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ÉGY ÚJ GYÖNGYÖSI KÓDEX. 
Gyöngyösi Kemény Jánosának tudvalevőleg három kéziratos másolata 

maradt fenn; a Nógradmegyei Múzeum ú. n. Gosztonyi- és a piaristák 
Nyitrai-kódexe a XVII., a Nemzeti Múzeumé a XVIII. sz.-ból való.1 Hozzá
juk csatlakozik most a Pannonhalmi Főkönyvtár újonan felfedezett kézirata. 

Főkönyvtárunk külön helyiségben tartja az elhalt rendtársak iromá
nyait. Ezeknek egyrésze — sajnos — folyton rendezés alatt van; éven<-
kint jönnek újabb és újabb iratcsomók, melyeknek átnézése után az érté
kesebbeknek tetsző iratokat a régibbekhez csatolják, ftt talált a múlt év 
július havában Császár Elemér egyetemi tanár az említett kódexre. 

A sárgás hártyába kötött s hátán Régi kézírat felírással jelzett könyv 
157 negyedrétű levélből áll. A papiros sárgás merített; az írás szép. Beírva 
és az írással egyidejűleg • vagy csak kevéssel később számozva 306 lap 
van; elül 1, hátul 3 levél üres. A hátsó tábla belső alján van egy bejegyzés: 
156 folyós. Úgy látszik, a bejegyző nem számította az első levelet. Az 
1. számozott lapon van a cím: Az a | Néhai Gyerő Monostori Ke | meny János 
Erdéli Fejede | lemnek Lonnyai (!) Anna | Aszonnyal lévő házasságának (!) | 
Tatár országi rabságának Feje | delemségében, a' Törők ellen viselt j hadi 
dolgainak (!) és végre vitéjzől le tett életének | Emlékezete (!). 

Már a címből is látni, az ékezés elég gondatlan, a jelek használata 
is következetlen; a hosszúságot igen gyakran a hangzó íölé tett — jelzi, 
ez helyettesíti nagyon sokszor a kihagyás szokott jelét is. A dolgainak szó 
eredetileg dolgának volt irva, a kijavításnál nem törölték az á vesszőjét. 
Itt jegyzem meg, hogy az írásjelek hasznalata általában is kevés gondra 
vall, következetlen a helyesírás is.v 

A 2. lap üres, azután következik a 3. —11. lapokat kitöltő előszó 
Az Olvasóhoz (!), a 13.—306. lapok a költeményt tartalmazzák. Egy lapon 
rendesen 5 versszak van; ahol új könyv vagy rész kezdődik, í , az utolsó 
lapra is 4 szak jut. 

A kötet jókarban van. Beköttetője nagy becsben tarthatta; nemcsak 
az elég szép kötés vall erre, hanem a két táblába beillesztett két-két össze
kötő zöld szalagocska is, melyeknek azonban már csak a tövük maradt meg. 

Pannonhalmára a bakonybéli apátság könyvtárából került. Az első 
tábla belső oldalán ez az ex libris van: A'[Bakonybéli Apátság'] könyv
tárából j 2210. szám. Ezt a számot a könyv a bakonybéli könyvtár 1837-i 
rendezése alkalmával kapta, amit Briedl (Beély) Fidél, (az akkor Bakony
bélben lévő tanárképző egyik tanára, a korabeli pedagógiai és esztétikai 
irodalomnak egyik érdemes munkása, később akadémikus) végzett el nagy 
buzgósággal. Beélynek még Bakonybélben meglévő katalógusa ily cím alatt 
jelzi kötetünket: «Monostori Kemény János viselt dolgainak a Törökök ellen 
emlékezete. (Kézirat.)» Az 1833-ban készített jegyzék még nem említi. 

1 V. ö. Badics F.: Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei 
(Akad. Értek., I. o. XXII. 4. sz. 1912); Gyöngyösi István összes költemény<ei. I. k. 
1914, (V—XXVIII. 1.), II. k. 1922. (359 s köv. 1.) A következőkben a B. jelzés 
Badics F. utóbbi kötetét jelenti. 
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Honnét, hogyan került a könyvtárba, nincs rá adatunk. Azt is csak sejteni 
lehet, de kimutatni nem, mikor jutott Pannonhalmára. A bakonybéli könyv
tárt 1895-ben rendezték újra, az akkori könyvjegyzékből már hiányzik. 

írásának idejére és más körülményeire sincs semmi külső adatunk. 
Beély Fidéltől maradt egy megkezdett jegyzék a könyvtár régi könyveiről. 
Ebben a 8. sz. alatt a már föntebb említett címmel újra szerepel kötetünk, 
még pedig ezzel a hozzáadással: «(Kéziratban, a 18. sz. elején).» V. ö. még 
Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története, 1904. II. k. 208. 1. Beély, 
úgy látszik, az írás általános jellege után ítélt. Ennek alapján azonban 
épen oly joggal keltezhetjük pár évtizeddel előbbre is a kéziratot. Más 
okok is szólnak e felfogás mellett. A kódex ugyanis Kemény János emlé
kezetét a kinyomtatás előtti alakjában tartotta fenn. 

Összehasonlítottam Badics Ferenc említett müvének nyomán, a nyom
tatott szöveggel és azzal is, amely a két XVII. sz.-beli kódexben maradt 
fenn. Az eredmények Badics Ferenc alapvető munkásságára támaszkodva 
elég röviden összefoglalhatók. 

Kéziratunkból hiányzik az Apor Istvánhoz intézett ajánlólevél, de 
megvan azon előszó, mely «a nyitrai kéziratot oly becsessé teszi» (B. 360. 1.). 
A két szöveg szinte teljesen azonos, leginkább csak helyesírási eltérések 
vannak köztük. Néha mintha a leírók más nyelvjáráshoz tartozása is érez
tetné hatását. Már az előszóban is feltűnő az a később is tapasztalható 
sajátság, hogy az ü gyakran szerepel az ö helyett (gyüzelem: gyüzedelem), 
viszont az ü végű melléknevek végen nem egyszer látjuk a régies ó'-s ala
kot (keserö); a tárgyrag s a többes szám k jele előtt sokszor előfordul az 
o kötöhangzó az a, h.; az ű igeképzönek gyakori az éí-es alakja. 

A legfőbb eltérés a két kézirat idevágó részében a következő: Badics 
szövegközlésében (204.1.13—15. sor) ezt találjuk: «úgy mint ezeket és ezekhez 
hasonlókat: élete, tekintete, kellete, vége, némellyek így mondják: (Nyk.-
ben eredetileg: módgyák) életi, tekinteti, kelleti, végi etc.» A Nyitrai-k-ből 
— nyilvánvaló másolási hibából — hiányzanak az: életi sat. szavak (B. 
412. L). A szöveg nálunk így hangzik : «Ugy mint ezeket, és ezekhez hasonló
kat némellyek így modgyák (!): élete, tekintete, kellete vége, eteet: mások 
pedig, életi, tekinteti, kelleti, végi etc.» A többi különbség jelentéktelen. Itt 
is megvan az Or\ humorisque hiba (B. 412. 1.), de az első szót Ore-re javí
tották. Az i pontja azonban megmaradt. Továbbá: 

B. 202. 1. 10. sorban: vigyázván az előtte vaíó verseknek..., a Pannon-
halmi-k-ben : vigyázván ebben...; 

B. 202. 1. 25. s.: lett volna; P. k.: volt volna; 
B. 202. 1. 32. s.: Más az, hogy; P. k. más az, amint; 
B. 204. 1. 11. s.: eszekben, P. k. ellméjekben; 
B. 204. 1. 18. s.: volt a'szók vége; P. k.; volt a'töb szók vége. 
B. 204. 1. 20. s.: említettem, P. k. emlétém; 
B. 204. 1. 28. s.: Sebestyén: P. k. Sebestény. 
A költemény szövegének szempontjából kéziratunk viszonya a Gosz-

tonyi-, Nyitrai-k-hez és a nyomtatott kiadásokhoz így foglalható Össze: 
1. Kéziratunkból is hiányzanak azok a versszakok, melyek csak a nyom

tatott szövegben találhatók, továbbá a G. k.-hez hasonlóan az utolsó négy 
versszak (III. k. 6. r. 115-118.). ' , 
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2. Megvan mind a 38 versszak, melyek csak a kéziratokban találhatók, 
azonban az 1693-i kiadástól kezdve Dugonicsig minden nyomtatott szö
vegből hiányzanak. 

3. Ami a G. k.-böl szemben a Ny. k.-szel hiányzik, azt mind adja 
a mienk. 

4. Ahol a másik két kézirat közösen eltér a nyomatatástól, a mienk i 
velük tart. Ahol G. k. és Ny. k. közt van különbség, a P. k. a Ny.-hoz iga
zodik. Egyáltalában, ami sajátosság s a Ny. k.-ben található, legalább 90%-ban 
megvan a P. k.-ben is. Legtöbbször még másolási, íráshibáit is átveszi.1 

5. A Ny. k.-től eltérőleg azonban megvan a III. k. 3. r. 92. vsz. 4 sora, 
továbbá a II. k. 6. r. 3. sz.-nak 4. sorában a G. és Ny. k.-ből kimaradt két 
szó: «(Echo) Azt»; a két utolsó betűt azonban a könyvkötő levágta. Külön
ben nagyon kevés a különbség a Ny. és P. k. között. A G. k.-hez hajlik 
kódexünk a köv. helyeken: I. k. 3. r. 3—1 ; 2 3 - 1 , I. 5. r. 3—2; II., 2., 
46—3; III. 1., 37—1, III., 2., 4—4; III., 3., 60—3; 83—4. 

6. Önálló változat nagyon kevés van a P. k.-ben; azok sem fontosak 
és nem lehetetlen, hogy a másolóra vezethetők vissza. A még feltűnőbbek: 

I. k., I. r. 17—3. (Badics szövege): mellyel Helléned — (P. k. szerint) 
Mellyikét Ítélnéd. 

I. k. 4. r. 1—4: Anna szíve pedig — annak pedig szíve. 
II. k. 8. r. 32—2: Ő sem akar azért semmit kimélleni — Ö sem akar 

semmit azért kémélleny. 
III. k. 1. r. 12—2: Jobrúl balra hamar térő — jobrúl hamar balra térő. 
Szemmellátható tehát kéziratunknak erős kapcsolata a Ny. k.-szeL 

Közös példányt másolt le mindkettőnek írója, de nem Gyöngyösi kéziratát. 
Mindketten már másolat után dolgoztak; különben lehetetlen volna meg
érteni a hibák nagy egyezését. A P. k.-nek a Ny. k. után nem köszönhe
tünk fontosabb új adatot, de érdekes emléke Gyöngyösi nagy népszerűségé
nek. Ha a többi kéziratot nem ismer nők, magából a P. k.-ből is rajta kívül 
még két kéziratra kellene következtetnünk. 

Már volt említve, hogy javítások vannak benne. Részben valószínűleg 
a leírótól, jobbára azonban mástól származnak. Ez más példányhoz igazo
dott, mint a leíró. A Ny. k. és a nyomtatott kiadások szövegében az I. k. 3. r. 
3. sz. 1. sorában Hizlallya olvasható, a G. és P. k.-ben ellenben Táp-
lállya. A javító fölébe írta az első változatot. 

A III. k̂  6. r. 79. szaka a többitől eltérő alakban van meg a G. és 
Ny. k.-ben, de ezek között is vannak kisebb eltérések (B. 409. I.). A 3. sor
ban lévő erős szó hiányzik a Ny. k.-ből, míg a G. k.-hez hasonlóan a 
mienkben megtalálható. A javító azonban már át kezdte húzni, de — úgy 
látszik — észrevette, megromlanék a sor ritmusa, s nem fejezte be a tör
lést. Valamivel előbb azonban ez a szempont még nem gátolta meg abban,-
hogy ki ne törölje a mind szót a 74. sz.. 3. sorából, mely az .eredeti leírás 
szerint teljesen a G. k.-szel egyezett. (I. B. 409. 1.). 

1 L. Badics id. müvének jegyzeteit. A többi pont is csak ezekkel kap
csolatban érthető. A jellemzőbbek közül talán nem lesz felesleges egypárat 
kiemelni: I. k. 2. r., 26—1; I. 3., 35—2; I. 4., 51—2; I. 5., 33—4; 38—2; 
45—1; II. 1., 4—3, 64—4; IL, £., 25—4; 72—3; III., 3., 95—3. sat. 
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A javító szövege még közelebb állhatott a Ny. k.-hez, mint a másolóé, 
de az utolsó 4 versszak abból is hiányzott. Különben nem lehetne meg
érteni, miért ne írta volna le őket pótlólag a pontos javító. Úgy látszik, 
Gyöngyösi nemcsak az 1693-i kiadásnál változtatott müvén, hanem alkalom
adtán korábban is javítgatta. Ilyen javítgatás eredménye lehet a 4 utolsó 
szak is. Nélkülök sem éreznők csonkának a művet, de az bizonyos, hogy 
hozzátoldásuk megfelel Gyöngyösi terjengős elbeszélő módjának. A Ny. k. 
másolója előtt fekvő példányba pótlólag be volt iktatva, a miénk csonká
nak maradt után készült. 

Kocsis LÉNÁRD. 

SZENTGYÖRGYI JÓZSEF LEVELE KAZINCZYHOZ. 

Lelkem kedves Barátom! 

Tartok most az egyszer, hogy launámból valami talál levelemre 
ragadni, a' mit pedig azért nem kívánnék, mivel tudósításaim nem mind 
kedved szerint valók lesznek. Kedvetlenségem inkább testi, a* mennyiben 
harmad nap ólta benn ülök, az aranyér alkalmatlanságai miatt, betegségem 
nem veszedelmes, de kínos, a' mennyiben minden lélekzet vétel, kivált 
pedig sóhajtás és ptrüszszentés egygy egy nyilalló szúrásba kerül. 

Örülök a' Méltóságos Aszszony jobban létinn, a tseppeket magam 
meg újíttatom, mivel a' Vajda még tsak a templomra sem könnyen akar 
igazodni, és melyikkel jön élőmbe, holott pedig mind öszve csak egy tem
plomunk van. Külömben is igen magam szoktam el küldeni és el hozatni 
az orvosságot, mind azért, hogy a' fizetésben tsalás ne legyen, mind azért, 
hogy a követ egyebekre jobbann érjen. így tselekedtem közelebb is, midőn 
az orvosság árát 56 krral toldottam, mellyet ezen szép mondásért való kis 
boszszúáltásból említek: «Ha mi pénz meg marad a' patikában, tedd pos
tára ezen leveleket.» Már a' t. Budai Uram levelit és pénzit el küldöttem, 
még oda vágynak a' patikában, nem tudom mi pénz jön vissza, meg válik, 
ha el mehetnek é, vagy itt maradnak a' levelek. 

Németh Barátomtól még se könyvet, se levelet nem vettem. 
Lillát Csokonai (mint böltsen tudod) még maga adta sajtó alá: a 

többin méltóztassatok tzivakodni; az igazításra nézve Nagy Gábor Úrral 
egy hiten lenni nem tagadom magamat, más is ügy van, úgy vélem, a' ki 
az irót tulajdon rongyos házi ruhájában is inkább szereti, mint mástól 
kért paszomántosban, látni. Az ítélet sokféle: sokan lehetnek, a' kiknek a' 
pillangó a' lepénél jobban tetszik. A systemátikus rendet nem értem. Maga 
a' boldogult némelly diétái darabjairól másképenn itélt és annál fogva újra 
el készítette azokat a' ki adásra. 

Ha nyilt szívvel kell szóllanom, senkit sem tudok, a' kinek nem fájt 
volna a' halála felől való tudósítás; azt Édesem, hogy magadat munkái 
ki adására ajánlottad, mind jó szívüségre magyaráztuk: de minden igye
kezettel sem tudunk a' misanthropiáról és cynicusságról szóló igéknek, 
szelid vagy tűrhető értelmet adni; az özvegy keserves könyhullatásokkal 
panaszolta előttem, hogy tőled e' félét soha nem várt volna; én is igen 


