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GVADÁNYI NÓTÁRIUSÁNAK JAVÍTOTT SZÖVEGE. 
Négyesy László Gvadányi-kiadásában (M. Remekírók, 1904; bev. 40, 1.) 

ezt állapítja meg: «A szöveg némi összevetéséből kiderül, hogy Gvadányi 
1790-i kiadása nem egy kiadás ; ezzel az évszámmal több kiadás jelent megv 
csak eddigi összevetéseink szerint 4 vagy 5-féle. A Nótárius úgy fogyott; 
akkor, mint ma azok a könyvek, a melyekre a ,negyedik ezer', ,hatodifc 
ezer' jelzéseket nyomatják.» 

A könyvgyűjtők Négyesynek ezt a megállapítását nagyon jól ismerik 
és különbséget tesznek a Nótárius piros és fekete címképes kiadásai közt j 
piros csak egy van, fekete úgy látszik több is. A kiadó, Wéber Simon Péter, 
látva a könyv nagy kelendőségét, valószínűleg a szerző tudta nélkül, ugyan
abban az esztendőben többször is kiadta a Nótáriust, s úgy látszik, új sze
déssel, mert a fekete példányoknak sorbeosztása kissé más, némely szembe
szökő sajtóhiba is bei van javítva, a szöveg különben azonos. Szükséges volna a 
pontos nyomdászati vizsgálat a kiadások számának kétségtelen megállapítá
sára. Amennyire hozzáférhettem, úgy látom, hogy a piros kiadás az eredeti 
első, a többi a kiadó ,kalózkiadása'. Ezt az alábbi körülmények is megerősítik,. 

Van ugyanis két piros címképes példány (én csak ennyit ismerek),, 
melyet maga Gvadányi saját kezével kijavított. Az egyik az Eötvös Jőzsef-
Collegium birtokában, Eötvös József könyvtárából (jelzése 4002) ; a másik 
a M. T. Akadémia könyvtárában (jelzése : Magy. irod. O. 79). Az Eötvös
példány elözéklapján ez olvasható : 

«Ezen csekély munkájában az Nyomtató hibáit maga az Author, pen
nájával az mennyire lehetett jobbította meg.» 

Az akadémiai példányban ez a megjegyzés nincsen meg, de az írás 
vonásról-vonásra azonos ; a javítások is nagyjában ugyanazok, de itt-ott 
mégis eltérnek egymástól. Minthogy a javítások nem pusztán sajtóhibára 
vonatkoznak, hanem jelentésbeli, verstani, hangtani s egyéb jelentőségük is. 
van, sőt a Toldalékban s a később írt Levélbeli, talán a cenzúra miatt kipon
tozott helyek pótlásai, célszerűnek tartom a javítások közlését. (A Toldalék s. 
a Levél nincs meg sem a M. Remekírók, sem a MKtár új kiadásában, csak az. 
Olcsó Ktáréban.) Az Eötvös-példányt E-vel, az akadémiait A-val jelölöm ; elöl 
kiteszem az eredeti lapszámot, utána a rész és a versszak számát zárójelben.. 

2. (I. 4.) Mert Hazánk közepén fekfzik Buda Vára, 
Mindennek egygyenlő majdnem útja arra 

A.: ára (a rím miatt, vö. 132. 1.) 
3. (I. 11.) El bűtsúztam fzépen . . . 

Fogadom nékiek, hidjék el azt fzentül 
E. A, : Fogadtam 

5. (I. 22.) Akkor estve tőle víg bútsúmat vettem 
E. A. : vég 

6. (I. 25.) Ketreczén petsenyét 
E. A.: Vetreczén 

9. (I. 42.) azutánn meg gyújtván taplóját, 
Pipámra rá tette egy darab ors fáját-

E. : darab ots kaját A. : darab-otskáj át 

\ 
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Evvel a javítással szótárunkból eltűnnék az a titokzatos ors szó, mely 
Kassaitól kezdve Czuezor-Fogarasiban, a MTájszótárban stb. végig megvan, 
s valamennyiben egyetlenegy forrásból származik, Nátly József: Némely vé
lekedések c. könyvéből (Szeged, 1825, 34. 1.), aki «reves, taplós» jelentésben 
szegedi tájszónak mondja. Azóta hiába kurrentáltatta a nyelvtudomány ezt 
a szót, nem került elő sem Szeged vidékéről, sem máshonnan. Én azt hi
szem, hogy egy kijavítatlan ^o'Mri'ws-példányból került Nátly jegyzetei közé, 
s ö aztán szegedvidéki szónak közölte. (vÖ. Népünk és nyelvünk, 1929, 
135. 1.) A darabocskákat szó természetesebben is illeszkedik a mondatba. 

11. (I. 51.) Meg tsapkoztam azzal fakómnak a farát 
E. : Meg tsapkodtam 
A. : Meg tsapkottam 

11. (I. 53.) Veres tajték tsorgott 
E. A. : Véres 

11. (I. 55.) Sétált körülötte ilstökes hajával 
E. : üstökös 

16. (II. 1.) Azért a' helységnek fzállattam házára 
E. A.: fzálloitam 

17. (II. 7.) Ha többé Komisfár más falu meg látik 
E. A.: többi 

23. (II. 43.) magnes kö helyet órrámat tsafarám Balra 
E. : magnes tő helyet orromat 
A. : magnes tö 

33. (III. 22.) A' házának bőlts, okos kormányozása 
E. : Házának bőlts, okos az kormányozása 
A. : A' házának okos, bőlts kormányozása 

(a vers helyesebb tagolása miatt.) 
39. (IV. 23.) Hadi hajói . . . 

Könnyen úsznak, hátán morganak ágyúi 
E. : Kénnyén 

39. (IV. 25.) Arany fövényednek drága minden látja 
E. A.; Lattya 

55. (VH. 33.) Az Úrfi hát fejére mért azt nem tefz fel? 
E. A.: Az Úrfi fejére mért hát azt nem teíz fel? 

(a vers miatt.) 
58. (VII. 46.) Kurtának nevezik az én köntösömet 

E. A. : Kurkának 
58. (VII. 47.) Úrfi kend, mert vagyon kurtája 

A. : kurkája 
58. (VII. 51.) Kurta helyett bundát, jobb volna viselne 

E. A. : Kurka 
(vö. a Nótárius elmélkedéseiben : kurka. CzF. : kurka ; 

rövid köntös, kürti, kurtka.) 
61. (VIII. 8.) Magyar dolmánt evet felül a plundrára 

A.: övet 
63. (VU!. 18.) De — halálas vétek ! 

E. A.: halálos 
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64. (VIII. 21.) Mert sok pajkofságat vele elkövettem 
A.: pajkofságot 

72. (IX. 19.) Sa estve házánál E. A. : Ma 
76. (IX. 43.) vagy volt szája E. A.: nagy 
77. (IX. 47.) éppen tsúf tántznak vége lett 

E. A. : ezen 
79. (IX. 56.) Mint a kő olly fejér E. A. : hő 
80. (IX. 64.) E' vized' magadnak tarthatod E. : vizet 
86. (X. tartalom) a' helybe Pestre által menvén 

A. : hetzbe 
92. (X. 34.) Szólítani, hogy tsodáltam E. : tsodálom 
99. (X. 71.) forzsok par Gyró 

E, A.: forzsoli par Gyó 
jegyzetben: For Jok par Dio E. A. : Joli 

(a fekete kiadásban : for zsoli par Dió) 
102. (X. 88.) Nem tudom izipején mik légyenek 

A.: tsipején 
102. (X. 93.) Még bőltsübe voltam E. A. : Míg 
105. (X. 104.) el ne ízalafzfza Nagyságod az efzét 

E. A. : efzit (a rím miatt) 
108. (X. 121.) Bodrok melyje körül állattak 

E. A.: állottak 
109. (X. 129.) Gondolja! Nemzetem Theátrumra adná? 

Szép értéke lévén illyenre juttatná? 
E. A. : adna . • • juttatna 

110. (X. 133.) tartja is betsesen 
A. : bötsösen (rím : örökösen) 

116. (X. 170.) meg látván Főldim s Pajtásimat 
E. A. : Pajtásomat 

119. (XI. 7.) a Tzárné most tölti bofzízúját 
A.: Tzárnén 

120. (XI. 14.) ült posta fzekerébe 
A.: fzekérbe 

125. (XI. 36.) a' Serfőző áztat jól tartotta 
A.: tartatta 

125. (XI. 38.) Kapitány vizsgálta, lóról nézegette 
E. A.: körűi 

125. (XI. 40.) Két fzeme fejére ki valá forogva 
E. : vala 

125. (XI. 41.) Mintha dagafztona 
A. : dagafztana 

182. (XII. 30.) Az utánn magam is fel ültem én arra 
A. : árra 

(rím miatt: kotsíjára; vö. 2. 1.) 
134. (XII. 39.) nem is láttam őket valami jót tenni 

E. A. : Venni 



ADATTÁR 305 

138. (XIII, 14.) Az oskola mester harangozójaval 
E. A.: az harangozóval (rím miatt) 

141. (XIII. 30.) Egyfzer monda : oda van szívem' Alaha '. 
E. A. : Alaka ! 

151. (Tóid. 19.) A íok Fantázia az ágyban őgyeleg 
E, : agyban (vö. NyUSz. 3. agy 1828.) 

156. (Lev. 5.) Fűzte lábaira tagos botskorkáját 
E. A. : tokos (am. foltos) 

157. (Lev. 11.) Kérdje: T--k G--r mellyik Muzseumba 
E. A. : Török Gábor 

lbl. (Lev. 11.) Sem Pulpitussának Gynetzeumjába 
A.: Pulpitussánál az Gynetzeumba 

157. (Lev. 15.) (két sor ki van pontozva) 
E.: Nehezité kezét az kard markolattya 

Ideget bordozó Venusnak kis Fattya 
A.: Nehezité kezét az kard markolattya 

Marsnak szent oltárán tett sok áldozattya. 
158. (Lev. 17.) (itt is) 

E. : Az ag Poëta is Er, Bernek nem Báttya 
Örvend, ba nyak csontyát az Torök(!) kard bántya 

A.: Az vén Poëta is Er, Bernek nem Báttya 
Örül ha Török kard az nyak csontyát bántya. 

A Nótáriusnak akadémiai példányához hozzá van kötve: Nándor 
Fejér Várnak Meg vétele, 1790, ugyancsak Gvadányinak sajátkezű javítá
saival. Ha nem lényegbevágó is valamennyi, de magának a költőnek kezétől 
származnak, s ezért már csak kegyeletből is figyelembe kell vennünk őket. 
Érdekes, hogy aránylag sok helyesbítés a tizenkettős jobb lejtése s a jobb 
rím kedvéért történt. m T r 
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A MAGYAR GOETHE-ELOADASOK STATISZTIKÁJA. 
A testvérek. Ford. Kazinczy Ferenc. Pest 1794. XII. 17. (V. ö. Bayer, 

Nemzeti játékszín tört II- 382—383. 1.) 
Ford. Paulay Ede. Pest, Nemzeti Színház, 1869. VI. 23. és VI. 25. — 

Összesen 3 előadás. 
Sztella. Ford. Kazinczy Ferenc. Debrecen, 1799. IV. 30.; Kolozsvár 

1803. IV. 11. XI. 12. (V. ö. Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és 
színház tört. 1887. 524. 1.) Pest 1809. XI. 6. (V. ö. Bayer i. m. II. 410—11.1.) 
Fernando—Benke, Sztella—Murányiné, Tiszttartó—Kántor. V. ö. erről az 
előadásról egyik szemtanú, Szemere Pál levelét Kazinczyhoz. (Kazinczy leve
lezése VII. köt. 52. L Szemere Pál Kazinczynak 1809. november 11-én.) — 
Összesen 4 előadás. 

Clavigo. Ford. Kazinczy Ferenc. Kolozsvár, 1804. II. 21. 1812. IX. 10. ; 
Marosvásárhely, 1805. V. 25. (V. ö. Ferenczi i. m. 516. I.) Sátoraljaújhely, 
1816. Erről az, előadásról 1. az egyik szemtanú, Dessewffy József gr. levelét 
Kazinczyhoz. (Kazinczy Lev. XIV. 98 1. Dessewffy Kazinczynak 1816. április 


