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Deák Eszter

Csokonai Vitéz Mihály levelei  
Széchényi Ferencnek és Széchényi Ferencnének 

Az előkerült autográf tisztázatok

Csokonai Vitéz Mihály hét levelének autográf tisztázata került elő Széchényi Ferenc 
levelezéséből, amely a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található a 
Széché nyi család levéltárában.1 Az Országos Széchényi könyvtárban folyó, az alapító 
kulturális és tudományos levelezését feldolgozó projekt keretében dolgozom fel ezt a 
levelezésanyagot, amely – terveink szerint – Széchényi Ferenc halálának 2020. évi bi-
centenáriuma alkalmából kerül majd ki az Országos Széchényi Könyvtár tematikus 
honlapjára. Az említett levéltári egységben közel ezer levél található íróktól, tudósok-
tól, így Csokonai Vitéz Mihálytól öt levél Széchényinek, kettő Széchényi Ferencnének 
szóló az 1802. február és 1804. június közötti időszakból. A levelek mellett egy-egy vers 
áll mellékletként: A’ Szélhez című óda és Ajánlás címmel a Gr. Széchényi Ferenc Ő excel-
lentiájához címmel számontartott vers („Nagy Lélek! Te, a’ ki fényt hintessz”).

Csokonai levelezésének kritikai kiadása2 és az elektronikus kritikai kiadás3 ismeri e 
hét levelet, de nem az autográf tisztázatot, hanem három levél esetében az MTA Kéz-
irattárában őrzött autográf fogalmazványt közli,4 négy levél esetében pedig Toldy 
Ferenc 19. századi, illetve Bányai Elemér múlt századi levélközléseit alapul véve, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az eredeti nem maradt fenn.5 A tisztázatok e késői napvilágra kerü-
lésének hátterében feltehetően az állhat, hogy 1926-ban a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtárának Levéltári Osztályát, ahol eredetileg ez a levelezés-
anyag található volt, Klebelsberg Kunó régebbi terve alapján a múzeumi épületből 
– helyszűke és profiltisztítás miatt – felköltöztették az Országos Levéltárba.6 S bár a 
levéltári rendelet hangsúlyozta, hogy az átköltöztetés nem fogja megszüntetni az össze-
köttetést a két egység között,7 mégsem kapott megfelelő utalást a könyvtári állomány-
ban, ami a kutatókat eligazította volna.

Csokonai Vitéz Mihály főnemesi támogatói közül méltán emelkedik ki gróf Széché-
nyi Ferenc, a 18. század végének egyik legbőkezűbb kulturális mecénása, akivel kölcsö-

1  MNL OL P 623 - A - I.- 9. - 56. - 50. No. 1–7. („Tudósok barátságos, részint tudományos levelei”) Bakács, 
1958, 35.

2  Debreczeni, 1999.
3  CsVM/ÖM 2016–2020.
4  MTA KIK. K 3/24.
5  Toldy, 1844, 886; Bányai, 1905, 434–436, 437–438.
6  Lakos, 2006, 205.
7  Anonym, 1927, 28.
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nösen becsülték egymást, a gróf támogatta Csokonai irodalmi vállalkozásait, a költő 
tisztelete és hálája kifejezéseként több verset is írt a grófhoz és feleségéhez, illetve mű veit, 
fordításait ajánlotta nekik.8 Csokonai első fennmaradt levele Széchényihez 1798.  ja-
nuár 23-án kelt, amelyben kiadási tervével keresi meg az akkor már elismert irodalom-
pártolónak számító grófot, nevezetesen azzal a felvetéssel, hogy Péczeli Mindenes 
Gyűjteményének megjelentetését szeretné folytatni.9 Ez év júliusában a Somogy megyei 
Csurgón tanító Csokonai jelen volt Széchényi Ferenc főispáni beiktatásán, s ebből az 
alkalomból üdvözlő ódával köszöntötte a grófot.10 1802 januárjában Csokonai ismét 
kiadási terveivel fordult levélben Széchényihez (nyolc nagy fordítását nevezi meg),11 
mire a gróf január 29-i válaszlevelében három feltételhez kötötte a Csokonainak nyúj-
tandó anyagi támogatását: a kiadásnak az országgyűlés utánra való elhalasztását kérte, 
továbbá a művekbe való betekintés jogát és a neki szóló ajánlás elhagyását.12 Ennek 
megfelelően Csokonai 1802. február 13-án kelt levelében azt írja Széchényinek, hogy 
fordításait még csiszolgatja, azonban Kleist Tavasz című kötetét (amely Kleist címadó 
nagyobb költeménye mellett még hét kisebb munka fordítását tartalmazza) már sajtó 
alá adta, de az intelmeket megfogadva az ajánlást nem a grófnak, hanem a grófnénak 
címezi névnapi ajándékul. Széchényi Ferencről köztudott, hogy nem szívelte az őt di-
csőítő és neki hálálkodó ajánlásokat, és határozottan kérte a vele kapcsolatban álló tu-
dósoktól, íróktól-költőktől ennek mellőzését. A családi könyvtár egyik első történész 
kutatójának, Kovachich Márton Györgynek ezt írta 1798-ban: „Kikötöm, hogy az elő-
szóban engem ne dicsőítsen; mert a dicséreteket, amelyek a gazdagságnak szólnak, ha az 
jó célra fordíttatik is, nem szenvedhetem. Nincs érdemem abban, hogy őseimtől va-
gyont örököltem, és azt kötelességem szerint gyermekeim számára megőrzöm.”13 

Az autográf tisztázatok között található az 1802. szeptember 24-én kelt, nyolc fóliós 
„programlevél”,14 amelyben a megélhetési nehézségekkel küszködő, s a júniusi debrece-
ni tűzvészben házát is elvesztő Csokonai állásért folyamodik Széchényihez az új orszá-
gos könyvtárban, s kérésének alátámasztására kifejti a tudományok iránti elkötelezett-
ségét, irodalmi programját, az őstörténettel való foglalkozását és a készülő Árpád-eposz 
tervét, továbbá vallási és oktatási kérdésekben írja le véleményét. E levél melléklete az 
Ajánlás című vers, amely a magyar kultúra mecénását és a nemzeti könyvtár megalapí-
tóját ünnepli. Ebben a könyvtárban szerette volna, ha nem is a könyvtárőri, de legalább 
a kancellista állást elnyerni Széchényi pártfogásával. „…ennél fogva, távol legyen, hogy 
ismét abba az indiscretióba essem, hogy magamat más derekabb Subjectumok’ elébe 
toljam, és a’ Custosi első rangért zsaroljak; megelégszem én – nemcsak, hanem boldog-

 8  Csokonai és Széchényi kapcsolatához lásd Debreczeni, 1993, 139–140, 147–148, 197; Debreczeni, 
1999; Debreczeni, 2012, 195–198; Deák–Zvara, 2012, 17–18, 80–83. 

 9  Debreczeni, 1999, 40. sz. levél.
10  Csokonai, 1798.
11  Debreczeni, 1999, 84. sz. levél.
12  Uo., 88. sz. levél.
13  Fraknói, 2002, 198.
14  Debreczeni, 1999, 115. sz. levél (szeptember 16-i dátummal).
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nak tartom magamat, ha Cancellista fővel szolgálhatok és lakhatom is a’ mellett a’ dicső 
Gyűjtemény mellett, a’ melly én reám nézve Potosi, Bengala, Eldorado.” Még arra is 
kötelezné magát, hogy – hálája jeléül – ingyenleckéket adjon a nemzeti poézisból az 
egyetemi ifjúságnak. Csokonai kérelmét azonban szinte elhomályosítja az indoklás 
gondolati gazdagsága, amely korabeli eszmei-irodalmi törekvéseinek összefoglalásává 
vált – írja Debreczeni Attila.15 Ő elvi programlevélnek tartja e levelet, Csokonai ez idő 
tájt alakot nyerő irodalmi programja, a „nationalis poézis” egyik karakteres megnyilat-
kozásának, másrészt a költő szemléletében végbemenő, kanti típusú „antropológiai for-
dulat” megfogalmazódásának.16 A szakirodalom igen sokat foglalkozik e levéllel, önval-
lomás jellegét emelik ki, illetve a megírni szándékozott Árpád-eposz tervét.17

A levélben a júniusi debreceni tűzvész drámai ábrázolása és szorult egzisztenciális 
helyzete bemutatása után hatalmas apparátust felvonultatva foglalja össze gondolkodá-
sának alapelemeit és irányait, mint új filozófiai felismeréseit, majd a nemzeti literatúra 
felé való tájékozódását, s legújabb tervét, az Árpádról szóló honfoglalási eposzt, amely-
nek megírására való felkészültségét az erre vonatkozó történeti irodalom hosszas bemu-
tatásával bizonyítja.18 Egy nappal később, 1802. szeptember 25-én Csokonai levelet írt 
Széchényi grófnénak is, amely egy rövidebb összefoglalása fenti kéréseinek. Széchényi 
végül nem Csokonait választotta, a történész, nagyváradi akadémiai tanár Miller Jakab 
Ferdinándot (1749–1823) találta alkalmasnak, ő lett a könyvtár custosa, vagyis őre, 
cancellistája (írnoka) pedig Petravits Ignác (?–1815 u.), Széchényi egyik korábbi könyv-
tárosa, Pál fiának nevelője. A gróf november 19-i, barátságos hangú válaszlevele azon-
ban igen együttérző, szívélyes és segítőkész: „…hogy el fogadja barátságossan azon Tse-
kélységet, mellyet most Pestre menetelemmel Kultsár Urnak kezében azon szomoru 
kárainak némű némű ki-potolására adni fogok, mellyeknek el szenvedésével az Ur ter-
heltetett – Nem több ugyan ezen adomány száz foréntnál, hanem az ország Musaeumá-
ra fordéttando kőltség, és a Catalogusoknak ki nyomtatása tartoztat Nagyobbaknak 
szolgáltatásátul még egy űdeig, míglen Hazám Musaeumát Rendben szedhetem. – Fo-
gadom, hogy annak szerentsés el-intézése után Nagy Uramnak magam nyujtok szolgá-
latjára alkalmatosságot, sött ha az említett Hazám Bibliothecája mellett modom lehe-
tett volna az Ur kivánságának bé-tellyesítésére, abban is kézségemet tapasztalta volna, 
hanem mivel azon Hivatalok tsak addég adatatnak Idegeneknek, míglen Gyermekeimnek 
Nevelői a Nevelést végzik, meg botsait az Ur, hogy ily rövid üdeig tarto Kézségemnek 
jelével nem szolgálhattam; – Ne vegye el azomban az Ur hozzám vonszo Bizodalmát, 
mert a mind Erdemeit bötsülöm, ugy örömőmnek fogom tartani mindég, ha utobb is 
meg mutathatom Tiszteletemet és Kézségemet, mellyel vagyok….” Utóiratban még 
hozzáfűzi: „Kőnyv tárházomnak Catalogussát is Kultsár Ur kezében adtam az Urnak 
számára.” 19

15  Uo., 115. sz. levél, 718.
16  Debreczeni, 1993, 148.
17  A levél szakirodalmi összefoglalása: Debreczeni, 1999, 115. sz. levél, 723.
18  Debreczeni, 1993, 148.
19  Debreczeni, 1999, 120. sz. levél.
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1802 novemberében Széchényi Ferenc Csokonait is megajándékozta könyvgyűjtemé-
nyének nyomtatott katalógusával,20 amelyet a nemzeti könyvtár megalapításával egy idő-
ben saját költségén adott ki, és ugyancsak saját költségén megküldött a kor valamennyi 
jelentős literátorának, tudósának, egyházi emberének, politikusának, továbbá városok-
nak, vármegyéknek, egyetemeknek, könyvtáraknak, így adva tudtul számukra, hogy pri-
vát könyvgyűjteményét a hazának ajándékozta. Széchényi a katalógusért cserébe saját 
kézzel, tetszés szerinti nyelven írt válaszlevelet kért a címzettektől, amelyben a katalógus 
kézhezvételét megerősítik. Ezeket az írásokat az általa alapított országos könyvtárban és 
másolatban a családi levéltárában gondosan összegyűjtve megőrizte, így kívánva az utó-
kornak hitelesen dokumentálni a könyvtáralapítás társadalmi fogadtatását. 21

Csokonai egyrészt versben köszönte meg a katalógust 1802. december 19-én (HÁLÁ- 
ÉNEK, Nagy Méltóságú Gróf SZÉCHÉNYI FERENCZ etc. Ő Excellentziájához, a’ 
Nemzeti Könyvház Lajistromának küldetéséért).22 Másrészt 1803. január 19-i levelé-
ben, amelyben már arról számol be Széchényinek, hogy tételesen átnézte a könyvkata-
lógust és úgy találja, hogy a Debrecen környékén kijött művek nem kerültek el a Dunán-
túlra, s a hiányzó művek bibliográfiai adatait megírta, egyben felhívta a gróf figyelmét 
Földi János és Nagy Gábor kézirataira.

A Széchényi Ferencnének szóló, 1803. július 17-i levélben azt az 50 forintot köszöni 
meg, amelyet még tavasszal kapott a grófnétól a Tavasz című Kleist-kötet neki szóló 
ajánlásáért.23 Közleményünkben az utolsó, 1804. június 15-i, Széchényi Ferencnek szó-
ló levélben Reviczky Károly Specimen Poëseos Persicae című művét24 szeretné Széchényi 
könyvtárából kölcsönkapni, mert sehol nem tudta megszerezni azt, pedig e munka el-
engedhetetlen az Anakreoni Dalokhoz készített értekezései és jegyzetei befejezéséhez.25

Az autográf fogalmazványokhoz képest a tisztázatok tartalmilag alig térnek el, fogal-
mazási/stiláris eltérések, helyesírási és szórendi különbségek vannak a két szöveg között. 
Mégis indokoltnak tartjuk, hogy az autográf tisztázatok előkerüléséről ilyen módon ad-
junk hírt, s a jelen közlemény megjelenését követően a szövegek Csokonai levelezésének 
elektronikus kritikai kiadásába is bekerüljenek.  Úgy tűnik, Bányai Elemér valóban az ak-
kor a Nemzeti Múzeumban található autográfokat írta le, ennek ellenére kisebb pontat-
lanságok (rövid-hosszú hangzó, kis- és nagybetű stb.) találhatók a szövegkiadásában. 
Toldy Ferenc azonban nem ezt az autográf tisztázatot írhatta le, és nem tudjuk, mit, olyan 
sok benne az eltérés (kis- és nagybetű, központozás), a helyesírást modernizálja,26 sőt egy 
plusz mondat is található benne az autográf tisztázat szövegéhez képest. 

20  Catalogus 1799.; Catalogus-Index, 1800.
21  Deák–Zvara, 2012, 100 levelet közöl abból a közel hétszáz, Széchényi Ferencnek szóló köszönőlevélből, 

amelyek részint az OSZK Kézirattárában, részint az MNL OL Széchényi családi levéltárában találhatók.
22  Az OSZK K (Fol. Hung. 333.) található kézirat címe. A  kritikai kiadásban ezen a címen szerepel: 

A’ N. Mélt. Gróf SZÉCSÉNYI FERENTZ Ő Exc. ja’ Nemzeti Könyvtárjára, melly hozzám KÚLTSÁR 
Úr által érkezett. Vö. Szilágyi, 2002, 216–219, 823–831; Deák–Zvara, 2012, 80–82.

23  Debreczeni, 1999, 195. sz. levél, 867.
24  Reviczky, 1771.
25  Debreczeni, 1999, 174. sz. levél, 829.
26  Uo., 752.
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A Szélhez című óda, amely a levéltári egységben a lapszámozás szerint az 1802. szep-
tember 24-i nyolcfóliós levél mellékleteként áll, valójában – Debreczeni Attila megálla-
pítása szerint – az 1803. január 19-én Széchényi Ferencnének írott levél melléklete,27 
ezért időrendben illesztettük a levelek közé. A vers kézirata nagy valószínűséggel nem 
Csokonaitól származik, hanem azonos egy másik kézírással, amely a Festetics-óda kéz-
írása (M. G. Festetits György Ő Nagyságához … „Szárnyalj le mennyből, Calliópe!”). 
A verset Csokonai ugyanúgy Kazinczynak küldte el az 1803. március 15-i levél mellék-
leteként, mint a Széchényi könyvtárára írott verset 1802. december 26-án. 

A levélközlés betűhív, a tisztázatból adódó kevés számú szövegkritikai jegyzet mel-
lett tárgyi jegyzeteket nem fűztem a levelekhez, a tárgyi jegyzetapparátus megtalálható 
a kritikai kiadásban,28 csak két esetben tettem kivételt, a levelek versmellékleteire vonat-
kozó utalásoknál idézem a kritikai kiadás idevonatkozó jegyzeteit.29

Források

1.

Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferencnek30

(Révkomárom, 1802. február 13.)

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 1.

Nagy Méltóságú Gróf
Kegyelmes Uram!

Excellentiádnak kegyes Levelét ’s erántam érdemem felett kimutatott pártfogását ’s 
grátziáját mélly tisztelettel venni szerentsém volt; melly által magamat, az holtigvaló 
háládatosságra ’s az Excellentiád’ parantsolatinak mindenkor híven való bétöltésére, 
egésszen lekötelezettnek esmérem. Legközelebb tehát ama’ 3 punctumokra, mellyekre 
válaszolnom törvényemmé lett, alázatos Feleletemmel udvarolni bátorkodom. Munkáim-
nak kiadását Diéta utánra halasztom: mert Excellentiádnak parantsolatja. Használni 
fog ez a’ haladék ő rájok nézve is: mert ezt az időt faragásokra és ékesgetésekre fogom 
fordítani; és egyébaránt is még egésszen letisztázva nintsenek.

A’ mi foglalatjokat illeti. A’ serieuse gondolatokban elkívántam szorgalmatosan kerűl-
ni mind azt, valami a’ dolgoknak mostani fekvéséhez képest, botránkoztató volna: vala-

27  Uo., 137. sz. levél 233, 769–770.
28  Uo., 89. sz. levél 672–673; 115. sz. levél 723–734; 116. sz. levél 736; 126. sz. levél 752; 136. sz. levél 

767–768; 174. sz. levél 830; 195. sz. levél 868. 
29  Az átírás lektorálásáért és a felmerülő kérdések tisztázásában nyújtott segítségéért köszönetet mondok 

Debreczeni Attilának.
30  Debreczeni, 1999, 89. levél (Bányai közlése alapján).
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mint a nyájasabb tárgyak körűl, még ahol a’ myrtuskoszorúért láttatom is énekelni, min-
den obscenitást és pajkosságot; úgyhogy az én Daljaimban inkább a’ Petrárka Laurá ját 
találni fel, mint sem a’ Tómisi Számkivetettnek a’ Corinnáját. De előre minek szabodom? 
Excellentiád maga méltóztassék róla ítéletet bőlts általlátása szerént hozni: az én tisz-
tem(javítás l-bőlvagy lt-ből) tsak az, hogy mindnyáját előre bémutassam; mellyet fogok is 
gész készséggel és tisztelettel tselekedni; hanem, hogy Excellentiádnak is egyszerre sokkal 
ne alkalmatlankodjam, magam is (míg egy része Excellentiádnál lejénd) a’ tőbbivel fogla-
latoskodhassam, apró Csomónként, mellyek 7–8 árkusból fognak állani, vagyis Heftweis 
udvarlok vélek Excellentiádnak, hahogy ezen Könyörgésemet applacidálni méltóztatik. 
A’ nagyobbatska Fordításokat, minthogy vélek az Eredeti nyelven Excellentiádnak széles 
tudománya esméretes, úgy gondolnám, elég lenne tsak megnevezni. Ezek pedig név sze-
rént: 1) A’ Georgicorum Libri IV. Ex Virgilii Operibus. Hanem ezt már a’ Mélt. Gróf 
Festetits György Ő Nagysága, erántam viseltető Kegyességéből magáévá tenni méltózta-
tott, és itten tsak egy alázatos Tudósításképpen bátorkodtam említeni, tudván mennyire 
interessálja Excellentiádat minden Literatúrai igyekezet. 2) L’ Aminta, Favola Boscherec-
cia, di Torq. Tassó. 3) Cantate di Piet: Metastasio. 4) L’ Achille di Sciro; La Didone ab-
bandonata; Il Rè Pastore: Tragedie del Medesimo. 5)  Le Temple de Cnide, Poeme de 
Montesquieu. 6) La Boucle de Cheveux enlevé, Heroï: Comique de Pope. 7) Die Zau-
berflőte. Opera von Schikaneder. 8) Der Frühling, von Kleist. – Ezt az utolsót a’ héten 
sajtó alá tétettem, reménylvén, hogy ennek a’ hasonlíthatatlan Versezetnek belső Érdeme 
nékem is kegyelmet nyér a’ Mélt: Grófné Ő Excellentiája előtt, kinek ezzel névnapi aláza-
tos Ajándékúl kívánok udvarolni, ide zárván mély főhajtással ’s kéztsókolással az ajánló kis 
Versetskét is, a’ mellyet a’ Horatius’ Libri IVi Oda 8vá jának követésére készítettem. Méltóz-
tassák Excellentiád és Ő Excellentiája, ezt a’ kitsiny, de a’ Kleist’ és a’ szép Tavasz’ nevéért 
betses Ajándékot kegyes szívvel elfogadni, ’s az Excellentiátok eránt való örökös tisztele-
temmel és háládatosságommal a’ magam méltatlan voltomat kipótolni. Ennek a’ kis Mun-
kának, melly tsak 7 árkusból áll, és belőle 500 Exemplárt nyomtattatok, ennek az árra, 
mondom, fundusképpen fog arra szolgálni, hogy annál könnyebben foglalatoskodhassam 
a’ Diéta’ elmúlásáig ama’ Többivel. Ennek a’ Nyomtattása semmiben sem ellenkezik azon 
3 pontokkal; minthogy még a’ Diéta előtt jóval kikerűl, a’ foglalatja világszerte esméretes, 
az Ajánló Levél pedig a’ Mélt. Grófnéhoz, Ő Excellentiájához vagyon intézve. 

Többire, a’ Méltóságos Grófné Ő Excellentiájának több számos és boldog esztendő-
ket, egész Nagyságos Grófi Házával együtt, kéztsókolva és tellyes szívből kívánván; ma-
gamat pedig az előmbe kegyelmesen szabott parantsolatok körűl foglalatoskodtatván: 
addigis Músáimat, születendő Árpádomat, és önnön magamat az Excellentiád’ Kegyel-
mébe alázatos bizodalommal rekesztem, és változhatatlan tisztelettel maradok 

Kegyelmes Uram
Excellentiádnak

alázatos hív szolgája
Csokonai Mihály  m. k.
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2.
Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferencnek31

(Debrecen, 1802. szeptember 24.)

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 2.

Nagy-Méltóságú Gróf,
Kegyelmes Uram!

Parancsolatjára Excellentziádnak kötelességemnek tartottam, hogy Poétai Munkáimat, 
mellyeknek közkézre adására Excellentziád olly nemes Lélekkel viseltetni méltóztatott, 
a’ Helybehagyás végett, Kézírásban felkűldjem. És ezt tellyesítettem is volna, ha az 
Ország Gyűlésnek, a’ melly reménységem ellen illy hosszas időre nyúlt, végét nem akar-
tam volna várni, átallván Excellentziádnak, Édes Hazánk ügyében való fontosabb fára-
dozásait, olly csekélységekkel megháborítani. Hanem, hogy a’ Diéta annyi időre terjedt, 
annál én rám nézve, a’ ki Országomban olly kis pontocska vagyok, még sokkal hátrálta-
tóbb történet adta elő magát, Czélomnak meggátolására; a’ midőn Junius 11d. Napj. 
abban a’ szomorú Veszedelemben, melly Városunknak nagy részét 2–3 óra alatt a’ lán-
gok’ prédájává tette, az én Házam is e’ szörnyű Esetnek áldozatja lett. – Úgy van, Ke-
gyelmes Uram! most az üszög és hamu között fekszik az az egyűgyű, de nékem tág és 
gazdag Hajlék, a’ mellybe kívántam a’ Világ’ lármája elől magamat, Nemzetem’ és Mú-
zsáim’ szolgálatjára külön vonni; pusztává lett az a’ kis Ország, mellyben én Király vol-
tam magam előtt, és a’ mellyben sokszor édes érzések között gondoltam „Ennyi részem 
van az 5 Világból!” ’s örömmel futottam végig egy percz alatt boldogságomnak szűk, de 
elég körűletét. Éppen a’ Rózsák nyíltak; mikor kertecskémen, az én kis Sans-Soucimon, 
a’ lobogó lángok keresztűl rohantak: szívfacsarodva kellett szemlélnem, mikor Tuscula-
numom, hol legérzékenyebb gondolatim teremtődtek, a’ füst között ropogott; mikor 
ama’ rózsa-lugas tövig égett, ’s az a’ fülemüle, melly e’ kis zöld-szálának minden éjjel 
concertet adott, őröngve repűlt el a’ bátorságosabb erdei vidékekre.

De majd el kezdem felejteni, hogy Excellentziád előtt udvarlok; ’s régi megelégedé-
semmel tele telvén, szinte tiszteletlenségbe találok esni. – Méltóztasson Excellentiád 
kegyelmesen megbocsátni parolátlanságomnak, és illy keserves Történetnek tulajdo-
nítni azt leginkább, hogy Poémáimnak felkűldésével az egész nyáron el-múlattam 
tisztelkedni. Tudom is, Kegyelmes Uram! ’s telyességgel meg vagyok győződve a’ felől, 
hogy nem csak ezt a’ késedelmet vétkűl nem fogja nékem tulajdonítani; sőt természeti 
nemes Lelkét ’s emberszerető Szívét jobban van esmérni szerentsém, mint-sem követke-
zendő Instántziámnak kegyes válaszszal lejendő elfogadásáról, vagy, ha az már lehetet-
len volna, legalább eltűréséről, legkissebben is kételkedném. –

31  Debreczeni, 1999, 115. sz. levél, a levélfogalmazvány dátuma érthetően néhány nappal korábbi: Deb-
recen, 1802. szeptember 16.
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Nagy-Méltóságú Gróf! tanúja vagyok még a’ hidegebb és indifferentebb Magya-
roknak is arról az ő meglepettetésekről, a’ millyennel az Excellentiád’ példátlan áldozat-
ját, mellyel becses Nemzetét ’s a’ Hazai Eruditiót boldogítani méltóztatott, a’ minapi 
Újságokból vették. Csak maga egy Könyvtárnak32 öszveszedése is, hát még azoknak a’ 
közkézen nem forgó Kintseknek Koronás Fejekhez illő egybegyűjtése, már az egész 
Nemzetnek tiszteletét ’s minden hazabéli Tudósoknak háládatosságát megérdemlené: 
mit tudjunk hát szólani akkor, mikor annak még ingyen való elajándékoztatását kell hal-
lanunk? el kell boríttatnunk a’ csudálkozástól, tele kell érzéssel telnünk, némán kell bá-
múlnunk és tisztelnünk a’ szokatlan Nagyságot, mint magát a’ természetet, tulajdon 
Munkáiban, és a’ ki legtöbbet tud is közűlünk kifejezni, ennyit mondhat: SZÉCSÉNYI!! 

Kevés van, Kegyelmes Uram! a’ kit Excellentiádnak ez a’ közönséges Jótéteménye na-
gyobban interesszálna, mint engemet; ahonnan, ha többen könyörögnek is Excellentiád-
nál azon Bibliotheca mellett való Hívatalért, nem sok van, a’ ki nálam abban több gyö-
nyörűséget találna, a’ kinek azt vagy szokott Occupatióji, vagy pedig mostani állapotja, 
szűkségesebbé tették volna. Ugyanis, miolta olvasni, gondolkodni, érzeni és érteni kez-
dek, ’s annál fogva a’ Tudományok köztt a’ főket a’ mellyékesektől megkülömböztetni 
kívántam: négy fontos Czélt látván magam előtt, úgymint a’ Virtust, a’ Hazafiságot, az 
Ízlést, és az Egésséget, négy fő Studiumnak a’ mivelésére szántam el magamat. – Elsőben 
láttam azt, hogy én Ember vagyok, ’s Emberek köztt lakom ebben a’ Planétában, és ennél 
fogva, magamat és őket, természeti erkőlcsi társasági tekintetekben, esmernem, tanúl-
nom illendő, sőt szűkséges; első Tudománynak vettem fel az ANTROPOLÓGIÁT szé-
les értelemben, és Póppal azt tartottam, hogy az Embernek legméltóbb tárgya az E m b e 
r. – De  látván azt is, hogy én többé sem a’ Hobbes, sem a’ Rousseau, sem a’ Montagne 
Emberei közzé élni nem mehetek; hanem egy polgári alkotmányban, még pedig, a’ miért 
az Egeknek elég hálát nem adhatok, egy illy nemes és jó Társaságban – a’ Magyarok köz-
tt – tőltöm le napjaimat: háládatlanságnak ítéltem volna Nemzetem’ sorsa eránt félváll-
rúl viseltetni, és szent törvényemmé tévén Szenekának ama’ mondását hogy patriam 
prodere nefas est, scelus contra, nolle, dum possis, illustrare, minden erőmet és időmnek 
jobb részét arra fordítottam, hogy valami csak a’ MAGYAR nevezetet, ezt a’ kevélyítő 
nevezetet illeti, mind azzal megesmérkedni, ’s jövendőben véle másokat is megesmértet-
ni, igyekezzek. – E’ végre (mert elhagyom most a’ POÉZIST és a’ szép Literatúrát, mely-
lyet Elmémnek, és a’ KERTÉSZKEDÉST ’s a’ Természet’ esméretit, mellyet Kűlső érzé-
simnek gyönyörködtetésére tanúltam és gyakorlottam) Hazám’ történetivel, a’ Magyar 
Literatúrával, régi és új Könyveinkkel, ’s Nemzetemnek mostani Csillagival, megesmér-
kedni legfőbb boldogságomnak tartottam: Hazámnak nagyobb részét, ha Townsoni sze-
mekkel nem is, de hazafiúi szívvel, béjártam: Nemzetemnek eredetét ’s régiségeit visgálni 
és világosítni törekedtem: egy szóval mindent elkövetni próbáltam, a’ mi egy fiatal ’s egy 
illy csekély tehetségű embertől, mint én vagyok, kitelhetett. Ezután is gyarapodó olvasá-
som- ’s tapasztalásomhoz képest, ezt tartom legédesebb foglalatosságomnak. Fogadom 
is, hogy, ha az Isten életemnek kedvez, és békeségünket meg tartándja, több és (a’ poétai 

32  A „v” utólag a szó fölé írva.
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mellett, históriai) fontosabb Munkáimmal is igyekszem egy illy dicső Nemzet, egy illy 
áldott Haza eránt, tiszteletemet ’s munkásságomat kimutatni. Legközelébb pedig mind 
azokat a’ Kézírásokat, ’s kivált ezen a’ részen heverő Ritkaságokat, a’ miket egy,33 vagy más 
helyen látni szerencsém volt, Excellentiádnak a’ Gyűjteményébe, minthogy azok több-
nyire jó Uraimnál ’s barátimnál vagynak, bészerezni kötelességemnek tartom.

Csak az Árpádról és Öselejinknek megtelepedésekről írandó Heroica Epopoeám is négy 
esztendők’ elforgása alatt, sok olvasásra és visgálásra adott34 nékem okot; mellyből 
Nemzetünknek eredete, régi lakóhelye, más Nemzetekkel való Atyafisága, és hajdani 
szokásai világosabb fényre jönnek. Ezeket öszveszedni, elrendelni, és historico-critica 
formában kiadni annyival interesszántabb volna, a’ mennyivel jobban és többen kezde-
nek erről a’ dologról, még Kűlfőldön is, gondolkodni, írni, ’s vetélkedni, és a’ mint tör-
ténni szokott, külömbkülömbféle – néha képtelen – Systema-faragásokra vetemedni. 
P: o: Olaus Rudbeckius, Upsaliai Professor, kezdette legelőször a’ Magyaroknak a’ Lap-
ponokkal való atyafiságát rebesgetni; mellyről idővel Sajnovits egész Könyvet írtt. Őket 
követték Pray, Schwartner, Schlőtzer, Gatterer, maga Kant, és csaknem az egész Kűlfőld. 
Újabb Systemát  vettek fel, Hell, a’ ki a’ Karéliaiaktól, Fischer és Büsching, a’ kik a’ Wogu-
lok tól, ’s még újabbat Spittler, a’ ki a’ Kalmukoktól ágaztat el bennünket. Ki nem tudja 
az idvezűltt Praynak Desericiussal, ’s az ő halála után Cetto Benedekkel való visszálkodá-
sait Nemzetünk’ eredetéről és törzsökhazájáról? Pray felette sokat tulajdonított a’ 
Deguignes’ Chinai Történéteinek; ugyanannyit Severini, és Szekér Joákim. Hát a’ hebrai-
záló, és íge-ágaztató Bél Mátyások, Otrokocsik, Sinaiak, Pázmándiak, ’s a’ t.? – Legrégibb 
Chronicussaink, t. i. a’ Béla’ Iródeákja, és Thúróczi, megelégedtek azzal, hogy bennün-
ket a’ SCYTHÁKTÓL (de ezt a’ Szót vagum nomen-nek mondja Cornides) származtat-
nak, és régi lakásunkat Dentria, Magaria ’s Bascardiába tészik. Ezek után indúl Palma és 
Katona: és ez az utolsó Úr hatalmasan vítatja a’ mi Átillával és a’ Hunnusokkal való 
vérségünket, mellyet már Schlőtzer és Gebhárdi, ’s ő utánnok mások nem csak kétséges-
sé, hanem nevetségessé is tenni erőlködnek. Az akkorbéli Krónikaíróknál egy két he-
lyecske fordúl elő csak úgy szanaszétt a’ Magyarokról; mint a’ BIZANTZIUMIAK 
közűl Constant. Porphyrogenitusnál, Leonál ’s másoknál; a’ DEÁKOK közűl Ottó 
Frisin gensisnél, Luitprandusnál, Reginonál ’s a’ t. Fordúl elő az későbbi Íróknál is, mily-
lyenek Plancarpinus, Rubruquis, Odoricus Raynaldus, Aeneas Sylvius, Piccolomini, 
Schall, és mások; a’ kik (legalább ebben a’ tekintetben) esméretlenek. Legkevésbbé es-
méretesek pedig nálunk Nestornak Orosz Krónikája, és Abulgazi Bayadur Khánnak 
Tatár, vagyis Mongol, Genealógiai Históriája. – Ezeknek és több ehez hasonló Íróknak, 
a’ kik t: i: nem egyenesen a’ Magyarokról írnak, ’s többnyire csak nagy Collectiókban 
fordúlnak elő, mint a’ Corpus Historiae Byzantinae, a’ MURATORI Scriptores Rerum 
Italicarum, a’ PISTORII Scr. Rer. Germanicar. az Orosz Krónikák  SCHLŐTZER által, 
a’ RAYNALDI Annales Eccles. a’ Histoire générale des Voyages, az Ángliai Közönséges 
Historia ’s t. e’ f. és annál fogva magános embereknek nem megszerezhetők – ezeknek, 

33  Sor fölötti betoldás.
34  Az utolsó három betű olvashatatlan betűkből ráírással javítva.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   513 2021.01.19.   15:46:21



514

mondom, a’ Magyarokat illető helyeit igen jó volna egy Csomóba szedni, hogy Tudós-
saink is jobban esmérhetnék, megszerezhetnék, belőlök dolgozhatnának; és valahára 
Nemzetünk’ eredetét, atyafiságát és régiségét – mellynek még máig is homályban való 
létele egy egész Natiónak kissebbségére szolgál – kidolgozhatnák. Én már gondolkoz-
tam róla, hogy ha környűlállásim kedveznek, egybeszedem és kiadom illy név alatt: 
Thesaurus Antiquitatum Hungaricarum; sive Collectio Scriptorum omnis Aevi, linguae, ac 
Nationis, quicunque de origine, affinitate, patria, moribus, rebusque gestis Veterum Magyaro-
rum, ad mortem Ducis Arpadi, quidpiam memoriae prodiderunt. –

Ez énnékem magamnak is felette szűkséges volna, hogy EPOPOEÁMAT ÁRPÁD-
RÓL annál helyesebben elvégezhetném. Mert az akkori Történetek, Geographia, régi-
ségek, Familiáknak, Váraknak, Városoknak eredeti, szokások, erkőltsök, vitézek, vité-
zeknek viseltt dolgaik, ’s a’ t. még egybeszedve nincsenek. Még pedig a’ Documentumok 
mind keze alatt nem találtatnak az embernek; szörnyű nehéz az illy homályos állapo-
tokban boldogúlni. Már csak ez az egy Czél is elmúlhatatlanná tészi az ARPÁD’ írójá-
nak, egy Bibliothecánál való lakást. – Kegyelmes Uram! Homérust még ma is azért 
csudálja és becsűli olly igen a’ Világ, hogy az akkori helyeket, városokat, Nemzeteket, 
Vitézeket, fegyvereket, szokásokat, charactereket etc. olly pontról pontra tudja írni és 
festeni. Ha az Ég az én sorsomnak, egésségemnek, elmémnek, úgy talál kedvezni, hogy 
Őtet – nem elérni, mert az kevély feltétel volna – csak közelebbről is követni tudnám 
ezekben: akkor egy új productumot adnék magam is édes Hazámnak a’ kezébe, a’ mely-
lyet a’ Kűlfőldieknek vádja ellen mutathatna. – Az Epopoea az egész poétai világban, 
leghosszabb, legtökélletesebb, ’s annál fogva legnehezebb Munka. Még egy Nemzet is a’ 
maga Sphaeráján illyet egynél többet nem látott. Homerus és Tassó egész életekben dol-
gozták a’ magokét, Virgil 12 esztendeig fáradozott rajta, Milton megvakúlása után sem 
szűnt meg folytatni a’ magáét, Voltér és Klopstock holtig reszelőt tartottak a’ kezekben. 
– Én is arra szántam, NagyMéltóságú Gróf ! telyes életemet, hogy ezt az Epicum Poé-
mát a’ tőlem kitelhető legnagyobb tökélletességre emeljem; még pedig, a’ mi a’ Görög és 
Római Nép’ elenyészte olta, egy Nemzettől is, az Európai Nyelvek meggyőzhetetlen 
fogyatkozása miatt ki nem telhetett, hatlábú igaz heroicumi versekben a’ Homér’ és 
Virgil’ mustrája szerént. De, valamillyen könnyű, kisded Poémákból egy nagy Könyvet 
apródonként öszverakosgatni, szint’ ollyan nehéz lévén egy illy Nagy Alkotmányt, a’ 
mellynek eleje a’ végével, vége a’ közepével, és minden része egymással telyes hármoniá-
ban tartozik lenni – öszveállítani; szükségesképpen megkívántatik az Irónak, hogy az 
Életnek gondjaitól, a’ Hívatalnak terheitől, és a’ Lelket megzavaró aggodalmaktól üres 
légyen, munkáján folyvást rajta fekhessen, és magát egészen a’ leábrázolandó Világba 
általhelyeztethesse: kivált, ha a’ felvett Matéria ollyan, hogy azon még semmi Poétai 
elme nem futtatott. Illyen pedig Árpád és a’ Magyarok’ kijövetele. – Ezen az okon, midőn 
ama’ saját Nemzete eránt legtöbbet érdemlett Richelieu, a’ híres Orleáni Leányról akart 
volna egy Epopoeát készíttetni, Chapelain úrnak esztendőnként 10000 Livra fizetést 
rendelt, mellyet XXX egész esztendők alatt ki is fizettek néki.

Az én kevéssel megelégedő Természetem, ILLYEN TZÉLLAL tett vala le minden 
hívatalról; illyen okon vontam meg itt Debretzenben, atyai kis örökségemben maga-
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mat, mellyből most a’ véletlen csapás, vagy egyűvé vagy másuvá, nem kevés szomorúsá-
gomra, kizavar; ’s akkor talám olly hívatalra kell vetemednem, a’ mellyben a’ gond, és az 
elélésről való aggódás miatt egy sírba dűl Epopoeám is a’ Magyarok’ első Vezérével. Itt 
Debretzenben a’ Reformat. Collegiumnak, és voltt Professor Sinai Úrnak a’ Bibliothe-
cájikban alkalmatos Gyűjtemény lett volna a’ Magyar Historiákra; valamint a’ Szép 
–  kivált Görög, Római és Frantzia Literatúrára: de e’ szerént e’ mellől is már el kell 
maradnom, ’s talán! valamellyik – a’ Pastoralis vagy Idylliumos és Lyricus Poétáknak 
ugyan kedvező, de az Epicusoknak sikeretlen, falu vagy mezőváros, ahol egy Pfarreri 
Könyvpóltzon kivűl alig találni egyebet – talán, mondom, egy illyen czélom ellen való 
hely fog ezután mutatni nyugvószállást. Mert azt már lehetetlennek látom, hogy vagy 
házamat pusztán ne hagyjam, vagy kifeselhetetlen adósságba ne verjem magamat. 
Minde nik szomorú – valóban igen szomorú dolog, és ollyan, a’ mi a’ csendességet meg-
háborítja, a’ szabad elmét nyűgbe hányja, és a’ Parnasszusi boldog álmodozásból a’ lelket 
fellármázza! – Egyedűl csak Excellentiád tehet engem vissza az én Elementumomba; és 
ha azt, az én csekély talentomim nem érdemlik, nyomjon többet nálok az Excellentiád’ 
Nemes szívében az én szomorú sorsomnak meggondolása, ’s a’ csupa – Könyörűletesség …

De, Kegyelmes Gróf! nem kívánok ollyan indiscretus lenni, hogy vagy panaszol-
kodásommal alkalmatlankodjam, vagy csupa szánakozásból és valamelly szolgálattétel 
nélkűl esenkedjem egy ollyan Hívatalért, melly az egész Nemzetre tzéloz. Ha Excellen-
tiád erántam szánakozással viseltetni méltóztatik, áldják meg az Egek érette, és az én 
háládatosságom kísérje holtomig Excellentiádat; de ez nem elég, – én a’ Nemzetnek egy 
új szolgálatjára kötöm le azon-felyűl magamat. Tudnillik, látván hogy az egész Hazában 
sem a’ Királyi Académiákban, sem más privata Oskolákban a’ Nemzeti35 Poézist aesthe-
tice és erudite nem tanítják, hanem a’ mit az úgy nevezett Humaniorákban felőle a’ még 
készűletlen Gyermekeknek egy-két szóval mondanak, az is csak a’ Vers-tsinálásnak kűlső 
mechanizmusára tartozik, és a’ Nationalis Poésisnak belső természetét ’s annak felséges 
czélját egy kevésnyire sem érdekli: arra is ráhatároztam magamat, hogy az Académia béli 
Ifjúságnak a’ NATIONALIS POÉZISRÓL mindennapi LETZKÉKET INGYEN ad-
jak. – Más Nemzeteknél ezt a’ világért is el nem múlatják; és ez az egyik hathatós oka és 
eszköze az ő Nyelvek’ bővűlésének, erős és ékes voltának, ’s az ő aesthezisi ízléssel írott 
annyi derék Könyveiknek. – Mert a’ Poézist igazság szerént nem csak azoknak kellene 
tanúlni, a’ kik jövendőben Versírói koszorúra vágyakoznak, vagy a’ kik éppen Poéták-
nak születtek, hanem mind azoknak, valakik a’ szép Stylusnak, csínos gondolkodásnak, 
érzékenyító előadásnak jövendőben akár a’ könyvírásban, akár az élő beszédben hasznát 
akarják venni. Tudvavaló dolog, hogy minden Nemzetek’ Nyelve és Eruditiója a’ Poézi-
son kezdődött; azt követte a’ Literatúra; a’ Literatúrát a’ Históriai ’s azzal atyafiságos 
esméretek; ’s úgy lépett osztán a’ Nemzet lassanként, lépcsőnként, a’ solida Tudomá-
nyokra. – Egy fél-faragású Nyelvben, törnünk, rontanunk, építnünk, újitanunk kell: 
újítni csak a’ Poéta ’s a’ poétai mérészséghez szoktatott Lélek mér, és csak az illyennek 
tudják azt legjobban megbocsátani, ők alkalmatosok azt a’ kedveltető szín alatt elcsúsz-

35  A szó utólag beszúrva a sor fölé.
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tatni, bévétetni. Még a’ Közönséges dolgok’ folytatásában is nagy haszna volna az Aesthe-
ticai Magyar Stylusnak, gondolkozásnak, előadásnak: mert a’ mi Politikai-igazgatásunk 
Parlamentomosan mégyen, a’ Dietán szintúgy mint a’ Congregatiókon; sőt a’ hívatalbéli 
Irásokban is módivá kezd lenni a’ Frantziás Numerus, és únatni kezdi a’ külömben is 
Gothicus szabású Cantzley-stylust. – Én ezt a’ nevezett Terhet kész szívvel magamra vál-
lalom; és szolgálatomnak egyéb jutalmát nem kívánok, csak azt, hogy szolgálhatok, ’s 
Nyelvünknek, Literaturánknak, és a’ Hazának hasznot tehetek.

Egyedűl csak egy Nehézséget látok előttem, egy nagy nehézséget – és ez a’ – VAL-
LÁS! De Excellentiádnak, a’ ki a’ Közjóban, mind a’ politikai, mind a’ tudománybéli dol-
gokra nézve, annyi fáradozást és annyi áldozatot tett, nem lenne é olly hathatós a’ Közben-
vetése, hogy ezt a’ csekély külömbséget mások előtt tűrhetővé tehetné? Csekélynek mondám 
a’ Vallásbéli külömbséget: igenis! csekély az ebben a’ tekintetben. Mert a’ Poézisi és Litera-
túrai foglalatosság olly indifferens a’ Religióra nézve, ’s olly ártatlan a’ maga principiumi-
ban, hogy az senkinek Lelkiesméretiben gáncsoskodni nem akar. Szelí dek az Aóniai Mú-
zsák, ’s egyaránt ölelik meg a’ Jehova’ imádóját SALAMONBAN, a’ Zeuszét HOMÉRBAN 
és HORATZIUSBAN; egyforma anyai csókot vetnek a’ Ca tho licus METASTASIORA, 
az Evangelicus WIELANDRA, az Episcopalis DRYDEN RE, ’s a’ Puritanus THOMSON-
RA; hasonló szép szemekkel nézik a’ Reformatus HALLERT, a’ Naturalista ROUSSEAUT, 
a Musulman HAFIZT vagy ABU’L’OLÁT. – Közelebbről szólván pedig, nem vígasztalás 
lenne é a’ Magyar Reformátusoknak, kik a’ Királyi Académiákat jobbágyi hív bizodalom-
mal gyakorolják ’s ezelőtt kevéssel még előmentekért királyi jutalmat is nyertek, ha látnák 
hogy a’ Tudománybéli igazgatás is az ő Tanításokhoz valamelly kevés bizodalmat mutatni 
méltóztatik? nem hallgattatná é el a’ Ref. Statusoknak azt a’ titkos panaszát hogy az Orszá-
gos Fundátzión épűlt Universitásban az ő Sorsosaik közűl egy sem nyerhetett Tanítói-szé-
ket, ha legalább egy Professort Reformátust láthatnának? Én nem vagyok Politicus: de ezt 
az ő ellenvetésekre nem alkalmatlan politikai-fogásnak gondolnám. – Mind ezeket pedig 
távol légyen hogy Excel lentiádnak fejtegetném fel illy hosszason, a’ ki mind a’ Tudomá-
nyok becsét és természetét, mind azoknak nálunk való állapotját, mind a’ politica Maxi-
mákat tökélletesen esméri; én csak saját érzésimet ’s gondolatimat kívánom Excellentiád-
dal közleni: és ennek a’ bátorságnak oka az én bizodalmam, bizodalmam’ oka pedig az 
Excellentiád Nemes és leereszkedni nem sajnáló Természete, mellyel csak a’ valóságos Na-
gyok bírhatnak. – Excellentiád megnyerte Ő Felségének a’ Hazai Tudo mányokra nézve is 
a’ bizo dalmát, a’ Literaria Igazgató hatalomnak tiszteletét, az egész Nemzetnek háládatos-
ságát; Excellentiád a’ Magyar Tanúlságoknak leghathatósbb Gyarapítója, a’ szép Literatú-
rának szíves Pártfogója; Excellentiád én tőlem a’ Polliói nevezetet kegyelmesen elfogad-
ni méltóztatott: illy sok tekintetekből, megszűnök tehát Excellentiádnak hosszas kéréssel 
alkalmatlankodni, és egyedűl Atyai ’s Patrónusi kegyes szívére és szokott bölts bélátására 
bízom, azokba ajánlom, magamat, sorsomat, szándékomat. –

Tudom ugyan, hogy Excellentiád’ Udvara tele vagyon a’ legválogatottabb, ’s egyszers-
mind már sok érdemeket tett Személyekkel, ’s ollyanokkal, a’ kikhez képest én egy vagyok 
a’ legcsekélyebb emberek közzűl: ennél fogva, távol legyen, hogy ismét abba az indiscre-
tióba essem, hogy magamat más derekabb Subjectumok’ elébe toljam, és a’ Custosi első ran-
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gért zsaroljak; megelégszem én – nemcsak, hanem boldognak tartom magamat, ha Can-
cellista fővel szolgálhatok és lakhatom is a’ mellett a’ dicső Gyűjtemény mellett, a’ melly én 
reám nézve Potosi, Bengala, Eldorado. Talán nem lesz alatsonyságára annak a’ Hívatalnak, 
ha egy hajdani Literaturae Professor állítódik abba bele, a’ ki most36 is csak azért kívánt 
privatizálni, hogy a’ mint Octaviában vagyon, liber animus sibi semper vacet, studia reco-
lenti sua. Sem a’ Nagyravágyás, sem a’ pénz szerelme nem izgat erre a’ hívatalra; egyedűl 
Hazám’ szerelme ’s a’ tudományra való vágyakozás az, a’ mi engem könyörögtet: mellyet 
ha megnyerek, nyúgodtt Lélekkel fogom érzeni és énekelni Horátziussal, hogy, ha Urasá-
gom nints is; at fides et ingenii benigna vena est, nihil Deos ultra lacesso, nec potentem ami-
cum largiora flagito, satis beatusque. Örömmel szentelem fel mind lantomat, mind hérósi 
trombitámat, Nemzetem mellett, Excellentiádnak, ’s az Excellentiád’ Méltóságos Házá-
nak, és avagy csak azért is jobban igyekszem Horátz’ vagy Virgil’ nyomába sietni, hogy az 
én POLLIÓM előtt való Zengedezésre méltatlan ne légyek. Minékünk, szegény Magya-
roknak, sem Pericles Archonunk, sem Augustus Tsászárunk, sem X. Leo Pápánk, sem 
XIV. Lajos Királyunk nintsen: Excellentiád az, a’ Kiből nálunk ez akármellyik kitelhetik; 
kitelhetik, hogy ebben a’ Catholicus Statusban, nékem Reformatusnak, az légyen Excel-
lentiád, a’ mi a’ Reformata Ángliában volt a’ Catholicus Popenak Lord Bolingbrocke –

De szinte Orátiót láttatom írni az Instántzia helyett, és a’ Levél színe alatt Panegyri-
cust: akármi légyen ez, bérekesztem, noha a’ tele töltt szívnek bajos magát röviden kiad-
ni, bérekesztem Könyörgésemnek alázatos megújjításával, instálván a’ legnagyobb tisz-
telettel Excellentiádat, méltóztasson Kegyes Resolutziójával megéleszteni. Én, ha úgy 
tetszik Excellentziádnak parantsolni véllem, kötelességemnek tartándom személyes 
udvarlásomat is megtenni. – Addigis mélly főhajtásommal nyújtom bé KLEISTNAK 
az általam kijött Fordítását, mellyet Excellentziádnak és a’ N. Mélt. Grófné Ő Excájá-
nak udvarlásokra már Pestre szállítottam, és az Excellentiád’ parantsolatjára készített 
kurtább Ajánló-Levelet, mellyet ide zárok: méltóztassa mind a’ kettőt37 úgy venni Excel-
lentiád, mint annak a’ mélly tiszteletnek csekély, de bizonyos Zálogát, a’ mellyel holtig 
maradok
Nagy Méltóságú Gróf!
Excellentiádnak

Debretzenb. Szept. 24d. N. 1802.
legkissebb szolgája és 

hív tisztelője
Csokonai Vitéz Mihály m. k.

36  A kéziratban elírásként: „most most”.
37  Csokonai kurtább ajánlólevélként említi a Nagy Lélek című verset (A’ N. Mélt. Gróf Szécsényi Ferentz 

Ő Execell.ja’ Nemzeti Könyvtárjára, melly hozzám Kúltsár Úr által érkezett), minthogy januárban írt egy 
hosszú ajánlást művei tervezett kiadásához, de Széchényi ezt nem fogadta el, és azt kérte, írjon rövideb-
bet helyette. Ezt küldte el tehát a Kleist-fordítással együtt, amelyet a grófnénak ajánlott. Vö. Debreczeni, 
1999, 84, 88. sz. levelek és jegyzeteik, 662–663, 670. 
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Melléklet:
AJÁNLÁS

Nagy Lélek! Te, a’ ki fényt hintesz
 A’ homálynak rejtekibe, 
’S életadó szemekkel intesz
 A’ Nemlétel’ bús vőlgyibe,

Te, a’ kinek sokan esmérjük
Magunk között jótétedet, –
Hogy kívánhat’d, hogy ne dítsérjük
 Vagy a’ Napot, vagy Tégedet?

Én ugyan, ki Nemes hagyásod’
 Szent törvényemnek esmerem,
Név szerént a’ Te Pártfogásod’
 Előbeszéllni nem merem:

De e’ violák kilehellik,
 Ki e’ törpe versek magok,
Hogy a’ Te Fényedtől díszellik
 Új életek, színek, szagok.

Képed rajtok lefestve látszik
 Hálá-könnyem’ cseppjeiben,
Mint midőn sok apró Nap játszik
 A’ harmatok’ friss gyöngyiben. –

Nézd! Nézd! ama’ kisded Pacsirta
 Hogy’ kél fel a’ göröngy alól.
Eddig szárnyát, nyelvét nem bírta;
 Most már repűl, ’s vídúlva szól,

Most már maga alatt szemléli
 A’ főldnek irígy férgeit:
’S a’ Napnak örömmel beszélli
 Eláradott jótéteit,

Súgáridnak a’ jobb Világban
 Önnön magát áldozza fel,
’S eltűnvén a’ kék magasságban
 Érzéssé ’s hanggá olvad el…
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Menj, kis Madár! Menj, hogy szíhassad
 A’ felsőbb abroncsok’ hevét,
Csakhogy vígyázz, és elhallgassad
 A’ Gróf SZÉCSÉNYI’ Nagy Nevét. –

3.
Csokonai Vitéz Mihály levele Széchényi Ferencnének38

(Debrecen, 1802. szeptember 25.)

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 3.

Debretzenb. Szept. 25d. 1802.

Méltóságos Grófné,
Kegyelmes Asszonyom!

A’ millyen nagy, és reám nézve érdemletlen szerentsémnek tartottam,39 Excellentiádnak 
erántam mutatott Kegyes Grátziáját: szint’ ollyan szomorúan kellett érzenem azokat a’ 
szerentsétlenségeket, a’ mellyek miatt mind eddig az én Magyar Kleistomat (mellyből 
most már mind Excellentiádnak, mind a’ N: Mélt. Grófnak Ő Excellentiájának a’ szá-
mára, szállítottam Pestre) Excellentiádnak lábai’ elejébe nem terjeszthettem.

Mikor a’ nyomtattatásnak elvégzése után, Komáromból Pestre lejöttem; már akkor 
ottan Excellentiádnak udvarlanom nem lehetett, mind az Excellentiátok eltávozása miatt, 
mind egyébaránt a’ miatt is hogy önnön elgyengűlésem miatt haza felé kellett sietnem. 
– Egésségem ugyan, hálá az Istennek, a’ NagyVáradi Majalis Cura által nagyobb részént 
megjött: de a’ mint onnan haza érkeztem, újabb csapás ért, melly alatt most is nyögök. 
Ugyanis, Junius 11dikén, a’ szörnyű tűzi Veszedelem Városunknak neki esvén, annak 
nagy részét a’ Collegiummal, NagyTemplommal, tornyokkal, és más közönséges épűle-
tekkel együtt 2–3 óra alatt üszöggé és hamuvá tette: azok között az én házam is a’ pusz-
tító lángoknak prédájává lett, mellyékes épűleteimmel és kertetskémmel együtt. – Azolta 
annak, annyira mennyire tőlem telhetik, megújjításában foglalatoskodtam. De megval-
lom, Kegyelmes Asszonyom! hogy lassan boldogúlhatok.

Ezen az okon, jollehet holtig való privatus életre, és csendes magánosságra szántam 
volt Munkáim’ kedvéért magamat: most már kéntelen vagyok Hívatalba lépni. Hanem, 
hogy az mégis ollyan ne találna lenni, a’ mi feltett Planumomtól elszakasztana, és Ne-
mes Nemzetem’ hasznára készítendő Irásaimtól az időt elvonná: legjobban óhajtanék a’ 
Grófnak Ő Excellentiájának Pesti Bibliothecája mellé szolgálatba állani; minthogy ott 

38  Debreczeni, 1999, 116. levél, a levélfogalmazvány dátuma: Debrecen, 1802. szeptember 18.
39  szerentsémnek <tartot> tartottam
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egyszersmind elegendő ürességem is lenne, a’ szűkséges Könyveket is czéljaimra nézve 
megtalálhatnám. Én ugyan tegnap írtam egy alázatos Könyörgő-Levelet Ő Excellentiá-
jának: de tudván azt, hogy az Excellentiád kegyelmes Közbenjárása minden másokénál 
hathatósabb lészen; bátorkodom, Kegyelmes Grófné! Excellentiádat kézcsókolással az 
eránt meginstálni.

Bizonyommal mondom, hogy soha Excellentiátoknak effélével nem kívántam volna 
alkalmatlankodni, ha a’ szomorú szükség most nem kénszerítene. – Tellyes megelége-
déssel laktam én egyűgyű kis Örökségemben; semmi Vágyásom egyéb nem volt, hanem 
hogy Poétai Munkáimat minél hamarább világra adhassam, hogy ezt a’ gondomat leté-
vén, azután nagyobb és fontosabb Irásimon, távol a’ lármától, távol a’ világtól, szabadon 
dolgozhassam. – Jóllehet én a’ Természetnek fija, barátja, és tisztelője vagyok, jóllehet 
egy fakadó forrást, egy árnyékos fát, egy andalító kertet vagy erdőt most is, nem csak a’ 
versemben, hanem a’ szívemben is, felette betsűlök: mégis a’ falusi, vagy mezővárosi 
életet kerűlnöm kell, szűkségessé tévén a’ nagy városban való lakást énnékem, a’ Biblio-
theca, a’ Tudósokkal való társalkodás, és a’ Nemzeti Történetekről való régi Plánumom. 
Ha itt Debretzenben volna afféle magánosan dolgozó embernek való üres Hívatal: még 
akkor is megtartóztatna eme’ Kérésemtől az Excellentiátok eránt való mélly tiszteletem, 
és Reverentiám.

De most Nagyvárosi Conditiot nem esmérvén alkalmatosabbat: bátorkodom töre-
delmes Instántziámat Excellentiád előtt megujjítani, ’s mélly főhajtással esedezni, mél-
tóztassa ügyemet Ő Excellentiája előtt egy két kegyes szavával elősegélleni. – Az első 
vagy Custósi Hívatalt, távol légyen, hogy kérni bátorkodjam; tudván, melly sok alkal-
matos, derék, és magokat meritáltt Személyek vagynak Excellentiátok udvarában: bol-
dog és megelégedett lészek én, ha tsak a’ második, azaz a’ Cancellistai hívatalt Ő Excel-
lentiájától megnyerhetem is.

Ösztön lesz az nékem, mind arra, hogy Nemzetemnek nagyobb buzgósággal szol-
gáljak, mind különössen arra, hogy Excellentiátoknak Haza-szerte tiszteltt Nagy Neve-
ket én is egyűgyű Músámmal temjéneztetni holtig meg ne szűnjek. Addigis, magamat, 
Múzsámat, és egész sorsomat Excellentiádnak természeti Kegyességébe ajánlván, telyes 
bizodalommal és alázatos kézcsókolással maradok
Nagy-Méltóságú Grófné!
Excellentziádnak

hív tisztelő szolgája
Csokonai Mihály m. k.
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4.
Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferencnek40

Debrecen, 1802. december 19.

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 4.

Nagy Méltóságú Gróf,
Kegyelmes Uram!

Jobban meg vagyok lepve Excellentziádnak példátlan Nagylelkűségével, mint sem 
elára dott indúlatimnak kifejtésére elég és illendő szavakat találhatnék. Egy olly ne-
mes Szív, mint az Excellentziádé, érti és érzi a’ mesterkézetlen Szívnek néma Ékesen-
szóllását. – – E’ pausa-jelek tegyék ki tehát magok mind azt; valamit talám más, ná-
lam meglehet udvarisabb de nem érzékenyebb ember, a’ kifárasztott Rhetoricával 
kívánt volna kierőlködni.

A’ Könyvtárháznak Catalogusát még ugyan Kultsár Úr le nem kűldhette. Remény-
lem, a’ Vízkereszti Debretzeni Vásárra lejövő Pestiek által, vehetem. Addigis örűlök, 
hogy e’ csekély Lyrica Compositióm által kijelenthetem e’ rám nézve legnagyobb Kin-
csért való háládatosságomat.41

Vajha előbb tehettem volna azt! És bárcsak a’ Posta inkább másban hibázott volna! 
– A’ múltt postanapon, t. i. Xbr. 16d. napj. volt szerencsém venni Excellentziádtól az én 
boldogságom’ Diplomáját: holott Kúltsár Úrnak e’ felől írott Levelét ddo 8 Xbris még 
az előtt való postanapon, t. i. 13d. X[decem]berb[en] kezemhez jött. Hárítsa el rólam az 
Excellentziád’ gyanúját az, hogy ezenn az első postanapon mindjárt siettem tenni köte-
lességemet.

Decembernek 8d. napján kűldöttem fel az Újságban egy Odét, mellyre az Excel-
lentziátok’ szerentsés jubiléuma adott alkalmatosságot, matériát, indúlatot.42 

Az Isten boldogítsa Excellentziádat nemes Feltételeiben, és tartsa meg fontos Életét! 
édes Nemzetünknek Géniussa pedig koszorúzza meg oltárait az Excellentziád’ Nagy 
Nevének, melly halhatatlan, szinte mint az az én tiszteletem, 43 a’ mellyel maradok
Excellentziádnak
Debretzenb. 19d. Xbr. 1802

alázatos hív szolgája
Csokonai Vitéz Mihály m k.

40  Debreczeni, 1999, 126. levél (Toldy Ferenc közlése).
41  A Széchényi Bibliothecájára írott versre utal: A Nagyméltóságú Gróf Széchényi Ferenc Ő Excellentiája 

Nemzeti Könyvtárjára, melly hozzám Kúltsár Úr által érkezett. Elküldött kézirata ilyen címmel maradt 
fenn: HÁLÁ-ÉNEK, Nagy Méltóságú Gróf SZÉCHÉNYI FERENCZ etc. Ő Excellentziájához, a’ Nem-
zeti Könyvház Lajistromának küldetéséért. (OSZK K. Fol. Hung. 333.) Debreczeni, 1999, 752.

42  Toldy kiadásában a mondat vége: … matériát, indúlatot: sajnálom, hogy ennyire késtek még vele.
43  Toldy kiadásában: „melly ollyan halhatatlan, mint az az én tiszteletem”.
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5.
Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferencnek44

(Debrecen, 1803. január 19.)

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 5.

Debretzenb. Jan. 19d. 1803.

Nagy-Méltóságú Gróf,
Kegyelmes Uram!

Tellyes tisztelettel ’s háládatossággal volt szerencsém tegnapi napon venni, Kultsár Úr 
által, Excellentziádnak Könyvtárházát; mellyben kimutatott kegyes Grátziáját Excel-
lentziádnak, még Xbr. 16d. napján postára tett alázatos Levelemben megköszönni el 
nem múlattam. Említett Levelemről azért szóllok itten is, hogy, mivel azon Postán 
Kultsár Úrhoz kűldött Válaszom, a’ mint gyanítom, eltévelyedett, félek, hogy az Excel-
lentziádhoz írott Háláló-levelem is a’ belé zártt Ódával, arra a’ bosszús sorsra talált jutni.

A’ rövid időhöz képest is nagy részét keresztűl néztem a’ Tudós Lajistromnak, és úgy 
vettem észre, hogy a’ Debretzenben és ezen a’ Környéken kijött, de már ritkúló félben 
lévő Magyar és Magyarországi Könyvek közűl sok nem kerűlhetett a’ Dunán túl eső 
Tájékokra. Példáúl említem Apáczai Csere Jánosnak a’ XVII Század’ közepén kiadott 
Encyclopaediáját, melly avagy csak azért is emlékezetre méltó, hogy ő minden technicus 
terminusokat magyarúl tészen ki a’ Tudományokon keresztűl. – Különössen, a’ Deb-
retzeniek által kiadott Görög és Deák Classicus Auctorok’ Editióji (nálunk a’ Régi Lite-
raturának régtől fogva nagy lévén a’ divatja) jóllehet számosak, mégis elő nem fordúl-
nak. Négy nevezetes embereink dolgoztak azoknak kiadásán Debretzenb. 1) Maróthi 
György Professor, a’ ki valamint az Astronomiának, Arithmeticának és Musicának, úgy 
a’ Görög és Deák Literaturának is, első Státora volt Ref. Collegiumunkban. 2) Szilágyi 
Sámuel Professor és Superintendens, ki Henriássáról és II Jósef Cs. barátságáról esméretes. 
3) Sinai Miklós Professor Úr, ’s az ő Successora 4) Budai Ésaiás Úr, mostani Professora 
a’ Közönséges és Nemzeti Historiáknak ’s a’ Görög és Deák Literaturának, a’ kitől már 
nálunk édáltatott Cicero de Oratore, Terentius, Julius Caesar, Livius etc. – Ezt a’ Jegy-
zésemet azért merészlem Excellentziádnak feltenni, hogy, ha egyűgyű, de a’ Nemzeti 
Tudományok mellett mindenkor buzgó, szolgálatommal parantsolni méltóztatik, az 
ezen a’ Környéken találtatható, magyar nyelven, vagy Magyaroktól írott Könyveket Ex-
cellentziád’ számára öszveszedni szerentsémnek tartom.

Így a’ MUSEUM’ számára alázatossan bátorkodom Néhai Dr. Főldi Jánosnak, a’ 
Természeti Historiára 15 eszt. alatt öszveszedett Gyűjteményjeit recommendálni. Az ő 
tzélját és szándékát bőven méltóztatik esmérni Excellentziád az ő Fűvész Tudományról 

44  Debreczeni, 1999, 126. levél (Toldy Ferenc közlése).
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kiadott Kritika és Rajzolat nevű Prodromusából. Tehát röviden szólván, ő azt akarta, 
hogy a’ Természeti Históriának mind a’ 3 Országát magyar nyelven kiadja, még pedig a’ 
Linné’ Systemája szerént. Ki is jött az Állatoké: de, fájdalom! éppen a’ melly Hónapban 
az világot látott, abban kőltözött el a’ szorgalmatos Túdós. A’ Botanicára is, valamint a’ 
Mineralógiára, már öszveszedett ő minden Materiálékat; úgyhogy azok csak a’ rendbe 
szedő és elrakó Kezeket várják. – Egy Európai Nemzet sem ditsekedhetik azzal még, hogy 
őnéki tiszta, világos, okos, és Systematica Nomenclatióval bíró Natur. Históriája volna. 
Homály, zűrzavar és egész Chaos uralkodik a’ Németben szintúgy, mint a’ Frantziában, 
Olaszban. A’ Magyar mutathatott volna ebben a’ fontos Pontban első Remeket, ha a’ Ha-
lál tőlünk nem irígylette volna Főldiben ezt a’ Szerentsénket. – Én az említett Túdóssal 
6  esztendeig voltam szoross barátságban; esmérem Studiumit, esmérem Kézírásait. Ha 
méltóztatik Excellentziád parantsolni, az Özvegytől megalkuszom azokat. – – Hasonló-
képpen nevezetes Diplomatica Collectio (és többnyire Originalis) vagyon itt Prokátor 
Nagy Gábor Úrnál, melly mintegy XX Tómusból áll, kissebb-nagyobb Foliánsban.

De most többeknek előszámlálásával nem kívánom Excellentziádat terhelni: ha 
effélékről parantsolatot vészek, akkor kötelességemmé válik az, a’ mitől most tartok, 
netalám alkalmatlanságra légyek.

Addigis van betsűletem Excellentziádnak a’ Magyar Kleisttal udvarolni; mellyhez 
ragasztom egy csekély és futó Munkámat, melly csak Completatióra való.

Örökös tiszteletem mellett, magamat újra az Excellentziád’ nagylelkű Indúlatiba 
ajánlom, és maradok
Nagy Méltóságú Gróf !
Excellentziádnak

lekötelezett alázatos szolgája
Csokonai V. Mihály m. k.

Az 1803. január 19-én Széchényi Ferencnének írott levél melléklete:

ÓDA: A’ SZÉLHEZ

Mit hízelkedel, óh lengeteg, óh tsalárd
Elmék’ ingadozó béllyege, Esti szél?
 Hát füstfogta Hazámnak
 Nem borzasztanak üszögjei?

Víg hangot hazudó Posta! mit únszolod
Pernyébenn heverő Lantomat? A’ katzaj
 Bosszantó gyönyörűség
 A’ boldogtalanok között.
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Zengj a’ kis-Balaton’ partja körűl hol a’ (*)
Természetnek örök Szűze, ’s45 az emberi
 Mesterség (ez a’ Hérós)
 Egy tükörbe katsonganak.

Csattogjál aranyos szárnyal enyészeten, 
’S hagyj engem szabadonn Dácia’ pallagánn
 Elnémúlva zokognom
 A’ nád-lepte fedél alatt.

(*) Kis-Balaton, a’ Fertő Tava, melly alább Nizidernek neveztetik; minthogy a’ Fertő név nem igen aestheti-
cus nevezet. Ennek partja mellyékét a’ Természet kiessé, a’ Mesterség pompássá tette.

Hát a’ Nyár’ elején nem te valál, ki a’
Szikrából eredett lángokat egy szegény
 Özvegynek fedeléről (*)
 Szórád vad hahoták között?

Látám a’ lakosok’ jajjait a’ setét
Füstnek gombojagin Mennybe tolongani
 A’ Mindent-tehetőnek
 Zsámolyszékihez, a’ Kinek (**)

Kor-kímélltte falán bús diadalmadat
Tapsoltad. Szomorú dűledezési köztt
 Most a’ Gyász, ’s a’ halálos
 Csendesség’ fija zsibbadoz.

Szent tömjénit eloltá az Imádkozás,
’S a’ Zsoltárok’ erőss Séraphi zengzete
 Megnémúlt. Igaz írjét
 Vallásába’ se lelheti

(*)  A’ Junius 14d. Napján történtt Nagy Égés Debreczenben kezdődött egy szegény Özvegy Asszony’ há-
zán.

(**)  A’ mostani Tűzben megégett Nagy Templomnak historiája el vész a’ Városnak, sőt Nemzetűnknek tör-
ténet-Könyveiben. Jeles peldája vólt ez a’ Gotthica épités modjának. A’ XVIId. Században 64 esztendeig 
állott az égés után puszta kőfalakkal.

45  A másoló s.-nek írta, de ezt, mivel zavaró, emendáltuk a szokásos alakra, itt és a továbbiakban külön jel-
zés nélkül.
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Mostann a’ nyomorúlt. Csak zokog, és saját
Házának hamuját hinti fejére már.
 Óh, óh mégis örömre
 Ingerlesz, te kaczérozó?

Hogy? hogy’ tudjon ezüst hangokat ’s innepi
Vig dalt adni nekem Calliopé, mikor
 Vulcán az Hélikonnak (*)
 Szent berkét tövig égeté?

Nem lát’d hogy kesereg? nyögve hogy öntözi
Elsírtt csillaginak könnyivel a’ babért?
 Nem lát’d sárba keverve
 Pernyés köntösinek havát?

Hát én, a’ ki, (miként a’ Capitolium’ (**)
Tőszomszédja Ovid) hasztalan éltetém
 Itt a’ Mennyeieknek
 Környékén bizodalmamat,

(*)  A’ régi Népes Ref. Collégium is össze égett.
(**)  Az én lakozásom is mellette volt az említett Nagy Templomnak, és Collégiumnak; mint a’ számkivetett 

Ovidiusé a’ Capitoliumnak. Vid. Trist. Lib. I. Eleg. 3.

Felvídúlhatok é? Lám oda Tíburom,
Hol víg gondolatim szárnyra repűltenek;
 És a’ rózsa-Lugasnak (*)
 A’ mellyben Philoméla ’s én

Egymást váltva üténk Pindusi dallokat, 
Nints árnyéka tovább. Hagyj nekem esti szél!
 Hagyj békét: ’s pieri Lantom’
 Törd ízekre … De mit, de mit

Hallok még is amott? Innepi lárma-szót
És SZÉCHÉNYI nevet hallok a’ Heszperus’
 Bíbor pitvara mellől:
 Haj! még is tsak örűlni kell.
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Még is kell örömöt tudni! nem állhatok
Ellent szívem erős duzzadozásinak:
 Lantot, Pieri, lantot! (**)
 Száz víg hang veri nyúgotot.

(*) A’ rózsa-Lugas és a’ benne lévő Fülemüle nem költeményes képzelődések; hanem valóság, és természet 
után való festések.

(**) Pieri: az az Músa. Horátius után.

Menyegzőt mutató Innepi lárma é?
Vagy más bóldog öröm’ zengedezése az?
 Jertek, Gángesi Szellők, (*)
 Mellyek Veszta’ ölének értt

Almáit gyönyörűn lengetitek puha
Szárnyakkal, vigyetek, jertek, emeljetek
 Túl a’ fellegeken, túl!
 Már, már szárnyra emelkedem.

Látom tornyosodó Szent hegyedet, Buda!
Hol Corvín ragyogott, ’s hajdani Nemzetem,
 Látom már Nizidernek
 Csendes tükribe képemet.

Itt minden halait Czenkre sietteti
Thétis, túl az öreg Pán teli tulkait
 A’ Kastélyba be-hajtja,
 És Céres maga tölti meg

(*) Gángesi: az az Napkeleti szellők. – Vesta a’ főldet és természetet képezi. –

A’ Bőség’ szaruját. Sopronyi halmain
Tombol Liber Atyánk, ’s víg adományival
 Kínálgatja az Ikvát.
 Ikvának szeme ég, ragyog.

Ím, ím a’ koszorús Pásztorok, és velek
A’ szomszéd ligetek’ Hölgyei (óh kegyes 
 Látás) dalra fakadnak: 
 Haj! hogy zeng az egész Vidék.

„Jóltévő Osíris! élet adó Atyánk!
Isis! nyájas Anyánk! éljetek! éljetek!
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 És’ a’ bóldog Arany Kort,
 Oh, kezdjétek elől megint!”

Igy éneklenek ők. – Vénusz-Uránia (*),
A’ bóldog szeretet’ kellemes Asszonya, 
 Szennyetlen viseletben
 Hoz két égi Szövétneket

(*) A’ Czenki Verselő Nép után megjelenik az Urániai vagy is az Égi Vénus, ki a’ Lelkek tiszta szeretetének 
Isten-Asszonya; valamint az Amathusi Vénus a’ Nembéli de vétek nélkül való Szerelemé. Páfusban vólt 
Temploma a’ buja, és fajtalan Szerelmek Asszonyának.

’S ím’ a’ főldmívelő Keszthelyi Indigesz’ (*)
Húgával jön az én Calliopém kegyes
 Dísze ’s gyámola; szívén
 Hogy csillognak az Érdemek!

„Hószínű Szeretők, már huszonöt tavasz’
Rózsáját kötözém rátok. Az égi tüz –
 A’ vidám, a’ hibátlan –
 Lángolt bennetek, Édesim!

Fél Századra fogom nyujtani lánczotok’
Hív Lelkek, Nemesek; majd unokáitok
 Fogják Ősz korotokbann
 Számosbítni ez Innepet.”

Ezt mondá az Egek’ tiszta lakója, ’s ím
Szép Testvére – a’ma rózstekintetű – 
 A’ szellős Amathusról
 Hattyujinn ide jön, ’s felel:

(*)  A’ melly Héros a’ maga Tartományának jóltévője vólt azt annak a’ földnek Indiges Istenévé tette a’ hálá-
datos Nép: mint Osirist, Éneást, s. a. t.

„Igy fényjék ezután a’ Ti LAJOStokon
’S BATTHIÁNYN Amathus’ ró’sakötése majd:
 És néktek Liliomszál
 Légyen béretek, és babér.”

Igy áldottanak ők: Mennyei hangjokat
Vígan visszonozák Istenek, emberek.
 És én, pallagi dallos
 Bort, és kedvet iván vélek.
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6.
Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferencnének46

(Debrecen, 1803. július 17.)

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 6.

Debretzenb. Jul. 17d. 1803.

Méltóságos Grófné, 
Kegyelmes Asszonyom!

Későre tudtam meg egy jó Barátomtól, hogy azon 50 f. mellyet számomra Pestről Belez-
nay Úr hozott, és felőle azt állította, hogy annak Nemes Ajándékozóját sem maga nem 
tudja, sem azt felőle nem hiszi, hogy én valaha megtudhatnám, – Excellentziádnak 
erántam, érdemetlen eránt, mutatott kegyes Jótéteménye légyen, és hogy – az én még 
akkori gyanúm s’ vélekedésem tsakugyan igazságos volt.

A’ mit azért szint’ ekkoráig kötelességemből kűlsőképpen elmúlattam, azt most ezen 
Hálá-levelem által bétőlteni szerentsés vagyok. Mert belső háladatosságom ugyan, és az 
a’ mélly tiszteletem, mellyre az Excellentziád Nemes Szíve, Lelke, és talentomjai köte-
leznek, sem a’ Levelek’, sem az Idők’ határi közzé nem szoríttathatik.

Ha a’ síron túl részt vesznek még a’ halandók’ Árnyéki, azokban, a’ miket e’ főldi 
vándorságoknak idején tettek, vagy kedveltek; ha abba a’ nagy Tartományba, mellyet 
tőlünk tengerjei zárnak el a’ homálynak, valamelly Hír lebeghet el erről a’ lármás plane-
táról, melly ben a’ Napnak világánál zsibongunk; és ha ott az Egyenlőség’ lugassai kö-
zött a’ Nemzetek egymást előtalálják, megértik, szeretik: úgy, tudom, ama’ természetes 
Festőnek, ama Prusszus Májornak Nemes Árnyéka, olvadozva emlékezik a’ mi 
Honnyunk béli Grófnéról, ’s az ő fellelkesedése méltóbb tömjén lesz az Excellentziád’ 
Nagy Érdemeinek, Kleist eránt, mint minden én gyarló Ékesenszóllásom, melly tsak 
erőlködő selypesség, és rebegés.

Kegyelmes Asszonyom! Jussom van mind magam, mind édes Hazámra nézve, a’ 
Grófot Ő Excellentziáját minden soromban a’ NAPhoz hasonlítani, melly ragyog és 
éltet: nints é jussom akkor Excellentziádat az Aetherhez hasonlítani, mely noha nem 
kívánja magát mutatni, mégis terjesztője a’ fénynek és melegségnek? – Excellentziád 
is tsak jóltévő ’s élesztő Munkáiban érezteti vélünk nemes voltát. – Kötelez e’ ben-
nünket Irókat arra, hogy a’ Köznépet is, melly rövidebb látású, figyelmetessé tegyük az 
– Aetherre!

Méltóztassa tehát megengedni Excellentziád, hogy nagyságos Érdemeiről az én tse-
kély Músám ezután énekelhessen, ’s az által néminémű próbájit adja annak az érzékeny 

46  Debreczeni, 1999, 174. levél (Bányai Elemér közlése).

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   528 2021.01.19.   15:46:22



529

tiszteletnek, mellyel marad[ok]47

Excellentziádnak
holtig igaz híve

Csokonay Mihály. m. k.

7.
Csokonai Vitéz Mihály Széchényi Ferencnek48

(Debrecen, 1804. június 15.)

MNL OL P 623 A-I.-9.-56.-50. No. 7.

Nagy-Méltóságú Gróf, 
Kegyelmes Uram!

Excellentziádnak erántam bőven kimutatott kegyessége, egyszersmind a’ Magyar Litera-
turának gyarapodása eránt viseltető buzgósága, felbátorítanak engemet, hogy egy alázatos 
kérésemet Excellentziádnak kegyes Színe elibe terjeszteni49 ne tartózkodjam. Ugyanis

Majd fél esztendeje már, miolta Anákreoni Ódáim a’ Bétsi Nyomtató-műhelyben 
félbe darabba hever, tsak e’ miatt, hogy néhai Gróf Revitzky Károly Specimen Poëseos 
Persicae nevű Könyvét,50 mellynek az Ódákra tett Commentariusomban elmúlhatatla-
núl hasznát kell vennem, sehol nem találhatom; jollehet mind ez itten körűl lévő magá-
nos és közönséges Könyvtárakat felkerestettem; mind a Pesti és Bétsi könyváros és 
Antiqua rius boltokban pénzemért tudakoztattam.

Instálom tehát alázatosan Excellentziádat, méltóztassa a’ nevezett Könyvet a’ Natio-
nalis Bθecából Reversalis mellett számomra kiadatni, ’s lekűldéset Kultsár Úrnak meg-
hagyni. Én Lőrintznapi Debretzeni Vásárkor Kiss István Könyváros Uramtól Kultsár 
Úr’ kezébe méltó köszönettel visszakűldöm.

A’ legforróbb háládatossággal, ’s a legméllyebb tisztelettel ajánlom ezutánra is maga-
mat Excellentziádnak tapasztaltt Kegyelmébe, a’ ki állandóúl maradok

Kegyelmes Uram, 
Excellentziádnak

alázatos szolgája
Csokonay Mihály m. k.

Debretzenb. Jun 15d. 1804.

47  A kéziratban: „mar”.
48  Debreczeni, 1999, 195. levél, Bányai Elemér közlése.
49  terjeszte<d>ni
50  Vö. 24. jegyzet.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

MNL OL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
P 623 A Széchényi család levéltára

MTA KIK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 
Központ

K K sorozat

OSZK K Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára

*

Anonym
1927 Ismeretlen szerző: Magyar Nemzeti Múzeum Országos 

Széché nyi Könyvtára. Levéltári Értesítő, In: Turul. A Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye, Budapest, 1927.

Bakács
1958 Bakács István: A  Széchényi család levéltára, Budapest, 

1958. (Levéltári leltárak 5.)
Bányai
1905 Bányai Elemér: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 1905.

Catalogus 
1799 Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi, 

Tomus I. Scriptores hungaricos et rerum hungaricarum typis 
editos complexus, [Pars 1–2.] Sopronii, typis Siessianis, 1799.

Catalogus-Index 
1800 Index alter libros Bibliothecae Hungaricae Francisci com. 

Széchényi duobus tomis comprehesos. in scientiarum ordines 
distributos exhibens, Pesthini, typ. Trattnerianis, 1800. 

Csokonai
1798 Csokonai Vitéz Mihály: A haza templomának örömnap-

ja. Nagym. gr. Széchenyi Ferencz ő exjának a ns. Somogy vár-
megye főispáni székébe júl. 4. 1798. lett beiktatására, Bécs, 
1798.

CsVM/ÖM
2016–2020 Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Elektronikus kritikai 

kiadás, szerk. Debreczeni Attila, DOI: 10.5484/Csoko-
nai_Vitez_Mihaly_osszes_muvei.
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Deák–Zvara
2012 Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc 

könyvtáralapításáról, szerkesztette, a leveleket válogatta és 
sajtó alá rendezte Deák Eszter és Zvara Edina, Országos 
Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, Budapest, 2012.

Debreczeni 
1993 Debreczeni Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. 

(A felvilágosult szemléletmód fordulata az életműben), Deb-
recen, Csokonai Kiadó, 1993. 

Debreczeni 
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