omnio habere; nee tarnen qvaqva ratione in votis esse, ut Dominus Lechki ex Statione eadem,
nisi ab ea ultro recesserit, amoveatur. Caeterum aestimatissimis favoribus, et benevolentiae
commendatus, debito cum eultu persisto. — In Promontoriis Submontanis 22a Octobr. 790.
Amplissimi Magistratus
Servus obligatissimus
Franc, de Kazinczy
Cimzés:

Amplissimo Magistratui Liberae ac Regiae Civitatis
Cassoviensis, titt titt Dominis singulariter colendissimis, observandissimis.
Cassoviae
ex offo

Scheiber Sándor
EÖTVÖS JÓZSEF LEVELE LÉVAY JÓZSEFHEZ
Bozzai Pál (1829—1852) költői és írói tehetségétől Petőfi sokat várt. Végigküzdötte a sza
badságharcot s büntetésből besorozták az osztrák hadseregbe. Kevéssel szabadulása után meg
halt.
Munkáiból szemelvényt kívánt adni barátja, Lévay József, a Vachott Sándorné szerkesztette
Remény c. gyűjteményben. Ám az1 1858-ban megindult vállalkozás nem folytatódott. Eötvös
1859-ben visszaküldi a kéziratot, levélben buzdítva Lévayt az egész anyag közreadására.
Lévay megfogadta a tanácsot és huszonhét év múlva valóra is váltotta. Sajtó alá rendezte a
fiatalon elpusztult barát verseit, prózáját és tőle kapott leveleit.2 Az előszóban idéz néhány
sort — nem pontosan — Eötvös leveléből, elejét és végét azonban elhagyja. A dátumot sem
jelöli meg.3
Mi 1972 januárjában Nagyváradon lemásoltuk a magánkézen levő Lévay-hagyatékból a
teljes szöveget. Az alábbiakban közöljük, hogy teljességében kerüljön bele az irodalomba.
Dec. 21 én 859.
Tisztelt hontársam!
A Reménynek kiadása mind a jelen mind a múlt évben kiadó hiánya miatt maradt el, 1860ban
mint azt biztosan reméllem e vállalat ugyan ismét meg fog indulni, miután azonban elég, a
nagyközönséget inkább érdeklő kéziratok küldettek be, Vachott Sándorné Bozzay Pál hagyo
mányaiból most legfeljebb néhány kissebb költeményt vehetne fel, 's azért Kegyed kívánatja
szerént visszaküldöm az egész kéziratot, kijelentve egyszersmint azt, hogy annak kinyomatását
igen óhajtom. Feltéve, hogy Kegyed bevezető sorai, melyek az olvasót az Írónak helyzetéről
tudósítják, kijöhetnek, az elhunytnak mivei, melyek jeles tehetségeinek világos bizonyítvá
nyait foglalják magokban, bizonyára másokra ép oly mély benyomást fognak tenni, mint reám,
's ez egyik fő oka, miért én sokkal jobbnak tartanám, ha e hagyományok egészen jöhetnének ki.
Fogadja Kegyed ez alkalomal is legőszintébb tiszteletemnek kifejezését, melyei maradok
alázatos szolgája
B. Eötvös J.

»Vachott Sándorné és Eötvös kapcsolatára: Báró Eötvös József ÖM XX. Bp. 1903. 178; SÖTÉR István:
Eötvös József. Bp. 1967. 300.
* Bozzai Pál irodalmi hagyományai. Kiadta LÉVAY József. Bp. 1886.
»I. m. 10.
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