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[Ehhez a jegyzetek :] 
Páthosz az alaphang. 
1. még elvész a magas stilban. 
2. eró'teljes szembeállítása. 
3. a gúny erősödik, szent — szembe a kicsivel. 
4. Most már csak olyanokat vet össze a mik neki kicsinyek. 
5. Újra pathosz 
6. burleszk conclusio 
II. Megismétlése az első sorozatnak. 
[Az 1—3—4—5 számokat üresen kiirja a szélére] 
És aztán megint komoly páthosszal folytatja. Ez szép és értékes stil-vonás. 
4. Világfelfogására jellemző az ilyen vallomás a mi tulaj donképen csak percznyi okos-
[Ismét beragasztott rész.] 
»Rettenetesen nagy kérdés, melyet soha meg nem oldhatunk a magunk emberi szem

pontjából, mert ez alapon megoldhatatlan. 
Hátha van egy borzalmas fenségü Világszellem, hátha a miriád csillagok, a tejúton 

innen és tul levő szerves és szervezetlen anyagok, élő lények és élettelen atomok egyetlen 
nagy öntudatos lényt képeznek, a kinek mi öntudatlan játékszerei vagyunk, s a kinek megvan 
a maga abszolút esztétikája, mely a mi emberi szempontunknak nem felel meg? Mert ennek 
a Lénynek játéka bizonyára tökéletesen szép s esztétikája bizonyára hiba nélküli. Vagyis 
abszolút szempontból szép minden, a mi a világegyetemben van és történik : szép két óriási 
égi testnek az összerop-« 

[A nyomtatott szöveg után ismét ő Írja zárójelben] 
(Különben valószínűleg sohasem merült igazi filozofálásba, csak alkalmi filozófus; 

irás közben.) 
Filozófia befejezése : 
„Tudom is én. Lehet, hogy ez [kiemelés MZs-tól és utána ez a megjegyzés:] az, hogy 

(min)denki szép [kiemelés MZs-tól) halálra vágyik, végzet, melynek titkait hiába feszegetjük. 
Lehet, hogy ez is a Világszellem isteni játékaihoz, a mindenség abszolút esztétikájához tarto
zik, melynek fátyolát e földön fel nem lebbenthetjük, rendszerét meg nem sejthetjük soha." 

5. A sok filozófia mellett fizikai munkából él. Fordit németből, francia, angol, olaszból. 
Könyelmüen és sietve, de tud jól is. Sőt.gépies fordítók közt igen jó. Fordít tárczát a lap 
.végére, regényt és híreket. Napról-napra végzi, pihenés nélkül. Ez a fő munkája. Egy csöpp
nyi szórakozás, ha első hirt ír s ráadásul ez neki nagyobb dolog, (mi)ntegy napi forditás, 
Sohasincs témája, sem frissesége. 
6. [Más jellegű írással, más tollal, tehát jóval később.] 

— Ezt a tárczát előtte való nap irta kb. 2 órán át. 
•— Mikor töprenkedett ezen a témán? 
— Soha. Ez az én témám, ha leülök, könyvet Írok róla... Sokszor gondol az ember 

mindenre, mikor aztán ir, beleadja. 
— GŐthét nem szeretem, n(em)t(ud)om miért. Nagyon is okos. Van egy pár érdekes, 

szép verse, de a többi, kérem az borzasztó okos. Filozófiát csinál rigmusban. Irjá meg ezt 
prózában s az egész n(em) poézis. 

— Heine az igazi poéta, azt olvassa! Olyan eleven, hogy repül vele... Gimnazista 
korom óta olvasom... Példákat mond belőle. [Ide pontot tett; majd a pontot átigazította 
ceruzával vesszőre s még ezt írta utána, ugyancsak ceruzával] a disznóságára. 

VÉGH FERENC 

EGY ELTŰNT CUPIDO-VARIÁNS 

Személyes jellegű közlésekkel kell kezdenem .. . 
Néhány éve, amikor éppen a szakdolgozatomat készítettem, egy volt iskolatársam 

régi füzetet adott át nekem, hogy egy délután alatt vizsgáljam meg : mit rejt a kézírással 
telerótt, szemmel láthatóan régi eredetű lelet. Bíztam abban, hogy vizsgáim befejezte után 
még lesz módom kölcsönkérni a kéziratot, ezért csak felületesen vizsgáltam meg; bár egy 
délután amúgy is kevés lett volna az alapos tanulmányozásra. 
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A füzet Gyöngyösi Csalárd Cupido-ját tartalmazta, s a rendelkezésemre álló rövid 
idő is elegendő volt arra, hogy összevessem a Badics által közölt ún. nemzeti múzeumi szöveg
gel (RMKT. XVII. századi. magyar költők művei. Gyöngyösi István összes költeményei 
III. kötet). A számszerű összehasonlítás azt mutatta, hogy az általam talált szöveg 96 vers
szakkal, tehát 384 sorral gazdagabb a leghitelesebbnek ismert múzeumi példánynál. A felis
merés lelkiismeretesebb kutatásra ösztönzött. A füzetbeli első részt és ajánlást összevetettem 
a Badics-félével. Sajnos, a folytatásra nem kerülhetett már sor. 

A vizsgák, az elhelyezkedés és pályakezdés problémái, a vidéki tanárkodás ezer elfog
laltsága elfeledtette velem a visszaadott Cupido-szöveget. Amikor néhány hónapja újból 
nyomozni kezdtem utána, már nem találtam. Barátom édesapja elajándékozta az értékes 
füzetet, új gazdájánál pedig elkallódott. 

A következőkben ismertetem feljegyzéseimet, azok és emlékezetem alapján bemuta
tom a kéziratot s megpróbálok következtetéseket levonni. 

1. Külső leírás. Elmulasztottam a kéziraton méréseket végezni. Emlékezetem szerint 
azonban kb. 14x21 cm nagyságú, hét ívnyi papírköteg volt, spárgával összefűzve. Borító
lapja bordó alapú, aranyos díszítésű. A füzet papírját az idő sárgította meg, nagy piszko-
lódás vagy erősebb használat nyomait nem mutatta. Az írás mindenütt olvasható, kissé 
szálkás betűkből állt volt. (A kézirat birtokában nem végeztem összehasonlítást Gyöngyösi
kéziratokkal — nem is volt módom erre —. Ma már bajosan állapíthatnám meg csupán 
emlékezetemre támaszkodva, hogy eredeti kézirattal volt-e dolgom vagy korabeli másolattal.) 
A lapok számozatlanok voltak, én is csak a 3., 4., 5. és 9. oldalt láttam el számokkal. Ezeken 
találtam ugyanis a címet, az exlibrist, az Olvasóhoz szóló előszót s az Első rész kezdetét. 

2. A kézirat szövege. A kézirat szövege három részre oszlott: cím, ajánlás és maga 
a szöveg. Minthogy az ajánlás a legeredetibbnek tartott múzeumi példányból hiányzik s 
elsőnek az ún. barsszentkereszti példányban tűnik fel, feltehető, hogy vagy erről másolták 
az eredetivel közel egykorú barsszentkereszti példányt, vagy pedig az volt ez új variánsnak 
példája. Sajnos az általam átvizsgált rövid rész nem ad meggyőző feleletet egyik feltevésre 
sem ; annál kevésbé, mivel a barsszentkereszti példányhoz nem tudtam még utólag sem 
hozzáférni s az összehasonlításnál kizárólag a RMKT.-ban közölt jegyzeteket használ
hattam. Ha összevetem az általam megvizsgált Első rész szövegét a múzeumi vagy bars
szentkereszti példány megfelelő szövegrészével, a következő megfigyeléseket tehetem: 

Feltűnő egyezések a barsszentkereszti szöveggel: 

2. vsz. 3. s. 
72 — 2. 
8 5 — 4. 

114 — 2. 

Nálam : 
fris éggel 
kedvezvén 
veszélyeket 
méreg forr 

barsszt.-i: 
fris éggel 
kedvezvén 
veszélyeket 
méreg forr 

múzeumi példányban 
frisséggel • 
engedvén 
vészeteket* 
méreg foly 

Ha pedig az eltéréseket vizsgálom az én példányom és a barsszentkereszti között, 
számbelileg ugyan többet találok, mint egyezést, de ezek az eltérések súlytalanabbak, több
nyire olvasási vagy másolási hiba következményei. Ilyenek : 

Nálam : barsszt.-i: múzeumi példányban 
26—4.: csidáját csudáját csidáját 
37—1.: csördögelni csördigélni csördegelni 
84—1.: veszi ki vágja ki veszi ki 

103—4. : majdan mayd mind mayd-mayd 
108—2. : zengő ray rengő raj zengő ray 
108—3. : rontó zay vonó raj rontó zay 
114—4.: jut Fut Jut 
Nagyon érdekesek azonban azok a helyek, melyek a barsszentkereszti példányban 

hibásak. Ezek értelemzavaró hibák ugyan, de nyilvánvalóan téves olvasás folytán keletkeztek, 
s így könnyen kijavíthatok voltak. Példányom másolója (maga Gyöngyösi?!) ki is javította 
ezeket a helyeket: 

* Badics szerint minden más példányban és kiadásban »veszélyeket« van! 
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A barsszentkereszti példányban : Nálam : 
70—4;: A mint az ár viszen (ti. hegyre) A mint az ut viszen 
95—2:: Egy gyógyulásomra És gyógyulásomra 
95—3.: Cupidonak Cupidotúl 

118—2.: szeszéllyel veszéllyel 
Természetesen e néhány egyezés, illetve különbözés alapján nehéz lenne határozott 

véleményt mondani a két kézirat kapcsolatáról. De nem lehetetlen, hogy közük van egymás
hoz. Nem lehetetlen, hiszen Csontosi János századvégi beszámolójában a barsszentkereszti 
püspöki könyvtár kéziratairól (Magyar Könyvszemle, 1882.) mintha két Cupidót emlegetne : 
»A kéziratgyüjteménybó'l kiemeljük ... továbbá Gyöngyösi István : Az csalárd Cupido czimü 
munkáit, melyek a könyvtárban eredeti kéziratban maradtak fönn. Érdekesek azonban a 
többi kéziratok is, a mint erről a következő' lajstrom tanúskodik : . . . 5. Az csalárd Cupidonak 
kegyetlenségét megismerő . >.« (Kiemelés tőlem V. F.) 

A szöveg gondos írása arra vall, hogy gyakorlott íróember másolhatta. Mert hogy nem 
fogalmazvánnyal volt dolgom, az bizonyos. A gondos másolás mellett különösen árulkodók 
a fentebb tárgyalt szövegváltozatok. Ezek arra vallanak, hogy vagy nem végleges fogalma
zása verset tisztázott le az író (talán maga Gyöngyösi), vagy pedig korai szövegromlással 
van dolgunk. Én inkább az előző lehetőség felé hajlok. 

A legizgalmasabb kérdésbe azonban bele sem kóstolhattam : a 96 versszaknak az Első 
részben még nem bukkantam nyomára. A másoló csupán egy versszak mélyhangú rímjeit 
cserélte fel magashangúakra, új versszakot az Első részbe nem toldott bele. 

I t t kell megjegyeznem, hogy kéziratom nyelve helyenként ő-ző. Ez azonban nem fel
tűnő, mert a szövegben az ellenkezőjére is van példa. (Kölletik-kelletik, csömögéjén-csemegé-
jén, vöttem—vettem ; de: ismerem—ösmérem, ismerkedtél—ösmerkedtél stb.) 

3. Az exlibris. A füzet 4. oldalán csak ez áll: »Ex Libris Capitanei Ladislaj de Balogh«. 
Bár e korban csak a nemes Balogh-okból 25 családot tart számon Nagy Iván,.Balogh 

Lászlóról semmit sem tud. Hol volt kapitány, hogyan jutott a vers szövegéhez : nem tudjuk. 
De nem tartom lehetetlennek, hogy-rokoni szálak fűzték ahhoz a Balog(h) Pálhoz, aki Gyön
gyösi lányának, Gyöngyösi Rozáliának Étre Lászlóval kötött házasságánál tanúskodott a 
krasznahorkai római katholikus plébános előtt. (Az anyakönyvi bejegyzést közli Nagy Iván : 
L T . K. 1898.) 

* 

Ezminden, amit a Csalárd Cupido új változatáról mondhatok. Nem állítom, hogy Gyön
gyösi kéziratát találtam meg és veszítettem szem elől, de az nagyon valószínűnek látszik, 
hogy talán még Gyöngyösi életében másolta le költészetének valamelyik kedvelője. Hogy hon
nan és hogyan került barátom szüleinek birtokába, azt Ők maguk sem tudják. A család mint 
őseiktől örökölt tárgyat tiszteletteljes nemtörődömséggel kezelte. Meg kell még jegyeznem, 
hogy barátom családja a Felvidék északkeleti részéről húzódott le a Duna mellé, Vácra. 

MÁRTONVÖLGYI LÁSZLÓ 

ARANY JÁNOS ISMERETLEN LEVELE 

Néhai Szulyovszky Ignác nyitrai ügyvéd irodai hagyatékából került elő a következő 
levél. ' . 

Tekintetes Szulyovszky Ignác 
hites ügyvéd úrnak 
Nyitra. 

Budapest, 1875. szeptember 9-én. 
Igen tisztelt uram! 
Gyulai Pál meghozta nekem a szép ajándékot Nyitráról s én nem kis zavarban vagyok, 

nem tudván mikép viszonozzam és háláljam azt meg az életben. Még azt sem tehetem, hogy 
mint Vörösmarty az egri bort, egy méltó »p'padallal« örökítsem meg. Annyi azonban kitelik 
tőlem, hogy ünnepélyesebb alkalmakon, ha nem is szűz magyar tömjént, de mint jó hazafi
hoz illő, m. kir. államdohányt gyújtva benne, áldozzam olykor hálául a nemes ajándékozó
nak. Fogadja legszívesebb köszönetemet. Becses neve nem ismeretlen előttem az irodalmi 
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