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Kis Daroczy3 nagy gazember, 
Szobájában van sok ember, 

Az ablakon eregetik 
A' votumot kétszer szedik. 

Csalfa gonosz Pecsovicsok 
Ej de büdös kalapotok 

Oda Nemes szabadságtok 
Birka s . . r közt meg be4 ittátok, 

Pap Daroczy a' vén marha 
Lármáz mint a' részeg szajha, 

Vörös kutya mért ugatol? 
Nem sokára el halgatol. 

Gaz neved Faddi Fő bíró, 
Meg hizlalt a' verbung iró — 

Mert tízezerig köpültél, 
'S haj szamár nyeregre ültél. 

Vén Visolyi hogy helyettes 
Ispán 's hazaáruló lehess 

Lelked' szavát el fojtottad 
Nyájad jussát ostromlottad. 

Akasztófa 's arczképetek 
Négy falára szegeztettek, 

Készen alattok a' Máglya, 
Hamva égeti 'a fáklya. 

Az eredeti kéziratból közli : 
TOLNAI VILMOS. 

AZ »ACTIO CURIOSA« ISMERETLEN KÉZIRATA. 

A XVII. század végéről reánk maradt keményhangú színműre 
Thaly Kálmán hívta fel a figyelmet, előbb az Adalékok I. kötetében 
szemelvényesen mutatván be, majd a Történelmi Tár 1894. évfolyamának 
322. sk. lapjain közzé is tévén. Az a »4ed rétbe hajtott« kézirat, melyet 
Thaly az ifjú Palocsay György kezeírásának vélt fölismerni, ma a Nemzeti-
Múzeum könyvtára kézirattárának tulajdona (1412. Quart. Hung.). 
Thaly maga csak erről a kéziratról tesz említést, és máshol sem találván 
híradást a darab egyéb másolatáról, a Kisfaludy Társaság Nemzeti 
Könyvtárának IX. kötete is ebből a múzeumi kéziratból vette szemelvé
nyeit. Ezen szemelvényrészek szövegének kiadása kapcsán állapítottam 
meg, hogy Thaly — nem tekintve a helyesírás átírását — híven adta a 
szöveget, mindössze egy4íét igekötő és kötőszó maradt el vagy jutott bele. 
Az Actio curiosának egy másik kéziratára akadtam minap a M. T. Aka
démia kézirattárában. A M. írod. 4rét 84. szám alatt lévő kézirat 
I. füzetének katalogusi czíme: Gaude beszélgetése; apró 8-rét kézirat, 
alaposan megrongált papirosa van, és néhol az elolvasása lehetetlen. 

1 Kihuszít, uszít, kerget. 
2 Faddon, egy óriás birkaakolban vendégelték meg a pecsovicsokat, 

ezért csúfolják ezek a versek birkáknak.. 
3 Daroczy Mihály kanonok. 
4 A be közbe van szúrva. 

Esett eső, hullott zápor 
Semmivé lett Dőry Gábor, 

Véle együtt Perczel István 
Mind a' kettő hires czigány. 

A' Zombai határ szélen 
Dőry Gábor az öszvéren 

Lot fut mint a' kerge birka 
Haját tépi, 's pénzét sirja. 

Minden becsület érzésbűi 
Kivetkőzve szemtelenül 

Mégis bátor letétettek, 
Országgyűlésre fel mentek, 

De pofájok' bé mutatván 
'S hitványoknak találtatván, 

A' Nádor el nem fogadta 
Gyűlésből ki huszogatta.1 

Az ifjúság ki gúnyolta, 
Karzatra sem bocsátotta, 

Igazittá Sléziába 
A' kurvannyok v . . . . ába. 

Pecsovicsok az akolban8 

Jármot kaptak a' nyákokba 
Hogy idején rá szokjanak, 
Későbben ne morogjanak. 



ADATTÁR 4 ?7 

Sajnos, épen a kezdőlapon is, pedig a kéziratnak ez a lap adja meg a 
jelentőséget. írása, mely különösen az elején rendes, bár nem olyan 
gondos vonású, mint a múzeumi kézirat, a XVII. századra vall, jóllehet 
semmi olyant, a mi egyenesen idekötné, fölhozni nem tudnék; ítéletemet 
csak a betűk típusára s a betűvetés módjára alapítom. A XVIII. század 
elejénél újabbnak azonban nem mondhatnám. 

A pontos czíme, sajnos, töredék: Gaude avagy — el István beszél
getése. Természetes föltevésül vetődik elénk, hogy ez az István a darab 
szerzője; hiszen voltaképen nem cselekvény van ebben, csupán Gaude 
uram ítélkezéseit, szigorú, durvát is halmozó kifakadásait halljuk. Ez a 
Gaude nyilvánvalóan a szerzőnek ítéleteit hallatja — ki lehet tehát ez 
az István ? A név a sorosztás miatt kettészakítva van írva; a második 
rész az el betűrészen kívül még csak egy betűt foglal magában. Ennek 
az egy betűnek véletlenül csak az egyik részét rágta meg az egér, s a 
megmaradt rész határozottan n betűre vall. A családnév tehát nel-re 
végződött. Azt is könnyű megállapítani, hogy az előző sorban a család
névnek csak egy szótagja lehetett — mivel pedig a XVII. század végén 
csak egy -nel végű családnév akad elénk, arra kell gondolnunk: a Chernél 
családra. Erről a családról a források * azt beszélik, hogy épen ez időben 
emelte Chernél István nagy hatalomra, azzal, hogy a vas-, győr-, sopron- és 
zalamegyei birtokokat örökli (1647). A családból több előkelő ember 
emelkedett ki; épen ennek az Istvánnak János fia szerzett nagy érdemeket 
a pápai kollégium alapítása körül. Hogy a kurucz érzés is megvolt 
bennök, arról Gábor, a kurucz ezredes tesz tanúságot. Igaz, hogy ennek 
a hatalmas Istvánnak volt második házasságában egy István nevű fia, 
de Palatínus id. művében azt hiszi, hogy még gyerekkorban ragadta el 
a- halál. Ilyenformán azt kell gondolnom, hogy a czímben levő név 
Chernél István volt; mivel pedig teljesen elképzelhetetlen, hogy a másoló 
egy oda nem tartozó nevet tegyen Gaude uram szerepviselőjévé, arra a 
hypothesisre kell jutnom, hogy az Actio curiosának Chernél István a szerzője. 

A kézirat nagyon kevés eltéréssel adja a Thaly-féle kéziratból 
ismert szöveget: néha hagyja csak el a latin közmondást, máskor csak 
az elejét veti oda, sorokat alig-alig hagy ki. Az értelmét érintő változ
tatásokul összevetésemből ezek idézhetők: 

Tört. tár, 1894. Akad. kézirat. 
323. 1. 20. s. Pápistává legyenek az 

emberek. 
Uo. 26. s. Et nos Lazar. 
alulról 11. s. jár az az finnyás. 
329. 1. 25. s . .. kapitány saruját... 
29. s. Igen nagyra tartja magát a k. a. 
330. 1. 34. s. az első feleségem, 

szegény, nem igen kedvem szerint járt 
331. 1. 16. s. sétálhatsz 

. . . legyenek mind az Calvinistak. 

Et nos lószár. 
. . az a fényes Hertzeg. 
. . . kapitány kanját... 
Igen puruttya kisasszony leszen az,... 
feleségem is szegény volt, nem szivem 

kedvem szerint járt. 
elmehetsz. 

1 Nagy Iván III. 23. sk. 1., Kempelen III. 12. sk. 1., Palatínus József: 
Vasvármegyei nemes családok története. Szombathely, 1911. I. k. 145. sk. 1. 
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Tört. tár, 1894. 
9. s. fogatja bé az Ur a jobbik 

kedvetekért 
323. 1. 1. s. csak szívetek szerint 

eszitek s isszátok 
7. s. egy Méltóságos Urnái 
alulr. 6. ollyan vagy te, mint a vidék, 

kuvasz : ha elfut... 
333. 1. al. 9. : Hohó, — minden 

úrnak van most egy márkás mája .. . 

4. Dörföle öreg úr. 
335. 1. 14. a sátán anyja páczúr a 

repczében, általmehetsz 
336.1. 3. (Ach.:)... mint az tehénhús, 

ha ösztövér, nem ehetem, ha kövér, 
megcsömörlöm belé. 

337. 1. 5. sor. pokrócban jár. Nem 
láttam... 

338. 1. ne haragudjék . . . 
6. ott hadtam : úgy járék . . . 

23. s. (utána G. érthetetlenül válaszol) 

339. 1. 12. s. agg lóbúl borostát 
341. 1. 23. s. mint a gyöngy 
31. s. szírő 

Akad. kézirat. 
fogattya [?] el a jobbítást kedvetekre 

az Úr 
jó izűen eszetek iszátok . . . 

az Méltóságos Gróffal 
. . . mint az Zedeki kuasz, ha elfut... 

Az ám az canem habet panem habet, 
Ho ho, minden embernek van most 
egy Makocsinája . . . 

Dörfölgi öreg ember . . . 
a Szalavári Apátur az Répczén ál

talment. 
. . . mint az mellv állatnak asztalra 

vonnyák az fejét, ő* maga az pad alá 
vonnya. Gaude : Ngod pedig én előttem 
ollyan, mint az tehénhús, ha ösztövér etc. 

. . . jár. Tudgyátok sutor ne ultra 
crepidas, az arany is csak addig jó, 
míg három forintban jár, nem láttam . . . 

ne hangoskodgyék... 
ott hattam én őtet az fa képnél s 

ihol most ismét úgy jártam . . . 
Acastes: Mosdgyék Kgyld Gaude 

uram. 
agg lóbúl porotzkát.. . 
mint a győri petárda 
szürű 

A kézirat a nyomtatott szöveg 341. lapjának 10. soráig, az 
ötödik beszéd meginduló szóváltásáig tart, a darab többi része innen 
elveszett. Azt hiszem, így töredék-voltában is megérdemli figyelmünket, 
mert bizonysága annak, hogy az Actio curiosa főúri családjaink körében 
ismeretes volt (ez a másolat u. 1. a Teleki könyvtárból került elő), mert 
egy-két helyen megjobbítja a múzeumi kéziratot, és végül mert az eddig 
teljesen ismeretlen szerző nevéhez legalább hypothesist enged. 

DR. ALSZEGHY ZSOLT. 

BESSENYEI GYÖRGY GUNYVERSE TELEKI JÓZSEF GRÓF 
ELLEN. 

Az irodalomtörténetben már Kazinczy óta ismert dolog, hogy 
Bessenyei György egyízben heves hangú, nem válogatott kitételekben gazdag 
pasquill-szerű versben támadt Teleki József grófra, de nem orvul, mint 
a pasquill-írók, hanem nyíltan, a maga nevében. A versből magából 
azonban csak az a két sor vált ismeretessé, melyet Kazinczy Ráday 
Gedeonról írt élet- és jellemrajzában közölt. A verset Széli Farkas kutatta 
föl s bár csak egyes részleteket közölt belőle Bessenyei György A bihari 
remete stb. kiadványa (1894) bevezetésében (XXIV. 1.), annál pontosab-


