
VARGA IMRE 

A NEMESI VERSES PASQUILLUS (SZENTPÁLI FERENC) 

Jelen dolgozatunk célja, hogy bemutassa a gúnyos írásoknak költészetünkben kialakult 
egyik jellegzetes típusát: a nemesi verses pasquillust, és egy olyan időszakban, mikor a műfaj 
költészetünkben fontos szerepet játszott, megismertesse legjelentősebb, irodalomtörténet
írásunkban azonban említésre is alig méltatott művelőjét. 

A nemesi pasquillus nálunk sajátos módon a XVII. század első évtizedeiben tűnt fel, és 
bár mondanivalójában és funkciójában idők folyamán változások következtek be, ennek 
a körnek a műfaja maradt mindaddig, míg a gazdasági, társadalmi, politikai erők fel nem bom
lasztották magát a nemességet. Virágkora a XVII. század második felére esett, a XVIII. század 
elején a műfaj dekadenciája kezdődött. 

A pasquillusnak, természetesen, megvoltak a maga előzményei. Gúnyirodalmunk 
szerteágazó gyökerei lenyúlnak az Árpádházi, Anjou-kori Fyntur-, Chiper-féle mulattatók 
csipkelődéséig,1 a „kurvas pacochas"-ok alakoskodásáig.2 Irodalomtörténetünk középkori 
szakaszának vége felé a deák elemeknek egyre nagyobb számú feltűnésével városi kultúrában 
kibontakozó csúfondáros paródiákról, szatirikus komédiázásokról, propaganadisztikus kantilé-
nákról vannak híradásaink. Világi értelmiségünknek szatirikus ábrázolásmódban fogant 
deáktípusú politikai énekeiről (Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelméről, Geszti László éneke) 
és a középlatin vágáns poézis magyar nyelvű hajtásairól (Apáti FerencCantilenája), osztály
bázisáról, politikai, társadalmi, művelődési hátteréről, valamint a kor másfajta szatirikus 
termékeinek gyökereiről legújabban kaptunk éles, számos részletre kiterjedő elemzést.3 

Gúnyköltészetünk egy másik ága a humanista latinitásból hajtott ki. Humanistáink 
kezében tudós, műfaji szabályok szerint alkotott szatírák, epigrammák, invecti¥ák virágoztak. 
Janus Pannonius számtalan politikai szatirikus epigrammát, csipkelődést írt. Rangoni Gábor
nak a lengyelekről szóló politikai szatírájára válasz is készült.4 Mátyás király maga kérte 
egyik bizalmas hívét, hogy verseivel és költészetével bélyegezze meg egy bizonyos személy 
elkövetett dolgait.5 

A fogantatásában humanista, tipikusan városi környezetben keletkezett és a XVI. 
század elejétől divatos, olasz pasquinátákban/valamint a németországi gyakorlatban gyökerez
nek a reformációval a városi polgárság körében nálunk is egyre sűrűbben feltűnő vallási-politikai 
vonatkozású gúnyiratok. Létrehozóik legfőbbképpen a mezővárosok és városok jobbágyi, iparos
kereskedői rétegeiből kikerülő, hazai iskolát végzett, de sokszor külföldet is* megjárt értelmi
ségiek: prédikátorok, tanítók, scribák, nótáriusi, prókátori teendőket végző deákelemek. 
Az egyes típusokról (bíró, esküdt, ítélőmester, katona, kapitány stb,) színes sort vonultat fel 

1 PAIS DEZSŐ : Árpád- és Anjou-kori mulattatóink. Kodály Emik. Bp., 1953. 95—110. 
2 KARDOS TIBOR : A magyar vígjáték kezdetei. Uo. 137. 
3 GERÉZDI RÁBÁN : A magvar világi líra kezdetei. Bp., 1962. 239—55. 
4 Kiad. HEGEDŰS ISTVÁN, ItK. 1903. 181—4. 
5 GERÉZDI i. m. 248. 
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Bornemissza Ördögi Kísérteiéiben. XVI. századi gúnyos írásunk számos emléke ehhez a 
polgári körhöz fűződve tűnik fel szoros kapcsolatban a reformáció mozgalmával. 

Gritti kormányzónak egy szatirikus komédiában való kigúnyolásáért, melyet diákok 
adtak elő, 1532-ben Simon deákot kitaszítják Budáról, egy társát pedig felakasztják.61561-ben 
Kassa városának tanácsa nyilvános bocsánatkérésre kényszeríti Hegedős Sebestyént gyalázkodó 
kantilénája miatt.71570-ben János Zsigmond megtiltja Meliuséknak, hogy holmi gúnyversekkel 
és szidalmakkal telített könyveket jelentessenek meg.8 Heltai Gáspár a Kolozsvárott valószínű
leg 1570—74 között kinyomtatott imádságos könyvének9 élőbeszédében „colosvari pasquilla-
roc"-at emleget, „felette igen bölcz kouaczok". társaságában, előre számítva támadásukra. 
1573. okt. 9-én Selmecbánya városában két templom ajtajára is kiszögeznek egy gúnyverset, 
mely a vitézek nevében a polgárokat gyalázza.10 1575-ben Báthori István Nagyszeben 
szász univerzitása tanácsától egy bujtogató kantiléna szerzőjének megbüntetését kéri.11 

A század utolsó évtizedéből Nádasdy Ferenc papjával, Beythe Istvánnal kapcsolatosan latin 
carminák és „invectivi versiculi" egész ciklusa ismeretes. A distichonok között több személyes
kedő mocskolódást találunk.12 

Az 1565-ből elsőként ránk maradt magyar nyelvű vallási gúnyének a Felnémeti Névte
len Cantio}a a lutheránus papokat csúfolja.13 De a szatirikus ábrázolásmód a magyarországi 
reformáció irodalmának szinte minden ágába behatolt. Szkhárosi gúnyoló-leleplező énekei,14 

Sztárai csúfolódó párbeszédes szatírái, a hitvitázó dialógusok, Heltai meséi, Balassa Menyhárt 
áruitatásának dramatizált politikai pamfletje — propagandisztikus írások, a vallási célok 
szolgálata mellett politikai és társadalmi funkciókat is betöltenek, és számos rokon vonást 
mutatnak a gúnyiratokkal. A társadalmi, gazdasági, ideológiai ellentétek gomolygásában 
ebből a korból származó gúnyirodalmunk a vallásfelekezeti harcokat tükrözi elsősorban. 

De voltak a század gúnyköltészetének világibb, eszmeileg kevésbé súlyos termékei is. 
A hívságos és trágár beszédeket, „lator dudolásokat", férj csúf olókat, aggnőket becsmérlő 
versek elítélését tartalmazó nyilatkozatok egy kétségtelenül meglevő szokás, világi gyalázkodó 
műfaj bizonyítékai.15 

A gúnyolódó írások tarkabarkaságának ez a puszta felsorolása is azt mutatja, hogy a 
kisebbítésre, nevetségessé tételre, kicsúfolásra a XV—XVI. században nem egyetlen műfaj 
szolgált, hanem a szatirikus látás- és ábrázolásmód változatos formában jelentkezett. Mint a 
rómaiaknál vagy a humanistáknál a szatíra nem szűkült egyetlen műfajjá, hanem „mint a 
valóságábrázolásnak meghatározott módszere" „a szatirikus elemek túlsúlya folytán döntően 
szatirikussá, szatírává" változtatta a legkülönbözőbbeket,16 nálunk is hol a cantüena, carmina, 
cardio verses formáját, hol prózai és verses gúnyiratra egyaránt vonatkoztatható über famosus, 
máskor a comedia vagy dialógus,11 majd meg a személyes meghurcolást célzó invectivi versiculi 

6 KARDOS i. m. 140. 
7 KEMÉNY LAJOS : Hegedűs Sebestyén. ItK, 1891. 40—1. 
8 POKOLY J. : Az erdélyi ref. egyh. tört. I. Bp., 1904. 232. Idézve Csáky Mihály leve

léből : „Nullo enim modo deinceps feret famosos versiculos aut libellos convitiis scatantes in 
publicum prodire, unde lectores Christiani offendantur et ministros Christi immodestiae cul-
pent, propter quos male audiat ecclesia Christi." 

9 RMK I., 347. 
10 ECKHARDT SÁNDOR : Végvári vitézek gúnyverse. Kodály Emik. Bp., 1953. 111—4. 
11 A. PIRNAT : Die Ideologie der Siebenburger Antitrinitarien. Bp., 1960. 114. 
12 OSzK Quart. Lat. 729. Vö. TÉGLÁS J. BÉLA : A történeti pasquillus a magyar iro

dalomban. Szeged, 1928. 18—24, 173—7. 
. 13 RMKT VII., 293—6. 

14 VARGA JÓZSEF : Szkárosi H. András. It, 1955. 276—7. 290—2. 
15 GERÉZDI i. m. 281. 
16 RÓZSA ZOLTÁN : Az antik szatíra műfaja és a szatirikus módszer. FK, 1960.267—99. 
17 Dialógus summorum capitaneorum et administratorum obsidionis et oppugnationis 

Strigonii. (Vö. RMKT XVII., L, 612.) 

288 



alakját öltötte magára. Az adatok és emlékek nagy száma mutatja, hogy a politikai és vallási 
pártérdekek, a társadalmi harc a XVI. század folyamán sokágú gúnyirodalmat hozott létre 
Magyarországon, melyet élő hagyományként adott át a következő századnak. 

A XVII. században is a felekezeti harc velejárója volt a polémia. A magasabb igényű 
szatirikus irodalmi műfaj, pl. Pázmány: Öt szép levele mellett a háborúskodás fegyvertárában 
ott találjuk a felekezeti gúnyénekeket.18 Élnek a liber famosusok. Az I. Rákóczi Györgyöt és 
feleségét támadó Nova Transylvania és a rá adott válasz, a Keresztúri-féle Talio hosszú diplo
máciai tárgyalásokat okozott.19 Egy másik (Famosus libellus qui prodiit Anno 1696 in martio 
contra certos Magnates Hungáriáé Interlocutiones Pasquini et Marphorii de Magnatibus Hungáriáé) 
címében is a XVI. századeleji római pasquináta-hagyomany tudatos követésére utal.20 

A szatíra-dráma legjobb képviselője a Comoedia Erdély siralmas állapotáról (1668). Megtaláljuk 
az erkölcsi süllyedést, a legkülönbözőbb vétkeket és azok hordozóit dorgáló feddőénekeket,21 

a politikai akciók alátámasztására szolgáló propagandaverseket az egész század folyamán és 
ezen túl a Rákóczi-mozgalomban.22 Nagy számmal írnak paródiákat. Egyes miserészek paródia
sorozatával pl. 1604-ben Bástát gúnyolják.23 A Miatyánk-, Hiszekegy-, litániaparódiáknak, 
szentírási szövegekből vett összeállításoknak sokféle változataival találkozunk.24 Virágzik a 
csipkelődő epitaphiumok, epigrammaversecskék írásának divatja.25 Se szeri se száma az alanta
sabb csúfoló műfajoknak, az énekmondók alkalmi mulattatóinak, a vénlány-, feleség-, 
férj-, mesterség-, nép-, részeg- stb. csúfolóknak, lakodalmi gajdoknak. Az egykorúak mégis 
megüköztek annak az asszonycsúfolónak gorombaságán, mely Tótfalusi egyik elveszett nyom
tatványának első részeként látott napvilágot, ahol a szerző az asszonyok 7 típusát különböz
tette meg aszerint, hogy disznótól, szamártól, rókától stb. vették eredetüket.26 

Az említett gúnyos írásokon kívül azonban a XVII. század elején pasquillus elnevezéssel 
egy új versfajta tűnik fel. 

Első képviselői: Pasquillus Anno 1608. Januarii,21 Pasquillus. Hungária suam deplorans 
vicém28 (1616), Bethlen Gábor és udvara ellen írt gúnyvers23 (1621), Pasquillus ad proceres Hungá
riáé30 (1630), — kollektív gúnyénekek. Személyekről, városokról, vármegyékről szólnak 
propaganda céllal; róluk rajzolnak egy-egy vagy néha egypár strófában görbetükröt. Tárgyu
kat koruk politikai, vallási küzdelmeiből veszik. Céljuk nem a személyeskedő gyúnyolódás. 

18 Legdurvább hangú az a kísérő verscsomó, mellyel Donatus Visartus : Fides Jesu et 
Jesuitarum-ának magyar fordítását ékesítette fel Kecskeméti C. János. (RMK I-, 484.) A szá
zad második felében, Lipót csáczár rekatolizációs mozgalmai idején újra fellendül a polémia, 
a felekezeti gúnyénekek divatja. 

19 REIZNER JÁNOS : III. Ferdinánd király rendelete magyar könyvek elkobzásáról. 
MK., 1881. 222—6. 

°̂ OSzK. quart. hung. 2041. 130b—134a. 
21 KOSZTERITZ : A feddőköltészet régi irodalmunkban. Bp., 1935. 28—44. 
22 A század elejéről 1. RMKT XVII., L, 81, 86, 96—99 sz. alatt. Thököly korából az ún. 

voxoló verseket (BUSA MARGIT : A Thököly-kódex és kuruckori versei. Bp., 1958) Bánfi Dénes 
veszedelméről Kiad. Sz. 1871. 715—7. Egy labanc gúnyvers az 1681-i országgyűlésről. ItK. 
1893. 323—9. Papvilág Magyarországon. Kiad. THALY, Adalékok L, 8—14. Vij Cantio. Kiad. 
ItK, 1923. 190—4. 

23 HEGEDŰS ISTVÁN : Szamosközy költői maradványai. Sz, 1904. 345—8. 
24 Hölischer-k., Thököly-k. kiadatlan darabjai. 
25 Üo. Egy Mihály vajdáról írt, Szamosközynek tulajdonított kiad. MIKÓ : Erdély 

tört. adatok. Kolozsvár, 1858. III. 39. 
26 Vö. Mentsége 34. fej. Valószínűleg azonos az 1733-ból ránk maradt ponyvanyom

tatvánnyal : Tükör (OSzK. Ponyvanyomtatványok Tára 64/9.). 
27 Kiad. RMKT XVII. I. 94. sz. 
28 Kiadatlan. Sepsi Csombor Máté krónikája. 299—306. (Mikrofilm, MTA, A319/IV.). 
29 Kiad. Sz. 1875. 383—96. 1621. nov. 21-én Lifranovith Gáspár levélben küldte el 

Révai Péternek a következő szavakkal: „az minémü pasquillus itt vagyon, mássát ez leve
lemben Nagyságodnak meg küldtem". 

30 Kiad. ItK, 1897. 46—51. 
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Az egész országot, egy országrészt vagy legalábbis egy széleskörű tábort érintő kérdésekről, 
politikai (vallási) törekvésekről, ezek képviselőiről vagy ellenzőiről festenek irányzatos képet, 
hogy a szóban forgó törekvéseket mások is a versszerző szája íze szerint értelmezzék, a meg
verselt személyekről ugyanazt az értékelést fogadják el. Propagandájuk kettős irányú, a kipel
lengérezett alakok mellett ott szerepelnek az író, a versrendelő táborához tartozók, az elis
merésben, dicséretben részesülők is. A hang komoly, gorombaság elvétve fordul elő helyen
ként. 

A kollektív jelleg a pasquillusoknak olyan műfaji sajátsága, melyet a későbbi fejlődés 
folyamán nem tartanak kötelezőnek, de a verstípus többségét mindig jellemzi. A csoportos 
pasquillus mellékhajtásának tekinthetők az olyan kiéneklő versek, mint amilyenek Apafi 
fejedelem udvari embereiről maradtak ránk.31 Az egyik fejedelemsége elejétől, a másik az öreg 
Apafi udvaráról ad képet. Csonkaságuk ellenére mintegy 150-150 személyről nyújtanak 
rövid jellemzést, egy-egy sorban intézve el a keresztnevek rendjébe szedett személyeket.32 

A csoportos pasquillusok kiéneklő jellegének hatását más énektípusokban is megfigyel
hetjük. Közel 400 strófás ének rajzolja meg az 1660 körüli erdélyi állapotokat Miért sírsz a 
hegyen Sebes kezdettel.33 Első részében Erdély városait, helységeit veszi sorra. Legtöbbször 
részvétlenül, csak sejtető titkolódzással, gúnyos hangon eleveníti fel egy-egy versszakban a 
török-tatár dúlások idején rajtuk esett dolgokat. A II. rész Apafinak a tatár rabságból való 
megszabadulását, Kemény János és a fejedelemmé tett Apafi küzdelmét adja elő epikusán. 
AIII. rész az erdélyi urakat énekli ki, akik Kemény halálával szerte futottak, s most bujdosnak, 
szervezkednek; ezt követőleg pedig néhány versszakon át újra sorra vesz egyes helyeket. 
A pasquillusszerű személy- és városkiéneklés ebben a lírai-históriás énekben érdekes és egyedül
álló műfaji keveredést eredményezett. Könnyen pergő nyolcas sorai, az előadás hangja, 
nyelvezete, a lazán összeszerkesztett strófák váratlan fordulatai, témaváltásai azt a hatást 
keltik, hogy élőszóval adták elő az éneket több részletben. Egy részét Apafi tatár fogságból 
való kihozatala után talán éppen azon a lakomán énekeltek, mely Ebesfalvára való megérke
zését követte. 

A pasquillus-műfaj elemeinek beszivárgása a históriás énekbe roppant frissítő hatással 
járt. Ugyanez érződik a századfordulót követő egyik-másik kuruc énekben, az ún. városver
sekben is.34 

A kollektív pasquillusok mellett a XVII. században feltűnnek az egyéni pasquillusok is. 
A Brandenburgi Katalin és udvara ellen írt gúnyversben (Pasquillus ad proceres Hongariae) 
megtámadott Csáky István és Prépostváry Zsigmond védelmére készült ellenénekek a pár
soros vádaskodásokra 20, illetőleg 32 strófában felelnek.35 Minden vádat visszautasítva saját 
derékségüket, kiválóságaikat dicsértetik a szerzővel. Műfaji megjelölésként azonban nem hasz
nálják a pasquillus nevet. Nem a cím, hanem a vers végén álló megjegyzés mondja ennek a 
Confessio Rakocziana-t (1644 után).36 De rövidesen ezután az egy-egy személyt célba vevő 
szerzemény ezt az elnevezést hordozza címében is: Pasquillus contra Johannem Keviczky 
(1649).37 A század második felében ez az elnevezés lesz általánossá mind a csoportos, mind az 

31 Kiadatlanok. OL Teleki-család marosvásárhelyi It. XIII. fasc. p. 437—9. Uo. Üj 
rend. 98. cs. No. 3205—3265. p. 431—7. 

32 Lakik Husztban haszontalan nagy Redei Ferenc kezdetűben pl. így : Kain lelkű, lator 
szivü gyilkos Kövér Ferenc, Ravasz székely, mérges métely csalárd Apor Ferenc.. . 

33 Kiadatlan. Marosvásárhelyi Teleki-theca. Mikrofilm, MTA, A. 195/1. 
34 Erdélyi városokról, Erdélyi hajdutánc, Fennen tartod az orrodat. 
35 Csáky István Cantio Apologicá-ja kiad. ItK, 1897. 51—54., a Prépostváryé kiad. 

TT, 1888. 270—3. 
36 „NB. Pasquillus contra Prin. Georg. Rákóczi". Kiad. Sz, 1871. 399—412. 
37 Kiad. ItK, 1903. 247. Egyéb századközepe tájáról való kollektív és egyéni pasquil-

lusokra vonatkozó adatokat 1. KEMÉNY LAJOS : Tizenhetedik századbeli pasquillusok. ItK. 
1906. 93—100. 
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egyéni gúnyvers jelölésére. A Teleki-ék így hív pl. egy 1650 tájáról való szerelmi tárgyú 
éneket, melynek írója az őt hitegető, de máshoz férjhez ment szeretőn áll bosszút.38 Az 1668-ból 
való, Erdély siralmas állapotáról szóló komédiát a kéziraton szereplő első címe pasquillusnak 
nevezi.39 A Philus és Theophüus beszélgetésére adott válasz pasquillusnak mondja ezt a verses 
formában írt politikai dialógust.40 A Siralmas panasz című röpirat szerzője pasquillus-faragónak, 
pasquillistának hívja az 1655-i országgyűlésen a Habsburgok örökös királyságát propagáló 
röpirat szerzőjét.41 A század végéről prózai dialógus, epitaphium, epigramma élén találkozunk 
ezzel a megjelöléssel.42 A pasquillus tehát a kor szóhasználatában egyre inkább a gúnyírással 
vált egyenértékűvé. 

Ennek ellenére, nem kis mértékben a műfaj első tiszta képviselőire támaszkodva, 
kielemezhetők azok a közös vonások, tartalmi és formai jegyek, melyek alapján meg
határozhatjuk és gúnyírásaink egyéb vállfajaitól elkülöníthetjük a nemesi verses pasquillus 
műfaját. 

A pasquillus olyan gúnyvers, melynek létrehozója az alkalomszerűség, célja az irány-
zatosság. Hátterében mindig ott találunk valamilyen indulatot, érzelmi telítettséget, mely a 
támadás lírai alapját szolgáltatja. Bár vannak a műfajnak epikus jellegű hajtásai,43 a pasqu
illus műnemét tekintve lírai alkotás. A valódi vagy vélt sérelmet, bűnt, aljasságot, hibát, 
ferdeséget ostorozva vagy védelmezve, ritkán tárgyilagosan, legtöbbször elfogultan szól 
egyénekről vagy közösségekről. Célba vesz világi és egyházi vezetőket, a személyeken túl-
menőleg intézményeket, törekvéseket. Céljának megfelelően nemcsak bírál és fedd, hanem 
ócsárol, sokszor becsmérel és rágalmaz is. 

A pasquillus akkor válik jelentős alkotássá, mikor szerzőjének a személyek elleni bírála
tát, gúnyolódását sikerül országos fontosságú, lényeges problémává emelnie. Mennél jelentő
sebb a személy vagy eszme, mely a témát szolgáltatja, történetileg annál jelentősebb a pasquillus. 
A műfaj első képviselői és a fejlődés során nagynak mondható darabjai a korszak lényeges 
kérdéseihez fűződnek, a megbélyegzés, a megszégyenítés mellett komoly és nemes szán
dékot szolgálnak. Az ábrázolás módjában és eszközeiben, a kifejezés erejében, a lírai fűtött-
ségben jelentkező költőiség mindig az ilyen nagy téma következménye. 

A fejlődés során a pasquillus, eszközévé vált az egyéni bosszúállásnak, jelentéktelen 
személyek kicsúfolásának is. A téma kisszerűségének következménye, hogy ilyenkor a gúny
vers ellaposodott, személyeskedésbe, mocskolódásba fulladt. A műfaj dekadenciáját az eredmé
nyezte, elsekélyesedését az állandósította, hogy részletproblémákról, jelentéktelen emberekről 
szólt szűklátókörű, emelkedettség- és horizontnélküli szemlélettel. A Rákóczi-szabadságharc 
korának már nincs valamire való nemesi pasquillusa. Megverselik egy megye tisztviselőinek 
visszaéléseit,44 az Ungvárba szorult és az orosz segítség gondolatába kapaszkodó kurucok 
egy csoportját,45 de a nemzeti ügytől elfordult szerzők elsősorban személyekre kifutó éllel 
teszik ezt. Máskor szájukra féket nem téve tárgyalják a céltáblájukul választott jelenték
telen hősök botrányos eseteit, szabadszájúan, a személyeskedő mocskolódás durva hangján.46 

38 Wincz, Borberek, J á r a . . . Kiad. EM, 1907. 240—3. 
39 „Pasquillus de mi serrima Patria nostra Trannia". 
40 Kiad. ItK, 1935. 76—81. 
41 Magyar irodalmi ritkaságok. XII. Bp. (1932) 30. 
42 Hölischer-k. 46a, 74a, Thököly-k. 134b. 
43 Paskó Kristóf felsülése Fogaras alatt. Kiadatlan. OL Teleki-csal. marosvásárhelyi 

It. XIII. fasc. p. 443—4. Ungi lakodalom. Kiad. THALY : Tanulmányok 356—9., ItK, 1904. 
208—11, Vásárhelyi-dk. 216—22. 

44 Gúnyvers a turócmegyei állapotokról. ItK, 1904. 336—8. 
45 Gúnyvers az ungmegyei kurucokról. ItK, 1904. 339—45. (Már előbb : THALY : 

Tanulmányok 394—402.) 
46 Két pasquillus Beniczky Gáborról. Kiad. ItK, 1904. 331—6., 460—3. Tsitseri 

Ferenc testamentuma. Kiad. ItK, 1904. 85—6. (Már előbb : THALY : Tan. 358.) 
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Akár köz-, akár magánérdek hozza létre a pasquillust, értelmi vagy valódi szerzője 
a névtelenség homályába burkolódzik. A bosszúállás elkerülésének ez az egyetlen módja, 
hacsak nem áll mögötte a hatalom. A pasquillus azonban természeténél fogva éppen a hatal
masok ellen irányul: a tehetetlenek, megsértettek, féltékenyek műfaja. De a hatalom is fel
használja saját céljaira, a lázadók, tiltakozók, ellenállók megsemmisítésére, az ellenük folyta
tott harc propagálására. Pl. a magyarországi pasquillusok nagy része a Thököly-féle mozgalmak 
idejéből katolikus, Habsburgpárti érdekeket szolgál, a nemzeti ügyért harcoló felkelők ellen 
ágál.47 

A pasquillusok a feudális osztály érdekharcát, a nemesség osztálytörekvéseit tükrözik. 
A műfajt jórészt azt teszi a XVII. század költészetének egyik elsődleges válfajává, hogy a 
nemesi nemzet képviselői benne fejezik ki véleményüket a korviszonyokról, az országos 
ügyek intézőiről. A nemesség politikai állásfoglalását, vallásos meggyőződését, az egyéb társa
dalmi osztályok tagjaihoz a rendi életfelfogástól korlátozott viszonyulását ismerjük meg belőle. 
A közösségi szempontból lényegtelen, személyeskedő verseket is a nemességhez fűzi miliőjük, 
levegőjük, írójuk. Hőseik, témáik nemesi környezetből kerülnek ki, az ő élet- és gondolkodás
módját szemléltetik.48 \ 

A darabok mondanivalóján túlmenőleg a belőlük kielemezhető műveltségi jegyek, 
stiláris sajátságok, nyelvi jelenségek is ezt mutatják. Bár ezek az alkotások nem egy magas 
irodalmi szinten jelentkező erudíció, kifejezési törekvés megnyilatkozásai, helyenkénti 
gorombaságaik ellenére sem alacsony művelődési szintű termékek, hanem a provinciális 
jellegű nemesi műveltségnek a kor társalgási nyelvén való (többször latin-magyar keverék
nyelven) kifejeződései. Tartalmazzák a XVII. századra a hazai iskolákba lecsúszott humanista 
műveltség mozaikjait. Az antik elem lépten-nyomon keveredik bennük a bibliaival, az adagiás 
stílus Összeolvad a pórias durvasággal. Nyelv- és stílus-jellegüket tekintve meglepő egyezéseket 
mutatnak a korabeli nemesi levelekkel. 

Míg a Jagellók korában a politikai gúnyénekeket énekelték, a XVII. századi nemesi 
pasquillusokat írásban terjesztik. Nyomtatványban vagy kézírásos másolatban. Mivel egy-egy 
pasquillus botrányszámba megy, pletykaszerűen árad szét. Ismerősök, jóbarátok sietnek, 
hogy egymásnak egy-egy gúnyéneket megküldjenek. Az utcákon szétszórt, lakásokba bedobott, 
házaknál felejtett gúnyíratokról sok helyütt olvashatunk. A Brandenburgi Katalin ellen írt 
verset Zólyomi Dávid parasztruhába öltözve maga előtt disznókat hajtva vitte be Kassára, 
s ott szétszórta.49 Még a nádor szállására is jutott belőle. A pasquillust gyakran olvassák fel 
társaságban, összejöveteleken. Elvétve maga a szerző propagálja szerzeményét.50 

Jóval több pasquillusról tudunk, mint amennyi emlék belőlük ránk maradt. Levelek, 
naplók, emlékiratok, történeti munkák bizonyítják, hogy a pasquillusírás mennyire általánosan 
elterjedt szokás volt nálunk. II. Rákóczi Györgyöt fejedelemségéről való lemondása után — 
az egyik történetíró-kortárs szerint — az ellene és hívei ellen írt pasquillusok ingerelték bosszú
állásra.51 1666. júl. 27-én Bethlen Miklós Murányból küld pasquillust Telekinek.52 Mikor 

47 Labanc gúnydal Szepessy Pál ellen (THALY : Adalékok I. 38—4.1.) Gúnyvers Thö
köly ellen (Uo. 173—6.) Kende Gábor ellen két kiadatlan gúnyvers a Teleki-család maros
vásárhelyi lt. Miss. 762. p. 228. ; 723. p. 57. No büdös szájú prédikátorok... Kiadatlan. 
Hölischer-k. 98b—99b. Egy labanc gúnyvers az 1681-i országgyűlésről. Kiad. ItK, 1893. 
323—9. A protestáns nemesség nemzeti törekvései a szatirikus ábrázolásmód eszközeinek fel
használásával az ún. voxoló versekben, verses dialógusokban nyertek kifejezést. 

48 Vö. a Rákóczi-kor pasquillusait (43—46. sz. jegyz.). Pasquillus Jóra István ellen. 
Kiadatlan. Hölischer-k. 23b—26b. Alpesti Balogh László felelete Görgei Mihály pasquillu-
sára. Kiadatlan. OSzK. oct. hung. 144. 

49 Szilárdy i. m. (30. sz. jegyz.) 46. 
50 L. alább, Szentpálinál. 
sí PETYRITYVITY-HORVÁTH KOZMA : Önéletírása. Thaly: Történelmi Kalászok. 

Pest, 1862. 56. 
52 GERGELY SÁMUEL : Teleki Mihály levelezése. Bp., 1907. III. 594. 
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1672 aug. 17-én Kende Gábor és Szepessy Pál levelet ír Teleki Mihálynak, magyarországi 
pasquillusokat küldenek neki, arra hivatkozva, hogy az erdélyit már kézhez vették.53 Apor 
Péter „egy híres magyar poéta magyar pasquillus"-ából, mely a katolikusokat üldöző Apafi
nérói szólt egy elvesztett perrel kapcsolatosan, két sor töredéket is megőrzött.54 Cserei Histó
riájában Caraffáról írt „rút pasquinusok"-on kívül tud Thavonat és Ekler Erdélybe érkezésekor 
1699-ben szerzett pasquillusról is.55 Bethlen Miklós szerint sem eshetett meg nevezetesebb 
összejövetel egy ottfelejtett gúnyvers nélkül. Keserűen jegyzi meg, hogy kortársai „inkább 
megindulnak egy pasquilluson, mintsem száz prédikáción."56 „A pasquillus úgy hozzátartozik 
a nemes urak életéhez, mint a búcsúzó vers a temetéshez vagy házassági vers a lakodalomhoz. 
Forgács generális, aki tarsolyában Zrínyi műveit hordja, pasquillusokon jártatja az eszét, de 
egyházi férfiak sem idegenkednek tőle. A tudós Gyöngyösi Pál prédikátort alighanem Rákóczi 
mentette meg attól, hogy egy neki tulajdonított gúnyvers miatt ki ne közösítsék egyházából".57 

A XVII. század közepétől az utalások meg a ránk maradt emlékek nagy száma érzé
kelteti a pasquillusok politikai súlyát, társadalmi szerepét. A műfajban költészetileg is a 
század második felében alkottak jelentőset. Elsősorban Erdélyben, ahol a II. Rákóczi György 
lengyelországi kudarca után beköszöntő politikai bizonytalanság, a nemzeti érdek különböző 
értelmezéséből folyó széthúzás, a pártküzdelmek hosszú időre véget vetettek a politikai 
szélcsendnek. Magyarországon a bujdosók és Thököly, majd Rákóczi mozgalma idején lendült 
fel a gúnyköltészet.58 Termése azonban, ha mennyiségileg nem is, súlyban elmarad az erdélyi 
mögött. A századforduló után itt is, ott is a dekadencia jelei mutatkoznak. A pasquillus 
nem hallgat el, de mondanivalója már nem közérdekű, vagy ha az, akkor is beleragad a szabad
szájú pletykálkodásba, személyeskedő csúfolódásba, trágár mocskolódásba.59 A XVIII. század
tól kezdve főképpen az országgyűlések, megyegyűlések vitáit követik visszhangként. 
Itt védi a nemesség az udvarral és a hozzá húzó klérussal, meg a világi főurakkal szemben a 
maga privilégiumait, a végsőkig küzdve minden anyagi megterhelést jelentő kísérlet ellen. 
A gyűlések garmadával termik a pasquillusokat. Ritka azonban köztük az olyan, melyet ne 
jellemezne az eszmei súlytalanság, a mocskolódó gorombaság és gyakran a trágárság.60 

* 

A XVII. század második felében kivirágzott nemesi verses pasquillus legjobb művelője 
Szentpáli Ferenc. Életútja és írói pályája61 élesen világítja meg annak a nemesi osztálynak 
képviselőjét, mely Erdélyben a műfajt saját érdekeinek a szolgálatába állítva művelte. Ha fel
bosszantják, mindjárt dühösen reagál, fenyegetőzik, indulatos, goromba nyilatkozatokban, 
üzenetekben, levelekben, versekben adja ki mérgét. Az országrész féltését, a romlását okozó 
feudális nagyurak kíméletlen pénzéhségével, önző hatalmaskodásaival szemben való tehetet
lenségének dühét, személyes ellenségei iránt érzett indulatainak túlfűtöttségét olyan erővel 
sikerül kifejeznie, hogy ez a sajátos írói egyéniség vonásaival ruházza fel alakját. Eddigi 

53 „az minemű pasquillusok onnen kiül jöttek, in specie beküldtük Uram, Kegyel
mednek. Az erdélyit Ispán uram eddig megküldte.. ." Uo. VI. 253. 

54 Met. Trans. Kiad. KAZINCZY GÁBOB. M. Tört. Emi. írók. Pest, 1864. 440. 
55 Cserey Mihály Históriája. Kiad. KAZINCZY GÁBOR. Pest, 1852. 257, 231, 280. 
56 Bethlen Miklós : Önéletírása. Kiad. Windisch Éva, Bp., 1955. I. 51. 
57 ESZE TAMÁS : A Rákóczi-kor irodalma és publicisztikája. ItK, 1954. 15. 
58 Rákóczi korában és azt követőleg számos, többnyire igen silány gúnyverset írt 

Radvánszky János, Palocsay György. 
59 Fényes Tükör. Kiadatlan. 01. Teleki-csal. marosvásárhelyi lt. Uj. rend. 3205—3277. 

p. 429a—430b. A fényes Tükör homályosítása. Kiadatlan. Kolozsvári Tört. lt. XXV. fasc. 
(Mikrofilm, MTA, 295/III—IV.) Pasquillus Daciae. Kiadatlan. MTA, Tört. 237. 

60 Ezekről 1. TÉGLÁS, i. m. 
61 Részletes életrajza az RMKT XVII. sorozatban kiadásra kerülő műveivel együtt 

fog megjelenni. 
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ismereteink szerint jóformán ennek a műfajnak volt a szakembere, mintha a pasquillust az 6 
ragadozó természetéhez, az ő testére szabták volna. 

Amikor 21 éves korában első ránk maradt gúnyversét (Speculum Consuetudinis et 
imago veritatis)62 megírta, Apafi udvarában szolgált. Erdélyben a XVI. század második felében 
még általános szokás volt, hogy a nemesi családok fiai a fejedelem vagy valamely eló'kelő 
úr szolgálatában szerezték műveltségüket, ott készültek fel a jövendő közpályákra. A fejedelmi 
udvar széleskörű tájékozódást nyújtott, másrészt az udvari életben, a viselt tisztségek egyes 
lépcsőfokain az ifjak policiája kicsiszolódott, bepillantást nyertek a kormányzásba, az orszá
gos ügyek vitelébe. 

Apafi udvari rendtartása ragyogó csillagokként említi63 a bejáró ifjakat. A tehetséges, 
ügyes „bejáróból", Apafi idejében kapitány, diplomáciai követ, ítélőmester és sok más tiszt
séget betöltő ember válhatott. Ha valaki nem akarta életét az udvar szolgálatában leélni, 
hazatért birtokára, megnősült, maga vette kezébe élete sorának irányítását. Éppen Szentpáli 
példája is mutatja, hogy Erdélyben még ebben az időben sem voltak a kisnemes lehetőségei 
olyan szűk körre szorítva, mint a királyi Magyarország területén.64 

Ismeretlen, hogy II. Rákóczi György egykori követének és levéltára kezelőjének, 
Szentpáli Istvánnak korán árvaságra jutott (1657) fia mikor lépett udvari szolgálatba. Arra 
azonban következtethetünk, hogy nem nagy lelkesedéssel tartózkodott ott. Tizenhétéves volt, 
mikor 1668. máj. 5-én önkényesen eltávozott a fejedelmi udvarból, és a kolozsvári unitárius 
kollégiumba ment, hogy ott tanuljon. Nem a kiváltságos nemesi Secundaniába vétette fel 
magát, hanem a közrendű tanulók közé. Egy hónap múlva azonban a város főterén elfogták 
a fejedelem nemet gyalogjai, s visszavitték oda, ahonnét megszökött.65 

Nem tudjuk, hogy e rövid próbálkozás után részesült-e intézményes oktatásban. 
A ránk maradt műveiből, életpályájából, királybíró mivoltából kielemezhető jegyek a kor 
átlagszínvonala fölé emelkedő, bibliai, latinos műveltségű, a Hármaskönyv tekintélyén felnőtt 
nemest mutatják, aki lázadozott a függetlenségét korlátozó fejedelmi és főúri hatalmaskodás 
ellen, de jól eltanulta tőlük az erőszakosságot, vagyongyűjtést, sőt a korrupciót is, melyet 
felfelé kárhoztatott, lefelé gyakorlatilag alkalmazott. 

Annyi kétségtelen, hogy jól ismerte a fejedelem és a fejedelmi udvar világát, a bonyolult 
vallási, vagyoni állapotokat, belátott a politikai érdekek mögé, sokszor a magánélet rejtett 
titkaiba is. 

Az a körülmény, hogy az unitáriusok iskolájában akart tanulni, valószínűsíti, hogy 
felekezetileg közéjük tartozott. Nyilatkozatát,66 hogy nem unitárius, csak félrevezetés céljából 
tehette. Említett első pasquillusának legszembeszökőbb, ismételten kiolvasható sajátossága 
a mű antitrinitárius jellege. Az ő tanításuk Krisztus igaz igéje, az ő papjaik bujdosnak Illés 
módjára Ákáb és Jezabel elől. A pápa és a katolikusok elleni támadásának fő oka az unitáriusok 
szentháromságtagadó teológiájának a következménye. Ez a kulcskérdése a luteránusok és 
reformátusok ellen írt részeknek is. A Iuteránusokat azért támadja, mert tanaik közel állnak 
a katolikusokhoz, de az ortodox reformátusokra éppenúgy rásüti a csűrés-csavarás bélyegét,67 

a háromszemélyű egy Istenre vonatkozó tanításuk értelmetlenségét. Csak az unitáriusok 
ellen nincs kifogása; ők a szentírás igazi követői. 

62 Ismeretlen szerző műveként kiadta SZÁDECZKY LAJOS : Apor Péter verses művei 
és levelei. MHHS. Bp., 1903. XXXVI. I. 429—79. 

63 SZÁDECZKY BÉLA : I. Apafi Mihály udvartartásáról. Kolozsvár, 1913» 22. 
64 TOLNAI GÁBOR : Régi magyar főurak. Bp., (1939) 109. 
65 KUK fasc. II. 245. (Mikrofilm, MTA, A. 635/1.) 
66 „Hogy ha méltóságom meg engedte volna, Mely tudományt valltok, azt követtem 

volna" SZÁDECZKY i. m. I. 457. 
67 „Lutter fülét tartya az pápa lovának, Calvinus farkán csügg, függ csitkojának". 

Uo. 454. 
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Az unitárius öntudat mellett az Imago veritatis másik leginkább feltűnő vonása az az 
éleslátás és merészség, mellyel a fiatal szerző megfigyelte kora Erdélyének anarchiába süllyedő 
vezető osztályát, illetőleg felfedte bűneit. Meglepte ez a bátorság a kortársakat is. Felvinczi 
György, a kolozsvári unit. kollégium akkori szeniora bizonyára ezért jegyezte be az iskola 
fasciculusaiba, hogy a fejedelmi udvarból való ismeretlen szerző pasquillust írt a fejedelemről, 
fejedelemasszonyról, a főurakról, melyben feltárta sötét és gyalázatos üzelmeiket. Kétségtelen, 
hogy a bejegyzés Szentpáli versére vonatkozik.68 

Feddő szándékú, ostorozó művében a szerző megrója a pénzéhes, önző, önkényeskedő 
mágnásokat, akik elnyomják, agyonsanyargatják a jobbágyokat. Bár a megoldás, ahová 
eljut, a kor vallásos eszméjéből következőleg morális jellegű: a népnyúzó főurakat, tiszteket 
bűneikért a pokol kínjaival, Istennek a pogányok révén rájuk bocsátott büntetésével fenye
geti, a helyzet javítását konkrét intézkedésektől is várja, melyeket a fejedelemnek kellene 
megtennie. Őt biztatja, hogy kövesse Mátyás példáját, aki igazságos uralkodó, a nép párt
fogója volt. Büntesse meg a bűnös tiszteket, ne bízza rájuk az igazság kiszolgáltatását, mert 
azok pénzért, ajándékért a legelvetemültebb gonosztevőnek is gráciát szereznek. 

Szentpáli elítéli a sok húzást-vonást, özvegyek, árvák sanyargatását, a hamis úton való 
vagyonszerzést, a bitangpénz gyűjtését, akár kapitányok, ispánok vagy egyéb tisztek, akár 
a fejedelemasszony cselekszi ezeket. Pasquillusának egyik legélesebb támadása éppen Bor
nemisza Anna ellen szól. De kijut, az erdélyi társadalom minden osztályának és rétegének, a 
szegénységen élősködő katonáknak, az ország aranyát, pénzét emésztő görögöknek, a románok 
„útonálló és lator seregének", a Magyarországból Erdélybe húzódott bujdosóknak, kik sáskák 
módjára fogyasztják az országot, és istenkáromló emberfarkasokként végpusztulását okozzák. 
Részvéttel a szegénység, a jobbágysorba süllyedő székelység, a mindenféle terhek miatt pusz
tuló szászsággal szemben viseltetik csupán. 

Miután képet rajzolt az erdélyi bevett és ténylegesen jelen levő nemzetekről, a különböző 
vallásfelekezetekről, a fejedelmi párról, munkájának utolsó harmadában név szerint is sorra 
veszi az előbb csak általánosságban vádolt urakat. Ez a rész 1—2 versszakos kiéneklésekből 
áll. Alig van az erdélyi urak között olyan, akiről jót tudna mondani. Vallási okokból az uni
tárius hitüket odahagyott reformátusokra és a pápistákra rúg ki nagyon. Egyik-másik főúr 
kiéneklésében csak lényegtelen bírálat jelentkezik, de többségüknél pellengérre kerülnek 
fogyatékosságaik, bűneik, elsősorban hatalmaskodásaik. Sokszor találunk ma már keveset 
vagy semmitmondó birtokállapotokat, vagyoni helyzetet érintő észrevételt, homályos utalást 
családi és szerelmi kapcsolatokra. Többeket megró a szegényekkel, jobbágyokkal való kegyet
len bánásmódért. Politikai jellegű észrevétellel csak Bánffi Dénessel kapcsolatosan találkozunk. 
Legbővebben Teleki Mihályról szól, akiről később két pasquillust is írt. Azoknak csíráit már 
itt megtaláljuk. Hivatkozva a fejedelemasszonnyal való rokonságára, srófos eszét, állhatat-
lanságát, zsugori pénzhajhászó voltát gúnyolja ki: pénzért feketének állítja a fehéret, felbontja 
az ország végzéseit. 

Versét azzal fejezi be, hogy írhatna még többet, „bokrosabban sokra verset kiálthatna", 
de már így is dúlnak-fúlnak reá. Felvinczi nyilatkozata szerint is tehetetetlen dühvel fogadták 
a főurak a pasquillust, de minthogy a szerző személyére nem tudtak rájönni, nem léphettek 
el vele szemben.69 

Szentpali közel 300 ströfás pasquillusát elsősorban témája teszi jelentőssé. Társadalmi, 
kortörténeti szempontból fontosabb, mint költőileg. Az ifjú szerzőből ekkor még hiányzott a 

68 KUK fasc. I. 285. „Pasquillus contra ipsum Serenissimum Principem et Dominam 
Principessam et omnes Magnates a summo ad eum qui est inter eos imus vei inf imus, ab Aulico 
ignoto compositus nobis quoque innotuit, in quo multis nominibus, obscureis etiam ignomi-
niosis factis suis, tarn planis, quam huc usque absconditis traducuntur. . ." 

69 „ . . .non mediocriter excanduerunt Magnates omnes, sed quia ad notitia Authoris 
pervenire non potuerint, seditionem movere nequeunt, neque audent." uo. 
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költői gyakorlat, mely verseit később a kor átlagtermékei fölé emelte. Helyenként azonban 
már itt is jelentkezik ábrázolásában az indulattól fűtött képalkotás, a meglepő kifejező erő 
(Vö. Ad Hungaros advenas vagy Ad Valachos c. részeket). Mikor a benső fűtöttség feszíti 
strófáit, stílusa is megélénkül, a gúny szárnyakat ad költői erejének. De négysoros strófáit 
még nem tudja mindig kitölteni, a versforma sokszor kényszeríti szószaporításra. 

Gúnyverse a servitor lázadása a dominus ellen. Személyében a köznemesség fordul 
szembe a főúri anarchiával, az oligarchia eszközévé lett Apafi fejedelemmel, az udvarral. 
Az önző érdekeik védelmére ligába szervezkedő főurak és tanácsosok büntetlen garázdálkodá
sainak minden oldalát a maga meztelenségében állítja elénk. Leleplezi az államigazgatás 
korruptságát. Az egykorú források megerősítik azt a képet, melyet az utolsó szakaszát élő 
erdélyi fejedelemség romlottságáról festett, mikor a semmire nem tekintő pénz- és vagyon
gyűjtés űzte-hajtotta az embereket. 

Ennek a szenvedélynek lett a rabja Szentpáli maga is. Harácsolásaival, hatalmasko-
dásaival éppúgy halászott a zavarosban, mint kora feudális urai. 

Két évvel az erdélyi állapotokról írt gúnyverse után már anyjával, mostohaapjával 
civódik. Visszavonja mindazokat a szerződéseket, melyeket jószágaira vonatkozólag addig 
velük és másokkal kötött. 1675-ben ősi javainak elidegenítése miatt nénje emel ellene vádat. 
A következő évben elindul a vagyongyűjtés szenvedélyének útján. Zálogjogon megszerzi a 
Haller- családtól a vízaknai Geréb-házat és tartozékait és az azzal összekötött királybíróságot, 
így jelentős anyagi javakra, állandó jövedelemre és tekintélyre tesz szert. 

Mindent elkövet, hogy a substitusként viselt méltóságot örökössé tegye. Ahogy fiainak 
és leányainak későbbi tiltakozásaiból kitűnik, ősi javait, felesége birtokait is pénzzé teszi. 
Évekig tartó alkudozás, újabb és újabb pénzösszegek és jószágok átengedése után, Haller 
János végül is átadja neki a Geréb-házat 3667 forintért, egy oláhbogáti telekért, egy kisenyedi 
kúriáért, néhány ottani házacskáért és zálogos jószágért. Ezek egy részét azonban a Hallerok 
sohasem vehették birtokba, mert Szentpáli már jó pár évvel az üzlet megkötése előtt másoknak 
idegenítette el őket. Mivel ez kiderült, kötelezte magát, hogy visszaadja a Geréb-házat, ha 
Haller István hozzásegíti, hogy a szebeniektől és a szelindekiektől vitatott Ladamos nevű 
majorban birtokon belül maradhat, ott magának házat építhet. Életében azonban erre nem 
került sor. A Hallerok és a Szentpáliak közt hosszú-hosszú pör keletkezett, mely csak a követ
kező évszázad végén dőlt el a Hallerok javára. 

Valószínűleg a Hallerok meg a Teleki Mihály közti birtokügyletek következményeként 
vette Teleki önkényesen birtokába 1689-ben a vízaknai Geréb-házat és tartozékait. Kiegyezés 
folytán még ugyanannak az esztendőnek a végén visszaadta az ingatlanokat és az iratokat 
Szentpálinak. Ez azonban később úgy nyilatkozott róla, „soha neki ember annyi kárt nem tett", 
mint Teleki. Végülis, úgy állt bosszút a zernyesti csatában elesett nagyhatalmú úron, hogy egy 
72 strófás magyar nyelvű és egy 14 versszakos latin nyelvű pasquillust írt róla.70 Ezt már 
1691. januárjában, a fogarasi országgyűlésen felolvasta és mutogatta. Azzal is fenyegetőzött, 
hogy felküldi Bécsbe, hadd lássák, milyen ember volt Teleki Mihály. Mikor meg ismerősei 
kegyeletsértést hánytak szemére, hogy egy halott emberről írt gúnyverset, mérgesen fakadt ki, 
ne bosszantsák, mert olyant ír róla, ha megbúsítják, „hogy soha olyat nem hallottak ő 
kegyelmek." 

Pedig ez a verse is elég merész írás. Maró gúnnyal megírt pasquillus, minden tekintetben 
alkalmas arra, hogy rajta keresztül bepillantsunk szerzőjének írói műhelyébe, műveltségébe, 
és megfigyeljük a műfaj sajátosságait. 

70 Ismeretlen szerző műveként, részben töredékesen kiad. SZÁDECZKY i. m. I. 
480—90. Szentpáli szerzőségét azok a tanúvallomások bizonyítják, melyeket Vér Judit kéré
sére tartottak. (Teleki-család kendilonái lt. fasc. XV. no 4. Kolozsvár Tört. Lt.) 
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Szentpáli nyilatkozataiból tudjuk, hogy a Telekivel való leszámolása személyes ügye 
volt. Az ellene való gyűlöletből azonban közügyet csinált. Kettőjük dolgáról, az őt Teleki 
részéről ért méltánytalanságokról, általa emlegetett súlyos károkról a versből semmit sem tu
dunk meg. A pasquillus elolvasásakor azt érezzük, hogy a hatalmi vágyban szenvedő, saját 
hasznára minden helyzetet kiaknázó, harácsoló vagyongyűjtő és teljhatalmú nagyúr nem 
Szentpálira volt veszedelmes. Mikor garázdálkodásának véget vetett a török kardja, egész 
Erdély fellélegzett: az özvegyek és árvák, vármegyék, székek és robotoló jobbágyok, székelyek 
és szászok, zsidók és görögök. 

Szentpáli versének témáját: közüggyé tett személyes bosszúját a tudatos pasquillista 
szakértelmével ragadja meg. Hogy a valóságban is nagy szerepet játszó férfi alakját még inkább 
megnövelje, felhasználja mindazokat a költői fogásokat, díszletlehetőségeket: mitológiai, 
bibliai és történeti ékítményeket, melyekkel a kor műveltnek nevezhető verselője rendelkezett. 

Az Avernusban Orcina reginától (az alvilág királynője) született, párkáktól dédelgetett 
Machiavellus választja ki Telekit vazallusának, hogy Dácia megnyomorítására küldje. 
Már mikor Váradon rátalál, Pitho (a rábeszélés), Vertumus (az állhatatlanság), Laverna 
(a tolvajlás) igézete alatt áll. De még neki adja Nero, Caligula kegyetlenségét, felruházza 
Rabsaké egyszerre káromló és hízelkedő nyelvével, a Bessust üldöző Nicanor kezével. Társul 
adja mellé a sátán két leányát: Ódiumot és Irat, továbbá Bellonát, hogy zűrzavart támasszon, 
s tűzzel-vassal pusztítsa szegény nemzetünket. Övé a pártütő és királygyilkos zsidó király, 
Zimri ravasz gonoszsága, Abaddon főördögnek és Cyrcenek az esze, Cyclops tudománya, 
Áchám ravaszsága, Hámán vérszomja. 

Szentpáli biblikus, latinos műveltségét a fentieken kívül még számos hivatkozásával 
bizonyíthatnók. Annyi gonosz szellem kíséri és kísérti Macchiavellus tanítványát, hogy segít
ségükkel könnyen követi el gaztetteit. Annál könnyebben, mivel szerzőnk a transszilvanizmus 
képviselője, akinek szemében, Erdély minden romlását a magyarországiak okozzák. 

Teleki már ezért is: 

Pusztulást csírázott az egész országban, 
Tüzet és fegjvert szült szerelmes hazánkban. 

Ami pusztítást a török, tatár Erdélyen elkezdve Ausztriáig elkövetett, mind ő forralta 
ki. Palatinusságra vágyódván, maga is a német császár ellen indult. Kuruccá tette Wesselényit, 
martalóccá Thökölyt. Mikor azonban a csizmája Batiznál a sárba ragadt, „megcsalatkozott 
practicajában", megfordította lova száját, német pártra állt. Nem mutatta ki nyomban 
„vigyorgó agyarát", practicával fogott most is terve kiviteléhez. Ilyen practica volt részéről, 
hogy Szeben alatt (1686. júl. első napjaiban) Scherffenberg német katonáival az Erdély függet
lenségének védelmére hivatott aranyos- és marosszéki hadakat" meglepette és kardra hányatta. 
Majd, hogy ő lehessen a primus Erdélyben, Apafit eltette láb alól, követét az ország nevében 
Bécsbe küldte, hogy a hatalom megtartása felől tárgyaljon. 

Országvesztő bűneinél nem csekélyebbek egyéb gonoszságai sem. A családi életében tiszta 
Telekit Kozbinak, a midianita asszonynak fajtalankodásával vádolja. Talán ennek bizonyíté
kát 17 gyermekében találta meg, akiket, szerinte, Teleki eleve elhatározott bűnös szándékkal 
nemzett. 

Azok felett nemze sok vásott fiakat, 
Sambakat, csabzikat és nagjra vadjokat, 
S-iffiak szemét sértő buia leanjokat, 
Kikkel vöket gjüjcsön és sok unokákat. 
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Hogy az ország adóját magának tette el, tútorság színével ellopta a fejedelem kincsét, 
hogy nem volt olyan bűn, melyet pénzért fel nem oldott volna, nem olyan privilégium, királyi 
dátum, melyet ne cassált volna, és az ezekhez hasonló vádak tömege a pasquillista fegyver
tárából kikerült túlzások. A kortársak nem festenek hízelgő képet Apafi kancellárjáról, a 
vádak jó részét mégis meg kell tisztítanunk a gúnyénekíró hatást vadászó előadásmódjának szo
kásos nagyításaitól. 

Szentpáli ügyesen alkalmazza a „költői túlzásokat", melyek néha a könnyed humor, 
máskor a metsző gúny hangulatát keltik. Bár Teleki: 

Valahol aranyat láthatót szemével, 
Azt ott nem hagjhatta ragadó kezével, 

mégis lehetett vele alkudni: 
Kért két ezer tallért attul első szobán, 
Ha ezerét igert, vigjorgot magában. 

De az már nagy engedelem volt, ha leszállott 300-ra! 

Szentpáli a mitológiai díszt hatásosan keveri a hétköznapival. Teleki arra törekedett, 
hogy az emberek ismerjék el őt uruknak, függjenek és féljenek tőle, mint Jupitertől. De ez a 
Jupiter a pasquillusban kopasz: 

Mint kopasz Jupitert urallyák a népek, 
Kik is mint Istentül, csak tőle fügjenek. 

A kopaszságon kívül egyéb testi fogyatékosságai sem kerülték el szerzőnk figyelmét: 

Asdodban lakozó ördögi béllyeggel 
Mert meg volt jegjezve kényes fara süllyel, 
Szájában egj foga sem vala ket rendel 
Mégis csontot rágott, mint farkas, inyevel. 

Bőven alkalmaz hasonlatokat, melyek ugyan nem mindig olyan frappánsak, mint az 
ínyével csontot rágó farkas, de elképzeltetőek, szemléletesek. Hogy Teleki gonosz lelkülete 
kiült arcára, így érzékelteti: 

Homloka ránczosult, mint ravasz Achámnak, 
S bajuszsza fel állót, mint sertéje kannak. 

Romlottságának bemutatására felvonultatja a természetet: 
Csudalkozot a föld annak természetin, 
Az egek könyveztek rut feslet eletin, 
Nap homályba borult hajnali fel költin, 
Es India felé szomorán ment estin. 

A latinitás emlékei — mely néha már az iskolai műveltség fitogtatásának tűnik —, 
a biblikus elemek, vegyítve a beszélt nyelv fordulataival (gyűjti a bitangot, vigyorog magában, 
megütik eb orrát, nagyobb koncra vágy, tengelyét keni stb.), sajátos ízt adnak Szentpáli 
költői stílusának, és összhatásukban a fölényes gúny erejével számolnak le az erkölcsileg 
megsemmisített Telekivel. 

Gonddal tervezett a pasquillus szerkezeti felépítése is. Három arányos részből áll. 
Az első 15 versszak Macchiavellus készülődése, Teleki bemutatása. A tárgyaló rész 55 strófá-
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jában gyorsan pergeti le előttünk Teleki viselt dolgait, meglepő részletességgel, kulisszatitkok 
feltárásával, magukkal sodró erővel. A Conclusio 4 versszakja mégegyszer felidézi vétkeinek 
sokaságát. Majd a pasquillusok receptje szerint vet véget versének. Minthogy Homeros, 
Pithagoras, Plató, Cato, Solon sem lenne képes Teleki factióit számba venni, 

Sőt világon oly nyelv nem termet a szájban, 
A ki ászt vehetne soha igaz számban, 
Éhez képest enis minden szándékomban, 
Itten véget vetek csekély rytmusomban. 

Nem vall különösebb bátorságra, hogy pasquillusa megírására Szentpáli csak Teleki 
halála után és akkor is névtelenül — ami ugyan a műfaj törvényszerű, soha át nem hágott 
szabálya, — vállalkozott. Terjesztésében azonban nyíltan és tevékenyen részt vett. Vér Judit
nak nem volt nehéz felderítenie a szerző kilétét. De úgy látszik a „mocskos írásért" hiába 
sürgették az elégtételadást, hiába fordultak Teleki fiai ez ügyben még a császárhoz is, megtor
lásról nincs tudomásunk. Az ének népszerűségéről viszont több egykorú és közeikorú fel
jegyzés tanúskodik. 

Szentpáli Ferenc ifjú korában éveket töltött a fejedelmi udvarban, később mint víz
aknai királybíró a közigazgatás és igazságszolgáltatás fórumán tevékenykedve sem szakadt 
el az országrész kormányzását intéző uraktól. A nemesi osztály tagjaként és hivatalából 
következőleg ő is része volt az uralkodó osztálynak. Származásánál és vagyoni helyzeténél 
fogva azonban nem volt meg á lehetősége olyan nagystílű fogásokra, mint a Halleroknak, 
Béldieknek vagy Telekinek, akiknek hatalmaskodásait, ha a sors úgy hozta, kénytelen-kellet
len el kellet viselnie. Ilyesmiknek a hozzá hasonszőrű nemesek és hivatalnokok, de sokkal 
előkelőbb és hatalmasabb személyek is, lépten-nyomon ki voltak téve, ha politikai vagy vagyoni 
okokból láb alatt álltak vagy szemet vetettek rájuk. A jogtalan helyzetben élők széles tömege, 
támaszukat vesztett özvegyek és árvák, a politikai akciók üldözöttéi még inkább áldozataivá 
váltak a hatalmasok önkényének. Ezeknek a nevében is beszélhetett Szentpáli, mikor véleményt 
nyilvánított Telekiről, mint 20 esztendővel előbb Apafi udvaráról. Azzal, hogy feltárta az 
utolsó éveit rugó erdélyi fejedelemség kórképét, megrajzolta a zűrzavaros állapotok megdöbben
tő jelenségeit, a pénzen vásárolható igazságot stb. stb., szubjektív indítékú alkotásában 
számos, a közösséget érintő és érdeklő lényeges kérdést szólaltatott meg, pasquillusát tartalmi
lag is a század nemesi költészetének jelentős, kiemelkedő darabjává tette. 

Szentpáli nem hagyta megtorlatlanul a rajta esett valóságos vagy vélt sérelmeket. 
Egyéb cselekedeteiből is ezt láthatjuk. Az eszközökben sem volt válogatós. A törvényesség 
látszatára azonban vigyázott, maga helyett fiait küldte a hatalmaskodások elkövetésére, 
vagy megvárta az alkalmas pillanatot, mikor a visszavágástól már nem kellett félnie. 

Vízakna városával állandó veszekedésben állott. Ismeretlen, hogy ezek a tusakodások 
nyomot hagytak írói ténykedésében. A szebeniekkel, illetőleg a szebeni királybíróval hasonló 
okokból támadt küzdelmének azonban maradt költői emléke. 

Szentpáli azért haragudott Szász Jánosra, mert beleelegyedett az ő dolgaiba. Ezt nem 
bírta elviselni. „Mi ide szebben j embert nem admittaltuk, hanem a szebenj Hóhért, mikor kurvát 
kel meg csapnj, vagy embert exeqválni. Lássa, ha Hóhér tisztiben tnagátt avatja. Ha magam 
gondolom, magais meg vakarja az fejett."71 

A háborúskodás oka a szebenszéki Szelindek község határában fekvő Ladomos nevű 
major volt. Ezt 1698-ban nagyapjáról reá szálló örökös jussként Bethlen Ferenc birtokába vette, 
s teljhatalmú megbízottjaként cessatusára, Szentpáli Ferencre bízta. Kancellistái nála tartóz-

71 OL Gub. lt. 628/1700. -• ' --



kodtak a Geréb-házban, míg a foglalást intézték. A foglalás után pedig rövideseni de hajtattak 
be bizonyos marhákat, amelyek miatt a szelindekiek a szebeni magistratushoz folyamodtak. 

A szebeni szászok az első perctől kezdve magukévá tették a szelindekiek ügyét, s mikor 
azok jószágaikat megtalálták a Gereb-háznál, Szász János levelet írt a vízaknai királybírónak, 
ahol azzal fenyegetőzött: „Felo, hogj egj királlj Birott meg fognak fognj itt Szebenben, 
s a tömlöczben vetnj." Szentpálit elöntötte.a méreg, „Kurva légjén az híres kurva annya ! 
Az Lélek bestye Kurva Aszszonyának, az ő szaros Szász Fiának! Ebeknek parancsol, nekem 
nem parancsol !"72 

így keletkezett Bethlen Ferenc és Szelindek ellentétéből évekig tartó háborúskodás 
Szász János, ill. Szeben meg a Szentpáli-család között. Véget nem érő megtorlások, erőszakos
kodások és hatalmaskodások követték egymást mindkét részről, és ezek oda fajultak, hogy 
Szász János lovaslegényei a vízaknai határban heteken át hajtóvadászatot tartottak a víz
aknai királybíróra és fiaira, majd meg orgyilkossal lövetett rá a szebeni királybíró, hogy megölje. 
A küzdelemben Szentpáli volt a türelmesebb. Legalábbis igyekezett megmaradni a törvé
nyesség útján, s nem merült fel ellene olyan adat, hogy ellenfele életére tört volna. 

Az anyagiak miatt keletkezett háborúskodást elmérgesíthették azok a politikai ellenté
tek is, melyek a századforduló táján a szászok és a magyarok között keletkeztek különböző 
gazdasági, politikai és vallási kérdések körül. A szebeni királybírónak sehogysem tudták 
megbocsátani az adóreform-tervezetet, mely megszüntette volna a nemesség adófizetés alóli 
mentességét, belegázolt volna kiváltságaiba. 

De mint embert sem becsülhette szerzőnk sokra Szász Jánost, akinek magán és családi 
életéről, erkölcsi magatartásáról sok mindent tudhatott. Még jóval Szász János bukása előtt 
elítélőleg nyilatkozott róla, és azzal fenyegetőzött, hogy tollat vesz kezébe, s olyan verset ír 
róla, hogy megemlegeti. Nem tudjuk, beváltotta-e fenyegetését. Az a pasquillus, mely 
ránk marad,73 1703. novemberében keletkezett, mikor Szász János feje felett már gyülekeztek 
a viharfelhők, ő maga letartóztatásban volt, a halálos ítéletet kimondó törvényszéki gyűlésre 
kifutottak a meghívók. 

Gúnyversében Szentpáli bemutatja, honnan származott Szász János Erdélybe, hogyan 
futotta meg pályáját, s lett előbb nótárius, majd ördögi segítséggel tanácsos, mígnem becsú
szott a királybíróságba. De valójában: 

Rut, parázna, tolvaj, gyilkos, istentelen, 
Hamishitű, hazug, lator, embertelen, 
Az statusok között koczódó, szemtelen, 
Dér-dur, lélek nélkül szörnyű, rut s kegyetlen 

volt egész életében. 

Rontotta Erdély unióját, felforgatta a törvényeket, űzte latorságait. Saját sérelmeit 
a szerző itt sem említi, egyéb hatalmaskodásait, mások törvénytelen megöletését azonban 
Zabanius fejére olvassa. Még inkább kipellengérezi erkölcstelen életéért, hogy sokakat elcsá
bított, teherbe ejtett. Az ilyeneket abortáltatta vagy megölette. Másokat megmérgeztetett, 
így tett a felesége által felbérelt orgyilkossal is, mikor az merénylete után a házába menekült. 
Mindezért készül már nyakára a kötél; 

Méltán, mivel társa voltál az ördögnek, 
Hasznoson szolgáltál amaz Lucipernek, 
Véghetetlen kárt tői mindennemű rendnek, 
Hogy tőrbe akadtál, hála az Istennek. 

72 Uo. 
73 SZÁDECZKY i. m. 493—6. 
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Mindössze 24 strófába Szentpáli belegyömöszölte a szörnyű vétkek tömkelegét, melyeket 
a dekadenciába süllyedt Erdélyben is kirívó bűnösként tündöklő Szász János a valóságban 
jórészt el is követett. Sachs von Harteneck, római birodalmi lovag, nagyszebeni királybíró, 
az erdélyi szász communitások élén álló legfőbb tisztség betöltője fontos személyiség volt 
a császári és erdélyi politikában, a szász közéletben. Róla írni már magában is nagy témát 
jelent Erdélyben. Szentpáli azonban az erkölcsi törvények diadalán túlmenőleg nem értéke
síti a témában rejlő lehetőségeket. Pasquillusának szülője nem a közügy, hanem a személyes 
bosszú. Nyelvére féket nem téve szabadon árad belőle az indulat. Még származásáért is kicsú
folja a vipera csögiből, sehonnai ágból, tót papné méhéből szottyant fene virust. Nemesi gőg-
jében egy pillanatra sem fogadja el egyenrangú félnek. Számára Zabanius „canis filius", 
jöttment ember Erdély földjén, abajdóc tót, ki ökörtalyigán érkezett ide. Hiába emelkedett 
egyre feljebb, szemében „bos inter vaccas", ki úgy illik „. . . az úri seregben Mint görcsös 
s horgas bot aranyas tegezben." 

A személyeskedő gúnyolódás azonban ebben az esetben nem arra méltatlan embert 
vesz célba, mint ahogy ez az egyéni pasquillusok szokása. A felsorolt gaztetteket talán az író 
nem tudta volna hiánytalanul bizonyítani, de nagyjából történeti valóságnak megfelelő képet 
rajzol hőséről. Ez a tárgyi igazság megmenti a mocskolódásba süllyedő elsekélyesedésfől. 
Másrészt a pasquillus írójának olyan vonásait hozza felszínre, melyek feledtetik annak alanta
sabb jelenségeit. A gúnyversből írói erő, költői egyéniség bontakozik ki. A latinitás emlékei, 
a bibliai példák és utalások, jobban mint előző alkotásaiban, összekeverednek nála a vidéki 
nemesi élet és társalgási nyelv darabosságaival, és az elemeknek ez az összevegyülése sajátos 
kifejező képességről tesz bizonyságot. 

Az irodalmiságnak, a mondanivaló tömör kifejezésére, érzékeltetésére való törekvésnek 
jegyei határozottan észrevehetők voltak már a Teleki ellen írt pasquillusban is, de itt még 
nagyobb mértékben kibontakoznak. A négyesrímű strófákban sehol sem érezzük már a két 
utolsó sort az első kettő felesleges ráadásának. Minden sornak, minden szónak súlya, fontossága 
van. Esztétikai finomságot nem, de roppant erőt fejeznek ki tömören az ilyen versszakok: 

Valál ez hazában gjilkos Julianus, 
Sok szásznék fenekén vamlo publicanus, 
Koslato rut bak eb, futkározó banus, 
Kurvák után járó s czikazo Nizanus. 

A vaskosságában itt nem csupán kisnemesi társalgási modor, póriasság, hanem Rabelais-i 
erő, irodalomiság van. Ez az erő Szentpáli írói egyéniségének legfőbb jellemzője, ez biztosít 
neki a magyar barokknak legalább a második vonalában jelentős helyet. 

A „poéta és pasquillistaságáról híres" vízaknai királybíró,74 Verbőczi Törvénykönyve 
compendiumának megverselője,75 feltehetőleg több gúny versnek volt a szerzője, mint az a négy, 
mely kétségtelenül az ő műveként ránk maradt. Hogy sok alkalmi verset írt, melyben „meg-
cirmolta kortársait", egykorú vagy időben hozzá közel eső feljegyzések bizonyítják.76 Bethlen 
Miklós beszéli, hogy mivel hírhedt pasquillista volt, s az „effélékhez tudott és practizálta is," 
őt vádolták annak a gúnyéneknek szerzőségével, melyben Rabutin Bethlen Miklóst, mint 
Krisztust, megszentenciázza. „A bolond, káromkodással majd vetekedő kis pasquillus"-ban 

74 Cserei és Apor Péter vélemény. L. SZÁDECZKY i. m. I. 103, 265. 
75 Kolozsvár 1699. (RMK I, 1544.), Kolozsvár, 1701. (RMK I, 1625.) 
76 BOD PÉTER : Magyar Athenas, 1776. 263. „ . . . irt sokakról a' féléket, a'mellyekkel 

megkormolta tisztességeket, mellyre nézve volt is baja a' versei miatt." HOBÁÍTYI : Memoria 
Hung. Pozsony, 1777. III. 330. „ . . . pluresque ille versus et Satyros concinnabat ob quos, 
incredibile dictu, adversantium animos in se concitavit." 
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Rabutin Pilátus, más személyek „ki egy, kis más pap nevét, személyét viselték." Bethlen 
szerint Szentpáli a szerzőséget a vele folytatott beszélgetésben nem vállalta.77 

A fentebb ismertetett pasquillusok magukban is eléggé bizonyítják, hogy a műfajt 
irodalmunkban legszínvonalasabban Szentpáli művelte. Gúnyversei ún. nagy témák; a kor
szak lényeges kérdéseiről, nevezetes történeti személyeiről szólnak. Részben komoly, nemes 
szándékot szolgálnak (Imago veritatis), máskor az élményszerűség és alkalmiság csiszolatlan^ 
de rendkívül kifejező ereje párosul bennük a tudatos szerkesztés és költői ábrázolás jegyeivel-

Imre Varga 

PASQUINS EN VERS DE LA CLASSE NOBILIAIRE 

Dans l'avant-propos de l'étude, l'auteur passe en revue la littérature satirique du 
moyen áge, de l'époque de l'humanisme et de la réformation. Dans les fruits satiriques de notre 
littérature survenus de ces époques, la satire n'était pas la forme d'expression préférée d'un 
seul génre, mais eile s'est affirmée comme le moyen de représentation de la réalité dans nombre 
d'oeuvres d'art. Les pasquins apparurent au début du XVIIe siécle comme le génre d'expres
sion de la classe nobiliaire. Les pasquinades collectives chantérent les problémes sociaux, 
idéologiques et politiques de l'époque, elles ont été écrites avec une intention de propagande. 
Quelques dizaines d'années plus tárd la satire personnelle écrite contre des individus regut 
également le nom de pasquinade. 

La grandé époque des pasquins de la classe nobiliaire était le XVIIe siécle. C'était ä 
cetté époque que les problémes essentiels y ont été touchés, les représentants de la nation 
des nobles exprimérent leur opinion sur les circonstances de l'époque. Les pasquins n'étaient 
pas l'expression de l'érudition, s'affirmant sur un niveau littéraire élévé, mais constituaient la 
manifestation de la culture provinciáié de la classe noble dans le langage familier de l'époque. 

Dans la seconde moitié du XVIIe siécle, Francois Szentpáli était le représentant 
cáractéristique de ce génre littéraire. Dans ses pasquinades, Szentpáli sut créer de ses propres 
griefs des satires d'intérét national. II y traita des questions essentielles de l'époque et écrivit 
sur des personnages célébres de l'histoire. 

La force expressive singuliére et fruste du réalisme saisissant et de l'actualité s'allia 
dans l'art de Francois Szentpáli á la composition consciente et á la représentation poétique. 

7 7 BETHLEN i. m. II. 110. 
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