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Egy ilyen levélben írja 1902. december 30-án: 
«Eléggé meg nem sirathatom felejthetetlen jó Károly bátyámat, ki nekem 

egész éltemen át igazán szerető testvérem volt. Áldás legyen emlékezetén.» 
1903. május 27-én pedig ezt írja: 

«Kedves Lajosom ! 
itt küldöm a legszomorúbb feladatomat, a két síremlék feliratot. 
Isten oltalmazzon meg Benneteket minden rossztól. Csókolunk. 
Rokoni szeretettel maradok szerető bátyád: j-'i. ,• w 
A levélben a két sírkő-irat. 

Az első : 

Itt nyugszik az Urban Szerető rokonok áldása, 
néhai nemes nemzetes és Minden igaznak tisztelete 
vitézlett Asuai Jókay Károly Tartsa fenn emlékét 
Mint férj, apa, rokon, hazafi a napok végéig. 

Tökéletes ember M C M II 
Életét jutalmazza Isten vagy: 

örök üdvösséggel M D CCGC II 
A másik ez : 
Itt nyugszik az Urban Emlékét szivükbe zárva őrzik, 
Néhai özvegy Vali Ferencné, Egyetlen lánya, áldó rokonai, 
Született Asvai Jókay Eszter Dicsőült lelkét üdvözítse Isten 
A női erények példaképe, Szeretete maradjon 
Egész élete boldogítás szeretet, örökségül a jókra. 
áldozat volt. M D CCC L XXXX VIII. 

Jókay Károly az író testvérbátyja volt, 1814-ben született. Ö volt Jókay 
József és Pulay Mária első gyermeke. Utána következett Eszter, 1817-ben 
született. Vályval kötött házasságából volt egy leánykája, Mária. 

Ez volt az a két testvér, Károly bátyja és Eszter nénje, akiket Jókai 
annyira szeretett s akiknek fenti két sírköiratában megrajzolta a jellemét. 

HEGYALJAI KISS GÉZA. 

KAZINCZY FERENC LEVELEI RÁTKAI PÁLHOZ. 

A sátoraljaújhelyi Zempléni Múzeum levéltára őrzi azt a három 
Kazinczy-levelet, amelyet — a Múzeum őrének, dr. Visegrádi János úrnak 
szívességéből — alább az eredeti kézirathoz híven közlök. A levelek, a 
maguk rövidségében is, beszédes emlékek : rávilágítanak arra a nyomasztó 
anyagi helyzetre, amelyben Kazinczy 1824—25-ben volt, nem először és nem 
utoljára. A címzett Rátkay Pál neve Kazinczyval kapcsolatban eddig még 
nem szerepelt — ha ugyan nem az a Rátkay ez, akiről Kazinczy még 
1805 jún. 3-án Kazinczy Péterhez írt levelében megemlékezett. (Kaz. Lev. 
XXII : 93. 1.) 
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1. 
A borítékon : 

Tekintetes Rátkay Pál Urnák, Tekint. Abaujvárm. Fö Esküdtjének nagy bizo-
dalmu Drága Jó Uramnak — Felsö-Regmecz. 

Különös bízodalmú Drága Jó Uram Fő-Esküdt Ur! v 
Csörgőn lakó Strossz Herskó nékem háromszáz forintommal adós, 's a' 

pénzt rajta meg nem vehetem. Most borokat csinál a Mátyásházi hegyeken. 
Alázatosan kérem az Urat Fő-Esküdt Urat, méltóztassék azokat számomra 
elfoglalni. Hogy előadásom nem hamis, reménylem, kétségbe venni az Ur 
Fö Esküdt Ur nem fogja. Ajánlom magamat becses barátságába s maradok 

Az Urnák Fő-Esküdt Urnák alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

Széphalom Október 28 d. 1824. 
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A boritékon : 

à Monsieur Monsieur Paul de Rátkay Juré du Comitat Abaujvár — 
Felső-Regmecz. 

Különös bizodalmú Drága Jó Uram Fő-Esküdt Úr, 
Alázatosan kérem, méltóztassék ezen emberem által a' Csörgőn lakó 

Stross Herskótól sequestrumba vett ötven forintot, mely felől Mikóházán 
létünkben az Úr FŐ-Esküdt Ur nekem azt a' hírt adta, hogy számomra reá 
tette kezét, általküldeni. A legszívesebb köszönettel köszönvén kérésem 
barátságos teljesítését maradófc hiv tisztelettel 

Az Urnák Fő-Esküdt Urnák alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

Széphalom Január. 15 d. 1825. 

3. 
A borítékon : 

Tekintetes Fő-Fiscális Úrnak. 
Lopnék, ölnék, gyújtogatnék olly elakadásban vagyok megint : de azt 

a' tanácsot nem követhetem. Nem tudom. Méltóztassék Fő-Fiscális Ur csak 
azt a' nagy barátságot és jótéteit közleni velem, hogy az Augustusi számolás 
szerint menjen, de még ma vagy holnap. 

Közli : GULYÁS JÓZSEF. 

Igazítás. 
Az IK. ez évi I. füzetében közölt Kazinczy-íevél ismeretlennek mondott 

címzettje, amint Balogh Jenő, a M. T. Akadémia főtitkára közli, Nyomárkay 
József táblabíró volt Sátoraljaújhelyen. 


