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ERDÉLYI JÁNOS REGENYTERVEZETE. 
Erdélyi János érdekes regénytervét közölhetjük Özv. Erdélyi Pálné úr

asszony szívességéből. Az Erdélyi-tár 6. kötetének 67. levelén Egy regény 
terve cím alatt Erdélyi János kézírásában olvasható az alább közlendő 
regényterv. Erdélyi Pál — aki édesatyja kéziratait rendezte — az 1845-ös 
évszámot írta a cím mellé, de megokolást nem fűzött hozzá. Véleménye 
megokoltnak látszik, s a regényterv keletkezésének a negyvenes évekre 
való rögzítése kétségtelennek mondható : tendenciája, a benne tárgyalandó 
társadalmi és politikai kérdések erre az időre vallanak- A regénytervezet 
értékessége nemcsak önmagában van, hanem jellemző adatokkal szolgál 
Erdélyi János társadalomszemléletéhez és irodalmi elveihez is. így szól : 

Egy regény terve. — Bár a regénytervek nem más, mint az életter-
vek, senki sem él és ír szerinte, mind a mellett e lapra jegyzek némely 
gondolatokat; miknek kár volna elveszni. Csekélység, de ha megmaradnak, 
nagy lehet belőlük. 

Regényem ideje a cholera, lengyel revolutio ideje volna. Hazánkra 
nézve ez idő roppant nevezetességű; szeretném a magyar élet festését a 
mint lehet, hüven önállólag előadni. 

Főszemélyem egy ifjú lesz, ki szegény szülőktől származik urfivá, 
azaz : festek egy szigorú férfit, kinek fimagzata nem lévén; e miatti aggo
dalmában búskomorrá, szeszélyessé, feleségének kiállhatatlan, sőt néha 
kegyetlenné is válik. Búskomorságát többek közt avval is fogom motiválni, 
hogy családjában az a betegség mintegy örökség szerinti is. A minthogy 
van néhány család Magyarországon, melyeknek ily betegségök van. Például : 
száraz betegség Fáyaknál, görvély Pázmándyaknál, gőg Rögélyi Bernátok
nál stb. Ez a kegyetlen férj s még a mellett szeszélyes is, arra birja a 
szegény asszonyt, hogy valamikép, ha jó szerrel tehetné, kicserélje, ha leány 
gyermeke születnék, más figyerekkel. Itt a történetnek kell segíteni. És egy 
szegény asszony, jó segítség Ígérete mellett, hogy élete gondjaira is a földes 
asszony fog ügyelni, oda adja ujon szülött fiát, s keblére veszi mint magáét, 
az idegent. 

A titkot csak egy öreg asszony tudja a két anyán kívül. 
A fiút olyannak akarom, minő lenni magam szeretnék, a leány pedig 

olyan, minőt magam szeretnék. A fiu mellé fogok adni egy pár negyven év 
körül járó férfiút, kik nem sokat tudnak egyebet, mint a kutyabőr adta 
előjogot és régi származást, mert czélom a születési gőgöt ostromolni ; ezért 
van kigondolva az alapeszme is ; másfelöl kiemelni a nevelés elsőségeit : 
hogy nem születés teszi az embert ; habár jól születni szerencse, de nem érdem. 

Másik czélom a népnevelés sürgetése ; és ezért van választva épen a 
choierai szak, mert erre sokan még magok is emlékeznek s tudjuk, hogy a 
felső zempléni eseményeknek az is egyik oka, míg a földesurak, ama negyven 
év körüljáró gőgös férfi féle emberek is, embertelen bánásmódjuk által. 

A lengyel revolutioról azért lesz szó benne, mert ez nagyon érdeklé 
az időben nemzetünket s hadd tanuljanak embereink a példából, melyet 
ugyan eleget látnak a históriában; de arra nem hajtanak; és ez lesz a 
regénynek némileg históriát pótló, másíelöl politikai oldala. 
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Regényem színhelye a magyar föld lesz, de várost vagy falut nem 
említek, mivel a mi népünk regény helyett megtörtént dolgok előadását 
fogja látni benne. 

Hősömre nézve a regény be fogja ölelni annak gyermeki, ifjú és férfi 
korát. Eleven színekkel akarom fösteai az iskolai életet és barátságot, hogy 
azon kívül alig van igazi az életpályán által. Megengedem ez időben az 
ifjúi ki csapon gást, melly nem egyéb, mint a szenvedélynek kiforrása, 
tisztulása. K ö z l i . HARASZTHY GYULA. 

TÖRTÉNETI TÁRGYÚ KÉZIRATOK TELJESEBB 
SZÖVEGE A SÁROSPATAKI KÖNYVTÁRBAN. 

CSEREI MIHÁLY Históriájának a pataki könyvtár kézirattárában (97. sz.) 
lévő kézirata magában foglalja azokat a szövegrészeket is, amelyek a 
Kazinczy Gábor kiadása, az elnyomatás éveiben, kihagyott. Ezek a részek az 
ausztriai házra vonatkoztak s nem épen hizelgöek, ami feltűnő Csereinél. 
Ezeket most újra vissza kellene iktatni a szövegbe. 

PULAI JÁNOsnak a szatmári békéről írott munkája a pataki kéziratban 
(94. sz,) bővebb a nyomtatott szövegnél s annál több helyen értelmesebb 
is. (Pl. az előszóban: «éjét napot tett» helyett ez van a kéziratban: éjét 
nappá tett; több nevet említ az ajánlásban is: pl. Zénobiákat, Corne-
liákat ..) A vége is hosszabb a nyomtatott szövegnél. 

ROZSNYAI DÁVID történeti maradványainak kéziratában, (108. sz.) különö
sen az elején, a sorrend eltérő a nyomtatott szövegtől. (Pl. a kézirat 10—20 1. 
szövege = anyomtatásban a 226. 1. jelzett helyével. (L. Erdély történetei iára 
I. 33—49. 1.). Csudálatos, hogy ebbe a kéziratba több olyan vers is bele
került, amely a Horologmm Turcicumban van — pedig az a XX. századig 
kéziratban maradt. A történeti maradványok kéziratát a pataki iskola 
1834-ben kapta. Hogyan kerültek bele e versek a Horologium kéziratából? 

/ GULYÁS JÓZSEF. 

ADALÉK ROOTS ANDRÁS MUNKÁSSÁGÁHOZ. 

Ifjabb Poóts Andrásról Szinnyei írói lexicona felemlíti, hogy börtönbe 
került s ott a borsodi ref. esperesről támadó verset írt. Az esperes nevét 
nem mondja meg. A vers maga kiadatlan maradt. Mitrövics Cyula sem 
közli {Prot. Szemle 1890.). A pataki íöiskola kézirattára egy kéziratos vers
gyűjteményt őriz,1 amelynek 525—538. lapján olvasható e vers, ill. verscsoport. 
Az esperes: Szathmári Ábrahám, a későbbi tiszáninneni püspök volt. Poóts 
latin és magyar versekben támadja öt. Megszólaltatja atyja és anyja szelle
mét is, akik szomorúan hallják, hogy fiuk börtönben ül, de felszólítják öt, 
t. i. a fiút, ifjabb Poóts Andrást, hogy mondja el az igazságot az esperes
nek. Tiszteletes, tudós Poóts András aztán meg is mondja amúry iston-* 

1 Gyűjteményes vetemény címmel. \ 
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