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azt írja: „lehet, hogy 1619-ben Révayt, a királyhű koronaőrt — mi-
ként a nádort is — magával ragadta a Bethlen felkelésén kelt lelke-
sedés: Pethő Gergely legalábbis azt írja, hogy Révay ekkor nem 
engedte be a pozsonyi várba a császári katonaságot, ezért kellett 
1620-ban lemondania".21 

Végezetül még egy megjegyzés: feltűnő, hogy Medgyesi Pál épp 
1659-ben fordítja magyarra a Romulidae CannasX, ekkor jelent meg 
ugyanis Révay De Monarchiába, először nyomtatásban. Mivel a pro-
testáns Medgyesi éppúgy nem említi Janust, mint a szintén protes-
táns Révay, kézenfekvő, hogy a De Monarchia-be\i epitáfium feküdt 
előtte. 

A hazai és külföldi szöveghagyománynak természetesen lehetnek 
más útjai-elágazásai is; a Du May művében felbukkanó hivatkozást 
sem tudjuk azonban egyelőre másra visszavezetni, mint Révay De 
Monarchiájára, hiszen arra támaszkodott húsz évvel később a német 
Johann Christoph Beer is. Továbbra is kérdés marad: valóban Révay 
kéziratát követte-e Szilágyi Benjámin, s hogy honnan merített maga 
Révay Péter? 

MEDGYESI ZSÓFIA 

ELFELEDETT ÉS ISMERETLEN MAGYAR 
ÍRÓLEVELEK II. 

3. Kisfaludy Sándor draguignani levele, 1796-ból 

A XVII. század népszerű költőfejedelmének levele után а „XVIII. 
század Gyöngyösijé"-nek (mert hiszen Kazinczyhoz és Csokonaihoz 
mérve az volt): Kisfaludy Sándornak egyik elfeledett levelét adjuk 
közre, romantikus provence-i fogságáról, pontosan Provence-ba, 
Draguignanba kerüléséről. A költészetére sem közömbös provence-i 
idillről terjedelmes monográfia is jelent meg 1937-ben, Párizsban, 
Edmond Poupé tollából,1 miután 1933-ban már cikket írt e tárgy-
ról,2 s ugyanebben az évben szintén francia szerző közölt cikket a 

21 Bartoniek E.: I. m. 389. 
1 Poupé, Edmond: Alexandre Kisfaludy à Draguignan. Paris, 1937. 
2 Ugyané címmel jelent meg tanulmánya a Revue des Études 

Hongroises et Finno-ougriennes-ban : 1933. 216—233. 
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magyar költő franciaországi fogságáról.3 Az alábbi — pedig francia 
nyelvű — levélről egyikük sem tett említést, s a tárgy magyar fel-
dolgozója4 és Kisfaludy újabb monográfusa sem.5 A családtagoknak 
szóló levelet a bécsi Magyar Hírmondó szerkesztői tették közzé 1796. 
szept. 13-án, miután néhány nappal korábban, szept. 9-én már hírt 
adtak róla. 

Poupé szerint a Lombardiába vezényelt Kisfaludy 1796. máj. 6-
tól részt vett az ostromlott milánói vár védelmében; a harc jún. 29-én 
az erőd feladásával végződött: ekkor került francia fogságba, had-
nagytársának, Vizkelety Zsigmondnak társaságában.6 Erről a Ma-
gyar Hírmondó 1796. szept. 9-i száma így számolt be Kisfaludy 
levele nyomán: 

,,Két jeles Iffjú Hazánkfiai, Kisfaludi és Vizkeleti Hadnagyok, 
a' Mediolánumi Várba, hová, múlatságos tapasztalás végett 
mentek vólt, bé-szorúlván az ostrom' alkalmatosságával: a' 
midőn fel-adódott a' Vár, ők is úgy gondoltattak, mint Tag-
jai az Őrizetnek, és fogságra jutottak. Most vágynák mind 
ketten Draguignan nevezetű, bástyákkal körűi vett Fr. 
[= Francia] Városban, melly Frantzia —Országnak déli ré-
szében fekszik, TulontóX 12 mértföldnyire; Nizzától is ugyan 
annyira. Onnan indította Kisfaludi Hadnagy egyikünkhöz 
Júl. 30-dikán egy fontos rövidségű, frantzia nyelven helye-
senn írott Leveletskéjét, melyet, kedves Úri Hozzátartozó-
iknak vigasztalására, közleni fogunk a' jövő postánn."7 

Az „egyikünkhöz" a bécsi Magyar Hírmondó egyik szerkesztőjét, 
talán Görög Demetert jelenti, aki a fiatal testőrnek valóságos atyai 
barátja lett a császárvárosban: lakása az írók találkozóhelye volt8; 

3 D'Olay, François: Alexandre Kisfaludy prisonnier de guerre en 
France. Gazette de Hongrie. 1939. 9. 2 - 3 . 

4 Ember Gyula: Kisfaludy Sándor Draguignanban című írása (ItK, 
1934. 282—289.) voltaképpen Poupé 1933-i tanulmányának magyar 
nyelvű ismertetése. 

5 Fenyő István: Kisfaludy Sándor. Bp. 1961. (Irodalomtörténeti 
Könyvtár. 6.) 

6 L. Poupé (1937) 7 kk. 
' Magyar Hírmondó, 1796. II. Nro 21. (Szept. 9.) 337. 
8 Vö. Fenyő I.: /. m. 40. 
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de barátja lett Görög szerkesztőtársa, Kerekes Sámuel is:9 ő azonban 
címzettként nem jöhet szóba, mivel a levél végén Kisfaludy neki 
üdvözletét küldi. 

S a szerkesztők a következő, 22. számban valóban közzé is tették 
a költő levelét (amelyet, bizonyára a francia hatóságok miatt, nem 
anyanyelvén írt meg): 

,,A' Draguignani Levél, melynek maga valóságában való 
közlését meg-ígértük a ' múltt postán, így következik : 

Mon ami! je me flatte, que vous ne recevriés pas des 
nouvelles de votre ami avec indifference. Après le troisième 
jour de notre arrivée à Milan avec Vizkelety, qui partage mon 
sort, les françois nous y ont bloqués 7 semaines, et bombardés 
3 jours. Je suis prisonnier de guerre, à Draguignan en Pro-
vence, ou en attendant avec impatience d' etre délivré, je 
mene une vie toute philosophique. Mes respects au jeune 
Prince, et au Comte Ladislas de Kollonits. Salvés Messieurs 
Barthodeiszky, Rosti, Tököli, Kerekes, Sándor 

je vous embrasse 
Kisfaludy:' 

(A levelet betűhíven közöljük, vagyis nem tettük ki a francia 
ékezeteket, amelyek bizonyára nyomdatechnikai okokból maradtak 
le a Magyar Hírmondóban.) 

Naplójában 1796. jún. 29-én ezt jegyezte be Kisfaludy: „Meg 
van — épen, életben maradtam Vizkeletyvel edgyütt, de fogoly va-
gyok, véle edgyütt. . ."10 Most Provence-ban filozófusi lélekkel, de 
türelmetlenül várja szabadulását (nem sejtve, hogy a szabadulás 
vigasza mellett — helyett — a szerelem vigasztalása vár rá Caroline 
Esclapon személyében). A költő személyes kapcsolatait illetően figyel-
met érdemel azok névsora, akiknek üdvözletét küldi levele végén 
Bécsbe. 

Mindenesetre Kisfaludy Sándor szerteágazó, széles körű levelezése 
— amelynek ez az első nyomtatásban is ismertté vált darabja — 
megérdemelné, hogy amíg műveinek — száz év múltán — új, kri-
tikai igényű kiadása elkészülhet, legalább kor- és művelődéstörté-

9 L. uo. 
10 Kisfaludi Kisfaludy Sándor minden munkái. Kiadja Angyal Dá-

vid. VII. Bp. 1892. 295. 
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neti szempontból oly fontos levelezése kötetbe gyűjtve megjelenjék, 
a szépprózánk fejlődésében is oly jelentős Napló után. Voltaképp 
erre akart serkenteni ez a közlés is.11 

4. Madách Imre elfeledett levele 1864-ből 

Az ember tragédiája írója szövegkiadás dolgában némileg jobb 
helyzetben van, mint a Himfy költője: idáig legteljesebb kiadásában, 
1942-ben, Halász Gábor 114 általa írt s 97 hozzá írt levelet adott 
közre12 (miután Gyulai Pál 14 Szontághoz írt levelét adta ki, Palá-
gyi Lajos pedig 79 darabot közölt levelezéséből13.) Ugyanebben az 
évben, 1942-ben Staud Géza „Madách Imre valamennyi hozzáférhető 
levelét" közlő kiadásában a költő levelezésének 206 darabját tette 
közzé (ide értve a hozzá írtakat is).14 

Halász Gáborhoz és Staud Gézához nem jutott el egy meglehe-
tősen ritka kassai kiadvány, a Sziklay Ferenc szerkesztette 1929-i 
jubileumi Kazinczy-évkönyv,15 amelyben Tichy Kálmán „szellem-
idéző" írás keretében a rozsnyói születésű Pákh Albert s öccse, Pákh 
Károly levelezéséből adott közre néhány érdekesebbet a rozsnyói 
városi múzeum iratkötegeiben búvárkodva. Többek között két Jókai-
levelet is: az 1846. júl. 8-ról, Komáromból keltezettet a Jókai kriti-
kai kiadás Levelezés-kötete is közölte, az MTAK Kézirattárában 

11 Angyal idézett kiadásának VIII. kötete különben több mint 
másfél száz (165) levelét közli a költőnek, de azóta is több tucat 
levele jelent meg szétszórtan. 

12 L. Madách Imre összes müvei. I— II. Sajtó alá rendezte, beve-
zette és a jegyzeteket írta Halász Gábor. Bp. 1942. 

13 Vö. Halász idézett kiadása II. 1203. 
14 L: Madách Imre összes levelei. I— II. Sajtó alá rendezte Staud 

Géza. Bp. 1942. (Madách-könyvtár. 7.) II. 197. 
15 A kiadó Sziklay Ferenc Harminc év című előszava szerint: 

„Harminc éve annak, hogy a »Kassai Irodalmi Társaság« és a »Kas-
sai Hírlapírók Otthona« egyesüléséből megalakult a »Kazinczy Kör«. 
Ez a jubileum csodálatosan egybeesik két másik évfordulóval, me-
lyek vonatkozása szorosan összefügg a Kazinczy Társaság életével. 
Az egyik az, hogy száznegyven esztendeje indította el éppen itt, Kas-
sán a Társaság patrónusa, Kazinczy Ferenc két poétatársával, Batsá-
nyi Jánossal és Baródi Szabó Dáviddal a legelső magyar szépiro-
dalmi és kritikai folyóiratot, a »Magyar Museum«-ot, — a másik, 
hogy az államfordulat után, öt évvel ezelőtt kezdhette meg a Kazinczy 
Társaság újra a működését, jóváhagyott alapszabályai alapján." 
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őrzött eredeti alapján, de a Tichy-féle kiadásról nem tudott.16 Az 1856. 
okt. 1-én Pesten kelt Jókai-levélről a kritikai kiadás azt írta, hogy 
„ez idő szerint ismeretlen",17 a jegyzet szerint a levél — több Jókai 
levéllel — a Rozsnyói Közművelődési Egyesület tulajdonába került 
s szerepelt a komáromi centenáriumi kiállításon is.18 Vagyis a kri-
tikai kiadás nem tudott Tichy közléséről, pedig a levél valamivel 
korábban már a pozsonyi Híradó 1924. okt. 30-i számában is 
megjelent „Madame Sans-gêns", vagyis Szkalos Emiiné Járossy Er-
zsébet közlésében. Ugyancsak ő közölte,19 ugyanitt, az 1924. okt. 
30-i számban, Mikszáthnak 1907. szept. 6-án Horpácson kelt levelét, 
amelyben nyugtázza Pákh Károlynak a részére megküldött, életrajzi-
lag is fontos Jókai-leveleket.20 E Mikszáth-levelet a kritikai kiadás 
25. kötete közölte is az M T A K által 1952-ben megvásárolt eredeti 
alapján21 (a pozsonyi Híradó közleményéről is tudott, de a Tichyé-
ről nem; megjegyzendő, hogy Tichy nem a pozsonyi Híradó köz-
léseit, hanem az eredeti kéziratokat használta.) 

Voltaképp Madách alább idézendő 1864. levele sem az 1929-i 
Kazinczy-évkönyvben jelent meg először, hanem már négy évvel 
korábban, a pozsonyi Híradó, Pákh Albert levelesládája címmel közölt 
sorozatának IX., befejező részében.22 E levél sem Halász Gábor, sem 
Staud Géza idézett kiadásában nem fordul elő: 

„Tekintetes Szerkesztő Ur! A.Sztregován 
1864. Mar. 14-én 

Nagyon kedves lapja számára ide zárva küldök néhány 
verset, ha használhatja. Azon őszinte tisztelet s becsülés némi 
kis jeléül szolgáljon ez, mellyel irányában viseltetem, miután 
azon rám nézve nagyon megtisztelő hírt vettem, hogy lapjá-

16 Vö. Sziklay F. : /. m. 24— 25. s Jókai Mór összes müvei. Leve-
lezése. I. (1833—1859). Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Kulcsár 
Adorján. Bp. 1971. 2 9 - 3 0 . , 287. 

171. т . 279. 
18 Uo. 2 7 9 - 280. 
1 9 Vö. : Gy. Szabó Ferenc: Egy elfelejtett Jókai-levél. Magyar 

Nemzet, 1984. 93. sz. (ápr. 22.) 6. 
20 Vö. Sziklay F.: I. т . 40. 
21 L. Mikszáth Kálmán összes müvei. 25. k. Mikszáth Kálmá n 

levelezése. II. 1884—1908. Sajtó alá rendezte: Méreiné Juhász Mar-
git. Bp. 1962. 254. 

21 Híradó. (Pozsony). 1925. 42. sz. (febr. 21.) 7. 
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ban nevemmel találkozni szeretne. Épen e tisztelet s becsülés 
okozta azt is, hogy eddig semmit sem küldtem önhöz, nem 
akarván anyaghalmazban-fetrengésének kínjait még én is 
szaporítani. — Fogadja őszinte tiszteletem nyilatkozatát 

alázatos szolgája 
Madách Imre." 

Madách nem jelentkezett hiába Pákh Albertnál: e levelének is 
része lehetett abban, hogy a Vasárnapi Újság 1864-i évfolyamában 
három verse is megjelent (az első alig két héttel levele elküldése 
után): A világ baja, Petőfi és 1849-ből az Otthon.'13 

Madách Imre müveinek szövegkritikai kiadására egyelőre aligha 
gondolhatunk, legföljebb fő művének, a Tragédiának olyan minta-
szerű kiadására, mint az Orosz Lászlóé Katona Bánk öanjából. Min-
denesetre egy majdani teljes kiadáshoz ez az elfelejtett Madách-
levél is adalékul szolgálhat. 

SZILÁGYI FERENC 

KASSÁK LAJOS NÉGY LEVELE 

1959-ben Juhász Gyula Bécsben címmel tanulmányt írtam. Mi-
előtt eljuttattam volna az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesz-
tőségének, május 26-án elküldtem Kassák Lajosnak, és kértem, tegye 
meg észrevételeit. Külön fölhívtan figyelmét Juhász jegyzeteinek, the-
matáinak — azóta hasonmásban kiadott — bécsi lapjaira is, kérve, 
hogy az előttem rejtélyes utalásokat fejtse meg. Erre kaptam első 
válaszát : 

23 VU. 1864. 13. sz. (márc. 27.) 118.; 22. sz. (máj. 29.) 202., 423. 
(Vö. Halász G.: I. т. II, 1170.) Halász Gábor (aki az eredeti kéz-
iratból közölte a költeményt) bizonyára a Vasárnapi Újság 1864. 
évi mutatója nyomán utalt a lapszámra: a megadott helyen azonban 
az utolsó vers nem található. (Lelőhelye: 342. 34. sz. [aug. 21.]) 
Nem sokkal hátrább, a 444. oldalon (42. sz. okt. 16.) már Madách 
Imre halála címmel az író gyászjelentése olvasható: vagyis e versek 
Pákh lapjában az 1864. okt. 5-én elhunyt költő utolsó nyilvános 
jelentkezései lehettek, s a „Szerkesztő Úr"-hoz írt levél is egyike 
lehetett legkésőbbi ránk maradt leveleinek (okt. 4-én már végren-
deletét írta meg Alsó-Sztregován: ld. Halász i. m. 1151—1153.). 


