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El is felejtettem magamat; már tán egész estig irnék. Ki kérem 
továbbra is leveleit Tiszteletes Uramnak, s magamat jó indulatiba ajálván 
mindenkori tisztelettel maradok 

Tiszteletes Professor Uramnak 
Szántód, 23;L Aug. 1789. igaz szivü szolgája 

Horváth mp. 
A főisk. könyvtári kézirattár 864. sz. kötet 144/a. 1. 

Közli: GULYÁS JÓZSEF. 

CSOKONAI-VERSEK EGYBEILLESZTÉSE. 

A Harsányi-Gulyás Csokonai-kiadásában.több töredékben maradt vers 
van (részint már kiadott, részint kéziratban maradt szövegek), amelyek 
egyikét-másikát össze lehet illeszteni. Pl. a II. kötet 144. I. levő (Mezei 
gyönyörűségről) összeilleszthető a IL 394. lapon lévővel. Versraértékeük : 
8, 8, 9, 8, 8, 9, rímképlete ük: aabccb. A 144. lapon kezdődő rész az eleje, a 394. 
lapon kezdődő a vége. 

Ugyanígy összeilleszthető a II. k. 148. lapon levő Kész légy a halálra 
című és a II. k. 235. lapon levő Mindég közel van. a halál című vers a II. 
k. 362 s 383. lapon levő verssel (a 235. lapon levő rész jön előbb, a 148. 
lapon lévő jóval utóbb.) A '396. lapon levő 30. sz. töredék az I. 425. lap 
részére emlékeztet. 

A II. 262. lapon levő vers (Az én barátném D. A. quodlibetjére) a 
463. sz. kéziratunkban is szerepel, mint Kovács József verse ; a II. 387. 
lapon levő vers (Csokonai és Földi közt való beszéd) talán a Fazekas 
Mihályé. (EPhK. 1908. 677. 1.) 

GULYÁS JÓZSEF. 

KISFALUDY SÁNDOR EGY KIADATLAN VERSE. 
' Kisfaludy Sándornak az Angyal Dávid kiadásából (1892—93) kimaradt 

és azóta előkerült verseit és egyéb Írásait Gálos Rezső adta ki K. S. Hátra
hagyott munkái cím alatt (1931). Ebben a kötetben több fiatalkori költemény 
is olvasható. Ha nagy költői értéket nem jelentenek is ezek a versek, mégis 
érdekesek, mert fényt vetnek Kisfaludy Sándor kezdő költői gyakorlatára. 
Kezdő korszakából való verseinek'gyüjteményét érdemesnek látszik kiegészí
teni az alább közlendő «romántz»-cal. 

Az Akadémia kézirattárában őrzik Toldy Ferenc levelezését, s Toldy 
Ferenc leveltárczája 54. kötetében Kautz Gyulának több Toldyhoz írott levele 
is szerepel. (M. írod. levelezés 4-drét 109. sz.) Az egyik levél így szól : 

Kedves Barátom! 
Nem tudom megvan é Kisfaludy Sándor: «Tihanyi Echo» czimü szép 

románcza Kisfaludy kinyomtatott költeményei közit. Nekem megvan az eredeti 
kézirat K. S. saját neve aláírásával. Ha elfogadod tőlem, szívesen átengedem. 

(Olvashatatlan betűk) 1874. Kautz 


