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És még csak panaszolkodnom sem lehet. Olyan köztudomású dolog, 
hogy a papnak (mily bitang ez a név!) semmi dolga sincs, ha úgy akarja. 
Hát szent igaz, hogy sehol olyan brutálisan bolond és rossz munkabeosztás 
nincs, mint köztünk református papok közt. De hát én már csak húzom azr 
igát, mig birom. Húzom, mert valahogy mégis csak «gyönyörűséges» ez! 
Lám, mikor most a szászvárosiak hivnak az ő kanonoki stallumukra : meg
sajdul a szivem attól a gondolattól, hogy itt hagyjam ezt a felugarolt s-
vetésre érett szép mezőmet ! S ahogy én ösmergetem eddig magamat : leszek 
olyan szamár, hogy nem hagyom itt. Pedig a Múzsám itt sir, ri a nyakam
ban, sejtvén amott azt az «Egy kis független nyugalmat, Melyben a dal 
megfoganhat». 

Bocsáss meg e sok össze-vissza beszédért. A mit tehetek s a mit rám« 
bizol: teszem szívesen. Téged és minden szeretteidet áldjon meg a jó Isteni 
És mindnyájónkat, egyhazunkat, hazánkat boldogabb ujesztendővel ! 

Temesvárt, 190-i. XII. 26. . ;• • 
Ölel szerető régi barátod 

Szabolcsba Miska-

Közli: ZSIGMOND .FERENC. 

CSOKONAI HÁROM KIADATLAN LEVELE. 

Csokonainak az a három kiadatlan levele, melyeket alább betű- és írásjel-
szerinti hűséggel közlünk, élete utolsó félévéből való ; a harmadik levél keltét 
(1804. XL -4.) és a költő halálát (1805. I. 28.) csak 79 nap választja el egy
mástól. Csokonai mind a három levelet Bek Pálhoz, egy kései mecénésához 
intézte, akit azért nevezek így, mert pártfogói kezét sokkal később nyújtotta 
a sorvadásban sínylődő költő felé, mintsem azt a feltartózhatatlan halál 
karjából kimenthette volna, ha még úgy akarta volna is. 

Bek Pál1 a XVIII. század utolsó és a XIX. század első negyedében 
nevezetes szerepet vitt az akkori szabad hajdúkerület és Debrecen városa 
életében. Mérnök volt ; valószínűleg a Felvidékről került az Alföldre. A hajdú
kerületnek az egyes, községek határa fölmérésévej., Debrecennek, melynek 
királyi biztosa is volt, a város csatornázásával tett nagy szolgálatot. Képzett
ségével, szorgalmával, lojalitásával fényes életpályát fut be, nemességet és 
óriási vagyont szerez, s azt átörökíti fiusított leányára, Bek Paulinára. S itt 
kapcsolódik bele Bek Pál neve az irodalomtörténeten kívül a politikai történetbe 
is, mert leánya révén, aki gr. Degenfeld Imréhez ment nőül, dédapja lett az egyik 
legnagyobb magyar államférfiúnak, gr. Tisza Istvánnak. 

1 Csokonai mecénásának a neve három változattal fordul elő az egykorú 
iratokban : Beck, Bekk és Bek. Én az utolsó változatot nem azért használom, 
mert legegyszerűbb, hanem mert a nemesség-adományozó királyi oklevél Bek 
névre szól. Érdekes megfigyelnünk, hogy Csokonai is az itt közölt három 
levél alá háromféleképen írja a nevét: Csokonai Vitéz Mihály, Csokonai/ 
Mihály, Csokonai V. Mihály. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVII. 12 
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A levelek különben a legutóbbi évekig Bek Pál egy másik dédunokájának, 
gr. Degenfeld Pál volt egyházkerületi főgondnoknak, az ősi téglási uradalom 
jelenlegi birtokosának tulajdonában voltak. A gróf nagylelkű elhatározással 
a debreceni Csokonai-körnek ajándékozta őket, 8 az a maga ereklyetárá
ban őrzi. 

L Debretzenb.i Szept. ÍOd. 1804. 
Tekintetes Or! 

Megszomorodtann és szinte tsüggedezve, bizonytalankodtam mind ez 
ideig, vagy a' Tekintetes Úrnak erántam megváltozott kegyes Reflexiója felől, 
vagy azon Levelemről, mellyet még 25 Májusb. a' Tekintetes Úrnak igen 
betses Ajánlására 's párantsolatjára írni bátorkodtam, és a' mellyet Cselédem, 
a' mint mondja, magának a' Téglási Bírónak adott által; de reá sem szóval 
sem írással eddig semmi választ ki nem nyerhettem. Abban a' Levelemben 
tsak az az alázatos Jelentésem volt a' Tekintetes Úr' parantsolatja szerént, 
hogy, ha a' Tekinteles Úrnak vagy útja, vagy szorgos foglalatossági meg nem 
tiltják, most én is magamat olly szabadnak és kívánósnak érzem, hogy 2—3 
napon a' Tekintetes Urnák mind udvarlására lehetek, mind magamat ott a' 
Természetnek anyai ölébe megujjíthatom. Májusból még néhány nap volt 
hátra ; és én a' Váradon kapott Tüdőgyúladásból akkor kezdvén felerőssüdni, 
szűkölködtem a' Tekintetes Úrnak, és a' Tekintetes Úr körül mosolygó 
Természetnek és szabad Életnek Ujjá-teremtő erejére. 

Én,a' ki szűkölködni inkább,mint kérni,-• szeretek; én, a' ki az embereket 
közönségesen, kerülni, a' Nemes lelküeket külön-külön temjénezni, kívánom 
is szoktam is : repesve nyúltam tollamhoz, mihelyt elgyengült inaim engedték, 
•és az édes reménységbennem még előre örömmé változott! A' Tekintetes Úrnak 
személyesen erántam kitett nemes Nyilatkoztatása, a' Téglási együgyű áer, 
a' boldog erdő, az ujjító víz, a' kert melly a' Halandók' Paraditsoma, a' ritka 
Plánták a' Természet' érzékeny Fiainak Kintse és Pompája, a* szabad és 
mesterkézetlen falusi Gyönyörködés, a' Nyugodalom, a' Tsendesség, a' . . . . de 
minek többet? Maga.legfőképpen ezeknek a' Birtokossá — már előre végig 
öntötték érzéseim' rontsoltt alkotmányát az éledezésnek meg nem vehető 
balzsamával. 

Méltóztasson megengedni a' Tekintetes Úr, hogy a' Levélírás' Stilusának 
hideg törvényeiről elfelejtkezvén, érzeményeimmel kitsapongani merészlettem. 
•ez a' hangja van a' Természet mindenható szavának; így ír egy ember, a j 

kinek Bibliája Linné, így ír egy természet tisztelőjéhez ; így szóll és így 
heszéll a' Horátzius' és Pope' lelkéből, egy Ánglus egy Római, a' maga 
Agrippájához, a' maga Bolingbrockéjához magánosan, a' ki külömben a' 
Nagyvilágk. üres lármái között szegletet keres, és megszóllíttatván is pirulva 
selypeskedik monosyllabus felele tjeivel. 

A' Magyar nem tolja magát, nem is színeskedik, korts az, a' ki ezt 
tsinálja; de ha a' Gandomak és Egyenesszívüségnek szennyetlen vagy 

' Csokonai számos szó végét megröviditi ; a rövidítést hol befelé, hol 
felfelé kunkorodó vonalkával jelöli; ezt én a most szokásos rövidítő 
jellel, ponttal helyettesítem ; a kézirat sorvégi választó-jele : „ ; az eredetit 
ebben sem követem. 
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mázatlan ujjai intenek felé, kész azt elfogadni; elfogadása után pedig hűsége 
tiszta, állandó, és fejér, mint maga a' Nap. Az enyím ha nem ajánló is, ha 
nem kiragyogó is, azt a' ködök tselekszik, mellyek szintúgy karakterére 
tartoznak, mint a' Britannia' Climájának. — Ne vesse meg. azt mégis a' 
Tekintetes Úrnak szintúgy a' fontoshoz mint a' Széphez szokott Lelke: a' 
Ködök szint olly szülők és termékenyek, mint a' fény és Világosság. — 

így érzek én, Tekintetes Úr, az én elszántt Magánosságomban : és boldog 
vagyok mellette, mint minden, a' ki önnön kénnyét követi ; sokkal boldogabb 
pedig, ha ezen együgyű és igazságos Érzésemnek a' Tekintetes Úrban is egy 
nemes Pártfogóját találni szerentsésedem. Kevesek azok a' Pártfogók: de 
Nemesek, de Nagyok, de ollyak a' kiknek Nevére sem Irigyeim előtt Ortzáim 
sem a' Szinmutatás nélkül való Maradék előtt versezetim avagy hamvaim 
el nem pirulhatnak. 

Verseimet Leveleim, Leveleimet Érzeményeim szokták megelőzni: két 
lépést már megtettem, és a' harmadik sem fog abban a' mélly tiszteletben 
tsökenni, a' mellyel vagyok a' Tekintetes Úrnak 

alázatos szolgája 
Csokonai Vitéz Mihály mk 

2. 
; Debretzen. Szept. 14d. 1804. 

Tekintetes Úr ! 
A' millyen örömérzéssel vala szerentsém venni a'- Tekintetes Úrnak 

erántam mutatott Kegyességét, szint' ollyan szomorú sajnálkozással kell 
kijelentenem, hogy ma és holnap a' Tekintetes Ur' parantsolatját nem telye-
síthetem. A' melly kis Museumot a' nyáron magamnak apródonként rakattam, 
holnap kezdik vakolni, ablakait 's ajtait béhelyheztetni, melly az én jelenlé
tem nélkül rosszul menne véghez. Másoktól hoszszas Apológiával kérném az 
engedelmet, a' Tekintetes Úrra nézve elégnek tartom az okot együgyüen 
megmondani, és bizonnyal tudom, hogy a' Megengedésről telyes bizodalom
mal remény Ihetek, melly et alázatosan ki is instálok. 

Csókolom az Asszonyságnak Ö Nagyságának kezeit, és míg a' jövő 
Hét' elején udvarolhatnék is, tökélletes tisztelettel maradok 

a' Tekintetes Úrnak alázatos szolgája 
Gsokonay Mihály mk. 

3. 
Debretzenb. lOd. Novbr. 1804. 

Tekintetes Ur ! 
A' Koporsó' széléről melly bői tudós és hív orvosom1 szabadíta ki, és 

hogy belé vissza ne essem, most is jobb kezén tartogat, — onnan írom ezt 
a Levelemet. Ez az oka hogy személyes Udvarlásomat is a' Tekintetes Úr
nál nem tehettem, 's a' jó Isten tudja tsak, mikor tehetem ? Mert az 
orvoslás' módja lassú is, hosszas is ; fő regulája pedig az, hogy, a' külső 
Aerre a' szobából ki ne menjek. 

Illy szomorú állapotom miatt Váradra sem mehettem, ahol pedig az 
Ódáimat kinyomtattatni, és a' Kályha-kandallót megválasztani, két múlha-

1 Szentgyörgyi József dr 
12* 
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tatlan dolgom lett volna. Hogy mégis az Orvoslás alatt való idő tőlem 
hijába ne múljon : minden rendbéli Munkáimat Typographia alá tisztáztatom. 
De már ebből is kivert a' kemény idö ! A' kis Museum hangos, és benne a' 
Purizálónak Ujjai meggémberednek. — De sokkal inkább hangos és alkal
matlan egy olyan Curának folytatására, mely gyakori f omentum okkal, 
főzésekkel és fürdésekkel van egybeköttetve, és a'melly miatt 16dik October-
töl fogva még mindég más' házánál kénteleníttettem patzienskedni. 

Instálom tehát a' Tekintetes Urat telyes bizodalommal, méltóztasson 
nékem illy ügyetlen szorultságomban, azon öntött Kályhák közül, a' mellye-
ket oly igen javallani méltóztatott, egyet a' maga árrán, vagy, ha az a' 
jövendőben tejendö épületek miá nem eshetne, tsak haszonvételre Kikeletig 
általengedni, és engemet az utánna való járás' terheitől 's veszedelmeitől 
kegyelmesen megmenteni ; annyival is inkább, hogy az utánna való járásra 
már sem időm, sem erőm, sem módom, sem bízott emberem, sem lovam és 
szekerem nintsen. Most is ezt az Ifjút alig nyerhettem meg a Professiók 
alól, ki is a' Gróf Festetits Gymnasiumában tanítványom lévén, abbéli hű
ségéből vállalta fel, hogy a' Tekintetes Úr előtt e' dologban személyemet 
viselje. Méltóztassa a' Tekintetes Úr olly megelégedéssel küldeni haza ötét, 
mint a' millyennel, reménylem, magamat botsátott volna. 

Én hiszem az Egeket, hogy nem sokára olly állapotba helyheztetnek, 
a' mellyben tiszteletemnek és háládatosságomnak ollyan emlékeztető jelét 
állíthatok, a' mellyröl kevélység nélkül elmondhatom, hogy a' késő Maradékra 
általmégyen. Addigis szerentsémnek 's becsületemnek tartom hogy lehetek 
a' Tekintetes Úrnak alázatos tisztelő szolgája 

Csokonai V. Mihály mk. 
Közli: KARDOS ALBERT. 

BARCSAY ÁBRAHÁM LEVELEI 
DANCZKAY JÓZSEFHEZ. 

(Második bef. közlemény.) 

7. 
Gunyhombol Marja Magdolna napján 793. [július 22.] 

Igen kedves Barátom! 
Ezen folyó holnapnak kilentzedik napján írt Leveledet éppen akkor 

vettem, midőn a' vátzai feredöböl vissza tértemi onnét egy kis katonás de 
nem papi hurutot hoztam haza, melly miatt feredésemet ez uttál sem hajt-
hatám végire. 

Oda jöttek volt a Koszta Consiliariusokis cum sack und pack, még a 
Referádátis magukkal hozták; én ott hagytam. 

A Hátszeg vidéki Praeses már egynehány napoktól fogva fungál,1 

tudósításodat közlöttem vélle, igen köszöni és bocsánatot kéret általiam, 
hogy utazásai miatt nem írhatott néked. Hum! bizony meg játzodja ám a 

1 Gróf Bethlen Józsefet, aki már esztendőkkel ezelőtt távozott a kor
mányszékből, váratlanul kinevezték a hátszegvölgyi határvillongások kivizs
gálására küldött bizottság elnökévé. 

i 


