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szerzemény szövegestül-dallamostul1 és élénk ellentétben van a protestánsok 
többi, francia és német eredetű énekeivel. Ezt a CH-ban is megtaláljuk, 
a 173. lapon, mégpedig ugyanazzal a szöveggel és ugyanazzal a dallammal, 
mint amilyennel a protestánsok énekelik. 

Ez és még több «régi» jelzésű ének a tót kiadásban nincsen. Ez arra 
mutat, hogy Szölősy nagyon ügyelt arra, hogy kinek-kinek csak a maga 
énekeit nyújtsa: igazi magyar népénekeket tótra, tótokat pedig magyarra 
nem fordított. A háromnyelvű, lótúl kitűnően tudó SzÖlösy és mecénása, 
Soós prépost, ugyanis nagyon jól ismerhették személyes tapasztalatból 
a magyar és tót nép templomi éneklését. 

Közli: STRIPSKY HIADOR. 

KAZINCZY GÁBOR LEVELEI MIKÓ IMRE GRÓFHOZ.* 
Kazinczy Gábornak alább közlendő három levele Kolozsvárott, az Erdélyi 

Múzeum-Egylet kézirattárában maradt fönn; mint Mikó Imre grófhoz inté
zett leveleket a gróf Mikó-levéltár őrzi őket. Keltezve nincsenek — Kazinczy 
Gábor rendes szokása volt, hogy leveleiben nem tette ki írásuk pontos idejét, 
de a levelek tartalmából kikövetkeztethető. Az bizonyos, hogy egymástól 
kis időközben keletkeztek, s mivel az első jan. 27-én kelt, egy naptári évben. 
Mivel pedig Kazinczy Gábornak a levelekben említett kiadványa, a M. T. 
Akadémia kiadásában megjelent Magyar történeti emlékek, II. osztály, VII. k., 
1868-ban, az év első felében jelent meg, s még a második levél is mint 
bírói zár alatt lévőről emlékszik meg a munkáról, valószínű, hogy 1862-ben 
írta őket Kazinczy Gábor. 

1. 
Bánfalva, jan. 27-d^ 

Egy régótai ismerősöm, mely gyakran teljesen képtelenné tesz min
denre s lelkem minden rugalmát elzsibbasztja, oly kitartó ragaszkodással 
köszöntött be nálam az új évvel, mint eddigelé soha: vesém fájdalma. Ez 
magyarázza ki Excád előtt, hogy igért folytatása válaszomnak egy 
pár héttel elkésett. Excád tudja, kell tudnia, mily örömet — nem! boldog
ságot hoznak számomra mindig, oly nyájas, nemes sorai s valóban nincs 
semmi, mely fájóbb volra reám nézt, mint a hit, hogy Excád képtelennek 
vél irántami nemeslelküségének felfogására, átértésére s a legbensöbbleges 
érzelemmeli viszonzására. 

Igen, én Excád leveleit ereklyékül tevém el, mint legértékesb ado
mányait reám nézt e korszaknak, melynek gyötrelmes súlyát leginkább 
érzem én, ki a lehető cselekvés' határain is túl, száműzve, állok. Valamin* 
multam nem jogosíta fel arra, hogy Excád figyelmét megérdemeljem: úgy 
a jelenben és csupán a polgári hűség s a jellemnagyság iránt tartozó tiszJ 

telet áldozatát nyújthatom. Mérlegelje, méltányolja az Excád belátása s 
keblének sugalma szerént. 

1 Ez a föltevés bajosan áll meg. Szerk. 
1 V. ö. IK. 1932. 397—401. 1. , 
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Hagyjon Excád némelyeket szerencsétlen irodalmi működésemről el
panaszolni. 

Mondám volt, hogy Számvald könyvárossal nekem szerződésem vala 
Magy. Emlékírók kiadása iránt. A gondatlan s pénzügyi zavarokkal zaklatott 
ember éveken keresztül tartogatott szép szóval s ígéretekkel s az összes 
gyűjteményből 18 íves 4 r- nyomatott ki s ezeken Illésházy- nádor magyar 
naplóját (unicum) s az Excád kegyességéből vett Mikót. — Pár hónap előtt 
megszökvén Számvald, e 18 iv bíróilag lepecsételtetett s most — ki tudja 
meddig ? — zár alatt van s vele egy kedves tervem dugába dőlve vagy 
legalább ad graecas calendas elhalasztva. 

Mikóhoz, toldalékul, némely becses apróságot mellékeltem s ezek közt 
azon pár lapot, mit — (mint említem) — Excád is közlött. 

Mikót követte volna Szamosközi vagy is magyar nyelven írott följegy
zései, töredékei, hihetőleg latin munkájának elő dolgozatai. Ezeket egy Heve-
nesi féle foliánsban találtam, névtelenül, szétszórva, de autogr. gyűjtemé
nyemben bírván Szamosközinek egy levelét, könynyü voltreájok ismernem. 
Á több száz apró czikk bői álló halmaz rendezése egy félévemet foglalta el 
teljesen. — A Múzeumban találtam egy más codex-másolatot s abban egy 
szakaszt, mit, kétségtelen alapoknál fogva, Szamosköziének tartván, az elébbi 
közé rendeztem s igy sikerült Szamosközinek egy 20 nyomt. ivet teendő 
munkáját összeállítanom, Báthory Zsigm. születésétől 1606. juliusig s vele 
a magy. historiographiának egy nagy embert szereznem. 

Képzelheti Excád, mennyire óhajtanám azon Szamosközit látni, kiről 
Excád emlékezik egyik levelében. Esedezem is, méltóztassék ez iránt, lehető 
körülményességgel értesíteni. 

Nem kevésbé kötelezne le Excád az Ulésházy imája közlésével. 
Az, hihető, apoeryph dolog, mint a Kossuth imája a kápolnai harcztéren, de 
az ilyeneknek is megvan értéke vagy legalább érdeke. 

Excád ismervén a m. vásárhelyi Teleki-könyvtárt, felvilágosítást nyújthat 
vagy — kifogy ha tlan kegyessége szerént — szerezhet szamomra Cserey Mihály
nak azon «Naplójáról», miről a könyvtári catalog III-ik kötete emlékezik. 
Óhajtanám tudni, valyon szükséges-e lemásoltatása iránt rendelkeznem. 

Méltóztassék egyszersmind értesíteni, hogy a Pesten telelő erdélyiek 
közül kinek adjam át (pecsét alatt) Csereynek azon naplóját, mit Excád 
velem közleni kegyeskedett. 

Szabad-e kérnem egy aláírási ívet az Erd. Múzeum számára ? Lehe
tetlen, hogy filléreimmel ne járuljak azon ügyhöz, mely egyik jogczime 
leend Excádnak a halhatatlanságra. 

Toldyt zaklattam munkái nyomtatásának megkezdése iránt s I. kötetők 
a napokban megy sajtó alá. Mily kevély örömmel fogom, annak idejében, 
elhirdetni Excád nagy tettét! Nem a pénz teszi e tettet nagygyá szemeim
ben, hanem más. 

Méltóztassék Excád, alkalmilag, gr. Lázár Miklós urnák szives üdvöz
letemet bemutatni. Egyike azon férfiaknak, kik Erdélyt mindinkábbb szeret
nem kötelezének. 

Él-e még az öreg Burián s hol ? Ha Kolosvárt, ne vegye Excád sze
rény telenségnek, hogyaz ide melléklett lap átküldését esedezem. 
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Végül: bocsánat a hosszadalmas firkáért. Ha tudná Excád, mily érzés 
tárítja fel keblemet, ha Excáddal érintkezhetem, engedékeny bírája leendene 
böbeszédüségemnek. 

Fogadja Excád kegyesen legbensőbb tiszteletemnek nyilvánítását. 
K G. 

(Eredetije negyedrétü négy oldalon az E. M. E. Mikó-levéltarában 
Kolozsvárt.) 

2. 
Nemes, nagy férfiú, 

Vettem Excád levelét s küldeményét s bálát mondtam Istenemnek azon 
áldásáért, hogy bármi gyér érintkezésbe engedett jőnöm Excáddal. Higyje 
Kegyed, hogy el-elnémulásomnak más alapja nincs, mint az : hogy minden 
levelemnek a hála, a tisztelet, a csodálat érzéseit kellvén tolmácsolni, 
rettegek, nehogy legbensőbb meggyőződésemet töményezésnek értse balul 
a Kegyed szerény nagysága. S oly férfiak irányában, mint Excád, inkább 
vállalom e l a lelketlenség vádját, mint a hízelgés gyanúját. Hagyjuk a 
hízelgést a törpék élelmezésének törpék által. 

Midőn Excád oly nemesen gyöngéd, oly magasztos adománya — mert 
adni vajmi könnyű, a mikéntben van a rejtelem — egy kegyencz óhajtásom 
létesülését sietteti : nem is képzelte Excád, hogy cselekvése, más egyéb 
tekinteteknél fogva is, a legnemesebben alkalmazott jótétemény. Excád 
keble érti a kebel' nyelvét s érteni fogja ez eszmében az áldást, mit a 
bölcs, szentlelkü adományozónak én, egy harmadik, mondok, egyelőre. 

Igenis, egyelőre. Mert ne tartson Excád attól, hogy az ily tetteket ott 
és úgy kürtöljem, mint szokás, de hogy annak idejében, föl ne dicsekedjem 
a befejezett mű egyik fő — s kétségen kivül: legnemesebben áldozó — al
kotójával : attól sem Excád parancsa, sem parancsa iránti készségem nem 
birandanak eltiltani. 

A mely órában Excád levelét vevém, írtam Toldynak, ismételve sür
getésemet : szerződjék nevemre a nyomdászszal s adja sajtó alá az I. kötetet, 
elmondván (elhallgatva az okot), hogy legkisebb késlekedése engem compro-
mittál. — Ő nekem ajándékozá volt munkái egész csomóját, én azon föl
tétellel fogadtam el, hogy ő viszont tőlem az összes Auflage-ot vegye 
ajándékba s a delicat ember talán ezért késett eddig is a nyomtatás meg
kezdésével. — Excád érteni fogja cselekvésemet. 

Nem rajtam múlt, hogy már két év futott el, a nélkül, hogy életemnek 
egyik tündérálmát: Erdélyt, nemes földe, nemes embereivel testi szemeim 
előtt láthattam volna. ígérem, hogy jövőre minden tekintettől emancipálom 
magam, s Excád megengedendi, hogy Erdély minden kincsei közt Excád 
egyénisége lesz a legelső, melynek keblem legbensőbb s tisztább érzelmeit 
leszek áldozandó. 

Excád gondjai még az én cselekvésemig is kiterjednek. Engedje, adjak 
számot egy kis részéről. Excád tudni fogja szerződésemet Számvald pesti 
kiadóval a Magyar Emlékírók iránt; négy év alatt készült el az I. kötet 
(Ilyésházy, Mikó) s ime az utolsó ív szedése alkalmával bukik meg a sze
rencsétlen s az én kötetem megint zár alá kerül. Comicai, valóban, az a 
végzet, mely engem e téren «bolondjának» tart. 
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Vesém fájdalma, mely ülnöm tilalmaz s azért nyárban kertészszé, 
télben gyötrött időpazarlóvá készt, pár nap óta szünedezvén, engedje meg 
Excád, hogy a jövő postával (mert mi, a postától mérföldekre lakó prole-
táriusok, most is így beszélünk) hosszasban kereshessem meg Excádat. 
S most Excádra hagyva elnémult érzéseimnek «értelmezését», a szokás 
kaptája szerént ismétlem: hogy vagyok s leszek 

Excádnak 
legbensőbb tisztelője 

Kazinczy Gábor s. k. 
(Eredetije négyrétű három oldalon az E. M. E. Mikó-levéltárában 

Kolozsvárt.) 
3. 

M. Vásárhely, aug. 6.d. 
Miután Exeád irántami jóságat legújabban azon parancsesal tetézte, 

hogy Excádat értesítsem, mikor leszek N. Enyeden: az önzés bátorságot 
nyújt, Excádat szaván fogva, tudatni, hogy ez afrikai forróság megváltoz
tatta útitervemet s a székelységet — ha addig el nem aggnék — a jövő 
tavaszra hagyta fel. Innen egyenesen Enyedre indulok s legfölebb szerdán 
estvére oda érkezem. 

Nincs szükség ismétlenem, hogy erdélyi élményeimet Excád jelenléte 
megkoszorúzandaná 

Igaz tisztelettel 
K. Gábor. 

(Eredetije nyolcadrét alakú s egy oldalra írva az E. M. E. gróf Mikó-
levéltárában Kolozsvárt.) 

Közli: KRISTÓF GYÖRGY. 

BARCSAY ÁBRAHÁM SÍRFELIRATÁNAK 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

A ref. Kún-kollégium könyvtárában Szászvároson maradt fönn Kerekes 
Mihálynak következő rövid, de érdekes levele. 

Kernend 10 Decembris 1810. 
Tisztelendő Ur, 

Kedves Uram Barátom! 
Nagy örömömre szolgál, hogy a néhai Oberster Urnák (:ezen nevezetet 

valójában megérdemlő:) epitaphiumat a kedves Uram Barátom ékes tolla 
alól talán nékem volt szerencsém legelébb látni. 

Uram Barátom töllem Reflexiót kivan, de ezt hogy tehesse egy interes-
satus Baráttya ? Aki minden munkait gyönyörűséggel olvassa és aki minden
kor kész arra, hogy a netalán tanáltató Reflectensek ellen kikeljen csekély 
tehetsége s vonzó indulattya szerént. Egy Reflexiót mégis teszek; melly 
ebből áll, hogy ezen epitaphiumot, amint van, üres órái között öltöztesse 
magát köntösbe, hogy érthető legyen a Grófné előtt is és mindkettő sajtó 
alá jöjjön. Csak egy emberrel akarom közleni, a S2egény idvezültnek életében 
legmeghittebb Baráttyával Mlgos Danczkai Úrral; ennek a jó Urnák is (;ha 
feltalálhatom:) az enyémmel, reménylem, egyeztetett ítéletét nyerem 


