
176 KARDOS ALBERT, GULYÁS JÓZSEF 

ez az írás nem Csokonaitól származik, de akiben mégis maradt valami 
kétség, az hasonlítsa össze ezt a M aláírású levelet a Puky Istvánnak szóló 
és Csokonai aláírású három levéllel. Önkéntelenül is észre fogja venni, hogy 
az utóbbiaknak, vagyis a hiteles Csokonai-leveleknek, más a stílusuk és más 

hogy úgymondjam — a tónusuk. Ezeknek a leveleknek stílusbeli 
könnyedsége és hangbeli elevensége ugyancsak elüt a M aláírású levél 
nehézkességétől, még azokban a mondatokban is, amelyekben Csokonaira 
emlékeztető gondofatok és érzelmek, például a kollégiumi élettel való elé
gedetlenség és a saját lelkiismeretében való megnyugvás találnak kifejezést. 
De a stílusról és a hangnemről soká el lehet vitatkozni, épen ezért a M 
aláírású levélnek ezeket a belsőbb sajátságait csak mellékesen hoztam szóba, 
mintegy ráadásul a külső sajátságokból úgyis, eléggé kivehető, a kérdést 
úgyis eldöntő érvekre. 

KARDOS ALBERT. 

VÁRMEGYEI GÚNYIRATOK. 
A régi megyei élet bő alkalmat szolgáltatott a gúnyra. A magyar önálló

ságnak ezek a bástyái sokszor érezték a történelem szelének zúgását, s ekkor 
megjelentek a gúnyiratok is. Néhányat már ismer az irodalom,1 s ezek 
az országgyűlési gúnyiratok mellett hűséges korképek. Nem lesz érdektelen 
ezekre is gondot fordítani. Különösen a válságos időkből valókat kellene 
összegyűjteni. Néhányra legyen szabad itt rámutatnom. 

Az egyik verses. Címe: Napkeleti virágnyelv. Uj évi ajándékul Hont 
vármegyének. Mottója: Jaj annak a kertnek, Jaj még annak is, hol mint ti 

I l yen virágok teremnek (Petőfi). Kölcsey Zrínyi dalának s Tompa Tornácomon 
c. költeményének hatása alatt nagyon szellemesen támadja Hont tiszt
viselőit. E gúny iratról megemlékezik Hont monográfiája is (395 lap). Ennek 
maró szatírája Salkovszky Lajost halálba kergette (1862- II. 3.). A,tisztviselőket 
nevükön nevezi. Érdemes lesz belőle mutatóban néhány elnevezését közölni. 
Pl. Drágalátos mákvirág : a muszkavezető Majtényi László ; pünkösdi király
rózsa : Salkovszky királyi biztos ; mérges beléndek :. Szilasy Gábor első al
ispán, Schmerling tanítványa ; Ötszínü tulipán : Matuska Adolf második al
ispán, aki mindig változtatja az elvét; makau virág: Kubzányi Sándor főjegyző, 
nagykártyás ; napraforgó virág : Budai aljegyző stb. így megy végig az 
egész vármegyén, mindegyik emberének virágnevet adva. E páros rímü 
tizenkettősökben, írt szellemes gúnyirat szerzőjét nem tudtuk kinyo
mozni. (V.o. Gyürky Antal : 54 év Hont vm. történeiéből.) A kézirat Len
gyel Sámuel másolata. 

A második ilyen gúnyirat prózai mű. Címe: Krónika. Előszava Titok 
Völgyén Nyár Után, 1838-ban kelt. Szerzőjenem nevezi meg magát. Egyéb
ként is elbújni igyekszik allegorikus kifejezései mögé. Előszavában utal 

i Figy. XVI. 224 305. 1, 1K 1933.109; 1935: 475. 1. Hazánk VIII. 
388. 1. X. 75. 1. stb. Ismert költők is írtak róla (Fáy, Gaál, Czuczor). 
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arra, hogy a hatalmasok csak az Istennel számolnak, pedig ki tudja, látjuk-e 
az élet után azokat, akik a földön bennünket keservesen megbántottak. A 
közvélemény fegyverei (paskülusok és kacagó szatírák, mesés románok, 
krónikás elbeszélések) enyhítik a fájdalmat. Ö ez utolsót választja. A 
személyeket és a karaktereket a bibliologiából veszi, pontosabban a 
daemonologiából. A mü két részre oszlik : l. A Sátán dicsősége kilenc évig 
a tartományban. (Jegyzetben odateszi : Comáromi István kilenc évig tartott 
első. alispánsága.) Másodszor: A Sátán hatalmának megtörettetése ötöd
napok alatt e's az ő csúfos elüzettetése. (Jegyzetben : a tisztújítás és utána 
tartott gyűlés öt napig folyt.) Alfieri tragédiájának módját követi, de Ő sem 
nem tanult literátor, sem nem tudós, csak «calamo ludit». Óhajtja, hogy 
ki-ki tehetsége szerint kisebb, vagy nagyobb követ vessen a kútba, hogy 
az ördög abból ki ne bújhasson. Ezután 32 lapon elmondja Potifár, Pilátus, 
Bálám pap, Ifili, Sámuel, Jezábel, Asmódi, stb. neve alá bujtatva Comáromi 
alispánságát. Jegyzetben meg is nevezi személyét, pl. Vitéz Bajnok = Vitéz 
János, második alispán, Bálám pap = a mikóházi orosz pap; Ifili = gróf 
Pécsi Emánuel ; Pyráták = Comáromi István és nemzetsége ; Potifár = Ötvös 
Ignác főispán; Sámuel — Patay Sámuel s; a fényleni vágyó nemzetség == a 
Bárczay nemzetség; Béliái = Comáromi István, stb. E prózai paskillus 
Abaujról szól. Szereplői közt több később nagyra menendő embert látunk ; 
Csorna József Abauj megye nemes családjai c. müve őrzi az emléküket. 
Többnyire a pataki iskola növendékei voltak.1 

A harmadik gúnyirat egy vers Borsod vármegye örömnapja címmel, 
mely az 1832-i András havi követválasztásra készült. A szerző Ragályi
párti, az ellenpártot szatirikus megjegyzésekkel kíséri, az etetést, itatást 
élesen kritizálja. Az 1735 sz. kéziratunk 211. lapján olvasható 13 strófájú 
vers lüktető ritmusokkal jeleskedik. Az 1832—36 országgyűlésen Bükk 
Zsigmond és Palóczy László képviselik Borsodot.2 , 

A negyedik gùnyirat a debrecenieket gúnyolja. Sorra előjönnek benne 
a férfiak, köztük Simonyi óbester, Szoboszlai Pap István, Vetsey Samu, 
Szeremlei, Hatvani stb. Mindegyikükről egy- egy hosszabb-rövidebb versszak 
szedi le a keresztvizet. Aztán az asszonyokra, majd a kisasszonyokra tér 
rá, ezeket is megmosdatja, végül a kevély asszonyokat szidja. Felváltva 8 és 7 
gzótagos, félrímü sorokat használ. Szerzője meg is adja neve betűit : írtam 
Debrecenben első október 1822. É. É. L. De hogy ki rejtőzik mögötte, nem 
tudtuk megállapítani. A kézirat száma 129: 59. I., a Félvidító második kötete. 

Ötödik megyei paskillus 1739 sz. kéíiratunk 156. lapján olvasható 
Egri verekedés c. prózai szöveg, mely tulajdonképpen az 1833-i szék építéskor 
volt verekedés ügyében Orczy István deklarációja Báró Eötvös Ignáchoz. 
Ez az inkább komoly hangú, mint támadó nyilatkozat a papoknak a válasz
tásba való elegyedése ellen szól. 

GULYÁS JÓZSEF. 

1 Comáromi Istvánt Szinnyei lexicona is ismeri, ép az 18384 beszédje 
alapján. De az 1739 sz. kéziratunk 270. lapján egy tréfás ifjúkori verse is 
van, amelyre Bárczay Dániel válaszolt. 

2 Téves Szinnyei lexiconának az az állítása, hogy Ragályi részt vet 
az 1832-i országgyűlésen. (Figy. XV. 156. 1.) 


