
Soós István 

KAZINCZY FERENC LEVELEI AZ OSZTRÁK NEMZETI KÖNYVTÁRBAN 

Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban több magyar írótól és költó'tó'l származó levél található, közöt
tük Kazinczy Ferencéi is.1 A három levél közül kettőt (gróf Majláth Györgyhöz és Pyrker László egri 
érsekhez írottakat) Eszterág László már megjelentetett,2 a harmadik azonban elkerülte a figyelmét, de 
lehetséges az is, hogy az csak 1904-ben folytatott kutatásai után került a bécsi könyvtárba. Az utóbbi 
levél címzettje valószínűleg egy, az 1820-as évek végén, az 1830-as évek elején Pesten élt és alkotott 
képzőművész. Az ismeretlen címzett személyére vonatkozólag, akivel Kazinczy - levelének tanúsága 
szerint - kapcsolatban állott, nem találtunk adatokat, hivatkozásokat Kazinczy levelezésében, de 
naplótöredékeiben, továbbá írásaiban sem. 

Esztergár meglehetős nagyvonalúsággal kezelte és az eredeti szövegtől nemegyszer eltérően, sok 
hibával adta ki ezeket. Váczy János Kazinczy leveleinek kiadásakor nem ellenőrizte a publikált levele
ket s átvette az Esztergár által megjelentetett szövegeket. így több helyen figyelmen kívül hagyta az 
eredeti levelek központozását, sokszor mellőzte az ékezeteket, valamint modernizálta Kazinczy 
helyesírását, de nem tüntette fel Kazinczy szövegbeni javításait, törléseit sem. Ezekkel kapcsolatos 
észrevételeinket itt nem részletezzük, viszont fontosnak tartjuk Kazinczynak gróf Majláth Jánoshoz 
1820. május 23-i keltezéssel írt német nyelvű levelének utolsó sorával összefüggésben megjegyezni, 
hogy Esztergár egész mondatokat elhagyott a befejezetlen levélből. Szerinte a levél a következő 
félmondattal szakad félbe: „Den Aufsatz über meine Versification werde ich mi t . . . " Az általunk 
ismételten átvizsgált levél azonban két és fél mondattal később szakad meg. A teljes szöveg tehát a 
következőképpen hangzik: „Den Aufsatz über unsere Versification werde ich mit vielen Vergnügen 
umarbeiten, und Ihnen nächstens zuschicken, mein Herr Graf; aber den anderen Aufsatz, den Sie 
bestellen, Artikel über die Sprache u[nd] Litte[ratur] der Magyaren... 

A befejezetlen levél végére valaki egy Kazinczy-levélből vagy kéziratból kivágott, Kazinczy saját 
kezű aláírását tartalmazó kis cédulát ragasztott, talán a levél írójának azonosítása végett. 

A harmadik, eddig publikálatlan levél szövege a következő: 
„Tekintetes Ur, 

Tegnap vala szerencsém venni a' Tekint[etes] Úr levelét, meg becsülhetetlen bizonyságát nemes lelkű-
ségének. Igen is, ez az épen a'mit Fekete Gáspár5 Úrtól kértem, 's nem képzelheti a' Tekint.[etes] Úr, 

Ezeknek jelzete a következő: Autographensammlung, Sign. 1/105-1—3. 
Magyar írók levele a bécsi Cs. kir. Udvari Könyvtárban. ItK. 1904., 14. évf. 505-506.és 

Egyetemes Philológiai Közlemény, 1904. XXVIII. köt. 702., valamint Eszterág közlése nyomán; 
VÁCZY János -.Kazinczy Ferenc levelezése. 17.köt. Bp. 1907.155-157. és 21.köt. Bp. 1911. 29-30. 

Kazinczy Majláth Jánoshoz írott további két levelében tesz még említést erről a tanulmányról 
(1820. jún. 30. és 1820. nov. 2. - In Kazlev., 17. köt. Bp. 1907. 173. és 274.), közelebbit azonban 
nem tudunk arról. Ismereteink szerint Kazinczy nem publikálta a cikket, valószínűleg inkább MAJLÁTH 
Magyarische Gedichte c. antológiájához írott tanulmányához szolgált alapul. 

A szóban forgó cikk helyesen: „Magyarische Sprache und Literatur", amelyet Kazinczy Ersch 
Encyclopediájába szánt (vö.: Majláth 1820-ban Kazinczyval folytatott levelezését. - In: Kazlev, 17. 
köt. 40, 142 és 152.), de attól félve, hogy kortársainak haragját zúdítaná magára, lemondott annak 
közléséről s arra szerette volna Majláthot rávenni, hogy vegye át tőle a cikk kidolgozását. 

Fekete Gáspár Gróf Apponyi Antal párizsi nagykövet fiainak nevelője volt. Kazinczy Sallus-
tius életére és műveinek kiadására vonatkozó munkát kért tőle Párizsból, (Vö.: Toldy Ferenchez 
írott levelét, 1829. dec. 31. - Kazlev. 21. köt. 188.) amelyet 1830. június 17-én kapott kézhez. 
(Kazinczy Guzmics Izidorhoz 1830. június 18., Kazlev, 21. köt. 310-311. és Kazinczy Toldy Ferenc
nek 1830. okt. 5., uo. 384.) A küldeményről maga Fekete is értesítette Kazinczyt levélben (lásd: 
KAZINCZY ¥.:Naplótöredékek. Jegyzetek. - 1830. június 16.: „Parisból a'Fekete Gáspár levele." -
Akadémiai Könyvtár Kézirattára, K. 763., Fol .11.) 
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mint örvendek hogy ezt bírom. Épen akkor vevém, midőn Sallustiusnak életét dolgozám,6 megczafol-
ván azon gyáva bitang híreket, mellyel neve a' késő maradéknál is terheltetik, 's fejtegetvén beszéde' 
's alkotása' szépségeit, 's e' részben Fekete Úr rajtam kimondhatatlant segíte. Valóban jó gondolatom 
volt, hogy a' Tekint.[etes] Urat és ezt a' kedves hazafitársunkat segédemre felszólítóttam. Fogadja el 
a' Tekint(etes) Úr szíves hálámat jótétéért, és ha Fekete Úrnak írni fog, köszönje meg képemben 
megbecsülhetetlen jótétét. 

Hogy a' Tekint.[etes] Úrnak láthatása nélkül hagyám el Pestet, 's hogy eggy szeretetre méltó 's 
nagy tapasztalasu embert nem ismerek, hogy mesteri dolgozásait csak a' Heinrich7 Úr' beszedi után 
ismerem, örök veszteségnek fogom mindég tartani. Melly meggazdagodva jöttem volna el a' Tekint, 
[etes] Úrtól. Hozza a' Tekint.[etes] Urat hozzánk a'jó szerencse, vagy engemet vigyen ismét Pestre. 
De én, kit a' sors így üldöz, és illy régen már, nem szoktam legkedvesb óhajtásim' teljesedését 
remény leni. 

Megkértem Helytartói Titoknok Szüasy József barátomat,9 hogy a'Tekint.[etes] Úrnak adjon által 
eggy nyomtatványt a' Szent Hajdan Gyöngyeiből, a' Patriarcha Egri Érsek után. Csekély az ajándék; 
de azt adjuk a' mink van. 
Széphalom Jún. 18d. 1830. 

Kazinczy Ferenc 

Szabó G. Zoltán 

KÖLCSEY ISMERETLEN VERSE EGY EMLÉKKÖNYVBEN 

Az emlékkönyv-írás gyakorlata nálunk - német hatásra - a XVI. században alakult ki. Ezek a 
XVI-XVJ.il. századi emlékkönyvek szinte kizárólag peregrinációs albumok voltak.de a XVIII. század 
végéről van már adatunk a mai értelemben használatos emlékkönyvekre is. A legrégibb magyarországi 
példány, mely megmaradt, valószínűleg Újfalvi Imre 1591 és 1614 között vezetett albuma. Vannak 
azonban korábbról is adataink; Keserű Bálint hívja fel a figyelmet Kocsi Csergő István sárospataki 
kéziratkötegére, mely több kortárs és előd albumából őriz kivonatokat. Közel egykorú Miskolci 

6 Kazinczy Sallustius műveinek fordításán mintegy harminc éven át dolgozott. Leveleiben, 
naplótöredékeiben gyakran emlegeti, mint készülő legnagyobb és legkedvesebb munkáját. Életében 
azonban csupán a fordításhoz írott előszó jelent meg, 1824-ben. A teljes mű már csak halála után 
-1836-ban - látott napvilágot. C.C. Sallustius épen maradt minden munkái. Magyarra KAZINCZY 
Ferenc. Budán a' Magyar Királyi Egyetem betűivel 1836. (Római Classicusok Magyar fordításokban. 
Kiadja a Magyar Tudós Társaság, Első kötet) 

Thugut Heinrich, bécsi származású festőművész, Pesten huzamosabb ideig élt. Amikor Kazinczy 
1828 november vége és 1829 június vége között Pesten tartózkodott, többek között Heinrichhel is 
megfesttette portréját. (Vö.: Kazinczy Guzmics Izidornak 1829. május 27. - Kazlev. 21. köt. továbbá: 
Naplótöredékek: Fol. 6-7. 1829. ápr. 8., máj. 6., 10., 13. és 22.) Kazinczy tervezte, hogy vele együtt 
egy almanachot ad ki, ez csak terv maradt (lásd: Kazinczy Heinrichhez 1828. máj. 4. - Kazlev. 21. 
köt. 56-57.). 

Itt Kazinczy valószínűleg mar hosszú ideje tartó birtokpörere utal. 
Szilassy József (1792-1854) királyi tanácsos, nádori ítélőmester, majd Zemplén vármegye 

főispáni helytartója; Kazinczy jóbarátja és segítője. 
0 Kazinczy 1830-ban adta ki magyar fordításban Pyrker László 1821-ben megjelent ,ferlen der 

heiligen Vorzeit" c. művét. 
1 P. KÁRPÁTI - SZENT-IVÁNYI B. - TARNAI A.; Das Stammbuch von Michael Rotarides 

in Beitrüge zur Sprachwissenschaft Volkskunde und Literaturforschung. Berlin. 1965. 214-230. 
KESERŰ Bálint; Újfalvi Imre és az európai „későhumanista ellenzék". Acta Hist. Litt. Hung. 

IX. Szeged. 1969. 3-44. 
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