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Kilián István 

CSOKONAINAK S BARÁTI KÖRÉNEK ISMERETLEN LEVELEI 

Gulyás József 1936-ban közreadta Csokonainak több versét, egy dialógusát s néhány levelét.1 

Kéziratos forrása Csokonai egykori barátjának, Puky Istvánnak autográf omniáriuma volt, amelyben 
többek között Csokonai munkáit találta. Közismert, hogy a költó' legjobb barátja Gesztelyben élt, s 
nála Csokonai többször is megfordult. Puky nagyapjának viszont Tiszaigaron volt kúriája és birtoka, s 
ezért ott is megtalálhatjuk néhányszor a poétát Puky felesége, Darvas Anette, a Gesztelyhez közeli 
Orgán volt birtokos, s í g y a két jóbarát hol Ongán, hol Gesztelyben, hol Igaron találkozik.2 1801-ben 
közös kirándulást szerveztek. Jártak Patakon, Aggteleken, meglátogatták az alighogy kiszabadult 
Kazinczyt Erró'l az útjáról a költő igen hangulatos levélben számolt be édesanyjának.3 

Puky és Csokonai barátságának első nyomai a költő sárospataki tartózkodásától datálhatok, de úgy 
tűnik, hogy ez a baráti kapcsolat sokkal régebbi keletű.4 Puky igen precíz ember. Költőbarátja verseit, 
leveleit sorra másolja diariumaba, s amikor Kazinczy Csokonai szellemi hagyatékának összegyűjtése 
érdekében levelet ír hozzá, akkor készséggel jelzi válaszlevelében, hogy néhány Csokonai-műnek 
birtokában van.5 Csokonai Józsefnének pedig megadja a nála levő munkák jegyzékét is.6 Nem 
lehetetlen, hogy a Kazinczynak illetve Csokonai anyjának írt levél idején Puky még autográf 
kéziratokat őrzött, később azonban ezeket talán éppen azért, hogy el ne kallódjanak, egy füzetbe 
bemásolta, amelybe már addig is gyűjtött verseket.7 Ez a füzet, amelynek sajnos, sem terjedelmét, sem 
méretét nem tudjuk, sárga bőrkötést kapott. Puky halála után örökölte leánya, illetve veje Kóczán 
József, majd őutánuk a Zmeskál-család.8 A kötet a második világháború óta kallódik vagy elveszett, s 

'GULYÁS József: Ismeretlen Csokonai-adalékok. ItK 1936. 86-96 . - GULYÁS J.: Csokonai 
ismeretlen levelei. ItK 1936. 468-474. 

2VÖ. KILIÁN István: Csokonai és Puky István barátsága. A Déri Múzeum Évkönyve. 1975. 
(Debrecen, 1976.) 617-646. 

3 Csokonai Vitéz Mihály Minden Munkája II. összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket 
írta VARGHA Balázs. Bp. 1973. CsVM levele anyjának, Csokonai Józsefnénak. Onga, 19. júl. 1801. 
879-885. 

"Csokonai igen lelkesült szavakkal számol be Nagy Gábornak a Pukyval való barátságáról: „Tiszteld 
édes barátom Puky István urat, és e'jószívű tudós hazafinak ajánlj kedves emlékezetébe . . .ember és 
filozófus [t. i. Puky] s vélem együtt a természetnek legszentebb Istenét imádja . . . " CSVM levele Nagy 
Gábornak. A levél Csokonai pataki tartózkodása alatt született, tehát 1795. december 21. és 1796. 
július 12. között. CSVM MM. II. 812-814. Puky egyébként öt esztendővel volt fiatalabb költőbarát
jánál. Vö: KILIÁN I.: i m . 

sPuky István levele Kazinczynak. Gesztelyben, 23. Martij. 1805. Kaz. Lev. nr. 738. III. 298-299. 
A vonatkozó részt újra közli: Csokonai emlékek, összeállította és a jegyzeteket írta VARGHA Balázs. 
Bp. 1960. 479. 

6 Puky István levele Csokonai Józsefnénak. Gesztelybenn 22. Aug. 1805. CsEml. 218. 
7Puky kéziratos kötetébe az alábbiakat jegyzi be Csokonai verseihez: „Ezen következő versei 

Csokonainak a' maga tulajdon Jegyzőkönyvében veress betűkkel írattak, a' mint az ajánló levelek 
bizonyítják." Idézi: GULYÁS J.: 1936. a. 

8Á Puky-család történetét illetően vö: KILIÁN I.: i. m. 
8 A Puky-család történetét illetően vö.: KILIÁN L: i. m.; KILIÁN: Csokonai, Puky István és Darvas 

Anna. A miskolci Hermán Ottó Múzeum Közleményei 16. (Miskolc, 1977.) 4 3 - 5 1 . 
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így a Csokonai kritikai kiadás sajtó alá rendezője nem ellenőrizhette az eredeti kézirat segítségével a 
Gulyás által kiadott Csokonai-munkákat, s nem szerezhetett általában ismereteket magáról az 
omniáriumróL így elvesztek azok a levelek is a Csokonai-filológia száraára, amelyeket Gulyás valami 
miatt nem közölt. 

Szilágyi Ferenc tehát nem tudott mást tenni, minthogy újraközölte azokat az adatokat, amelyeket 
Gulyás nagyon szűkszavúan feltárt a ma már eltűnt gesztelyi kódexről9 A tudós sárospataki 
Csokonai-kutató publikációjában igen röviden (foüoszám említése nélkül) kitért a kéziratos kötet 
tartalmára is: Csokonai, Dessewffy József művei, latin nyelvű epitáfiumok, ismeretlen szerzőtől 
származó versek között talált egy „címtelen elmélkedést" (amelynek szerinte a címe ez lehetne: A 
természeti morál), továbbá négy „fellengzős" levelet, amelyeknek címzettje szerinte valószínűleg 
Csokonai volt. A négy levél közül kettőnek ismerjük az íróját; amint azonban Gulyás megjegyzi, 
ezeknek az esetleg Csokonai baráti köréhez tartozó személyeknek levelei a költő életrajzához újabb 
adalékot nem nyújtanak. 

A természeti morál megjelent a Nyugatban,1 ° a négy levél azonban továbbra is ismeretlen maradt. 
Már-már úgy tűnt, hogy a sárga bőrkötésű gesztelyi kódexszel elvesztek ezek is. 

A debreceni Déri Múzeum irodalomtörténeti gyűjteményében nagyobbára feldolgozatlanul találtam 
Csobán Endre hagyatékát. Ez sokféle irodalmi, irodalomtörténeti értékű dokumentumot tartalmaz. 
Csobán Debrecen főlevéltárosa s élete utolsó szakaszában a Csokonai Kör titkára volt. Mindkét 
funkciója révén állandó kapcsolatban állt kora irodalomtörténészeivel, íróival, költőivel így 
történhetett meg, hogy az Oláh Gábor-hagyaték mellett a legnagyobb Oláh-gyűjtemény éppen a 
Csobán által a múzeumnak hagyományozott rendezetlen anyagból került elő. Ennek a hagyatéknak 
egy részét Julow Viktor leltározta, nagyobb része azonban rendezés alatt áll.1" Ennek köszönhető, 
hogy egy iratgyűjtőre bukkantunk, amelyen Csobán írásával ez olvasható: Cs[okonai\ K[ör] Kéziratok. 
Ez a gyűjtemény vegyes szépirodalmi írásokat, tudományos dolgozatokat, verseket tartalmaz. Egy 
részük azonban témában Csokonaihoz kötődik.13 Az iratgyűjtőben találtam egy féKvre 
összehajtogatott kéziratcsomót, amelyen az alábbi felirat olvasható: Cs[okonai] Kör. Kéziratok: 1. 
Csok[onai] gesztelyi kézirata. 2. Benedek Marcell: Cs[okonai] V[itéz] M[üiály\ 3. Benedek M[arcell]: 
Csokonai világa. 

Csokonai gesztelyi kézirata érthetően fölkeltette érdeklődésemet, hiszen tudtam, hogy a gesztelyi 
kódex elveszett. A cím két adatközlést tartalmaz. Gépiratban találtam meg A természeti morál 
szövegét Csobán autográf jegyzeteivel,1 3 s Gulyás József autográf kéziratában az alább közölt 
leveleket. A természeti morál közlése elé Gulyás előszót írt, s ebben az alábbiakat olvashatjuk: „A 
Zmeskál-család gesztelyi levéltárának egyik kéziratos kötetében, Csokonai műveinek sorában (26-61. 
L) egy érdekes, Rousseau hatását élénken éreztető dolgozat foglaltatik, amely kétségkívül Csokonai 
lelkének szüleménye" Azonnal feltűnt, hogy míg Gulyás az 1936-os publikációjában csak egy sárga 
bőrkötéses kötetről beszél, itt a Zmeskál-levéltár egyik kéziratos kötetéről szól. Bizonyos tehát, hogy 
több kéziratos versgyűjtemény volt Gesztelyben, s most már azt is tudjuk, hogy ebben a sárga 
bőrkötésű kódexben a 26-61. lapok őrizték Csokonai verseit. Annál fájdalmasabb, hogy a levéltár 
tekintélyes része a második világháború folyamán elpusztult vagy azóta kallódik. Egy részét ugyan még 

'Csokonai Vitéz Mihály: összes Művei. Költemények 1. 1785-1790. Sajtó alá rendezte, a 
jegyzeteket és a bevezető tanulmányokat írta SZILÁGYI Ferenc. Bp. 1975.113-115. Szilágyi Ferenc 
szíves segítségét ezúton is szeretném megköszönni. 

I °GULYÁS József: Csokonai ismeretlen munkája. Nyűg. 1939. II. 165-172. 
1 ' A Csobán-hagyaték az alábbi számon található a Déri Múzeum irodalomtörténeti gyűjtemé

nyében: 28/1959; 81/1961; 11-18, 26, 31-32, 46-59/1961; 16-24, 31-42, 59-76, 79-82, 
84-90/1962. új leltári számai: X. 74. 214. 1. - X. 74. 222. 1; X. 74. 255. 1-2. - X. 74. 264. 1; X. 
74. 268.1 - X. 74. 273.1-2, X. 75. 77.1-X. 75. 78.1. 

I I Az alábbi íróktól találhatók kéziratok (autográfok illetve gépeltek) a gyűjtőben: Oláh Gábor, 
Szigethy Ferenc, Tar (? ) Zoltán, Szathmáry István, Győry Dezső, Erdélyi József, Szabó Magda, Ady 
Endre, Tóth Endre, Gulyás Pál Gáspár Gyula, Gulyás József, Benedek Marcell, Tamássy Andor, 
Asztalos Dezső, Kerek György. 

13Nem lehetetlen, hogy Gulyás József autográf kéziratban adta át Csobánnak A természeti morál 
kéziratát is. Csobán ezt legépeltette, s az autográfíán található lábjegyzeteket maga írta a lap aljára 
kézzel 
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sikerült megmentenem. 1966-ban a gesztelyi Puky-kúria padlásáról gyűjtöttem össze a még ott lelhető 
levéltári anyagot, ezek között azonban nem találtam meg a keresett kéziratos versgyűjteményeket.1 4 

Az Országos Levéltárban őrzött Puky családi levéltár, nem Puky Istvánnak, hanem a többé-kevésbé 
ismert gene&lógusnak, Puky Józsefnek hagyatéka, amelyben természetesen néhány adatot találtam 
Puky Istvánról is,15 1975-ben a Zmeskál-család háború előtti egykori alkalmazottjától gyűjtöttem be 
Puky István kéziratos leveleinek másolatait kötetbe kötve,16 Puky a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület világi elnöke volt a XIX. század elején. Ez a kötet az ebben az ügyben folytatott 
hivatalos leveleinek másolatát tartalmazza. Legszemélyesebb természetű családi leveleit, valamint 
hivatalos leveleit is, amint ez az 1966-os gyűjtésből kiderült, két példányban írta, s ezek átvészelve a 
második világháborút, részben megmaradhattak. 

Alább a Gulyás által közre nem adott négy levelet közlöm abban a helyesírásban, amelyben ránk 
maradtak. Gulyás utólag ceruzával javított a levelek olvasatán, ahol erre szükség volt A hibás részeket 
törölte, módosította. Törléseit ( )-ben hozom, ahol a szöveget magam egészítettem ki, ott [ J zárójelet 
alkalmaztam. 

A Puky István autográf másolatában még a harmincas években is őrzött Csokonaihoz írt levelek 
kétségtelenül nem sok újat adnak a Csokonai-életrajzhoz, fényt derítenek azonban Csokonai baráti 
kapcsolataira, arra, hogy a barátságot szinte a szerelemmel egyenrangúnak tartotta. Ennek a vélemé
nyének adott hangot A békekötésre című versében is, amelyben Lilla mellett a „leghűségesebb barát", 
Puky nevét említi meg.17 A négy „fellengzős" levél Gulyás most közreadott jegyzeteiben már „baráti, 
olykor emelkedett szellemű" jelzőt kapott, s ez az emelkedettség sugárzik vissza Csokonaira ezekből a 
levelekből. 

[1.1 
796 Májusban 
Az az öröm, melíyet bennem okozott Sz - barátodhoz 's barátomhoz intézett leveledben róllam való 
meg emlékezésed Íratja vélem ezen Levelet néked, kitől tellyes örömét szivem még előre várja, 's 
származását továbbat-is reményű. - Ha szinte az környülállások tavaji edjütt lételünkor meg tagadták-
is tűlem esmeretségedet, még-is barátim jóságok meg esmertettek, nevelni kívánván boldogságomat. 

A "Szerencse meg vetvén tehát fundamentumát világi boldogságunknak, melly egymás szeretetében 
áll, meg avulni ne engedjük. - M - [t] kinek jósága tiszteletére s szeretetére vonsz - köszöntöm -
Tégedet pedig a' barátság Istene gondviselésére bízván, vagyok mindenkori szerető barátod -

P I mpr.1 

[2.] 
796. Június 10-én 
Miért nincs annyi az én szívem, hogy elég lenne azok meg jutalmaztatására, a' kik rollam jó! 
gondolkoznak? - Miért fogy el előliem a' szó elébb, mint sem azok eránt való szeretetemet vélek ki 
mutathatnám! . . . Vagy talám észbe sem vészem, hogy midőn a' magam indulatjából nézem a' 
másokét, hasonlóknak vélvén hozzájok ezeket, szegény! meg tsalom magamat. - 'S talám tsak azért 
mutatnak az Egek illy nagy számú hasznos barátokat, hogy annál keservesebben szemléljem azoknak 
tőllem eggyenként hideg el-állásokat. - Az akkori állapotoknak osztán a' mostanival való egybe 
vetését, gyenge szívem, váljon hogy álhatód ki! -

14Ld. Hermán Ottó Múzeum. Miskolc. Helytörténeti Gyűjtemény. Ltsz: 67. 156. 11; 67. 156. 6; 
67.164. 3; 67.164.4. Általában a teljes Puky-levéltár: 67.155. 1 - 67. 169.1. 

1 50L P 1839. 3. es; P. 1700 2. es; P 1804. 6. téka 7. tétel. Xerox másolatát őrzi a Déri Múzeum 
Irodalomtörténeti Gyűjteménye. Kézirat. X. 75. 110. 1-4. Puky József életrajzát illetően vö. 
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. XI. Bp. 1906. 212. 

1 'A Hermán Ottó Múzeum (Miskolc) Helytörténeti Gyűjteményében. 
1 \,Oh, dicső két név: Szeretet! Barátság! /Oh, becses két név: Puky, hív barátom!/ És te, óhajtott 

Lilli, életemnek /Édes arányja!" A verset Csokonai 1797-ben költötte. A költő és Puky barátságának 
ez az első verses nyoma. 
Gulyás József jegyzetei a levelekhez: 

1A másoló a mpr. jelzéssel elárulja magát: Puky István ő, Csokonai barátja. 
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Vajha! ezen lejendő kegyetleneknek szívekre tudnám valójában adni akkori szerencsétlenségem, 
hadd látnák meg igazán, melly bódogtalanná tettek eggy embert! a' {a)ki az ő életének mért Circulust 
együgyű esmeretlenségben ki futotta volna, 's azt az esetet nem érezné, hanemha mások Jóságokat, 
tsak szívvel mutatták volna ö néki. Ha ezt jól meg gondolják, tsak ez-is el iszonyíthatja őket. -

*A millyen szívre-ható pedig az illyen andalodás, hasonló a' másik részről az a' fantásia, a' melly 
barátimat holtig mellettem állóknak fejtegeti... 

Oh! adják a' jól-tevŐ végzések, hogy ezek számosok (? ) közzűl légy - , ha így lesz, eggy nagy Jóval 
áldanak meg most ismét az Egek. - A' mi engemet illet, tellyes erővel fogok igyekezni azon, hogy a' 
milyen barátokat kívánok magamnak, én magam olyan legyek, - Noha jól érzem azt, melly sok áll 
nékem ellent, hogy azt a kötelességet, mellyet barátimnak végben vinni akarnék, végre ne hajthassam. 
- De hiszem, hogy mind azokat a' melly csorbák, azon csekélységekben-is, mellyek tőllem szár
maznak, meg essnek, az én barátaim indulataim meggondolásával ki pótolhatják. 

Utoljára csak olyan indulatot óhajtok erántam szívedbe, mint a' miüyet erántad érzek. És hidd el, 
hogy a* leg kissebb alkalmatosságot-is hevesen ragadom meg, ha elégséges az erántad való szeretetem ki 
nyilatkoztatására, és el sem bocsátom mind addig, míg indulatünról bizonyossá nem teszlek, - De azt 
mindég meg gondold, hogy sokkal jobb barátod néked mint sem mutatja -

Kis Imre.2 

[3.] 
Ámbár mindenkor érdemetlennek esmértem magamat barátságodra: hízelkedem mind azáltal ma

gamnak annak (a) meg gondola sával, hogy leg alább volna bennem ollyan, melly szeretetedet, 
indulatidat hozná maga(d) után. - Ah! titeket hívlak elő boldog, de már csak sebemet újjító 
barátiságunknak elsőbb napjai! A' mellyeket noha gyakorta a' kevély embertelenség, 's a* más 
romlásábul örömet kölcsönöző sárga irigység szomorú fellegekkel vontak bé: még-is titeket ah! 
boldogoknak nevezvén, ezen leg ritkább névre teszlek érdemessé. -

Ah! titeket leg szentebb óráim! mellyek leg szerencsésebb 's leg szerencsétlenebb barátságunknak 
voltatok eszközei - 'S Tégedet-is talám a* mi első látásunk végett a' halavány hóldtúl3 meg világosít-
tátott éjszaka! Te készítetted el nékem azt a' szerencsét, mellyet reménylenem sem lehetett - ti 
rajtatok építettem hamar el mulandó boldogságomat. - Ah! be csendes meg elégedéssel, 's a' tiszta 
baráttságnak édességei által meg frissülve tértem vissza komor hajlékomba; mellyet az előtt kevéssel 
szomorú melancholia közt hagytam el. 

- A barátságnak ezen leg szentebb kötelei fel oldoztak szomorúságomnak kedvetlen bilincseiből, és 
ezen leg tisztább tűz el oltotta méltatlan bosszúságok által fel hevült indulatimnak tüzét: - úgy 
tetszett, hogy panaszaimnak barátom szívébe való ki öntésével kissebbűltek fájdalmaim: leg alább a' 
bajokat két eggyé lett szív könnyebben hordozta. -

Ah! de hová visztek andalgó képzelődések! ti azokat-is a' mellyek el múlnak úgy adjátok elő, mint 
jelen valókat. - Bomladoz ez a* leg erősebb kötél - Szunnyadoz ez a' leg hatalmasabb tűz - hidegszik 
az ígért és meg petsételt szeretet - és az a' hatalmas erő, melly az előtt szomorúságaim felhőit oszlatta, 
leg gyászosabb színnel vónja-bé ki derülni akaró egemet. -

Imé barátom, igy búslakodik eggy, a' maga leg kedvesebbétől (eg) magát el hagyattatni szemlélő szív 
's bátorkodik a barátság leg szentebb oltárára ezen maga panaszait fel tenni, ha azt a' szeretetet meg 
nyerhetné még egyszer, mellyet talám reményleni sem merészel immár. - Ha ezen panasza méltó, úgy 
iga(z)sága van, ezen jussát rajtad követni; - ha nincs, nem esik meg engedésed felől kéltségbe, a' ki 
tudod, hogy ezen maga ki fejezésével is tiszta barátságát bizonyltja. - Érzi ez ki aludni lassan-lassan 
szivedből a* barátságnak azon tüzét, mellyet az előtt iránta mutattál. - Ha magad-is észre vetted már 
azt, a* mi(n)t én mindenkor tudtam, hogy t i barátságodat érdemetlennek ajánlottad, ezzel ha meg 
zabolázod-is vigyázatlan indulatidat és el tökélled-is barátságodból való ki vettetésemet: azt mindazon
által meg nem tilthatod, hogy akaratod ellen-is ne szeresselek. 

1 Kisről költeményt is ír Csok[onail s II. 657 1 is megemlékezik róla. 
s Vö. Halavány hold bús világa. 
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Ha régi napjaimat vissza adni kívánod: engem ugyan a5 ki ezeket írom, nem tuds(z) ki 
vagyok? - mindazonáltal méltatlanabb barátid között meg találsz - mutasd tehát hajlandóságodat 
ezek-hez (!) is, talám azoknak száma közül én sem maradok k i . . . 

Élj szerencsésen kedves barátom másokért, *s én értem-is. és szeresd a' ki téged szeret.. így sír eggy 
leg tisztább barátságos Lélek, az ő leg kedvesebb barátjának! . . . - 4 

[4.] 
A' szentebb érzések Geniussától lelkesittetett író tollad barátságos vonásinak olvasása melly édes 

érzésekkel dagasztotta mejjemet, érezni nem lehet, - nem pedig le irni — Az a' tűz melly a' barátság 
oltáránál eggybe olvasztotta szívünket, Ykettó'bó'l eggyet formált, most-is éleszti szívemet, meg sem 
fog benne aludni, mig csak az, a' mi bennem gondolkodik, a' semmiség világába el nem enyészik. 

Mibe-is találhatnánk — elevenebb gyönyörűséget e' világ szélvészi közt, mintha találunk eggy ollyan 
ki vált Lelket, melly valamint öröminket, úgy bajainkat-is vélünk fel osztja; a' mely ha nyőgnének-is az 
Elementumok, még-is kész volna bennünket, azoknak fenyegetó'dzései közt-is kísérni (?) ! - Az igaz 
barátság egyedül a' virtuosus lelkek tulajdona; egyedül azok érezhetik igazán annak valóságos betsét: az 
alatsony lelkek nem érzik azt; mert meg tanulták a' nagy világból azt, hogy mihelyt ellenkező szelek 
fúnak, mihelyt komor zivatarok váltják (egy mást) fel a' vídám nap-fényt, ők-is azonnal a' háládatlan 
árnyékkal édjütt el tűnjenek . . . 

A' fanatizmus,5 ez a' mételye az emberiségnek a valóság helyett mindég tündér képet mutatván az 
Emberi(ségnek) nemnek, meg tanította már őket arra, hogy egyedül az árnyék után kapdosson 's egész 
életébe Júnó helyett felleget ölelgessen — Hozzá járulván a' nagy világ Isten-asszonya, a' módi, olly 
leczkékre tanította az őtet mai móló fiait, hogy minden lépéseket szépeknek és ke németeseknek 
mutassák, 's a' vktus szencséges palástjába öltözzenek, ha szinté szívekben Kromvelt és Richelieut 
jádzanak-is; mindennap kéttzer tapodják lábakkal az Istenség tiszta Templomainak küszöbjét; mikor a' 
kőz-nép fel szívvel békességet kér az Egektől, akkor is az Egeket önnön gonoszságaik eszközeivé 
akarják tenni szencségtörő kéréseikkel; a' virtus, emberi szeretet, Jó tétel, baráttság meg-fertézhetetlen 
neveit forgatják szájokban, még is nyög az emberiség kezek közt, a' föld alattok, és bosszú állást kér a' 
meg bosszantott Istenségtől. -

De minthogy tégedet meg tanított a' Józanabb gondolkodás 's a' nem haszontalan szókban, hanem 
cselekedetekben álló filosofia &y nemesebb érzéseknek nem csak esméretire, hanem cselek vésére-is: 
fogjunk kezet eggymással és esküdjünk meg a világosság Istene előtt, hogy életünket az utolsó csepp 
vérig áldozzuk a' köz-jónak, az emberiség hasznára. Élj Cs - nyal* edjütt szerencsésen! 

7V.S.7. 

4 Lehet Csok[onai] levele is. 
s (Talán: fantázia. Egyébként) Vö. a részt Domby Mfárton] Csok[onai] V[itéz] M[ihály]ról 32. 

lapjával hol Junó-forma felleg öleléséről van szó. 
«Csohány? 11.656,670-698. 
7Talán: Nagy Sámuel, akiről megemlékezik II. 629. 1., akihez költeményt is írt Csokonai 

(Harsányi-Gulyás II. 125-137. 1) Esküvésről szól a Hars[ányi]-Gulyás: II. 137. lapján levő V. sz. vers 
is. Virtusról a II. 132. 1. is. Jegyzet. E baráti, olykor emelkedett szellemű levelek 1796 tájáról valók. 
Néhánynak nem ismerjük az íróját. A címzett valószínűleg Csokonai. E korai levelek szépen egészítik 
ki a Haraszti: Csokonai c[ímű] munkának (70) 218-219, 238 lapokon röviden ismertetett írói, 
ill[etvej baráti kört. (L Domby 39.1.) Hogy a költő is milyen sokra becsülte a barátságot, mutatja a 
kéziratos kötetben General Hoche halálára c[ímű] versében írott eme, másutt sehol nem található 
jegyzete: „Sok és fontos volt az ő érdeme: de nagyobb titulust néki nem választhattam, mint azt hogy 
ő Bonaparténak Barátja volt. - Bonaparte! - Barátság! két jól tévője a' szenyvedő emberiségnek!!" Ez 
a megjegyzés ellentétben van a Karnyónéban hangoztatott elvekkel. Kazinczyhoz kiszabadulásakor írt 
(Regmetzen 14. JúL 1801 a' Magyar Orfeushoz Csokonai) verse végére e jegyzetet tette: Eumolpus 
Athenai fi, Museus fia, Orfeus tanítványa. Ovid. Met. lib. XI. tab. 10, Ebben ő magát K[azinczy] 
tanítványának mondja. 
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