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vonul. Kiegészítik e levelek azokat a váztatosan odavetett sorokat, amelyeket 
Zsigmond Ferencz Lévay József élete és költészete c. könyvének 82—84 
lapjain a két nemes lélek barátságáról olvasunk. A Kazinczy Gáborról mondott 
«mlékbeszéd s a róla írott óda mellett e levelek ékesszóló tanui kettejük 
nemes barátságának. Ez a barátság azonban nem akadályozta meg egyiküket 
sem abban, hogy irodalmi tekintetben meg ne 'bírálják egymás munkáit s 
tanácsokkal ne lássák el egymást. Milyen jó volna Lévaynak Kazinczyhoz 
Írott leveleit is ismerni ! K ö z l i . Q Ü L Y Á S JÓZSEF. 

KAZINCZY GABOR LEVELE DÓKUS JÓZSEFHEZ. 
A borítékon : 

Tekintetes Ifjabb Dokus József úrnak p. Liszka, S.-Újhely. 
Édes Józsim, 

Kazinczy Ferencznek lehetőleg teljes kiadásban szeretném munkáit 
közrebocsátani, megválasztásával levelezésének is, miben az előadási tehet
ség példányait birjuk. 

Lónyay Sarolta rokonomtól haliam, hogy László bátyád egy nagy 
csomóban közié vele Kazinczynak hozzá irt leveleit. 

Megkértem volt egy izben Barkassy Imrét, hogy Véled találkozván, 
kérjen értesítést e levelek sorsa felől : azt válaszolta, hogy azok nem találtattak. 

Hogy László meg nem semmité őket, mutatja a fentebb említett körül
mény ; hogy Te teljesen képes vagy az effélék becsének méltánylására, nincs 
kétségem benne. Hihető, mikor Imre barátunk Ujhelyben volt, nem kerültek 
még kezed alá. 

Minden esetre kérlek, értesíts : megvannak-e s erga remissionem köz-
lended-e velem. Ha igen, többet teendesz vele nagybátyád emléke iránt, 
mint egy jókora kővel az újhelyi temetőben. 

így vagy ugy, értesítésed a Kazinczy levelezésének actái között álland. 
Sajnálom, hogy az ünnepélyen részt nem vehetek. Igen leköteleznél, 

ha nyájas válaszodban egyszersmind annak részleteiről is tudósítani szíves
kednél, nem feledve a toastokat etc. sem. Nem szükségtelenül kérlek reá, 
sőt általad — ha dolgaid meggátolnának — bárkit is az ügy barátai közül. 

Fogadd szives baráli üdvözletemet, s tartsd meg emlékezetedben igaz 
barátodat . . . . " . ' Kazinczy Gábor. 

A levélen nincs keltezés, de a postabélyeg s a bélyegző megadja a 
kívánt adatokat. A postabélyeg az Osztrák császárságban használt harmadik 
kiadású (ti. típus) bélyeg, amely 1858. nov. 1-én került forgalomba, s 1861-ig 
maradt kizárólagosan használatban. Mivel a levélben említett ünnep alig 
lehet más, mint az 1859-iki Kazinczy-ünnep, a levél írásának éve : 1859. 

25 
A bélyegző megadja a feladás pontos dátumát : JK — dec. 25., s a helyét : Putnok. 

E levelet az újhelyi Zempléni-múzeum őrzi s őrének, Visegrádi Jánosnak 
szívességéből közöljük. 

Közli: GULYÁS JÓZSEF. 


