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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 
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meg köszöntem volna, ha ezen históriába épen Pontius Pilátusnak a' Gré-
dobeli rolláját nem kaptam volna; ki külömbenn is az újságbeli emléke
zetet mindég kerültem, és valamint sok embereket a legnagyobb gyönyö
rűséggel ignorálok, úgy nékik is ezen örömet részemről tellyes szívvel meg 
hagyom, és meg adom. 

Sajnálom Kapitány Piseh úr sorsát, én azon lírx Aszszonysággal közel 
fél esztendeje hogy szembe nem voltam. A' Méltóságos Aszszony kézit csó
kolom és feleségem alázatos tiszteletit jelentvén vagyok 

Debretzenben. Mártz. 8-án 1805 
tisztelő híved 

Hzent-Ggörygi József mk. 

Jegyzet: Szentgyörgyi e levele válasz Kazinczynak hozzá 1805 máre. 
6-án Ersemlyénből írt levelére. A vajdáról, Németliröl, Lilláról, Pischről 
ott van szó. Kazinczy Levelezése III. köt. 539. lapján Pisch kilétét Váczy 
nem tudja megállapítani. Szetitgyörgyi leveléből megtudjuk, hogy katona 
volt, így Váczy sejtése valóra vált. Szentgyörgyi levelére Kazinczy 1805 
márc. 13-án válaszolt (Kaz. Lev. III. 733. levél) Megszeppentem leveledre... 
kezdettel. Szentgyörgyi e levele tehát a 731. levél után iktatandó be. 
Eredetije a Magy. Tud. Akadémia 37. számú kéziratos csomójában van. 

GULYÁS JÓZSEF. 

A «NAGYIDAI CZIGÁNYOK»-HOZ. 

A Xagyidai ózigányökb&a. a seregszemlekor Csimaz lólopását Arany 
így mondja el: 

Nem loptam, feleié, követem aláson, 
N^ Keskeny úton feküdt, hol menni akartam — 

Bizony sohsem esett ilyen csúfság rajtam. 
«Hátul mennék : de rúg ; elől mennék : harap ; 
Átugrani könnyebb, sokkal is hamarabb; 
Ugranám: felpattan . . . a hátára estem . . -
Jó, hogy elfogatok, áldjon meg az isten !» (I. é.) 

Hogy honnan vette Arany e tipikus cigány észjárasra valló mesét, saját 
magától tudjuk meg, mikor Vida József A vén cigánynő c. versének1 a 
fenti sorokkal alapjában megegyező helyére: 

Hogy nem loptam a kis disznót, Nem akartam elhozni, de 
Te jól tudod, én Istenem! - Erővel elszaladt velem. 

ezt jegyzi meg: «adoma». 
DEBRECZENI FERENC. 

1 {Xnozeii Koszorú Pest. I860. 19*. 1.) 


