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Édes atyát tisztel benned bús árva 's az özvegy, —. 
Egység szül haladást, haladásnak gyermeke jólét, 
Es Te varázsolod ezt Zemplén' kebelébe nemes Gróf ! 

Jöjj hozzánk, im ! vár díszes helyed, a' mire érdem 
Es születés hívott, hogy lennél jog 's az igazság* 
öre, imígy lett meg mit szűnk óhajta I mienk vagy 
Emmanuel / maga majd így lesz mivelünk is az Isten, 
Es a' hon, és Zemplén ekkép már büszke nevedre, 
Mellyet így említnek késő unokák unokái, 
'S a költők' lantjáról felhangzandik az ének : 
»A' kiket érdemeik jélesítenek élnek örökké 
A' hon szívében, Js minden kor tiszteli őket.« — 

Tompa Mihály 
Hittudomány hallgató. 

FITZ JÓZSEF. 

KAZINCZY EGY ISMERETLEN LEVELE. 

Kazinczynak alább közlendő levele Sárospatakon, Zsoldos Benő 
hagyatékában van. Borítéka elkallódott, a levélen magán nincs meg
nevezve a czímzett, s keltezve sincs. Keltét azonban közelítő pontosság
gal megállapíthatjuk a levélből s a czímzettre vonatkozólag is nyerünk 
némi tájékoztatást. A kutatót útbaigazíthatják a következő dolgok: 

i . Kazinczy e levelében említi írói pályájának 50 éves jubileu
mát. Mivel első müve 1775-ben jelent meg — még pataki diákkorában, 
Magyarország geographiája — az 50 éves évforduló 1825-re esnék. Való
ban, ha levelezését forgatjuk, látjuk, hogy ő az 1825-ik évet tartja 50 éves 
jubileumának. [Váczy J. dr. Kaz. lev. XIX. köt. 124. 1. 1825-ben 50-dik 
esztendejét fogja tölteni literatúrai pályáján. Ekkor szeretné kiadni 
Sallustiust. így a 152. 1. és 153. lapon azt mondja, hogy 1825-ben éri 
el jubileumi 50-ik esztendejét. A 126. lapon : »írói pályám jubileuma 
közelít. Azt a jövő esztendő hozza fel nekem.« Ezt Sallustius-szal kívánja 
nevezetessé tenni. (írja 1824. máj. 8-án) stb.J Tehát 1824-ben írta e leve
let Kazinczy. 

2. Említi az utazását Semlyénből haza. Levelezései közt írja, 
hogy 1824 április 30-án meghalt Dénes öcscse Nagyváradon s rá egy 
házat hagyott (XIX. k. 147. 1. 4366. levél). Két hónapig úton volt. 
A 144. lapon közölt levél szerint 1824 június 29-én ért Széphalomra, 
A jelen levél tehát ezután egy-két héttel kelt. 

3. A húga, a kiről említést tesz, Zsuzsanna (Péchy Sáhdorné) 
volt, Bihar megye egyik táblabírájának s érsemlyéni egyik földesúrnak 
a felesége, majd özvegye, a ki ott is halt meg. (L. Kazinczy Béla a Ka-
zinczy-család II . korszaka 102. 1.) 

4. Az a tisztelendő, a kihez írja a levelet, valószínűleg a sem-
lyéni ref. pap volt. Ez 1812-ben ifj. Fazekas István volt, a kiről a 2150., 
2128., 2123.. 2156. levél is említést tesz. Hogy 1824-ben ki volt sem-
lyéni pap, eddig nem tudtam megállapítani. 
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5. Síoboszlói Pap István említett karácsonyi prédikáczióját 
Szinnyei Magyar írók ez. gyűjteménye nem ismeri. Mindenesetre 1823-
ban kellett megjelennie. 

6. A levélben említett nyilatkozatról (Megfoghatatlan nekem 
k. stb.) megemlékezik még a XIX. 147. lapon közölt levélben is. A görög 
idézet (í5g qnxöccv etc.) előfordul a XIX. k. 6. lapján is. 

A levél betűhíven így szól : 

Tisztelendő Ür ! 

A' húgom ezen nyomtatványt az asztalon felejtette, 's én ezt 
papirosaim között elhoztam, észre nem vévén, hogy neve rajta áll. 
Midőn tehát azt a' húgomnak általadom, élek az alkalmatossággal, 's 
elmondom Tisztelendő Ür az Ürnak, a' mit régen illett 's kellett volna 
elmondani, hogy örömmel és szíves köszönettel olvastam az Ürtól min
dég, a' mit a' Tud. Gyűjt, kiadóji közlöttek, és hogy az Üinak becses 
indulatját megérdemlem szíves óhajtásom. Azon örömön kívül a' mit 
maga a' munka ád a' dolgozónak, nem képzelhetni kedvesebbet, mint 
azt, hogy ezen az utón a' jók barátokká lesznek. 

Sallustomnak a* jövő észt., meg kell jelenni. Akkor töltöm ötve
nedik esztendei jubileumát írói pályámnak. Illy hosszú idő alatt semmi 
az a' mit adék ; de erőt nern adunk magunknak; hanem azt ingyen 
kapjuk, 's a' környülállások nekem ugyan ezen hosszú idő alatt csak 
öt esztendeig kedveztek. Az minden érdemem, hogy tüzem soha el nem 
lankadott. — Minden dolgozásaim köztt magamnak Sallust a' legked
vesebb, 's azt alkalmasint mutatja Élőbeszédem is ; de hány Olvasó 
fogja ezt érteni és érzeni ? hány kapta feli Salluítnak igaz képét ? •— 
Ezen utam alatt értem, hogy eggyik Tudósa Dsbreczennek ezt monda 
a' Diószegi Predik. előtt több ízben: »Nem értem, mint esik ; Kazin
czynak a' beszéde tele van vétkekkel: és még is magyarul senki sem 
ír csínosabban.« — Ha ez való volna, úgy Sallustot fordítani csak en
gem illet, mert Sallust felől épen ezt itéli a' ki ismeri : — rosszul ír, de 
kimondhatatlan bájjal ; 's engem Nyelvrontóvá a' Régiek, 's azok 
köztt senki sem inkább, mint Sallust teve. íme ez az utolsó construc
tion! is vétkes, de Sallustisan. 

Scribendi recte ratio est et princípium et fons — ezt mondja 
Horacz. Tegyük hozzá : a1 meleg szív, 's én ezt találom magamban. 
Azok a régiek elkapaták magokat tűzök által, 's a' Metaphysicai Genau-
igkeittal nem gondoltak, (og (paúav ij Tthj&vg ezt mondja Homér : így 
szolidnak a' sokaság. Ez vétkes szóllás, de csak annak, a' ki nem tud 
érteni. 

Ajánlom magamat, Tisztelendő Ür, az Ür ! becses barátságába, 
's maradok szíves tisztelettel alázatos szolgáj a 

Kazinczy Ferencz. 

Mondja-meg az Ür a húgomnak, kérem alázatosan, hogy 
eggy gyönyörű Predikátiót nem olvasa ; azt, a' mellyet Debr. Pred. 
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Szoboszlai Ür monda-el Urunk' születése napján. Én azt csak haza 
jövetelem olta olvasám —• meg, pedig velem volt Semlyénben. Nincs 
religiosusabb ember, mint én. De én jobban szeretem Istent mint Kál
vint. Kálvint is szeretem azonban, a' hol méltó hogy szeressem. 

Közli: <• GULYÁS JÓZSEF. 

ARANY ISMERETLEN LEVELE. 
Dr. Vucskics Gyula prépost-kanonok, akkor még nagyváradi 

theologia-tanár, a Magyar Államban érdekes epizódot említ fel Nogáll 
János, jeles egyházi írónk egyik könyvének (Az Úrangyala) történeté
ből. A M. Államban megjelent czikket ugyan nem találtam meg, de a 
Magyar Sión (1893 : 308. 1.) hivatkozik rá és dr. Vucskics Gyula, k i t 
levéllel kerestem fel ez ügyben, szintén megerősíti az adatokat. így tehát 
érdemednek tar tom a nevezett folyóirat idevonatkozó sorait szóról
szóra közölni: 

»Mikor az első kiadás (t. i. Az Ürangyaláé) megjelent, a legnagyobb 
magyar epikus, Arany János végnapjait élte. Nogáll, ki többi munkái
ban is, de ebben különösen sokat idézett Arany müveiből, megküldötte 
könyvét Aranynak s azt írta neki, hogy az ő verseit az Isten Anyjának 
dicsőítésére használta fel e könyvben ; nem akarja, hogy ez a szerző 
akarata ellen történjék. A nagy költő már halálos ágyán feküdt, nem 
tudott írni, de unokájának diktálta tollba a választ, melyben kijelenti, 
hogy nemcsak szívesen adja beleegyezését hozzá, de dicsőségének tart ja 
és nagyon örül rajta, hogy verseinek ilyen felhasználásával hozzájárul
hat a Szűz Anya dicsőítéséhez.« 

Nogáll hátrahagyott iratait dr. Vucskics rendezi és ha sikerül 
•ezt az értékes emléket megtalálnia, közölni fogja nemsokára megjelenő 
Nogáll-életrajzában. De ha a levél nem is kerülne.elő, illő, hogy legalább 
emlékezete fönnmaradjon ! . . 

Budapest. ,- NAGY LAJOS. 

BERZSENYI ÉS KIS JÁNOS KOMASÁGA. 

Ismeretes a jó viszony, mely Berzsenyit Kishez kötötte. A derék 
nemesdömölki ev. 'lelkésznek kétségtelenül kedvére való volt a kör
nyékbeli nemes urak barátsága. Berzsenyi Dánielben is »sgyik előkelő 
hallgatóját« látja. (Emlékezései, OK. kiad. 414. 1.) »Vele — írja —• ná
lam is és még többször nála s közbirtokos társánál táblabíró Káldy 
Pálnál, egy jó kedvű, élénk eszű s olvasni szerető férfinál, gyakran tár
salkodtam.« Csak véletlen, hogy »nyiredékeken verstöredékecskéket« 
találva, a költőt is fölfedezte Berzsenyiben (u. ott, 415. 1. és Kaz.Tev. 
I I I . 43:—44. 1.) ; jó barátok lettek volna a nélkül is ; mindig is büszke 
volt a prédikátor úr előkelő nemesi hallgatóságára, s arra, hogy a vidéke-
beli (győri, celli vagy kővágóőrsi) nagy urakkal szíves baráti viszony
ban lehetett. 


