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De eo utrum? 
Primo; Tudgya-é világossan a Tanú, hogy Kónya Péter 1743-dik 

esztendőben és 45-ik esztendőben az Prussusra oda lett volna az Insur-
gens Militiával ? Secundo: Magán kivül kit tud jó Tanúnak lenni ? 
Tertius Testis Nobilis Sámuel Arany Szallonthajen. Annor. cir. 30 fatetur 
ad l m u m A Fatens vallya, hogy az Utralis Kónya Péterrel Lovat cse
rélt volna odafel, és ugyanazon cserélt Lovat az Prussus el is fogta, 
látta szemeivel, mivel edgyütt az Fatenssel 1745-dik Esztendőben Kará
csony előtt hat héttel ment volna fel Ősszel, az többi Nemesekkel edgyütt, 
azután Pünkösd előtt 1746-ik egy héttel edgyütt haza az Fatenssel és 
több Nemesekkel úgy hogy egészen kilencz holnapig voltak oda fel. 

Quartus Testis Nobilis Georgius Arany Szallonthajen. Annor. cir. 
30 fatetur ad i m u m Tudgya világossan, hogy oda fel volt Kónya Petéi
mért kardot is cserélt véle felső Sléziában, de relíquo sicut praecedens 
Testis per omnia. 

Super cujus praevio modo peractae Inquisitionis serié praesentes 
manus propriae subscriptione et usualis Sigillis mei appressione roboratas 
Jurium attactorum Inquiri facientium futura pro Cautela necessarias 
extradedi Lras Testmoniales Sig. Nagy Szalontha die 12a Mens. Maii 
A° 1754. Emericus Csottka ltae Tabulae Regiae Judriae Jur. Notar 
m. p. (L. S.) 

Közli: BENKÓ IMRE. 

AZ 1764-1 DIAETA IRODALMI EMLÉKEIHEZ. 

Gyűjteményemben őrzök egy 12 levélből álló töredéket, mely latin 
és magyar verseket tartalmaz. 

Politikai vonatkozású epigrammák ezek, a melyek az 1764, évi 
pozsonyi diaetán szerepelt férfiakról szólnak, több-kevesebb elmeéllel, min
dig hazafias tendencziákkal — természetesen. 

A kézirat — mint említem — töredék. Úgy látszik az elején is 
hiányos, a végén pedig kétségtelenül az. Egy kéz írása az egész, nyilván
való másolata egy az idétt közkézen foroghatott verses munkának. 

Épen a Mária Terézia által akkora buzgalommal űzött elnéme-
tesítés, alkotmánycsonkítás, nemkülönben a Kollár 1762-ben megjelent 
»De jure Patronatus* czímű erősen antihazafias dolgozata folytán az 
1764-i országgyűlés sok alkalmi versificatornak adta a pennát a kezébe 
s így történt, hogy az ez évi pamphlet- és gúny verstermés nagyon bő 
volt. Persze — nyomdafestéket nem látott, annak biztos akadálya volt 
a királyi megbízással működő czenzor — azért hát a ki kézhez kap
hatott egy ilyen pamphletet, hazafias kötelességet vélt teljesíteni, ha 
saját maga és környékének hazafias nemessége számára rögtön lemásolta. 

1 Kollár Ad. Franc. Históriáé diplomaticae juris patronatus apostolico-
rum Hungáriáé regum libri trés (n. 4° V -f- 274 1. - j - V -+" 1 rézm. tábla). 
Vindobonae 1762. Typis Geo. L. Scholzii, 
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így keletkezett az a kéziratgarmada, a mely ebből az időből 
ránk maradt s mely élénk jele amaz idők politikai mozgalmasságának, 
a mely — sajnos — pamphletírásban csiicsosodotí ki, a helyett hogy 
az aulikusok és magyarellenes osztrák tanácsosok megbuktatásában, 
elsöprésében nyilvánult volna. 

Az előttem fekvő nagy quartalakú kézirat első oldalán a distri-
chonok elsője In Protonotharios czímmel, Majthényi, Nagy, Szlávy és 
Vörös, s ötödiknek a horvát Skerletz-et veszi tollhegyre. A sárosí követ, 
Péchy Zsigmond után, a fiatal mágnások kapnak egy pár csipős deák 
verset. Azután Koller Ferencz personalissal szemben annak az elég dur
vának mondható szójátéknak enged szabad folyást, hogy Koller, — ha 
baro titulust kap — az barom-ot fog jelenteni. A következő vers 
czíme: In Eundem Koller Iuventutis Turbator. A prímás Barkótzy, 
majd újból a personalis, aztán Luby kerül szőnyegre, mire egy Koller 
és Kollár párhuzam után következik egy pasquill, a melyet érdekesnek 
tartván, itt adok szó szerint: 

Passió Libertatis in Theatro producta Sub Diaeta Anni 1764. Posonii. 

Judas. — Rfferendarhis Ant. Brunszvik. 
Quid mihi solvetis, vobis mox omnia tradam 

Pro Nummis, quae vos vultis habere dabo. 

Exmissi Servi prae capienda Libertate &c 
Nunquam credidimus, quod tantum nos valuisset 

Officia & Nummos, aedificare bene. 

Caiphas — Archieppus Strigon. Fr. Barkoczy. 
Libertás pereat, praestat bene vivere posse 

Nam bene si vivo cuncta perire queunt. 

Petrus — Szatkmary. 
Audax Incepi Pátriám defendere sed jam 

Conticeo per quodi cuncta peracta nego. 

Falst Testes, Csiba & Rosti. 
Nonne diu jam iam, Dominis parere recusas ? 

Nonne est Principibus perniciosa Tuis. 

Fiscalis contra Libertatém actionem erigens — Joan. Jeszenszky.] 
Hanc libertatém, Regi Regnoque nocivam 

Tu Iudex merito, damnificare potes. 

Seniores populi — Barones Regni. 
Nos Libertatém nostram depressimus omnes 

Vt tantum nobis Aula fa vére velit. 

Heródes — Ordody, Assessor Tabulae Regiac. 
Hungáriáé seu sit, seu non justissima causa 

Attamen optatum, non habet illa scopum. 
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Assessores Herodis — Camerae Praeses Anl. Grassalkovüz & Ma Camera. 
Nos assentimus cunctis quaecunque volebas 

Fiant a nobis qvaliacunque petis. 

Pilatus — Personalis Fr. Koller. 
Pro lubitu Vestro vobis en trado innocentem 

Hoc scio, quod facio, Regis amicus ero. 

Profos & Camifex — Paulus Balassa. 
Exigo quod cupio & sie vexo Nobilitatem 

Proque suis debet, solvere Carceribus 
Hungáriáé Libertatém mihi tempore quovis 

Opprimere ac ipsam damnificare placet. 

Moriens libertás. 
A natis confixa meis, ad Sidera pergo, 

Hinc moriens clamo : Pannonis ora vale ! 

S. Maria — Nobilitas. 
Deploro conservatam per Saecula tanta 

Prae nimio Cordis tendo dolore mori. 

Servi in Executione — Tricesitnatores & Germani in Regno Offlcia tenentes. 
Mortua Libertás est, nos bene vivimus, hujus 

Dividimus Véstem, diripimusque Togam. 

Centurio cum Suis Officibus ad Crucem stans — Status Cis & Trans. Danubiani. 

Proh ! cur quid factum, quae tanta & talia fiunt 
Quis eredet finis, quod bonus hujus erit. 

Josephus Nicodem — Joseph. Bayzath Can. & Tiszta Abauj. 

In Tumbam Libertatém deponite Charam 
Cujus Posteritas, ut meminisse queat. 

Mulieres ploranies ad Crucem — Baiskady, Bezerödi [így !] Rhaday & Baranyi. 
Libertás fuerat, tantos servata per Annos 

Vnica Spes Regni jam Cruciflxa Vale. 

Magdalena in Horto plorans — Joan. Balogh Neogr. 

Ah vbi Libertás, vbi portio pectoris una 
Suppressam Pátriám, non sine flore solum. 

E »Passio«-nak mintegy befejezése az itt következő 

Epitaphium. 
Hungara Libertás, Libertás Aurea quondam 

Hic jacet a Natis, ipsa perempta suis, 
Maria, quae condam Toto fulgebat in Őrbe 

In Tenebris Noctis, praecipitata jacet. 
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Eszterházy Imre, Barkótzy primás, ismét Kollár és Koller szemé
lyéről szóló néhány verspár után Csiba mosoni alispán kapja meg a 
magáét a következő magyar rigmusban. 

In Csibam. 

Csiba V. Ispánnak egész esze hiba 
Minden beszédének vége tsak nagy iga 

Jobb volna hallgatnál •, hogy sem Csíga-biga 
Csacsogással ártson házának ő maga. 

A már fentebb említett személyekről szóló egyéb gúny versek után 
következik egy In Trés Religiones czímű hexameter: 

Papa cupit Titulos, & Culmina tangít honoris. 
Calvinus spernit, tenet ast sua Dogmata semper. 
Luther terrenis spretis coelestia volvit. 

E latin versek után következik egy úgy látszik hosszú magyar 
költemény töredéke, melynek latin czíme a következő: 

Rubrica 
Pannona Nympha Veteres renovatas 

Quaerelas 
cur 

Dieeta Posonium confluens Spem firmandae Salutis 
appromittit 
Anno quo 

Laeta CeLebrarI VoLVIt Regina DIaetaM [1764.] 
Pannona Nympha 

Seu 
Hungara Terra Plorans. 

E »Quaerela« szerzője gyakorlott poéta ember, kiváló tehetség 
nyilvánul munkájában. Nagy erő jut kifejezésre a fájdalom kifejezésénél 
s néhol valóban drámaivá emelkedik. 

Gyakorta vét a verstan elemi szabályai ellen, — ha ugyan e 
vétségek a másoló bűnéül nem rovandók, — s egyebet valóban nem 
lehet gáncsolnunk. 

íme a költemény kezdő sorai: 

Már régen fetrengek szívem keservében 
Tsak nem vizzé válván, mint Biblis könyvében 
Patakok forrása van szemem tövében, 
Ki segétí fejem elhagyott ügyében ? 

1 Az eredeti kéziratban: halgadrad. 
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Nincsen Öregségem, a ki gyámolítsa, 
Tanult Senecakint szivem bátoricsa, 
Hol Galenus ? a ki Fájdalmim gyógyicsa, 
Gyászban borult éltem Phoenix kint vjicsa. 

A sok elmúlt jóknak friss emlékezeti, 
Gyakorta szivemrül a bút vetkezteti, 
Mint Phoebus Napjait Síppal emlegeti, 
Admetus Juhait midőji őrizgeti. 

De csak nimutáig [így!] tart ez nyugodalom, 
Érkezik csuporral a sok baj 's fájdalom, 
Fejem felett haboz a bú aggodalom, 
Már régen kelletett volna a sírhalom. 

Öremest le tennim keserves életem, 
Minthogy bánátimnak végit nem érhetem, 
De, mint szép Calypso nem Cselekedhetem, 
Halhatatlanságom le nem vétkezhetem. 

Csak szívből származott nyomós óhajtással, 
Múlnak óráim könyves jajgatással, 
Boldog álapatra való vágyódással, 
Hol éltem megunván halál kívánással. 

Ezek után a Nympha azon panaszkodik, hogy az Istenek, a melyek 
régen kedvellették — most mind elhagyják, Jupiter, Mars, • Bellona, Pallas, 
Bacchus, Apollo — mind elfordultak tőle. 

Szültem is fiakat a könyő olvasásra, 
Bátor vitézeket a kard forgatásra, 
Cicerói nyelvű és Törvény folytatásra [így!] 
Alkalmatosukat ezt egyre, azt másra. 

Most dicsekszik azzal a kánaáni bőséggel, a mely mindenkit 
elárasztott, a ki hozzá jött, még a szegényt is gazdaggá tette. Majd 
ezeket így foglalja össze: 

Egy szóval Nagy Sándor minden dicsüsége, 
Dárius s Croesusnak dúsgazdag bővsége, 
Hercules ereje, Pallas eszessége, 
Mind ez helyben szorult világ ékessége. 

De nézd a szerencse állhatatlanságát, 
Aliig kóstoltatta zsengéje Újságát, 
Méreggel vegyíti nyújtott boldogságát, 
El hervaszti hamar kinyílt szép virágát. 

Miután magára hagyatása miatt fájdalmasan felzokog — a nem
zeti király hiánya miatt fakad panaszra: 

Történt, hogy meghalván bölcs hajóm vezére 
És ennek idegen csúszott a helyére, 
Kinek, mivel nincsen igaz Magyar vére, 
Igyekezik fejem nagy veszedelmére. 
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Eléggé megnyomott, de mégis Próbálya 
Most mert Quantumom jól augeallya, 
Melyért sok ezer bú fejem agyát állya, 
Hogy szegény Nemzetem illy szörnyen rongállya. 

Körültekint — és segítség nélkül álló árvának látja magát; el 
kell vesznie, mindenkinek jég fagyolt a szájára, hályog ereszkedett a 
szemére és mindenki hajlandó keresztet venni a vállára. Fiaira gondol : 
a népre és a nemességre, a melyeket így aposztrofál — némi remini-
scenciával a Rákóczi-kör hires versére — : 

Jaj, vallyon, mint élhet a Contribuens Nép, 
Kit máris mint rongyot a sok fizetés tép, 
Most is csak állig áll, mint eltörődött csép 
Gyenge teher alá, a vékony sár cserép. 

Hát Te, mint gondolkodsz oh ! díszes Nemesség ! 
Ki voltál Hazámnál tündöklő ékesség 
Praerogativádat ostromollya ellenség [így!] 
Vigyázz, mert oda lesz, használ a szemesség. 

Eddig, ha kívántam gyorsan fegyveredet 
Fel kötéd érettem, szentelted éltedet, 
Már fegyvered nem kell, csak fizetésedet 
Add meg, hogy Parasztá tegyenek Tégedet. 

Mint a mily nehéz a zajos tengerből partra menekedni, épp oly 
nehéz a nymphanak e szerencsétlen állapotból kivergődnie. Nem tudja, 
mitévő legyen? »Ezek, s többek illyek bajai zápora« — jajgat — s 
•érzi, jön éltének gyászos sora, s ifjú kora rút vénségre változik. 

Mert ennek kínjából nincsen ki segítsen, 
Gyógyító szemekkel, hogy reám tekintsen, 
Meg sebzett szívemre frissítő írt hintsen, 
Meghalok, hogy a bú így ne sebesítsen! 

De úgy tetszik, hallom lassú susogását, 
Nem messze im egynek gyenge sóhajtását, 
Ha bírnám magamat, szeretném látását, 
De látom, hogy felém vette járulását. 

Pozsonyból küldetett követnek kell lenni, 
A mint ruhájáéul észre lehet venni, 
Igaz hazám fia, tisztességet tenni 
Küldöttek, de vájjon mit fognak üzenni. 

Itt vége szakad a töredéknek, a mely érdekes költői emléke 
annak a nagy momentumnak, a mikor a nagy királynő bekebelező poli
tikája egyik legnagyobb lépését tette meg. 

A levél alján levő custos »Diaeta« — sejteti, hogy a vers magá
val a pozsonyi országgyűléssel foglalkozik ezután. 

Nagy kár, hogy e tizenkét nagy 4° levélből álló töredék folyta
tására nem tudtam ráakadni. 

# 
Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 31 
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Gyűjteményemben van még egy érdekes emléke az 1764. évi 
országgyűlésnek. 

Ez egy kis 8° kézirat, a mely Kollár Ádám hirbedt munkájának 
incriminalt paragraphusait calligraphice leirva tartalmazza. 

Kétségtelen, hogy e kis füzet német ember vagy osztrák érzelmű magyar 
úr tulajdona volt, a ki azonban egy csodabogarat szült; a »magyar királyi 
rendek« kifejezést, mert a kézirat utolsó levelére ezen Noiiz-ot vezette : 

Not.: ©te ísíönig. Ungarifdjeit ©tänbe tjaben bet) bem ben 5=tcn $uíü 
1764. eröffneten Sanbtage tuiber bíeie ©djrift SBefdjroerben gefüí)tet unb begebet,, 
bafj fte burd) ben ©djatfrid)tet öccbrennet, ber 5Berfaf3cr aber «itt ber Dom Síaifer 
$tű$ bem 6=ten nn'eber bie einige Uneinigfeit unb geinbfcíiaft groiíctjen bem Könige 
unb bem f ömgrctcb,e ftiílen roollenben ^uifrotgíer üorgejetjenen ©träfe, melcfie bie 
©emetne S£obc§ftrafe tft, — beleget werbe. 

Ez egyébiránt — bár irodalomtörténeti adat, — de inkább a 
politikai történetben van a maga helyén, 

REXA DEZSŐ. 

SZEPSI CSOMBOR MÁRTON É L E T É H E Z . 

Az Europica Varietas világlátott írója megtérvén hazájába, szülővá
rosa, Szepsi szolgálatába lépett. 

Innét nyert meghívást Kassa városába, ahol Bocatius János utódja, 
lett az iskola vezetésében. A meghívás Alvinczy Péter műve volt amint 
az 1618-ik évi deczember hó 18-án kelt tanácsi jegyzőkönyvből kitűnik » 

»Hungaricae quoque nationis theologus, dominus Alwintzius et dominus 
Stephanusx scripto succineto et nervoso protestati sunt, se" ad instans. 
festum Natalitium nolle conscendere suggestum, nisi Musculus 2 ab officio 
suo remotus fuerit, ideo quia omnium turbarum causa sit et quia d.. 
Stephanum N.3 diaconum haereticum appellavit. Monueruntque civitatem, 
haberetur scholae ratio diligentior, quam hactenus, quia in nonnullis-
pagis plus pueri in literis proficerent, quam in hac metropoli, commendaht 
iri locum rectoraíus vacantis substituendum quendam N. Moldaviensem,. 
petunt eius tamquam indigenae rationem haberi praesertim, cum sit. 
linguarum, imprimius germanicae probe peritus.« 

A kitüntető meghívásra Csombor levélben hálálkodik, melynek 
soraiból kiérzik meghatottsága. 

A levél így szól: 
Rerum, ut publice, sic privatim gerendarum in anno hoc novo 

cursum quam foelicissimum precatur. 
Amplissimi, prudentisimi, Viri circumspectissimi, quibus ego vei 

absens cultum, honorem, amorem, omnem denique affectum detuli aa 
1 Velecbinus István. 
2 Német pap. 
3 T. v. Velechinust. 


