
Kovács Sándor Iván egy kéziratos Bornemisza-dolgozat helyett bátran hivatkozhatott volna 
az Irodalomtörténeti Intézet nyilvánossága előtt 1959 óta ismeretes és 1960-ban már nyomta
tásban is hozzáférhető, korábbi kutatások eredményeire.22 

Borzsák István 

Kéziratos versgyűjtemény 1836-ból 

O. Nagy Gábor: Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában c. 
művében ismerteti és felsorolja mindazokat a kéziratos versgyűjteményeket, melyek a sáros
pataki és debreceni Kollégiumban 1780—1835 között keletkeztek.1 A szerző negyvennyolc 
kéziratot sorol fel, megjegyzi azonban, hogy ennél sokkal több versgyűjteménynek kell lenni 
magántulajdonban és kisebb vidéki könyvtárakban. Állításának igazolására egy most elő
került, 1836-ból származó kéziratos versgyűjteményt szeretnénk ismertetni. 

Az egykorú papírkötéssel ellátott, 259 lap terjedelmű füzet címe:,,Holmi, vagy Különb
féle gyönyörködtetők Gyűjteménnyé.—Összeírta a' maga számára: Mándy Károly. — S. 
Patakon 1836".2 

Mándy Károly a Bereg megyei Ugornyáról került be a pataki Kollégiumba, mint I. éves 
tógátus diák 1834. júl. 18-án írt alá az iskola törvényeinek.3 Versgyűjteményét tehát harmad
éves korában kezdte írni. Megmondja a bevezetőben, hogy miért? 

„Felhős napom vidítója 
Te légy kedves kis könyvem, 

S panaszimnak orvoslója, 
Ha ömledez bús könnyem". 

Mándy Károly könyve mindenben hasonlít diáktársainak korabeli versgyűjteményéhez. 
Egy rendkívül vegyes tartalmú, a szerző érdeklődési körére, lelkivilágára fényt vető másolatok
ról van szó, ahol az egyes versek — néhány esetben a szerző nevének feltüntetésével — vál
takoznak prózai szövegekkel. A maga által faragott kis versikéket szintén beírta könyvébe, 
mint ahogyan szorgalmasan lemásolta tollforgatásáról híresebb diáktársa költeményét, vagy 
egyéb írását. Ami Mándy Károly saját verseit illeti, csak egyről tudjuk kétségbevonhatatlanul 
megállapítani, hogy valóban ő írta. A vers után ugyanis jegyzetben ez olvasható: ,,A sorok 
első betűjét nézvén, tudod szerzőjét". A kötetben számtalan vers, próza van, amelyeknél 
viszont sem a szerző, sem a másolat eredetije nincs feltüntetve. 

Összehasonlítva Mándy Károly gyűjteményét a pataki iskola könyvtárában levő kora
beli kéziratos versgyűjteményekkel, feltűnő módon visszatükröződik az előbbiben az iskola és a 
•diákélet közösségi hatása. Különös előszeretettel másolta azokat a humoros alkalmi költemé
nyeket, melyek a Kollégiummal vagy valamelyik tanulótársával kapcsolatosak. A kötet 
•elején egész sort'találunk ezekből: „T. Bata János Ur (volt görög Praeses) Csáthi Rector 
Exitusába", — „Penna háború: Egy magát hánytató Poéta Barátomnak tréfás megkapko-
dása", — „A selejtes penula örökös urának vágására irott Felelet", — „Demeter Pál Csanálosi 
Rector (legnagyobb ember volt a Nemes Collégiumban) búcsúztatására". 

A humoros hangú költemények mellett több halotti vers is található Mándy Károly 
gyűjteményében. „Egy Sup. Syntaxist tanuló Gyermek halálára, a kit ez előtt egy hóldnappal 
hozott özvegy édes Annya Patakra", — „Kevéssel azután Endrédy Imre Törvényt tanuló 
Ifjú halálára". Ezeket a halotti verseket „H. J ." — vagyis Hegyi János IV. éves tógátus írta, 
mint ahogy őt ihlette meg a nagy pataki diák, Kazinczy Ferenc halála. Erre az alkalomra írt 

22 Észrevételeink során több ízben hivatkoztunk arra a becses levéltári anyagra, amelyet Iványi Béla 
két kiadványában publikált. Iványi figyelmét annak idején a kamarai levéltár búvárlása közben elkerülte 
a Kovács S. I.-tól most közzétett könyvjegyzék, — bár ez a Bornemisza-kutatáson nem sokat lendített 
volna, mivel az irodalomtörténészek Iványinak nemcsak könyvtártörténeti , hanem közvetlenül Bornemisza 
Péterrel kapcsolatos dokumentumait sem hasznosították. Ezért hívjuk itt fel az illetékesek figyelmét pl. 
a 141. számúra (72. 1.: Bornemisza levele Máriássy Pálhoz 1578-ból, amelyet Schulek sem ismer; a „négy 
rész" persze nem a „Négy könyvecskére", hanem a négy első postilla-kötetre vonatkozik); a 166., 197. 
és 221. sz. (a 85., 101. és a 131. lapon, 1585-ből és a 90-es évekből) már ,,a szegény Péter u ram" köny
veinek elosztásáról és értékesítéséről szóló feljegyzés, vö. SCHULEK, 374. És jegyezzük még ide az Egyetemi 
Körtyvtár Eb 4 r 418. jelzetű naptár-kolligátumát, benne Mosóczy Zakariás alkalmi bejegyzéseivel, köztük 
pl. 1582. okt. 16-ról: Casus Bornemisszáé in Eleffanth. 

1 OTKOKOCSI N A G T GÁBOR: Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Öntu
datlan népiesség kéziratos gyűjtemény-irodalmunkban. Debrecen. 1942. 

* A kéziratot a cikk írója Nagyecseden találta. Elhelyezve a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Nagy
könyvtárában Sárospatakon. Kt. a. 334. sz. 

1 Protocollum Togatorum subscribentium ab anno 1797. Egyházkerületi Levéltár Sárospatak. 
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ódájának címe: „Emlék oszlop, mellyet néhai Ttetes Tudós Széphalm Kazinczy Ferencz 
Urnák, a Magyar nyelv Egyetem rendes Tagjának, több Ttetes Vgyék Tábla-Birájának el 
hunyta alkalmával emelni törekedett S. Patakini IV.-dik éviTog. Deák." 

A pataki diákköltők — a Parthenon írói — mellett a magyar költészet nagy alakjainak 
versei közül több megtalálható Mándy gyűjteményében. Csokonaitól három (Istenek oszto-
zások, Hold, Füzes) ; Kölcseytől ugyancsak három (Ódák Sappho után, A vényhez, Kívánság) ; 
Kisfaludy Sándortól öt (Az asszonyok kötelességek, Jaj akinek vérző szive, A rózsa, Az ifjúság, 
Barát,) ; Vörösmartytól egy (Kis gyermek halálára) ; Berzsenyi Dánieltől kettő (Mohátsi 
veszedelem, A reggel) ; Bayza Józseftől szintén kettő (Lyánka sírján, Hozzá) ; Verseghy 
Ferenctől egy (Nejelejts) ; Vitkovits Mihálytól egy (Imádság) ; Fáy Andrástól egy (Kettős 
szerelem) ; végül Czuczor Gergelytől ugyancsak egy (A kezdő szerelem) című versek találhatók a 
kötetben. 

A rímkovács Kováts Józseftől — a maga korának legdivatosabb diákköltőjétől — öt 
verset másolt le Mándy Károly: A kicsapott mester éneke, A kopott nemesekhez, Liza! engem 
istenséget, Dal, Síromhoz. A versek természetesen nem egymás után következnek a gyűjtemény
ben. Közben ismeretlen vagy kezdőbetűkkel jelzett szerzők költeményei, két népdal (Messze 
tőled édes kincsem, Cserebogár, sárga cserebogár), Fáy András jeles mondásaiból harminckét 
aforizma, vagy éppen a „Vőfély hívó beszéde a lakodalomba", majd a „NŐnemi szépségek" 
huszonöt pontban felsorolva, levelek (pl. „Egy" kedvencét hűtlenségben tapasztalt szerető 
levele kegyenczéhez") váltakozva találhatók a kötetben. 

A gyűjtemény második felén határozottan felfedezhetők a diákos-népies rokokó líra 
nyomai. E stílus kifejlődését, jelentőségét és hatásait O. Nagy Gábor részletesen tárgyalja 
említett tanulmányában. Annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogy Mándy kéziratában 
ennek a stílusnak minden változata képviselve van. Az epekedő, a beteljesült szerelemről épp 
úgy találunk benne verseket, mint a csalódott ifjú szívfájdalmáról. Mándy Károly minden 
bizonnyal csalódott szerelmében, mert gyűjteménye tele van pesszimista hangú versekkel. 
Nem véletlen dolog, hogy a Csalja széphez, A hűtlenhez, a Gyötrődés, Az elszáradt nejelejts, A 
hüségtelen Étihez és még több ehhez hasonló című verset másolt le a maga számára. De nem 
lenne teljes a gyűjtemény, ha nem lennének benne a nemzeti önismeretre, hazaszeretetre, a 
köznép megbecsülésére vonatkozó versek, melyek a kollégiumi diákirodalmat éppen úgy jellem
zik, mint a népies dalköltészet, vagy a csípős hangú, pajzán tartalmú rokokó líra. 

Mándy Károly „Holmi"-jának ugyanaz az értéke, mint a hozzá hasonló korbeli gyűj
teményeknek. Ez a kéziratos diák-irodalom az európai, tőlünk sokszor idegen irányú irodalom 
mellett jellegzetesen magyar szellemiséget képvisel. „Jelentősége nem önmagában, legkevésbé 
esztétikai értékében van, hanem abban, hogy ébren tartotta és táplálta a magyar szellemnek, 
önmaga, múltja, hagyományai és népi gyökerei felé forduló és abból erőt merítő mivoltát" 
— mondja O. Nagy Gábor. 

Jelen közleményünkben nem volt célunk a kézirat teljes és részletes ismertetése. A 
259 lap terjedelmű füzet sok érdekes verset, magyar, latin nyelvű szöveget tartalmaz. A néhány 
verscím csak ízelítő akar lenni, amely egyben arra is hivatott, hogy felkeltse a kor irodalmával 
foglalkozó kutatók érdeklődését Mándy Károly gyűjteménye iránt. 

Takács Béla 

A dévaványai juhbehajtás és költője 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1954-i évfolyamában Pap Károly közölt egy fél 
század óta emlegetett költeményt „A ványai juhbehajtás" címmel.1 E hosszabb elbeszélő köl
teménynek az az érdekes múltja van, hogy már kiadása előtt egész irodalom keletkezett kéz
iratos példánya körül.2 Kiadása után az érdeklődés még fokozódott iránta. Nemcsak a szak
irodalom foglalkozott vele, hanem az ismeretterjesztő sajtó, sőt napilap is Dénes Szilárd,3 

Ágotái László4 és Virágh Ferenc hozzászólásában.5 A költemény tartalmát már Kéki Lajos is 

1 P A P KAROLY: Arany egy zsengéje. A ványai juhbehajtás I tK, 1954. 78—83. 
* K É K I LAJOS: Arany János pályakezdése. Beöthy-Emlékkönyv. Bpest, 1908. 322—335. U. ő: Tanul

mányok Arany János epikájáról. Bpest, 1917. 125 .—SZEREMLEY BARNA: Reliquiák egy nagy költő meg egy 
kis költő életéből. Protestáns Képes Naptár I909-re. 37. Uő: Arany János Kisújszálláson. Kisújszállási 
nagykun magyarok kalendáriuma az 1905. esztendőre. 

3 D É N E S SZILÁRD: Arany Jánosnak: a ványai juhbehajtás c. ifjúkori verses krónikájáról. I tK. 1956. 
178—187. • 

4 ÁGOTÁI LÁSZLÓ: A dévaványai juhbehajtás szerzőségének kérdéséhez. Jászkunság. 1958. 1—2 
szám, 38—40. 

s VIRÁGH FERENC: „Állj elő, vén Márkus! Vedd le süvegedet" Középkori birtokperek Békés megyé
ben. Békésmegyei Népújság 1959. aug. 16. 
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