügyesen tudja behízelégni 
magátoo® Ejnye, mi az ördög, mi az ördög, hát 
csakugyan sikerülne kifognod rajtam? Nem, megyek 
Livornóba® Ezt látni se akarom többet! Ne kerül-
jön többé a szemem elé! ördöngös asszonynépség! 
Többé be se teszem a lábam olyan helyre, ahol nok 
vannak, esküszöm® /El®/ 



1 0 . j e l e n e t 
A gróf szobája 
Gróf, Ortensia, Dejanira 

GRÓF, Forligopoli őrgrófja nagyon fura ember. Szü-
letett főnemes, tagadhatatlan. De atyjaura, meg 
o, mindent elvert és most csak úgy máról holnap-
ra tengődik,  mégis abban tetszeleg, hogy 
játssza a gavallért. 

ORTENSIA. Látszik, hogy szeretne bőkezüskÖdni, de 
nincs miből. 

DEJANIRA. Elajándékozgatja azt a keveset, amije van, 
de azt akarja, hogy mindenki tudjon róla. 

GRÓF. Pompás szereplője lehetne a kegyetek valame-
lyik komédiájának. 

ORTENSIA. Várjon csak, majd ha megérkezik a társula-
tunk és megkezdődnek az előadások, meglehet, hogy 
felhasználjuk az alakját. 

DEJANIRA o Vannak olyan színészeink, akik pompásan 
tudnak ilyen jellemeket alakítani. 

GRÓF. De ha azt akarják, hogy majd mulassunk rajta, 
akkor az o 'társaságában játsszák tovább is az 
előkelő hölgyek szerepét. 

ORTENSIA. Én mindenesetre tovább játszom. Sajnos, 
Dejanira rögtön elárulja magát. 

DEJANIRA, Ha a tájékozatlanok előkelő hölgynek néz-
nek, mindjárt kitör belőlem a nevetés, 

GRÓF. Nagyon jól tették, hogy előttem leleplezték 
magukat. így modot adtak rá, hogy tehessek vala-
mit az érdekükben, 

ORTENSIA. Gróf úr lesz a pártfogónk. 
DEJANIRA. Mi ketten barátnők vagyunk, együtt akar-

juk élvezni a kegyed jóindulatát. 
GRÓF. Hallgassanak meg. Őszintén akarok beszélni. 
Szívesen vagyok szolgálatukra, ahol csak tehetem, 
de van valami kötelezettségem és emiatt nem jár-
hatok kegyetekhez. 



ORTENSIA. Valami kis szerelem, gróf úr? 
GRÓF. Igen, bizalmasan elárulom kegyeteknek: a foga-

dós-ki sas s zony. 
ORTENSIA. Teringettét! Igazán előtoló hölgy! Csodál-

kozom kegyeden, gróf úr, hogy belebolondul egy fo-
gadós-kisasszonyba. 

DEJANIRA. Akkor már okosabban tenné, ha színésznőre 
méltóztatnék pazarolni a kegyeit. 

GRÓF. Színésznőnek"udvarolni, megmondom őszintén, 
semmi kedvem. Ma itt vannak, holnap amott. 

ORTENSIA. Nem jobb így, uram? Az ilyen viszonyok 
nem tartanak örökké és a férfiak nem mennek tönk-
re bele. 

GRÓF. Egy szó mint száz: én lekötöttem magam5 szere-
tem a kisasszonyt és nem akarom megbántani. 

DEJANIRA. Dehát mi jó van rajta? 
GRÓF. ó, sok minden. 
ORTENSIA. Ahá, Dejanira! /tnt neki, hogy pirosítja 

magát./ Szép, piros! 
GRÓF. De mily szellemes! 
DEJANIRA. Talán csak nem akarja hozzánk hasonlíta-

ni szellemesség dolgában? 
GRÓF. Mindegy. Akárhogy van is, Mirandolina tetszik 

nekem, és ha kegyetek óhajtják barátságomat, szé-
pen beszéljenek róla, különben vegyék úgy, mintha 
sohasem ismertek volna. 

ORTENSIA. ó, gróf úr, én szívesen kijelentem, hogy 
Mirandolina maga a megtestesült Venus istennő. 

DEJANIRA. Igen, igen, így van. És szellemes, kitűnő 
társalgó. 

GRÓF. így már tetszenek nekem. 
ORTENSIA. Ha csak ennyi kell, ezzel mindig szolgál-

hatunk. 
GRÓF /kinéz a színfalak közé/« Ó! Látták, ki ment 

át a termen? 
ORTENSIA. Én láttam. 
GRÓF. Ez egy másik pompás alak, ez is beillik a ko-

médiába. 



ORTENSIA o Milyen fajta jellem? 
GRÓF. Olyan, aki nem szíveli a nőket. 
DEJANIRA o ó, a bolond! 
ORTENSIAo De az ám! 
DEJANIRAo Bizonyosan rossz emléke maradt valami 

norol• 
GRÓF. Dehogy is. Mé^ sohasem volt szerelmes. Soha-

sem volt hajlandó nővel szobaállni. Minden not 
megvet. Elég, ha annyit mondok, hogy Mirandoli-
nát is megveti. 

ORTENSIA. Szegény feje! Ha én munkába venném, foga-
dok, hogy észre téríteném. 

DEJANIRA. Igazán nem nehéz eset! Ezt én is szíve-
sen vállalnám. 

GRÓF. Mondok valamit, kedves barátnőim. Ha olyan 
ügyesek volnának, hogy csak úgy tréfából elcsa-
varnák a fejét, lovagi szavamra, szép ajándékot 
kapnának tőlem. 

ORTENSIA, Én a saját mulatságomra is megteszem, 
nem kérek érte semmiféle jutalmat. 

DEJANIRA. Ha a gróf úr meg akar tisztelni bennün-
ket valami figyelmességgel, ne ezen a címen 
tegye. Szórakozzunk egy kicsit, amíg színész-
társaink meg nem érkeznek. 

GRÓF. Félek, hogy nem érnek el semmit sem. 
ORTENSIA. Grof úr meglehetősen keveset tart rólunk. 
DEJANIRA. Nem vagyunk oly bájosak, mint Mirandoli-

na, de elvégre egy kicsit mi is ismerjük a nagy-
világi életet. 

GRÓF. Kívánják, hogy idehívassam? 
ORTENSIA. Ahogy kedve tartja. 
GRÓF. Hé! Van ott valaki? 

11. j e l e n e t 
Előbbiek, Második szolga 

GRÓF /2. szolgához/. Mondd meg Ripafratta lovagnak, 
hogy szíveskedjék bejönni hozzám, fontos be-



szélni valóm van vele. 
2.SZ0LGA. Nincs a szobájában, tudom. 
GRÓF. Láttam, a konyha felé ment. Ott megtalálod. 
2.SZOLGA. Azonnalo /Él«/ 
GRÓF /félre/. Mi a csudát kereshet a konyhában? 
. Fogadok, hogy veszekedni ment Mirandolinával, 
mert nem ízlet neki az ebéd. 

ORTENSIA. Gróf úr, megkértem az Őrgróf urat, hogy 
küldje el hozzám a cipészét, de attól tartok, 
hogy sose ér ide. 

GRÓF. Ugyan, ne törődjék vele. Én majd küldök egyet. 
DEJANIRA. Nekem az őrgróf úr zsebkendőt ígért. De... 

még most is hozza. 
GRÓF. Zsebkendőt még csak találunk. 
DEJANIRA. Csak az a bibi, hogy éppen szükségem vol-

na ráo 
GRÓF /odanyújtja neki a saját selyemzsebkendőjét/. 

Ha elfogadja, parancsoljon. Tiszta. 
DEJANIRA. Igazán lekötelez a kedvességével. 
GRÓF. L  itt jon a lovag. Legjobb lesz, ha tovább 

is az előkel' hölgyet játsszák, mert így szinte 
kényszerítik rá, hogy udvariasságból végighall-
gassa kegyeteket. Vonuljanak kissé hátráb, mert 
ha meglátja kegyeteket, megszökik. 

ORTENSIA. Mi a neve? 
GRÓF. Ripafratta lovag, toszkánai. 
DEJANIRA. Nos? 
GRÓF. Ki nem állhatja a nőket. 
ORTENSIA /a háttérbe vonul/. Gazdag? 
GRÓF. Igen. Nagyon gazdagc 
DEJANIRA /a háttérbe vonul/. És bőkezű? 
GRÓF. Meglehetősen. 
DEJANIRA /a háttérben/. Csak jöjjön, jöjjön. 
ORTENSIA /a háttérben/. Csak ügyesen, rajtunk a 

sor. 
12. j e 1 e n e t 
Előbbiek, Lovag 



LOVAG. Gfóf úr, kegyed üzent értem? 
GRÓF. Igen, én fárasztottam ide kegyedet. 
LOVAG. Miben lehetek*szolgálatára? 
GRÓF /odamutat a két hölgyre} ezek mariszelőrejön-

nek/.' Ez a két hölgy óhajtana kegyedtol valamit. 
LOVAG. Mentsenek fol ez alól, egy percre se maradha-

tok. 
ORTENSIA. Lovag úr, nem akarok terhére lenni. 
DEJANIRA. Csak egy szóra szíveskedjék, lovag úr. 
LOVAG. Hölgyeim, esedezem, bocsássanak megj sürgős 

dolgom van. 
ORTENSIA« Mi egy-két szóval elmondjuk. 
DEJANIRA« Egy-két rövid szó, nem több, uram. 
LOVAG /félre/« Hogy az ördög vinné el ezt a grófot. 
GRÓF. Kedves barátom, az illendőség úgy kívánja, hogy 

ha két hölgy kéri, meghallgassa őket. 
LOVAG /hölgyekhez, komolyan/« Bocsássanak meg« Mi-

vel szolgálhatok? 
ORTENSIA« Nem teszkán kegyed, uram? 
LOVAG« De igen, asszonyom. 
DEJANIRA« Akkor bizonyosan vannak barátai Firenzé-

ben. 
LOVAG. Barátaim is vannak, rokonaim is vannak. 
DEJANIRA. Hát tudja, uram... /Ortensiához./ Kezdje 

el kegyed, kedvesem. 
ORTENSIA. Elmondom én, lovag űr... Tudja meg, hogy 

egy bizonyos eset... 
LOVAG. Röviden, hölgyeim, könyörgök. Sürgős dolgom 

van. 
GRÓF /indul/. Igen, értem, a jelenlétem zavarja a 

hölgyeket. Csak mondjanak el mindent őszintén a 
lovagnak, én nem leszek terhükre. 

LOVAG. Nem, barátom, maradjon... Nézze.«. 
GRÓF. Tudom a kötelességemet. Alászolgája, hölgyeim. 

/El./ 
13. j e l e n e t 
Ortensia, Dejanira, Lovag 



ORTENSIA« Parancsoljon, üljünk le. 
LOVAG. Bocsásson meg, semmi kedvem leülni. 
DEJANIRA. Ilyen udvariatlanul beszél hölgyekkel? 
LOVAG. Szíveskedjenek megmondani, mit kívánnak? 
ORTENSIA. Szükségünk volna a kegyed segítségére, a 

kegyed pártfogására, a kegyed jóindulatára. 
LOVAG. Mi történt kegyetekkel? 
DLJANIRA. Mindkettőnket elhagyta a férje. 
LOVAG /fölényesen/. Elhagyták kegyeteket? Hogyhogy? 

Két elhagyott hölgy? Kik azok a férjek? 
DEJANIRA /Ortensiához halkan/. Kedvesem, én bizony 

megakadtam. 
ORTENSIA /halkan/. Olyan ingerült, hogy mindjárt én 

is belezavarodom. 
LOVAG /indul/. Hölgyeim, ajánlom magamat. 
ORTENSIA® Micsoda? Hát így bánik el velünk? 
DEJANIRA. Ez lovagias viselkedés? 
LOVAG. Bocsássanak meg. Én olyan ember vagyok, hogy 

szeretem a nyugalmamat. Hallom, hogy mind a két 
hölgyet elhagyta a férje, ekörül bizonyára nem 
csekély zűrzavarok vannak, márpedig én nem va-
gyok alkalmas az ilyesmik Intézésére® Én magam-
nak élek® Mélyen tisztelt hölgyeim, ne várjanak 
tőlem se tanácsot, se támogatást0 

ORTENSIA® Hát akkor hagyjuk abba® Ne tartsuk tovább 
bizonytalanságban a mi rendkívül szeretetreméltó 
lovagunkat. 

DEJANIRAo Igen, beszéljünk vele őszintén. 
LOVAG. Ez meg már micsoda új hang? 
ORTENSIA. Mi nem vagyunk előkelő hölgyek. 
LOVAG. Nem? 
DEJANIRA. A gróf úr meg akarta tréfálni kegyedet. 
LOVAG. A tréfa sikerült. Andul./ JÓnapot. 
ORTENSIA. Xlljon meg egy pillanatra® 
LOVAG. Mit akar? 
DEJANIRA. Méltasson bennünket egy kis ideig szere-

tetreméltó társaságára. 
LOVAG. Dolgom van® Nem maradhatok. 



ORTENSIA. Nem akarjuk megzsarolni. 
DEJANIRA. Nem rontjuk a jó hírét. 
ORTENSIA. Tudjuk, hogy ki nem állhatja a nőket. 
LOVAG. Ha tudják, akkor örvendek. /Indul./ Jonapot. 
ORTENSIA. De nézze csak, nem vagyunk mi olyan nők, 

hogy szégyent hozhatnánk kegyedre. 
LOVAG. Hát kicsodák? 
ORTENSIA. Mondja meg neki, Dejanira. 
DEJANIRA. Megmondhatja kegyed is. 
LOVAG. Halljuk, hát kicsodák? 
ORTENSIA. Mind a ketten színésznők vagyunk. 
LOVAG. Színésznők! Csak beszéljenek, beszéljenek, 

már nem félek kegyetektől. Teljesen tisztában 
vagyok a kegyetek alakoskodásával. 

ORTENSIAo Hogy érti ezt? Magyarázza meg. 
LOVAG. Tudom, hogy a színpadon is, a színpadon kí-

vül is alakoskodnak. Es mivel ezzel tisztában 
vagyok, nem félek kegyetektől® 

DEJANIRA. Uram, én a színpadon kívül nem tudok ala-
koskodni. 

LOVAG /De janirához/. Kegyednek mi a neve? Talán 
Igazmondó Asszonyság? 

DEJANIRA. Az én nevem..• 
LOVAG /Ortensiához/. És kegyed talán a Jomadárka 

Asszonyság? 
ORTENSIA. De kedves lovag úr... 
LOVAG /Ortensiához/. És hogy jövedelmez a kopasz-

tás? 
ORTENSIA. Én nem vagyok... 
LOVAG /De janirához/. És hogy bánik el a megkergult 

szerelmesekkel, asszonyom? 
DEJANIRA. Én nem vagyok afféle...  ^  
LOVAG. Tudok én a maguk nyelvén beszélni! 
ORTENSIA. ó, mily kedves, lovag úr! /Bele akar ka-

rolni./ 
LOVAG /a kezére üt/. El innen a mancsait! 
ORTENSIA. Mi az ördög? Ez inkább pórias, mint úrias. 
LOVAG. Pórias annyi, mint paraszt. Megértettem és 



azt mondom rá: feslett némber mind a kettő! , 
DEJANIRA. Ezt nekem? 
ORTENSIA. Ilyen hölgynek mint én, ezt? 
LOVAG /Ortensiához/. Jaj, de szép ez a kikent-ki-

fent ábrázata. 
ORTENSIA /félre/. Szamár! /Él./ 
LOVAG /Dejanirához/. Jaj de szépek azok a hamis hun-

cutkák! 
DEJANIRA /félre/. Vigye el az ördög! /El./ 

14. j e l e n e t 
Lovag, majd Első szolga 

LOVAG. Én ugyan jól megtaláltam a módját, hogy el-
kergessem okét. Vajon mit gondoltak? Hogy háló-
jukba kerítenek? Hígvelejű bolondok. Csak menje-
nek most a grófhoz és meséljék el neki ezt a 
szép jelenetet. Ha előkelő hölgyek lettek vol-
na, udvariasságból meg kellett volna adnom ma-
gamat 3 de különben, ha csak tehetem, a nőket 
igazán a legnagyobb élvezettel gorombítom le® 
Mirandolinával nem tudtam gorombáskodni®  Úgy  
lenyűgözött a végtelen előzékenységével, hogy 
szinte már kötelességemnek érzem szeretni Í3® 
Csakhogy no! Nem vagyok hajlandó bízni benne. 
El akarok utazni. Holnap elutazom. De ha holna-
pig várok? Ha ma este még itt alszom, ki bizto-
sít, hogy Mirandolina nem forgat-e ki teljesen? 
/Elgondolkozik®/ Igen, döntsünk férfimódra! 

1oSZOLGA. Uram. 
LOVAG. Mit akarsz? 
l.SZOLGAo Az őrgróf úr a szobájában várja, szeret-

ne beszólni kegyeddel. 
LOVAG. Mit akar ez a .hóbortos? Pénzt többé nem 

csal ki tőlem. Csak várjon és ha belefárad a 
várakozásba, majd elmegy. Menj és mondd meg a 
fogadó pincérjének, hogy azonnal hozza a szám-
lámat. 



1. SZOLGA /indul/. Parancsára. 
LOVAG. Ide hallgass. Két ora múlva legyen készen a 

poggyászom. 
1.SZOLGA. Talán el akar utazni? 
LOVAG. Hozd a kardomat ès a kalapomat, de úgy, hogy 

az őrgróf ne lássa meg. 
1.SZOLGA. De ha meglátja, hogy csomagolok? 
LOVAG. Mondjon, amit akar. Megértettél? 
1.SZOLGA /félre/. Jaj, de kár elmenni innen, Miran-

dolina miatt! /Él./ 
LOVAG. De az is igaz, hogy az elutazás miatt olyan 

kelletlenséget érzek, amilyent még soha életem-
ben. De ha itt maradnék, még rosszabb lenne. An-
nál gyorsabban kell elutaznom. Igen, ti nők, 
©gyre keserűbben átkozlak benneteket! Igen, mert 
akkor is bajt hoztok ránk, amikor jot akartok! 

15. j e l e n e t 
Lovag, Fabrizio 

FABRIZIO. Uram, csakugyan kérte a számláját? 
LOVAG. Igen. Elhozta? 
FABRIZIO. Most állítja össze a kisasszony 
LOVAG, ő állítja össze a számlákat? 
FABRIZIO, ő, mindig ő. Akkor is o állította össze, 

amikor még ólt az apja. Jobban ír és jobban ért 
a számlázáshoz, mint akárhány főpincér. 

LOVAG /félre/. Milyen érdekes no ez! 
FABRIZIO. De ilyen hamar elutazik kegyed? 
LOVAG. Igen, bizonyos ügyeim miatt kénytelen va-

gyok. 
FABRIZIO. Kérem, ne feledkezzék meg a pincérről. 
LOVAC. Csak hozza a számlát, ón tudom, mí a dolgom. 
FABRIZIO. Ide parancsolja a számlát? 
LOVAG. Igen, ide. A szobámba most nem megyek be. 
FABRIZIO. Nagyon helyes. A szobájában ott lebzsel 

a kiállhatatlan Mákvirág őrgróf. Szerelmes a 
kisasszonyba. De ha a feje tetejére áll, Miran-



dolina akkor is az én feleségem lesz! 
LOVAG /ingerülten/. A számlát! 
FABRIZIO. Parancsára, azonnal. /El./ 

16. j e l e n e t 

LOVAG. Mindenki belebolondult Mirandolinába. Nem 
csoda, ha még én is úgy éreztem,, hogy mindjárt 
lángra kapok. De elmegyek: legyőzöm ezt az isme-
retlen erőt... De mit látok, ki az? Mirandolina? 
Mit akar tőlem? Papírlap van a kezében. Bizonyo-
san a számlát hozza. Mit tehetek? Ki kell állnom 
ezt az utolsó rohamot. Hiszen két óra múlva uta-
zom. 

17. j e l e n e t 
Lovag, Mirandolina papirossal a kezében 

MIRANDOLINA /szomorkásán/. Uram... 
LOVAG. Mi az j, Mirandolina? 
MIRANDOLINA /távol marad/. Bocsásson meg. 
LOVAG. Jöjjön közelebb. 
MIRANDOLINA /mint fent/. A számláját kérte. Paran-

csoljon, elhoztam. 
LOVAG. Adja ide. 
MIRANDOLINA. Tessék. /Átnyújtja a számlát, közben 

kötényével törülgeti a szemét./ 
LOVAG. Mi baja? Sír? 
MIRANDOLINA. Semmi, uram. Füst ment a szemembe. 
LOVAG. Füst ment a szemébe? Ej, mindegy... Mennyi 

az összeg? /'Olvassa./ Húsz paolo? Négy napi 
ilyen fejedelmi allátásórt húsz paolo? 

MIRANDOLINA. Ennyi a kegyed számlája. 
LOVAG. És a két külön tál, amit ma délben felszol-

gált, mért nincs a számlában? 
MIRANDOLINA. Engedjen meg, amivel megkínálom, azt 

nem számlázom. 



LOVAG. Csak úgy ajándékba adta? 
MIRANDOLINA. Bocsássa meg a merészségemet. Fogadja 

úgy, mint az én... /Eltakarja az arcát, mintha 
sírna./ 

LOVAG. De mi baja? 
MIRANDOLINA. Nem tudom, a füst-e az oka, vagy vala-

mi szemhurut. 
LOVAG. Igazán sajnálnám, ha akkor érte volna ez a 

baj, amikor azt a két rónék fogást készítette. 
MIRANDOLINA. Ha amiatt ért volna, szívesen... /Úgy 

tesz, mintha zokogást fojtana el./ ...elvisel-
ném. • • 

LOVAG /félre/. Ej, ha nem utazom el... /Hangosan./ 
Nos, tessék, ez két darab dupla arany. Fogadja 
el az én kedvemért... /Zavarodottan./ És bocsás-
son meg nekem.o. 

MIRANDOLINA /mintha elájult volna, hangtalanul egy 
székbe omlik/. 

LOVAG. Mirandolina! Jaj! Mirandolina! Elájult. Le-
hetséges, hogy belém szeretett? Ilyen gyorsan? 
És mért ne? Ln talán nem vagyok szerelmes belé? 
Drága Mirandolina... Drága? Én drágának neve-
zek egy not? De ha elájult miattam! ő, mily szép 
vagy! Csak volna valami kéznél  ̂hogy magához té-
ríthetném! Én nem érintkezem nőkkel, nincs nálam 
szesz, nincsenek illatszeres üvegcsék. Hé, van 
ott valaki? Nincs senki? Gyorsan... Majd magam 
megyek. Szegényke! Jaj, istenem. /El, majd visz-
sza./ 

MIRANDOLINA. Most aztán igazán beleesett a csapdá-
ba! Sok fegyverünk van, amivel a férfiakat le-
győzhetjük. De ha makacsok, a legbiztosabb ke-
gyelemdöfés az ájulás. Jön, jön. Aisszahanyat-
lik./ 

LOVAG /vizeskancsóval jön/. Itt vagyok, itt vagyok. 
Még mindig nem tért magához? Ah, már bizonyos, 
hogy szeret. Ha vizet fröcskölök az arcába, bi-
zonyosan magához tér. Aizet fröcsköl az arcába, 

\ 



a lány lassan megmozdul./ Ébredjen, ébredjen. 
Itt vagyok, drágám. Most még nem utazom el. 

18. j e l e n e t 
Előbbiek, Első szolga a karddal és kalappal 

1»SZOLGA /a lovaghoz/. Tessék a kard meg a kalap. 
LOVAG /a szolgához/. Menj. 
1.SZOLGA. A poggyász... 
LOVAG. Menj már, hogy az ördög vinne el. 
1.SZOLGA. Mirandolina..• 
LOVAG. Takarodj, mert szétverem a fejedet! /Megfe-

nyegeti a kancsóval, 1.szolga el./ És még most 
se tér magához? A homloka izzad, no drága Miran-
dolina, erőltesse meg magát, nyissa ki a szemét, 
beszéljen hozzám, bátran. 

19. j e l e n e t 
Előbbiek, Gróf, őrgróf 

ŐRGRÓF. Lovag? 
GRÓF. Barátom? 
LOVAG /félre, izgatottan/, ó, az átkozottak! 
ŐRGRÓF. Mirandolina? 
MIRANDOLINA /felül/. Jaj, nekem! 
ŐRGRÓF. Én térítettem magához. 
GRÓF. örvendek, lovag úr. 
ŐRGRÓF. Éljen az úriember, aki látni se akarja a 

nőket. 
LOVAG. Miféle arcátlanság ez?! 
GRÓF. Beadta a derekát? 
LOVAG. Menjenek a pokolba, valahányan vannak! 

/Földhöz vágja a kancsót, amely az őrgróf és a 
gróf előtt törik darabokra, és őrjöngve el./ 

GRÓF. A lovag megőrült. /El./ 
ŐRGRÓF. Ezért a sértésért elégtételt követelek! 

/Él./ 



MIRANDOLINA. A kísérlet sikerült. A szív ég, lángol 
és elhamvad. Hogy győzelmem teljes legyen, már 
csak egy van hátra: hogy híre menjen diadalomnak, 
az elbizakodott férfiak megszégyenítésére és a 
női nem dicsőségére. /El«/ 



HARMADIK FELVONÁS 
1. j e l e n e t 

Mirandolina szobája kis asztallal és vasalni való 
fehérneművel• 

Mirandolina, majd Fabrizio 

MIRANDOLINA. Nos, most aztán elég volt a mókából. 
Végre a dolgom után akarok látni. Ki kell vasal-
nom ezt a fehérneműt, mielőtt még egészen meg-
száradna. Hé, Fabrizio! 

FABRIZIO. Tessékl 
MIRANDOLINA. Kérem, legyen szíves, hozza be nekem 

a forró vasalót. 
FABRIZIO /indulófélben, komolyan/. Igen, kisasszony. 
MIRANDOLINA. Ne haragudjék, hogy ilyen munkával ter-

helem . 
FABRIZIOo Semmiség, kisasszony. Amíg a kegyed ke-

nyerét eszem, köteles vagyok kiszolgálni. /In-
duló/ 

MIRANDOLINA. Megálljon0 Ide hallgasson: ilyen dol-
gokban nem köteles kiszolgálnio De tudom, hogy 
a kedvemért szívesen megteszi, én pedig...Elég, 
nem mondok többet. 

FABRIZIOo Ha arra kerülne a sor, én akár tűzbe men-
nék kegyedért. De látom, hogy minden hiába. 

MIRANDOLINA. Miért volna hiába? Talán háládatlan 
vagyok? 

FABRIZIO. Kegyed fitymálja a szegény embert. Kegyed 
túlságosan odavan a főnemességért. 

MIRANDOLINA. Fúj, szegény töksi-buksi! Ha én min-
dent elmondhatnék magának! Hagyjuk, hagyjuk. Men-
jen, hozza a vasalót. 

FABRIZIO. De hiszen a tulajdon szememmel láttam... 
MIRANDOLINA. Menjen, ne fecsegjen annyit. Hozza a 

vasalót. 



FABRIZIO /elmenőben/. Megyek, megyek, teljesítem a 
parancsát, de n̂ ár nem sokáig. 

MIRANDOLINA /úgy tesz, mintha csak magának mondaná, 
de azt akarja, hogy meghallják/. Minél jobban 
bánunk az effajta emberekkel, annál rosszabb. 

FABRIZIO /visszafordul, gyengéden/. Mit- mondott? 
MIRANDOLINA. Mi lesz, hozza már azt a vasalót? 
FABRIZIO. Igenis hozom. /Felre./ Nem ertem. Egyszer 

fölemel, másszor megaláz. Nem értem. /Él./ 

2. j e l e n e t 
Mirandolina, majd Első szolga 

MIRANDOLINA. Szegény bolond! Hiába berzenkedik, nem 
tud mast tennig szolgálnia kell nekem. Igazan 
csak a kisujjamat kell megmozdítanom s a férfiak 
máris úgy táncolnak, ahogy én fütyülök. Ezt a 
nevezetes lovag urat is, aki olyan adáz ellensé-
ge volt minden nőnek, könnyűszerrel beugrathat-
nám akármilyen ostobaságba, ha akaraam. 

1.SZOLGAo Mirandolina kisasszony! 
MIRANDOLINA. Mi az, barátom? 
1oSZOLGA. Gazdám hódolatát küldi és kérdezteti? 

hogy van? 
MIRANDOLINA. Mondja meg neki  hogy nagyon jól. 
1.SZ0LGA. Küldi ezt a citromfuszeszt és azt üzenis 

igyék belőle egy kicsit, mert nagyon jót fog 
tenni. /Kis aranypalackot nyújt át neki./ 

MIRANDOLINA. Aranyból van ez a kis palack? 
l.SZCLGA. Igen, kisasszony, aranybői van: bizonyo-

san tudom. 
MIRANDGLINA. Miért nem itatott velem citromfűszeszt, 

mikor rámjött az a borzasztó ájulás? 
l.SZOLGA. Mert akkor még nem volt meg e  a kis pa-

lackja. 
MIRANDOLINAo És hogyhogy most már megvan? 
l.SZOLGA. Megmondom. Bizalmasan« Előbb elhívatta 

velem az ötvösmestert, megvette a palackot  kifi~  



zetett érte tizenkét zecchinót, aztán elküldött 
a gyógyszertárba  megvenni a citromfűszeszt« 

MIRANDOLINA. Hahaha! 
1. SZOLGA. Mit nevet? 
MIRANDOLINAo Azon nevetek, hogv akkor küldi az orvos-

ságot, mikor már elmúlt a baj® 
loSZOLCAo Majd jó lesz máskorra. 
MIRANDOLINAo Nem baj, előre iszom belőle egy csöppet, 

védőitalnak. Aszik, aztán vissza akarja adni a 
palackoto/ Köszönje meg nevemben. Tessek a palack. 

loSZOLAo ó, a palack a kegyede. 
MIRANDOLINA. Hogyhogy az enyém? 
I.SZOLGAo Igen a kegyedé. A gazdám éppenséggel azért 

vette. 
MIRANDOLINA. Éppenséggel nekem? 
1oSZOLGA. Kegyednek. De titok! 
MIRANDOLINA. Vigye vissza neki a palackját és mondja 

meg, hogy köszönöm. 
1.SZOLGAo Ugyan még mit non! 
MIRANDOLINAo Mondom, hogy vigye vissza, mert nekem 

nem kellő 
loSZOLGAo Csak nem akarja ilyen súlyosan megsérteni? 
MIRANDOLINA. Elég a locsogásból« Teljesítse a köte-

lességét« Fogja. 
I.SZOLGAo Hát mit tehetek egyebet! Visszaviszem nekio 

/Félreo/ Micsoda no! Visszautasít tizenkét zechinot! 
Ilyet még soha életemben nem pipáltam! De bele is 
őszülnék, amíg a párját megtalálnám. /El»/ 

3. j e l e n e t 
Mirandolina, majd Fabrizio 

MIRANDOLINA. HU, ez szerelmes, fülig szerelmes, halá-
losan szerelmes! De amint nem érdekből tettem, 
hogy a bolondját járattam vele, éppen úgy most sem 
akarok többet, csak annyit: ismerje el a nők hatal-
mát, ismerje el, hogy nem haszonlesők és nem lehet 
okét megvásárolni. 



FABRIZIO /hozza a vasalót, kimérten/. Tessék, itt 
a vasaló. 

KI BANDOLINA. Elég forró? 
FABRIZIO. Igen, kisasszony, forró. Bár én hamvadnék 

el ilyen tűzön. 
MIRANDOLINA. Mi ez már megint? 
FABRIZIO. Ez a lovag úr üzeneteket küldöz, ajándéko-

kat küldöz. A szolgájától hallottam. 
MIRANDOLINA. Igenis, úgy van. Aranypalackot küldött 

nekem, én pedig annak rendje-módja szerint visz-
szaküldtem neki. 

FABRIZIO. Visszaküldte neki? 
MIRANDOLINA. Vissza. Ezt is kérdezze meg ugyanattól 

a szolgától. 
FABRIZIO. Miért küldte vissza neki? 
MIRANDOLINA. Hogy... Fabrizio.• .ne mondhassa.• .No 

jó, beszéljünk másról. 
FABRIZIO. Drága Mirandolina, bocsásson meg... 
MIRANDOLINA. Csak hagyja, hagyja. Hadd vasaljak. 
FABRIZIO. Én nem akadályozom benne... 
MIRANDOLINA. Menjen, tüzesítsen meg egy másik vasa-

lót és ha forró, hozza be. 
FABRIZIO. Igenis, megyek. Higgye meg, hogyha beszé-

lek. • • 
MIRANDOLINA. Ne beszéljen többet. Különben fölmér-

gesít. 
FABRIZIO. Máris hallgatok. Aélre./ Furcsa egy ke-

ményfejű kislány, de én szeretem. /El./ 
MIRANDOLINA /tovább vasal/. Ez is sikerült. Fabri-

zi szemében érdemet szereztem vele, hogy a .lovag 
aranypalackját visszautasítottam. A magyarázat 
pedig ez: mindennek érteni kell a módját, tudni 
kell cselekedni, mindent hasznunkra fordítani, 
mégpedig kedvesen, finoman, kissé merészen. Nem 
szeretném, ha azt mondanák rám, hogy ravaszság 
dolgában szégyent hoztam a női nemre. 



4 . j e l e n e t 
Mirandolina, Lovag 

LOVAG /a háttérből félre/. Itt van. Nem akartam ide-
jönni, és az ördög mégis idecibált. 

MIRANDOLINA /meglátja a szeme sarkából, tovább va-
salj félre/. Itt van, itt van. 

LOVAG. Mirandolina? 
MIRANDOLINA /vasalás közben/. Ah, lovag úr! Legalá-

zatosabb szolgája. 
LOVAG. Hogy van? 
MIRANDOLINA /oda se néz, tovább vasal/. Köszönöm 

kérdését, nagyon jól. 
LOVAG. Panaszom van kegyedre. 
MIRANDOLINA /félszemmel ránéz/. Mi miatt, uram? 
LOVAG. Miért utasította vissza azt a kis palackot, 

amelyet kegyednek küldtem? 
MIRANDOLINA /vasal/. Minek az nekem? 
LÖVAG. Hogy alkalomadtán használja. 
MIRANDOLINA /vasal/. Az ég szerelmére, nem szoktam 

én minduntalan elájulni. Ma megesett velem olyas-
mi, ami soha többé nem fog megesni. 

LOVAG. Kedves Mirandolina... Sajnálnám, ha én lettem 
volna az oka ennek a szomorú esetnek. 

MIRANDOLINA /vasal/. Pedig attól tartok, hogy éppen 
kegyed volt az oka. 

LOVAG /elérzékenyülten/. Én? Csakugyan? 
MIRANDOLINA /vasal ingerülten/. Kegyed itatta velem 

azt az átkozott burgundi bort, az ártott meg. 
LOVAG /továbbra is izgatottan/. Hogyan? Lehetséges? 
MIRANDOLINA. Bizonyosan így van. A szobájába nem 

megyek be többet.  •  
LOVAG /szerelmesen/. Értem. Nem jön be többet a szo-

bámba? Tudom a titkát. Igen, tudom. De azért 
csak jöjjön, drága, majd meglátja, jól fogja érez-
ni magát. 

MIRANDOLINA* A vasalóm kihűlt. /Hangosan a színfalak 



/feléo/ Hé, Fabrizio! Ha már forró a másik vasaló, 
hozza be. 

LOVAG. A kedvemért tartsa meg ezt a kis aranypalackot. 
MIRANDOLINA /vasalás közben foghegyről/. Megmondom ke-

reken, lovag úr? ajándékot nem fogadok el. 
LOVAG. De Albafiorita gróftól azért elfogadott. 
MIRANDOLINA /vasal/. Kényszerűségből, hogy magamra ne 

haragítsam. 
LOVAG. Es engem meg akar szégyeníteni és magára akar 

haragítani? 
MIRANDOLINAo Mit törődik vele kegyed, hogy egy nő meg-

haragítja-e vagy nem? Hiszen utálja a nőket. 
LOVAG. Ah! Mirandolina! Ezt már nem merném mondani. 
MIRANDOLINA. Lovag úr, holdváltozás van talán? 
LOVAGo Az én megváltozásomnak nem a hold az oka0 Ez 

a kegyed szépségének, a kegyed bájosságának a cso-
dája o 

MIRANDOLINA /hangosulfölkacag, tovább vasal/. Hahaha! 
LOVAGo Nevet? 
MIRANDOLINA. Hogyne nevetnék? Kegyed kicsúfol és még 

csak ne is nevessek? 
LOVAGo Ej, KÍS huncut! Kicsúfolom, mi? No jó, fogadja 

el ezt a kis palackot. 
MIRANDOLINA /vasal/o Köszönöm, koszönöm0 
LOVAG. Fogadja el, mert különben mindjárt folmérge-

sít. 
MIRANDOLINA Aiangosan, mókásan kikiált/o Fabrizio, a 

vasalót! 
LOVAG /ingerülten/. Elfogadja, vagy nem fogadja el? 
MIRANDOLINÁ. Méregduda, méregduda! /Élveszi a palac-

kot és megvetően beledobja a fehérnemű kosárba®/ 
LOVAG. így ellöki? 
MIRANDOLINA /hangosan kikiált, mint fentf. Fabrizio! 

5. j e l e n e t 
Előbbiek, Fabrizio vasalóval 

FABRIZIO. Itt vagyok. /Meglátja a Lovagot és szemlá-



tomást kínozza a féltékenység®/ 
MIRANDOLINA /átveszi a vasalót/® Elég forró? 
FABRIZIO /kimérten/. Igen, kisasszony. 
MIRANDOLINA /Fabrizióhoz gyöngéden/.Mi baj? Mintha 

izgatott volna. 
FABRIZIO. Semmi, kisasszony, semmi. 
MIRANDOLINA /mint fent/. Rosszul van? 
FABRIZIO. Tessék ideadni a másik vasalót, ha azt 

akarja, hogy megtüzesítsem. 
MIRANDOLINA /mint fent/. Attól tartok, hogy csakugyan 

rosszul van. 
LOVAG. Ugyan, adja oda már neki azt a vasalót,hadd 

menjen. 
MIRANDOLINA /a lovaghoz/. De én szeretem őt, tudja-e? 

0 az én bizalmas kamarásom. 
LOVAG /dúl-fúlJ, félre/. Nem bírom tovább. 
MIRANDOLINA /odaadja a vasalót Fabriziónak/. Tessék, 

kedves, tüzesítse meg. 
FABRIZIO /ellágyul/. Kisasszonyom... 
MIRANDOLINA /kiutasítja/. Kifelé, kifelé, gyorsan! 
FABRIZIO /félre/o Milyen keserves élet! Érzem, nem 

bírom tovább! /El./ 

6. j e l e n e t 
Mirandolina, Lovag 

LOVAG. Mily végtelenül kedvesen beszél a kisasszony 
a pincérjével. 

MIRANDOLINA. ás mit akar ezzel mondani? 
LOVAG. Csak a vak nem látja, hogy szerelmes belé. 
MIRANDOLINA /vasalás közben/® Hoçy én szerelmes va-

gyok egy pincérbe? Gyönyörű bok, uram, mondhatom! 
Nem olyan rossz az ízlésem. Ha én szerelmet akar-
nék, nem vesztegetném el az idomét ilyen ostobán. 

LOVAG. Kegyed megérdelmé egy király szerelmét! 
MIRANDOLINA /vasalás közben/® A kardkirályét, vagy 

a kehelykirályét? 



LOVAG. Hagyjuk a tréfát, Mirandolina, beszéljünk ko-
molyan. 

MIRANDOUNA /vasal/. Csak beszéljen, én majd hallga-
tom. 

LOVAG. Nem hagyhatná abba egy kis időre a vasalást? 
MIRANDOLINA. Ah, bocsásson meg! Sürgősen ki kell va-

salnom ezt a fahérnemüt, holnapra kell. 
LOVAG. Tehát kegyednek fontosabb ez a fehérnemű, mint 

én. 
MIRANDOLINA /vasal/. Természetesen. 
LOVAG. És még rá is dipláz? 
MIRANDOUNA /vasal/. Hogyne! Mert ezt a fehérneműt 

használ nom kell, kegyedet viszont semmire se hasz-
nálhatom. 

LOVAG. De nagyon is: tetszése szerint rendelkezhet 
velem. 

MIRANDOLINA. Dehogyis! Hisz kegyed ki nem állhatja a 
nőket 

LOVAG. Ne kínozzon tovább. Már eléggé megbosszulta 
magát. Becsülöm kegyedet, szeretem kegyedet és ké-
rem, könyörüljön meg rajtam. 

MIRANDOUNA. Igen uram, majd megmondjuk neki. /A gyors 
vasalás közben leejt egy kézelőt./ 

LOVAG /felveszi a földről a kézelőt és átadja Mirando-
linának/. Higgye meg nekem..• 

MIRANDOUNA. Ne fárassza magát. 
LOVAG. Kegyed megérdemli, hogy kiszolgáljam. 
MIRANDOUNA /hangosan felkacag/. Hahaha! 
LOVAG. Nevet? 
MIRANDOUNA. Nevetek, mert csúfolkodik rajtam. 
LOVAG. Mirandolina, nem bírom tovább. 
MIRANDOUNA. Rosszul érzi magát? 
LOVAG. Igen, érzem, hogy elájulok. 
MIRANDOUNA. Itt az híres citrcmfuszesz. /Megvetőn 

odaloki neki az aranypalackot./ 
LOVAG. Ne bánjon velem ilyen ridegen. Higgye el ne-

kem: szeretem kegyedet és erre esküszöm! /Miran-
dolina keze után nyúl, de az a vasalóval megégeti 



a lovag kezéto/ Jaj! 
MIRANDOLINÄo Bocsásson meg, nem szándékosan tettem0 
LOVAG» Nem  "bajo  Csekélység» Már úgyis sokkal jobban 

megégetett» 
MIRANDOUNA» Hols uram? 
LOVAG» A szívemen» 
MI BANDOLINA /nevetve kiszól/» Fabrizio! 
LOVAG» Könyörgök^ ne hívja be» 
MI BANDOLINA » De ha szükségem van már a másik vasaló-

ra! 
LOVAG» Várjon»•» /Félre»/ De nem»»» /Hangosan»/ Majd 

hívom az én szolgámat» 
MIRANDOUNA /szólítani akarja Fabriziot/» Ejnye^ 

Fabrizio» » » 
LOVAG» Esküszöm az ógre¡, hogy ha ez bejön2 széthasí-

tom a fejét! 
MIRANDOLINAo No ez remek! Nem rendelkezhetem a saját 

pincéremmel? 
LOVAGo Hívjon másikat» Ezt látni se akarom» 
MIRANDOLINAo tfgy veszem észreg lovag úr2 hogy kissé 

többet enged meg magának a kelleténél0 /A vasaló-
val a kezében elmegy az asztal mellólo/ 

LOVAG» Könyörüljön rajtam»»»mgamon kívül vagyok» 
MIRANDOLINAo Majd magam megyek a konyhába9  és akkor 

lecsillap odiko 
LOVAGo Nem3  drága.9 maradjon» 
MIRANDOUNA /fel-alá jár/» Ez igazán furcsa» 
LOVAG /a nyomában lépked/» Könyörüljön rajtam» 
MIRANDOUNA /fel-alá jár/o Nem hívhatom azt, akit 

akarok? 
LOVAG /a nyomában/o Megvallom s féltékeny vagyok arra 

az emberre» 
MIRANDOUNA /fel-alá járf félre/» Úgy lohol utánam3 

mint egy kis kutya,» 
LOVAG» Életemben most először érzem, hogy mi a szere' 

lem0 
MIRANDOUNA /fel-alá jár/» Nekem senki se parancsolt 

•még soha,» 



LOVAG /a nyomában/o Én nem akarok parancsolni kegyed-
nek, én könyörgök® 

MIRANDOLE NA /megfordul, fólónyesen/o Mit akar tőlem? 
LOVAG« Szerelmet8  szánalmat, bocsánatoto 
MIRANDOLINAo Egy férfi, aki ma reggel meg utálta a 

nőket, most szerelemért és bocsánatért könyörög? 
Rá se hederítek, mert ez lehetetlenség, nem hiszek 
nekio /Félre®/ Repedj meg, pukkadj meg, tanuld meg, 
mit jelent gyűlölni a nőket* /El®/ 

7 . j e l e n e t 

LOVAGo ő, átkozott az a pillanat, amikor szemet ve-
tettem erre a nőre! Kelepsébe estem és már nincs 
mentsége 

8 . j e l e n e t 
Lovag, őrgróf 

ŐRGRŐF® Lovag, kegyed megsértett engem, 
LOVAGo Bocsássa meg, véletlenségből történt» 
ŐRGRŐFo Furcsállom a viselkedéséto 
LOVAGo Elvégre a kancsó nem sebesítette meg« 
ŐRGRŐFo De egy vízcsepp foltot hagyott a ruhám on 1 
LOVAGo Ismétlemg bocsásson mego 
ŐRGRŐFo Ez neveletlenségo 
LOVAGo Nem szándékosan tettem® Harmadszor is bocsá-

natot kéreko 
ŐRGRŐFo Elégtételt követelek® 
LOVAGo Ha nem hajlandó megbocsátani, ha elégtételt 

akar, itt vagyok, nem ijedek meg kegyedtől0 
ŐRGRŐF /hangot vált/® Attól tartok, hogy ez a folt 

nem megy ki és éppen emiatt vagyok felháborodva o 
LOVAG /ingerülten/® Ha egyszer egy lovag bocsánatot 

kér kegyed tói, mit kíván még? 
ŐRGRŐF® Ha nem szándékosan tette, hagyjuk az egészet® 
LOVAG® Mondom, hogy minden néven nevezendő elégté-

telt hajlandó vagyok megadni® 



ŐRGRÓF. Ug^an ne beszéljünk többet róla. 
LOVAGo Ripok, nem lovago 
ŐRGRÓF® No ez igazán furcsa! Elmúlt a haragom, és 

kegyed újra felingerel?! 
LOVAG® épp most a legjobb kedvemben talál! 
ŐRGRÓF 0 Sajnálom kegyedet® Tudom, rai a baja® 
LOVAG® Én nem turkálok a kegyed dolgaiban. 
ŐRGRÓF® Nos, nogyulolo úr, beadta a derekát, mi? 
LOVAG® Én? Hogyhogy? 
'ŐRGRÓF® Igen, szerelmes lett.®. 
LOVAG® Lettem ám.®, hogy az ördög vigye el kegye-

det. 
ŐRGRÓF. Mire való ez a titkolódzás?.®. 
LOVAG® Hagyjon békét, mert esküszöm, hogy megkese-

rüli. ifelj 

9 . j e l e n e t 

ŐRGRÓF® Szerelmes, szégyelli magát.és nem akarja, 
hogy megtudják. De talán azért nem akarja, hogy 
megtudják, mert fél tolera§ szégyelli megvallani, 
hogy vetélytársam. Éktelenül dühös vagyok emiatt 
a folt miatt| csak tudnám, hogy kellene kivenni. 
Ezeknek a nőknek szokott folttisztító szerük len-
ni. /Keresgél az asztalon és a ruháskosárban./ 
Szép ez a kis palack® Vajon arany, vagy aranyo-
zott réz? Ej, valószínűleg aranyozott réz® Ha 
arany volna, nem hagyták volna itt® Ha terpen-
tinolaj volna benne, azonnal ki lehetne venni 
ezt a foltot® /Kinyitja, beleszagol, megkóstol-
ja./ Citromfűszesz. Nem baj, ez is jó lesz. Meg-
próbálom. 

1 0 . j e l e n e t 
ŐRGRÓF, Dejanira 

DEJAITIRA. őrgróf úra mit csinál itt egyedül? Minket 



már meg sem tisztel? 
ÖRGRŐFo Ah, grofno, épp az imént jöttem, hogy tisz-

teletemet tegyem kegyeteknél«, 
DE JANIRA o És most mivel foglalkozott? 
ŐRGRŐF® kegnondomo Én kimondhatatlanul szeretem a 

tisztaságoto Ki akartam venni ezt a kis foltot0 
DEJANIRAo Mivel, uram? 
ÖRGRŐFo Ezzel a citromfűszesszel. 
DEJANIRAo Ah, bocsásson meg, a citrom-fűszesz nem 

alkalmas erre, sot a folt még csak nagyobb lesz 
tole o 

ÖRGRŐFo Hát akkor mit tegyek? 
DEJANIRAo Én tudom a titkát, hogy hogyan kell foltot 

kivennio 
ÖRGRŐFo Nagy szívességet tenne vele, ha megtanítana 

ráo 
DEJANIRAo Szíveseno Vállalom, hogy egy scudúért ki-

veszem ezt a foltot s még az sem látszik meg majd, 
hogy hol volt» 

ÖRGRŐFo És ehhez egy acudo kell? 
DEJANIRAo Igen, uram o Talán sokallja? 
ÖRGRŐFo Jobb lesz megpróbálni ezzel a öitromfűszesz-

szelő 
DEJANIRAo Csak tesséko Jo ez a szesz? 
ÖRGRŐFo Kitűnő, szagolja mego /Odaadja neki a pa-

lackot o/ 
DEJANIRA /megízleli/o Ah, én jobbat tudok csinálnio 
ŐRGRŐF® Ért a szeszkészítéshez? 
DEJANIRAo Igen, uramG Én mindenbe szeretek belekon-

tárkodni o 
ÖRGRŐFo Helyes, szépasszony, helyeso Ez már tetszik 

nekemo 
DEJANIRAo Vajon arany ez a kis palack? 
ŐRGRŐF« Hát nem látja? Színarany» /Félreo/ Nem tudja 

megkülönböztetni az aranyat az aranyozott réztőlo 
DEJANIRAo A kegyedé, orgrof úr? 
ŐRGRŐF« Az enyém, s ha parancsolja, a kegyedé«, 
DEJANIRA /zsebreteszi/o Hálásan köszönöm a kedvességéi* 



ŐRGRÓF« Ejnye, tudom, hogy csak tréfáló 
DEJANIRAo Miért? Hát nem kínálta fel nekem? 
ŐRGRÓF« Igen, de az ilyen tárgy nem méltó kegyedhez« 

Értéktelen semmiségo Majd én valami értékeseb-
bet ajándékozok kegyednek, ha parancsol jao 

DEJANIRAo Ah, ne mondjon il yeto Még túlságosan nagy 
is ez ajándék®  Köszönöm kegyednek, őrgróf ur0-

ŐRGRŐFo Hallgasson meg0 Bizalmasan megmondom, nem 
aranyo Aranyozott réz0 

DEJANIRAo Annál jobbo Többet ér nekem, mintha arany 
volnao Ami a kegyed kezéből származik, az mind 
nagy értéko 

ŐRGRŐFo Hát akkor igazán nem tudok mit- mondani 0 Ha 
méltóztatik elfogadni, rendelkezzék veleo /Félre«/ 
Hopp, bizonyára meg kell majd fizetni Mírandoli-
nának! Ugyan mennyit érhet? Egy filippót? 

DEJANIRAo őrgróf úr bőkezű gavalléro 
ŐRGRŐFo Szégyellem, hogy ilyen semmiséget ajándé-

koztam« Szeretném, ha legalább aranybői volnao 
DEJANIRAo Az igazat megvallva, csakugyan aranynak, 

látsziko /Kiveszi és nézegeti«/ Mindenki*; meg-
téve s zthe tne« 

ŐRGRÓF®  Úgy van, mindenkit, aki. nem ért az arany-
hoz, de én azonnal felismerem® 

DEJANIRAo A súlya is arra vall, hogy arany0 
ŐRGRŐFo Pedig nem az® 
DEJANIRAo Meg akarom mutatni a barátnőmnek« 
ŐRGRŐFo Kérem, gr of no, csak Mirandolinának ne mu-

tassa meg« ő mindent kifecseg« Nem tudom, ért-e 
engem? 

DEJANIRA« Nagyon is jói értem« Csak Ortensiának mu-
tatón meg« 

ŐRGRÓF« A bárónőnek? 
DEJANIRA /elneveti magát/« Igen, igen, a báronőneki 

/El«/ 
1 1 . j e l e n e t 
őrgróf, majd Első szolga 



ŐRGRÓF. Azt hiszem, azon nevet, hogy olyan ügyesen 
megkaparintotta tőlem a kis palackot. Még ha 
aranyból volna! Szerencsére olcsón megúszoms ha 
Hirandolina visszakéri a palackot, megfizetem 
neki, mihelyt lesz pénzem. 

1 o SZOLGA /keresgél az asztalon/. Hol a fenébe lehet 
az a kis palack? 

ŐRGRÓF. Mit keres, barátocskám? 
1oSZOLGA. Egy kis palackot keresek, citromfűszesz 

volt benne. Mirandolina kisasszonynak kellene. 
Azt mondja, hogy itt hagyta, de nem találom. 

ŐRGRÓF. Olyan aranyozott réz palackocska volt? 
1.SZOLGA. Nem uram, színarany. 
ŐRGRÓF. Színarany? 
1oSZOLGA. Persze, hogy színarany. Magam láttam, mi-

kor kifizettek érte tizenkét zecchinot. 
ŐRGRÓF /félre/, ó, jaj nekem! /Hangosan./ De hogy 

lehet egy aranypalackot csak úgy otthagyni? 
loSZOLGA. Ittfelejtette. De én nem találom. 
ŐRGRÓF. Én még most is lehetetlennek tartom, hogy 

aranyból volt. 
1oSZOLGA. De mondom, hogy aranyból van. Talán látta 

kegyelmességed? 
ŐRGRÓF. Én?... Nem láttam semmit. 
1.SZOLGA. Mindegy. Megmondom neki, hogy nem talá-

lom. Az ó kára. Mért nem tette zsebre? /El./ 

1 2 . j e l e n e t 
őrgróf, majd Gróf 

ŐRGRÓF, ó, én szegény Forlipopoli őrgróf! Elaján-
dékoztam egy tizenkét zecchinot érő aranypalac-
kocskát, mert azt hittem, hogy aranyozott réz. 
Mit is kellene tennem ebben a rendkívüli nehéz 
helyzetben? Ha visszaveszem a kis palackot a gróf-
nőtől, nevetségessé teszem magam előtte, ha Miran-
dolina rájön, hogy én vettem el, akkor a becsüle-



tem forog kockán. Űriember vagyok. Meg kell fi-
zetni. Csakhogy nincs pénzem. 

GRÓF. Kedves orgrof úr, mit szol ehhez az elbűvölo 
esethez? 

ŐRGRÓF. Miféle esethez? 
GRÓF. A zord lovag, a nőgyűlölő, belesz «»tett Miran-

dolinába. 
ŐRGRÓF, örvendek. Ezzel kénytelen-kelletlen elismeii 

e hölgy tökéletességét} kénytelen elismerni, hogy 
én nem szeretek bele olyan hölgybe, aki nem érdem-
li meg. Hát most csak gyötrődjön, szakadjon meg 
a szíve? ez legyen a büntetése hetvenkedésének. 

GRÓF. És ha Mirandolina viszonozza érzelmeit? 
ŐRGRÓF. Ez lehetetlen. így nem sérthet meg engem. 
Tudja, ki vagyok. Tudja, mit tettem érte. 

GRÓF. Én jóval többet tettem érte, mint kegyed. De 
hiábavaló volt minden. Mirandolina bizony Ripa- • 
fratta lovaggal barátkozik. Olyan figyelmességek-
kel hízelgi korul, amilyeneket sem irányomban, sem 
kegyed irányában nem tanúsított. Ebből nyilvánvaló, 
hogy minél trlbbet tesz valaki a nőkért, annál ke-
vesebbet ér el vele} aki imádja okét, azt megcsú-
folják} aki megveti őket, azért törik magukat. 

ŐRGRÓF. Ha ez igaz volna... De nem lehet igaz. 
GRÓF. Miért nem? 
ŐRGRÓF. Csak nem akarja a lovagot velem összehason-

lítani? 
GRÓF. Hát nem látta kegyed maga is, hogy együtt ult ve-

le az asztalnál? Ilyen bizalmaságra minket még 
sohase méltatott. Neki jobb minőségű agy-és asz-
talneműt adott. Neki szolgálták fel először az 
ebédet. Személyesen készíti neki az ételeket. 
A szolgák mindent látnak és beszélnek róla. Fabri-
zio reszket féltékenységében. És vajon az az áju-
lás nem csalhatatlan jele-e a szerelemnek, már 
akár valoságos \rolt, akár pedig csak megjátszotta? 

ŐRGRÓF. Micsoda? Neki ízes mártások készülnek, nekem 
meg rágós marhahús és híg rizsleves? Igen igaza 



van! Ez arculcsapása rangomnak, méltóságomnak. 
GRÓF. És én? Aki annyi pénzt pazaroltam rá? 
ŐRGRÓF. És én, aki folyton ajándékokkal halmoztam 

el? Még a rendkívül értékes ciprusi borommal is 
megkínáltam! Amit a lovag tett érte, elenyésző 
csekélység ahhoz képest, amit mi tettünk. 

GRÓF. Meg lehet róla győződve, hogy Ő is megajándé-
kozta. 

ŐRGRÓFo Ógy? És mit adott neki? 
GRÓF. Egy kis aranypalackot, citromfűszesz volt ben-

ne o 
ŐRGRÓF /félre/o Jaj nekem! /Hangosano/ Hogy tudta 

meg kegyed? 
GRÓFo A szolgája mondta el az én szolgámnak. 
ŐRGRÓF /félre/o Egyre rosszabbo Meggyűlik a bajom 

a lovaggal o 
GRÓF. Látom, hogy hálátlan nő, egyszer s minden-

korra szakítok veleo Azonnal ki akarok költözni 
ebből az alantas fogadóbol. 

ŐRGRÓFo Nagyon helyesen teszi, csak költözzék ki. 
GRÓF. És helyes volna, ha az olyan végtelenül elő-

kelő úriember, mint kegyed, velem együtt költözne 
el o 

ŐRGRÓF. Deo o ohova mehetnék? 
GRÓFo Majd én találok szállást kegyednek« Bízza e.sak 

ránio 
ŐRGRÓF« És az a szállás«o. milyen is volna.«» 
GRÓF« Egyik földimnek a házába költözünk« Nem kell 

fizetnünk semmit« 
ŐRGRÓF« Akkor rendben van. Kegyed oly jó barátom, 

hogy nem tudok nemet mondani. 
GRÓF. Menjünk és bosszuljuk meg magunkat ezen a há-

ládatlan nőszemélyeno 
ŐRGRÓFo Igen, menjünk! /Félre./ De mi lesz a kis 

palackal? Én úriember vagyok, aljasságot nem kö-
vethetek el o 

GRÓF« Ne sajnálja, orgrof úr, menjünk innen! Tegye 



meg az én kedvemért, azután pedig csak parancsol-
jon: szolgálatára vagyok, amiben csak tehetem® 

ŐRGRŐF® Bizalmasan megmondom kegyednek, de ne mond-
ja el senkinek se: a gazdatisztem nem egyszer 
elkésik a pénzkuldeményeirel. ® „ 

GRŐFo Talán tartozik a hölgynek valamivel? 
ŐRGRŐFo Igen, tizenkét zecchinóval® 
GRŐFo Tizenkét zecchinóval? Hisz akkor már bizonyá-

ra honapok óta nem fizetett neki* 
ŐRGRŐFo így van0 Tizenkét zecchinóval tartozom neki® 

Addig nem költözhetem el innen, amíg ki nem fize-
tem0 Ha megtenné nekem azt a szívességet.0« 

GRŐFo Szívesen0 /Előveszi az erszényéto/ Tessék ti-
zenkét zecchinoo 

ŐRGRŐFo Várjon csak: ha jól visszagondolok, tulaj-
donképpen tizenháromo /Félreo/ A lovagnak is meg 
akarom adni a zecchinoját0 

GRŐFo Tizenkettő vagy tizenhárom, nekem igazán mind-
egy® Tesséko 

ŐRGRŐF® Hamarosan megadom kegyedneko 
GRŐFo Csak tartsa magánál, ameddig tetszik® Pénzem 

bőven van és rászánok ezer dupla aranyat, hogy 
bosszút álljak ezen a non® 

ŐRGRŐFo Igen, csakugyan hálátlan® Rengeteget köl-
töttem rá, és így bánik velem® 

GRŐFo Tönkre akarom tenni a fogadojáto Azt a két 
színésznőt már kiköltöztettem® 

ŐRGRŐFo  Hol vannak itt színésznők? 
GRŐFo Itt szálltak mego Ortensia és Dejanira* 
ŐRGRŐF® Micsoda? Hát nem főrangú hölgyek? 
GRŐFo Nemo Színésznóko Megérkezett a színtársulat 

és vége az alakoskodásnak* 
ŐRGRŐF /félre/® A palackom! /Hangosan®/ Hol laknak 

most? 
GRŐFo A színház közelében az egyik házban® 
ŐRGRŐF /félre/o Azonnal megyek visszaszerezni a pa-

lackocskámato /Élő/ 



GRŐFo Ezen a lányon így állok bosszút. A lovag pe-
dig, aki oly ügyesen alattomoskodott, hogy be-
csapjon engem, majd másképp adja meg az áráto 
Mo/ 

1 3 . j e l e n e t 
Szoba három ajtóval 
Mirandolina egyedül 

MIRANDOLINA o (3, én szerencsétlen! Csakugyan benne 
vagyok a pácban! Ha a lovag elcsíp, jaj nekemo 
Rettenetesen fel van bőszülve. Csak az ördög azt 
ne súgja neki, hogy idejöjjön. Ezt az ajtót min-
denesetre bezárom. /Bezárja az ajtót, amelyen be-
jötte/ Most már szinte kezdem megbánni azt, arait 
tettem. Igaz, remekül mulattatott̂  hogy egy ilyen 
pöffeszkedőt, egy ilyen nőgyulalot ennyire magam-
ba bolondítottam, de most, hogy ez a vadember 
annyira nekibőszült, úgy érzem, hogy nemcsak a 
jo hírem, hanem az életem is veszélyben forog. 
Most valami döntő elhatározásra kell jutnom. 
Egyedül vagyok, nincs olyan szívbeli jó emberem, 
aki megvédelmezzen. Nem marad más, csak ez a de-
rék Fabrizio, aki ebben a helyzetemben segíthet 
rajtam. Majd megígérem neki, hogy hozzámegyek... 
Csakhogy..» az ígéret szép szó, lassankint bele-
fásul és már nem hisz nekem... szinte jobb volna, 
ha csakugyan hozzámennék. Végül is remélhetem, 
hogy ezzel a házassággal biztosítom üzleti érde-
keimet, jó hírnevemet, anélkül, hogy fel kellene 
áldoznom a szabadságomat 

14. j e l e n e t 
Mirandolina, Lovag kint, maja Fabrizio 

LOVAG /kívülről kopogtat az ajtón/. 
MIRANDOLINA /odamegy az ajtóhoz/. Ezen az ajtón 



kopogtat valaki, ugyan ki lehet? 
LOVAG /kívülről/. Mirandolina! 
MIRANDOLE NA /félre/. Itt a barátom. 
LOVAG /mint fent/. Mirandolina, nyissa ki. 
MIRANDOLINA /félre/. Hogy nyissam ki? Olyan bolond 

nem vagyok. /Hangosan./ Mit parancsol, lovag úr? 
LOVAG /kívülről/. Nyissa ki! 
MIRANDOLINA. Kérem , menjen a szobájába és várjon 

meg, hamarosan ott vagyok kegyednél. 
LOVAG /mint fent/. Miért nem akar nekem ajtót nyit-

ni? 
MIRANDOLINA. Vendégek érkeznek. Tegye meg nekem ezt 

a szívességet: menjen, mert én hamarosan ott va-
gyok kegyednél. 

LOVAG. Megyek, de ha nem jön el, meggyülik a baja 
velem. /El./ 

MIRANDOLINA. Ha nem jön el, meggyülik a baja velem! 
Akkor gyűlik meg a bajom, ha elmegyek. A helyzet 
egyre jobban elmérgesedik. Segítsünk a bajon, 
ha tudunk. Vajon elment? /Kinéz a kulcslyukon./ 
Igen, igen, elment. A szobájában vár, csakhogy 
én nem megyek oda. /Kikiált a másik ajtón./ Hé, 
Fabrizio. No szép volna, ha Fabrizio most bosz-
szúból nem volna hajlandó... Ej, nincs baj. Van-
nak nekem bizonyos fogásaim, holmi apró fintoraim? 
ha kősziklából vannak, akkor is leveszem őket a 
lábukról! /Kikiált a másik ajtón./ Fabrizio! 

FABRIZIO. Hívott? 
MIRANDOLINA. Jöjjön ideg bizalmasan közölni akarok 

valamit. 
FABRIZIO. Itt vagyok. 
MIRANDOLINA. Tudja, hogy Ripafratta lovag szerelmet 

va.Thtt nekem. 
FABRIZIO. Hogyne, én már régen észrevettem, hogy 

szerelmes. 
MIRANDOLINA. Úgy? Észrevette? Megnondom Őszinténs 

én sohasem tapasztaltam. 
FABRIZIO, ő, szegényke, mily gyanútlan! Nem vette 



észre! Iiem látta vasalás közben, mily fintorokat 
vágott kegyed felé? Nem látta, hogy féltékenyke-
dett rám? 

MIRANDOLINA. Én semmiben sem alattomoskodom, tehát 
mindent közömbösen veszek tudomásul. Elég az hoz-
zá, hogy maga, Fabrizio, most bizonyos dolgokat 
kimondott előttem és én ebbe belepirultam. 

FABRIZIO. Látja: ennek az az oka, hogy apátlan-
anyátlan magányos fiatal lány, nincs senkije. Ha 
asszony volna, mindez nem történhetne meg. 

MIRANDOLINAo Úgy van, ertem, helyesen mondja. El is 
határoztam, hogy férjhez megyek. 

FABRIZIO®  Gondoljon az édesapjára. 
MIRANDOLINA. Igen, gondolok rá. 

1 5 . j e 1 e n e t 
Előbbiek, Lovag kint 

LOVAG /megint kopogtat az előbbi ajtón/. 
MIRANDOLINA /Fabrizióhoz halkan/. Kopogtatnak. 
FABRIZIO /hangosan az ajtó felé/. Ki kopog? 
LOVAG /kívülről/. Nyissa ki! 
MIRANDOLINA /Fabrizióhoz halkan/. A lovag. 
FABRIZIO /közelebb jön, hogy kinyissa az ajtót, 

halkan/. Mit akar? 
MIRANDOLINA. Várjon, én előbb elmegyek. 
FABRIZIO. Mitől fél? 
MIRANDOLINA. Kedves Fabrizio, nem tudom, féltem a 

jo híremet. /El.,/ 
FABRIZIO. Ne törődjön semmivel, ón megvédelmezem. 
LOVAG /kívülről/. Nyissa ki, mert különben esküszöm... 
FABRIZIO. Mit parancsol, uram? Miféle ordítozás ez? 

Tiszteséges fogadóban nem szokás így viselked-
ni! 

LOVAG /hallani, hogy feszegeti az ajtót/« Nyisd ki 
ezt az ajtót! 

FABRIZIO. De a kutyateremtésit, nem szeretnék pórul 
járni. Emberek, van ott valaki? Hé,nincs ott senki? 



1 6 . j e l e n e t 
Előbbiek, Őrgróf, Gróf, a középső 
ajtón jön 

GRÓF /az ajtóban/o Mi történt? 
ŐRGRÓF /az ajtóban/« Miféle ordítozás ez? 
FABRIZIO Aal kan, hogy a lovag meg ne hallja/. Ké-

rem, uraim, Ripafratta lovag be akarja törni az 
ajtót. 

LOVAG /kívülrol/« Nyisd ki, különben betöröm. 
ŐRGRÓF /a grófhoz/. Hát ez csakugyan megörült? Men-

jünk innen« 
•GRÓF /Fabrizióhoz/o Nyissa ki neki« Úgyis éppen be-

szélni akarok a fejével« 
FABRIZIO« Én kinyitom, de könyörgök««« 
GRÓF« Ne féljen semmit« Itt vagyunk mi! 
ŐRGRÓF /félre/« Ha csak valamicskét is észreveszek, 

én elillanok« 
/Fabrizio kinyitja az ajtót, a lovag bejön«/ 

LOVAG« A teremtésit! Hol van? 
FABRIZIO« Kit keres, uram? 
LOVAG« Hol van Mirandolina? 
FABRIZIO« Én nem tudom« 
ŐRGRÓF« Mirandolinával van megakadva? Akkor nincs 

baj. 
LOVAG« Ó, a gonosz! De én megtalálom! Aifelé indul 

és észreveszi a grofot és az orgrofot./ 
GRÓF /a lovaghoz/« Kivel van baja? 
ŐRGRÓF /a lovaghoz/« Lovag űr, mi barátságot kö-

töttünk. 
LOVAG /félre/« Jaj nekem! A világ minden kincséért 

se szeretném, ha a felsülésem kiderülne« 
FABRIZIO« Mit kíván, uram, a kisasszonytól? 
LOVAG« Neked nem tartozom számadással. Ha parancso-

lok valamit, azt akarom, hogy kiszolgáljanak. 
Ezért költöm a pénzemet, és a kisasszonyodat 
ezért felelősségre vonom, esküszöm. 



FABRIZIO. Uraságod azért költi a pénzét, hogy meg-
engedett és tisztességes dolgokban kiszolgálják; 
de már bocsásson meg nekem, semmiképpen sincs jo-
ga olyasmit követelni, hogy egy tiszteletremél-
tó hölgy... 

LOVAG. Mit mondtál? Mit tudsz te? Ne avatkozz az én 
dolgaimba. Én tudom, mit parancsoltam a nőnek. 

FABRIZIO. Azt parancsolta neki, hogy menjen a ke-
gyed szobájába. 

LOVAG. Takarodj innen, gazfickó, mert kettéhasítom 
a fejedet! 

FABRIZIO. Kikérem magamnak. 
ŐRGRÓF. Csönd! 
GRŐF /Fabrizióhoz/o Takarodj innen! Mars ki! 
FABRIZIO /izgatottan/o Annyit mondok, uram.e» 
ŐRGRŐF. Kifelé! 
GRŐF. Kifelé! /Kikergetik./ 
FABRIZIO /félre/. A kutyater ;mtésit! Hej, ha most a 

képükre mászhatnék! /El. 

17. j e l e n e t 
Lovag, őrgróf, Gróf 

LOVAG /félre/o ő, a gonosz! ï j  megvárakoztatni en-
gem a szobámbano 

ŐRGRŐF /a grófhoz halkan/. Mi az ördög leli ezt? 
GRŐF /halkan/. Nem látja? Szerelmes Mirandolinába. 
LOVAG /félre/. És bezárkózik Fabrizióval? És házas-

ságról beszél vele? 
GRŐF /félre/, ütött az ora, hogy megbosszuljam ma-

gam» /Hangosan»/ Lovag úr, nem illik nevetnie 
mások gyarlóságain, ha valakinek olyan törékeny 
a szíve, mint kegyednek. 

LOVAG. Mire érti ezt? 
GRŐF. Tudom, mi az oka a kegyed izgatottságának 
LOVAG /az orgrófhoz, ingerülten/. Tudja kegyed,hogy 

miről beszél? 



ŐRGRŐF®  Barátom, én nem tudok semmit» 
GRŐFo Kegyedről beszéltem: mert azzal az ürüggyel, 

hogy gyűlöli a nőket, megpróbálta elrabolni tő-
lem Mirandolina szívét, amelyet már meghódítot-
tam o 

LOVAG /az orgrófhoz ingerülten/o Én? • 
ŐRGRŐFo Én nem nyilatkozom® 
GRÓF® Forduljon csak felém, nekem feleljen® Talán 

szégyelli magát a nemtelen viselkedése miatt? 
LOVAGo  Szégyellem magam, hogy tovább is hallgatom 

kegyedet és nem vágom az arcába, hogy hazudik« 
GRŐFo  Hazugnak nevez? Engem? 
ŐRGRŐF /félre/o  A helyzet egyre jobban elmérgese-

dik. 
LOVAGo Milyen alapon meri ezt állítani?0o * /Az or-

grófhoz dühösen®/ A gróf nem tudja, mit beszélő 
ŐRGRŐFo  De én nem akarok belekeveredni0 
GRŐFo  Kegyed hazug! 
ŐRGRŐFo En megyekő /Távozni akar®/ 
LOVAG® Maradjon itt® /Erővel visszatartja®/ 
GRŐFo Én ezért elégtételt követelekooo 
LOVAG® Rendben van, adok elégtételt0•o /Az orgrof-

hozó/ Kérem a kardját® 
ŐRGRŐFo  Ugyan, még mit nem! Csillapodjanak mind a 

ketteno Kedves gróf, mit érdekli kegyedet, hogy 
a lovag szerelmes Mirandolinába?•.o 

LOVAG® Hogy én szerelmes vagyok? Nem igaz! Hazudik, 
aki ezt állítja® 

ŐRGRŐFo  Hazudik? Csakhogy ez a hazugság nem tőlem 
származiko Nem én állítom® 

LOVAGo Hanem ki? 
GRŐFo Én állítom és fenntartom® És nem félek kegyed-

tói 0 
LOVAG /az örgrófhoz/o Kérem a kardját® 
ŐRGRŐF®  Mondom, hogy nem adom® 
LOVAGo  Kegyed is ellenségem? 
ŐRGRÓF® Én mindenkinek barátja vagyok® 
GRÓF® Ez gyalázatos viselkedés. 



LOVAG. Hah, esküszöm az égre... /Elkapja az őrgróf 
kardját, amely a hüvelyével együtt a kezében ma-
rad./ 

ŐRGRÓF /a lovaghoz/. Ne feledkezzék meg a köteles 
tiszteletről irántam. 

LOVAG /az őrgrófhoz/. Ha úgy érzi, hogy megsértettem, 
kegyednek is elégtételt ádok! 

ŐRGRÓF. Ejnye, kegyed túlságosan hevesi /Elszontyo-
lodva, félre./ Sajnálom... 

GRŐF /vívóállásban/o Elégtételt követelek. 
LOVAG /ki akarja húzni a kardot a hüvelyből, de nem 

sikerül/ Megadom. 
ŐRGRÓF. Az a kard nem ismeri kegyedet... 
LOVAG, ő, az átkozott! /Erőnek erejével ki akarja 

húzni./ 
ŐRGRÓF. Lovag úr, nem fog sikerülni... 
GRÓF. Fogytán a türelmem. 
LOVAG. No végre! /Kihúzza a kardot, s akkor látja, 

hogy csak félpenge./ Mi ez? 
ŐRGRÓF. Eltörte a kardomat. 
LOVAG. Hol a másik fele? A hüvelyben nem maradt sem-

mi... 
ŐRGRÓF. Igaz, úgy van., a legutóbbi párbajban eltör-

tem. Megfeledkeztem róla. 
LOVAG /a grófhoz/. Adjon időt rá, hogy kardot sze-

rezzek. 
GRÓF. Esküszöm az égre, nem szökik meg a kardom elől! 
LOVAG. Mit? Hogy megszököm? Ki merek én állni kegyed 

ellen akár ezzel a félpengével is. 
ŐRGRÓF. Spanyol penge, nem fél. 
GRÓF. No csak ne hencegjen annyira, Handabanda űr. 
LOVAG /támadásra indul a grof ellen/. Igenis, ezzel 

a félpengével! 
GRÓF /védőállásban/o Vissza! 

18. j e l e n e t 
Előbbiek, Mirandolina, Fabrizio 



FABRIZIO, Állk! Állj! Uraim! 
MLBANDOLINA. Állj! Uraim, állj! 
LOVAG /megpillantja Mirandolinát, félre/. Ah, az 

átkozott. 
MI BANDOLINA. Jaj, nekem! Párbajoznak! 
ÖRGHŐF. Látja? Kegyed az oka. 
MIRANDOLINA. Hogyhogy én vagyok az oka? 
GRŐF. Itt van ni, a lovag ur. Szerelmes kegyedbe. 
LOVAG, én szerelmes? Nem igaz! Hazudik! 
MIRANDGUNA. A lovag úr szerelmes belém? ő nem, gróf 

ur$ kegyed téved. Határozottan állíthatom, hogy 
kegyed alaposan téved. 

GRÓF. Ugyan, akárhogy is, de összecimboráltak... 
ÖRGRŐFo Mindenki tudja, mindenki látja..• 
LOVAG /ingerülten az orgrófhoz/. Mit tudnak? Mit 

látnak? 
ÖRGRŐFo én csak azt mondtam, hogy ha igaz, mindenki 

tudja.o o ha nem igaz, senki sem látja. 
MIRANDOLINA. Hogy a lovag úr szerelmes belém? Ő ta-

gadja és azzal s hogy a jelenlétemben tagadja, 
megbánt, megaláz és igazolja a maga állhatatos-
ságát és az én gyengeségemet. Megvallom az iga-
zat? ha sikerült volna elérnem, hogy belém sze-
ressen, úgy érezném, hogy az elképzelhető legna-
gyobb hőstettet hajtottam végre. Reménytelen vál-
lalkozás elcsavarni a fejét oly férfiúnak, aki 
látni se akarja a nőket, megveti és utálja vala-
mennyit. Uraim, én becsületes és őszinte lány 
vagyok? ha már beszélnem kell, beszélek és nem 
tudom véka alá rejteni az igazságot« Megpróbáltam 
mindent, hogy a lovag úr belém szeressen, de ku-
darcot vallottam. /A lovaghoz./ így van, uram? 
Megtettem mindent, mindent és nem értem el sem-
mit. 

LOVAG /félre/. Ah, eláll a szavam. 
GRŐF /Mirandolinához/o Látja? Zavarban van. 
ÖRGRŐF Aíirandolinához/. Nincs bátorsága ellentmon-

dani. 



LOVAG /az orgrófhoz mérgesen/» Kegyed nem tudja, 
mit beszél. 

ŐRGRÓF /a lovaghoz szelíden/. Es kegyed mindig be-
lémkot. 

MIRANDOUNA. ő, a lovag úr nem esik szerelembe. Is-
meri a dörgést. Ismeri a nok huncutságát, nem 
hisz a szavaiknak, nem ugrik be a könnyeiknek, 
az ájulásaikon meg csak nevet. 

LOVAG. Vagyis a nok könnyei mind hamisak és hazugok 
az ájulásaik? 

MIRANDOUNA. Hogyhogy? Nem tudja, vagy csak úgy 
tesz, mintha non tudná? 

LOVAG. Esküszöm az égre, az ilyen képmutató megérde-
melné, hogy szíven szúrják. 

MIRANDOUNA. Lovag úr, ne heveskedjék, mert ezek 
az urak még csakugyan azt hiszik majd, hogy sze-
relmes. 

GRÓF. Igenis, szerelmes, és nem is tudja titkolni. 
ŐRGRÓF. Lerí az arcáról. 
LOVAG /az orgrofhoz mérgesen/° Nem, nem vagyok. 
ÖRGRŐFo És mindig velem van megakadva. 
MIRANDOLINAo Nem, uram, nem szerelmes. Ezt állítom, 

fenntartom és hajlandó vagyok bebizonyítani. 
LOVAG /félre/. Nem bírom tovább. /Hangosan./ Gróf 

úr, majd máskor állunk ki, amikor lesz kardom. 
Aldobja az őrgróf félpengéjét«,/ 

ŐRGRÓF. Hohó. a markolat is pénzbe kerül! 
MIRANDOUNA. Megálljon csak, lovag úr, itt a kegyed 

becsületéről van szó. Ezek az urak azt hiszikc 
hogy kegyed szerelmes. Fel kell világosítani okét. 

LOVAG. Nem kell felvilágosítani. 
MIRANDOUNA. Ah igen, uram. Várjon csak egy pilla-

natig. 
LOVAG /félre/. Vajon mit forral? 
MIRANDOUNA. A szerelemnek legbiztosabb jele a fél-

tékenység és aki nem féltékeny, bizonyosan nem 
is szerelmes. Ha a lovag úr szeretne engem, nem 
bírná elviselni, hogy én me.sé legyek, de ő el 



fogja viselni és majd meglátják.•• 
LOVAGo Kié akar lenni kegyed? 
ÍŰRANDOLINA® Azé, akinek szánt az apám® 
FABRIZIO Aíirandolinához/o Talán rólam beszél? 
MIRANDOLINAo Igen, kedves Fabrizio, itt, e lovagok 

jelenlétében kezemet nyújtom magának, mint vőle-
gényemnek« 

LOVAG /dúl-fúl mérgében, félre/® Ajaj! Ennek? Ezt 
nem tűrhetem! 

GRÓF /félre/® Ha hozzá megy Fabriziohoz, akkor nem 
szereti a lovagot® /Hangosan®/ Helyes, csak háza-
sodjanak össze, háromszáz scudo nászajándékot 
ígérek® 

ŐRGRŐFo Mirandolina, jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok® Tartsák meg az eljegyzést most rögtön 
és én azonnal tizenkét zecchinot adok® 

MIRANDOLINAo Köszönöm, uraim, nem kérek nászajándé-
kot® Én szegény lány vagyok, se nem bájos, se nem 
szellemes, nem vagyok jo arra, hogy előkelő sze-
mélyiségek belém szeressenek® De Fabrizio szeret 
engem és ezért én most rögtön, a kegyetek jelen-
létében  el jegyzem magam vele® 

LOVAG®  Jól van., gonosz, csak jegyezd el magad avval, 
akivel akarod® Tudom, hogy megcsaltál: tudom, 
hogy ujjongsz magadban, mert megaláztál és látom, 
hogy meddig akarod feszíteni a türelmemet® Meg-
érdemelnéd, hogy alattomos mesterkedésedért tort 
döfjek kebledbe? megérdemelnéd, hogy kitépjen 
a szívedet és elrettentő géldaképp felmutassam 
a mézes-mázos hízelkedő nokn.ek, a képmutató, ha-
mis nőknek® De ezzel kétszeresen lealacsonyíta-
nám magamat® Menekülök a szemed elől, megátkozom 
hízelkedéseidet, könnyeidet, alakoskodásodat® 
Megtanítottál rá, mily végzetes hatalma van raj-
tunk a női nemnek és a te jóvoltodből a saját 
káromon tanultam meg, hogy nem elég csak megvet-
ni a not ahhoz, hogy legyőzzük, hanem a legoko-
sabb messzire elkerülni® /El®/ 



19. j e l e n e t 
Mirandolina, Gróf, őrgróf, Fabrizio 

GRÓF. No most mondja, hogy nem szerelmes. 
ŐRGRÓF. Ha még egyszer meghazudtol, párbajra hívom, 

becsületszavamra! 
MIRANDOLINA. Csönd, uraim, csönd. Elment és ha nem 

jön vissza, és ha ezzel megúszom a dolgot, sze-
rencsésnek mondhatom magamat. Szegény szerencsét-
len, túlságosan is sikerült magamba bolondítanom 
és ezzel csúnya kockázatot vállaltam. Hallani se 
akarok többé ilyesmiről! Fabrizio, kedves, gyere 
ide, add a kezed. 

FABRIZIO. A kezemet? Csak lassan, kisasszony! Ke-
gyednek az a szorakozása, hogy ilyen fogásokkal 
magába bolondítja a férfiakat és azt hiszi, hogy 
én hajlandó vagyok elvenni? 

MIRANDOLINA. Ugyan, bolond! Csak tréfa volt az egész, 
szeszély, dacoskodás. Magányos lány voltam, nem 
volt senkim, aki irányítson. Ha férjhez megyek, 
már tudom, mit kell tennem. 

FABRIZIO. No és mit fog tenni? 

Utolsó jelenet 
Előbbiek, El so szolga 

1.SZOLGA. Jöttem elköszönni kegyedtől, mielőtt el-
utaznánk. 

MIRANDOLINA. Elutaznak? 
1.SZOLGA. Igen. Gazdám a postaállomásra ment befo-

gatni, Megvár engem a poggyásszal és azután me-
gyünk Livornóba. 

MIRANDOLINA. Ne haragudjék, hogy még nem adtam.. » 
1.SZ0LGA. Nem maradhatok. Mindent köszönök és aján-

lom magamat. /fel./ 
MIRANDOLINA. Hála az égnek, elutazott. Azért van 

egy kis lelkiismeretfurdal ásom : bizonyoséul nem 



szívesen utazott el. Soha többé ilyen tréfát nem 
kockáztatok meg. 

GRÓF. Mirandolina, akár lány marad, akár férjhez 
megy, én kegyedhez mindig ugyanaz maradok 

ÖRGRŐFo Az én pártfogásomra mindig számíthat. 
MIRANDOLINA. Uraim, most hogy férjhez megyek,nincs 

már szükségem sem pártfogokra, sem epedő szerel-
mesekre, sem ajándékokra. Eddig csak szórakoz-
tam, és rosszul tettem, és túlságosan vakmerő 
voltam, de többé meg nem teszem. íme, itt a jö-
vendőbeli férjem. 

FABRIZIO. De csak lassan, kisasszony... 
MIRANDOLINA. Miért lassan? Mi történt? Talán van 

valami akadály? Ugyan, adja ide a kezét. 
FABRIZIO. Szeretném, ha előbb megkötnék a házassági 

szerződést. 
MIRANDOLINA. Miféle szerződést? A szerződés mind-

össze ennyis vagy ideadod a kezed, vagy menj 
vissza a faludba. 

FABRIZIOo Én kezet adok... de aztán... 
MIRANDOLINA. De aztán, kedvesem, egészen a tied 

vagyok Ne kételkedjél bennem, mindig szeretni 
foglak, te leszel az én egész életem. 

FABRIZIO /odanyújtja a kezét/. Itt a kezem, drágám, 
megadom magam. 

MIRANDOLINA /fé'lre/. Ezt is nyélbeütöttem. 
GRŐF. Mirandolina, kegyed nagyszerű lány; olyan 

ügyes, hogy mindenre ráveszi a férfiakat, ami-
re csak akarja® 

ŐRGRÓF. Annyi bizonyos, hogy a modora ellenállha-
tatlan® 

MIRANDOLINA. Ha csakugyan reménykedhetem uraságtok 
jóindulatában, akkor volna egy utolsó kérésem. 

GRŐF. Csak mondja. 
ŐRGRŐF. Beszéljen. 
FABRIZIO /félre/. Ugyan mit fog kérni? 
MIRANDOLINA. Kérem, kegyeskedjenek más fogadoba 

költözni®  /  



FABRIZIO /félre/o Nagyon helyes! Most már látom, 
hogy szeret. 

GRÓF» Igenj megértem kegyedet és megdicsérem» Elköl-
tözöm y de legyen meggyőződve rola, hogy mindig 
nagyra becsülöm, akárhol leszek. 

ŐRGRÓF» Mondja csak, nem vesztett el kegyed egy kis 
aranyp alac kot? 

MIRANDOLINAo Dehogynem9  uranio  
ŐRGRÓFo íme, itt van» ín megtaláltam és visszaadom 

kegyednek» A kegyed kívánsága szerint elköltözöm» 
de bárhova kerülÖk? csak nyugodtan vegye igénybe 
pártfogásomat » 

MIRANDOLINAo Ezek a nyilatkozatok;, az illendőség és 
a tisztesség határain belüls mindig kedvesek ma-
radnak nekem» Megváltozik családi állapotom», meg 
akarom változtatni a magatartásomat is» Kegyetek 
pedig g uraim 5, használják fel szívük nyugalma és 
biztonsága érdekében mindazt» aminek tanúi voltak» 
És ha olyan helyzetbe kerülnének, hogy ninas más 
választásuk,, mint hogy vagy beadják a derekukat, 
vagy beletörik a derekukg gondoljanak azokra a 
huncut mokákr*a,, amelyeket itt éltek végig és ne 
feledkezzenek meg a fogados-kisasszonyrol» 

V é g e 

\ 
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