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közeli felmenő ágbelije, esetleg épen az apja lehetett. Igaz ugyan, hogy nő
testvérének, a már említett Súri Mihálynénak Komjáton, Nyitra vármegyében 
volt egy kis öröksége,1 de ennek olyan eredete is elképzelhető, mely nem 
állia útját a saiátmaga által írottakból való következtetésnek. 

ZOVÁNYI JENŐ. 

GÚNY VERSEK AZ 1790—91. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉS 
IDEJÉBŐL. 

A győri püspöki papnevelő intézet könyvtára, Balogh Sándor egykori 
szentadalberti prépost és győri kanonok könyvei között, egy kéziratos kötetet 
őriz, mely Calino József pozsonyi kanonok könyvtárával került tulajdonába. 
A kötetben magyar, latin és német nyelvű gúny versek vannak az 1790— 91. 
évi országgyűlés bőséges terméséből. Túlnyomórészben az országgyűlés val
lásügyi tárgyalásaival kapcsolatosak és inkább mint kortörténeti dokumentumok 
érdemelnek említést. Több vers foglalkozik az e kor gúnyversíróinak állandó 
céltáblájával, gróf Fekete Jánossal is. Ezeket a verseket más forrásból már 
ismertette a tudományos kutatás, a legtöbbjüket pedig Ki is adták. 

Kiadatlanok az alább közlendő versek, melyek a magyar nyelvnek és 
nemzeti öltözetnek ezen az országgyűlésen oly sokat vitatolt ügyére vonat
koznak. Az első vers megírására az országgyűlési napló magyar nyelven való 
kiadása felett megindult vita adott alkalmat. A vitában a horvát rendek 
azt kérték, hogy a naplót magyar és latin nyelven adjáft ki. Felfogásukhoz 
csatlakozott több felvidéki tót nemes, közöttük a magyarul csak rosszul 
tudó Jezerniczky Károly trencséni követ, társaival Prileszkyvel és Misicscsel 
Őket támadja a vers írója. A másik két vers a magyaros viselet mellett izgat. Az 
egyik dicséri a haját régi magyar módra levágó gróf Teleki Józsefet, a másik 
pedig a német ruha ellen lelkesít. Ezek a versek megvannak a M. Nemzeti 
Múzeum kézirattárának 1626. fol. lat. sz. kötetében is.2 

I. 

A z á r t a t l a n M a g y a r Nye lv N é m e l l y T ó t o k t u l el r é m é t t e t y é n 
f a t t l é lek te len az igraz M a g y a r f i akhoz s e g e d e l e m k é r é s e v é g e t t . 

Oh! átkozott Nemzete, otsmány Teremtések 
Gyilkosok, Gyilkosok Hóhéri nemzések 

Ah hogy tűrhet a föld illy durva népeket 
A nap hogy nézheti az illy Embereket. 

Nem más, a vad Tygris szoptatta ezeket 
vagy a mérges Sárkány adta lételeket 

Ugy van mert különben vélem olly méltatlan 
hogy bánnának hiszen már ez sok hallatlan 

1 Veresmarti Mihály: Megtérése históriája... 1878. 39. 1. 
2 Téglás I. Béla: A történetipasquillus a magyar irodalomban.Szeged. 

1928. 140—142. 1. 
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Ó! kedves véreim igaz Magyarim 
hozzátok sietnek lankadó lábaim 

A vad kegyetlenség mint üldöz láttyátok 
hív kezetek tőlem hát meg ne vonjátok. 

Egyedül bennetek van minden reményem 
hogy reám tekénttek ugy hiszem reménylem 

Hiv magyar vérrel for még a Ti eretek 
essen meg hát rajtam most is hiv szivetek. 

Egy Emlött szoptatok vélem jól tudgyátok 
igaz és hiv testvér, voltam is hozzátok 

Láttátok eddig is mitsoda méltatlan 
Szenvedtem ezektül bár voltam ártatlan. 

Egy Anyátul ugyan — s egy Ágyba születni 
a rósz testvérektül mégis üldöztetni 

Ugyan nem Kain Tselekedete e ez 
vald meg akárki légy nem Pogányság e ez 

Hát igy köszönetek az Én jó Anyámnak 
kii titeket felvett — s tart Maga fiának 

Hogy még bosszúsággal — s rosszal illetetek 
igaz fiait is bántyátok sértetek. 

Szerentsétlen Anya jóságod okozta 
Nagyobb részént e bait mi reánk is hozta 

Hogy a Deák Nyelvet Magadhoz fogadtad 
azzal mint magadnak, mint nékünk magadtad. 

Mióta e k . . . . magát bé széniette 
Minden helyen magát fő poltzra helyezte. 

A szegény Magyar Nyelv mint el vetett — 's árva 
a feledékenység barlangjába zárva. 

El hagyatott-s betsétül megfosztatott 
tsak nyögött, de nyilván soha nem szólhatott 

Ez alatt a Haza, az én kedves Anyám 
Ámbár sokszor könyes szemekkel nézett reám. 

Hogy bajomiul tegyen, tőle nem lehetett 
a Sok inség által lévén le veretett 

Egyszer el jött ez az régen kivánt óra 
hogy valaha dolga kezd fordulni jóra. 

Én is mint egyetlen egy kedves Leánya 
kit a bal Sors ide-s tova hánya " 

Régi keservemet kezdem felejteni 
látván hogy rajta is készül Segéíteni. 

De alig kezdett még mellettem szóllani 
Szavát az irigység már kezde foitani 

A Tóttság ellenem fel tátotta Száját 
keresi vesztemre minden practicáját 

Kerget ez földnek leg mérgesseb faizattya 
Nints Szív benne, szómat meg se is halgattya 

Léphet é már ennél a Háladatlanság 
Még nagyobb Gradusra Szólj 0 Ártatlanság 
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Egy ollyan Anyának Emlőin nőni fel 
ki Magzati körűi Mindent meg tesz-s mivel 

Ápolgatja őket, neveli-s táplálja 
végső falattyat is tőle nem sainallya 

Már az illy jó Anyát megvetűi-s utálni 
boszontani véle rútul szembe szálni 

Nem Anyát martszangó vipera fiaknak 
Szokása é Anynyát meg öllelő Baknak 

De máskint ezek a földnek Szemettyei 
Soha az Anyának igaz Sziilöttyei 

Nem voltak fattyai ezek az Hazának 
kiket az Egek reánk tsapásul adának. 

Jezernitzky, kinek utóbb fél neve 
a Haza előtt rég utálatos leve 

Egy tenyeres Szőrös talpas brontes Medve 
ha Magyart ölhetne, tsak ugy volna kedve. 

Észt igaz Magyarnak vallyon ki Mondaná 
hanem ha Magát is bolondnak vallaná 

Orrodra fúriák karikát verjenek 
Tántzolni Pokolba, Plútóhoz vigyenek. 

Körötted Ördögök Sorba dudollyanak 
a tántzolás közben jól meg bul'fallyanak 

Misits tsak anyival különb a Társánál 
a Menyivel különb az Eb a kuttyánál 

Ezis tsak egy Hetzbe való vén Tót Bika 
ennekis Nyakába kék tsak vaj karika 

Ekkor fogna szeme jobban merevülni 
Mint mikor ellene megtalált bődülni. 

Magyarok, szemetek ugyan hol hattátok 
Mikor követ helett, Bikát választátok 

Máskor magatokat jól észre vegyétek 
Bikátokat tsak a Tsordára küldgyétek. 

Prileszky, ennekis tsupa Tót a Neve 
Sült bolond volt az is ki Követnek téve 

Tán ászt gondolták ott hogy ide kaszálni 
kell most a Tót Legény meg tsak kiabálni. 

Luczifer testedrül arassa le Szőröd 
osztan Szalma helyet égesse meg bőröd 

így tanuld meg hogy egy Nagy vétek Magába 
tapodni a Haza nyelvét a hazába. 

Egyebek is, akik reád ugattatok 
az emléttettekkel együtt morgottatok 

De kiknek nem méltó emléttni Neveket 
bátran Magatokra vegyetek ezeket. 

És légyen az a föld darabja átkozott 
Melly valaha tsak egy Tótot teremtett s hozott 

Ti pedigh Magyarok — s igaz Testvéreim 
akik jól tudjátok méltó keserveim, 
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A kik Neveinek a későség Szája 
lészen ki hirdető hangos Trombitája 

Ti mondom véreim fogjátok pártomat 
Ne hagygyatok tovább ügyetlen Sorsomat. 

így mint én, mjnt pedigh Szerelmes Anyátok 
-S minden igaz Magyar áldást kivan reátok 

II. 
In a b s c i s s o s Cap i l l o s C J o s e p h i Te l eky . 

Bé vett^ szokás vala Régi Magyaroknál 
Ásiabol bé jött vitézlő Scitháknál 

Hogy már kicsinységtől szoktak az hajókat 
vagdalni, nem hagyván meg nyölni azokat. 

Groff Teleky Jose ff azok követője 
Mert már hoszu hajtul meg szabadult Feje 

le nyíratta ő már ama fonyós haját 
ez által mutattya, hogy ö az hazáját 

Szereti; mit gondolsz? nem jó Patrióta? 
Mivel el nyíratta még Stante Diéta. 

III. 
Hej Magyar! mit mondok, tsak halgass engemet 

én is Magyar vagyok, im lásd verseimet. 
Nemzetem serkeny fel szomorú álmodbul 

Jöj ki keseredett fő tétely bóltodbul, 
Mert föl jött az Tsillag kit régen kívántál 

az egekre érte kérelmeket hánytál. 
Örülj és örvendezz akár merre fordulsz 

adj hálát Istennek akár merre indulsz 
Vedd bé tanátsomat mellyet adok néked 

s tartsad reguládnak, s légyen mindig véled 
Magyar talpra állni ettül igyekezzél 

a német ruhára szárnyra ne is nézzél 
Mert ez volt eddig is a nemzet romlása 

hogy tetszett e Nyelvnek, á ruhának váltása 
Szaikonak, Maioinnak Német országában 

Mondatna ha bújna Magyar ruhájában 
Külső Országokban kedves szép nemzetem 

az a nevünk valék maimok félhetem 
így tehát gyalázó puruttya hatzikát 

vesd félre, mert látod bosszú álló okát. 
Közli: JENÉI FERENC. 

VÖRÖSMARTY KIADATLAN LEVELE BARTAY ENDRÉHEZ. 
A Nemzeti Színház levéltára egy aukció kapcsán nemrégiben szerezte vissza 

Vörösmarty Mihálynak Bartay Endréhez intézett levelét, melyet ismeretlen 
módon, sok más irodalmi vonatkozású levéllel együtt elidegenítettek. A levél 
nemcsak mint Vörösmarty-levél értékes, hanem azért is, mert világot vet a 
Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának keletkezésére. Ez az egyetlen 
említése annak, hogy a drámabíráló bizottságot Vörösmarty szervezte meg. 


