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SZILÁGYI ISTVÁN KÉT LEVELE. 

Boldogult Szász Károly (püspök) hátrahagyott leveles ládájában Szilágyi 
Istvántól (1819—1897), a mármaros-szigeti református főiskola igazgató-taná
ráról, a M. T. Akadémia tagjától, Arany és Petőfi barátjától is van két érdekes 
levél — egyik 1852-ből, a másik 1859-ből. 

Az elsőt abból az alkalomból írta, hogy Szász Károly — mint nagy
kőrösi fiatal tanár — Moore Tamásnak, a nagynevű angol költőnek versei
ből egy csomót kiadni készülvén a maga fordításában, Szilágyi Istvánnak 
is küldött aláírási ívet a kötetre. A könyv aztán Moore Tamás költeményeiből 
címmel 1853-ban meg is jelent. 

A másik levél kevéssel az után a nagy tüz után kelt, mely 1859 nyarán 
elpusztította a mármaros-szigeti református templomot, s nagy kárt okozott 
a gimnázium épületében is. A kár egy részének fedezésére a lelkes Szilágyi — 
P. Szathmáry Károlylyal, sok történeti regény buzgó írójával, ki 1858-tól 
1862-ig szintén Szigeten tanárkodott — albumot készült kiadni, s Szász. 
Károlytól is kért közleményt. A mü 1860-ban Pesten, Rath Mór bizománya-
ként, Szigeti album címmel jelent meg, s Szász Károlytól — ki akkor Kún-
szentmiklóson lelkészkedett — az Oly szende volt e című költemény 
foglaltatik benne. 

A levelek teljes szövegükben itt következnek. 

1. 
Ifj. Szász K á r o l y u r n á k ! 

Szilágyi István 
szives tiszteletét. 
Kegyed szives volt engem megtisztelni egy aláírási ivvel, melyen Moore 
Tamás némely, általa fordított költeményeinek, leendő kinyomatásáról tesz 
híradást, s részt vevők, aláírók gyűjtésére szólit fel. 

A mennyivel inkább érzem én súlyát jelen helyzetem, hivatalos elfoglal-
tatásaim azon oldalának, mely nem engedi, hogy a pályán, hol eddig a 
szellem áldozataival jelenhetek meg, jelenleg is ugy lépjek fel; mennyivel 
inkább nehezedik rajtam e körülmény terhe, melyet nem kedvelnek az istenek, 
melytől a Muza fut, az ihletés messze távozik : annyira szivem szerén tibb 
más felöl, ez, általam eleitől fogva, a leghivöbb áhítattal bálványozott, gyer
meki osztatlan ragaszkodással ölelt Magyar irodalom, nemzetem irodalma 
érdekében mindent megtenni, a mi által annak mind extensiv, mind kivált 
intensiv gyarapodását bármi rész hen elősegélhetem. 

Nem ok nélkül emelem ki az intensiv szót. Nem áhitám én azt, ugyan 
is, soha, hogy igen igen sok munkásai legyenek a magyar irodalomnak : 
de igen, hogy a kevés, kik az oltár körül forgódni szeretnek, keblök istenétől 
legyenek oda hivatalosak ; nem gyönyörködik az én leltem azoknak sere
gében, kik csak a templomban begyült s gyűlhető áldozat ajándék tömegét 
lesik, hogy annál vigabban lakozhassék az egész család, a Baal papjai : de 
emelkedik bennem a sziv, hogy az a kevés szám, kiket erre a Nemzet Jeho
vája kiválasztott, illési tűzzel, lélekkel, új eget és földet teremtenek a szellem 
országában ; hogy ez egy két hivatalos, homlokán ragyogó csillagával, oda 
gyűjti majd, alig ismert nevünk, irodalmunk egyszerű bölcsejének fölkere-

Irodalomtörténeti Közlemények. XLII. 5 



66 SZÁSZ KÁROLY, GÉFIN GYULA 

sésére, bámulására, tömjénezésére az ismeretlen országok bölcseit. E keve
sek azok, kiket én e nemzet örök papjaiul hiszek, s kiket, valamint eddig 

• is, lelkem legmelegebb indulatával ölelek : ugy nem szűnöm meg ezután is 
soha, a részvét figyelmével kisérni áldozatos lépéseiket a pályán, a hol a 
szedhető rózsák, ép azért mert rózsák, szúró tövisekkel is bővölködnek. 

Kegyedet én e kevesek közé számítom ; oda számítottam már akkor, 
midőn a költői pályán járdallani kezdett vala. Petőfi és Arany, az én Petőfim 
és Aranyom mellett (ezt ök jól tudják, hogy joggal mondhatom ekképen) 
Kegyed volt, s jelenleg is az, kinek műveiben, az ifjú nemzedék között, 
melynek számába Lévait is veszem, lelkem legtöbb éieményt, mondhatom, 
magas gyönyörűséget talála. Meg vallom, vágyva néztem az óra elé, midőn, 

•azokkal együtt, kiket szeretek, Kedet is személyesen fogtam volna láthatni. 
Bizom is az égben, hogy nem messze a nap, midőn az én Aranyom viszont-
áthatásakor, örvendhetem a Kddeli találkozást is. 

Azt, hogy Kd., hozzám is beszólott : felette nagyra veszem. Lett volna 
az ügy bármi csekély, melyben e közeledés történik : én becsülni fogtam 
volna azt; most pedig, midőn Moore fog Keit által, hozzánk szólani : kétsze
res az én gyönyörűségem. 

Engedje, tegye Kd., hogy e szép szellem áthidalója legyen a távolságnak, 
mely egymástól elválasztott. •— Hozza ez közelebb Kdét az én lelkemhez. 
Kd. bizonyosan barát, egy, Aranynyal ; kit Ő szeret : azt én is szeretem, s 
óhajtok általa én is szerettetni. 

Az aláírási iv, ide rekesztve megy vissza. Bár mi előbb lehetne élvez
nem a gyönyört, melyet Kd. e műben adandó lesz Nemzetének. 

Szigeth, nov. 20. 1852. 

2. 

Szász K á r o l y n a k 

a iegszivesb üdvözletet küldi 
Szilágyi 1st. 

Romok közöl és romok között irom e sorokat. Auguszt. 10. óta csak lélekben. 
él a szigeti egyház; testi képen többé nem létezik. Elsepert a gyilkos tűz, 
kevesb mint 2 óra alatt mindent. Templom, torony mind elromolva, s 
elannyira el, hogy egy évtized kevés a 20—24 ezer pftnyi kár helyrehozá
sára. — Gymnasiumunk épen így, azzal a különbséggel, bogy a könyvtárt 
a gondviselés, lakóházamat az emberi megfeszített erő megmenté a pusz
tulástól 

Az inség, s az első szükségek fedezése végett Szatmári Károly társam
mal egy Albumot szándékozom kiadni, mely januárra lenne megjelenendő. 

Szabad-e kérnem, remélenem, hogy Kd, ugy is mint költő, ugy is mint 
prot. lelkész legyen és lészen érdekelve az ügy által, s nem vonja meg 
közreműködését az Album minél nagyobb belbecsü kiállithatására nézve ? 

Az ugy*) a protestantizmus ügye ; s ez felment attól, hogy Ked előtt 
bővebben szóljak felőle. 

*) Az ugy — bizonyára tollhiba, ügy helyett. 
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Oktober végéig van ugyan több társainkhoz jelentve a beküldési határ
idő ; de ha Kd addig is nem sajnálná egy pár sorral részvétét jelenteni: 
az én lelkemnek édes gyönyörűségül fogna szolgálni e szomorú látványok 
között. 

Isten óvja minden csapástól ! 
Sziget, August. 22. 1859. 

Közli: SZÁSZ KÁROLY. 

BATSÁNYI JÁNOS ÉS BITNITZ LAJOS LEVELEZÉSE. 

Bitnitz Lajossal, a szombathelyi egyházmegye tudós papjával,1 Batsányi 
János Faludi müveinek kiadása kapcsán került érintkezésbe a hozzá hat 
levelet intézett. Ezeket ma a szombathelyi premontrei gimnázium levéltára 
őrzi. Bitnitznek Batsányihoz írt nyolc levele, valamint a kettejük ismeret
ségét közvetítő Trattnernak Batgányihoz írt levele, a M. T. Akadémia kézirat
tárában van elhelyezve. 

A leveleket időrendben közlöm. Batsányi leveleit teljes szövegükben, 
Bitnitzéinek érdekesebb részeit szó szerint, a kevésbbé érdekes részeket 
kivonatosan ismertetem. -

1. T r a t t n e r B a t s á n y i h o z . 

Mein verehrter Freund und Herr Landsmann! 
Auf Ihre gelehrte Abhandlung und Anzeige schrieb mir mein guter 

gelehrter Freund Bitnitz Professor zu Steinamanger, dass er das Manuscript 
Faludys durch Bévai abgeschrieben in der Seminar Bibliothek fand. Er las 
es Wort von Wort durch und verglich es mit den schon erschienen Auflagen 
— hier sendet Er die Jegyzetek ein, damit Sie verehrter Freund es benützen 
können ; — sobald ich etwas wieder erhalte, werde ich es alsogleieh ein
senden. — Ich habe doch wenig Hoffnung, dass sich noch viel finden sollte, 
•da wir sonst schon davor benachrichtigt sein würden.. . Mit auszeich
nender Hochachtung verharrt Ihr Freund u. Diener 

Pest 21 März 1822. Trattner. 

Trattner csatolja leveléhez Bitnitznek ily című írását : Jegyzetek Faludy 
Ferencznek a Szombathelyi Papnevelő háznak könyvtárában gondosan őrzött 
kéziratjábóL Bitnitz ebben szabatosan leírja Faludi szombathelyi kéziratát 
és egybevetvén azt a Bévai-féle 1787-iki pozsonyi kiadással, felsorolja az 

1 Bitnitz Lajos 1790-ben a vasmegyei Jakon született, 34 éven kereszütl 
tanította a szombathelyi líceumban a matematikát és a magyar nyelvet, 
sokat fáradozott a M. T. Akadémia érdekében, melynek első tagjai sorába 
tartozott, 1871-ben mjnt a vasvár-szombathelyi káptalan nagyprépostja és 
•c. püspök halt meg. Életrajzát utoljára Kovács Lajos állította össze a követ
kező műben: Géfin Gyula. A szombathelyi egyházmegye története, 1929. 
II. k. 37é-378. I. 
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