
1575-ben a haza sorsáért aggódó költő szomorúan írta le személyes tapasztalatait a magyarországi 
állapotokról: 

Fogyatkozása lón az igazságnak, 
Szabad uta lőn minden kóborlónak. 

Az országszerte ismert mondást „Meghalt Mátyás, oda az igazság!" egy évvel később Bogáti Fazekas 
Miklós Mátyásról írt énekének kilencedik versszakában így fogalmazta meg: 

Csoda mint változék hazánknak dolga, 
Igen igaz ám a magyar közpélda, 
Mátyás király miolta megholt volna, 
Az igazság megholt Magyarországba. 

1575-ben Báthory Istvánt lengyel királlyá választották, s ezen a jogon követelte Nagybányát és 
Szatmári. A sokat szenvedett lakossággal együtt Ilosvai is reménykedve várt egy Mátyáshoz hasonló 
,jó és bölcs" uralkodót, aki „mint egy kegyelmes atya" gondoskodik népéről. Mátyás méltó utódát 
várva kimondatlanul is Báthory Istvánra gondol az ének befejező részében, amikor a sok szenvedést 
megváltó kegyelemért fohászkodik. A mostan és a most határozószók nyomatékosan utalnak a jelen 
helyzet tarthatatlanságára, az adott lehetőségekre. 

Kegyelmes Isten, mostan neked könyörgünk, 
Tekintsed meg veszedelmünköt nekünk, 
Adj jó fejedelmet, most azon kérünk, 
Tekints kegyelmesen ezért mireánk. 

Az eddig ismeretlen, Mátyás király uralkodásának utolsó öt esztendejéről szóló históriás ének 
egyértelműen bizonyítja, hogy Ilosvai, a sokszor igen nehéz körülmények között dolgozó énekszerző 
az eddiginél rangosabb helyet érdemel a XVI. század irodalmában. Nem holmi hiányos műveltségű 
vándorénekes, udvari lantos. A nagybányai tanító oktató, nevelő szándékkal szerzett népszerű énekeit 
szívesen olvasták, tanulták és terjesztették a diákok az irodalmat szerető közönséggel együtt. Nem lehet 
egyértelműen elítélni Ilosvai költői nyelvét sem, hiszen útkereső ő is a magyar nyelvű költészetben. 
Erre gondolva érezhetjük igazán énekszerzőnk szorgalmas, lelküsmeretes törekvésének nagyságát, 
nemes szándékát. 

A Pompery-kódexben kétségtelenül az eddig ismeretlen Ilosvai-ének a legfontosabb, de a kódexben 
található ismert ének-variánsok tanulságait sem szabad figyelmen kívül hagynunk. 

Váradi-Sternberg János 

KAZINCZY FERENC ÉS KRIEBEL JÁNOS 

Kazinczy Ferenc Levelezésének 1903-ban kiadott 13. kötetében található az író 1815. december 
21-i német nyelvű levele. Kriebel János Galíciában élő történészhez (3077. sz). A kiadvány szerkesz
tője, Váczy János, megjegyzi, hogy az írást a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött 
másolat alapján teszi közzé. A továbbiakban még hozzáteszi, hogy a szöveg hátlapján egy megnevezett 
illetőnek a királyhoz intézett beadványa olvasható. A szerkesztő feltételezi, hogy Kazinczy „nyilván" 
feledékenységből írhatta a levelet erre a lapra, vagy pedig „a levél visszakerült hozzá és akkor jegyezte 
reá az említett folyamodványt".1 

1 Kazinczy Ferenc levelezése, XIII. Bp. 1903. Szerkesztette VÁCZY János Bp. 1903. 365-366. (A 
továbbiakban erre a XXI. kötetes kiadványra, valamint az 1927, illetve 1960-ban megjelent XXII. és 
XXIII. kötetekre a szövegben hivatkozunk. 
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A levél eredetijének a címzett papírjai között most megtalált példánya kizárja az utóbbit, és az első 
feltevés lehetőségét valószínűsíti. A levél Kriebel János kéziratos munkájának mellékletei közt maradt 
fenn, és keltezése megegyezik a publikálttal. 

A két levél egybevetése után azonban kiderül, hogy csak a bevezető szöveg (ez is bizonyos 
eltérésekkel) egyezik, s utána egy további terjedelmes, ismeretlen levélrészlet következik. 

Az eperjesi születésű Kriebel János (? -1853), abban az időben kormányszéki tanácsos és kerületi 
kapitány volt a galíciai (Nyugat-Ukrajna) Brzezánban, majd később Sztrijben. A század első évtizedé
ben kezdte írni és 1831-ben fejezte be nyolc (a mutatókkal együtt tíz) kötetes latin nyelvű, kéziratban 
fennmaradt Magyarország történetét,2 melynek csak a prospektusa jelent meg nyomtatásban.3 

Kriebel „Magyarország története" két példányban maradt ránk. Az egyik, részben Kazinczy 
közvetítésével, a Nemzeti Múzeumhoz eljuttatott példány, az Országos Széchényi Könyvtár kézirat
tárában található. A mű második, helyenként javított és beszúrásokkal tűzdelt példánya, az Ukrán 
Tudományos Akadémia Vaszilij Sztepánik nevét viselő Lvov-i könyvtárának kézirattárában az ún. 
Ossolinszki fond ittmaradt részlegében maradt fenn.4 

Az 1705-1830-as éveket tárgyaló nyolcadik, több mint ezer oldal terjedelmű kötet forrásszöveg 
mellékletében (a 936-938. oldalon) találunk két eredeti levelet, amelyet a szerző, mint a Zemplén és 
Veszprém megyei bizottmány által a munka megírásához szolgáló adalékot vett be a művébe. Az első 
Kazinczy írása, a második - 1816 szeptember 15-én datált - szintén német nyelvű levelet a Veszprém 
megyei bizottmány küldte Hocsi Elek aláírásával. 

Kazinczy levelezéséből tudjuk, hogy szívén viselte Kriebel művének az ügyét és készségesen 
segítette a szerzőt munkája megírásában. Ugyanaznap, hogy Kriebelhez szóló levelét megírta, érint
kezésbe lépett Szemere Istvánnal, Zemplén vármegye főispánjával, és kérte, hogy a bizottságba, 
amelyet a megye Kriebel megsegítésére hozott létre, vegyenek be még néhány embert. Ugyanakkor 
kifejtette véleményét, hogy „illő azt a Magyart, a'ki hazája felejthetetlen keblén kívül is ennek javáért 
és dicsőségéért dolgozik, tettemes segedelmekkel boldogítsuk . . . " (XII. 344-345.) A Bizottmányról 
Kazinczy 1816. május 16-i, Nagy Gáborhoz intézett levelében is megemlékezett. „Kriebel 
historiographus dolgában az énpraesidiumom alatt rendeltetett Zemplényben egy Deputatio. Képzeli 
az Ur, melly kedves nekem ez". Jelzi, hogy „correspondentiába" lépett Kriebellel és szeretne a 
címzettől is kapni „oda szolgáló kincseket" (XIV. 188-189.) 

1819 szeptemberében Kriebel személyesen kereste fel Kazinczyt Széphalmon* és itt alkalma volt 
beszélni vele a megírandó több kötetes Magyarország történetéről. 

Mint a kiadott levelezésből kitűnik, Kazinczy több mindenféle forrásanyagot küldött Kriebelnek, 
közte a Rákóczi család genealógiájáról a Felső-Magyarországi Minervában 1821-ben megjelent saját 
cikkét, valamint képanyagot is. Rumy Károly Györgyhöz, Toldy Ferenchez, Horvát Istvánhoz és 
másokhoz intézett leveleiben Kazinczy sűrűn megemlékezik Kriebelről, akit barátjának nevez. (XX. 
462.) 

Kriebel is levelezett Horvát Istvánnal, valamint Kovachich Márton Györggyel, Ürményi Miksával. 
Ezek a levelek a Széchényi Könyvtár kézirattárában megtalálhatók.6 

Kazinczy nagyra értékelte Kriebel 1823-ban Bécsben kiadott „Darstellung der Weltkunde" 
(Synchronistische Tafeln) c. munkáját, amelyet Rumy Károlyhoz intézett levelében (1829. október 
26.) „herculische Arbeit"-nak nevez és hozzáteszi: „Sie macht uns Ehre. Wann werden wir so etwas in 
Ungarische haben? " (XXI. 177.) Ezt a munkát nyújtotta be Kazinczy az Akadémiának, amikor 1831 
áprilisában, néhány hónappal halála előtt, ajánlotta Kriebelt az akadémiai tagságra. Kísérő föl
jegyzésében hangsúlyozta a széphalmi mester, hogy az eperjesi származású történész „kebelében a' 
haza' szeretete még a' hazája határin kívül való hosszas habozása által sem aludt ki, sőt a'ki a' 
külföldön kívül is minden idejét a' Haza' történetének leírására fordította, s' a' Magyar Múzeumnak 

2 História Hungáriáé et adnexarum Partium ad Annales universos adstructa, serié documentorum et 
monumentorum in ordine chronologico ülustrata, 1817-1831. 

3Prospectus operis sub titulo História Hungáriáé. Hely és év nélkül. 
"Jelzet: III. 1393-1402. 
SSZINNYEI József: Magyar írók élete és művei. VII. Bp. 1900. 287. 
6SZINNYEI:i. m. VII. 287. 
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már hét kötet Magyar-országi deák nyelven írt Történeteit benyújtotta . . ." (XXI. 535-536). Az 
Akadémia elismerte Kriebel érdemeit és 1833. november 15-én külföldi tagjai közéi választotta.7 

Kriebel János tevékenységét és a több kötetes Magyarország történetét nem értékelték kellőképpen 
az irodalomban. Kosáry Domokos három kötetes kézikönyve csupán egyik, nyomtatásban megjelent 
tanulmányátiemlíti.8 

Divéky Adorján, aki 1927-ben megismerkedett az Ossolinski Könyvtár kézirattárával és kezében 
tartotta Kriebel művét, elsiklott felette. Nyilván nem nézte át tüzetesen, de az sincs kizárva, hogy a 
nyomtatott katalógus9 alapján ítélt, amikor a következőket írja: „Van a kéziratok közt egy több 
kötetre terjedő, mely Magyarország történetét (História Hungáriáé) tartalmazza, de persze ennek 
tudományos szempontból nincsen! jelentősége."1 ° 

Nincs itt hely Kriebel Magyarország történetének részletes elemzésére, célunk mindössze az, hogy 
felhívjuk rá a figyelmet. A mű nyilván nem tartalmaz ismeretlen tényanyagot és ebben a tekintetben 
inkább kompilációs jellegű. Az adatokat a szerző a XVIII. századi történészek (Bél Mátyás, Pray 
György, Katona István, Benkő József) műveiből meríti. Ez, valamint a szerző állami tisztviselői 
ténykedése rányomta bélyegét munkája eszmei beállítottságára. A szerzőnek Bécs iránti lojalitása 
megmutatkozik a Habsburg-uralkodók jellemzésében, a paraszt- és nemzeti felszabadító mozgalmak 
értékelésében. Jellemző, hogy a magyar jakobinus mozgalom leírásában Martinovics és társai csak a 
szöveg alatti lábjegyzetekben vannak megnevezve. Több objektivitást mutat a szerző a Rákóczi
szabadságharc leírásában. A forrásmellékletben közöl néhány kuruc részről kiadott iratot is. 

Kriebel művének viszonylagos eredetisége az, hogy a magyar történelmi fejlődést az egyetemes 
történet szerves részeként tárgyalja: kötetetenként külön fejezetet szentel a fontosabb világtörténelmi 
eseményeknek. 

Ezt a felfogást tükrözik a mellékelt illusztrációk is, amelyekről bátran mondhatjuk, hogy Kriebel 
munkájának legérdekesebb részét alkotják. A mintegy kétszáz képmellékletben megtaláljuk a magyar 
királyok, hadvezérek, államférfiak, kultúrtényezők arcképét, régészeti, numizmatikai, szfragisztikai, 
építészeti, képzőművészeti stb, emlékek rajzát, illetve rézkarcát. Nincs kizárva, hogy közülük több a 
szerző megrendelésére készült. Viszonylag gazdag a térképanyag is, amelynek egy részét feltehetően 
Kriegel maga tervezte. 

Kazinczy eddig ismert leveleiből és az általunk az alábbiakban közreadandó részletből is kitűnik, 
hogy Kriebelnek a képanyag beszerzésében ő is segítségére volt. Ponori Thewrewk Józsefet 1828. 
április 6-án arra kéri, hogy magyar történelmi személyeket ábrázoló Pantheonját juttassa el hozzá. Ezt 
- írja Kazinczy - „annál kedvesebben veszem, mert amit küldtél, Kriebelnek küldém Galíciába". (XX. 
478) Azt is tudjuk, hogy Kazinczy Felsőbüki Nagy Pál képét is elküldte galíciai barátjának, - erről 
lejjebb még szólunk. 

Kazinczy szerepe a képanyag beszerzésében (feltehetően az összeállításban is kivette a részét) 
szükségessé teszi az illusztrációk bővebb ismertetését. A teljes anyag elemzése helyett itt az utolsó 
kötet negyven képének ismertetésére szorítkozunk. 

Azt, hogy a képanyag összeválogatásában részt vett Kazinczy, mutatja például, hogy az építészeti és 
művészeti emlékek között ott találjuk Ferenczy István „Pásztorlány képe" című művét is. Ismeretes a 
széphalmi mester szerepe a művész felkarolásában és az, hogy éppen az említett szobrot (melyet 
Graphidionnak nevezett) többször említi írásaiban és 1823. januárjában egy epigrammát is költött 
róla.1' 

7SZINNYEI:i.m.VH. 287. 
8KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. I., Bp. 1951. 72. 

Az új kiadás első kötetében megnevezi az OSZK kéziratgyűjteményéből a Pest megyei bizottmány 
tudósítását „Kriebel Jánosnak Galíciában" a neki megküldendő segedelem iránt a Magyarországi 
történet egybeállítására", 1810-1817. „Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és iro
dalmába". I. Bp. 1970. 348. 

9W. KETRZYNSKY: Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Ossolianae Leopoliensis. 
I-III. Lwow. 1881-1898. 

í 0 DIVÉKY Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kéziratos anyaga. 
Klny. a „Levéltári Közlemények". 1927. évi 1-4. számából. Bp. 1928. 9. 

1 ' Kazinczy Ferenc Válogatott művei. Válogatta és a jegyzeteket írta SZAUDER József. Bp. 1960. 
II. 549-550., 1. még 552. 
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A képanyagban megtaláljuk a győri csata zempléni résztvevőinek emlékére emelt sátoraljaújhelyi 
emlékművet is, amelyet - tudjuk - Kazinczy büszkén mutogatott a városba látogatóknak. ' 

A kötetben található húsz arckép között ott vannak a Habsburg-uralom képviselői; (Kollonich 
Lipót, Pálffy János, Savoyai Eugen, III. Károly, Mária Terézia, II. József, Ferdinánd és János 
főhercegek, Örményi József országbíró, Nádasdy Ferenc és Kray Pál tábornagyok, Zách Antal 
ezredes), de ott találjuk Eduard Gibbont, az angol felvilágosodás jeles figuráját, valamint a magyar 
politikai és művelődési élet több kitűnőségét is, így Hell Miksát, Széchényi Ferencet, Miller Jakab 
Ferdinándot (a Nemzeti Múzeum igazgatóját), Kovachich Márton György történészt, Ilyésházy 
György grófot (az 1797-es trencsényi nemesi felkelés vezérét), Kazinczy Ferencet1 s és Felsőbüki Nagy 
Pált. 

Az országgyűlési ellenzék híres vezérének az arcképe annak a rézkarcnak az eredetije, amelyet a 
széphalmi mester Thaly Antaltól és Farkas Károlytól kapott és amelyet szép episztolában köszönt meg 
küldőjüknek. Hogy valóban az ajándékba kapott példánnyal van dolgunk, arról Kazinczynak a rézkarc 
alján olvasható sajátkezű feljegyzése tanúskodik: „Vettem a nagybecsű birtokot Farkas Károly és 
Thaly Antal Uraktól. Kazinczy Ferenc. 1827." Valamivel feljebb látható még egy nyilván nem 
Kazinczy kezével írott feljegyzés „Sem a* tapson nem kapok, sem a' feddést nem rettegem. Maga ö. 
1826, a Diétái ülésben". (977. L) 

A széphalmi mester több írásában megemlékezik az ajándékról, valamint ennek Kriebelhez való 
eljuttatásáról. 

„Thaly Antal és Farkas Károly ajándéka . . . nekem igen kedves ajándék vala".13 És annak ellenére, 
hogy ez a kedves ajándék „csak egy példányban" volt birtokában, „attól Kriebelért kész valék 
magamat megfosztani," olvassuk Jankovich Miklóshoz írt 1828. január 29-i levelében (XXIII. 370). 
Néhány nappal előbb, január 25-én, ugyanerről ír Toldynak is, és hozzáteszi: „Az én barátom érdemié, 
hogy bírja a Nagy Pál képét" (XX. 462.). 

Az eredeti rézkarc és a rajta levő feljegyzések ismeretében állíthatjuk, hogy a „Thaly Antal és 
Farkas Károly barátokhoz" c. episztolát nemcsak a kép és az ajándékozás ténye szülte. A vers 
megfogalmazásában nem kis szerepe van a képen található Nagy Pál-idézetnek, amely a mű fel
építésében, de eszmei-tartalmi szempontból is, központi helyet foglal el a tizenkét soros versben.1 * 

A bevezető négy sor az arckép „néma pillantása" által kiváltott benyomást, az ajándékozásér 
érzett hálát érzékelteti. A következő két és fél sor a „tiszta férfiről" és az ajándékozó ifjakról -
átmenet a vers alapgondolatához. 

. . . S ha majd idővel 
Feléritek nagy fényét, s ha majd 
Mint ő, ezt hallatjátok: „Tapsot én 
Nem kérek: a feddést én nem rettegem" 
Gondoljatok rám hős ifjak! Lehet 
Hamvaimhoz a szó, s áldva tér felétek. 

A Kriebel-kézirat ismeretlen Kazinczy-anyaga hozzájárul a nagy széphalmi mester életművének 
teljesebb megismeréséhez. A másfél évszázad óta lappangó levélrészlet és az ennek kapcsán el
mondottak Kazinczynak a hazai történelem iránti mély érdeklődéséről tanúskodnak. Knebel tevékeny
sége és műve iránti komoly és kitartó figyelme mutatja, hogy a széphalmi vezér mennyire szívén viselte 
a magyar múlt feltárásának az ügyét, a történelmi események és jelenségek helyes megítélését. Másrészt 
kitűnik Kazinczy hatása Kriebel nyolckötetes történelmi művére is. Ennek behatóbb tanulmányozása, 
valamint a Kriebelhez intézett, még lappangó további Kazinczy levelek feltárása bizonyára kimutatja 

13 A képi aláírása: Franciscus Kazinczy pluribus editis speciminibus in genii poesü et philologiae 
prout et critico historico dissertationis inclitis et pubücis domesticis exteris celebratus. (1006 1.) 

1 3Kazinczy| Ferenc összes költeményei. II. Bp. 1879. 272. 
1 * Lásd :l Kazinczy Ferenc összes Munkái II. 67. 
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majd, hogy a széphalmi mester nézetei hogyan és miként tükröződnek galíciai barátjának „Magyar
ország történetében". Annyi az elmondottakból is nyilvánvaló, hogy Kazinczy szelleme rányomta 
bélyegét erre a kiadatlan munkára, melynek tüzetesebb tanulmányozása már csak ezért is kívánatos 
volna. 

Az itt közölt levélrészlet gazdagítja és konkretizálja Kazinczy történelmi nézeteire vonatkozó 
ismereteinket. Ennek tanulmányozásával különben is adós még a történetírás és az irodalomtudomány, 
hiszen az egyetlen, ezzel a kérdéssel foglalkozó cikk, majd hat és fél évtizede látott napvilágot és mind 
tényanyagában, mind nézeteiben elavult.1 * 

A Kriebelhez írt levél Kazinczynak Szhmay Antal iránti fenntartásaira és történészi tevékeny
ségének bírálatához is becses adatokat tartalmaz. A levél szorosan kapcsolódik, mi több, helyenként 
szó szerint egyezik Kazinczynak Szirmay „A magyar jakobinusok története" c. művéhez írt meg
jegyzéseivel.1 6 

Az alábbiakban közöljük a Kriebelhez intézett Kazinczy-levél szövegét eredetiben és magyar 
fordításban. Mivel a levél bevezető része is különbözik az eddig ismert másolattól, szükségesnek 
tartottuk a teljes szöveg közlését. 
Gmzés a borítékon: Ujhely. Cassovie. A Monsieur, Monsieur de Criebel, capitaine de cercle. Jaslo en 
Galicie. 

Hochwohlgeborener Herr Kreisshauptmann, 
Hochzuverehrender Herr. 

Die Stände des Zempliner Comitats haben Ew. Hochwohlgeboren Anzeige über Ihr gigantisches 
Unternehmen mit allen Gefühlen der gerechtesten Bewunderung, des Beifalls und wahrer patriotischer 
Freude empfangen. Sie ward in der Sitzung vom 28. Nov. in Újhely gelesen. Ich war nicht zugegen, 
und um so schmeichelhafter ist es mir, dass das Präsidium derjenigen Deputation, die über diesen 
Gegenstand operieren soll, mir aufgetragen wurde. Sie wird aus Männern von vielen Kentnissen 
bestehen: dem Prarrer von Patak, Herrn Andreas Tulsiczky, Herrn Michael von Szirmay, Prof. der 
Philosophie zu Patak, Herrn Joseph v. Rozgonyi und dem Oberfiskal des Comitats Ladislaus Dokus 
von Csaba. - Ich habe meine schriftliche Bitte gemacht, daß der Prof. der vaterländischen Rechte, 
Herr Alexander v. Kövy, dann der Prof. Johann Szombathy, den ich in dem, was ich die Mikrologie der 
Geschichte nennen möchte, für einen der.gelehrtessten Männer im ganzen Lande halte, und der Herr 
Prof. Franz Nagy von Wály (der Übersetzer des Homer in das Ungarische, der eben eine kleine 
historische Abhandlung in Arbeit hat) alle in Patak, uns noch mitgeben werden möchten.17 

Das Werk des im Jahre 1812 verstorbenen Hofraths Anton v. Szirmay: Notitia Topographica et 
Historica Comitatus Zempleniensis, werden Ew. Hochwohlgeb. gewiss kennen, ja besitzen, und da 
darin vieles vorkommt, was unsere Deputation geleistet haben würde, so wandelt mich eine Angst an, 
dass wir darüber nicht gar viel werden liefern können.1 * Doch, da Sie auch über den Fortschritt der 
Reformation zu sprechen haben, und Luthers Lehre im Land zuerst in Sátor-Alja-Ujhely, dem 
Sitzungsort unserer Comitats Versammlungen, gepredigt ward, da wir in dem Gremium dieses Comitats 
die berühmte reformierte Schule zu Patak haben, die viele alte Schriften für dieses Fach hat, und da 
die Rákóczys in Patak gewohnt haben, und als dieses Comitat einst das Augenmerk des ganzen Landes 
war: so glauben wir, dass unsere Beiträge um so weniger arm ausfallen werden, weÜ mein verehrter 
Freund Anton Szirmay sich über diesen Gegenstand zu Wenig extendirt hat, und weil sem von 

1 s VÁCZY János: Kazinczy történetírói működése. BpSzle 1910. 408. sz. 370-407. 
1 * A magyar jakobinusok iratai. III. Sajtó alá rendezte BENDA Kálmán. Bp. 1952. 354-423. 
17Tulsichky András (1794-1830) esperes plébános; Rozgonyi József (1756-1823) a sárospataki 

kollégium természetjog tanára; Kövy Sándor (1763-1829) főiskolai jogtanár; Szombathy János 
(1749-1823) a sárospataki kollégium történelemtanára; Vályi Nagy Ferenc (1765-1820)főiskolai 
tanár. A levél nyomtatásban kiadott szövegében Vályi Nagy Ferenc neve nem fordul elő. Kazinczynak 
a Zemplén megyei főispánhoz intézett beadványában viszont a felsoroltakon kívül még Jób Mátyás 
professzort ajánlja a bizottságba. (Kazinczy levelezése XIV. 344-345.) 

1 * A továbbiakban a levél szövege teljesen különbözik a másolat szövegétől. 
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Hoffnungen und Furcht zerquälter Geist die Wahrheit in sehr viele Gelegenheiten, und das sehr häufig 
wissend verleugnet hat. Was wurde dann mit mir werden, sagte er in seinen letzten Jahren zu mir, als 
ich eine seiner letzten Schriften bey ihm las, und über seine Heucheley meine Verwunderung nicht 
zurückhalten konnte, - was würde dann mit mir werden, wenn ich schreibe, wie ich denke? Lector, 
qui nasum habet, me intelliget, et hoc mihi satis est."1 9 Ich sage Ihnen dieses auch zur Warnung: Sie 
müssen seinen Schriften nicht überall trauen. Sehen sie darin vielmehr überall den Güter, Decorationen 
und Ämter wünschenden Ulysses an und den unseligen Heuchler, der dem Clerus überall Complimente 
machte, um ihm hinter dem Rücken einen Hieb geben zu kennen. Er wollte stets ungekannt seyn und 
verrieth sich so arg dass man hat ihn recht empfindlich ergriffen und gegriffen. 

Die Monumenta Hungarica meines Freundes Herrn Prof. Rumi werden für Sie auch ein köstlicher 
Genuss seyn. Der 2-te Band ist eben unter der Presse, und der mich sehr liebende Mann hat mir 
aufgetragen, die Vorrede dazu zu schreiben. Mein Fach ist Philologie und Aesthetik, und nicht 
Geschichte, unterdessen glaube ich doch dass ich darin nicht ganz unrecht geurtheilt habe, wenn ich 
beym Schluss dieser Vorrede sage: 

„Endlich kann die Herausgabe dieser Schrieften in uns auch Gefühle des Danks gegen die 
Vorsehung erwecken, welche uns jetzt eben hiess, und nicht in jenen unseligen Tagen, wo diejenigen, 
die herrschen wollten, ungarisches Blut durch ungarische Arme haben verströmen lassen. In der 
Geschichte unseres Vaterlandes stossen wir bis zu die Zeiten der gesegneten Theresia kaum auf ein paar 
bald vorübergehende, glänzende Punkte, an denen diese schöne Nation ihrer würdig gestanden wäre, an 
denen der Leser mit einem wellenden Herzen weilen könnte; hingegen welche Grauel sehen wir überall, 
besonders in dem unglücklichen Erdély! Gehen wir die Reihe ihrer Regenten durch, und enthalten wir 
uns, wo möglich von der Ausrufung dessen, was über Asiens entnervte wütriche Voltaire an die 
Kaiserin Katherine schrieb: 

O sagesse des dieux, je te crois trés profonde, 
Mais a quels plats tyrans as-tu livré le monde! 

Jene Zápolyas, und ihre Martinusinsse! Jene Sigmund und Gabriel Bathoris, die Kemenys, die Apafis, 
und fast alle, die den Namen Rákóczy führten, welche Geistlose, feige, unbrauchbare, blutdurstige 
Geschöpfe waren sie! Und wie haben sie Nation und Vaterland so unglücklich gemacht!"1 ° Mit diesen 
Worten schliesst die Vorrede. - Freylich war es auch anderwärts nicht um vieles besser. 

Ew. Hochwohlgeboren wollen Ihre Arbeit mit vielen Kupfern zieren. Ich glaube Ihnen keinen 
unangenohmen Dienst zu leisten, wenn ich Ihnen sage, dass der Künstler Jaschke in Wien in seiner 

19 Kazinczy, „A magyar jakobinusok történetéhez" írott megjegyzéseiben Szirmay e műve kapcsán, 
majdnem ugyanazon kifejezésekkel idézi ezt a kijelentését, amelyet 1810-re tesz: „Ha úgy írtam volna, 
úgymond, amint hiszek, bajt csináltam volna magamnak, pedig az nékem a nélkül is elég van, s nem 
írtam volna semmit, pedig illő, hogy erről valami iratassék. A kinek orra van, megérzi hol kell hinni 
szavamat, és hol szólok kénytelenségből." A magyar jakobinusok iratai. III. 355. 

1 ° Érdekés az itt mondottakat a nyomtatásban is kiadott magyar szöveggel egybevetni, a befejező 
sorok eltérnek ugyanis: „Végre ezen írások kiadása bennünk azon boldogtalan "időkben hagya élni, 
hogy némelly uralkodásra vágyok' istentelensége a magyar vért magyar karok által ontaná. Hazánk 
történetében a' szeretett Therézia uralkodásáig alig találunk eggy két rövid percekig tartó fényes 
pontot, mellyen ez a szép nemzet a' maga méltóságához illó'leg állott volna, a' mellyen emelkedő 
lélekkel mulathatna az Olvasó. Ellenben melly undokságokat látunk mindenfelé, kivált a közelebbi 
századokban Erdélyben. Nézzük sorban ennek fejedelmeit, 's tartóztassuk meg magunkat, ha lehet, 
annak fájdalmas és nem káromkodó felkiáltással, a'mit a' Russzia Katalinjának az Ázsiai eltunyult 
Nagyok felől Voltaire írt: [Itt következik a francia idézet.] A szerencsétlen Zápolyán kezdve, le a 
szánást és utálatot érdemlő Apafiig - hármat négyet kivévén - csaknem mindenike melly lelketlen, 
tunya, vérengző, haszontalan teremtések. S mint leve szerencsétlen miattok és általok a' legáldottabb 
haza, a' legszebb tüzű nemzet. „Széphalom. Januáris 16-ikán. 1817." Monumenta Hungarica, az-az 
Magyar emlékezetes írások, összeszedte és kiadta RUMY Károly György. I. köt. Pesten, 1817. 
VI-VIII. 1. Ugyanez a III. kötet bevezetésében, VIII 1. Itt keltezve: December 14-dikén. 1815. Az új 
fogalmazásban nyilván Kazinczy nézeteinek változása nyilvánult meg. Ez 1816-os erdélyi útja nyomán 
következhetett be. 
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Reise durch unsere Gegend, auf der er den Erzherzog Reiner, als Zeichner 1810 begleitete, viele 
Costürns und Prospekte zeichnete.11 Als der Erzherzog in Ujhely speisete, war ich Jaschkes Nachtbar 
bei der Tafel, um seine Bekantschaft zu machen, und mich mit ihm über Fuger, John, Maurer, 
Kreitzinger, Kininger, Zauner zu unterhalten,1 * und er hatte die Güte mich lieb zu gewinnen, weil ich 
in Sachen der Kunst nicht ganz fremd bin und die genannten Männer kenne. Der Erzherzog wollte 
damals eine Voyage pittoresque en Hongrie arbeiten. Nicht unmöglich, dass Sie von diesen 
Zeichnungen manches in Copie erhalten könnten. 

Ich beharre mit allen Gefühlen der innigsten Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren 

gehorsamter Diener 
Széphalom, eine Stunde Kazinczy Ferenc 
von Ujhely nördlich, den 
21. Decembris 1815. 

A levél magyar fordítása.2 3 

Nagyságos kerületi kapitány Úr, nagyrabecsülendő 
Uram! 

Zemplén vármegye rendjei a nagyságod gigantikus vállalkozásáról szóló híradását a legigazibb 
csodálat, a tetszés és az igaz hazafiúi öröm valamennyi érzésével fogadták. A híradást a nov. 28-i 
újhelyi megyegyűlésen olvasták fel. Én nem voltam jelen, s ezért annál hízelgőbb számomra az, hogy 
annak a bizottságnak elnökségét, mely bizottságnak e tárgyban kell majd tevékenykednie, reám 
ruházták. Nagy műveltségű férfiak lesznek a tagjai, nevezetesen: a pataki pap, Tulsiczky András úr, 
Szirmay Mihály úr, a filozófia professzora Patakon, Rozgonyi József úr, valamint csabai Dókus László 
úr, a megye fó'ügyésze. - írásbeli kérelmet terjesztettem elő az iránt, hogy ha lehet, adják még mellénk 
Kövy Sándor urat, a hazai jog professzorát, azután Szombathy János professzort, akit én az egész 
országban a legtudósabbak egyikének tartok abban a tudományágban, amit talán „a történelem 
mikrológiájá"-nak nevezhetnénk; nem különben Wály Nagy Ferenc professzor urat (Homérosz magyar 
fordítóját, aki éppen mostanában dolgozik egy kisebb történelmi értekezésén), akik valamennyien 
Patakon vannak. 

Minden bizonnyal ismeri, sőt: esetleg birtokolja is nagyságod az 1812. évben elhunyt Szirmay Antal 
udvari tanácsos Notitia Topographica et Historica Comitatus Zempliniensis (Zemplén vármegye hely
rajzi és történeti ismertetése) című művét; s mivel ebben sok olyasmi akad, ami a mi bizottságunk 
elvégzendő feladata lenne, bizonyos félelemérzés környékezett meg engem amiatt, hogy talán az e 
műben foglaltakon túlmenően nem sok újat tudunk majd előhozni. Mégis: mivel önnek a reformáció 
elterjedéséről is kell beszélnie, és mivel Luther tanítását ebben az országban először a mi vármegyénk 
közgyűléseinek székhelyén, Sátoraljaújhelyen hirdették; és minthogy e megye kebelében van a mi híres 
pataki iskolánk, amely sok e tárgykörbe tartozó régi iratot őriz; továbbá: miután a Rákócziak Patakon 
laktak, következésképpen egykor az egész ország erre a vármegyére figyelt, - mindezért hisszük, hogy 

2 ' V.o. a zempléni főispánhoz intézett levéllel, amelyben közli, hogy felhívta Kriebel figyelmét 
Szirmayra és Jaschkéra, s bíztatta, hogy az utóbbi Magyarországon készült rajzait szerezze meg, „úgy 
hiszem, hogy e' két tudósításom is kedves lesznek Kriebel úrnak." (XIV. 345.). Jaschke Franz 
(1775-1842) osztrák festő, beutazta Magyarországot, az osztrák tartományokat és élményeit rajzok
ban Örökítette meg, melyek egy részéről rézkarcokat készített. 

12 Füger Friedrich Heinrich (1751-1818), német festő és miniaturista; John Friedrich 
(1769-1843) német rézmetsző. Ö metszette Kazinczy arcképét; Maurer Hubert (1738-1818) német 
festő, Magyarországon is működött; Kreutzinger Josef (1751 vagy 1757-1829) osztrák festő és 
rézmetsző. Kazinczy arcképét festette meg; Kininger Vincenz Georg. (1767-1851) bécsi festő és 
grafikus. Az ő tusrajza után készült John Kazinczy-metszete; Zauner Franz Anton (1746-1822) 
osztrák szobrász, II. József bécsi lovas-emlékművének készítője. 

13A levelet Dr KENÉZ Győző tudományos kutató fordította magyarra, aki a német levél 
egynémely szavainak kiolvasásában is segítségemre volt. Szíves segítségét ezúton köszönöm meg. 
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saját előadnivalóink már csak azért sem fognak szegényesre sikerülni, mivel az én tiszteif Szirmay 
Antal barátom e tárgyra csak nagyon kevéssé tért ki; és mert az ő reményektől és félelemtől elgyötört 
lelke az igazságot nagyon sok ügyben és igen gyakran tudatosan is eltagadta. Élete utolsó éveiben, 
midőn éppen nála voltam és olvastam utolsó írásai egyikét, s nem bírtam visszatartani csodálkozásomat 
képmutatásain, így beszélt hozzám: „Mi lenne velem, ugyan mi is lenne velem akkor, ha ugyanúgy 
írnék, ahogyan gondolkozom? Az az olvasó, akinek jó a szimata, értsen meg engem, és ez nekem 
elég!" Azt mondom tehát én önnek, figyelmeztetésképpen is: írásainak nem kell minden helyen 
hinnie! Sokkal inkább lássa meg bennük mindenütt őt: a javakat, a kitüntetéseket és a hivatalokat 
kívánó Ulyssest és azt a szerencsétlen képmutatót, aki a klérust lépten-nyomon mély meghajlasokkal 
köszöntötte, hogy aztán a hátába kerülve, belerúghasson. Mindig háttérben akart maradni, de olyan 
élesen elárulta mégis mindig magát, hogy az ember valóban érzékeny pontjain ragadhatta meg s érhette 
tetten. 

Barátomnak, Rumy professzor úrnak „Monumenta Hungarica" (Magyar Emlékek) című műve 
szintén becses élvezetet jelent majd az ön számára. A második kötet éppen sajtó alatt van, és ez az 
engem nagyon szerető férfiú felajánlotta nekem, hogy írjak hozzá előszót. Szakom a filológia és az 
esztétika, s nem a történelem, de azért azt hiszem, hogy nem ítéltem egészen igazságtalanul akkor, 
amikor ennek az előszónak a végén ezt mondom: 

„Végezetül: ezeknek az iratoknak a kiadása a hála érzéseit keltheti fel bennünk a Gondviselés iránt, 
aki éppen most (vagy a jelenkorban) hívott el bennünket s nem ama szerencsétlen napokban, amikor 
azok, akik uralkodni akartak, magyar vért ontottak,, magyar kéztől. Hazánk történetében az áldott 
emlékű Terézia koráig alig bukkanunk néhány múló fénylő pontra, amikor is ez a szép nemzet 
önmagához méltó magasságban állott volna, amelyen felbuzdult szívvel időzhetne az olvasó; ezzel 
szemben: micsoda isszonyatosságot látunk mindenütt, de különösen a szerencsétlen Erdélyben! 
Menjünk csak végig uralkodói során, s ha lehet tartóztassuk meg magunkat attól a felkiáltástól, 
amelyet Voltaire írt le Katalin cárnőnek Ázsia eltunyult zsarnokairól: 

„ó Isten lángesze, mélységesnek hiszlek én téged; 
De miért hogy e világot oly gyatra zsarnokok alá vetetted? " 

Ama Zápolyák s az ő Martinuzziaik! Ama Báthory Zsigmondok és Gáborok, ama Kemények és 
Apafik, és csaknem valamennyien, akik a Rákóczi-nevet viselték! ó, micsoda tehetségtelen, micsoda 
hitvány, müyen hasznavehetetlen, mennyire vérszomjas teremtmények voltak ezek mind! És milyen 
nagyon szerencsétlenné tették a nemzetet s a hazát!" 

Ezekkel a szavakkal fejeződik be az előszó. Természetesen másutt sem volt sokkal jobb a helyzet. 
Nagyságod művét sok rézmetszettel szándékozik díszíteni. Úgy hiszen, nem teszek önnek el nem 

fogadható szolgálatot akkor, amidőn elmondom, hogy a bécsi művész, Jaschke, aki a mi tájékunkon 
tett ama utazása alkalmával, melyen 1810-ben Reiner főherceget kísérte el rajzolóként, sok viselet- és 
látképet rajzolt. Amikor a főherceg Ujhelyen ebédelt, én Jaschke asztalszomszédja voltam, hogy 
ismeretséget köthessek vele, és beszélgethessünk Fügerről, Johnról, Maurerről, Kreitzingerről, 
Kiningerről és Zaunerről. Abban a kitüntetésben részesültem, hogy megkedvelt engem azért, mert a 
művészet dolgaiban nem vagyok egészen idegen, és mert én a felsorolt személyeket ismerem. A 
főhercegnek akkoriban az volt a szándéka, hogy egy művet készít „Voyage pittoresque en Hongrie" 
(„Festői utazás Magyarországon") címen. Nem lehetetlen, hogy ön ezekből a rajzokból másolatban 
kaphat néhányat. 

A legbensőbb nagyrabecsülés minden érzésével maradok Nagyságodnak 
legengedelmesebb szolgája: 

Kazinczy Ferencz s.k. 
Kelt Széphalomban, egy óra 
járásnyira Új helytől 
1815. december 21-én 
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