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: v ^ : KAZINCZY KLÁRA VERSE ? 

A Figyelő XV. k. 358. lapján közölt vers (Megcsalatkozott apelláta) 
Kazinczy Klára müvének van feltüntetve. A versfők azonban a Sárközi 
nevet adják.1 Valószínű, hogy Horváth második feleségének, Sárközi Jusztiná
nak a verse. így öt is be kell iktatnunk à Göcseji Helikon írónői közé. 

GULYÁS JÓZSEF. 

EGY CSOKONAI-VERS EREDETI KÉZIRATÁRÓL. 

A csurgói gimnázium nagykönyvtárának kéziratai közt van egy kis 
8-r. rózsaszínborítékú füzet ; mindössze nyolc lap s Csokonai Vitéz Mihálynak 
Sárközy Istvánné nevenapjára szerzett alkalmi költeményét tartalmazza. Ez 
a költemény megjelent az Alkalmatosságra írt versekbea (1805),2 a kéz
irata megvan az Akadémia 38. sz. kéziratos kötetében. Harsányi és Gulyás 
közlik a lap alján azt a két versszakot is, amivel az akadémiai kézirat 
bővebb az első nyomtatott szövegnél. 

A kézirat nemcsak hiteles (magának a költőnek írása, s alatta megvan 
a névaláírása is), hanem kétségtelenül eredeti szövege, legrégibb ránk maradt 
kézirata Csokonai e versének, amelyet maga a költő nyújtott át 1798. július 
7-én, Eszter-napján, mint névnapi ajándékot a vendégszerető Sárközy-ház 
úrnőjének. Erre vall az is, hogy a címlapon kalligrafikus betűkkel így áll 
a többi szövegtől eltérően a cím: 

«Tekintetes Nmes és Nzetes Csernelházi Csernél Eszter Ifjú-Asszonyság 
Úri Nevének tiszteletére. Nagy-Bajombann. Julius 7-dik Napján. 1798.» 

A kéziratot — sok egyéb irattal és könyvvel együtt — maga Sárközy 
István ajándékozta az intézetnek. Több-ezer kötet könyv és irat ajándéko
zásával, amit ö és családja összegyűjtött, ö vetette meg az intézet mai 
nagykönyvtárának alapját. Felesége, csernelházi Csernél Eszter, viruló fiatal
asszony volt a 18. század végső éveiben. 

A vers szövege nagyjában azonos az akadémiai kézirat és a nyomtatott 
kiadások szövegével, csak a következő eltérések vannak benne: 

Harsányi—Gulyás féle kiad. szövege. A Csurgói kézirat szövege: 
1. vsz. 2. sor : . . . nagy világgal... . . . szép világgal.. • 
2. Vsz. 4. sor : . . . alig jövök meg. . , . . . alig válok meg. . . 
4. vsz. 3. sor : ..•. lepergetem... ' ... el pengetem... 
5. vsz. 2. sor : . . . A beléd szállt virtusoknak. . . . A tőled nyert virtusoknak 

« 4. sor : . . . A ftö#nemnek.'.. . . . a szép nemnek, 
7. vsz. 2. sor: . . . Hogy méltó udvarlást Hogy egy complimentet. 
8. vsz; 1. sor : . . . No tehát ott kinn... ... Ám oda ki csak... 
'•"«•• 5. sor : . . . Kit már Bakbus... . . . Kit már a bor... 

1 Lásd Bartha Dénes, A XVIII. sz. magyar dallamai, 183.1. 
2 Harsányi—Gulyás, Csokonai V. Mihály ossz. munkáil. r. 269—71 
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Harsányt—Gulyás féle kiad. szövege. A Csurgói kézirat szövege: 
9. vsz. & csurgóiban 10. vsz. 

10. vsz. « « 11. vsz. 
11. vsz. « « 9. vsz. 

« 3. sor : Most már egyet... . . . Mindjárt egyet. . . 
« 6. sor : Fejezvén... . . . Esik meg... 

1. pótversszak : 1. sor: . . . virágoz^éA... 13. vsz. . . - virágoz^tm. • • 
ce 2. sor : . . . hozzék.. • , . . . hozáro»... 

2. pótversszak : a csurgóiban 12. versszak. 

A csurgói szövegben, lapalján még két sor olvasható más írással : 

Jó lesz biz az igyunk, Isten úgy segéllyen. 
Én is azt kívánom, éljen Eszter, éljen. 

Mivel a tinta azonos, s az írás egykorú, nem lehetetlen, hogy vala
melyik mulatozó vendég firkantotta oda a sorokat a 6. lap aljára. 

ECSY Ö. ISTVÁN. 

MOLNÁR BORBÁLA ELVESZETTNEK HITT 
VERSES REGÉNYE. 

«Gvadányi József generális — írja Szinnyei (Magyar írók, IX. 178.1.) — 
1797-ben írt Péteri Takáts Józsefnek és elküldé neki Molnár Szerencsétlen 
szerelem c. munkáját; a munkát megrostálás végett Takáts aztán Bárótzinak 
adta át, hogy a kényesebb helyeket jelölje ki. A kézirat további sorsáról 
nincs tudomásom.» Ez a kézírat, amelynek előszava csakugyan 1797-ben, 
Sz. Mihály hava 27-én, Kolozsvárt kelt, Festetics herceg keszthelyi könyv
tárában van. (II. 493. sz.) Takáts az ifjú Festetics László nevelője volt: 
magától adódik a föltevés, hogy Bárótzi javalló bírálata után ő hívta föl 
Festetics figyelmét Molnár Borbála munkájára. Erre vall, hogy a grófhoz 
intézett verses ajánlás szerint (Egeres, 1798. június 15.) a gróf ajánlotta magát 
tutorul, jótéteményeit megtetézte, sőt «még többet is ígért». Arra is kéri a grófot, 
engedje meg, hogy a mü «homloka kérkedjen neveddel !» Festetics válaszát 
nem ösmerjük, de tudjuk, hogy a munka — amelynek címe Szerentsétlen 
szerelem, avagy egy ritka szépségű és nagyszületésű jeles személynek a 
szerelemből származott szerentsétlen és igen szívreható története, mellyel 
bizonyos leírásokból versekbe szedett és világ eleibe botsátott M. B. — 
ezúttal nem jelent meg. Csak ezúttal nem. Szinnyei ugyanis, a kéziratot nem 
látván, nem tudhatta, hogy Molnár Borhálának Szerentsétlen indulat vagy 
Sarolta és Sándor c , Kolozsvárt, 1804-ben megjelent, maga is idézte munkája 
ugyanennek a verses regénynek kissé átdolgozott kiadása. Pintér Jenő (Magy. 
irodtört, 1931. IV. 481.1.) nyilván azért gondolja, hogy a kötet «néhány bőkezű. 
erdélyi mágnás költségén jelent meg», mert ajánlása Gr. Bethlen Gergelynek 
és B. Jósika Miklósnak szól. A munka, mint ez a kis részlet mutatja, a 
keszthelyi kézirathoz mérve kissé csiszoltabb: 


