
PASQUILLUS. CANTIO APOLOGICA. 

Gróf Bethlen Pál, Besztercze-Naszódmegye főispánja, a ki a 
XV. századból fenmaradt »beszterczei szószedet« felfedeztetéséről 
értesítette az Akadémiát s alkalmat nyújtott Finály Henriknek, 
hogy ama nevezetes nyelvemléket tanulmány tárgyává tehesse s 
az Akadémia útján kiadhassa: a nemzeti nyelv s irodalomtörténet 
iránt érzett komoly érdeklődésének újabb bizonyságául, az alább 
közölt XVII. századi verseket küldötte be az Akadémia főtitkárá
hoz. Örömmel vettük át közlés végett s meg vagyunk győződve, 
hogy nemcsak nyelvi s irodalomtörténeti, hanem történeti szem
pontból is nmeimet érdemlőnek fogják találni olvasóink, dr. Ber-
gernek, a szószedet szerencsés felfedezőjének ezen újabb leletét. 

Áll pedig ez egy levélformán összehajtott s annak idejében 
le is pecsételt egész ív papírból, melynek külső czíme a követ
kező : Ad manus Viri R. et Clarissimi Dni Georgii Hendelss 
Pastorts"Ecclae Bistriciensis. Bistricmm. A leragasztott oldalon 
más kéztől ez olvasható : Pasquillae ad Principem Georg. Rakozi 
suosque Consiliarios directae. 1635. — A szétnyitott egész ív 
belső részét, a keresztbe fordított íven két columnában írva, a 
Pasquilltis foglalja el. A Cantio apologica az ívrét hajtott papir 
élsŐ lapját tölti be. míg a hátulsó lap a borítékot helyettesíti. Az 
1635. évszámot mutató jegyzet kivételével az egész, a czimzéssel 
együtt egy kéz írása. 

A levél küldője nem jegyezte fel a maga nevét, különben ő 
csak leírója, nem pedig szerzője a két versnek. 

A Pasquillus nem ismeretlen. Öt sorral bővebb s több helyen 
eltérő szövegét olvasni lehet Kraus Chronikájában, Fabritius Ká
rolytól kiadva a Fontes Rerum Austriacarum I. osztály III. kötet 
94. s kov. lapjain. Kraus, segesvári jegyző azt írja róla az 1630. 
évre, hogy ő épen Kassán volt, mikor ott Zólyomi Dávid ezt sok 
példányban szétszóratte, ő pedig szórúl szóra bejegyezte krónika-
iába. — 1631-ben más valaki már a Csáki István nevében készült 
Apológiával együtt írta le s küldötte meg a beszterczei papnak, kitől 
az a megyei levéltárba került, Abból, hogy Prépostvári Zsigmond 
nevében is ugyancsak 1631-ben az böjtnek második hetében készült 
hasonló Cantio Apologica, melyet csonkán az országos levéltár-
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ban talált meg s a Tört. Tár 1888. évfolyama 270. s köv. lap
jain tett közzé Pettkó Béla, — azt lehet gyanítani, hogy a kigú
nyoltak közül többek nevében is írtak ily válaszokat, mint a hogy 
Prépostvári nevében, az ő birtokán Beiteken szerzetté azt, patró
nusa érdekében, valaki az ottani pennaforgatók közül. — Ezzel 
egyszerre (u. o. 273. 1.) közli Komáromy András, az Apafi udva
ráról, mondhatni amannak formájára készült pasquillust, mely azon
ban több strófát szán Apafinak s külön Apáiménak, míg az udvari 
nép leginkább két, némelyik közűlök csak egy strófában kapja ki 
a magáét. 

Bethlen Gábor, főbb embereivel együtt, szintén részesült ily 
megtiszteltetésben. Az 1621-ben készült gúny vers a b. Révay 
család styavnyicskai levéltárában maradt fenn, honnan Szilágyi 
Sándor adta ki a Századok 1875. évfolyama 382. s köv. lapjain. 
Szilágyi tájékozó bevezetése végén közli Lifranovith Gáspár kisérő 
levelét is, melylyel az, Révai Ferencz túróczi főispánnak küldötte 
meg a verset. Jó barátok egymásnak, szolgálatbeliek uroknak siet
tek mint újdonsággal kedveskedni az ilyen néha csak pletyka
pótlékszerű versekkel. 

így küldhette meg valaki ugyancsak I. Rákóczy Györgynek 
-a róla szóló másik pasquillust, melyet a vörös vári levéltárban talált 
meg s a Századok 1871. évfolyamában közölt Thaly Kálmán. Ez 
1644 körűi irathatott s Confessio Rakocziana czímet visel. Az egész, 
Rákóczy és Gelei Katona István közt versekben folyó párbeszéd1, 
melyben Rákóczy a neki tulajdonított bűnöket gyónja meg,Gelei pedig 
poenitentiát szab reá s végül absolválja. Szintén a vörösvári Rákó
czy levéltárból közli Thaly, amazzal egyszerre, a Barcsay Ákos 
által II. Rákóczy György ellen írt nem verses pasquillust. 

Politikai vagy vallásos pártérdek, sokszor mindkettő együtt
véve szülte e gúnyiratokat s igyekezett is terjeszteni vagy nyíltan, 
mint Zólyomi Dávid tette Kassán, vagy levél útján, a hogyan 
jutottak ezek Révai és Hendelss kezéhez. 

A több, kevesebb szellemmel s durvasággal írott versek bot
rányszámban mentek s kapósak voltak. Egyik védekezési mód, 
mint látjuk, az apológia írás volt ezek ellen. A milyen a jó nap, 
•olyan a fogadj Isten. A másik mód az üldözés, megsemmisítés, 
ezért maradt meg belőlük oly kevés. 

A XVII. századi politikai s hitvitázó mozgalmak táplálták az 
irodalomnak ezt a részét. A XVI. század sem mondható e tekin
tetben meddőnek, mert ha a meglevő könyvek s iratok inkább a 
vallásos villongások szolgálatára állottak is elő, az a szókincs s 
nyelvhasználat, a mely hitvitázóinknak rendelkezésére állott, a 
hegedősök csúfondáros nyelvével atyafias. Ha nyomasztóbb volt 
is a politika levegője, a szó fegyverét nem fogta a rozsda s ha 
ezt a papi csuha szabdalásától a papi tekintély sem tartotta visz-
rsza, olykor-olykor bizonyosan a háti bőrt, kaczagányt is borot
válta, ha egyebekét nem, legalább a papok barátjaiét. 
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A római vargának Pasquino-nak, híre is alig juthatott még 
eí hozzánk, mikor Tordai Pál hunyadi esperest, gyulafehérvári 
kanonok és püspöki helyettes 1529. február l-én mindazokat, a 
kik a papok ellen günyiratokat s gúnyverseket szerzettek, törvény
széke elé idézi. (Tört. Tár, 1890. 348. I.) Ez az évszám elég 
korai időt jelez arra nézve, hogy a törvénybe idézett gúnyvers 
szerzőket, legalább feltétlenül, ne hozzuk összeköttetésbe a deren
geni kezdő reformáczióval: másfelől azonban ennek lehetőségét 
szintén meg kell engednünk. Ha csak egy maradt volna is ránk 
azokból a gúnyiratokból s versekből, határozottabban nyilatkoz
hatnánk felölök. Csak a híre maradt fen 1561-ből annak a gúny
versnek is, a melyet Huszár Gál reformátor ellen szerzettek s Kas
sán Misley prépost vacsoráján olvasott először Pesthy Jánosnak a 
bátyja. Kassay Hegedűs Sebestyént gyanúsították a szerzőséggel 
s a kassai tanács erősen szedte a tanúvallomásokat, a melyek 
közül azonban az ismeretesek mind Hegedűs Sebestyén javára 
szólnak. Az egyik tanúhoz intézett kérdésre adott feleletből kitet
szik, hogy ez a vers sem csupán az eretnek Gall paprull szólt* 
hanem Nyitray Benedek s több személy neve is előfordult benne* 
(ifj. Kemény Lajos közlése a Figyelő XXL k. 327—331. I.) a 
kiknek s köztök az énekszerző Pap Benedeknek (R. M. Költ. Tára, 
VI. 239. I.) nyilatkozatából az is látszik, hogy ez a pasquillus-
sem csupán vallási, hanem egyszersmind politikai érdeknek is szol
gált. (Irodtört. Közi. L 40. I.) 

A XVIII. s XIX. század sem tért le a hagyományos útról 
A közélet mozgalmasabb napjai, a restauratiók, követválasztások 
s hasonló alkalmak mindig mégszólaltatták a kortes hangú parlagi-
múzsákat ; az országgyűléseknek is előkerült a maguk Pasquino-ja,. 
a ki, vagy a megyei kortes tanyák elvirított bógáncskóróiról tartó
zott egy-egy koszorúra valót, vagy saját ugarján felverődött irin
góból, igliczéből kötött olyan amilyen bokrétát. Ezekből Abaft 
Lajos közölt egy nyalábbal a Figyelő XIV—XV. kötetében. A 
múlt század 90-es évei irodalmából pedig ide tartozó latin s 
magyar verseket Imre Lajos tett közzé e folyóirat IV. folyamában. 
Néha a legsilányabb kötésben is találkozik, a mi különbnek mond
ható a többinél, néha nagyobbra termett tehetség is »próbál han-
czúzni a parnassuson mezítláb« : azonban az Parnassusnak ezen a 
lejtőjén csak a Mátyási József-szabású poétákat szokta illetni a 
babérlevél. (Lásd a b. Fekete mellett írt replikáit Semminél több 
valami-je II. kötetében.) A Mondolat-per dombja környékén is sűrűn 
találhatók olyan nyomok, a melyekből csak kiadhatatlan nadragu
lya bokrok sarjadzottak. 

A pasquillus-költő legtöbbnyire parasita. A pasquillus. a köl
tői flórának ugyanahhoz az osztályához tartozik s élete, viszony
lagos értéke attól függ, mily tartósságú a törzsök, a melyhez 
tapad, kapaszkodik. Nemzeti történetünknek kisebb nagyobb alak
jait szövi-fonja körűi az, a melyet itt közlünk. Igaz mondásai* 
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ráfogásai, tények s talányokként tűnhetnek fel, melyeket igazol,, 
gyaníthat vagy megczáfol a történet. Költői belső becsének, ha ilyenről 
szólni lehet, saját korának ízlésében volt meg a maga fokmérője: 
a mi annál értékesebb, a nyelv sajátságai; ezek mindkét darab
ban akkor is érdekelni fognak bennünket, mikor a történetírás az 
igazat a hamisból is kivonva, végezni fog velők. 

A pasquillus szerzőjére vonatkozólag ezt jegyzi meg Kraus r 
Author fuisse fertur Joannes Laskai. 

Bethlen István 1636-ban, I. Rákóczy Györgygyei folytatott 
versengése közben Laskai Jánost küldte ágensül a portára. 
Az ennek adott instructiót Vass József közli az Uj M. Múzeum 
1856. I. 511. lapján. Erről a Laskai Jánosról azt írja Szalárdi, 
(III. 7. r.): »Bethlen István Laskai János nevű becsületes jó ifjú' 
ember, értelmes, elmés és szép tudományú szolgáját, melynél arra 
alkalmatosabb szolgája nem is vala Pálóczi Jánoson kívül, ki már 
megélemettyebb s nagyobb experientiával is bírván, hogy maga is 
minden dolgaiban annak tanácsával élne, maga mellől nem akarja 
vala távol bocsátani. És így a csauzzal Laskai János nagy pos
tán portára besietvén, mindaddig ágense lőn urának, még a dolog 
fegyver és békesség által eligazodott vala«, — azaz 1636. decz. 
4-ig, a mikor Rákóczy és Bethlen Szászvároson egyezségre lép
tek. (Új M. Múz. 1856. I. 245. I.) Szalárdi azt is megemlíti róla, 
hogy valamint az egyezség megkötése után Bethlen István nagy 
kerülő úton ment vala Ecsedbe: azonképen »Laskai János is, noha 
salvus conductust adatott volt neki a fejedelem portábul Erdélyre 
való kijövetelére, de nem bátorkodván arra, Moldvára, és a ször
nyű havasokon által Mármarosra került volt ki. (III. k. végén.}-
Irodalmi munkássága csak ezután kezdődik s a mit Benkő József 
függő kérdésnek hagyott, hogy melyik Laskai János írta, Erdély
országának szerencsés és szerencsétlen viszontagságait 1588— 
1622-ig? (Uj M Múz. 1853. I. 222: l.) arra azt felelhetjük, hogy 
ez lehetett, mivel a kolozsvári schola ily nevű rectora Szeben" 
alatt esett el 1599. okt. 28-án. (Tört. Tár 1881. 489. I. 1893. 
121. I.) 

Bod P. azt írja róla, hogy »ment Németországba tanúim-
elsőben 1629-dik esztendőben, de annakutána egynehányszor valami 
nagy Uri emberek gyermekeikkel. Lett volt az ecsedi ekklesiában 
gróf Bethlen István úrnak papja. Bocsátott világ eleibe könyveket 
stb.« Az ecsedi egyház papjainak legközelebb (Debreczeni Prot.. 
Lap. 1896. 39. sz.) közzétett névsorában 1629—1646-ig hézag 
van s nem említtetik Laskai neve. 1636-ban, épen az alatt, mikor 
Bethlen István sajátkezű feljegyzései szerint Laskai János a portán 
járt (Tört. Tár 1884. 305. I.), Pap János ecsedi papot Bor
nemisza János tartotta fogságban, kivel Bethlen Péter, a pap sza
badon bocsátása érdekében több levelet váltott. (Tört, Túr 1884. 
315. I. — 1885. 592., 595., 736. I.) 

Bod Péter Laskai Jánosnak csak munkáit sorolja fel s a mit. 
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fentebbi idézetünk szerint róla mond, azt egyik fordított műve ajánló 
leveléből meríti. Laskai ugyanis 1641-ben adta ki Bártfán, A polgári 
társaságnak tudományáról czímű, Justus Lipsius után fordított művét 
s Madarász György eperjesi polgárhoz intézett ajánló levelében 
azt írja, hogy: »de e munkám ajánlásának másik oka kegyelmed-
tül én hozzám vagyon. Mert 1629. esztendőtűi fogva, meg nem 
tudnám számlálni, .mennyi jó akaratját vettem kegyelmednek. Neve
zet szerint a németországra való kétszeri utamat nagy emberség
gel segítette kegyelmed Baraszlóig. Annakutánna sok alá s fel
való jövésemben menésemben valamikor kívántatott, becsületes 
gazdálkodással volt Eperjesi házánál stb.« Ennek megfeleloleg 
Joannes Lascovius, a leydeni egyetemre mint Theologia hallgató 
1629. augusztus 23-án be is iratkozott, a mint az egyetemi anya
könyv mutatja 24 éves korában. 

Laskai semmit sem ír neve mellé. Minden művében pusztán 
Laskai Jánosnak írja magát s mindenik ajánló levele Nyír-Bátor
ban kel. Az 1644-ben megjelent s gróf Bethlen Istvánnak ajánlott 
Kittül szakadásnak tellyes megorvpsldäa-wk'Dedicatiójábao irja: 
»hogy mikor Ecsedben az elműlt Szent Mihály havának huszadik 
napján a reggeli predikatióról a várban menése közben, kezemben 
látta volna nagyságod e kis könyvecskét« — t. i. Vedelius művé
nek eredeti példányát, melyet azután magyarra fordított. Bod 
ebből következtethette azt hogy Laskai ecsedi pap volt, holott 
mint maga is pap, jól tudhatta, hogy templomba menő vagy tem
plomból prédikáczióról jövő pap kezében biblia szokott lenni. 

Szalárdi egy szóval sem emliti a papságot, csak jó ifjű em
bernek, értelmes, elmés és szép tudományú szolgának mondja 
Laskait. Ha ezekhez vesszük még azt, hogy Szilágyi Benjámin Ist
ván, a ki Laskainak utolsó s egyetlen példányban fennmaradt 
műve, a Jesus királysága elé latin distichonokat írt, a szerzőt 
Reverendissimus helyett Generosus ac clarissimus vir-nek czí-
mezi; egészen bizonyosnak tarthatjuk, hogy Laskai János nem 
volt ecsedi pap,, hanem az Öreg Bethlen István egyik deákja, a 
milyen másikul Pálóczi János van megnevezve. Ez utóbb említett 
műnek, mely gróf Bethlen Péternek van ajánlva, a Jóakaró 
Olvasóhoz intézett előszavában írja Laskai. hogy: »hét egész esz
tendeje, miólta e kis munkámnak írásában kezdettem fáradozni« 
•és hogy kötelessége szerint való , sok dolga között maradt vele 
annyira hátra. Papi kötelességek nem akadályozták volna őt 
ebben, hanem bizonyára az a sok alá s fel való jövés-menés, a 
mit Madarász Györgyhöz szóló ajánló levelében említ s a mi urá
nak egyéb politikai természetű megbízásaival együtt elég dolgot 
^.dott neki. 

Ily szolgálat és kötelességek teljesítése inkább hozhatta Las
kait abba a gyanúba, hogy ő a pasquillus szerzője, mint ha pré
dikátora lett volna Bethlen Istvánnak Ecsedben. Ha pedig mint 
prédikátor gyánúsíttatott volna szerzőséggel, akkor a Cantio Apo-
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logica' aligha érte volna be annyival, a mennyit a 7. sorban mond,, 
hogy Most lépett udvarban, a mi másfelől arra mutat, hogy Las-
kai 1630 vége felé állott a gubernátor szolgálatába, hihetően 
Németországból történt hazajövetele után azonnal. 

Különben ki is kereste volna máshol a szerzőt, mint Bethlen 
környezetében ? ha Összehasonlította azt a mi a versben a három 
Bethlenről van irva, azokkal a mik abban a többiekről mondat
nak. Még a legszelídebb, ha nem a legdicsérőbb strófa ezek után 
az, a mi Zólyomi Dávidról, Bethlen István vejéről mondatik; s 
mivel mint Kraus elbeszéléséből kitűnik, másnap mindjárt meg
tudták Kassán, hogy Zólyomi szórta vagy szóratta szét a pas-
quillus szövegét: nem csuda ha még határozottabbá vált a hiede
lem, hogy csak Bethlen emberétől kerülhetett ki ilyesmi. 

A Cantio Apologica versfőiből ez az értelem olvasható: 
Stephanns Chaki énekel. Ez az ének nem ügyetlen válasz arra 
a kemény orczázásra, a miben a pasquillus részesíti Csákit. Min
denre felel, semmit sem hallgat el, nem beszél egyébről, mind azt 
forgatja vissza, a mivel gyaláztatik. Mégis alig hihető, hogy maga 
Csáki István írta volna, ha tudtával, egyben másban utasítása sze
rint s helybehagyásával készült is az Apológia. Neki is lehetett 
arra termett embere, a mi neki vagy nem esett kezére, vagy a 
mit méltósága alatt valónak tartott. Olyformán gondolkozhatott s-
tehetett mint nem sokkal elébb Thurzó György, mikor Forgách 
Ferencz esztergomi érsek a zsolnai zsinat határozatai ellen, éles 
hangon tartott nyomtatványban tett óvást. 1610. május 25-én a 
Forgách által megtámadott evang. lelkészekhez intézett egy leve
let, melyből azok olvashatták, hogy mit válaszoljanak; június 
2-án pedig azt írja nejének: »Az prédikátorok és superintendensek 
felől mit íratott legyen az Vöröss pap, régen híremmel volt, mert 
az nyomtatott rágalmazó irását is megküldték volt. Igen nehéz az 
békának az dér és ördögnek az temjény, de válasza leszen, gon
dom vagyon reá. Arra való az eb, hogy ugasson.« (Levelei nejé
hez II. k. 258. I.) 

A mi a versfőkből olvasható mondatot illeti, abból nem min
dig lehet bizonyosat tudni. lm a pasquillus szerzője azt mondja i 

Akarnád jól tudom ki vagyok érteni 
Az versekben vagyon, ha meg tudnád lelni. — 

és a versfőkben semmi sincs. Más versszerző is tett hasonlót. — 
A Gyakorta való buzgó könyörgést kéván kezdetű ének versfői
ben pedig világosan ez áll: Gabriel Bethlen fecit s közönségesen 
Bethlen Gábor szerzeményének is tartatik: holott Tofaeus Mihály 
határozottan ezt írja a Szent Soltárok resolutiója 116. lapján: 
»mondgyuk a jó magistratusért, a mit mondott az anyaszentegy
ház, és a mit csak ezelőtt 60 esztendővel is (Bethlen Gábor ide-

• 
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jében, mikor ugyanezen 20-dik Soltárt as ő nevére formálták, 
,B. régi psalmusok közt; Gyakorta való stb.) cselekesznek valá stb.« — 
Csáki István nevére is más formálhatta a Cantio Apologicát.r 

Zólyomira vonatkozólag is említhetünk egy adatot. Thaly K. 
a Vitézi énekek I. k. 135. lapján a Szencsey-codexből közöl egy 

-dalt, melyet gyanítása szerint maga Zólyomi írt volna 1636-ban, 
midőn már börtönbe vettetett. Becsületére válnék Zólyominak, ha 
ő írta volna, de a versfők mást mondanak, t. i. ezt: Fecit Dió
szegi. A versfők visszafelé olvasandók. 

A Pasquillus szereztetése 1630. végére vagy 1631. elejére 
tehető. Kraus azt írja, hogy Zólyomi, mikor a Kalló alatti tábor
ban magát megunta, felkerekedett. Szolgáit, lovait Tállyán hagyta 
s maga parasztruhában, egy pár disznót hajtva ment be Kas
sára. Eszterházi ekkor Jászon volt. Zólyomi a nádor kassai szál
lásán is megfordult s nevével jegyzett kését az asztalba szúrva 
ott hagyta. Ugyanakkor szórta szét a pasquillus példányait is. 
Kraus ekkor épen Kassán volt az erdélyi követekkel. Ez csak 
februárban történhetett, mert Eszterházi a követek számára csak 
február 10-dikén állította ki a fejedelem által kívánt alakban a 
Salvus Conductust . . , 

• ..; PASQUILLUS. ; '.-. -^ . 
ad proceres regni Hungáriáé. • '•-- . 

•I Ad illuslrissimum principem Georgiám Rakoczium. 
y / Az Istennek dolgát Rákóczi forgassad 

Hivatalod teőlle vagion jol megh lássad 
.;-- Papasok tanaczat gyakran elmulassad,1 

Hogi magad hazádhoz io móddal zabhassad. 

Ad Stefamtm "Bethlen patrem. 
Meítö\j2fironicaban irni dolgaidat 
Alázatossággal tartád meg hazádat 
Akarad2 letenni nagi meltosagodath 
Hogi az vér ontastol menczet orzágodat. 

Ad Sigismundum Komis.2 

Nemzeteden kérlek Kornis szegient ne tegl 
Hanem erkeolczeöknek te is keovetteőie legi 
Mind árulok voltak tis onnat peldat végi 
S el hizem hogi hamar nekik utanok megi. 

1 Kraus- szövegében a '3., 4. sör között ez olvasható : Kengyelidet igye-
inessen nyomgyat."—^ Ez a sor benne .lehetett az eredeti szövegben, mert a 
•Cantio Apolog-.ban is ezt tüvassuk : 

Igyenest akarom kengyelömet nyomnij 
Igazán akarok hazámnak használni. 

-'"' s- Krausnál: Nem szándd letenni stb. 
,s Kornis Zsigmond testvéreit: Györgyöt 1610, márczius 25-én,; Boldizsárt 
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Ad Sigismundum Praepostvári.1 

Praepostvári vram sem prae sem post nem vagi 
Beitek várát eőrizd ha jeövedelme nagi 
Arra viselj gondot^ hogi teőrben ne akadgi 
Pártoló vrak keözt. ne legi elseő had nagi. 

Ad Nicolattm EzterJiasiß 
Ezterhasira is az ezterha cziorogh 
Palatinussaga mert cziak iregh forogh 
Munkatsioth nem adgiák haidukra is morogh 
Fél ven Zolyomito(l) hassa ugian korogh. 

Aá Stefanum Kovaczioziki? 

Kovaczioziki uram haniod az kelepczet 
De megh tuttak amazt, ugi forgasd az béczét 
Az Mise nem háznál, nem is fogh geőrliczét 
Hanem hogi el buhas, ásd megh jol az pinczet. 

3610 július 4-én fejeztette le Báthory Gábor fejedelem ez utóbbit a maga jelen
létében. Ezekre czélozhat a pasquillus irója inkább, mint atyjára Gáspárra és 
ennek testvéreire Mihályra és Farkasra, a kiket mindnyájukat Mihály vajda 
ölette meg. 

Krausnál a 3 sorban tis helyett es; a 4. sorban nekik helyett tessis(?) áll. 
1 Az erre írt válaszban (Tort. Tár 1888. 210. I.) többek közt ez 

olvasható: 
Ország eleiben támasztom én azt most 
Praepostvári Sigmond hogy mind prae és mind post. 
Prae ő az jókban s az rosszban penig post 
De poétánk torkán sült volt- patvari rost. 

. Soha pártos nem volt Praepostvári Sigmond stb. 
Tudva van, hogy a fejedelemné is gondolt Praepostvárinak fejedelemmé 

választatására s P.-nak magának sem lett volna az ellen kifogása. 
s Eszterházi nádor szept. 21-én adta ki a táborba hívó parancsot. Októ

ber 3-dikán ír a gubernátornak, a fejedelemnének, az erdélyi tanácsnak és a 
•rendeknek, mely leveleiben sürgeti az ifjú Bethlen István és Zólyomi vissza
hívását, megbüntetését. Ugyanakkor ír Kornis Zsigmondnak is ugyanerről s így 
folytatja : »ezekhez járulván az is, hogy az tőlünk elesküdt hajdúságot mint 
akarja felszabadítani kegyelmetek mostani uj kötelességétől, holott ha söprei 
volnánk az embereknek is nem tudom tovább mint szenvedhetnénk el ennye 
-indignitást.« — Munkácsba Csáki Istvánnak kellett volna a császári titkos tanács 
és a fejedelemné akaratával beszerkőzni, de Balling János ottani kapitány Kemény 
János által fejvilágosíttatván, ezt -a szándékot meghiúsította, azután pedig a 
íejedelemnét is kizárta belőle. 

Ismeretes ebből az időből az az Eszterházi nádorra irt gúnyvers, mely 
.-így kezdődik: 

Nem régen, kevélyen Groff úr Eszterhás 
Erdélyre s vesztére mint lator darázs 
Vigan megyén sok néppel az undok sok lovász 

: - Fejedelemséget titkon horgász stb. 
:t Kovácsóczi cancellár a kath. párt tagja, a mely Katalint a gubernátor 

gyámkodása alól kívánta első sorban felszabadítani s Bethlen Istvánt teljesen 
.mellőzni. — Amazt helyett ám azt is lehetne olvasni, azonban Krausnál is amazt 
van. — béczét helyett Kr. benczet ír. — Kr. missasem,-— s; nem fogház,— 

JÍ görlicze fogás=czéltérés. — \ix.jgenczet. •••••' \ •>,.•..:, % \\.<:".; . .; ~ 



48 PASQUILLUS. CANTIO APOLOGICA. 

Ad Stefamim Haller.x 

Vesd el magad Haller mert vtannad vadnak 
Hadd el Jozágodat mert Cassán mást adnak 
Bűzt teőttel Erdeliben, fattia leöl hazadnak 
Titkon romlására tractalal Vradnak. 

Ad Melchiorem Alaghi.2 

Az fezket Alaghi Regetzben rakattia 
Vakot vet az koczka mert szemével iatattia 
Az Neostennie magad sírván sipoltattja 
Az horvát éneknek notaiat futattia. 

Ad Paulum Forgals.3 

Fogkhagimát eötel volt Forgats Uram reggel 
Hogi sokakat czialhas, eölhes megh méreggel 
Az agi vetve vagion pokolba teővissel 
Az katlan is egh már szamodra kenkeővel. 

Ad Stephanum Niári,4 

Nyár vezteő Nyár és immár teolben halasz 
Czukasa nem leven erdekbli sok kalász 
Az vízben hasigh áll, az feien vakaraz 
Uiza helliet akadt varsaiaban káráz. 

1 Haller István szintén a kath. párt tagja. Fia Haller Gábor ezt írja. 
naplója elején; »1630. március 1 — 14. »E tájban az pápista vallást elhagyván, 
állottam az reformata religióra, mely miá az atyám uramnak haragját vettem 
stb.« — Hadd el jószágodat, mert Kassán mást adnak — sor arra vonatkozik, 
hogy a császári biztosok, be sem várván az erdélyi biztosokat Bethlen Gábor 
halála után 1629. decz. 18-án átvették Kassa városát a 7 vármegyével együtt 
Bornemisza Jánostól s a jószágok kiegyenlítése körül követett önkényű eljárásuk
kal a fejedelemnél is panaszra indították. 

2 Az utolsó Alaghi, a ki 44 éves korában 1631. június 15-én meghalt. 
Regéczet az Alaghiak 1560 ban kapták I. Ferdinándtól. Menyhértnek két neje 
volt Erdődi Anna s azután Nyári Borbála. Gyermeke egyiktől sem maradt. Ország
bíró volt, majd 1629-ben a király felső magyarországi főtábornokká tette. Eszter
házi nádor az 1631. évi tavaszi hadjáratról a király elé terjesztett emlékiratában 
ezt mondja róla - »az generalis nihil praeter ossa et cutem habet, elszáradott, 
nyomorodott ember, semmi gondot és terhet nem viselhet erőtlensége miatt s én 
úgy hiszem, hogy csak az caniculat is nehezen superalja.« Holta után is csak 
így emlékeztek róla, mint Eörsi Zsigmond 1636. augusztus 13-án kelt relatió-
jából kitetszik, hol Huszejn budai vezér basáról ezt írja : »az mint ábrázatját 
láttuk az vezérnek és staturáját is, kicsiny ember, mint egy szegény Alaghi 
Menyhárt olyan ábrázatú stb.« (lört. Tár 1884 81. 491. I.) — Az Alaghinéról 
szóló 34 sor kivehető értelmével némileg összevethető az, a mit 1632 okt. 28-án 
Rákóczy Pál ir I. Rákóczy Györgynek a köztök fenforgott vagyoni kérdésben 
különösen a mádi szőlőkről: »igen megindította az jó Alaginét az mádi must, 
maga megelégedhetnék ennyi esztendőkig való italával, Tótországban nem is-
szokott az mádi borhoz (u. a. 663. I.) Ez inkább Erdődi Annára illenék s lehet,, 
hogy ő volt Alaghi második neje. 

8 Forgács Pálnak nem találom nyomát. Talán Bornemisza János hadának 
volt egyik tisztje s mivel később sem említtetik, Rakomáznál eleshetett. 

* Kr. Nyári s immár telben-t ir ; czukasa helyett pedig helyesen czu-
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Ad Andreám Kapi.1 

Kapi András vram santalni eredtei 
Hogi felseő Jozagbol puztuln(i)a kezdtél 
Melli miat vgy vagion nagi büt is szenvedtél 
Maradgi hivsegben cziak megh lez az mit kertel. 

\Ad ßtefanum Bethlen filiitm? 
Hwseged^inagadnal nagiobba tettet 
Ekés bezededdel edgiűt keőtetet 
Elmeuel is Isten elessél szerettet 
Mind hwven szolgáltai vallahun kellettet. 

Ad Davidem Zoliomiß 
Sólyom módra nyargalsz io vitézid eleőt 
Kedvességet niertely vitessegedt kellet 
Az keőssegh nem vehet pihenést és szelleőt 
Mert cziak Szekelhidra gyüteőd az sok velleőt. 

Ad Catarinam* 

Meg trefalad magad Catharina Aszszonny 
El haniad kenézedet ki neked nem haszon 
Az meli te lattrod volt arulodis azon 
Cziaki miat lezen pendeliedis vázon. 

Ad Stefanum Cziaki.5 

Hát neked mint teczik az vdvarbírosagh 
Őrizd az el czialt pénzt mert másé az orszagh 
Alab alab zaly cziak tálam az koczissagh 
S nem ment Isten teölle rád szál az lovássagh. 

haia-t; csuhája nem lévén érdekli sok kalász azaz szúrja sok hal szálka. — 
Nyári István Bethlen G. idejében kallói kapitány volt. Méhemet basa 1629. decz. 
lU-én már azt irja a gubernátornak, hogy : Nyári István penig az erdélyi feje
delemnek minden marháját elhajtatta (Tört. Tár. 1884 298. I.) Ugyanakkor már 
a hat császári biztos egyike felső Magyarországon. A palatínus továbbra is a 
kallói kapitányságban akarta hagyni, de ő abban nem akarván megmaradni 
(u. o. 82. I,), ez lehetett az a. kárász, a mi viza, Kr. szerint vidra helyeit 
akadt varsájában. 

1 Kapi András, Prépostvári Zsigmond veje; ipával együtt azok közé 
tartozott a kikhez a fejedelemné környezete bizalommal viseltetett. 

1 Kr. tettet helyett tetettett. — edgiiit h. edgyiie. — Ifjú Bethlen Istvánról 
mások is csak jót mondanak. Meghalt 1632. deez, 23-án.(Tötí, Tár. 1887 
812, l.) 

3 Zólyomi velő (vagyon) gyűjtését Szalárdi is bőven leírja (III. k. 4. r.) 
* A fejedelemné kincshányását részletesen leírja Dr. Ötvös Ágoston, 

Brandenburgi Katalin fejedelemsége czimű értekezésében, de a házasságtörés 
vádja ellen erősen védelmezi: 

5 Csáki István válasza, védelme a Cantio apologicában olvasható 
Irodalomtörténeti Közlemények. VII. 4 
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Ad Petrum Bethlen,1 

Nem találtam nálad egiebbet hűségnél 
Cziak hogi teobbet keőltez kis jeövedelmednel 
Nem ered festékkel bár megh gőngerődnel 
Tovab ne nyutoznal pokrocziod véginél. 

Ad Capitaneum Tokaién: Bakos 2 

Bacchus termezetw Bakos nez magadra, 
Melly szép vagi hogi fűzhets olvassod nyakadra, 
Alunan keonieórgez ugi nez az padlásra 
Uerebek hullatnak rezet aiakadra. 

Ad Joannem Bornemizza,3 

War iak araniazo koszos Bornemiszsza 
Tericz az lo zaiat takarodgial vizza 
Mert el unod várni megh bé áll az Tizza 
Megh akad az Berken nyakadbeli lesza. 

1 Bethlen Péterre ily bejegyzést találunk a leydeni egyetem anyakönyvében : 
1626. Rectore Antonio Walaeo II. 

Jul. 25. Illustrissimus Petrus Bethlehem de Ictar Comes Comitatuum Hoenjadiensis 
(sic !) et Maramarousiensis perpetuus, dominus in Hoest et Iliae 17. 

» » Michael Cornis de Totwaradje nobilis Transylvanus, ejusdem Comitis 
Aulae Mag. 26. 

» » Joannes Danielis nobilis Transilvanus, 17. 
» » Joannes Bethlehem etiam nobilis Transilvanus, 14. 
» » Ladislaus Abaffy nobilis Hungarus, 15. ministri ejusdem. 
» » Stephanus Toeltsoki Hungarus, ejusdem illustris Comitis praeceptor. 26. 
» » Gasparus Tornai Hungarus, ejusdem familiae assecla. 23. 

(Album studiosorum academiae Lugdtino-Batavae 1575—1875. Accedunt 
nomina curatorum et professorum per eadem secula. Hagae Comitum 1875, 
4. r. 194. hasáb.) Bethlen Péter és kisérete útjára vonatkozó levelek találtatnak 
a Tört. Tár 1881. 1 9 3 - 9 . — 1884. 315., 591. — 1887. 8., 9., 21., 26. — 
1888. 383. lapján. — Kr. göngerödnél helyett geöngyörednel-t ír, mi = össze
húznád magad. 

2 Kr. Ad Stephanum Bakos-t ír, a mi helyesebb, mert Esterházi is ezt 
mondja id. Emlékiratában : Az szendrői kapitány eddig Bakos volt, de soha benne 
nem lakik és nem a vicéjével, sem alattvalójával jól nem alkuszik, noha volt 
valami biztatása az kállai kapitányságról udvartul, de ő mindenestől nem oda 
való ember, úgyannyira, hogy az egész kállai vitézlő nép is esedezett instan-
tissime, hogy közikben ne bocsássam, bizony dolog igen immaturus és indiscretus 
is s ezeket vesztené, félő, az hajdúságnak is, az kikkel szomszédságot kell viselni. 
Ott penig Szendrőben nem akar megmaradni stb. (Tört. Tár, 1884. 82. I.) Ebből 
az látszik, hogy a pasqu. első sora igazat mond. A második sor katholizálására 
vonatkozhattk. A 4. sorban Kr. verebeli helyett Ven ebbek-et ír. 

8 Kraus megjegyzi krónikájában az 1631. márcz. 15-én történt rakamazi 
veszedelemre czélozva, hogy: »Der Generalis Bornemisza führet das Volck 
tückischer weiss vber die Tissa vnd gehet ihm Justament laut seinne pasquilischen 
Versen: Megakad az berken nyakadbeli lesza.« Kr.-nál a 3. sorban beáll helyett 
megh fagy van. 
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Ad Haidones.1 

Tippanos vitézek ugi serkendgietek 
Botskortok teleket szorossan fűzettek 
Kéri János hadat mezzé kergessetek 
Mert Boytoriant akar hinteni keozzetek. 

Ad Lectorem.2 

Akarnád iol tudom ki vagiok érteni 
Az versekben vagion ha megh tudnád lelni 
S ezeknek végere ugi tudhatnál menni 
Hogi az Locum tenens kéri udvarianni. 

. CANTIO APOLOGICA 
Magni^ci Domini Stephani Czyaki, in emissum contra se pasquíllum. 

Segiütsegwl vram cziak tégedet hilak,3 

kit az keteztienek tiztelnek s imádnak 
minden szükségünkben hozzad folytamodnak, 
legi oltalm(az)oia en Igassagomnak. 

1 Kr. serenkedjetek-et ír hetesen, füzeitek .h. keossetek. Kéri Jánosról irja 
Esterházi (id. h. 15 l.), hogy a Kallóból Zólyomi ellen küldött vitézlő nép előtt 
a commendó övé volt. 

A tippanós vitéz a gyalogos katonát jelentő talpassal egyértelmű ; tipeg-
tapog, toppan szavakból magyarázható. 

2 Kr. érteni helyett meg tudni, — vagyon h. vagyok. — tudnád h. 
tudót. — tudhatnál h. tudhattom. — kéri h. kére, •— A két utóbbi variánst 
elfogadandónak vélem, mert helyes értelmet látszik adni. 

Ezeknek végére ngy tudhattam menni, 
Hogy az Locumtenens kére udvarlani. 

Alaghi Menyhért fó'generálisnak s egyszersmind Kassára helytartónak is 
volt kinevezve. Ugyanakkor Eszterházi nádor is Kassán időzött Akár az öreg gene
ralist értette, akár, a mi hihetőbb, a nádorra czélzott, a kinél, mint Kraus irja, ott 
járta bizonyságául kését az asztalba szúrva ott is hagyta Zólyomi : gúnyt gúny
nyal tetézve, vezeti félre az olvasót. A két első sorban vagy azt mondja neki, 
hogy a versekben vagyon a szerző (neve), vagy azt, hogy a versekben vagyok 
t. i. Zólyomi: amazt nem találja, emezt a sok közül bajosan találná el. De két
szeresen is eltalálja vagy a pasquillus szavával élve érdekli Zólyomi Esterházit, 
a ki midőn másnap hazaérkezett, a szoba seprés alkalmával megtalált kés 
nyomán bezzeg kerestette Zólyomit; ess war aber — Kraus szerint — tarde 

fdbulari, unitér dem, war er schon vber die Tisza kommen. 
Hogy Esterhazira vonatkozik a czélzás, abból a négy sorból is bizonyos, 

a mi a beszterczei példány végéről hiányzik, de megvan Krausnál s így hangzik : 
Cziak ne sies várd megh az glóriát 
Es az orszaghnak salutatiójat 
Mert neked adgyak az Brachium regat 
Az melyet regen Bekest is aspirált. 

Esterházi a nádorság mellett az erdélyi fejedelemségre is vágyott, míg a 
szegény Alaghyt ezzel senki sem gyanúsíthatta. Békés Gáspárt kell érteni a 
Bekest alatt, a kinek kudarczára kívánja emlékeztetni Esterházyt. 

8 Balassa B. is így kezdi egyik érékét: Segítségül hívlak téged jó Istenem! 
melynek 27. sorában, mint itt az 5. sorban, a bosszúállás is a biblia (Róm. 13. 
19.) szerint említtetik. A kezdetet B. is Szent Dávid zsoltáraiból vette (l. 70. 
46. s több zsoltárt) 

4* 
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Te read egiedül en az bozzu állast, 
biztam hogi megh büntesd ezt az álnok halaszt 
most lépet udvarban holot az gyalazast 
Veteknek sem tartia ember-ragalmazast. 

En nemzettem keözzül nem volt egi arulo, 
attíamis hazamban io strasa őrallo, 
mikor kevantatott volt io peldatado 
hat engem sem illet ott gyalázatos szo. 

Pluto scholaiabol te most hogi ki leptél,1 

nem hoztál kiczin lebe egyebet epenel 
szüuünk háborgató keserves méregnél, 
Kiuel ily Nemzetes Nagi Urat veztenel. 

Ha Isten válaztia az Fejedelmeket, 
Papp2 is tanitnak erre benneteket 
tizteleti meltok, s megh bechüllüek eoket, 
te hogh igi gyalázod karhozatos vetek. 

Azt mondod hogi latra voltam en uramnak, 
igaz hw szolgáia voltam s vagiok annak, 
hazucz árulóul, noha arul(ó)nak 
mondasz engem lenni s ez aruloarak.3 

Nagi ur vagiok voltam s leszek is mind addigh 
migh Isten akaria, talám megh tart vegigh, 
hazamnak zolgaliak eletem fottaigh, 
az en aszszonyomnak miben tudok s illik. 

Vgi vagion sok ioval volt, azt nem tagadom 
megerdemlet is tálam szolgalatom, 
de ha latra voltam, utolsó oramon, 
megh büntessen Isten azt eo rea bizom. 

Sok aldasi keözeti az Isten Engemet 
elmevei is ollyal lattodt es szerettet, 
az lovazok keozzul eleb leszek hidgied, 
megh érdemiek ^ tálam lovazmesterseget. 

Cziak arra is tudom hogi te tudatlan vagi, 
ha lovasságra iutcz kezemben ugi akadgi 
megh tanítlak mibeöi all az kalan mazzagh, 
gané szárasztani abrakot mient adgi. 

1 Czélzás lehet arra, hogy Laskai csak nem rég jött meg a külföldi 
egyetemről. 

2 Papp=papok. 
:f Olvashatatlan szó. 
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Hogi ha koczissagra iutna az en wgiem, 
kiteöll az Úristen megh otalmaz engem, 
Rudas mesterségben lenne maradásom, 
abban is elhidgied mert vagion io módom. 

Akarz azért tálam Felleitarom lenni, 
megh tanítlak mint kel ostor heztetx fonni 
Lőczert oldaladon hinnet kel viselni, 
gyepleős lónak mint kel fület megh m . . .2 

Kotyodol8 en reám, te neked ugi teccik, 
hogi mar engem gyalasz, de azt el nem hizzik. 
ismer Erdély Orszagh ezenteöl megh teccik, 
ki volt haza fia s kiteöl puztitatik. 

Igienest akarom kengieleomet nyomni,4 

igazan akarok hazamnak szolgálni, 
Vram Fejedelmem el is fogia hinni 
h\v szolgalatomat mikor fogia látni. 

Énnekem iol teccik az udvarbirosag, 
mint hogi beöiteös vagiok itt vadnak szép vizák, 
Zep keczege vagion, io bor is, es harcziak, 
az ki te eleőtted hizem igen vyság. 

Nem azért lakom itt hogi arulo volnék, 
vagi hogi Feiedelmem ellen practicalnek, 
hazam romlására hogi mit indítanék, 
nemzetem iol tudom aszol gyalazodnék. 

Elegh nagi latorsagh teőlled kikek (így!) kapsz, 
engemet méltatlan árulónak vádolsz 
ítéletkor azért az Christus megátkoz, 
Mesteredhez mikor iutandasz Plútóhoz. 

Kevanhatnek gonoszt, de nem illik hozzam, 
Mert ur vagiok s tudod nagi ur volt az attiam, 
tálam az Vr Isten boczattod igi reám, 
Szent David eleöttem vagion lam szép peldam. 

En nem irok teöbet nem is karhoztalak, 
nem aranzon haznat az moczykol(o)dasnak 
gyalazad magadot mert en nem gyalázlak 
nem itellek téged hoszszam haszol(o)nak. 

1 hezt talán sudár? 
a A leiró sem értette. 
8 Ismeretlen szó. 
* A pasquiUusnak Krausnal olvasható 4. sorával vethető össze. 
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Latom tucci Deákul tudót amaz peldat, 
meg győzzed ámbátor azért rusniasagat, 
nem kerülhetted el büzy es mocziokiat,1 

ne kerely hat teöbbet, ertem az Igazat. 

Finis — 631. 22 marty. 
Sz. Á. 

PETŐFI »IDÁ«-JA. 
A Fővárost Lapoknak köszönettel tartozunk, hogy Borsos 

István egész czikket átvette folyóiratunkból, mert ez által alkalmat 
nyújtott arca, hogy igen rövid idő alatt megtörténhettek azok a 
nyilatkozatok, melyek a költemény eredetét, Petőfitől származását teljesen 
eldöntötték. A figyelmes olvasó, közlésünk után sem igen kételkedhetett 
a felől, hogy ki lehet a szerző. Petőfi szó-összetételei, szólamai, képei, 
ellentétei, szóval mindaz, a mi Petőfit jellemzi, a conceptio merész
ségével együtt, megvan a költeményben. Nem egy sorának, gondo
latának, majdnem szorul szóra megfelelőjét lehetne idézni többi műveiből, 
mint például: Lerontom a hűség oltárát stb. Te állj, ha kell a temp
lomot lerontom érted. 

Domanovszky Sándor úr, a Fővárosi Lapok 13. számában néhai 
atyja szerzősége mellett szólalt föl. Erre megjegyezhetjük, hogy Petőfi, 
Kemény János számára is irt két költeményt, a ki azokat a pozsonyi 
önképző-kör ülésein szintén a maga neve alatt olvasta fel s irta be az 
Emlékkönyvbe. (Ferenczi, Petőfi Eletr. I. 218.) 

A Borsos István által előállított két szavahihető tanú mellé, 
Domanovszky Sándor czikke után nyomban harmadik is sorakozott, t. i. 
Kozma Sándor nyűg. főügyész, a ki fia Kozma Andor, legkiválóbb ifjú 
költőink egyike által tolmácsoltatta a Főv. Lapok 14. számában bizony
ságtételét a felől, hogy az »Ida« csakugyan Petőfi szerzeménye. Ezeken 
kívül Borsos István a Főv. Lapok 21. számában még negyedikre is hivat
kozik Paál István személyében, a kik mindannyian Petőfivel egy időben 
tanultak vagy tartózkodtak Pápán. Végül Puzdor Gyula zárja be a 
a nyilatkozatok sorát a Főv. Lapok 22-ik sz.-ban. 

Az így folyt s talán véget is ért bizonyítás tartama alatt, 
dr. Baróti Lajos öt ismeretlen versét közölte Petőfinek a Vasárnapi Újság 
3. számában, honnan azokat a Főv. Lapok is átvette 18. száma tárczá 
jában. — Nemcsak ez a gyarapodás mondható örvendetes eseménynek, 
hanem az a jelenség is, hogy művelt közönségünk irodalomtörténeti kér
déseink iránt ily élénk érdeklődéssel viseltetik. 

1 A latin példabeszéd gondolatom szerint ez : 
Hoc scio pro certo, quoties cum stercore cerío, 
Vinco aut vincor, semper ego ntaculor. 


