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Az énekanyag 1798. óta teljesen kicserélődött: a kilencvenes évek 
világi énekanyagának helyébe jórészt németes jambusdallamok léptek. 

* 
Végül említsük meg még a pataki énekkar dallamtárait 1828. után: 

ezek a Főiskolai könyvtár 1760. és 1761. számú kéziratai. Érdekes bennük 
megfigyelni, mint alakul át lassan a régimódi kóruspartitura rendszerű fel
jegyzés, hogy aztán teljesen helyet adjon a müzenei rendszerű, modern 
kótázásnak. A kollégiumok régi, magyaros énekanyaga már mintegy 1800 
körül eltűnik a pataki dallamtárakból, de sajátos, régimódi kótázásuk még 
harminc évvel tovább tartja magát, aztán ez is feledésbe merül. 

BARTHA DÉNES. 

KAZINCZY GÁBOR LEVELEI GRÓF MIKÓ IMRÉHEZ. 

1. , 
Nagyméltóságú Gróf, 
Mélyen tisztelt Uram, 

Vettem gróf Lázár Miklós úr által azon küldeményt, mely gyűjtemé
nyemnek dús értékű kincse s életemnek egyik legbecsesb emlékezése leend. 
Fáj a lelkem, hogy ki nem fejezhetem a hála azon legbensőbb érzelmeit, 
mikre Nagyméltó Ságodnak irántami pazarló kegyessége ragadoz. Adná az ég, 
hogy a jövő nyújtson annyi alkalmat cselekvéssel érdemlenem meg hazám 
nagyjainak rokonszenveit, miként azt eddigelé, korlátolt tehetségeimnél fogva 
csak nyomtalan, de igaz jó akarattal tehetném. 

Bevallom Nagyméltóságodnak, miként Lázár urnák is iram, hogy nem 
bátorkodtam közvetlenül Nagyméltóságodat megkeresni, jól tudván, hogy 
nem-Mába fognám igénybe venni kegyességét. S ime, miként lepett s szé
gyenített meg Nagyméltóságodl Ezer hála és köszönet értté újra meg újra! 

Meglepetve értesültem gr. Lázár úr leveléből, hogy Nagyméltóságod 
kezeihez el nem jutott azon levelem, mellyel Mikó krónikájáért alázatos 
köszönetet mondtam, miként tőlem tagadtatott meg a szerencse Nagymél
tóságod sorait tisztelhetni. Mindkettő annál csodásabb, mivel a mostani 
«organisálgatások» közt aligha nem egyetlen a postaügy, mely sok tekin
tetben javittatott. Egyébiránt meglehet, hogy Pestről eljővén, nem tudták 
egyelőre, hová utasítsák leveleimet s e veszteség ezen oknál fogva ért. 

Engedje Nagyméltóságod kifejeznem, hogy Debreczeni Márton irod 
kincseinek felfödözése egy új lo mbbal szaporítja azon polgár koszorút, mi 
hazánk tisztelő elismerése Nagyméltóságod homloka köré font. Tetézve Nagy
méltóságod eddigi fáradalmait azzal, hagyja egészben ismernünk e bámu
latos példányát a halgatni tudó tehetségnek. 

Némely jegyzetek, miket gr. Lázár úr a Nagyméltóságod birtokában 
levő Cserei féle jegyzőkönyvből számomra kiírnir méltóztatott, igen o hajt-
hatóvá teszik, magát a codexet látnom. Szabad-e ez újabb jelét kegyeinek 
réménylenem? 
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Isten áldja meg Nagyméltóságodat s ne vonja meg tőlem a szerencsét, 
magamat azok közé számíthatni, kik Nagyméltóságod hajlandóságát életök 
legszebb adományai közé sorolják. 

Mély és igaz tisztelettel 
Bánfalva, jul. 27-d a l á z a t o s g z o i g a j a 

Kazinczy Gábor. 

(Eredetije nyolcadrétü, négy oldalra írva Kolozsvárt az Erdélyi 
Múzeum Egyesület gróf Mikó levéltárában.) 

2. 

(Megszólítás nélkül.) 
Áldom az Istent, hogy midőn Excellentiád iránti érzéseimnek vajmi 

bárgyú tolmácsa vagyok, nem jöhetek még csak gyanújába sem az Őszin-
tetlenségnek. Egyetlen ambitioja életemnek a legteljesb függetlenség levén, 
egészen-szeretnem,egészen-gyülölnöm lehetett, miként szívem sugallta, miként 
meggyőződésem parancsolá. Azon catastroph, melynek convulsióit átszen
vedtük, egy rosta volt, mely szétválasztá a magvakat és polyvát egy nagy
szerű tűzvész, minek lángolása sok kebel mélyébe hagyott egy pillantást 
vetnünk, — pillantást, mely a lehető legkevesebb esetben volt örömadó. 
Pusztulás a megmaradott nagyok s hivek között. < Elevenen elteraetéshez 
hasonló érintkezéstelenség a még létezők között. Magunkra hagyatás, egye
düliség, szemben a naponta fulánkoló élményekkel... 

Elhagyom, hogy a tisztelet megadásával a szeretet érzéseivel, a hála 
hűségével tekintsek föl a kevesekre, kik, nékem, a hazát képviselik, azon 
érzést, minek látkörén túl a mindentelen chaos vagy az utálat és gyűlölség 
sötét országa kezdődik. 

Nincs senki e hazában, igenis, senki, kinek többel tartoznám, mint 
Kegyed. Pedig e nyilatkozat nem akar «testimonium paupertatis» lenni. 

Adja Isten, hogy mit most ingyen? kegyelemül vagyok kénytelen elfo
gadni : megérdemlett, gazdag jutalomul tekinthessem egykor. Ez reám nézt 
szint oly tartozás, mint legfőbb óhajtás. 

Ha súlyt helyeznék Kegyed irányábani, egyéni érzéseimre : vajon 
gyakran megzörgetném ajtaját «hogy megnyittassék», hogy lélekemelő, kevé-
lyítő, boldogitó vonatkozások jóltevö hatásával enyhítsem, erősítsem, üdítsem 
lelkemet. így arra szorítkozom, hogy koronkét meg-meglopjam Kegyedet, 
sóvár önzéssel, zaklató szívvel. 

Öt év óta élek itt, nem látogatva senkit, nem érintkezve csupán azok
kal, kik fölkeresnek vagy kikkel találkozom. Szeretnék «verschollen» lenni, 
ha az bármiként is lehetne. Post equitem sédet atra cura. 

E szolgabírói járást érintendvén a császári út s a közbirtokosok egy 
tisztelgési tanácskozmányra levén hivatalosok : bevártam ezt, hogy loyalis 
pazar-készségök közé állítsam a Múzeum ivét. Utólag sajnálom, hogy a «lélek 
nem vitt reá», személyesen mennem oda. Bandériumra etc. alakultak, de az 
ívre, a házi úron kivül, kit megkerestem (s ki a legsajátabb középkori 
kóborlovag egyéniségek egyike) egyetlen egy ember sem írt egy fillért is. 
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Küldöm tehát az összeszerezhetett hívek sorát, hogy a május 3 d tanács-
kozmánynak e parányi öszvegről is tudomása lehessen. 800 forint, most, 
koldusadomány, de minden fillére egy áldás a Kegyed nevére. 

Mindenek felett örvendek, hogy Szamosközinek classical munkáját 
Kegyed adja ki. Bár minél előbb. Fut az idő s ki tudja, mit hoz a Pandora 
szelenczéjét üritgető végzet. Szamosközinek néhány könyve eredetiben van 
meg az egyetemi könyvtárban, más egyebekhez kötve, (de én megismerem 
a nagy ember írását), letisztáztattam, s mikor Kegyednek szüksége leend 
reá, rendelkezése alá adandóm. 

Emlékíróim sorsa bizonytalan. Ez ügybeni szíves ajánlatáért fogadja 
Excelientiád hálás köszönetemet; nem sok reményem van, hogy a bírói 
eljárás valami kivételességet engedne. Azonban hiszen most minden lehető 
s utána leszek, tudomást szereznem. 

És most fogadja Kegyed, nagy és nemeslelküségeért legbensőbb 
üdvözletét legigazabb tisztelőjének 

Kazinczy Gábor. 
Az Aranka-föle gyűjtemény Kolosvártt van-e már s használható? 

Reményiheti ük-e az Adatok folytatását s mily tartalommal? Bár mindenre 
elégségesnek tehetnők Excelientiád perczeit ! 

(Eredetije negyedrétü, három oldalon. Kolozsvárt az E. M. E. Mikó 
levéltárában.) 

3. 
(Megszólítás nélkül.) 

Bánfalva, febr. 20d 1860. 

Napról napra várakoztam, hogy az idei melléklett kiadásomat Excellen
tiádnak mint «beköszöntöt» át nyújthassam s ez örömem maiglan haladt. 
Hagyján ! ha azt Excelientiád legbensőbb szívérzésem kifolyásául akként 
fogadandja, mint én óhajtanám. Nekem ugyan sem nagyobb kevélységem, 
sem magasb boldogságom nincs, mint bármi jelenségét hagyni fel annak: 
kiket tartottam érdemeseknek arra, hogy elöltök merev kálvinista nyakamat 
prosternáljam. Nincs senki az élők között, ki által, szemeimben, Excelien
tiád megelőztetnék. 

Nagyon elkeserített, hogy volt valaki, aki az ajánlólapomon álló szent
írási helyt nem Excellentiádra, hanem magamra gondolta vonatkozottnak. 
"egöl a méreg, ha e bárgyúság nem magában marad. 

Hagyjon Excelientiád néhány szót elfecsegnem. 
Megkértem Lévayt, hogy a superint. gyűlés folyamáról értesítse Excel

lentiádat s úgy tudom, tévé. Azóta e tájt csak a magyar ruházat ügye 
rázkódtatja, lázasabban, hogysem — fajunkat ismerve — ne kellene tarta
nunk e hév hüledezésétöl. Pedig az bitóra fogna bennünket állítani. Úton 
útfélen prédikálom, hogy magyar nadrágot nem szabad felhúzni a nélkül 
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hogy egyszersmind vallásos fogadalmat ne tegyünk:; le nem Ölteni; többé ; 
a mit teszünk e téren, ne legyen az egy veszélytelen, tehát olcsó demon
stratio, ne legyen egy divatkór gyerkőczi szalmatüze : hanem legyen egy 
mély benső meggyőződés kifolyása, mely nyilvános bizonyságtétellel is akarja 
láttatni, bogy «.Jiozzájok» nem tartozik, külsőleg sem. Annyit minden esetre 
nyerünk, hogy az attila nem lesz a csizmadiák, kálv. papok, falusi úrfiak 
etc. vasárnapi ruhája — mert oda jutánk vala Magyarországban— többé, 
hanem «rehabilitáltatik». 

A Kazinczy-ünnepélyt Abaújban nem engedte meg a felsőség s a '. 
megye Mendei azt egy félre fekvő, járhatlan útú faluban tárták meg «táncz-
vigalom» név alatt, 12-d. Meg voltam híva s az irtózatos idő s még írtóza-
tosb út daczára el kellett mennem. A mit láttam s hallottam, az minden 
képzelmet felülhalad s valóban leírhcttlan. Egy tengerével a benyomásoknak 
jöttem el: mi lesz mind ebből?. . . 

Gömörben mára készültek egy tánczvigalmat adni az Aeademia palo
tájára, kimondva (az írott meghívók szerkezétérői nem is szólok), hogy hiva
talnok- s katonának nem szabad benne részt venni. Szóval e bál valódi 
lázas agitatio tárgya volt, mely íöbb megyére kiterjeszkedett. S ime 15 d. 
jő a parancs, mely az összvejövetelt betiltja. Elhatárzák, hogy a diszes 
teremben ebédre jőnek öszve a férfiak s délután látogatóban a nők s lesz 
táncz kivilágos virradtig. Kíváncsi vagyok, mi fog történni s el nem mulasz
tom Excellentiadat értesíteni. Igen sajnálom, hogy el nem mehettem, de a 
hurut, mely novemb. közepétől két hónapig gyötört s az abaúji út folytán 
ismét meqlátogata, tűrhetlenné tévé tüdőmnek a szabad levegőt s benn is 
az elfulásig gyötör. 

Mi lesz mind ebből s kivül és belül a határokon? Úgy látszik nekem, 
hogy az emberiség fejlődésének egy annyira új stádiuma elé megy, mihez 
csak a népvándorlási korszak creatióit hasonlíthatnók. A fergetegben, mely 
világokat rombol, persze nem jutott az atomnak szerep : bízzunk Istenben, 
hogy gondja egyiránt lesz arra is. 

Engedje Excellentiád, hogy figyelmét egy pár kis dologra felhívjam 
Egy valaki megrendelte Laurent eme munkáját : Études sur l'histoire 

de l'humanité ; classical mû, nem csak az én Ítéletem, hanem az öszves 
eriticai irodalom elismerése szerént. A megrendelő meghalt; nem volna-e 
Excellentiád hajlandó átvenni ? Bérmentesen elszállíttatnék. — S még egyet : 

Michaelis de Úngaria Sermones, Augsburg 1400 oly ritka könyv, 
hogy az idei Börsenblattban hirdetve kerestetik; gyönyörű példányban kap
ható 10 forintért. Új év körül én mindig oly koldus vagyok, hogy valóban 
sajnálanám, ha e magyar ritkaság nem a kellő kezekbe kerülne, pedig, bár 
kopott példányban, magam is.birom. 

Venio nunc ad fortissimum... 
Egy külön lapra jegyzem föl némely kétségeimet, miket az Excellen

tiád mély tudománya s irántami jósága vegyen pártfogása alá. Mike úr, 
gondolom, a családi kérdéseket eligazítani sziveskedendik, ha Excellentiád 
ajánlata járuland nyomtalan esedezésemhez. • ... , 
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A lapokból értesültem, hogy Rindsmaul grófnő Kazinczy Ferencz leve
leit Dessewffy Aurélhoz a Kolosv. Közlöny szerkesztőjének kézbesíté. Nem 
eszközölhetné-e ki Excellentiád, hogy e leveleket, hü másolatban, én kap
jam ? Dess. Emil megbízott atyja írásainak rendezésével — (25 fényes ív 
már nyomtatva is van) — kezem között D. Aurél levelei, s kár volna, ha 
szétszaggatás által e gyönyörű gyűjtemény csökkenne becsében. 

Azonban ttelaudite jam rivos...» hiába elkapatott Excellentiád, de 
annyira nem, hogy dicsőségemnek ne tartsam kimondani újra meg újra, 
hogy vagyok Excellentiád leghívebb tisztelője 

K. Gábor sk. 
Szorítsa meg, esedezem. Exceilentiád helyettem a Bethlen János kezét. 

Nevemnek értéket adott az, hogy ő emlékezett reá. 
Kérem e csomót, mely itt megy, alkalmilag Apor kezéhez szolgáltatni. 
(Eredetije negyedrétü, négy oldalra írva az E. M. E. Mikő-levéltárában 

Kolozsvárt.) Tr , r\ ••' 
Közli: KRISTÓF UYORGY. 

KATONA JÓZSEF LÍRIKUS ÉVEI. 
Katona József 1816. augusztus 27-én költői episztolát írt Dukai Takách 

Judithoz,1 a tőle «nem látott», de ismerten előtte álló ideálhoz, kinek szel
leme «mennybeli érzéssel» tölti el. Közel érzi magát hozzá: a «kegy» (gratia) 
és «rény» páratlan megtestesülésének tudja «a magyar Olymp világán, hol 
oly álmos még a drágán vett homálytól fedezett lét». Pannónia már ünnepli, 
valóságos «Istenné Duka keblében.» Maga elé képzeli őt költeményeiből 
ismert kedves tartózkodó helyén. Épen most, hogy ö is oda akarta tenni a maga 
kis koszorúját zsámolyára, jut el hozzá Kesergő özvegyének bájos siralma, 
s'épen mikor üdvözölni akarja, hallja klavirját felzúdulni, amint megírta: 
«Aranyfürtü Apollómnak Karjai közé rogyok». Irigyelve gondol a szerencsés 
Apollóra. — A naivul bókoló udvarlást a poetrix és szép lélek őszinte m'a-
gasztalásával egyesítő vers a ma^a egészében érezteti, hogy személyes leve
lezés megnyitásául is készült, s nem a költőnő valamely nyomtatásban 
olvasott versének hatása alatt, hanem költészetével s életével való közelebbi 
megismerkedés után. A közül a két költemény közül is, melyekre külön hivat
kozik, csak az egyiket, A kesergő özvegy c. helyi érdekű allegóriát olvas
hatta volna nyomtatásban (1815-ben jelent meg Trattnernél), a Klaviromhoz 
c. 1816-ban írt költemény, melyből a fenti idézetet is vette, az 1823-as Hébé-
ben jelent meg először ; e kettőn kívül talán még Az én magányom című
nek ihlető hatása érezhető Katona versén.2 0 hozzá is eljutottak tehát kéz
iratban Malvina versei. 

A közvetítő minden valószínűség szerint Bárány Boldizsár volt. Ő ismer
tethette meg irodalmi tárgyú beszélgetéseik során 1816 körül Katonával 
Dukai Takách Judit verseit is. Ö maga kb. két évvel előbb megkezdte levél-

1 K. J. összes müvei III. (Abafi Nemzeti Könyvtár 19. sz.) 294—6. 1. 
2 L. Vadász Norbert : D. T. J. élete és munkái. 1909. 


