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Kisfaludy Károly a híradást a paripa hazaérkezésével jeleníti meg, 
viszont a kép végét záró tölgy-hasonlatot is átveszi mint a közös pusztulás 
kifejezőjét : 

A tölgy, mely zivatar közt annyiszor álla kevélyen, 
Dőltében viruló ágait így temeti. 

A Kesergő szerelem és a Mohács két főmotívumának egyezése 
nyilvánvaló. Nem a Zirtz emlékezete ihlette tehát a két leírást, hiszen 
a hasonló motívum-sor oda is a Kesergő szerelemből került, csakhogy más 
helyről. Az, hogy e két regei motívumot épen a Himfyben találjuk, azt is 
bizonyítja, hogy Kisfaludy Sándor lelkében már a Szerelmek írása idején 
mozgolódott a regeinspiráció. A Himfy-féle regék «regényes hazafiságát és 
történetiségét» Kisfaludy Károly elégiájában ilyen szempontból kell értel-
mezDünk. 

Természetesen ez az összehasonlítás nem von le semmit a Mohács 
érdemébőt. Nem valószínű, hogy tudatos követésről van itt szó. Inspiráció 
ez inkább, olvasott képek feléledése, a miket már kifejlődött történetszemlélet 
szóképeivel együtt, Kisfaludy Károly fejezettki legtöbb művészettel aMohácsban. 

M A L L E R S Á N D O R . 

HOL VANNAK LÉVAYNAK KAZINCZY GÁBORHOZ 
ÍROTT LEVELEI? 

Mikor Kazinczy Gábornak Lévayhoz intézett 44 levelét az IK. 1931. év
folyamában kiadtam, a közlemény végén azt az óhajomat fejeztem ki, hogy 
milyen jó volna Lévaynak Kazinczy Gáborhoz intézett leveleit is ismerni. 
Azóta előkerült Csonádj Sámuelnak, aki Kazinczy életrajzainak megírásával 
foglalkozott, néhány levele, amelyLen Lévaytól átolvasásra elkérte K. G. leve
leit. A harmadik, 1886. jún. 1-ről keltezett levelének utóiratában ez olvas
ható : «Levelem megírása után kaptam Graven úrtól, Arthur útján, Tekinte-
tességednek K.-hoz írt 94 levelét.» Tehát 1886-ban volt a fővárosi adógya
kornok kezében Lévaynak Kazinczyhoz írott 94 levele. Valószínűleg Kazinczy 
Arthur (ez lehet az említett Arthur) birtokából. A levelek tehát megvoltak, 
talán ma is megvannak özv. Kazinczy Arthúrné pándi s berettői levéltárában, 
vagy Ottilia leányánál, Patay Sámuelnénál, esetleg az Akadémiában, ahova 
a Figyelő VII. 321. lapja szerint K. G. iratai kerültek. 
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