
ADATTÁR. 

R É G I M A G Y A R Í R Ó K K I A D A T L A N L E V E L E I . 

A kéziratgyüjteményemböl közölt alábbi levelek egyike sem tartalmaz 
valami meglepő újságot, de mindegyikben van egy-két új adat, mely vagy 
a levélíró életére (mint Kisfaludy Sándor és Kölcsey levelei), vagy irodal
munk akkori viszonyaira (mint Fáy A. levelei) vonatkozó eddigi ismeretein
ket kiegészíti és jobban megvilágítja. 

Legrégibb keletű az I. sz., melyet Kisfaludy Sándor, mint a nádor
főherceg szárnysegéde, a főhadiszállásról 1809 ju l . 18-án írt első feleségé
hez, Szegedy Rózához. A hozzá intézett levelek sorában a júl . 14. és aug. 
2-án keltezettek közt (1. Minden Munkái 4-ik kiad. 1893. VIII. köt. 44. és 
45. sz. a.) eddig hézag volt, ami annál feltűnőbb, mert amióta bevonult 
a fölkelők seregébe, legtöbb dolga közepett és útközben is tudott időt és 
alkalmat találni, hogy feleségének minél többször, néha napjában kétszer 
is írjon. Az itt közölt levél megmagyarázza a hézagot. A monarchiára 
szerencsétlen végű wagrami ütközet után kötött fegyverszünet jó alkalmat 
nyújtott arra, hogy rég nem látott felesége meglátogassa, amit ez annál 
könnyebben megtehetett, mert a költő korábbi intézkedése folytán — a Sümeg 
táján felvonuló francia hadak elöl — értékesebb holmijával együtt már 
májusban veszprémi rokonaihoz költözött. 

Fáy Andrásnak régibb (1824—5. évi) levelei (a II. sz. a. 4 drb) egy 
miskolci ügyvédhez vannak intézve s érdekes adalékul szolgálnak a mult 
századi könyvkiadás és terjesztés történetéhez. Az akkori pénztelen világban 
nem igen akadt már olyan bőkezű mecénás, mint az elmúlt századokban, 
legfeljebb olyan, aki csak előlegezte a nyomtatás költségeit (így adta ki pl. 
Kisfaludy K. az Aurorákat, Fábián G. az Ossián-fordítását 1833). Sok nehéz
séget okozott a cenzúra akadékoskodása i s ; Fáy meg épen azt újságolja 
a 4-ik lev. végén, hogy «a Cancellaria rendeléséből Magyar Románt többé 
írni nem szabad». A század első negyedében időszaki irodalmunk még 
nagyon fejletlen volt, s ha néha jött is bennük egy-egy könyvismertetés, 
az inkább az íróknak szólt, mint a közönségnek. Ha a nemesi úrirend mégis 
érdeklődött az új könyvek iránt, vásári alkalmakkor nézett be a könyves
boltokba s találomra vagy a kereskedő ajánlatára vett (néha csak a német 
könyvek ráadásául) néhány magyar könyvet. A könyvkiadásnak és terjesz
tésnek tehát jóformán egyetlen módja az előfizetés meg a kész könyvek 
bizományba adása' volt. A szerzők barátaik és ismerőseik útján könyv-
kedvelő hazafiakhoz fordulnak kérelmükkel, mint Fáy ezúttal Bárány Ágos
tonhoz az Aspasia kiadóinak ajánlatára, viszont pl. Vörösmarty a Zalán 



futása gyüjtő-íveit Fáy ajánlatára küldi a nagybecskereki uradalmi ügyész
hez, Kisfaludy K. pedig 12 példány Aurorát a nagyváradi szentszéki jegy
zőhöz. (Gyűjteményben ez a két levél nem jelent meg.) Az országnak jófor
mán minden vidékén volt egy-egy ilyen, buzgóságáról ismert gyűjtő, aki isme
retsége körében aztán alkalmat adott a magyar irodalom hazafias «párlolására». 
A könyvterjesztésnek ez a módja elég nehézkes, de legalább megbízható volt, 
ezért sokáig fenn is maradt (1. alább Fáy IV. 3. sz. lev.) s mindenesetre hozzá
járult a közönség olvasókedvének felébresztéséhez. A szerzők és gyűjtök 
ilyen hazafias működését csak a legutóbbi évtizedekben váltotta fel a kiadók 
szervezett colportage-a, melyet nálunk egy élelmes könyvkötő (Mehner Vilmos) 
a 70-es évek derekán kezdett meg, hogy saját kiadású naptárainak és a 
bizományba vett illusztrált Petőfi-kiadásnak piacot szerezzen. 

A III. sz. a. közölt három levél nagyon becses adalékot nyújt Kölcsey 
nemes jelleméhez és élete utolsó éveiben szenvedett anyagi bajainak s egész 
házi életének megismeréséhez. Az első tulajdonkép meleghangú szolgálati 
bizonyítvány egy derék ifjú, Simon Pál részére, ki három éven át unoka
öccse mellett nevelősködve teljes mértékben kiérdemelte Kölcsey becsülését 
és háláját. A Pécelen és Pesten át Magyaróvárra utazó Simon Pál nevét 
említi Szemere Pálhoz — a bizonyítvány kelte napján — írt levelében is, 
az 1837 szept. 25. meg a Bártfayhoz 1837 szept. 24. kelt leveleiben (1. Köl
csey Minden Munkái 3. kiad. 1887. IX. köt.) pedig értesiti barátait a csekei 
lázadásról s ebből támadt pőréről is, de legrészletesebben a Simon Pálhoz 
írt két levélben közli a bajokat. Simon t. i . jól ismeri a lázító Kölcsey 
Mihályt s a maga házi és családi körülményeit, a gonosz kártétel tehát, vala
mint a pör egész lefolyása jobban érdekelte. Amily örömmel készült Kölcsey 
gazdálkodni a megosztás és tagosítás által sajátjává tett mintegy 700 holdnyi 
csekei bir tokán: oly mélyen sújtotta a vagyonában rokoni kéztől szenve
dett vandál pusztítás, mely két évre a legnagyobb anyagi küzdelmekbe 
döntötte akkor, midőn a politikai üldözések (Lovasy L., Kossuth L . elfoga
tása s Wesselényi M. védelme) különben is felzaklatták érzékeny lelkét. 
Ezek a bajok és gondok magyarázzák akkori leveleinek komor s utolsó 
költeményeinek szinte kétségbeesésig fokozódó hangulatát. S mily megható 
az az atyai jóindulat, mellyel még ilyen körülmények között is kész anya
gilag támogatni a tehetséges ifjút gazdasági tanulmányai befejezésében. 
Mennyi szívjóság s mily nemeslelkűség tükröződik minden sorából! 

A IV. sz. a. közölt három levelet (1855—60-ban) Fáy András Szvo-
rényi József egri cisztercita tanárhoz intézi, ki Magyar ékes szőkötésével 
1846-ban akadémiai jutalmat és lev. tagságot nyervén, már jó nevet vívott 
ki , midőn pedig mint a magyar-német müszótárt szerkesztő akadémiai bizott
ság tagja 1854 nov. 22-töl 1856 szept. végéig a fővárosban tartózkodott, 
egyéni szeretetreméltóságával Fáy A., Szemere Pál s mások tisztelő becsü
lését is megnyerte. Szemére Pál és neje 1856 nyarát, az egri meleg fürdő
ket használva, Egerben töltötték, és az itteni írók (Tarkányi, Mindszenti 
stb.) társasága igen kedves emlékük maradt: erre céloz a 2. sz. levél; a 
3-ikban pedig egyebeken kívül saját munkái sikeréről szól Fáy, ki aggkora 
utolsó napjáig irodalmunk legbuzgóbb munkásai közé tartozott. 



I. K i s f a l u d y S á n d o r n e j é h e z . 

Pápa. Júl ius 18 dikán 1809. 
Edes kedvesem! 

Fegyvcmyúgvás köttetett a' hadakozó felek között egy hónapra. A ' mi 
Fökvártélyunk Pápára jöt t , és alkalmasint az egész idő alatt itt marad, 
Engem már tegnap előre ide küldött a' Föherczeg. — Édes Rozim ! láto
gass meg ! jöjj el mennél hamarább. A ' Gyurinak, tudom, úgy is el kell jönni a' 
Nádorispányt beneventálni, tehát jö j j el vele. Jöjjön el a' Tóni is, az egész 
Insurrectionális lovasságot itt egygyütt látni. Zala vármegye Nyi tóban 
vagyon. — Ha a fegyvernyugvás egy hónapig tart, haza is nézhetsz Sümegre: 
Csakhogy a békességig minden butyorostúl haza ne menny. — Vagy a' 
Gyuri, vagy a' Bódi, vagy a' Prior, vagy a' Takács elhoznak. Magad férjfiú 
nélkül ne járj , mert sok szállongó katonaság van az utakon. Én a' Barczá-
nál vagyok szállva. — Sok elveszett Koronczónál, de most még több oda 
vész ! A' Császárt is várjuk. Jöjj el mennél hamarább, és hozz veled a' 
jobb ruháidból valamit. Csókollak benneteket. A dieu ! 

Sándor. 

Jeijyzet. Gyuri és Tóni Kisfaludyné veszprémi rokonai, Bódi a költő 
legidösb testvéröccse, ki távollétében az ő sümegi birtokát is kezelte; a 
prior — Dréta Antal a zirci ciszterci rend perjele (utóbb az egyesített 
apátságok első jeles apátja) és Takáts József, a Magyar Minerva kiadója 
s ekkor a veszprémi káptalan ügyésze, Kisfaludy bizalmas barátjai. — 
Butyor nem bútor, hanem bugyor, podgyász, melyet K.-né Sümegről hozott 
magával. 

II . F á y A n d r á s l e v e l e i B á r á n y Á g o s t o n h o z . 

1. 
Tekintetes Fiscalis Ur 1 

Különös tiszteletű Jó Uram ! 

Alázatossan engedelmet kérek, hogy azon bizodalomból, melynél fogva 
minden igaz magyar Hazafit 's annál fogva a' Tekéntetes Urat is, anyai 
nyelvéért buzogni reménylek 's hiszek, kiadandó legujjabb munkáim körül, 
ezen ide rekesztett Előfizetési Jelentéseimben esméretlcn létemre is, egy 
kis baráti fáradozásra meginstálni bátorkodom. Ezt leginkább az Aspásia 
kiadói biztatásaikra mertem tenni, elébb már ön példámon tanulván meg 
azt, hogy éppen nem tanácsos pénzt minden ember kezére bízni. Az ide 
zárt jelentéseket méltóztassa a' tettes úr bölcs el látása szerént a' kör
nyékben el széllyeszteni 's engem augusztus közepéig a' foganatról egy két 
sorral Pestre tudósítani, a' be gyűjtendő pénzt pedig vagy akkor egy
szersmind biztos alkalmatosságtól vagy az Augustusi vásárra be küldeni. 
Ha illyes bátorságos alkalmatosság vásárra nem akadna, az én további 
rendelésemig instálom alásan a' pénz megtartását, egyedül csak az Elő
fizetők számát 's neveiket instálván korán ki . 



Aki is mindenkori viszont szolgálatomat hálás készséggel ajánlván, 
alkalmatlanságomról pedig újjolag engedelmet kérvén úri becses kedvezé-
seiben ajánlott állandó tisztelettel marattam 

Pesten Jun. 7-ikén. 
a Tekintetes Úrnak 

alázatos szolgája 
Fáy András 

Több Tettes Vgyék Táblabírája m. k. 

P. S. A ' pénzt Bekény László Bátyámtól legtanácsosabb lenne felkül-
deni. 0 gyakran já r le Pestre. Köszönettel emlegették az Aspasia kiadói a' 
tettes Úr foganatos szorgalmát, mellyre én is instálom. 

Kivül: perc. 7-a July 1824. 

Tekintetes Fiscalis Úr ! különös tiszteletű Jó Uram! 
T. Mijátovics Úrtól a' pénzt vettem. A ' nyólcz forintot még nem; de 

hiszen jó kézben van. — A' példányokat, mihelyt elkészülnek, elküldöm. 
— Az előfizetés terminusát 10-ik Octoberig kiterjesztvén, a' Collectio foly
tatását alásan instálom. — A példányokhoz a' Tettes Úr számára is adres-
sálni kötelességemnek fogom tartani. — A ' Mesék mintegy két hét múlva 
lesznek készen. — A ' ki is Uri becses kedvezéseibe 's barátságába zárt, 
állandó tisztelettel maradtam ' 

Pesten 11-a Sept. 1824. 
A ' Tekintetes Urnák 

alázatos szolgája 
Frissibe. — Fáy András m. k. 

Cím: T. Bárány Ágoston Úrnak, baráti tisztelettel Miskólczon. 
Kívül: perc. 17-a Sept. 1824. 

8. 
Különös tiszteletű Barátom Uram! 

Igen sajnálom, hogy Pesten mulatozásában nem lehető szerencsém. 
Óhajtottam volna a' személyes esmeretséget: 

Bekény Bátyámtól küldök egy Paquetot: 
1. 3 Kedv Csapongást még az Előfizető Urak számokra. 
2. Ugyan azok számára 17 Exempl. Mesét. 
3. Kedves Barátom Uram eránt való hálám kimutatására 2 Excempl. Mesét. 
4. Eladás végett 10 Exempl. Kedv Csapongást 's ugyan annyi Mesét. 

Nekem kedves Barátom Uramba, mások Rolatiója után is, határozatlan 
(sic !) bizodalmam van. 

A ' Kedv Csapoiuígoknak 4 f 20 xr. az árok, (10 xrral kevesebb mint 
Pesten), a Meséknek 2 f 30 xr. (18 xrral kevesebb.) 

A ' Mesék első Része (melly most Németül van sajtó alatt) Magyarul 
is el hagyja egy hónap alatt a sajtót. 2 frt az ára. Ha valaki erre jelen
tené magát, méltóztassa által venni kedves Bar. Uram és engem oránta egy 
pár sorral barátságosan tudósítani, valamint a' könyvek keléséről is idővel. 



Már bepakoltam könyveimet, a' midőn eszembe öttlött, hogy velinre 
kellett volna egy Mesét küldenem. De a' Velinek még kötve nem lévén 
mind, egygyet se találtam 's nem küldhettem. Fel fogom okvetetlen váltani 
t. Aszalay Úrtól, méltóztasson tőle addig is engedelmet kérni nevemben. 

A ' ki is Uri becses barátságába zárt, állandó tisztelettel maradtam 
Pesten 25. Nov. 1824. 

Különös tiszteletű Bar. Uramnak 
tisztelő barátja 

Fáy András m. k. 

Cím: Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Bárány Ágoston Fiscalis 
Urnák, baráti tisztelettel 

Miskólczon 
Egy Paquet könyvek. 
Kívül: perc. 1-a Xbris 1821. 

4. 
Pest. 11. Mart. 1825. 

Tekintetes Bárány Ágoston úrnak 
Fáy András baráti idvezletét! 

T. Szrogh Úr által a' Velin Mesét küldöm. A ' Bekény Úrnak által
adott pénz nem tudom miként adódott által, úgy-é, hogy a' mennyiséget ö 
határozta meg, vagy hogy annyi gyűlt öszve a' könyveimből. Az első eset
ben nem kell több, a' feloslcgesség inkább küldödjön le hozzám Pestre 
valami biztos alkalomtól; ha pedig azon általadott 36 frtok és 50 xrok 
a' committált bor vételre elegendők nem lennének, méltóztassa kedves 
Barátom Uram a' kívánandó summáig kipótolni, 's T. Bekény Urat nevembe 
meginstálni, hogy a' bor leküldését siettesse a' mint lehet. — Óhajtnám, 
ha elkelnének a többiek is, mert Siklusra szükség volna, a' mennyibe 
újra sajtó alá eresztetik egy újabb munkám. 

Most legelébb ezen czimü munkám megy sajtó a lá : Házi barát. Ez 
technológiai, orvosi, gazdasági sat. Jegyzeteimet foglalja magában. Későbbi 
munkám még gyalúlást kíván. 

N . Miskólczi György Directora a' Miskolczi Theatrumnak, arra kér 
levelében, hogy Erdélyiek Magyar Országban czímü darabomat kurtítsam 
meg; méltóztassa ötet bizonyossá tenni a' felöl kedves Bar. Uram, hogy 
rövid időn megteszem. 

Újságul írhatom, hogy Magyar Románt többé írni nem szabad a 
Cancellaria rendeléséből. Szomorú idők. Nem ott fekszik a' nyúl, a' hol 
keresik. 

Én állandó tisztelettel maradtam 
Felette sietve és rossz írószerekkel. 

tisztelő barátja 
Kivül: perc. 15-a Marty 1825. Fáy András m. k. 

Jegyzet. Az 1. sz. levélnek csak utóirata (P. S.) Fáy sajátkezű írása, 
a levél Fáy stílusa, de mint körlevél — más kézzel írt másolat. A 2—4. 
sz. sajátkezű levelei. 



III . K ö l c s e y F . l e v e l e i S i m o n P á l h o z . 

1. 
Nemes Simon Pál, iskolai pályáját végezvén, házamhoz jött uno

kámnak tanítását ál talvenni; 's tanítói hivatalát három év' lefolyta alatt 
úgy folytatta, hogy szorgalmatossága, hűsége, erkölcsi feddhetetlensége, és 
tudományos míveltsége által nem csak megelégedésemet, de becsülésemet 
és köszönetemet is megérdemlette. Életbéli czéljai más felé híván, kénytelen 
valék, noha fájdalmasan, búcsúját elfogadni; 's most én és egész házam' 
népe tiszta, barátsági érzelmekkel bocsátjuk el ötet körünkből, óhajtván 
neki szerencsés jövendőt; 's kijelentvén egyszersmind, hogy bár távozik, 
de emlékezete előttünk mind végig becsben maradand. 

Csekén, October' 20d. 1836. 
Kölcsey Ferencz sk. 

(P. H.) Szatmár megyei főjegyző, a' 
m. tudom, társaság' rendes tagja. 

2. 

Cseke, Julius 11/1837. 
Kedves Barátom, utolsó levelére, mellyben a' pénzbeli viszonyokat 

érdekli, azért válaszolok iIly későn, mert vártam az időt, mikor bizonyost 
írhassak. Azonban a' várt idő még sem jött e l ; de a' válaszolást halogatni 
tovább nem akarom; ne hogy nyugtalanságait neveljem. 

Körülményeim így ál lanak: proportio által jutott szép földeimet bir
tokba vettem, s' elvettetem. Vetéseim, 's kaszállóim szépen tenyésztek; 's 
ha semmi közbe nem jön, nem megvetendő jövedelmet fogtam volna nyerni. 
Mert több, mint kétszáz hold földem vala elvetve ; 's az idö kedvezőn jár t 
reá. Azonban Június ' közepe' táján Kölcsey Mihály fellázasztá a' falut; 's 
a' lázadás következésében marha, ló, sertés stb. vetéseimre hajtattak, 's 
azok, kaszáJJóimroaJ együtt teljesen el vágynak dúlva. Így jártak János és 

Gábor urak is. 
Ez iszonyú tett a' Megye' figyelmét magára fordítá. K. Mihály büntető 

pörbe idéztetni rendeltetett; a' több lázadókra nézve pedig törvényszék 
van kirendelve, melly f. h. 17 dikén fogna itt helyben összeülni. Egyszer
smind a' dolog (mert a' dúlás több fontos következményeket húzott maga 
után, pl. a' jobbágyok a' földesúri szolgálatokat megtagadták stb.) a' Cancel-
lariához repraesentálva van. 

Már most az(t) kell e lvárnom: meg fognak e káraim téríttetni ? és 
mikor'? Ha a' megtérítés későre marad úgy szoros körülmények közé 
jutok, 's magamon sem tudom, miként fogok segíthetni. Mert szerencsét
lenségre épen az idén nincs gyümölcstermés, mivel a' szépen virágzott fák, 
az akkori záporok által, meddőkké lettének. 

Azonban, ha rabló kezek által történt kárvallásaim annak idejében 
meg fognak térít tetni: úgy leszek olly állapotban, hogy Önnek is segéd
kezet nyújthassak. Mert sok ezer forintnyi károm forog fenn; 's annak 
visszafizetése után saját szükségeimen felül bizonyosan meg tudnék annyit 
kímélni, mennyire Önnek szüksége leend. 



Törvények alatt élünk; azért lehetetlen, hogy illy gyalázatos rablás 
bűntelen, és kárpótlás nélkül maradhasson. Nagyon kérem azért, hogy tanu
lása félbe szakasztásárol ne gondolkodjék; 's bízzék a' jó szerencsében. 
Levele szerént, fog még annyi pénze lenni, hogy a' jövő tanulási év' elejéig 
kijöhet. Ez novemberben lesz. Akkorra tehát, ha csak minden reményem 
füstbe nem megy, 's az igazság és törvény semmivé nem lesznek, fogok 
gondoskodni, hogy a' kívánt 500 vforintnak ha csak felét is, az az, száz 
pengőt adhassak. Ha ezt tehetni fogom: úgy a' hátra levő szükséget még 
bizonyosobban fogom pótolhatni. 

Bizodalmát minden esetre nagyon kedvesen vettem. 'S levelemet 
előbbi intésemmel rekesztem be: tanulását ne szakasza félbe. Én a' kívánt 
segédet csak a' legroszabb, legváratlanabb esetben mulasztom el. 

Válaszát óhajtva várom. Pepi és Kálmán üdvezletöket küldik. Most 
egészségesek. De Pepinek feje némellykor fá j ; 's nekem is jobb oldalom-
ban ismét rheumám van. Viskre kelle vala mennünk; de a' rajtunk esett 
szerencsétlenség, s' azzal együtt járó bajoskodások, az időt tőlünk elveszik. 

Éljen szerencsésen kedves barátom, 's ne szűnjön meg rólunk emlé
kezni! Kölcsey Fer. sk. 

3. 
Nagykárol, Septemb. 3/1837. 

Kedves Barátom, utóbbi levelére későn megy válaszom; oka a' sok 
kedvetlen körülmény, mellyek közt élek. Innen van egy oldalról, hogy az 
Academia' nagygyűlésére sem mehettem el. 

ürömmel értem leveléből, hogy szép lelkű barátjától segédet nyert. 
Azonban fenntartom magamnak, hogy legközelebbi szükség' esetében kész
ségemet én is megmutathassam. 

Proportionalis pörünkben a' Cancellária ítéletet mondott. Rendeli ugyan, 
hogy káraink büntető pör' útján téríttessenek meg; de a' proportionalis 
pörbeli ítéletet cassálja, az úrbéri földek' újabb kiosztását parancsolván. 
Reméllem ugyan, hogy ha az úrbéri földekre nézve tett, de a' Cancelláriához 
felküldött pör mellé nem csatolt, küldöttségi munkálat felterjesztetik: talán 
kedvezőbb végzést nyerünk. De minden esetre a' dolog' vége bizonytalan. 

így megeshetik, hogy a' commassatio' jótéteitől ismét egy évre ki 
leszünk zárva; 's ez felette keserves. Hanem az ember annyiszor csalat
kozik éltében reményeire nézve, hogy utoljára megszokja, mint télben 
a rosz időt. 

Ajánlását a' mi illeti, az édes barátom, előttem csak kedves lehet. 
De az embernek nem illik csak magáról gondoskodni. Ha magamról gon
doskodnék, nem kellene egyebet tennem, mint az ajánlást elfogadni. Azon
ban nekem parányi javaim vágynak. Ha birtokom a' Cancellária' ítélete 
miatt változni nem fogna is, az nem lenne egyéb, két száz hold erdőnél, 
vagy 60 hold gyümölcsösnél, és ötödfélszáz hold szántó és kaszálló földnél, 
Illö-e, hogy az, kit tudományos pályája nagyobbra vezethet, illy csekélység 
miatt nagyobb kilátástol magát megfossza ? Azért én azt hiszem: Önnek 
iparkodni kell, hogy ottan valami nagyobbra vezethető lépést tehessen 



Nagy uradalomban nagyobb a' gyakorlat és így előmenetel az ismeretekben. 
Nagy uradalomban fokról fokra lehet hágni ; 's így később takarékosság 
mellett valamit jövőre is gyüjthetni, vagy öregség' idejére nyugpénzt érde
melhetni. Hasonlóul, nagy uradalomból más uradalomba által lehet lépni ; 
mert magának hitelt szerezhet 

Ellenben parányi jószágban az egyedüli haszon a' birtokos' barátsága. 
A ' lépés megvan kezdettel téve, 's fokonkénti fellépés nem lehet. De nagyobb 
jószágba is bajos általmenni idővel; mert a' parányi jószág' igazgatójának 
nincs elég köre magának hitelt szerezni. 

Tehát rám nézve ugyan az ajánlás igen kellemes, de ön javára nézve, 
csak azon esetben fogadhatnám azt el, ha előtte kedvező nyílás nem lenne. 
Azért barátilag kérem, igyekezzék valamelly jó reménységü helybe lépni ; 
azonban ha ez remény ellen nem történhetnék, vagy valami nyílásért egy 
vagy két évig várakoznia kellene : akkor igen is nyilt karokkal fogadandom ; 
's hiszem, szép napokat fognánk együtt élni. Mert én tudnék más dolgokat, 
miket Ön én tőlem tanulna; Ön ismét sokat tanul most, mikről én semmit 
sem tudok. 'S két ember, kik szívesen tanulnak egymástol, boldog társaság. 

Ismét kérem, fontolja meg szavaimat; s higyje-el, hogy azokat meleg 
barátság diktálta. Ölelem változatlan szeretettel. 

Leveleit egyenesen Nagykárolba igazítsa, 
különben Újlakra viszik, hol csak tör
ténetesen akadunk rá. 

(Aláírás nincs.) 
Kivül: Nemzetes Vzlő Simon Pál Urnák, 

a' magyaróvári gazdasági intézetben 
praktikánsnak. Mozsony 

M. Óvár. 

Jegyzet. Ad 1.: «Eletbeli czéljai másfelé hivána — mert Simon Pál 
a magyaróvári gazdasági akadémiában kivánta tanulmányait folytatni. — 
A 3. levél alján nincs aláírás, de elejétől végig, mint az 1. és 2. lev. is, 
Kölcsey sajátkezű írása. A címzett unokájánál levő eredetiekről — mintegy 
15 évvel ezelőtt — betűhíven magam másoltam le mind a hármat. 

I V . F á y A n d r á s l e v e l e i S z v o r é n y i J ó z s e f h e z . 

1. 
Pesten, sept. hóban, 1855. 

Tisztelendő U r ! jvedves ajándokúl fogna szolgálni öreg napjaimra, 
nekem, bírhatnom kitűnőbb Íróinknak és művészeinknek eredeti kézvoná
saikat. Ezek sorából bátor vagyok alásan megkérni T. Urat is, hogy ez ide 
zárt lapra írandó egy pár sorocskával engemet megörvendeztetni s a lapot 
majdan hozzám pecsét alatt beküldeni méltóztassék. Bocsánat alkalmatlan-
kodásomért! K i is megkülönböztetett tisztelettel maradtam alázatos szolgája 

Fáy András mk. 

/ 



2. • • 
Pesten, 3. oct. 1856. 

Nagyérdemű Tisztelendő U r ! A mily kellemesen hatottak rám becses 
sorai, mik rólam való szives megemlékezését tanúsították, olly sajnálattal 
esett megértenem azokból, hogy szép és hasznos hivatása ezentúl megfoszt 
bennünket, pestieket, nyájas és oly kedves társalgásától. Mi bizonyosan 
nem vesztünk e részben kevesebbet, mint T. Ur, kinek nyájas emlékét 
sziveinkbe zárva híven megörzeni fogjuk. Adjon a kegyelmes ég T. Urnák 
jótékony pályájához folytonos erőt, egésséget, kedvet, — és szívből kívá
nom : találjon mindenkor átalános kiérdemlett méltatásra és hálára 

Szemere Pál barátunk és neje, visszaérkeztök után ismét gyakran 
gyöngélkednek; min nem csodálkozom, miután itteni monoton életmódjukat 
nem füszerezgeti az egri lelkes társalgás. Alásan esedezem: méltóztassék 
szives tiszteletemet és üdvözletemet átadni Tisztelendő Tarkányi Béla és 
Mindszenti uraknak, kiket ugyan inkább csak szép lelkeik, mint személyeik 
után van szerencsém ismerni ; de mégis eléggé arra, hogy tiszteletem tár
gyaivá fogadjam őket. Szives, igaz tisztelettel maradtam Nagyérdemű Tisz
telendő Urnák alázatos szolgája 

Fáy András mk. 

8. 
Pest, 19. jun. 1860. 

Nagyon Tisztelendő Úr! Alásan bocsánatot kérek, hogy egy előfizetési 
ívvel alkalmatlankodni bátorkodom. Nem magamért teszem ezt, hanem 
derék vállalkozómért, ki nélkül jelen körülményeinkben növendéki munkám 
tán egy pár év múlva sem láthatott volna világot; ö, ki már annálfogva 
is megérdemli a pártfogást, hogy hazánk nevezetesebb könyvárusai közt 
csaknem egyedül bírja tökéletesen nyelvünket, s idegen neve daczára, tes-
testül-lelkestül magyar. 

Jelenleg irodalmunk csaknem kizárólag a politika és szépirodalom 
felé gravitál, s így a tudományos munkáknak csekély a keletök. Felette 
sajnálnám, ha Pfeifer, ki nagy részben irántami kegyeletből vállalta el 
munkám kiadását, belévesztcue. Ezért alásan esedezem Nagyon T. Urnák, 
ki maga is jeles növendéki olvasmányokkal és munkákkal gazdagítja iro
dalmunkat, méltóztassék vidékében elfogadni az előfizetéseket, vagy erre 
valakit bízni meg Egerben, s azokat majdan akár hozzám, akár Pfeifer 
Úrhoz küldeni be. 

Engemet a télen, geniuszom-e, vagy agg szeszélyem, két, már csak
nem felejtett pályámra dobott vissza. Vígjátékot írtam, s Ferenczy szobrá
szunk felett az académia megbízásából Emlékbeszédet tartottam, mely 
utóbbi a Budapesti Szemlében jelent rneg. «Matrai vadászata czimü víg
játékom épen 74-ik születési évem napján adatott, s várakozásom fölötti 
tetszésben részesült. Még a német Lapok is tele voltak magasztalásával. 
Emlékbeszédem is igen kedvezöleg fogadtatott. Megvallom, agg napjaimra 
kellemesen hatott reám ezen közméltatás; mert az aggastyán már bizal
matlanabb magához s könnyen elhiteti magával, hogy honfitársainál a 
számos felmerülő jeles közt feledve van. 



Azonban ezen múlt téli, kissé túlhajtott dolgozásaim annyira meg
rontották szemeimet, hogy innettova Sz. Gellért-hegyét is a dunaparlról 
pattantyúskalapnak fogom látni. 

Szemere Pál barátunk nem kis aggályban van jelenleg a miatt, hogy 
mind ápolónéja, Szeveráné, mind leirója, Halász Dezső, elhagyta. Azonban 
irogat Egressy Gábor «Szinhazi Lap»-jába. 

Újra bocsánatot kérve alkalmatlankodásomért, nagybecsű kegyeibe 
ajánlott, igaz tisztelettel maradtam Nagyon Tisztelendő Urnák 

alázatos szolgája 
Fáy András mk. 

Jegyzet. Mind a három levelet — még 1885. nov. 16-án — maga a 
címzett Szvorényi másolta le számomra. — 2. lev. Szvorényit «nyäjas és 
kedves társalgása)) később, öreg korában is kedveltté tették Egerben, hol 
1868-tól 1892-ben bekövetkezett haláláig mint igazgató és perjel általános 
tiszteletnek örvendett. — 3. lev. «Növendeki munkám* — Fáynak 1860-ban 
Pfeifer Ferdinándnál kiadott «Oskolai és házi növendékeiét* c. munkája 
É R T E N D Ö - BADICS F E R E N C . 

Ú J A B B A D A T O K V E R S E G H Y K Ö L T Ő I É S Z E N E S Z E R Z Ő I 
M Ű K Ö D É S É H E Z . 

Jellemző adat a magyar zenetudomány kezdetleges voltára, hogy 
eddig nem vették észre : Verseghy zeneszerzemónyei stílus szempontjából 
két, élesen elhatárolható csoportba oszlanak. Az egyik csoportba tartozó 
dalok, melyek igen gyenge dilettáns tollára vallanak, lehetnek Verseghy 
saját kompozíciói. A másik csoportba tartozók föltétlenül vérbeli komponis
tától származnak. Ez idő szerint még nem áll rendelkezésünkre elegendő 
pozitív adat, s ezért részletes csoportosítást nem adunk, most csupán 
azt a néhány dalt említjük meg, amelyeknek szerzőit kétségtelenül meg
állapítottuk. 

Mindjárt az Aglájúnak hangjegyekkel ellátott első dala: Borishoz1 

nem Verseghytöl való. A dal szerzője Jos. Anton Steffan, megjelent Bécs
ben 1778-ban, és a Sammlung deutscher Lieder című gyűjtemény I. füzeté
nek 10. száma. 8 Már maga az évszám is mutatja, hogy a dal nem kelet
kezhetett Mozart -Figarójának hatása alatt, mint ahogy Baumgartner Alajos 
gondolta3, hiszen Mozart e müvét 1785-ben írta. E dal szövege Albrecht von 
Haller svájci költőtől való. Megjelent Versuch Schweizerischer Gedichte 
(1732) c. ciklusában. 4 Verseghy költeményének elsó strófája Hallerének 
szabad fordítása, ennek bizonyságául ide iktatjuk mindkét költemény első 
versszakát. 

1 Verseghy Ferencz: Magyar Aglája. Budánn 1806. 209—210. 1. 
2 Jolizza: Das Lied und seine Geschichte 1910.314-815. 1. 
» L . Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és müvei 1903. 260.1. 
4 Újabban megjelent Legband: Deutsche Literaturdenkmäler des 17. 

und 18. Jahrhunderts I. 111—116. lapján. 


