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Blumauertöl, hanem szintén Voltairetől fordította Fekete. Erről a fordításá
ról be is számol egy Arankához intézett levelében: «Hogy pedig a hajszál' 
hasogatok lássák, hogy két sorú versben is tudok fordítani, az Orleans! 
Szüzemhez1 kaptsoltam Voltér Természet törvényéről írott poémáját, a'melly 
illyen metrumra vagyon véve, úgy mint minden vers firkálásom.2 Mátyási 
nyilván mesterének egy másik fordításával, Egy valóságot kereső embernek 
hite ágazatjaiv&l cserélte Össze, amely csakugyan Blumauertöl való és 
Mátyási felsorolásában nem szerepel.3 A többi munkák közül a jegyzékben 
3., 4., 8., 9. és 11. számmal megjélőitekről eddig is tudomásunk volt,4 

viszont An Kayser Frantz dem IIten c. költeménye5, továbbá a Mon Tes
tament militaire, végül A' Nemesség Adózásáról és a «Diaetai tárgyakról» 
írt, bizonyára országgyűlési szereplésének emlékét őrző értekezései ismeret
lenek. Reméljük, hogy az irodalomtörténeti kutatás idővel ezeket is nap~-
fényre fogja hozni. 

Közli: MAY ISTVÁN^ 

P. SZATHMÁRY KÁROLY DARABTÜKVEZETEL 

A jeles, regényíró kéziratban maradt naplójával együtt több feljegyzést 
hagyott hátra egy Töredékek, vázlatok c. kötetben, amely megőrizte munkai 
felsorolását is. E kötet 527. lapján 8 színdarab címét láthatjuk. A 3 első, 
Rendiek, Csák, Lucanus (kinyomva) a Nemzeti Színházban is előadásra 
kerültek. Ezeket (s Az asszony komédiáját) Kovách Béla is ismerteti6 

A Tatárok c. népszínművét M.-Szigeten, Mátyás király Erdélyben c. darabját 
Kolozsvárt adta elő Molnár György. Mátyás király Boroszlóban címmel egy 
vígjátékot is írt- Katalin és Mátyás király hibái c. darabjai az Akadémia 
könyvtárában vannak.7 Ezeken kívül tervezett még Thököly Imre címmel 
egy 5 felvonásos drámát, István címmel szintén egy 5 felvonásos drámát, Az 
irttrikus címmel egy 3 felvonásos vígjátékot. Ezekről néhány sort fel is jegyzett. 

Az intrikusról az 562. lapon ezt írja: Egy ember, ki vidékre megy 
elbújni s politikai ágenst látunk benne. A Thököly Imrének a tervrajzát is 

1 Kéziratai a Nemzeti Múzeumban (2181 Quart. Hung.), az alsósztre-
govai Madách-levéltárban, az aradi Orczy-Vásárüelyi könyvtárban, a keszt
helyi Festetics-könyvtárban és Kolozsvárott vannak. 

2 Néhai Galánthai Gróf Fekete János Magyar Munkáji. IIaiiI Rész, 94 1-, 
Akad. kézirattár, M. írod. 73. 

3 Ennek kézirata uo. az I. részben található. (M. írod. 72. 185—93. 1.) 
4 Az Ars amandi fordításának kéziratát a Nemzeti Múzeum (152 Quart. 

Hung.) és az aradi Orczy-Vásárhelyi könyvtár őrzi, a Petites reflexions az 
akadémiai kézirattárban van (M. írod. 83), az Orlando Furioso öt (és nem «3 
vagy 4»!) éneke az Orczy-Vásárhelyi könyvtárban, 3 kötet verse az aka
démiai és 2 kötet verse a keszthelyi Festetics-könyvtár kéziratai között,, 
míg az Esquisse d'un tableau mouvant de Vienne 1787-ben nyomtatásban 
is megjelent, h. n. A kéziratok lelőhelyére vö. Morvay i. m., IK. 1901. 27.1. 

5 Nem lehetetlen, hogy az első a Mes rapsodies-hen megjelentnek for
dítása volt. (Vers pour mettre au has du Fortrait de VEmpereur Joseph 
11 de Vannée 1766, Mes rapsodies, I. k. 65. 1.) 

0 P. Szathmáry Károly élete és művei. Kolozsvár, 1911. 262—283. 1. 
7 Katalint s Mátyás Erdélyben címűt Kovách B. csak ép említi (76. í.).. 



292 GULYÁS JÓZSEF, SZILÁDY ZOLTÁN 

megadja a 417. lapon: I. f. Gernyeszeg. Szerződés Teleki Mihályival. Judit 
eljegyzése. Bánffy D. halála. II. f. Zrínyi Ilona eljegyzése. Gyürü visszaküldés. 
III. f. Teleki bosszúja. Béldy lázadása. IV. f. Thököly bukása Bées alatt és 
után. V. f. Teleki bukása. Zrínyi Ilona visszaváltása. Szereplői közül több 
előjön a Bethlen Miklósban. 

Szintén megvan az István c. 5 felvonásos dráma tervrajza is, sőt egy 
töredékét is megtaláljuk a kötetben. íme: a 109. lapon áthúzva ezek olvas
hatók: I. felv. Jön a pápa követe; Erzsébet Istvánnak talizmánt (egy vér-
cseppet) ad. Az öreg fejedelem s a követek. II. A pápai követ az öreg feje
delemmel (Csuda: Kereszt a hegyen). Válasz a követeknek. Összeütközés az 
archimandritával. III. f. Összeesküvés. Harc. Az öreg fejedelem eleste. Foga
dalom. Anya s jegyes. Összeütközés. IV. f. Török tábor. Szultán fájdalmát 
leírja. Iván a jegyes. Zenicza halála. V. f. Harc. Ferenc pap István mellett. 
Iván halála. A szült, meg akarja gyilkolni s kádi öli meg s az anya. 

A III. felvonásból maradt fenn egy töredék kéziratban (154—162, 164— 
166. 1.), amely elmondja, hogy István a harcban saját atyját ölte meg vélet
lenül s az archimandrita azt ajánlja neki, hogy engesztelésül egy templomot 
építsen ott, amelybe egy ártatlan nő vérét is be kell építeni, aki legelőbb 
jön oda (Kömives Kelemen-motivum). István megfogadja. Ekkoc, jön az őt 
átkozó anyja s a győzelmi koszorút hozó szerelmese, az archimandrita leánya. 
Anyja megfenyegeti fiát és a népet, hogy a törökhöz megy segítségért. István 
készül a harcra. A jambusokban írt töredék itt végződik. Elől még néhány 
szó : Narenta híd. Argesi zárda- Dévai vár olvasható, bizonyára vér beépíté
sével kapcsolatban. 

Két regényhez is van itt adalék: a 216—217. lapon Balassihoz: «lélek
tani megfejtés: lehet-e egy nőt szeretni és gyűlölni egyszerre ? Losonczy 
Anna: az eszmény, Dobó Kr. az anyag. (I—IX.)»; az 504—505. lapon Az 
utolsó Czohor = A legszebb hercegnő (I—XII.). 

Itt jegyezzük meg, hogy Szinnyei írói lexikonából kimaradt néhány 
müve: Petrik szerint: Török világ Magyarországon 1887, 1892., Magyar 

RJ?Jt Pantheon 1893., Emlékeim 1884, Honboldogítők 1^82. Kisszlingstein szerint: 
?Boros Mari emlékezete Debr. 1878. (?) 

GULYÁS JÓZSEF. 

FEJES ISTVÁN HATTYÚDALA. 
Ványi Ferenc az IK. 1940. 292. lapján Az utolsó honvéd c. költemé-

•nyét mondja Fejes hattyúdalának. Ez tévedés. Fejes ezt a költeményét 1904. 
februárjában írta s hangversenyen adatta elő. (Eredeti s másodlati kéz
irata megvan a pataki kézirattárban, a szerző hosszú utasításával.) 

Legyen szabad itt Fejes hátrahagyott kéziratairól is megemlékezni, 
hogy aki az életrajzát meg fogja írni, tudja, hol kell ezeket keresnie. 

Kéziratai a pataki főiskolának részint levéltárában, részint a kézirat
tárában vannak. Az előbbi helyen az egyházi, az utóbbi helyen az irodalmi 
• érdeküek. Köztük nagyon sok versének a kézirata található, amelyek a 
Kisebb költeményekben s az Összes költeményekben is megvannak, de itt 
ibövebbek (pl. Fürdői dalok 3 rész, Kicsalt az est, Borúval... A leáldozó 


