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Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Summi et Seeretarii et Consiliarii 
nostri intimi in Libera ac Regia Ciuitate nostra Posoniensi die quarta 
Mensis Marty Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Octauo... 

Emericus Losi 
Ferdinandus. Archiepiscopus Strigoniensis. 

Laurentius Ferenczffy. 

Közli: BRISITS FRIGYES. 

GYULAI PÁL ISMERETLEN LEVELEI. 
Néhány levelet fogunk alább bemutatni Gyulaitól, amelyek — azonkívül, 

hogy baráti viszonyaira új világot vetnek — bepillantást engednek könyv
szeretetébe s az irodalompártolás ügyében tett buzgolkodásába. A sáros
pataki kézirattár elsárgult levelei Warga Lajos egyháztörténetíró testvéréhez, 
Ferenchez, és Szinyei Geizsonhoz vannak írva s kortörténeti vonatkozással 
is bírnak. 

Az első levél kelte ismeretlen, de bizonyos, hogy még diákkorában 
írta Gyulai. 

1. "Warga F e r e n c h e z . 
Barátom Feri Kolosvár 18 Jun 

Hét ora előtt reggel kaptam leveledet megint hirtelen kelle rea vála
szolni azért most is csak enyit irhatok: 

Laji azon naptol fogva, mellyen levelemet írtam szorgalmasan feljár 
s én a mennyire tőlem kitelik tanitom. A csehek, mellyeket kér, Tunyogy 
Sándornál vágynak1 s ö Szilágyba menvén H kaphatom (me)g, más könyveket 
most S küldhetek, ámbár gondoskodom Szilágyi Sándorral a vásárkor külden
dőkről. A vásárkor küldj biztos alkalmat akkor küldök ; most nincsenek 
egybeszerezve mind. 

Nevezetes újság nincs városunkban, csak utszáinkat elözönlő por ; a 
collegiumba sincs csak szemét és bolha. Nagyon kevesen vagyunk a colle-
giumba, nagyon sokat vittek ki most is tanítókul, p. o. Vass Samut a senior 
tanítványi Ötseihez; Csűrös valami báró kisasszonyhoz, de múlik az idő s 
a levelet vinnem kelé. Isten hozzád, jó mulatságot kívánok s megengedj, 
hogy könyveket n(em) küldék kipótolandom. Gyulai Pál. 

U : I: Egy könyvet mégis küldök. 
Kivül: Varga Ferenc barátomnak K. Sz. Király (Kt 2883.) 

2 . U g y a n a h h o z . 
Kedves barátom! Kolozsvár sept. 9. 852 

A tavaszszal Lévai költeményeire fizettél vaU nálam elé. Édes atyádnál 
tevém le példányodat, ki neked elküldendi vagy Kolozsvárra jőve nála inkább 
megkaphatod, mint nálam Gernyeszegen. Köszönöm szívességedet. Ezután 
mikor módod van pártold az irodalmat, csak ez maradt nemzetiségünkből 
meg, mint látható életjelenség. 

1 Nyilván Jósika regényéről van szó. 
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Kolozsvárit rokonaimnál egy kis látogatást tettem. Holnap indulok 
Gernyeszegre, onnan október végén Pestre. Nem tudom jövÖ tavaszszal 
visszajövök-e? Ha mostanság nem látnálak, áldjon meg az isten! tarts meg 
jó emlékedben ! barátod 

Kivül : Ifjabb Warga Ferencz urnák Gyulai 
Kolozsvárt (Kt. 2884) 

3. Szinyei Gerzsonhoz.1 

Kedves barátom ! Kolozsvár jun 17. 861. 
A Nagy János barátomnak írt levelében figyelmeztet engem arra, hogy 

Ígéretem szerint küldjek a berlini magyar könyvtárnak 6 porosz tallér ára 
könyvet. Először is ki kell jelentenem, hogy én semminemű pénzt nem 
vettem át Gáspár úrtól, a magyar könyvtár akkori újra felélesztöjétöl, 
hanem alkalmasint vagy én Ígértem 6 tallér ára könyvadományt, vagy pedig 
boldogult Nádasdy Tamás. Bár hogy álljon a dolog, az én nevemre lévén 
írva a tartozás, szívesen teljesítem. Csak szíveskedjék megírni, minő köny
veket küldjek, mikre van inkább szükség, mi hiányzik, ne hogy egy könyv 
kétszer is meg legyen. Nem jó volna-e előfizetnem egy évre akár a Buda-
Pesti Szemlére, akár a Szépirodalmi Figyelőre ? 

Válaszát mi előbb elvárva s Fazekas urat s a fiatal Mikó grófot üdvö
zölve maradtam mély tisztelettel 

(Kt. 3028) Gyulai Pál 
Közli: GULYÁS JÓZSEF. 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDORRA VONATKOZÓ OKMÁNYOK 
A PATAKI FŐISKOLAIKÖNYVTÁR KÉZIRATTÁRÁBAN. 

Gecse Albert isrici ref. lelkész ajándékából a sárospataki könyvtár 
1930 nyarán néhány érdekes okmány birtokába jutott, amelyek Körösi Csorna 
Sándor rokonságára s vagyoni dolgaira vonatkoznak. Azért is érdekesek 
ezek, mert az adományozó szerint a Körősi Csorna családfájában sok hiba 
van, s az okmányok, valamint a még nála lévő hiteles családfa, tisztázni 
fogják a családi kapcsolatokat. (Ezt még nem kaptuk meg.) Az egyik okmány 
(2485. sz.). Körösi Gy., Katonáné Ferentz Pálné parafanalisa Dants Julian
nának 1834-ből : leltárszerű, de az aláírások érdekesek. A másik (2484. sz.) 
a Ferenczek tilalmasáról szóló egyezséglevél 1820-ból. A harmadik még érde
kesebb (2873. sz.): Dants Ferenc bíró és Csorna Andris káplár 1774. jún. 18-án 
feljegyzik, hogy Gáti Bálintnénak kinél mennyi szántója és szénája van. Leg
érdekesebb a negyedik (2486. sz.), melyben Kónya Sámnel körösi rector s 
Nagy Mózes és Nagy Pál igazolják, hogy «ezen folyó 1817-dik esztendőben, 
Martiusnak 20-dikán, midőn volnánk a körösi eccla Papi Háznál, megjelenek 
mi előttünk egy felöl egy. . . fi Csorna Gábor... aki is ilyen el kerülhetetlen 

1 Szinyei 1861-ben a berlini egyetem hallgatója volt s tagja volt a 
magyar egyletnek. 1862 júniusában jött haza. 


