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GR. DESSEWFFY JÓZSEF ES KAZINcz,· FERENCZ 

LE\7ELEZÉSÖK. 

CCXVI. 

Széphalom, január. 25.d. 1820. 

Kedves ba1·átov1 .1 

Lyányon1 nem győz dicsekedni azon kegyességgel, n1c

lyet er:u,ta a 1nélt. grófn(� és a szeretetrcn1éltó VirginiC' 
bizonyítanak. I[a �iz a gyermeknek hasznára 11en1 volna i,:, 
hogy azoknak van társas{1gokban, ahol (:pen azt tanulhatja. 
,1,mire lcgink:í,bb \·an sziiks({ge: életet és elevensl\get, s eln1{-::;
::;éget, 11yájasságot, - én a h,ízadnál léte] szcrCnC's{,_j{-t vuló
::;ágos grátiának tekintenén,: így 11cn1 lelek szót 111egkö:;zönni. 
amit a mt'·lt. gróf'n(: s ,t kis Virginic cselekesznek. l(özöttök 
,·an igazi i:skohíjában. NC'ki a nyelvek ajánd(.ka is igen ki::; 
tnértékhcn jntott. úgy hiszc111. hogy e11n('k ,i lelke:; as,:zon�·
ságnnk s ennek a lelkes gycrn1ek11ck l>l'llLí,ia {í rá i:; j<',ltc'\'tÍ
leg fog hatni, ,:s n1i11t Í<)g 111ajd 1,atni a1,11ak a :,;zcrcn<·si'-i< 
halancló11a,k, akit a linza s a 111cgyék úgy <::;u(lúltak 1nint :t 
szebb t,írsasr.Í.gok. ()i.t,Ín <\nn<;kcn1 az az lÍhajt(1son1. hog_,· 

• 

gyern1ckcin1, fiúk és ly,ínyok, m,ír kis1lcd korokban fig,,·elc111lic 
tegyék 111agokat; az arr,� fogja (íkct ösztönöz11i, hogy cgt'·sz 
(;letekbcn :gyckczzcnek 111cgnyer11i a ,Jók j'a,·;ill,Íti,Ít. l•:z a 1ni 
keresztyén tudonuínyu11k bcnniinkct 1nindt'·g az al,í;,;atos:s,ígr,t 
01nlékcztet, s így kép1n11tatókká lc::;ziink, hamisokk;i. ,r oltaire 
(!icer,ína.k ezt a r<'11nai 11ag_v <\rz<'•,:( adja száj;íba : Bo1nai11s'. 
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j'aimc la p;loirc ct jc ne vcux poi11t 1n'0n tairc, s Tacitus ezt 
1nondja ,: Co11Lcn1ta glori:t contcn1ni virtutcs. 1\ Te h.í,zadnál, 
1ncgbccsíílhctctlen kcgycsségü baráto1n, és 1ninckutii.na a 
n1élt. grófné vele is játszattat egy rollát azon kon1oecliában, 
,nclyct g·yer1nckeid fog·nak adni í'cbruiíriusban, a gyer1nck
nek az a szerencséje is lesz, hogy ő a kassa,i nap;y világ sze-

. . , I.' 1 ' ' ' ' é ) me1 t vo11.1a 1naga ra. e e cscgc1n cs cn cp:cF<zcn rczzii , keg·ycs-
ségtck nagyság;ít, s köszönjiik azt, úgy n,hog·y a koldus 
köszöni a re1nénytclcn(íl kapott ala1nizsn,ít. 

IIogy a, gycr1nck :t klavírvcrésbc11 n1c11t ,·:damennyire, 
azt gróf' �'lailáth11ak, aJ.:i azt n1aga is mcstcriscn veri, ,; sok 
n1ásoknak ink;íbh hiszem n1int 111:tgnn1nak : <le t,í.ncz,ncstcrc 
is azt bcszélli, a111int klavir1ncsterénck leveléből tudon1, dass 
cr Zseni als cin \\·ahrcs t >h:icno,ncn unter scincn Schülerin
ncn auffiiliren ,vircl. �Iegöríílvc;n a hírnek, arra kértcn1 ezt, 
hogy ha a p;ycrn1ck 1néltóvá tenné arr:t 1nag·út, túnczoltasson 
vele b,tllétct is ;t j:í,tékszín t;Ínczolói s t,ínczolónéi közt. Vala
n1it tanulni lehet, ;izt rnind kell tanulni, és n1inél jobban, s 
a,1nit tudunk, azt tuclatui kell, hogy tudjuk. iviaga az idvczítő 
azt 1nond:í, hog'.)' :t g,yertyát ne1n teszik a véka abí. Soha;gc111 
tudja az c1nlicr 111inek hol ve::;zi haszn,í,t, é::; mi ú,ltal teszi sze
rencséjét. Dc 1nid{;11 a tu<lá::, n1utatás:ínak :,;ziikségét c11ilc
getc1n, te érte<!, hogy az nc1n azt tc::;zi, hogy 1nég ;tn1it nc111 
tudunk i:; 1nutassuk, l's hogy i11nit tudunk, hiúsiiggal 1nutas
s11k. 1:ieneca ar,t a u1cntséget adja arctológiií,·al eltöltött le
veleinek, hogy ő P1·é1iyt azért prédikál, hogy 11ir1,9dt kénysze
rítse tanít;í.sainak tevésére; s ez bizonyosan így van. 1\ki ily 
tanításokat tc.-:z, kc!nytelcn kerülni a ,ncgpiríttatást. 

- ---

�i\l i g v,í.ro111, é<lcs bará to1n, az tin le \'C lcdct, a ,nely ben vclcrn 
tudatni méltóztatol, 1nint n1é11c véghez a szabolcsi restaurá.
tió, n1clyl yel cn incgclégcd vc épen ncn1 vag·yok, s úg)' áldjon 
n1cg engc,n Zebaoth J chova, hogy nc,n Vay Ábrahftn1 n1iatt. 
N cin szcretcn1 a ne,nzct jusa.inak clnyomattatásci t. J>edig· 
úgy eandidálni, hogy csak az választathassék akit a eandi
dáló akar választani, vilitgos cl nyo1nás . .l,'inta bru t:tlis hcros 
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,u11111t láto111. J)e én ,t brutális herois1nust is szcrctc111, n1iolta 
,L brutális genialitású Niczky J.,,.'tsr,ló toasztját tudo1n, amely
lyel a szerencse egyetlen fiának, {; cs. kir. apostoli l!�elségc 
kamarásának cgésségéért ivék, azon hozzáadással, hogy neki 
főispánsá.got kíván Szabolcsban 300 esztendő múlva. Ugyan 
hogy nem nyeli el a föld az ilyen 1negtiszte1teket szégyeltek
ben? Enge1n ott ütött volna 1ncg a guta. 

Prof. Vályi Nagy Fercncz jan. 15-<likén meghala. 
,Jan. 30-kán predikáczió s n1agyar orátió fog ,non<latni tisr,
teletére, jan. 31. pedig prof. l(ézy mond neki deák oráti6t 
az au<litóriu,nban. Én bctcgeskecléseim n1iatt tc1nctésén meg
nem jelenheték, dc lcvclc,n által bizonyossá tettem özvegyét,
két :fiát s egy lyányát, kik rettenetes szegénységre jutottak
ezen halál által, hogy fé1je s atyjok nekem n1eg ne1n holt.
Ide záro1n szeretetre n1éltó hitvese levelét; lásd mely szép
tournure van cl::;ő soraiban, pedig a levelet ne1n csak a .  fríj
tlalo,n új kifaka.dásában is írta, h,tnc111 olyankor is, midőn
'{'ha,lic lcányon1 és nevelője a ház cli5tt megállottak, hogy,
estvc lévén, sietve jöhessenek haza. II01nérja f'cliíl ezen levél
i)ől forrod látni, a1nit tudni óhajtasz. 

0 . 5 1· 1 ' Mco-haht Zoltán Pál is, a ICács:incliné hí\·c, Jan. -t 1 {Cn,

'Sennyei �)cdig 7-dikén. Ilolnapután fogjuk fclolv�.i:;�i az új
helyi gyűlésben tcsta1ncnto1nát. i0,000-t hagya fcl1g a szc
géuyeknek, félig a bolon<loknak. Baráto1n, sok e1nbernek van
j usa lcgátu ,nára ! . , .. .. 

I-In, könyveid 1ncgérkcztck, 111éltoztas:-al a Gorog An-
thologiával együtt ,t Ilcync Virgiljt'.nek legel::;ő köte��t, é."
,tzt an1clyben a Georgicák utolsó éneke áll, vele1n kozleni.

' 
v· ·1 J agy szükségem van n1ind a. kettőre. S legalább 1rg1 t cg:,·

hét alatt visszaküldhctc1n. 

1\lli t 111ond asz 1:;rtc kczése1nrc, rncl ye t a 'l'ud. G yüj t. no
,·einberi kötete fel vcvc? Szent l\ifiklósy A loyr, ürö111111el, Döb
rentei bríni1i1ríssril ol \·asta , a.z én 11cn1-har:íton1 l(ulcsár, és 

1 ,, 
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niokry urak (an1int ezt n1ástól tu<.lorn) fclőlcn1 egy kis 
fio-rclen11ncl sz6lanak:, s l(ulcsár csak azolta, dc sajnálkozva, 
'"'· 

<>Tóf 'rclcki József, a L,íszló fia, egy értclcnihcn van vclcni. 
'"' � 

::\!ind ccldig csak ennyit tudok, s 1n,1r az elég volna; de én 
(; róf Dczsőffy .J ózscfnck ítéletét vágyok 1nindcnck felett 
<�rtcni, ,, n1ép: akkor i::; az T•:zt-t. an1időn ncn1 javallhatja, a,n1it 
r:<in.\lok. 

Azolta Ilorv:ith ,f ózscf Elek szó la.la rncg, · még ezen 
1::rtckczésen1 l,ítása előtt. () a Ne1nzet nagy 1·észé1if'k ítéleté
vel t,ín1a<l n1cg. Ez igen rendes. Tchút Galilei és Cbristoph. 
('olu1nhus rosszat tanítottak, n1crt egyebet mint arnit a tu
t1ósok egycten1hcn hittek. �nnek niost felelek, s egész ny11-
o-alo1nhan. 
0 

•

1<:Ij szerencsésen, édes bar,íton1, fogadd cl s add iíltal 
f'orrcí köszöncternct a rnélt. grófnénak é::, Con1tesse Virginic
nek rninll azért ,tinit le,inyo1nért tesztek. N" e vegyétek tisz
teletlenségnek, ha valamiben benneteket n1eg talál bántani a 
o·)rern1ek. l�eleséo·em rnindkettőtöket hév tisztelettel tisztel, st"> 0

ajiínlja n1agát. a gycrn1eket kegycssé�tckhe.

CCXVII. 

örökös hí vc<l 
l(azi11czy Fa1·encz. 

Sz{(phalon1, febr. 5-rl. 1820. 

Tiszlelf kPrl.vf'S hru·ríln111 .' 

• 

l•:ngc<l<l, hogy arr1',l sz<ílhassak lcgelébb, an1ivcl szí,·0111 
leginkább va.n l'ltell't'. \',ílyi ::-;agy J,�erencz úr scptc111bcl'hcn 
a hun1anioru1n profes;:ors,igból cxcgctiea. theol., cg,vházi tör
ténetek s giirög litcratÚl'íl tanltá::,�1ra (dlíttatott. Az l li,\sz f"or
llit,í,sa, n1elycn 181?, olta 181 7-ig dolgozott, egészen elgyen-

' lt ' ' ' ' [ ' . ' l ' ' ' ' 11' ' g1tettc vo cgcszscgct. ,, ost l l.J targ,va < ta111tasara a 1tt,atvan,
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éjjelét nappalát tanulásban töltötte, s rnár octóbcrben <.:!be
tegedett. Január 15-d. 1neghol t. i1agan1 az őszi ncd vc� és 
hideg időben nc1n örömest tesze111 ki cgészségC'1nct s élctcrnet 
a. veszélynek,s kisebbnek képzclvc'.n liaj.ít 1nint kellett volna,
s látv(u1, hogy f"clcst'•ge 11P1n szólít, rncg l,ítogat(Lsokra, ;;cn1
prof. J(ézy Úr ncrn jclc11ti haj/Lt hal.\losnak : addig halasztá111
az .\ltal1Henctelt, 1nío· luihíl,L liíl'<' ,íltal iisz1·cr;ízkódta.t,Ín1.'"' 
Oeceuthcrbcn g_vern1ckci111 1H•1·elííj<' � 'l'lialic ly.í11yo111 azt a 
hírt hoz,ík ltoo·y rn,í.r vi:;sz,t kezd t<'-rui eu:észs(;!!;C. 1 Q:�' nen, 

' 0 ..... ' . • 

l�ttta.n, szükségesnek, hogy liozz,Í, f'{tra.uj,tk . 
..:\.. jó c1nlicr11ek hatí.lakor a µ;_víílöl:;ég i„ 111egszií11ik, 

rncly a tudósok karját 11agyc>11 ::,zokta ln'd,org,ttni: ez történt 
az én kedve:; i>ar1í.to1n111a.J is. 1\ prolc:;s<iri kar, az i(ju:;,Í.g, az 
egész l)atak, s a szo1nszéd helyek úgy \'ctt<'·k ,L híl't, 1ni11tha 
egy jó fejedelern dőlt volna ki. Az id{5 janu,ír. 18-kén igen 
kedvetlen volt, s ,t te1nct6 távol vn,11 a collegiun1túl: é:; nié� 
is a koporsót a profe::,sori kar, 12 gy�Lszb,1 öltözött netnes i{'� 
jak, ::, tanítv:í,nyai vitték a sírig. Ekkor <:�,tk éncksz<>val. 

,Jan. :10-dikún, vas,írnap, ,i c·ollegium \'Í<.:e<·urútora J,'áy 
J<'erencz, és a seniori sz,írnad,í.s 1ncgtekinté::le s a f'éle::,ztcndci 
c-cn::,Úrák tart,ísa végett felgyiilckczctt világi l;s papi nagyok
előtt a te1nplo1nb1u1 tart,itott a 1ncgholt halotti tisztelete. _\.
hely papja, ki cgyszer„1nin<.l prof., l.1,íczay J<Íz::,cf, prediká.
cziót tarta az cva11gyclio1nnak e szavairól : Bizony ez az
e111be1· igaz volt. Utána a dogn1. thcol. professora S0n1osy
,Já,11os úr t,1rta egy orátiót ,i taní,t1;;, hivatal fontossága és

niéltúsága .felűl
1 

s a tcn1plo1n eltölt zokogássaJ.
Délut.í.n prof. l(ézy úr 1noncla egy deák clógiurnot, n1c-

lyct Ileyne is n1agáénak isn1crhctctt volna. 
l\{ind Son1osy, n1ind l(ézy elhangzat.ík 11even1ct, 1111nl 

'l'c, imádott cn1bcr, it dietán .• ékcn1 a csíko,; pántlika s a 
ka111aráskolcs és rojt netn ,Lzért nent kell, inert 1neg nen1 
kaphaton1 : de rniclön a jók azt bizonyítják, hogy szeretnek, 
1nár akkor én vagyok a ,  legkevél_vehb, clicsiíRéµ:et legink,�hb 
szomjuzó, halanJö. 

. :.\1időn az az én ::,Zegény baráton1 1negholt, l(ézy n1111cl
járt szaladt tudakozni, ha az özvegynek van-e pénz�. Azt

kapta felelet(Ü , hogy 2 frtján:d nincsen töbhje. J(ezynek 
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aunyia scnt volt: 1le azört szcrze kölcsön 10 frtot 1néo·0 

akkor nap.
:\l,ísnap a p.ttikúrius111'· (npnt,1ki) kiildf:' ,ílt.al 110 frtnyi

1·ontój,ít, dc - 11j(t11dékha.11.
('l'ulsiczky és az orosz pap ö111nagoktól n1cgvonat,í.k

neki a harangot.)
Az a,-szonynak nincs h:ízn, nincs birtoka, :.t·, s fizetése,

" két fia va11, " egy elalló Jc,\nya, ncrn szép, dc jó Az
lli,ís, az els15 ,;oron kezdve az ntolsóig, n1egvan, tulajdo11
kezével <lolgozv,t, s nagy része le van tiszt.izva nyon1tat,ís
ah\,. :\Iaradtak azon kivííl tulajdon kezével Jeírva igen tisz
t,í.n egy kütcL 1nagyar, dc,i.k, görög versei is, n1clyck nyon1-
ta t1ísba11 tClil·Lnck két kütetet. - , \dóss:íga a szcrenesétlc11
,irv,ikn,tk l:ZtlO l't teszcn. Erdélybe ii\ gróf 'l'elcki .J ózscf'nek
is (a li.íszló li,ínak) Írta111. írtan1 az újs:í.gírónak " a 'l'ud.
(iyííjtnck, hog-y ezeket a 111unk:tkat nagyj,1inknak ki kellene
adni, s az özvegynek aj(u1tlékozni niinden explokot. Th1iclőn
Schiller a<lóss:íg·okkal cl terhelve 111egholt, n1ég vVesselényi
is j(ttszodtattn, dara.bjait, s an1i begyült, az árv(1knak küldé.

l(ézy a görög litcratúr,it, Somosy n,z cxegcsist akarják
tanítani :l esztendeig ingyen, de úgy, hogy a fizetés az öz
vegynél 1naracljon az alatt.

Baráton 1, ne higy jük, hogy a7. en1beri nen1 egészen
clfajúlt. Még vagynak lelkek.

Jan. 7-kén 'Sennyei mcghala. 27-ben gyűlés tartatott
tcstan1entonuí.nak felbontása s elolvasása végett. 500,000-t
adóssági levelekben, 500,000-t s 1nég többet, egynek a 'Scn
nyei fiúk közííl hagya, <le oly rendeléssel, hogy ez a kama
toknak felét költhesse, ii 1násik fele n1indég capitálisokk,t
tétessék. ICilialvá.n a férfiág, a leány 'Sennyei lesz az örökös,
de csak úgy ha 'Sennyei nevet veszen n1agára. 1 -Ia ezek is ki
halnak, Zemplény az örökös, s akkor esztendőnként legal�ibb
fi0,000 fttal parancsol. Egy rész a szegényeknek, egy rész a,
literat., egy rész a hasznos dolgok találóinak fog kiosztoo-at
tatni. Legjobb az, hogy az örökösnek tisztévé tétetett Ze�p-
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plényben lakni. 1\1inden harn1adik esztendőben számolni tar
tozik a n1egyének. Ila ezt nen1 tenné, a megye ér<lemcsb
'Sennyeincl{ adja �� birtokot.

Aristokratis1nus és fösvénység téteték a rendelést.
l(iilönben a hn.ldokló 'Sennyci felől rendes anekdoLok

beszélltctnck.
A leleszi praen1011stra tensisek közzííl egy Lú,szló nevü

1neglátogat,í, s c1nlékezteté, hogy adassa, fel ,nag:ínak az
utolsó kenetet. ·sc1111yci gondolkoz1íLa esett. lia azt kelljen-e
tennie; végre 1negszóla.l t : V eg-yc11 az ( ·  r széket a tejcl(•1n
hez, s hísso11 llolgához. ,\ pap azt l'cleltc, hogy ő isti.;n ,.:zol
g·ája; azért térdepcljcn le,"' niondjon cl 11cn1 tudon1 1nit. ·scny
nyci kifak;1,1lt: E . ... t, ha az úr isten �zolg,�ja, <;11 isten fia
\ agyok, s az u tólsó kenet cl ,na rn.da. 

Az i111reo·i 1ni11orit:\k o·v,írdi(inJ.,t 1neo·l;ítoo·atá · liizony 
ö b • 0 0 

� ' 

ha gondolta1n volna, hogy N agys,í.d ily beteg, n1isévcl n1co·-
. 0 

terhelve jöttcn1 volna. '�ennyei ne1n felelt. - Dc ha haza-
érek, 111indjárt n1on<la,tok tizenkettőt a N a.gy,:;ágod egészsége
visszatéréséért. - Ha az úr 1niséjc oly sikeres, felelc ·scny
nyei, egy is dosztig elég, ha pedig kettőt rnond, a maradékom
is hasznát veszi.- Nem adott a papnak sem1nit.

l1. testa1nenton1a e szókon kezdődik : ... '\.z örök isten
nevében. - J{itörlöttc a formuláréból , aruit fiskálisa írt
volt a szokás szerint oda.

Ungvár-Németi Tóth neke1n egy görög sonettet kiildc,
1-�zt akará látni, hogy a régi nyelv mint jön ki az új forn1á
ban. Néhány sorát első olvasásra, dc némely sorát n1ég a
lexikon segédjével scn1 értem, vagy n1ivel igen gyenge görög
vagyok, vagy mivel az írást igen nehezen lehet olvasni. Jde
teszem azt azon kéréssel, hogy 1nélt6ztassál közleni nevclőd
del, s kérni, hogy fordítsa próz:.i.ba.
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1-:.t/ll�' /(A! .\"/1f:r1

. /i'.IOV ';() ;riv,?or, r?S J�/J.Y/f/1Ug 1)'.I' 
V l )> )I l l ' ' ' 01«u1., 01d1J1,ev r; rs:peevu. xo,oa. 
'ÁVÚ.<J<JOU<JIJ.V o' i;re/ T�V nato' er,e<�pr1., 
�·' Ü1..1.vr;<Jev 71 /1.'f)TrJ() ' )11�v ' Yi1.�v. 

Oo1ros iv <J xór<p i.ó.11.nee ó 11/�v, 
"' ') ' . 

- ,., 'fai<; 0 a1,reOU<J!V ev xec/J.C/JVOS W,0(!.

lláxzos <pipet, /(únpes re xa.i.a. Jiupr1., 
' ) ' !' .0 '  / !�s 1..1.r; <yere<Ju at rr;v nen

1
ow1..1.ev1v.

o l(i vá] t a véo·zct exccllens. i\Iuta.tt.a Bécsben, hol n1ed i-
dicinát, tanul, nétnely görögöknek, s azol< bizonyossá tett,ék.
ho,,.y· nekik réo·olta vannak sonett1·eik.r, � 

• 

.\f eke tn talárt .sen1111i <lolg·oz,iso111 11e1u talála uyilvánabh
ja vallást, ,uint l.lesteticshez írt epist0Ján1 és azon Rrtekezése111

' 

n1elyet a Tud. Gyüjt. a nove,nberi füzetben Y<'VC fel, s így
aligha 1nagam ne,n vagyok az, aki YCle lcgkevesbbé elégcdhc
tc1n 1neg .• \.z eleje jó talán : <le ,L hátulsóbb felén kitetszik,
hoo-y siette,n. attól félvén, hoi:rv a reclaetio hosszúnak fogj,lb. ..... .. 
találni, .s nen1 egyszerre aclja, hanen1 darabonként. Sze11 t
.\1iklúsy volt az elsc'5, aki ítéletét 1negírta, azután l)öbrontei,
tovább superint. JCis, hogy 1násokat elhallgassak. Cxróf T<'
leki .József, a I.,ászló fia, egy értele1nbP-n van veh•1n : atyja
hizonyosan nem lesz, inert épen ő az, aki tLZ érthetetlenr:;égct
és anarchiát leginkább emleg eti. lT ngvár-N émeti Tóth írja. 
hogy Bécsben rnég nkik ügyc,nnek ellenségei is. jaya.Jlva

LEVELJ�ZÉSÖK. 
!) 

olvasták, .sok.Ln pedig· fcle1nrc tértek. l\1inél 111élyebht11 í�
mcri valaki a classicusokat, ann,i.l kevésbbé idegen a 11eoloµ;is-
1nusoktól. 41\.. decemberi kötetben egy kedves baráton1 által 
t�í,nadtata n1eg Túlacluua. Ennek ,nár 1ncgírta1n, hogy felelni 
fog·ok. l{enclesek azok a v�L<lak, hogy a szabad nemzet törvé
nyeit taposorn, hogy P1·övet tolok r,i, hol1nit erre a sz11Úf/r{

11cn1zctre. Ji"'eleletc,n ismét nyugalo1n hangj.ín lesz írva , i:;

1ninekelőtte lcnyon1tattatik, közleni fogo1n cllenkcző1n,11el. 
l� holnapban Sallustot fogom dolgozni utolsó kézzel. 

.\C:ís inog lesz-e vele elégedve, nagyon kétlc1n : dc éu n1aga 111

111egleszek, s ha nc1n tetszik a publicun1nak, 1nara<ljo11 c;1, a 
1nagan1 örön1e. - De Sallustot egyszerre bocsáton1 ki Cicc
r1>val, hogy a járatlan olvasó érthesse, n1iért kelle a kettőt 
n en1 eg·yer{in y t dolgozni. 

----- --

Lyányon1 ÍrJ·a hoo·y ő Nao·ysáo·a a 1néltós. o·rófné el-' 0 0 0 0 é.sudálkozott azon kérdésedre, ha raló-e, hogy gycr,nckeiclko1nocdiát játszani készű lnek, és hogy ( 'omt<'ssc Virg·in icsajn�íllotta, hog·y Te 1neg·losztatál a n1eglcpeté:; örön1étől.:\f,ísszor (Jenie Ít·J·a. 1nco·, ho<ry a dolou titok, 1nelvct 1nintho!.(',.e:, b .-.. J „ ol 11cn1 írt, én nem tudha.ttani. ,Jelentsd ,L],í,zatos tisztclcte,nl'l a111é]tós. g·rcífnénak, s n1ondjad n,en n yi re sajn,U 0111 örö1nci nek
1ncg·csonkításá.t. Vígaszta lhatatlan volnék, ha vá<lolhatnci11111 1a.ga1nat: de ezt 1ncg se1n ,íln1o<lh,ttán1. B,í.r én léphetnék l icakkor, n1időn a játék nui.r adatik: de karo1n, 1nelynck fajda lt11a
111a sen1 kisebb, 1nint novenibrrben volt, ezt illeg nen, engedik. Csakhogy a. szerenesétlenség· a .  balt értt·, 11c111 ,L jobbathogy írhassak, nicly ha haszontalan is, 11ekc111 örük örö1nii111..\. legfelsőbb forgó (csuklyó) knr,tn a sérel1nct. l�zut,ín neni
rncrck tüzes lo,·on lovao·lani hol 1llind a két karon1ra van0 ' 

,;zükség; ti.izctlc11en lovaglani pedig ne1n örö1n.
Étles barátom, t;n azt hiszcrn, hog·y alig Jog·ok rá i.sn1erni a lyányomra, 111iclőn ma.jd visszahozaton1: annyi él,·tr,tkap a Te házadná.J, a 1néltós. g·rófné látás,íban, hallásában,

és Co,ntesse Virginiet t<;1·én pélclányává. Szívének, erkölcse
inek, elm�jének tisztas,íg·a frlől felelek : ,:/,,11,r,f. híjáva I volt,
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s ezt neked fogja vcle1n együtt köszönhetni
_-

Ö .1. szárny (F'lü
crel, _B"'ortepiano) 111ia.tt l(assi1n fop; 1núlatn1, n1c�·t a lcczl<�t 
félbe hagyatnon1 vele vétek volna. 1\ .  t,Í,nc_�_b;in is nagy elo-
lnenetclt foo- úo·y tarton1, tenni. Jia h,tza, JOn, a, n1ag)'.'ar dol-

�· 0 

1 1 'l o·ozásokban foo·oin o-ya,korlani, s excerpá1tatok Ye e te cte1n 
0 0 0 

lé . l . szerint az a lcojobb 1nó<l ,t tanuhí,sra. Még e 'g l( CJe van: 
ICii.lönben arra. l{észítc1n, hogy egy 111ásodik Spléuyi .JV!a1�cz1 
lehessen, a.z,tz nevelője i\.rviÍ,n 1nara,dt férfi- és lc(1nytcstvere
inek. Jtrzeni fogj,t ő, érzeni fogj,í k testvérei jótéted kö,vctke
zéseit s 1uit lőn ezt n1ondo1n, 1negköszöntc1n kcgyesscgctlet. ' , , l'b t' , Ide zlíro1n a prof. l{u1ny lcvclé11cl< veget, e e e even 
anii hozzi\, tartozik, 1nagát a levelet azért 11e111 kiildhete1n

'.n1ert ,lbhan oly dolgok állana.k' an1it ő ne1n ,tkar tudatni

senkivel 1nással. 
' , ]�lj szerencsésen. Araszsza 

111in<le11 örö1ncit. 
a.z éo· rád 111inden úldásait, 

0 

örök tisztelőd 
](r1zi1iczy Fe1·e1icz. 

I'..uniy leveléből. 

Grilloarzer verfasste für <lie 1\.gla.j,1., eine1n 'faschcnbuch 
1820. cin ·Gedicht: Can1po Vaccino bctitelt. Die C.cn�ur 
liess den Druck dessclben zu. Das Tasc�enbuch ,.va.�· fcrtig, 
und die Exemplare lagen beym Buchb1nder, �tls P1lat, Se
cretii.r dcs Ministcrs lVlctternich und IIer�1usgeber des Oestcr
rcich. Beobachters, das Gcdicht von Grillparzer, als höchst 
anstöszig und ketzcrisch, denuncirte. Es 1nusste aus de_nfertio-en Exen1plaren herausgerisscn ,verden, und es ,vard rnit 
:B�iis:en zcrstampft. 1\.uch ist dcn1 Dichtcr in1 .Allerhöchst. 
Nahinen clie lndio-na.tion des Nlonarchen intin1irt ,vorclcn. ... 

Vidcatur aclnexu1n. Dc ezt és n. Ilu1ny levelét ne közöld 
111,íssal, l{u1ny 1niatt, s a Ru1ny levelét küld viszsza. 

11 

CCX VIII. 

l(ass,írúl, febru,í1·. 15-ikén, 1 �20.

D1·á.<J'l édes kedves Fel'enczf'ni !
Be r<:g 111.:1n írta111 nekedr ! - J\lcnnyi :;zívcs leveleidretartozo1n fel elette!?! - IIcnyénck 1no11<lhatniíl, <le ncin azvagyok. ( ':sipke<lő pcrezenként fogy vénülő élctcn1, niust abetc,gcskc��<1S, 1n.�jd is1nét az atyai bajok és go11dok ragatlj,í kcl ragva tolc1n; - így vesztegeti részeletcnkint pénzét a tékozló u!Íg elszegényedik. Nlég· a pénz dolg • .í.ban is o·azda<l'abh1 

• • 1 0 0 v�g·yo �, 1111nt az 1c ől>cn, és ali.� lel cl, olykor-olykor cgync-hany pillantatokat, 1nclyckct ,L barátság· kebelében és könyvecskéi1n tií.i·sa.ságá.ban békével, bú feledve tölthessek. Dc félrea. terhelő go11clolatokka.l. 
Leányod gyönyörű cg·y alak. \ícn1 a bátorsáo- kilobban,í,sait kell benne 1nérsékle!lí, ha.11c1n inkább báto;ítani szerénysé�,

ét. - ::\•linap Ítrtatlanúl titokclárúlóvá levél. J�gykoméd1aval akartak n1eglepni 49-ik születési napomra . .B'e1-fcdted a titkot . .B'cleségern reád egy kevéssé neheztelt, dc é11 vigasztalán1; bizonyossá tévén, hogy ll1in<lenkor n1ég jobbanszerettem a szép reményeket, ,nint a 1neglepetést. Teljes szívéből bocsát meg néked Laur{in1. A szabolcsi választószék hisztóriája, melyet annyira.vágyol tudni, rövideden a következendő : l{ilencz esztendeje uem volt választó-g·yülésünk, elhatalinaza hát a magistriitusi sarcz-iga. l({dlay i\1iklós sohascn1praeseskede a sedri,íkon, csupán a cancellariftval és a helytartó tanácscsal tartotta fel n1agának a levelezést, és azt istöbbny"ire csak in publico-politicis : az volt fő politikája,hogy sen1mifele urbáriomi per vagy panasz ne vitessék fe] ahelytartó tanácshoz; eg·yébaránt a nag·y urat méltósáo-gal. . 
é 

e, Ja.tszotta a gyül seken kívül, de a gyűlésekben néha nagyonfennhangon szóla a státusokkal; hivatala utolsó esztendeiben,az alatta lévő társ 1na,gistrátushoz is, melylyel viceispánsága
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kezdetekor nagyobb ,nértékben testvérkede; hozzá járúlt,
1ni11ll ezekhez, hogy olykor indulatoskoda; volt sógorasszo
nyií,·,Ll és töhh esztendei 1nátk,1j:íval, kinek szívét n1ással
v,íltottn fl'L eo-y fa h:Íz(Srt össze is vc:-:ze, <-s Í!!y az elkesere-

v. ,, 

dett szíví.í fortrlyos ,1sszonyt tetézC'tt hosszúra iugerlé; azt
Í::i igen rossz néven vevék néki , hogy a<l111inistr:ít.or ,1kart

lenni, s n,i<l<>ll nein lőn, az új a,tl1uinistr,ítor erá.nt eleinte
111 <1gút úgy visel te, hogy 1negLetszcnék r,tjta ti tko:; kí ,·,í,nsága
cl 11en1 sii lésc f".íjcla1n1a. - Legk.özelebl>rűl 111eghasonla, a stú
tusokka l (•o·y k:í.1)olna, és e"'.)' t),ttika f'\'lett, - végtére elvé-

t". 
;j 

,� 

nült a sok harsolód[tsok között ez a 11ag_yon ne,nes szívü
c 1nber, é:-, a :,zéliités kezelte cl rajt:t bosszúj,ít, 1níncl<:clőttc még

.. 

azt 11 vár111cgyc bevégezte volna.. () tehát ,t :;tátus kedves-
·égét elvesztette egész nen 1zetségévcl együtt. 1\kúrn1it bc
::izélljcnek a szabolcsiak, korn1:1nyra, terinett fia, l{ristóf� ncn1
buta, nen1 tudatlan. Egy-két hiba, n1elyen tannlnnk, sen1rni.
L->arva sapientia rcgitur 1nundud. Ö 111:u· esak azért is része
�ült a stútusok atyj,L ellen v,dó hara,gjában, nicrt 1nég Splé
nyi föispantól szolgauírón,Lk surrog(dt,1t,1 ; ő is tehát 1nég a.z
iitközet előtt cl volt ten1etve. 

Dézsi ről tudod : hogy ő vitte az egész v,ír,negye terhét.
.\lkaln1a,::1int olvasta és rágé>dott in ;ulhortatione Ci<.:eroni:;
ad (tuintu,n fratren1. 

V .. t es,nered; neki nen1 elég vala111it elérni, h,tnc111
erőnek erejével akar. X éki ,L :;zcntí rásbvl e sz,tva,k tetszenek
leginkább : ,,et violenti rapiunt illud." IIa szép asszony len-

. . 

nék, nein 1ncrnék vele 1nagan1 lenni ,;zc1nközt. () :sok bort,
:-ok pénzt, sok vakn1crőséget hozott forg,tsba; 1uég apját i,,
lehozta, aki, hogy tekintetével fián,Lk használjon, egy rész�t
a Ler1nin11snak is L ->esten eln1ulasztotta. ,•\.;,; ad1ninistr:1 tor
azért nc1n eandid(dta, inert v,da1ne1111yi clőkelőbh földesúr
Célt hataln1askodó és fenyegetődző lelkétől, ,·ágyásitól, kc
vélységétől, és mivel több alkahnatossúgokban kin1utatotL
li)gyatkozó igaz:ságérzése senkinek se1n látsr.�.tott :;zolgálni
zálogúl: dc ő ezekkel nein gonLlolt, 1ninclen önszeretetet fel
háboríta, f'élrctéYe 1ninden kín1élléseket, hátnnk gerin<"zér<'
,�:s nya.kunkra hágva akart felfelé lépni - f)ézsiék ir(u1t rnég
a húla<la.to,;s;ígot ir- tapodta, - ,t szcn1élycs voksohís scge- 1 
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tlcln1e rnellett l . . , ' ,neg a <arta inutatni, hogy csupán a bor is tc-l1ct v1ce1:::pant - hoo·y ne n I 11 1 1 1 , ' o 1 <e a 1ata, masabbak l·ezeit>aratsáo-osan r·í.zoo·at · 't · .1 ' • 
,, o ' ' o' rn, szor, gatn,, n11 <or kitelik n eu,ber-tol a ,  szeo·én ebb J 

• , 1 , ' z 
O Y e ( SZOl11J LI IOZO gégéi ttztatiÍSa. 

l>álfy, a clebreczcni kertíletbclí ta'l)l·•bi 'i·o' · . 1 · " , 1oen O<Os igen �erék emher. I,ehctett volna viceiRp,í.n, ha akart voln·/·<le nemelyek inátkájától, l(állay Pist·ínéto' l f·e'ltcl- " I.'
, 

1, ' , ,, o i>Ct I o·ne111 atszott S' e 1 ét S b :-., z re m za olcs várn1eo·yéi'cl< t· J • 11 ·
k · . o • e ,t t o;,;n 1

:t arn1; azon k1vül rninek hao·yott volna el t · i  ·t ' 1 , 1 inúland'i.t? 1-· :1 . � . ,1 os H,·ata toer . ,1v,t t ' inrnekut.tna az acln11nistr,ítor jó elc ..nern eszközlötte ki szá.111ára hoo·y . .·:t · ,e 
, 0 i angJa, n11ut assessor

l
n�el 

gtartsa., és így könnyebben mehessen fel a kir.ílvi t[d >-
a.1oz. 

}\ régi nen1zetségü és hatal,nas ] hrányi i\ iita .lt , , .. 
b. l l l ' �. ' ,tz on-

1zoc a inat a11sag, a nyuo-al1na„ élet szeretete ', t· 1: ... 
, , . . :-, CS ,l ,Lll a f ot:-VCl1)'SCg is elidegenítette ,nin<lcn ,í.l<lozattétclel·to"I · <l 
- . . 

, ' , 1110 erat 10C.JUS ignaviae non1en tulit, nc<1ue cxercuit f·o1·t·t 1· . .
· 

1 ll( llle111 llJSI 
in reuucndo. Sc1nsey J ,,�jos a rc�la.ttr,ítióra se111 J.Ött . ;. 

"S J, . , <L 11110111 eszu oos, ano:; szintúo·y ncn1; - io·)· 1,•ha't. 'J J , 
• ., , 

0 
'"' ,. ' · ,1 o nar llronk1vul, 111cg (;enl'syt ös 11,ty co11sili1íriu:; urat lehetett l . 

l.d '] ·1 ., · · VO 11,1can( 1 a n, e so VH' C'l8{),t1111ak s ·1kl·or -1 vo't J ··1 l , . .. '· ' ' ,. uino < szc yc nien-tek, es lconnyen 111C'gtörténl 1C'tC'tt vol11;1, Jio.,.v i\f ol .: . 1, 
l , '"'· Ildi. (,lj)J!le a pecsctct. · 

Ezen környüláll,ísokhan 1nc,,.,,.011dolv·in ·•z l · · 
, , . . on ,, ,. · a( n11n1s-trator, hogy l)cz,;1 :'11 il1;U\' <�() esztendeio· s;,;olo··;I . , 

< • O • · n'" ,l va,rn1eo-r1·-nek, - - !1ogy az ad111i11istr:ttió terhét eddig· is {í vitte_ J��o·r,tzt senki 11c1n es1111:ri t::; 11e111 esinérheti 1·ol> l)·til ,' o . 
, . . . , 

. ' � - l O o·y cg·y 11.i adn11n1str,Ltornak egy valr1111ennyir<' in('o·h·t"<>rllott n, 
� · 

· o ',, , varn1e-gyében tap,ts;,;talt elséí v-ii;p:.ínra van sziik:séo· c. , t 't 'l , 
. .. . . . 

· · o , ,.z 1 ·e venazonk1vul d1<.:a:;ter101n1 helj,hcztet.'·se szet··, iit J,o . . . , , " " · • gy a \'Hl'lllC'-gye dolgai folytat,is,ít is di<·a:;terio111i láh1„t lehc, ·e 
1 11 .. . ' ' ss II vagy
<C. es,;; 11 utn1 a 11tostani környííl,íllúsokl>a11 ; i',g")' hittc,hoo·�· arC'lor111atusok, <.:sak az {í l'clckezctekhül lehes:,en C'I., · n .. 

1 
• 

• :--o v. 1spa11, <eveset fognak azzal 0·011dolni ki l<;"'.)'CJl "z 0:. lio . J), · l o , ,-, " ·, "' 0 y ez s 111(' • 

f ' · , , . ..._ 0 J "  

re or111atu:, va,gyLarsa, is könnyen 111eo· fouii.inak <'fl<re'" t _1 „ l . t'> '"' 
t"> s;,; <' 

oc ni ,L eandiclátié,búl va.ló kih;1t1·yatt· tL1t..,ol· f'elett · 
, 

· o ' ' ,� ' ; ll<'lll \'CYe 

ha.t .:;;,;o�·osan a törvény óhajt[Lsát, n1ely azt kívánta volna :
,,ut nobilcs bc11c possessionati íiant coinites··: hihető, 1'a.cítu:.-
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;,;za,va.it alkalninztatta Dézsi �fihályra : ,,Curtius Ruffus n1ibi. l " ex se na.tus v1t etur. 

I(önnyen hisze111, hogy egy nuís nézése is volt, az tud 
niillik : hogy a penna, és pecsét ne lehessen egy famili(Lni-íl
vagy egy vallásn{il; - végtére, hogy a zúgolódva buzgó re
f'orni�-ítusokat, ha árúlkodni t,ilálnának, a.zzal letorkolhassa :
,,In1e egyetlenegy reforn\átust candid,í.l ta1n első v. ispánnak,
és méo-is minden sze1nélycs gyűlölség 1neUctt őt választot
ták."_'.'.'._ Néken1 mind ebben, akár1nit beszélljenck, legkissebb
részcn1 sen1 volt; de nen1 volt nehéz 1ninden c1nbernek gon
dolatja.it általlátni; én tehát cs:Lk 1nint szc1nlélkedő n1agya.
rázoin és beszéllero elő a. történeteket. Az ad1ninistrátor ncn1
szorúlt tanácso1ura, és én nc1n bátorkodtan1 volna azt rá
tolni. Az igaz, hogy Dézsit bccsi.ílöm, és szívesebben e1n�é!,e
zen1 ,t várn1egyéncl< 40 esztendőt olta tett szolgála.tJatra,
mint arra az egynehány igazs�1gtalanságra, melyet ,erántan1
ki.ilönkülön, ncn1 egyenes tckintetekbűl, elkövetett. En soha
scin tudta1n szen1élyességen1et a közdolgok közé vegyíteni,
és ha V ..  1:\. .... t, 1ninden clőkelőbhckkel együtt nc1n kív,í.n
tani v. ispánuak, az ne1n azért volt, inert önszcrctetcn1et és
io·azsáo-oinat sértette - ezt igen könnyen 1negbocsátotta,n1

O O l ' . 
volna néki - hane1n 1ni vcl egész a nevetséges rna {aessag1g
oltalinazta olyan ,·étkes eselekc<lctét, 1nelyb(íl egyenesen ki
tctszc : hogy ne1n tartja szoros kötelességnek az áltvctt va_gy
n1ao-ára áltruházott kötéseknek pontos betöltését, azt az 1n-

o .. socialc principio1not vítatván szűntelen : ''.a�naz meg.�orte
szavát irántain, és így én is a n1agamét 1nás 1rant n1egtorhe
tcin." _ Isten n1cntsen n1eg az ckkép gondolkozó vagy érző
bírótól� Azt n1ondja Rousseau : ,,Les fautes et 1ne1ne les
crimcs sont par<lonnables, 1nais pas lcurs principcs ;" szülheti
a O')'arlósáo- vao-y intlúlatosság a vétket akárkiben is, de csu-

o O O • k. "lpán a príncipio1nok szülhetik a vétkességet. lVI1kor a:on · 1�u 
a hívatalr.1 v.igyó e1nbcr rnég a hivatal elnyerése elott inast
rá o·a,ln1az és a jöYCntlő rovására fenyegetődzik, 1nikor ott
ha�almasko<lik, a.hol jó sz,>t kellene adni, mikor azt hiteti cl
1nagával, hogy a dialektika,, logika : ncn1 kell azon csudál
kozni, ho. tartanak az okos és emberséges c1nbcrek a l{or-
1n(u1ynak kezébe ra\,'i at1atús,itúl. .i\e1n ,1:1. ilyetén fonáks(i-

• 
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gok�an kell n1uta.tni energiát, ha11e111 oly dolgokban, n1clyeknck 1g,azságát n1indcn nc1ncs szív érzi, n1indcn jó lélek öleli .En 1nint ad1uinistr[Ltor egészen 1niÍskép csclekedte1nYOlna. Ila nem alcarta1n volna eonfcrcntiát tartani, hogy 11szégycnszéket elkcrültcsse111 (n1clynck gondos clkeriiltetéseazonban sokkal inkríbb kényeskedő udvariságot, ,nint valósftgos szabadságérzúsre 1nutat) : n1cgírta1n, va,gy 1neg111011dtan1volna jó eleve V .. ,T ózsefnck, hogy az előkelőbbek fiánakrnindnyájan ellenére vannak, hogy kezdje alább, 1nindcn önszereteteket ne sértsen, czéljainak kivitelében több igazsAgérzést, megfontolást és okoss(io·ot 1nutasson e 1ncllett pcdio ·0 ' � 1nind ezért hogy könnyebben clnyclcttcssc1n az örco·o·cl a, kc-
eo serű, dc elkerülhetetlen pilu lát, és az, jövendőre, n1ind a,gyarlóbb apának, mind a ,  1naga.1neghitt fiának használhasson,n1ind pcdi!!: azért, hOQ.')1 az io·azsácr is úo·y hozta volna 1nao·•í.-'-f .._, o o b 

'.J o< ,·a1 : V .. A .... eleven cln1éjét, es,ncrcteit, az erős akarntravaló nen1es ösztönét 1néltán rnegdícsértcn1 volna, hozzá tévén : hogy az olyan nagy ne111zetségű, orsz{igoszlopos éghataltnas en1bcr fiának senki sc1n foo·ia Szabolcs v�írn1eo·yé-t,.J e., ben, a jövő választószék alkaln1atosság{Lval se1n akarni, sc1111ncrni az első viceispánságot kezébűl kitekerni, ha 1nagátaJ<l ig n1áskép fogja alkaln1aztatni a bocskortalanokhoz is. F,mcglévén, így szólottan, volna a, st(ttnsokhoz :
,,Tekintetes Státusok� 

�1inck11tá11a a 1'ettci:; �t,ítusok t,öbl>séo-c ő l•'clséo·c kí-c, 0 viínságát a votisáti<',ra nézve próba gyanánt elfogadta \'Olnn,úgy kell azt a prób,í.t tenni, hog·y a v{dasztás clolg:iban, n1indiL választók közt, 1nin<l a v,íl,isztandók közt, a birtokranézve szintúgy 1nint a vallásra nézve, az arány1nérték 1ncgtartassék. lVIindcn országban , an1clyben vala1nely vall.ískövetői, akár1ni tekintetben is törvényes hátrább-áJHtást ta
pasztalnak , és nincs tökéletes egyenlőség a polgári törvé
nyekben a vallásokra nézve : a kevesebb kedvezésscl bíró
Y,dl(ts követői szorosiibban csatolják n1agokat össze, és ezen
összecsatlásban keresnek erőt, va .gy hogy fenntarthassák ál
lapotjokat, vagy hogy azt ja,vítliass(ik. Ak(Lr igaz, akár kép
zelt, akár helyes, akár helytelen legyen félchuck vagy v(i
gyások, az n1indcg·y, de a tűnc1nény v,,ló és ter111észetcs, és
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anna,k igazság,ít Irlanclia szintúgy bizonyítja a római katho
liknsokra, n1int J\[agyarország a refor1nfttusokra néz"9'e; csak
a n1értékben Ya,n a különbség- szorosabb korlátok közé lévén
::izorítva t. i. a katholikusok Irlan<liában, 1nint a reforn1átusok
1\Iagyarországba11,ott tehát a katholikusok köztn1ég erősebb
az összecs:Ltlás. I(éren1 a , t. �tátusokat, !togy bcszéclen1et

' 

senki balra ne n1agy,1rázza. l�n csak azt 1nondo111, hogy ott,
ahol nen1 cgyc1 1lő a törvény az egyik va1Lísrúl a 1násikra való
:íltaln1enetelre, és ahol a vegyített h{1zasságokban iszületett
n1agzatokra nézve scxus scxu1n non sequitur: némely külön
fogott e1nbereknek legliberálisabb gondolkozása mellett is, a
1nagistrátus választása dolgába,n tekintetbe kell venni n1in
<len főispánnak vagy acl1ninistrátornak a, vallási aequilibriu-
1not is. Ott ahol csupán a szcn1él yes 11c1nességhez van kötve
a vótun1ok adása, nem pedig ,1 birtokhoz, a mellett pedig a
száni többsége annál a valhí,snúl vagyon, 1nely a fenniílló tör
vényekre nézve több 1>0:0-ári c<)'yenlőséo·ct óhaJ·t, és azt idő-

o o. 0 , 

\·cl ; t vihígosúl,ís terjedése 1nellett , hihetőképcn 1neg is
f'ogja n_vcrni: ott n1on(lon1, , tddig is ,  n!Íg azt 1ncgnyeri, vr
,;zcclcl1nc,; lrnnc nr111 venni tckint,ctbc az előkelőbb birtokosok

' 

kiv,í.ns,ígát i:; . l•:rzrni kell ezt 1nintlcnnck, aki az okosság é,;
,t h,tza törvényeit, 111élycbbcn 1negfon to I ta. Sza hol cs vár-
111egyélie11 ,t v.ílaisztó és vcila,szta11d<'1 ne1nc:::ségnck több égc

r<'for1ncitusokb{tl ,í. 11, <le nagyobb részét n Yárn1cgyénck ka
tholikusok hírj[d,, és így úgy kell ebben a vúrn1egyében gya
korolt..itni a szc1nélyes v(dK,;ztás j 11sánal<, hogy se111 a ,·nll,íis
h1•li szá111r, t nézve való inpropol'tió a birtokra val<'> inpropor
t iúnnk ne ,Í.rthas:;on, :;en1 ez a.1111ak k[tr,íra ne leo-vcn: - hoo·,· 

0. 0, 

tch,ít ez clérődjön, n1indc11 szc1nélycs hívatalr,t nc1n fogok 
külön yaJ\;í,;úakat C' a11didAl11i, ha11c1nha p. o. az első viccis
p,í.nságra 111eréí k ,ttholik11sokat, a 11HÍsodikra 1ncrő ref'or1nátn
�okat, ,·agy Yiszont é,- úg.Y tovúhh. ;\livel töhh fisk(il is, töbh 
not,lrius és töhh pcr<·cptor van, ;t felére ezc•n hivatidoknak 
<· up;Í11 <·:-;ak az egyik va,11,íshúl v,tlókat, a 1n;isik felére pedig 
C'supán a 1n,í,;ikbúl f'ogok candid,í.lni, arr.t figycltncztctvén az
első notáriu,-ra nézve, hogy a penna, ne legye11 se1n ugyan
azon egy \'alhlsn�íl, scn1 azoncg-y, fa111ilián,í.l a pecséttel. Pro 
l1onorc ·Ctll f'ogok senkit i,- ca11<lidál11i - 11c111 az(\rt, 111intha 

LE\' l•:LE%É8ÖT{. lí 

l:zcn díszre va.gy i11cgküli.inböztctésrc 11<'111 lc1111rucJc sokan is
cr<lc1ncsek, han('ll1 épen azért nirrt io ·e11 ·ol. . l , 

, · 0 " <,111 1:; van na <, cs
azoknak :;zan1n napról napra sz· tJ)Orodik a,k'k l , 

l .. . ,, . . , , . 1 ne <, u o·y 1n1n t
ne <en1, ÍaJhat11a, ha netal,íntiín a candidátióbo'l l · 

0 

„ d : 
l . <1ma.1 a n,1-

na <. An1Hlőn inrrő érdernesckbííl ,ill a can<licl·ítio' n' \) 
„ bb · G • 1 1nc 

to cn, a candidátusok, annál többen szo1noroclnak cl az cl
ncn1 Ya)ai-;ztott�,k közzül: ha J)Cdio· nen1 {>r(lc,1,ci-;"], ·. .. 1· 
1' 

:o .,,1,..ca,nt1-
1 ''.ltntnak, nierő .i,'1ték a c.andidiítió. {> ,; n,in<l a canclid{1lt 
n11nd n. nc1n-candidált érdC'n1csrknck lll"i·<" 1 ' 't' 'I · 

, 

• , > )us1 asa cs )0-

szontasa. Ne1n a dísz kcresésél)c11 1 a 1 ' éb · 
. .. , , · · 1 11<'111 r nycrcs' en all 

a dicsose�, _cs, a .111agyar 11c1nesség 111ostani ,íllnpotjában <\8

szaporodasanal f oo·va ncn1 ·1nnyira kell t;tI)l '] · · ' J 
• 

0 ' 
' ' ' a 111 a. ,·ao·yaso <at 

1n1nt arra szoktat ni liazúnkfi,1ir, hoo·v nirgJ·uta 1t11 ... zt;:,a.t l· 'l · � 
k · • , ,:, ·' ' " , · ,l 11 U 1 S

a ·1ral�, ef; ,,t haza jav,íra törekedjenek. J\livel pc<lig· a t. Stá-
tusoktol proba �·yan,ínt éj l<'clséo·c kívilns·Í<>"l ,.:zc1:1 11t clf' � ü '

::,
' · � --- ·oo·a-

dott s�cnH:lye� ,·otizútió köYetkczésében a voksol{i:-:nak(?)inin
dcn k1rckcsztc:-;c 1ncllctt, a fiíispálli híYataJ va,o ·y hcl)·tartósií" 
t I t , 1 • 0· • " 

"
e 1c scgc va nn1cnny1rc 111c�rszoríttatott; én azonban itte11 H7.

o �cl�ég� szentélyét kép<'zŐ f'őisp,ínt képrzc1n : a ,·oksohíst
nkark1re 1s. scn1 a cnntlidátió cléítt, sc1n utilna, 1nrg· Hein cn
g-cdhet cn1, ;\ ,·c>tiziítiót pedig ya,laki olyanra, aki ncni foo· 
<:antlicli'dódni, szint úgy hc 11c111 \'Chrtc1n, inert Yalainint � 
,·égr,cluijtó, ltatnl1nat a votiziít iónak próba gyan,ínt való clfo
?adasa �1ta11 a .t., 

St;Ítu1<ok tiirYénysértésscl 11cn1 \',Ídolhatják. 
ugy a ,,"egr�haJto hatalo1H is sc1n1nitscn1 engedhet ju:;aiból és
11cn1 turlict1 , hog')' a t. St,1tusok nc111 <.;:,;nk a v,ílnsztAsi hancni 
,t ean<lidál;isi jussal is bírhas:;an,1k. ];�11 teh:ít a fi;k,ílisok 
canclidútiójú ,·ni f'oo·on1 kcztlclli ·t , .. íJ· t"'zto' "Z(tl,,..t J•'l " .e J • 

::, � r , '- .,, • , e, '-\.. • J 50 JI R ( a -

lisnak incrő rcfor1niítusokat t:an<lid,ílok, ckép<'ll _ 1<tb. n1:í
sodik fisk(disnak - . tb. - s ío·v tov,íbh. 

"'' 

1\iii_nckutÍtlla, így a fiskahítust rc,;b1ur.íltnn1 volna, ekkép
folyt ,at11an1 b

1

cszédc1nct: ,,I,út túk a t. Slútusok részrchajlat
lnn:;ag-on1at, es a1111ak µ;,Yökcr('-" okait érzeni fogj,ík ,·clrin. 
hog-_v 111i11d az igazsfig .. lllÍn d a ,·gy<' bc·<·siilc•te 1ncgkív,ínja. 
hogy s<·nt az elé5kelő kal'l1ol. földc:;urak. kiviílt a.kil;nck t;;k
sái":tik rcforn1,1t11sok. 11e pa11a,-zolkodhaf;sanak. hogy :t niaµ:i�
tr,.í.� 11s é5kct ti.irYényc:-; jusaik g,,·akorhis,íban vagy akadályoz
tat.1a vngy ncn1 ,-cgít·i ,·a 11,í,-i ke<lY('z{>,,hííl. >'Cllt prclig- a 

nc�:-:,•wll,v ,:� 1':Hziucz). IH. :2 

•
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rcforn1átu taks,ísok ne rnondhassák, hogy katholikus földes
uraik (íkct a tör\·énycn túl vagy ellen nyonij,ík; hogy tovibb 
scn1 a szegényebb ncn1esség ne sérthesse jusaiban a tchető
scbbct, scn1 n tehetősebb ne háborgathass:1 jusaiban az ügye
fogyotta bbat. Ezt Sz,1bo les vá rn1egyének ki1nagyar,1zott 
környüláll,ísaiban, az ,íltalam cn1lítctt okoknál fogva, csak 
azon az úton lcl1ct elérni, a1nclyrt clöadtan,, s an1clyct kö
vetek, é:; a1ncl_yért 1nind ,1z isten, niind lclkic::n11érctcn1, n1inll 
fcjcdcl1nc1n előtt (clclni n1inclcnkor ké,:z vagyok. Bizon1 ll t. 
St,í.tusok bölcscségébcn, hazafiús,1gában s a törvénye::; végre
hajtó hatalon1 iránt való köteles tiszteletében, rc1néllvén, hog_\· 
a t. t:-'1tusok az új fiskahítust tiszte kezdetével vclen1 cgyi_itt 
minden kcllvctlcnségtííl 1ncg fogj,ík kín,éleni. Gondolják 1ncg 
a t. Stá.tu::;ok, hogy csak egy oly nctnzct érdc1nli n1cg törvé
nyei kíniélés<'·t a végrehajtó hat,1 lon1tól, aki 1nagi1 n1cgtartj,1 
törvényeit é,; statuturnnit; ne gyakorolj,\k úgy törvénye:-: 
szabadsiígaikat, hogy azoknak tcrrnészctescn v11gy n1cg kelljen 
csökkenni, vagy egészen elenyészni; ne éljcncl< úgy ye]c,k, 
11 ogy hi1 zafit,1 rsaik azokkal ne élhessenek. A választási hír
nuí k és túls,tgok idcgcnítctték cl ő Felségét �L voksolási sy:,;
térn,ítól; n1utassuk 1ncg, hogy érdcn1esck vagyunk még h:ít
ralé,·6 szahad1'.:igaink n1cgtart{1s(1ra; - vcgyi.ik szívi.inkrc, 
végtére, hogy n1cnnyit ártott n1ár és 1ncnnyit árthat n1ég 
szabadságaink11ak azoknak illetlen és zajjal való gya
korhísa; 111cgtörténhctnc hogy a 1nagyar szabadság s/rj:íha 
hano·ozzanak vissz,t l:-'trn1áz�tsainl< : ne te1ncssiik cl hát őse-

" 

ink vérébe nuírtott cs annyi szon1orú viszontags(tgok kii,.,t 
rúnk :;z111lott lcf.;<�dcschb, lcp:irigylcttcbb kincsi.inkct; ne in
dúljunk 1nértéklctlcn útakon 111ég fcnhagyatott szabadsága
ink oltal111(tra és 1ncgtartús,íra, n1crt ez nz út a decrctális ltí
v,1talokr,1 vezet, 1nelycknck sajno8 cn1lékezetc nincsen ,nég 
C'gészcn lelki.inlcből kitöri.ilvc". 

Csa,k ezen bc8zéd ut,ín 1nc11tc1n vol11,L által az első vice
ispú.nsiígr,L valc'., ca.nclid,í,tióra, és ezen hívatalrii is 1nerő rc
f'ornuí.tusok,tt citnd id,\lta1n volna. II:tl lhattad, hogy �t föisp,í n 
cgé::;,.,cn 1111\skép cselekedett; - így IH'tt én ncn1 volta111 t:1-
n,íc::iatlója, a1nint közönségesen bcszéllették. 

1I,1"·a a restaur,ítió í<,·y 1ncnt véo·ltez : 
0 0 0 
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Minekut,í,na igen felületesen és mindenféle rnellékcsczélokból való tekintetek szerint, meo-határozta volna CO'y
l ,., 1 . 0 (, b e eputat10, 1ogy k111ek van vóturna,; n1inekutána Jiercze,,·E:zterhúzytól, ha személyesen 1neo· 11e111 ·,clcn·Jr . · 1 °

. , , . . 
,:, • 1, vagy Je cn-hct1k, cs_ 1gy co 1pso 1111n<len ncn1cs özvegyasszonyoktól is azért rnert a plcnipotenti(tklcal niúr visszaélések is történtek' rnegt.�ga<lta �ol '.1 ,a a. vótumot, sokan pedig valan1rnnyi 16 esz� tcndos pi1tak1 d1akoknak vótun1ot akartak volna szl'rezni: hcrczcg Esztcrh:-'1zyt a többi cl{ikclőkkel cgyi.itt :ncgkértc a vo·yc, hog,y b�r�·al, b?rbécsckkel stb. adózzék a. szegényc•hb nc��es ,1tyankfin1 tartasa szán1.írit I(,lllóban. Azt adtiík okúl hoo·y d . . , 

' 
b az a nnn1strator a hely szűki 1niatt kétsziízn,íl többnek ncn1 adha.t ebédet, és ío·y 111co·h·1t··�rozt·ik hoo· 'f • . , l'.">, I" ' ' , , · , l'.">y p. o. gro Dcss�,vff;y. 1' cre11cztűl ennyi hordó bort, Sc1nscití5l pedig ennyit ker.JCnck. Igen szépen felelt nekik o ·róf J)csse\vff),. 

F 
, a 

1 crencz, azt 1rv(1n : hogy n1ivcl ő szcn1élyescn bctrO'séo ·c 
• • 

• r"' b 1n1att 1neg ncn1 JClcnhct, és íg·y nincs vótun1a, ncn1 szándéka. azokat bor,í val fel borozni, akik tal,í n épen kíYá11s:íg·a, ellen votiz,íln,í,nak. Nckcn1 nc1u írtak, én n1intlazonií1tal kiil<ltcin cgynchány hordó bort,a.zzal ,1 1nrgjcg·yzéssc1,hog·y ,,,inib,ítor ne1n tartottak n1éltónak a 1negszólításra, n1inda.:1,onúltal szeret és becsül cngcn1 a. szegényebb sza,bo1csi neinesséo· is. esincrvén n1ég az insurrectiós időktűl olta, és tudv,í.n, h�gy én fiatal koromban n11tg·a1n insurgií.ltn1n, nem pedig 8zcgén_v nen1cscn1bcrt küldöttcn1 mag·a1n helyébe; hogy az utol,.;ó tliet{ttúl fogva is csn1cr a. vá.r1negye, hogy én szívesen adok, és önkint adok, 1nég akkor is, 1nikor n1eg nc1n kércttcten1. dc hoo·y igen jó volna, ha az cv6k és ivók előtt azoknak ne\·cik f�i
olvi1statnának, akik vala1nit küldöttek, és kiki 111C·1111yit kül
dött, és hogy n1ég ennél is i<lvcsségcscbb lenne az, h,1 a l><\
küldött clc ég és ital kiosztója olyan e1nbcr lenne, aki scu1 
ne1n visel h[vata.lt, sc1n nen1 akar viselni." I�zt 1ni11d a-

, ' zert 1rta111, n 1crt az egész kércle1nnck és élelc1n-bckiildésnck 
ne1n volt egyéb czélja, hanen1 az, hogy Elek szolgabírú, 
l(.ílh1y Pistiínénak testvére legyen annak kiosztogatója. és 
így hivataljában ann,í.l bizonyosabban 1ncg1nnradjo11, dc neki 
SCIU sült cl. 

�1ineke1őtte n1ég n can<lid,í.tióhoz fogott voln,t az ad-
2* 



111inisrr,Ítor. t:g·y 1'>r,Í11,íl to,.íhb ki.íltozt,ík \
."
:1,· �\.hri;,:t. é,.,

1nintcg-,· ké 11,·,.;zt>rÍlr11i akart·ák az ad1ni11i,-trátort, hog)· ean-
\. . . ...._ 

didiílja: 11<·111 lehetett ,;z1íhoz férni: a candid.itió ut,in ii-1nét újra 
111ég nagyobban kiab,íltak; dc ncn1 vala többé kiabríhi,-. ha
ncn1 valóságos ordít,Ís. 1'cli volt a ,-zríla piros. ríhnos. fclip:

részeg. szé<lclgő,; é:< iikrcnd<·zíi g11b,í,- 11en1c:-;ekkcl; g;őzölgött· 
:i palota. 111rrt igc11 ,.:ok hor kölr <·1 a 111(ilt éj;;zaka. és lcg·a
bíbb öt --l1.1t föhl) hc!Yckcn, 111i11tl az utcz:1ku11. 1ni11d a lní-. 
zakb.111 errek, ittak, 1nuz,.:ik,íltak. dorhézoltak és liírHHÍztak, 
<;s 1ni11tcg-Y 111co·!'léízt0k a rr,.:taur,iriót a ,;ok i,;z,íkosok. 01,·

� . � . 

,;zcrc11t·sé,; ,·oltani első nap. ltogy lec,;illa.píthattan1 a sokns,Í-
�.?;ot, cndékcztetvén őket a dcerctá I is v. i::;pá nokra. Ezért 
n1eo·;;zólított \1av ,Józ::,cf ::5zol<risa ·zerinl, loirik,1i hih,ít lelYrn 

� � (> 

bcszédc1nbcn. é::, l1ozz,í, teYén, hogy <' t·sak poctic-us gonclolat. 
n1 ivcl azok, akik ,József alatt szolp;álta.k, sok rosszat h,írí-
tottak c·l a haz,íról. 1!�11 azt f'clelén1 : ltoQ·t· :,;zeretck Jo.,.ikai

'- �  ·' 0 

hib.ít elkövetni l(anttal, akiuck ka1·cgoricu,; i1nperati,·ui-a 
azt kív,ínja : hogy az Ctllh<:r törvé11ytelc11 fcjcdclc 1Tu1ck IH'

szolg.íljo1 1; liozzú tcvén1: hogy épen így védcln1czték 1nap:okat 
l\apolcon en,ítorjai: hogy, ha n1i11dcg:·ik kö,·ett<: ,·olna p:r. 
('s,íky .Józ,,:cf péld:íj,ir. a türvé11_,·tclcnségckct parancsoló tiir
,·énytclcn fcj<'dc>linck ki.il,:é5k .í lt.tl k<�11t·C'l<'nÍttctné11('k czéljai
kat ,·{-o·bevitetni, 111cly úlla1)ot k<·vc::;ebbé lchct11c, ak,ir gyabí-n . ...._ . 

zato;-:, ak,ír tartó::;, 1nint 1nikor ltazaföldick ::;cgítik az or,;ziígo,
alkot1nú11y felforgat,ísúi: ha  azl fel kell forgatni vag,v ,·,íltoz
latni, az or:<zúggyülésén kC'll, vagy pedig a,;se1nliléc <.:on,;titu
antc ,ílral; l1ogy ha azért,;zolg{dt,t a <.:on::;iliitrius,József ('s;Í,.:zárt. 
hoi:rr c-z<'·l3'ai <'!érésében íí li'elsé!rét 111cgi·átszathas:3n, ur{tt

..._. ' ' ._, U• 

c·,-alta 11 1eg, lta pedig liog·y :-;cgítsc azokban, haz,íj,ít. Srn-
ki ,;en1 kételkedik. liog:y igen sok jót akart József császitr. de 
11én1etcket akart esi11cilni belőlünk, ki akart vctkcztctni 11e1n
zctiségi.i11kből. Van-<' valan1i oly jcí <' vil�1gon, atni e;,;('11

gyalázato:- rosszl1oz f'og-ható IC'nne: éi:; oztán ;-:zabad-c vala-
1ncly fcjcdclc11111ck valan1cly 11cn1zetet akaratja ellen vagy 
t·r<.Í::,zakkal bol<loggú tenni? Isten n1cntscn 1ncg cttöl a ja.cohi
nusi, jczsuitai prineipiun1tól : hogy ha jó a czéija a .feJ·('cL1·
l.en1nek, szrtbo.d neki rni1ide1il azo1i czél ('lérésé1·e ('lkövelni. 
l{a még a népekről n1on<lanók ezt : transc.tt; mert n1ivcl iík 
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ünn1agok czéljai, az ú cun1pctc11tiájok ahí tartozik 1nind a 
ezéljok jó::l�ígárúl. 111i11d az e:;zközükrül ,·,'111 ítélet, é::l lta ,ir
tanak ii:; 1nagok 111;tgok11ak, J,í:ss,ík. Nlindég kiviheti a való
b,tn jót.a nc1nzc•t akal'atj,ív,tl a jú ,; <ikos fcjcclclc1n. Se<I nec· 
ipsa liberta,; ,·i parta [)laeet. ::-.:e111 azon kell io·vc·kczntink. 

""· 

l1ogy a 1nor.ílt a poli1ikát<'.,I l'lv,íl,1,;z:;zuk, ha11c111 az<>11. hogy 
cl ne v1í.la,;z::5zuk. !\z cl,·,íla:-;zt,íssal el('·hb-uti>lib csak a 
rcjedcln1ck vagy ,t n1i11isztcrck 11yer11<•k. az cl ne111 ,·,íla,;z
t(t:; által pedig 1ni11tlég nyer 1ni11d a 11e1nzc•t 1nintl a fejcd<·l<:111. 
l�l foQ:nak azon idiik is következni, 111ikor kiíbas1Í�t le�;,; a g-o-

... J � • 

noszscig, a% íg ·nz:-;cig ·talan:s,íg ·, a furfa11g·�::Lg és a sar<;z-ig ·a: l'
n1ost n1ég 111tríí tltcori,í11ak lútszik 11é1nely, a n1agok <'.rteliné
bc 11 szerfelett híz<'1 e1nberek11él, kik azt vélik, ltogy a soei,íli::; 
111ccl1a11is11111s11ak n1 indcn lchct<Jség<.:it n1 ár keresztül futották 
az en1berek. lTgyan niiért nc111 ,1llítj,ilc azt is, hogy ::;c1nn1i
fele új n1acl1i11ií.k n<·n1 fog:1111 k tiibhé fchahíltatni r Egé::;ze11 
1nlÍs a kérdé::,. 111ikor a n1indég·-tartóssúgr<'>l van a szó. Dc

(':,;a.kne11'1 elfclcjté1n, ltogy a v:1rn1cgyc, ncn1 pedig a politikai 
világ rc:staurú,tiój,írúl ,;zólok. 

A votiz,i.tió úgy 111cnt : l1ogy n<-n1cly ugya11azonegy 
bocskoros egyszer a gyapjú alatt, 1násszor pedig a szíír alatt 
votizált; nén1elyek. akik sc1nn1ifcle jár,i.sban egy talpalatnyi 
fiildct scn1 bírnak, több j[trií.sol,ban is votizáltak. 1.'öhbnyirc 
a kállai ncnic. ség rcstaurií.lt. Egy kúllai borbély azt n1ondta 
11el<c1n : lioo·v V;.1yn:1k io-cn J

.Ó borrt van, és 1negivott lé�:yen
U, � • � � 

;tbból eo·y fcrr.ílr hortlÓ\'al, l1oi:ry ő nagys:ígiíra, aki n kúl-
ü., � ....... 

lai ta.ksá,;ok11ak aranv heo·)·ckct ii:rért, kétszer votiziUt. E
. ö � .. 

llC111 sza.batl, Jll(J11clrk. Igaziín? k(�l'd<1. 13izon,,·o:;an. fclelék. 
�o ezt nc1n ti1dt;un, úgymond; inert én bizony ő n,tgysií,gút 
úgy szcrctc111. hogy tizcnöt:-;zör is r,Í votizálnék. ha 111inJég 
ltozz(1 förlictre111 Yolna. l<:z a der<'-k c1nher. aki l(iíllay "icc
i:spiínt 1ni11<l<�g bcrctvált.1. 11en1 ;uJott rcií vótuniot, ,le 111,Ísok 
,.:cn1 allt,tk. 111crt l(iílh1,· l\liklós11ak 11cn1 \'Olt töhh i1 vótunuin,íl 
;11nit <'í ann,íl ink,íhh híjl.1h1. n1ivel n:vil,·,ín krrtr a i,vülé,d)en 
az ad111ini;;trátort. ne <·anclich\111,Í. er. azonban candidú.lta l1í
gus gyancint. - TVf,í:,;nap 1ncríí púpistúk c·andichíltattak n1ú

,:o<lik vic·c•isp:111_,·okkú. Zolt,Ín ]{í11. l�ltlőtleit einlt•gcté; a1nint 
l1:i llo111. neki tiiriídik ltivablliínak. ])f' l><·zzcg: l,írn1a volt n1i-
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kor Déz:;i Györgynek cl l<elle válni a notáriától. I--Iasztalan
tartóztatta könnyeit. Ekkor kezdtél< csipkedni az ad1ninistrá
tort, fel s ahi járt Lónyai (dc ne1n a főispán) az asztalon és
theatrális mozgásokkal citálta keresztül-kasúl, összevissza, a
tÖr\·ényekc_t, és a reforn1,i.ta. Yalhís séreln1eit hántorgatta.
Eg·y clar�1b1�· nagy békctürésscl é:; �íllhatatosR(tggal tűrte a

::::zcn1rchanyasokat az ad1nini:;tr,ítor, a lcghízelkedőbb kifeje
zésekkel élt l)ézsi György iránt, ,1zt mondta, hoo·y l<özbe
fogja n1ag,it \·etni ir{u1ta, ő Felségénél, de mind;ck Hem
l�a�znitltak; azt lobbantották :;zcn1érc : hogy 1negcsalta a
Statusokat, l1og·y nc1n hisznek neki. Vala1ni Józsa nevű is
\·agdalni kcz<lcttc; ekkor egy l<cvéssé felhcv(ílt ő nso-a azt

1 ' l ' 1 ° 111011< van: ,, <ct cn1, ha.van-e ,Józsauran1nal<vÓt'11rna?" Józsa
a felelettel JH'tn 1nara<lott adós, <le vala1nivcl késöbbcn fize
tett, felszólal v,í.n vala.n1i tiz 1ninu tun1 n1úl va, s 1nond vú II hoo·y
„bb ' . l O to votunia van 1111nt lí',1y ura1n11nk, aki sc1nn1itsc1n bír a' 'J va rnicgyc )Cn. 1\z adn1inistrátor követte 1'aci tus tanács{1t:

,,Optin1a non11ullarun1 injuri,irun1 vindicta, si non intcllio·an-
tur" E· '' l 't ' ] 

0 · z llJ JH orsagot a( a az ostro1nlóknak, és Fint,t urain
oda vctcnicdc. l1ogy fclingerlcné a Státusokat, ne votiz,ilni
H�Cnnén:lc l\J ivcl így egy c1nbcr, az (í J,"'clsége kíván:s,íga. szc
ri�it _ val� várnicgye deter1ni11átiój,ít fel akarta forgrttni, az ad-
1_�111 1stra ,to�· a gyűlést fclbcszakasztotta; né1nelyek kövctti.i.l<o na()',·s·1°··tt s·ob''b '··1 IJ [ J c i:,J < oc z ai a, cs JO cse e <ec ti.ín<, inert alk,thnasint
cap

_
itul,i�t volna utólj�íra, s így 11cn1 csak tisztinek szükséges

tekintetet clte1nette volna, hanen1 követkczctlcnséo·ckre is
t�'.lán clr�gadt,�thatta volua n1agát, lia hítná, 11og,v ,: előke
lobbck kozzül 1s :senki seni védeln1ezi liívatalának n1éltós,íaát.
J\líg 6 1�agy,-úg,inál a szobában valánk, az erdélyi püs;ök,
Beck, t>zath111ciry consiliárius, a bátyá1n, n1eg én, s n1á.s töb
b:k =. -� fiatal, c1uberek c'g·y valósá.gos jacobinusi gyülé:snek 
peldaJat adtak a nagy palot,íban. Dézsit az első viceispú.nt
le akar·íl· tc11111· B·t t · l ·t:k l ., · · · J · · 

e ' , < Y cl <a1 cl C so v1ce1:;panna ( ,·,tlasztan1 :
- specie rccu:,antis ardentissi1nc cupiebat - azonban 1nég
sern n1crt. ,\ not,iriu. i székbe hurczoltúk azutá.n. Ekkor tör
tént hogy a 1nacedoni,ti Dog·ali, tal,1n valan1i ké:sci 1naradéka
Aristotele nek, azt kérdczé tőle : hcít 1nír ne1n v�1llalja, n1ír
nem vállalja a 111éltóságos Úr a viceispánságot, mikor ön kint

• 
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n1egtcszik ,L Stútu:;ok? - ,,Iliít az Úr 1niért nc1n válhtlj,t fel
boltjában a legénységet?·· kérdé vi:-:zunt B,ty. ldc :; tova
1ncntck a clcputátiók, alkudozni akartak a St,Í.tnsok a:1. ctll-
1ninitltr,ítorral; ekkor, 111cgvallo1n, kérten1 : 11c engedne egy
lapodtn,v ít,:; ink,íbb pakoltatna s fogat11a be. 1ni11t:-c111 hí\'atala
1néltós(1 crát rneo·al,í.ztn tn,Í. 1',i n ta úr hocs,ÍJ1atk éréi-rc J. öt t e,,.\'

0 t, 
0, 

Llcputútióval - így kezdte : ,,lia n1cgb,Íl1tottan1 �agys.ígo
dat" - azt vcYé felelctűl, l1ogy ö kissebh. 111intt,;cn1 111eg
banthatn(t ő )felsége képviselőjét, dc hogy :t Yárn1cg_vét bán
totta n1eg, fclllizítv,í.n a (\ctcr1ni11,ítiú ellen. Déz.·i viccii-pán
igen gyengén \'Íscltc 1nag,ít n jacobinu,-i gyíílé:;hcn; ,-c•nki
:;en1 jobban és bccsiilctcscbbcn, niint a:1. i. bc,hlogúlt �zatli-
1náry consili,írius. Nen1 l1i{1ban ,-z,in 1l:ílta111 én éít 1ni11<lég a
legokosabb és lcgjohb cn1berck közé a lntzáhan, neki es1qHtn,
c::;alc a közjóért vert n1in<lég Hzívc az Í;;tcn dicsöítsc lel
két. On n' c:-:t gran<l <p1c par le c·ocur, tt quand cclui ei ne
vaut pas granclc chosc, la. tetc est toujours pluR ou 1n()ins
fau::;sc,c'cst ,'i dirc ou tyranniquc,ou 1nachi,tvclliquc,ou scrvil<',
ou cgoistc. Végtére kirncnt a �yí.ílé:;bc nz crclélyi püspök, :s
ezt ,t kérdést tcvé a katholikusok1ntk: fognának-e nchcztch1i,
ha p. o. nz aclrninistriítor valnnicly hí\':ttalra n1crő rcfor1n,Í,
tnsokat candidálna? Egy h,tnggal ,;:1.újjal fclki,\,ltottak 1nind-

,. �, ' I' '  I" 't' 1 I" ' nyaJan: l\Cn1 - 1gy 1at vcgc on a, v1 ana (. l;z az cgesz
történet vibí.o·osan ]zin1utatta, hoo·y ii.razságon1 volt n1ég :t

b O .. _., .. 

o·yíílés előtt azt 1no11<lani az ,uhninistr,ítornak, l1ogy ha én
:-, neki lennék, Sz,tbolc:; v,írn1egyébe11 n1inden szcn1élycs híva-
talra csu.l( egy vallásból candi<l,\,lnék, úgy hogy a hivatalok
süljenek ki vegyítve ,t vallú:;olcra. nézve, ncn1 pc<lig hogy
n1inden hivatalra vegyítve C,tntlitl,íljak; - 11 lárn1út is n1cg
jövendőlte1n, ha ne1n a fi:;kalátu:ssal fog kGzdődni a rcstaur[tti6.
Na,o·v :fio·ycle1111nel kell lenni 111ikor valami újít.ís bchozódik.

o. t,. 

)\,[cgn1ut,itta a, tapasztailís, hogy a votizátió cl ne1n kcrülteti
a hí.rn1áz,í.st, 11en1 a praktikák,tt, nc1n a 1ncgvesztcgeté:;ckct;
hogy a főisp,ínok u.ctivit,\::;;,'it 111cg:5zorítja,, hogy csupa trakté
rckct csinúl bclőlök, hogy egyetlenegy rc:;taur[Ltió 111cgc
n1észti két::;zcrte is esztendei fizeté:;ökct, hO/?'Y ez a 1nód a
rcst,tur,ítiók :;z,111uít kevc:;Ítcni fogja, hogy 111cgint egy 1nús
törvényt i:; 1ncg fog kelleni szegni, azt t. i. hogy minLlcn há-
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ron1 csztcnclö 111úlva Jegyen tisztválasztás, vagy petli.g csak 
igen hatalu1as urnk fognak föispánok lel1et11i. Ott ahol herczcg 
J::szterli,ízyna]� csak a1111ri vót11111 n, van, n1int a legutolsó bocs
koros11ak, a votiz,ítió systé1n,íja, ct in thcoria et in pr,1xi merő 
ké1)tele11ség. I1�z az idea a v,ílasztandó v,ílasztókrn, fog vc-

, <.. 

zetni, an1i 11cn1 IC'sz ro:,..:z, dC' csak az okos és e111bcr;:;éges c111-
bcrek, akik ,lz arisfokratia és tlc111ukra,tia. ki>zt ,1 szükséges 
.1cquilibri11n1ot fel nka1:ják tartani, dolgozzá.k ki annak systé
uuíját, 1nC'rl kiilönbcn ros:,;zak lesznek a, következések. Azon
nal kész a <lc,;pc1lis11111s ,1 n1onarcl1iába11, l ia, a, v,í.la:-zttLsi inté
zetekben az aristukratisn1us és <lc111okratisn1us cgy1nA. t nen1 
1nérsék:lik . .,\ despot,ík és tyrannusok niég jobban szítanak a 
de111okratÍSlllH,;ll(.1Z - az(;l't fejezte ]e ,l 111ák fejeit 'rarqui
nius: cle zabol,í.n kell tartani az aristokratis1r1ust is, es pedig 
1 nind alólrúl, n1ind fc]<'ílriíl. Té1jLi11k vissza ,1 rcstaurátióra. 

.t'l. lélia f'ejií Elek kin1aradt. :&1ár ebben volt egy ke
véske részen1 , Bizony 11e1u arra, v,dó, liogy szolgabíró legyen. 
J(,íllay Péternek p. o. tíz béresét vágatta fel, k:ik közül öt 

11e1net-e1nher volt; azt lcérden1 én , liogy 11cn1 jurisdictio-e 
nié!!.' eddig a fölclesúr Alr1g·,·arorsz:Ígon '! rs 1ué!ri,; C.\!')' con-

...., ._ ...,. ....,, ... t} 

,·eutio1uítu:- <·sclé<lcniet fc!v.ígatt.1 ,í löki bírö a 1'isza partj,ín 
1ninde11ek hittcira. 1\e111 az a kérdé,;. hogy vétkes ,·olt-e• csc-, . 

lédc1n \'agr scin, ha11c111 az, liou·y crr<Íf Oe;.;sc·,vtf' " ,J ózscfnck\. . n. u . 
1nag-,ínak kell-e a 1nao·,1 <":-t•lédeit n1co·bii11tcttct11i va()',· a löki � 0 ;::, ;::,. 

bírónak? J�g,· esztcntlíí olta. ,L n11 'dt ta "asztól foo·,·a, 11e111 
�- � 

kaphatok sati13filctiót; ll('Jll ,íd seni Dc'•z:,;i sc1n Bó11is; (:S 1niért 
11e1n r niert a löki hír<Í kúl vi 11 ista . .,.róf l)c•ssc," ff\· ,J Ózsef }JC-

,., . 

dig }HÍpista. Ugyan J ioy,Í, tették a ref'orn1;itusok az cszöket? 
111ikor n1(;!! ('l!'" !tróf Dcsse,vff\- ,J<íz�c·fnck i:,;, az il" liberális 

... ,, ''• ;.,1 • • 

�i:ondo lkozúsú en1 bcrnek n1 i 11 t én ,·a o·r< ,k alkaJ1natossáo-ot • . �. ' 0 

a<lnak az ilyct·(;11 pan;iszükra.? Ex politi<"a clchcrcnt justitia111 
,1dn1inistrare, si 11011 ex :-Cnsu juf'titiac - azután csudál
koznak, l1og_\' 1né� a philosophu;:; pápisták i:; a Yalhi:-,ra néz
nek a tisztv,íla,..zt(1sba11. :&Iás a thcoria. n1,í„ a praxi:; és a 
tapasztalás. Azt n1011djúk : hogy az én cselé <le1n k.'tro111ko
dott, hogy az e;;yik tiszte1n cµ:y 11c111csa;:;;.;zonyt Sz. ?11lihál.yo11,
kinek atyjafiai vannak Lökön, fclv,ígatott - totu111 non ad 
reni. :'lle1111yi c·u1berC'k karo1uko<lnak a löki rév<'n , akiket 

senki 11c111 bú.nt; de h,i 1neµ; kell bü11tct11i a k,íron1kodást. én 
is tncg tudon1 azt biintct11i, és én ,;oh;i se111 1nondta111 : hogy 
ncn1 adok clegt(;tclt a liotrl-Í 11koztat,Í,;(:l't, ha 'l'isz,tparton ii;. 
�\.1ni a tiszte111ct illeti : hozz,Í.111 ,-,enki nc111 jött panaszra;. l ia 
jött volna, adtHn1 volna satisfaeti,ít: ha pedig a 11<;111csasz
szony via juris akarja keresni 11c1nc•.,; tiszte1nct, l,íssa - ke
reshette volna lllég akkor i,,, 1nikor sz<,lg,í.laton1ha11 ,·ült; un 
ncn1 esupán ll zc'. ·rt uocs�ttottan1 cl. l1a 11e111 több 1nús okok nii
a tt is e folyó e. ztcndőnek krzdet/\'cl. A volt löki bíró talií.n 
Vay József taksiÍsn, cs ío·y Ő ,;erthctetlc11 :íj ;1zonban \'('l'Cthcti 

,., . 
cseledci1net'. Dizonv nen1 oko,;,;á,o- il,·cn suhsunr1,tiókra adni ., ü .., 
alkaJn1atos.·iígot, n1crt ha nc1n igazak i:-, lcgahíhh hihetők. 
V,tgy 1neg kell hát niondani az ok,í.t, 1niert nen1 ,;zolgá.ltat
nak ki az en1bcrnck igazságot. I(ant azt 1nondja : hogy ha 
nern lehet vn.Jan1it de111ol"strúlni, 1neg kell n1 utatni legalább 
- hogy nen1 lehet dcn1onstr1\lni. Velcn1 pnszta kifogú.sokkal
sen1mire sem lehet n1enni.

_i\.z ebédek vígak voltak, a liír1ná.k és intlulatosságok 
ut,ín. f\ két IInnt, a szabolesi t. i. és a zeuiplényi, versent 
futottak az elinésséo·ben. 1\lliert azt 1nondta ,L szerencse fiú-::. 
nak : hogy ha úgy fog az ezutá.11 is nőni, vt'·gtérc );a.polcon 

lesz belőle. V .. J .... olyan volt 111i11tha leforr(1zt:ík volna. 

Szánni kezdé1n, es rcnic;ny kezdette szívcn1et  érdekleni, hogy 

ez a tapasztalás, ez a praetic-a cdu<",Ítió haszn.í.ra lecnd, n1ert 

az erő a1nely benne dolgozik, dicséretes, clc annak eszközci

,·el nen1 tudok rnegclégedni. }�gész nyílt,;zívLiséggel beszél

ten1 vele az asztal felett 1nég egy nappal a not[u·iust v[tla;:;z

tá,;:; előtt; kérten1, akarjon nut,í.rius lenni. adjon c;;ak egy jú

szót a,z ad1ninistrátornak, l'ogn,<10111, hog�· l'íínot,írius lesz, <'·�

rövi<l idő 111 Úl\'a első "iceispún, s így azután repülni fog:

kérte1n, ne 1nutassa. ki a p11blic11n1 előtt, 1nintha azt Ít(;inc;,

hogy a ,  v�u·n1egye pennája. hetslel('tJÍti a rojtos k11lc·,;ul, hogy

ez a gon<lolkozú.s n1Óllja 1'011,i,k ('8 111cgb[u1tó, hop:_,· tudok ka-

1narásokat con<'ipist.ík, s<'ít pral·ti(',Í11sok, z,íszl1'11artúk e'..,; ka

détok között is. Borsót h1í.nytan1 a falra. 'l'udod-v 111it felelt:,

,,El1enségen1 aki neke1n azt ja,·a;:;olhatja. II01110 fa(·it 1lignita

ten1 11011 dio·nitas hon1i11en1. Sz<i] ) 111ond,ís : 111ikor azt ;i hor-
' 0 

kiosztiís n1cg ncni előzte. l)icsr11 Nl ensrhen 111118z 1n:111 a u f1;<·-
•
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ben. "\Vie "chatle u1n ihn. 0 azt gontlolja, hogy ellensége 
Yagyok, tlc nagyot hib,-\zik; - azt f,íjlalo1n, hogy nincs szíve 
eszével har1nóniúban, és haz,ín1 1niatt sajn(tlon1. 

I{arn1a.cl nap nagy ba,ijitl kivittcn1, hogy l?inta cllc!1 
íisciíli' actio dcter1nin,íltasson, azért, inert a dctcrn1i nátió 
ellen arra buzdította a �t,ítu::;okat, ne votizáljanak. Jtn vol
ta1n lcgink{1bb a, votiz(,tió ellen, 1nío· 111co· 11e1n határoz<)tlott 

- � � '

dc az ncn1 látott tov,íbh orrán,í,l, aki ncn1 érzette, hogy a 
votizcitió 1ncgha t(u·ozéÍsa u t,í,n szükség volt, n1incl n1agára }�in-

. . 1 1· ' ' ' ta ra, 111111< pe< 1g  a vn r1ncgyere nczve, resensust 111utatni ,t vár-
n1egyé11ck, és azzal n1agát erősíteni n1i11dcn lchetsége dehí,
t iók és 1ninde11 rosszabb kövctkczé. cl< ellen Finta úrra nézve is. 

l\Iost pasq uillusokat írnak Dézsi ellen Szabolcs vár1nc
µ:yében, 111észáros fiúnak nevezik stb. Akik írj{tk, talán 1na
joru1n suoru1n ultin1i, du1n illc prin1us. 

Nyelvbeli értckezéscdről többnyire igen kedvező cse
krly ítélctc1nct (n1ert azt olva ni akarod) :t következő Jeve
le1nbcn; így is elég hosszúrit telt a 1nostani; mondhato1n Ci
('Cróval : ne1n vala, időn, írni rövidebbet, - dc ba,rátoc.ltúl van 
c•z a n1inden n1cthodus nélkiil való rhapsódia is. 

A tegnap vett lcv<;ledrc i:; felelni fogok. 1\1ost a Tuni
si,\:;t ol\·ason1. l)yrkcr cpicu1n ingeniun1, ért a keresztény 
vallás 111ythologizúhí:;ához. Kincs kiszakítviL az Agláj{tbúl 
Grillparzcr vcrsczetc; azt jelenti az {1jságban, hogy nincs 
szerencséje ő Fclségök n1ellctt lennie. Örvendek neki : so 
ist Pegasus nicht in1 ,Joch. 

11.:in Geist, eiu Gott erhcbt cr sich, 
Entrollt mit c1nn1al i11 Sturn1cs ,vehen. 

�\. $zerencsi pléb,\.nos engen1 rcccnseált; ezt e reccnsiót 
is 1negküldö111. Ez az c1nbcr annyirft szereti a 7c betűt hoo·y 

� 
' 

0 

ha e franczia szó crcca n1agyar lenne, ő annak többesében 
g_vönyörködne leginkább, 1nivel ezen többesben kedves k 
betűjére 1nindenütt, azaz n1ind a szó elején, 1nind közepén, 
n1incl végin, és így háron1szor rá találna; és ha 111ég így szól
hatna : a kcikríkn·tk kak,lik, 1nár akkor a ha,rmadik égbe 
lenne elragadtatva, n1int n1agit a Pegasus. 

l(ölcsey Jliú zút is n1ajd vis zaküldöm cgynchány jcgy
zetei1nmel a költen1ényes nyelvre nézve. 

• 

• 

• 
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::V!árton recensióját és Ric'Linisodat ide rekesztem· n1e"'-
J , ' � 

van nekc1n is, dc régibb kiadásban, ha ne1n csalatkozo1n. 
Ezelőtt ii; olvasta1n több esztendőkkel, <le :;cm akkor se1n 
1nost ne1n igen sokat tanultam belőle. Ila a 1nagyarok 1na
kacskoclni fognak mértékes prosodiánkra nézve, úgy fognak 
járni, n1int a nén1etek, kiknek legfelségesebb gondolatokkal 
teljes hcxan1etereiket sem olvassák a ki.ilföldi pallérozottabb 
ncn1zetek. Az �jtés és fül törv<'.nyci ncn1 függhetnek csupán 
a conventionális rnegjegyzéstül a n1értékes versekben, a né-
1netek elszava,11,í.si proso<li[�ja. csak félig 1ncddig prosodia. 
'Nem elég, hogy csak n1aga csu<lálja vala1ncl y ncn1zct a

1na,ga proso<liáj[Lt: ne,no perfcctu:; juclcx in propriit causa. 
r eken1 nincs n1cg Ja.cobs Anthologi[ija, h,tne1n 1ncgvan 

1\1!atthissoné ·- ha ezt pa.rancsolod, szolg�dhatok. Szeresd
igen igen kevés nyúgalomba.n élhető Jóskádiit. 

Vale, vale, va le. 

SPE . ET USLIS '). 

Gravis erat dolor Ccrcris; 
Pcriit, periit tcnera puclla. 
Postquam autem rcgnantern co11spcxit fili:1111, 
Te celebravit iuater 1Iy,ncn, Ily1nen. 
Viae dux i n ienebris splendcL Luna, 
Dolore pres:;is autc111 byc,nis tcn1porc 
Bacbus fert, Cy prisquc, pulchra c.lon:i, 
Ita ut aroplius 11011 vitupercnt t'atuin. 
Deis felicitaicn1 dare c�t diflicilc, 
]\,Jihi aute1n spes ,uffi(·it, 111ihi vero spcs tu 1nane, 
Usus vcro viro fclici eontingat. 
Durae sortis opti,nu,; fios est spcs. 
}',·1tclus usus cui contingit, prin1us, 
Radicciu vero 1p:;a1n hahcnt dii . 

1) U. Németi 'l'óth László görög so11ettjé11ck szoro,- fünlíuí,;11.
A l:i<,dó. 
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JCövct ,Józs.a hogy ne1n 1naga írhatta le a fordít,Í::;t, 111crt 
111rgs,:rtette a napokban ,;zereucsétlcn cl„ikan1lái:: által jobb 
karját. 1'ansic::; is segítette e fordít,í,d1an. 

I dc reke ztcn1 l{un1y levele töredékét. 
"cn1 hiszi Tansics, hogy lettek volna soncttjei k a görü

í!Öknck, n1ert esak a rhyth1nust cs1ncr1,ék, rÍJ11cket pc(lig ne1n 
akartak c::;n1crni; a sonctt a kettőből iíll. 

1':In1aratlt a ko1nédia születésnapon1ra. J�n Jcptc111 111c� 
fl'lc:ségc1nct Blconór,t napjár;t; Eugcnic a. Gyönyörűséget 
\·,1gy (-, yönyört j�1 tszotta, 1 yrí.nyo1n a Virtust vagy Erényt, 
l<:nlÍl az t'ttvrílasztó I--Icrkulest, Xcnophon után n1agya.rúl. 
fla 1nég egyszer-kétszer gyakorlantlja 111ag{1.t a gyönyörti 
Cryönyörüség, ne1n lesz oly bátora.tlanka vagy bátortalanka. 

('CXIX. 

:::3zeph,do1n, febr. :20-d. 18:20.

'l'isztelt, kedves br, 1·cíto11i .' 

Prof. \'.,tgy :b'crencz úrnak 1núr patvarián való fia 111a 
111énc C'I tiílcni. rrcgnap n(dn111 töltötte az cgé:sz napot. \r cle 
vnlt a Il0111(r llirísz;Í.11ak kézír,1::;a, vele f)o]yhv1nni,t: s n10:st 

., 

halloni, hogy 111<'·g egy cso111<Í apr(íbb \'Crsci vannak az aty-
j(u1ak, 111elyck ,l Jl0Jyhyn1nirílioz tartozna.le Így tehát a, nyo111-
tatrís 11égy va tag- kötetet f'üg tenni. 13ar.íton1, :-; lclkccl nc-
111c:a:sége 111iatt i,; ti:-sztelt s c,;ud:1lt bar,í.to111, fogj kezet \·clc1n, 
� ezt a Jak()h,íz, fizetés s 111indP11 birtok n<!lkül valc.í li,í.zné
pet boldogítsd. l;:n :-scn11nit 11<·111 allhaLok. n1crt sc1nn1in1 
11i11r�: 'J'c acll iat:-sz, cl<' neked is 1ná:-sn:1 k is oly terl1C'sck az 
idők, l1ogy nc·111 tcliC'tjiik ,unit akarnánk. J\zonhan C'µ:)' «'-r
.Jc,1nc':-: c111hrr iiz\·cgy(' " gyC'r111C'kci nc1n 111,1 ra<lhatnak :-scg(1rl 
nc\Jkiil. ki\·,llt 111időn I tOO ft .uló,-s,irr nvon11·a. 'l'c{!'y·ctek ö::;z,·r 

.. -,, . . 0 

:11111yi JH'nzt ti, a kiknc·k van n1ibííl ö. z,·cf'rnni vnla111it,, l io,!.t'_\' 
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hozzá foghassanak a 11yo111tat,íslioz; hogy az a 111unka, rncly a 
szcg<'•ny 1\agynak c'.lc•t('·t 1ncgrö\·idítc·ttc, nekik lc�al;íbl, \·a

la1111 nyereséget adjon. JI011n;rn;1.k nfnicly c1nbcr nen1 szeret
heti egyebét a, nrv<;n(:i : dc a netnzctnek dicsőség·érc lc,-z, 
l1ogy azt 1nondl1atja, hogy bírjuk ·az Iliászt. 11:s ozt.-ín ala-
rniz:-;n,\ t. vc11n i a 11r•J11 kr,1;1;/,!Jn,,k is :,;zo1noró. Ila ;t nyon1t:t
tásra adtok pénzt. az a<lóss:íg fizetésére esik, s a birtoktalan 
h{1znép kiragadtatik bajáhól. Szólít:,;d 111cg a gazdagokat .• \.z 
nrszá,gbau a rrc neved na.gy tekintetben \·an : a Te n1eg zólí
t{tsod nen1 Jcsz ::sikcrctlc11. J„cgyc11 gondod a fl[agyar J( u rí r 
leveleire. ,Jclcntésc1n incg: fog- e holnap vége fel<' jelenni 

' 
benne. En 'zatrn[u· v,í.rn1cgyét szólíto1n 1ncg. }la az ,iitalad 
ho?·zosnffk 1nélt,ín kcrcRztclt Bcrcgsz,iszy11ak L200 ftot adliata 
Szatn1ár : u,iért ne adhatna a llo1nér fordítójának� l•:n
gedd nekcn1 azt a nagy örön1ót, édes bar,i ton1, hogy egy 
:;.zegény, de ér<le1nben gazdag cn1bcr niaraclékinak egédet 
nyújthassa]( kérésci1n által. �zcrc(·nén1 a né111ctnck és ;tngol
nak azt 111ondhat11i, hogy n1i i,; clic ·ckcdhetiink szép tct
tckl:el. 

' 

}�11 n1ost, allustban {lck. l)c az <:Rak cgyiitt .iöhct ki 
Ciccróv,d. 1\.z in<rcrlések L:sak tiizC'lnck, " u1cg akaro111 azt ..., . 

\,. 

a, gyönyörü verset ér<len1le11i, an1elyct 1nar,uléki1n ncin c:a:ak 
nyomtatva, hanc111 kezed ír,Í;;:-iban i:-s fog11ak olYa::sni. 

Gróf l\Iail;ítli ,Júnos 11ckc1n ezt írja ;1 rfudoin. (i-_vííjt. 
noven1bcri tlarabjában n1egjclt'11t értckczéscin felől : 

Und 111111 1nus:-; it:11 lh11C'n :,agcn, class it:h seit langc hcr 
nicht::s gclcscn l1abc, \Vas 1nir :so vicl in11cres V crgnüge11 gc
,v;i.hrtc, als J lir J\l1fsatz c:0111Ta Verseghy. Da:, ist Ct\1·as 
iibcra11s gcdicgcnc": cs ist 1111111öglich, Üai>Et cin Unparthci
isclicr, oclcr ciu Gegucr, <len hlolis V ernunftgri.intlc bcstin1-
1ncn. und nicht l,cidenschaft, nit:l1t augcnhlicklich zu lh11cn 
i.ibertrC'te. Das Ganzc ist so klar, so riehtig argun1c11tirt, :se•

t:onsequcnt. durehgefi.ihrt; und dalicy liest cs sich so gut, 
zielit ::;o an! Es i::st das l�vangeliurn dcr .0cologcn, od(·r ei
gc11tlicl1 der J(oran dcr da bekchrt, und die {Jngl�iuhigcn 
tö<ltet. Sic habcn lltrcn lfrcu11dcn vicl l<�rcudc gc1nacht 1111<1

clen Triun1ph <ler guten Saci.e cntscliicuell . 
E szerint rninden játék nélkül 1nondon1, az az értekezég 
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111,ísoknak sokkal inkább tetszik rnint 1nagan1nak. Még sok, 
sok n1ondani való volna. Dc a.nnyi a dolgom, hogy nem 
érek l'éÍ.

Az evangéliumban ne111 tudo1n kicsoda azt mondá a 
I{risztusnak, hogy ha rajta nc1n segít, oda lesz n1incljárt. -
Bizony én is közel va.gyok hozzá, hogy azt kiáltsan1 az egekre: 
1-<.ettenetcs időkben élünk. Dc a Theodicnea cn1bcrci azzal 
vigasztalnak, hogy a segéd épen a,kkor jő, rr1ikor lcrisist csi
n,-íl a baj; s ezt l,ítni rajta1n is. - 'l'cgnnp előtt vevék Nóg
rúd vgyéből tudósítást, hogy Sávoly crá11t nc1n a nagy
szon1bati tábléín, hanem a scpte1nvir,ítuso11 i:; n1cgnycrtük 
111,ír a pert. Alinásy 1ncllett épen annyi bfr.'> peror,-ílt és vok
solt 1nint 1nellcttünk, s a pala.tinus voksa, döntötte cl calculo 
�1inervac a dolgot a nii részünkre. Azt írja az én baráton1, 
hog,r ez a rész több falukból és pusztc'1kból :íll, s a bozitni 
1najor nagy tekintetű dolog. Dc 1neg nc1n tudta 111onclani 
h,íny fah1b(1l s puszt,íból, s hogy 1nit hozhat be. Örvendj 
édes har,\ton1, gyer1ncki111ncl,. Úgy hiszcn1, l{iízn1ér crá,nt is 
.. tabiliiílYa lesz actorátuson 1 húsvétig. Dc hol veszek pénzt, 
hogy a jó$zághoz jussak? 61-cl. esztendőmben levén, ma
µ:an1 ezeket alkaln1asint úgy néze1n, mint l\![ózes nézte a 
Ir , 

, \.anaant. 
Xyugtalanúl vúrom régen nem vett, rég olta óhajtott 

lc�'eledet. 1\1int viselte magát Zseni1n a theátrn1ni játékban?
n11nt a fort<'piiínón? J\1int van vele megelégedve külömben is 
a n1éltós. Gr6fné? n1int viseltetik critnta Con1tesse Virginie? 
Te 1nagad 111it nézsz ki a gyermekből? meo· foO'-e felelni vá-

1 
, . 

] 
0 0 

ra ,oza:-1n1na {, és annyi költségnek, a1nibc ő neke1n n,á.r 
eddig i:; került? Ezeket szerctnén1 tőled hallani. i1crt a 1ná
:-;ok (télcté,·cl sokat nen1 gondolok. J'ibi placuisse! ez az én 
fö óhajtáson,. 

. � !őnotár�us Comáro111y úr n1cgjclent a ,  gyGlésrc, 1nely
I\.a�. an tartat1k. E levelet is ca11ccllistája viszi. Jcm hozhat
nii-c ki a kért könyY<'ket? Dc a 1viatthisson né1net antholo-

. , . ' . g1aJara n1nes szükségcn1. 
Is1nét kérlek, boldogíts a l-[orn1ayr }Iistor. Taschen

buchja l.í.that;ísa által. Visszakültlön1 egy hét alatt. 
Jelentsd ne111 csak alizatos, ne1n csak hív , hanem 

• 

' 

háhí.s 
ajánlj 

tiszteleten1ct a 
kco·yesséo·cil>c. 

b, V 
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tiszteletre Jcgn1éltóbb a,sszonynak, s 
Ma rad ok cl Ital hatatlan tisztelettel 

örök híved 
l(azinczy ]-'r·1·e1icz. 

CC'XX. 

l{a�sá ról, ft"bruá1· 2G· d. 1820. 

J�'d<'s, rlrúga i'1<'r(•ncz1,111 ! 

A te Ertckezéscd igen szép 1nagyar,í.zat; é::1 fcjtco-eté-
. 

0 

se1cl gyönyörűk; dc tal,í11 1nég scn1 találtad cl egészen a 
b'trgyat. Te a haladók és vcsztcglők között n.karocl a közép 
útat kiviíg11i, dc a kérdés nc1n a haladók, ha11c1n a szalaclók 
vagy túlj(trók és veszteglők közt forog fenil. 'fudo1n én, 
hogy vala1nint a thcologiában <'-::1 poliLikiíban,  Yalan1 íg ezek 
tökélyökhcz ncn1 közelítenek, szintúgy a litcratúrúra nézve 
is kelljen 1nincl tahíltatni, n1ind pedig perlekedni cgyn1,Ís 
közt, a túhnenőknck, az cna:edékcnycknck, füo·o·ctleneknek 

'-' bb '

tudósiaknak (doctrinaircs), sőt n1i11istericknck is; dc azért 
rnég sem javasolható :1 túlmenés, n1ivcl többet ,1rt, hogyscn1 
haszn(1l. A J'obbra szebbre szoktatás, 1nrír csak azért is hoo·)· ' ,:, 

11 szokta.tót nrilunkniíl tcrmé:;zctescn oko::;abbnak o·ondolt> 

tatja, szá1ntala.n cllcnkczőkrc akad : kcc:;co·tctni kell h,1t ::-, 

azokat a behoza11dókra; dc 111i ellenkezik inkább a kCC'i-Cg-
, 

tctésscl, n1int a sebes futás? 1.�j szót, új szólás1nódot akarjak 
bcvétctni, s kapjan1 1naga1n s töl tsck be egész lapokat 11colo
gisrnusokkal, seregen ként hal1nozza1n azokat? Csa,k akkor 
tetszők, n,ikor gyöngyön ként itt a1nott c::;i llognak, 111in t a 
l1:1rrru1,t a vir,í.gokon kikeletkor a dcríílt ég alatt. J\ ,nag
vctő a 1nezőn nctn f11t, 11crn :;zahtd : 1nértékcs lépésekkel ha
lad, nehogy anyaföldünk r,í. hoszou kodvá n, ara trískor n1cg
csalj,t a 1nagvak szórój(tt. Te az érthetőt, a könuyüt, it széppel, 
a;r, erőssel, ,t luttható:;sal ellen kczésben hí.tsza.tol gondolni, a 
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tökél_v pedig ott állít,í,fel trónusiít. ahol ezek karon fogódz\';1. 
n1int l lor,Ítz (1rátiái. királyi ;,z<�k<· ki.irííl lejtőt j,írnak. 

Gl'aLia cun1 Ny1nphis duccrc nuda clioros. 

II,L ra11 erőtlen sz<\pség. \·an crőltctetl i,-. 1\ nyelv 
:-zókbül és $ZÓhísokbúl ,ill. 'zöcl l1a nin<'1<. terc1ntcned i,ell, 
t'·,- lehet a n1ag·yar nyelv felette ternH\kcny 1néhéből, yagy 
több f-z<'>k összetétele ,íltal. Példa erre 1nincl a 1nt'.ilt. 1nind� ; 1 

_jelenkor. 110111 C'sak 11[1 .lunl,, ha11e111 a rég·i „ 1nostani külföl
diekn<:J i�. rao·v nvelvtökél\' ·1 z b·1r·íton11 po'k 111o'<.l .' �. . . · ,, , , . _ Jara� a 

nyelv kebclébül tcrcn1thctni. A ré![i bölcsek közziíl ,1 kierc-
1 ' <; 

1 <·s(ernanatio) systé1nája kövrtl'.>i a pókhoz ha„onlít,ík a �1in-
dcnhatót. ·0111 láto1n n1i<;rt ne lehes:50 11 egy anyanyelvbe11 

n1int a 1ni<-11k, a n1ég ,\ltaltcc11clő és tcrcn1tcndő kiils6 szókat 
11 ��,��a1:úl nernzeni, é::< :1 nuír hcvétcttcket, ha rnég nagyon 
k11!fold1es:11 hanf(zanak, n1ag·yar kapt,íra ütni, úg·y n1int cldő
dcink, n krk ]J. o. a sy11od1u;I zsinatnak 1non<lták. az nsu1·o-t 
uz:-or,Ínak. lVfikor p. o. a 11,í<lor nernzcti b,ílt adott az orsz,í,, 
g,víílr,;e alatt, nc111 jelent-e 111cµ; azun i. b. <>TÓf ICárolyiné é: 
a ni{-g <llű gr<Íf' fCoh,íryné. 111ind a kettő ;-;�iletctt ��Talclstein 
gr<ífnék, xőt Brcntano 111nrq11 i1,11<; i::<, szi11tL10-\· 1nint o·róf Esz-

i ' 1� .:,. ;:, ter iazv 1 erenczné. xziiletett lrcrczeg: Gra,-idko,·ics JeiínY 
1, 

'- v' 11 ,a,!!.·_, .. ,, ,· 1 1 1 ? A l J 1 11 ' '.' • · 1 ui >1111 • < o got, <e., up:y tet,-zik 11rkc1n, fordí-
t:1111. 11e1n a xzöt, és  111 inclég tekintettel lenni nycl\·iink tcr-. ' . 111< •,,zctC're. Azon kellene igyekeznünk. hog-)· ,t nyel\' váljék 
cla8�Íco�sz,,:,. A I J ' · 'J .,_ .L\ nye ve < gyenro�za va tozik. ncn1 hasonlóké-
[)�11 terrné:-zctök, azon ha II a 111;1gya r nyelv tcrn1észete �cin az
n11ndé<r arnirc 0·1··11111n·tt 1·ko., · · 1 t ' · J "'' "' , . , sz,l1n < az ::<zor1tan1 a <arnák, n
::<zól

'.
ísokrn 11_ézvc pedig a nagyc,n :;zoro;, követéi::, vag')' utií

nozax, vagy inkább 1najn1oz,í,; t'. :< rnírnclé,-, 1nég <!rcleklőbh. 
I l .,:cnc_k J> · o. egy .fo:;ricl,j fsle11/ r11·r1t. 1� 11cnr c ·la;;sicosz kitétel 

:1 ka rrnrlyen nvelv"11 · , · · /'o t · {. i · · J • • • � :< ·: ,1;11r.7 s e11t 111·r1tn1 111 ,nő cépzelct-
.�<.;

'.
.'.ii idea: rlycn, <le kisebb rnt'.rtékbcn. J,';íy li'ris llokré-

ta.1a_l,>an P· o. e kifcjezé::: a i7-ik lapon : liJgy lassri11 e?liel
f.·prfu d�111b � etejéti ki„s kilátással ríllott <'f}.1} 1n álató házacskr1

,-tb. ,,�<1es krl(ttú�sal álló házacska": ,·alóba.11 ncn1 a Jeo-sze-
rc11csexebh kép, aká r azt teo·\·c hoo-y .1 1 : b 'J "k. 

. , , 

i--. , 0 , 1 ,1z II van a 1<'1> 
ktlnta.-. a k,ír azt. lro;..(y a házra -- ne1n lehetett volna-e ezt 

e képtelen né1netlést így magyitrosítani : lcillitris1·a rílló hrízl 
l\1iért és 1nivel lett volna így dísztelenebh a kitétel? A kü18ő 
literatúrák: cgy,íta.ljában, dc kivált a nén1et, sok, n,ind sze
rencsés, 1nind szerencsétlen szól(tsnink okai. Nem az új szóssá
got ésszólóssú.got kell hát kárl1oztat11i, hane1n az ítélet-botlott 
;,zóst, és ,L;r,t i:s csak azon esetekben, n1időn itéletlenkedik. 

ITogy egészen felfoglrasd ideá1nat ,1zon kiilönbscgrc 
nézvC', n1elyet valan1ely nyelv t(•rrnészetc é:- g;yéniosza kö7l 
hítok : í1nc egy péltla: elszigetelt, isolé helyett, a rnngyarnúl 
11<'111 olyan szerencsés kitétel n1int a f'r,tnczi,ínríl, inert rni 
11c111 küldjUk szigetekre a bűnösöket - ,L szik1·cízlrit ríi;, azaz
electrititas isolAlc'tsa pedig rncta,plioráht'il vett rnctapl1ora .. \
11é1net sc1n 1nonclja: er ist verinselt, mert az ő gondolkoz{1sa.
<\rzt'·sc 1nó<ljábúl, törvényeibül és szokásaibúl bcls6, kiils6, köz
és külön fogott élete folyásál>úl ncrn :,zivárog ki az efféle kitc'·-

, ' . . 
tel. Nincs h,í.tsen1 a nragyar, scn1 a, n<•111ct gy<'nro:;za :;zcr1nt:
<le ninc·:5 a n1agyar nyelv t.crn1l'.·:,;zctc :;;r,crint is. l�lkorl,ítolni,
f'lszigPtelni a.zt teszi ink,íbb : korl.í,tokat, szigeteket. köriíl
tcnni, a f'ranczia pedig ezen kifejczcttel isol,; ne1n czl akarja
kijelenteni : ha.nc1n 111ag[1.n-n1ar:ubÍtit., vala1nely túll<'ngeri
t,\,volc•ső i,zigetbcn, és ezen itlcátúl kölcsönözi a kitételt, 11J<'·g
akkor is, n1ikor a;r,t a ,  szilc1·ríztatrís1·,, ,dkal1naztatja. Tsul<: ch
bül 15z,trn1azik: isle é:5 se·ttl. ! la c:;ak :,;zigct vesz körííl valaki!,
n1ég IIC!ll értetődik, hogy rnaga Vall azon a szigeten. rfíír
hctŐ az ety1n0Iogyizrílá;;, 1nikor 11c111 a ,  :;;r,Ók ha nen1 a,;r, idcJk
gycncalogyiájúra vezet. ��n tehát azt 111crcn1 gondolni, liogy
rnincl nyelvü11k p;yeniossa, rnintl pedig l.crrnészcte Rzcrint ezt
e szólá.st p. o. ieh :stchc ixolirt da (rncly a né1nct. nycl\'bcn
vnJóságo:s ta.rka és klassziko:szt,Llan kitét;l) így lehet.ne 1na
gyarra fordít,tui : nir<grinítolt <Íllok ill. ltn úgy ítélek : hog) 
a nyelv tcr1né:szcte,a za z 111 (115 :szók lod va lan1cl y n )'C I v a nal o
n-y i,í, ·1a ellen soha 15ern szab,td külstí :szöl:ísrnó<lot kö\'ctni : <1<' 
" . ' 

lehet praetcr analogirun, n1erf; íg·y gyarnpotlnak a nycl,·ck, ct

itrL ('rcantur f'11t11ra ana logiac cxc111pla . .1\. ny1·lv t<:r1né.szet<'·t
tehá.t nc1n :,;zabad húhorg:1L11i.1{őviílhct, teljcscdhctik azonban
az rL ncrnzct, kövctkcz0sképcn a nyelv gyt'·nio:;;r,a v,íltoz:Í
:;:iv.1.I. Ez az idea felett<' f'ontos,:; igen tcrn1ékc11y a nyelvek
kifejtőué:;ére és a, ucológok é;; ortlrológ-ok közt folyó per Pli

:1 
Dcsscw1(v �� J<nzinczy. 111. 
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gazítás,íra. ltn anya-, én vezt1rideúnak tarton1, <
1s sehol se1n 

olvastan1 1nég. 
A 11rirr1ncscí9 és IJ01·ríg között nagy a különbség; a boi·

,íg a 1ner<-:szségcn túl vitt 1netaphora; a boruak lehet vir,tgja, 
a \'Ízben tcr1nő pl,-ínták hasonlatosságára, dc hogy lehet ága

a bornak a bor előtt? Ncn1 kárhoztaton1 én a 1nerész n1eta
phorákat, tudotn hogy az új ::;zokás is c:s:tk szokás, de ha a 
régi tartós szoká::; tekintete ,íltal n1eggyökerezett képetlen 
:szókat 1neg kell szenvetlni; igyekezni kell, hogy az új szokás 
,1z ép értel111e11 f'undúlócljék, hogy az új terc1ntésü szók 11C' 
sl'rtsék a kc1J)ZŐ-tchetséo·et, 111elvnek eo·yedül kell létöket kö-

ü • 0 

szönnick. Ncn1 igen viz:sg,íljuk olvas;Ís közben a régi szók 
c,enealoo·)·i[tJ.át, a tartós szokál:i n1inte:.rr felszentelte 1nár az
V 0 .....,. 

azokkal való lqést, ha képtrlrn t,•rcrnté:,;ííek is; <le a.z új szót 
vizsg;ílja a 1nosta11i olvasó, <1s 111ivcl gon<losabba.k él jelenl<ori 
olva:sók az clőbbeniekn,:t, az íröknak is go11dosabbak11ak 
kell lc1111iek. l )an1pi11u:,;, Szab<Í é;; S,índor szerint hiityoll<Í, 
/11ityr11·,í, luisring, 1\1:árton új :szót!trj,t :szerint pedig, hajtrí.s, 
szölíikftCS, sii1iclö1·gö szőlőlevél. Van h,\ t elég i;zónk erre, és 
lehet választani, i; nen1 l(tto,n 111iért lenne szebb a bo1·cíg a 
hutyoi·,ínríl. E11 a szépségérííl a beszéd vagy ír�li:! folya111at-
jába11 való helyheztetéseken kivül nc1n tnerek, ne1n tudok 
[tél ni. 

.i\.bból, hogy a ::;ztilisztika különböz<'í 11e1neinek 1n,ís 
nHÍs szóhtsaik vagyn,t k ,  ,,et qu'il ne faille pa:,; eonfondre les 
gen re,.;'' nc111 következik : hogy ne terein tettek lcg')•en 1ná.r a 
111:tgyar n ycl vbcn oly :szók is, 111el yek a ::;ztilisztikának a.kár-
1nely nc1nt'�bcn l1elytelc11ek le1111é11ek. 1\.zt is ::;zük;;éges 111eg
jegyezni, hogy 1ni11<len sztili::;ztikit nen1ének 1neg kell a rnaga 
külön cs tulajdon érthetőségének lenni, és hogy taJií.ltatuak 
oly érthetctlcuségek, 111elyek rniudcn 11e111hen azok voln;í.na.k. 
.\ jó ízlés ahtpjai ne1n hizonytalanok,tle azok alkaln1aztat[tsa 
ritka har111oniát ki v,í.11 111e"· a;,; érző- és ítélőtchetség kör.t, 

0 

�oha scn1 t,tlálkozott 11,tgy író, ki a 1naga nc1nében értlaetct-
lcn lett volna., soha scn1, aki egész lapokat töltött volnn. cl 
vn.gy új, ,·agy régi, külsii szókkal vagy sz<Ílásfor1n,í.kkal, 
mint IIeln1eczy. i1 [in<lég 1negtetszett 1ninden nagy írón, hogy 
a gondol,,tokat í.íztc inká.hh n1int azok köntösét. J\. ruha 1nint-
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egy 1nagátúl tertnctt szép alakú tcre1ntésein. Tiszta képeket 
és ideákat kell tere1nteni az új szók és szól(tsok által is. 

Quintilián, aki alkaln1asint jobban tudott latánúl mint 
n1ink, a rnellett pedig tisztúlta.bb érzéssel is hírt n1int a n1i 
nyclvmestcreink, ne1n dícsérte, 'allustban a görögös gondol
kozást. l\1i a görög és rón1ai nyelvet csak könyvckb(íl esn,er
jük, és így gya,nús talán né1nelykor ítéletünk a nyelvre nézve 
a régi auctorok ,tkúr tökélyeirűl, a.kár hib<íirúl. A rón1ai írás 
és válogatott t�Lrsaság nyelvét nen1 esmcrjük egész kitc1je
désében; ,tnnyi bizonyos, hogy minden 1nost virágz<> csíno
sodott és ne1nzcti bélyegű népeknél csak ennyit szabad a 
külföl<liektül kölcsönözni é::; ni:ílok utánozni, an1ennyit l'S 
a1nit a kölcsönöző nép gycniosza és nyelve ter1nészcte 1ncg
szenved. Ez teszi a . ró111a.iak o;í.l is : ut non 1nale graecos in1 i
tari vit.lcrentur - ezt teszi : dabiturque licentia 1,u1npta 
pudentcr, signatu1n praesente nota producere non1en. Ilorátz 
1nég aka<lékosabb volt, mert azt ,nonclja : Si gracco fonte 
cadant, tudniillik : a görög nyelv lcányárúl szólott, és 1nég 
akkor is hozzá teszi : parce detorto. 

Én is azt hisze1n, hogy a magyar nyelvben keYesebb 
szót lehet kölcsönözni és többet kell tere1nteni, n1int 1nás a 
o·öröo· és rón1aival rokon nyelveken, inert a 1nie11k nem
0 0 

'l ' lyúny-, hanem anyanyelv, és épen azért lehet annak mc 1c-
bííl a régi szók felébresztése, a tájékiak befogadása, a szár-
1naztatás, gyökérre-fogás, vagy összetétel, vagy n. külföldi
szók rna.gyar rá1nára való vonása által - elegendő érthető,
h;ttha.tós, szép hangzatú szókat teremtenünk.

A német nyelv mindég darabos fog n1aradni, 1(101)
stocknál szintúgy rnint Schillernél. V. I(,íroly csász[u· a lo
vakkal beszéllt németül, 1ni a. csikókkal bcszéllhetnéi1k. I{allcr 
velősségét tehát nen1 lehet darabosságnak neYczni, sen1 pc
diO' Gellcrtnck, a nén1etek első n1csélőjénck, nyelvét beteges 
er�jü 11yelvnek 1neséjében. OlYasta1n én mincl Lessing 1ncséit, 
1nind értekezését a 1ncsékrűl. Ö ebben ink,íbb a görögökC't 
c;;událó filologosznak, hogysc1n filoszofuszi cszthetikószna k, 
\',tgy eszthetikószi filoszofuszna k nru ta tta 1nag:í t. Pfef�el t��
séi kiilönbek, a n1ese t:trgyai fcltnl,1lásokra, dc nen1 cloadas1-
t.er1nészetes egy i.igyííségel, rc néz Ye. I ... ic h tcn berg, ,\ki n1a ga

3
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helyes nén1ct író, azt n1ondja honhcliciről, hogy a,z ő gcniejck 
11cn1 n, tcrn1 (,szct ntá11ozásAban iíll, hancrn hogy jobbadára az 
ut,1noz,isok utAnozói, hogy ncn1 jutott nekik a szépn1cstcrsé
o·ekbcn a tcrc111tö lélek crc<lctisé0

o·c. A külső litera.túrák :-, 

,íltal csak ébrcsztctni kellene egy ign,z tüzíi nen1zct gycnio-
.::zá na k n cn1 [)Cd i Cl' követés ,1 ltaJ egészen ki forn1álta tni. Min-V 

4 
1 t°'"', 

�J 

dé o· esak ,t o·öröo· n.ntikokrúl hcszéliink : hát ugyan kik után? .:, • t'"I ;-,. .._,. 

az cgyipton1hel ick után péh1,íztattak-e azok? Olya.n a,np:oly-
nékat látta111 Olaszorsz,Í.Cl'ban, kik a. rnedici V cnusszal lé 1)hct-:-i 

tck voln,l fel. A tcr1né::;zct és tirsaság 1nin<lcn tárp:ya.ira. nézve 
cl van sz<)rvn a kiilönhküliinh 11en1ííszép és rút a világ 1nindcn 
éo·ha,J·la.t1·ai aln,tt. Tla, Jc o·szchh a testi tcrn1észct 1nindcn tckin-o . :-, 

tcthcn ,·:10-y l<:o·ahíhh a Jeo-hái' olóhh tekintetekben, Pcrsziában,
> .:-, ü O • 

Gcorp:yi,íhan, 1\lingré)iáhan, ('zirkassziában, a régi ,Jóniá-
han <\s (; öriio-orsz,Í o·han, ,- a 111ostn ni ·ión ia i ,-zi![cteken yagv

n ;-, . 'v '-- J 

()laszor,-z,íghan : o<la kt'll utazni a szépnek hcszív,ísa, ,·égett, 
,- ott kell 111a![ttnknt annak h:íjo" kcllt'nt<'Ítöl anclalítta.tnunk, ' 
hogy 1n<'·p: az ol,L 111 .ír h,,]énk C'rrsztctL "z<-pcl. Í,; i<lcalizáLí:,; 
,íltnl szchh<\ (C'ltP;-;,.:iik. J)yrkcr Tnnisi,íszáhan íg)' f<',.:tÍ ;1
1nc•11nyorsz:ígot : ,, \Vo da,.: ll<'ll<' noch l 1cller isL" 

1\li<li>n ;1 lcg<'liík<'l<íhh 11r1 11C'L írút. (Ií5thót oly kC'vé,.: e1n
hcr ol\'a:-s,t .\ :1glia, I<'r;11H·zi;1 <';-; ()]a,;zor:-z,1gbnn, n1ég a 
fordít,íshan i,,, a cs11d,ílL ro,-,-z ÍrÚL pl'dig, a gycni,'Llis n1ázol<.'1 

' 
johh dara.hj,1i ! ncn1 (',-,tk l•�11r<'>p,í,ha,11, hanc111 J\z,;i,íhan é,-
1\nicrik,íhan Í,.:, J><,t,crv,Ír,Ít<ÍI az ,\tlantikon1 tengerig, tséít a 
(

1
,-cncles o<·zcánig, 1ninclcn hibái n1C'IIC'tt, ;1 j<'> nr\'cl{-s(í c111bc

rl'k szinLúgy 1ni11t a p1',rnép olvass:ík é,- 1ni 11tcgy cnilcgetik: 
,.:zahad gya11ítn1,i, ho�·y a 1n:ízol<'1 11i 11c,.: n1ind<'n c\r<lc111 nél
kiil, <'s lt1>µ;y k<·ll lenni a legnagyobb n<\111ct ír<íbaJt vala.1ni-
11<'k, runi a j<'> ízlc\ssrl cllenk<'zik. )Ji azr az eredeti lélek 
l1ijúno:-:-,í.µ:a. () 11<' 111 f 'esLéí, h,1.ne1n képfaragó; körvon:Í:;,Li -�·c-
111ckck, c\1' tH'nt tu<l lelket, színt., <'riít adni k1\pzctei 11ck. 0 :1

<>'iiriio-öktíí I c,;ak a [)la:;ztika n1c:-Lcrs<.':!.t<'L tudta cl tanu I ni, dc � n �� 
11<· 111 <'g_v,;zprs111i 11<l azon <SleL- 1\s rréít. adó színekre hc\'(íl11 i, 
1nl'lyckkel a r<'gi giiriig :--zc1·zéík Ír,Ísai 1nég a f<>rdít:ísokban i,_

l.'' . ' . f' ·1 "11.I,
r hű,·clke<lnrk; ,,sa nu< 1tc n c;;t pas annnec, 1na1s ro1t e . .i,c111

k< ' llcnck c<:iill�unok, czikorny..'1k, <le 11cn1 kell az<'rt csupán a,kúr 
a J1,g:;z<'hhe11 kifaragott és legfcjérchh pcntclci vagy earrára.i 
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hideg kcn1ény 1ná.rv[tny a stylisztikálntn. 'fudtiik a güröglik a 
plasztikát a fcstőséggel p[trosít,tni a stylisztika 1ninden nc-
1ncibc11. Lcgercdcticbb daxa.bja ()6thc'·nck 1''au,;ztj,1, lll' 111i11ií 
képtelcu erc<lctiség ez r J\itiní.i p. o. cleitül f'ogv,t végig, 1nin
dég és 1 11indcni.itt fü,;zC'rczctt .Jc,tn l)aul búja eredcti,;rgc � 
U o-),;tn n1it n1011< lott volna p. u. b'a 11,;ztról egy régi athélla-

o . 

beli 1né o· akkor is, lt,t ,t 1110:;tani kor 111inllc 11 kéirnyiíln1e11yc-
" 

i be, tartozatja,iba 111 ,tgát belé go II do 1 ta volna r „ I ,:t plt,tn l,ts-
1ru1,gor ic n'cst pas phnutaisic." 8tac1 asszony:;úg Nén1ctor
szágról írott könyvében Schlegcl úr sugalliisúr,t 1ninde11L 
elkövetett, hogy Géíthét ,tz égig c1ncljc. i\llivcl bar,í,tja kedvi
ért a híres é1:> cl1nés ;1,,;szonys,í.g (ré>tlténck véghetetlen 1n:t
u·asztaLísi'1rn. fa.kn.dott, ,tzt hitcLik el 11 1agoklcal a nén1ctek, r, . ' 1 hogy Gőtlic a lcgcls<.i író ,t világon, és ltogy ,t fr:uH·znt<, an-
o-olyok és olaszok ;;zintúgy annak t,trtj[tk, cle ezek az cszthc
;i kai és cla.sszicoszi kie:-;ínosodcí.sb:tn a. 11101:>t,tniak közííl 
lco·inkább n1cgőszűlt é:; Jegtovií.bb h,th1dott 11cn1zetck 11cn1b ....... 

. ' így ítélnek - hihető hát, hogy a jiivendéí 11yo1n sc1n fog ugy 
í�élni 1nint a 1nintlcnck felett n1,tgok 1nagokat ,;züntclcn 
csodáló né111ctck, kiknel( azonban ezen üncsud,íJások 111cllett 
is u i ne:; n1ög eddig ncn1 zcti bél ycg í.i szépli tcra tú rftjok, l 1a nen1 
jó oskolai könyveket írrn1k a t,1,nulók sz,í,nHtrlt és t ·rtcnck :t

tLtdon1án yok skeletizá.l,ísához eo1npc 11d ion1aiklHt1L N cn1 1non
do1n nzért hogy nincsenek s nc1n volt, tk crcd('ti fejek Nt·1nctor
sz,ígb:1n, 111crt Scltlötzcr, 'l'hi.i111n1el, <Jca11 I >aul, 1,ichtenbcrg, 
Schiller, J{otzcbuc, ()cszncr stu. azok. Dc 111,ís i<lc.í.111 van 
ncken1 a. ncnizcti bélycgíí szépliterntúr:\rúl vabu11cly nc111zeL
nél. A ró1n:1i írók is ut:í.noz<Ík, de azl;rt kitetszik rajtok az 
Crellcti bél,·cn-. 1vico·kiilö11böztet(í bélyc o·c n, r<Í1nai litcratú-

J ü ü ü 

rán,t k a 111ajcstás, n1cly n1ég a görögben :;Ínl's 111cg oly telje>' 
1nértékbcn 111int a ró1naiakniíl. L,ítszik 1ni11tlen ró1nni nag,\· 
írón hoo·v a hoz a nemzethez tartozott, n1ely a vilúguak ura Y,da. - ' Oo1 

A sok forclít,Í:;ok által csupán csak béívítették n 1 1é111ctck nycl-
vökct, dc jobban lágyíthattak volna rnjta. (iör<',µ:orsz,íg is tübh 
tartom:inyokra val,t felosztva, é:; n1égi:; van a görögciknck :;zép 
ne1nzcti bélyco·(í literatúr,íjok. Van ugyan bél vegc a né1nct li-o 

1 . tcra.túrának is, de a.z, ,trriennyi ben nc1nzcti bélyeg, és ere( eti, 
ncni a ,;zép hirodrtlm,iba való jó íróik lcgna_gyobb rész<'nél. 



• 38 I(.\ZINCZY F. JtS GR. DESSEWFFY JÓZSEF 
1vfíg a né1nct tudósok és írók nen1 fogják azt a pontot 

cl tal.ílni, n1clyet a görög, a római, az olasz, a fra.nczia és a,z 
ang·oly írók többség·e, kivált a folyóbeszédben, eltalált, hogy 
t. i. őket nen1 csa.k a tudósok, ha.ne1n a fínom nevelésű világi
rn1bcrck is egész Európ{tban szí vescn és o·yönyörüséo-o-el0 e,e, '

ha csak fordításokban is, olvashassák, 1níg bizonyos szép
nemzeti bélyeg· és eredetiség ncn1 fog a német írók irásaibúl
kiti.indökleni, addig nem lesz becses literatúrájok Európában.
I[omcr ist bci clen Dcutschen II0n1er, úgymond az orosz
ICaramsin. Igen is : de hol a nén1et I-fomer, és be n1essze
esik IClopstock I-Iomértől, sőt lvliltontúl is! Már csak az is
rninő dölyfös ízetlenség a németeknél, erőnek erejével hat
lábú verseket írni, 1nikor prosodiátlan nyelvök teljességgel
alkalnratlan ,L n1értékes versezetrc. Nálunk Ráday kezdé

, . , 1nercgetn1 a r1n1es verseket, de ha a rí1nes versek ízetlenségre
mutatnak és a barb:.'tr századok: szülöttjei : minek azok ízet
lcnségét nevelni és belőlök mintegy lconinusz verseket csi
nálni, n1clyck szintúgy 111iud rímesek, 1nind mértékesek. _-\z
angolok és nétnetek jól teszik, ha mérik rímes verseiket,
inert nekik nincs prosodiájok: ,,la declan1a.tiqn et non la pro
'.1onciatio11 rcgle leur prosodie" ::; ők a hosszú szótagot is 
igen gyakran röv{dnck veszik; lClopstoeknúJ p. o. e ·zóban : 
,,11fsp1·ossr,n 1ncgper<lül az első tag, és a ,1nit ..t-\.nakrcon nen1 
csak lehetetlennek <1rzctt, hanen1 ki sen1 ejthetett volna, a 
n1ag·,íbanhangzó csoportos 5 mássalhangzó előtt kurtáv,í tud 
\·,\lni a nén1et atyafi mi11dent összeőrlő szájában; nálok te
lu\t, 1nikor n1érik it rímes verseket, 1naga a, nyelv prosodiai 
tehetetlensége raga,szt különbféleséget az egyszerűség 1nellé 
dc n,ílunk csak az egyfor1naságnak sznporítása ,1 rÍ!ncs versek 
111értékre VC\'ése, hacsak n1inden rí,ncs verset n1ásnn\s mérték
::-orra ne,n veszii.nk. A szótagok sz{tm,íra és a 1ncgszakításra 
nézve pedig rn:ír R,\clay előtt is lábaztuk a rí,ncs verseket. 

1Iivel az új szók terc1ntése egyik legfőbb tárgya érte
kez<;sednck, ne1u ártott volna 1ncgjcg:'ezn i, hogy ncn1 a szót, 
hanc1n a dolgot kell kitenni az új szó ,í.ltal, hancn1 ,t legna
gyobb pontos. Ag2:al í,:; lco·ahíbb a doloo·nal< fő bély·co·e vao·y .....,.._, e o ' b , � 

Yalaini képet ütő meta1)hora avagy hasonlatoss{ig után. A 
szoros ú I taltétclek Yalamel y nyel,. bííl nern mindenkor sze-
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rencsésck; 1nodestiis, niodt>slp_ p. o. nein azt te::;zi a ró inai és 
f'ranczia nyelven : hogy valaki ,nó<lot tart vagy szép szerrel 
viseli magát, n1ert ez ink,íbb i11genuiis, ingénu) á1·tatlan, 1ie-
1nes e?·kölcsü: hanern azt teszi, hogy cl ne111 bízza 1nag,ít, 
hogy vakn1erőtlen, hogy szégyellös, hogy pirúlatos; - n1é� 
�Lkkor is tehát ezen ::;z6kkal kellene élni a, szf'r,;n_l) szó helyett, 
ha bizonyos lenne, hogy sz<:1·1: 11y szebb ::;zú, 1nint a,n,1,zok. 
nilár többször 1negjcgyzén1, hog,v csupán csak helyheztetésc 
szerint kellene ítélnünk valan1ely szó ::;zépségérűl, inert a 
,nagában ::;zép szó i::; csú11yti lehet helyén kivííl, a rút pedig 

' 1 1 , 0 , , , ., ' l t t . ::;zcp a 1naga 1e yen. oz<'1·1�ny szep ::;zo, .JO ::;zo, le ,Lz esz,,
régulier, ordentlich, ne1n pedig n1odc::;tc. Valanicly szúnak 
szép hangzása ,niatt ne1n kellene a ::;zÓ értclinét felforgatni, 
- 1·endl's ink,í,bb vagy legalább ,tzt is teszi arnit franczi[t{tl
így n1ondunk hat:u·ozatlanúl : particulier, 111crt singulicr n1c
gint 1nás. Lehet n1etaphoriisan élni 11é1nclykor a „zo1nszéd 
érteln1űckkcl, sőt a szólásnak kecsct a,tl néh,L az ilyetén al
k a.ln1aztatás : de gondosabbaknak kell lennünk, 111ikor új 
szókat csinálunk, melyeknek 1nelleslcg értelmökct a ::;zokti.s 
1nég n1eg nem állapította; a 1nodesti(t11a.k fő bélyege a ,  nen1-
bizakodás, lehet ez ellenkezésben a rcn<lességgcl, un ho1n1ne 
trés régulier peut etre tres inllllO(]('::;tC. j\Jiért ncn1 lehetne tchiit,
p. o., ,nind érthctőlcg, 1ni11d pedig tctszősen e lat,í.n szól(tst :
j u venis nu11 tanttirn 1nod1Jstus) sr,rl r,ti1i111 ptlclicus et ue1·eciin
rlus, így fordítani: ,,nc1n csak szégyellős, hanen1 szcn1érn1e�
és pirúlatos ifjú cgyszcrsn1ind ?" A hos::;zabb szó nc1n 1ninden
kor csúfaGb a rövidcbbnél. Talá.11 csak ott kellene új szót
csinálni , ahol elkerülhetetlenül szükséges. Távul legyen,
hogy a. monclott,tka .t szentírásna.k tartsam, dc legalább tanú
bizonyságornúl szolgálhatnak, hogy életemben nyelvünk fe
lett sokat elmélkedtem. 

1\.hol az cgy1násba futó színek gyönyörü játékárúl oly 
o-yönvöriíen szólasz : a. színek sorát té•cszted cl, s clhagy-
o • 

t,id az ety,nologyiát. �\.z első az a.nalogyia, ,1zután rnindjárt
az eu phonia következik, csak azu tliu jő aközszokás, az ctyn1olo
gyia. lcgvégrc. Igar, ugyan, hogy 1nás cgyebü\'é való a c;zir ,alon1
és linea,azonban ta.nácslani kell az ízlést, hogy tudja, ha 1nagá
túl ne1n érzi, mit kell összeütközésekkor győzcclehneztetni.
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. 1. töhb szók összetételére és egybcnolYa:;ztására néz,c 
elfelejtette a Tu<l. Gyüjtcménybcn legközelebbi dorgálód, 
1Iorváth J Óz cf úr, hogy egy hdz azt teszi : ei:n Flrius, egyház

pedig J(i1·che : nagyon közönségcsítctte tehát adott regul<\.
ját; azonban neke1n sen1 igen tetszik egy szóba szorítva. a 
uaclkr1n1Jr1111lr1,q; azt niindazonáltal nen1 hisze1n neki, hogy ez 
az olasz szó cr1nzone csak azt tcg·ye é1ielc, dc újra kezet fogok 
vele, a.n1idő11 ne111 csudáll1atja a JJriuczecskét, azt pedig saj
nálon1, hogy a külföldi . z1ík n1agyarításában a látio1ni nyelv
hez ragaszko(lík inkább, 1ni n t n1ag,ínak a szónak hangj,í.hoz 
- bi:;ze1n, ha nyelvünk nincs rokons{tgban scn1 a di,ikkal, sem
a francziával : ,t ki.ilföldi :;z<Ík n1agyarosítás{tban a hangra, a
végezctckrc kell figycln1eznünk, és a 1nagyar száj j1í.rásál1oz
1nagunkat alkaln1aztatnnnk - (le ebből nen1 következik,
hogy ,L k és 8 hetüket szaporítani kellessen. A minap azt írta
valahol egyik hazánkfia, hogy a sziszegés csúnya: de hát
szebb-e a sikótás? . \z s sikótó betű, és igen szapora nyel
vünkben, és 1nivel a sziszegő sz is szintúgy, á1nbár nern oly
bőven, találtatik benne: nen1 láton1, miért ne lehessen oly kor
olykor általa n1ér:;ékleni, kivúlt a szók végén, sivító s bctűn
kct. Tud vn, van a, kellcn1etes .>1..lci biádrúl, hogy inkább sze
retett sziszegni, mint sivítani.

.\z előhordottakhúl együttvéve az a következés, hogy 
nc1n szabad az minden 1nagyar írón�tk ami Neked. Te sereg
vezető vagy, ezer tökélyek fedik olykori síklásaidat; dc min
den követő seregben tal(tlkozna,k bru·oniríllati atánzók, ezek
nek regulákat kell adni, ezeket nc1n lehet ön íhleltetésökre 
bízni. ,,On peut, úgyn1ond Cl1arr1fort, CO!lduire ]'esprit par
tout, guand le génic ne l'e,nportc nulle part." Illő hozzád, 
aki n1intlég jobban szeretted litern,túránkat 1nint önma,gadat, 
és akinek nyelvünk annyival tartozik, azon igyekezned : 
hogy jó és szép példád a han1is lrövetőkkcl útat ne vesztes
sen. Igen jól jönne hát ki, ha 1nagadtól bcküldcnéd ezen lc
velen1ct a Tud. Gyűjte1nénybe, mert ha én küldeném H,zt, 
1nnstrúlgatódnak látszanék, a pedig bizony nem czélyo1n. 
TuclYa van a liaza, előtt erántad tiszteletem, szcrctete1n, és 
ebből a levélbűl is kitetszik - ha tch/Ít te küldenéd be leve
lemet, Lítná, a 1nagyar köziinség, hop;y a, ncologisn111sr�t nézve 

. 

.
.
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n1egcg·yeziink gondolkoz/Ísunkban, és hogy én csup,tn annak 
a.lka.lrnaztatiísúban kívánok náladnál vaJa1nivel szorosa.bb és
rneghatii rozottabb sinór,nértéket, hogy a kérdésben levő
tárgy n1egfejtésére és meghatArozúsitra az általad nyitott
útat talán egy kevéssé töröttcbbé tcttern, és így a, n1egegyc
zést könnyítetten1. ]?acile est invcntis ad<lere, é::; bárrni ki
csiny érdc1n, tlc érdcn1, akárn1iben is, az egyességet a haza
fiak közt kicszközleni igyekezni.

IIolnap f�<lclénybe kcll 1nenncn1 a nagy é:; zsíros te1nc-
• 

tésre - a. többi tárgyakrúl h,tt n11Ís::;zor, sőt erről is. l�n szegé-
nyebb vagyok n1int mag,t Ilomér, mert neki nen1 voltak 
gyermekei, és uem Stadion volt ,J óni(tnak fináncz1ninisztcrc· 
Szívem igaz fájdalmára nC'n1 lehet hát az a dicsősége1n, hogy 
tehessek va.lamit az Iliász fordítója h,í,trahagyott özvegye 
sz{tn1ára. Aj{tnlani fogon, Samn bátyámnak, tlc előre láto1n, 
hasztala.11úl, mert ő ne1n az ügyefogyott J\pollót, hanem ,t 
hatalom-adó Plutuszt imádja. Dc mikor egy a theologyi,í.nak 
neki haló költő maradékai szegénységre jutnak, nem nyit
hatná-e fel erszényét és ne1n szerezhetne-e n1agának dicső
séget egy olyan úr, mint Vay Ábri::;, kinek nincs egy krajczár 
adóssága is, és a.ki még a n1ellett a principiun1 mellett is ,,quod 
omnis res tantum valeat, qua.nti vcndi potest" naprúl napra 
1nincl jobban dúzsgazdagodik? Ila az apj:L jótételc 1neg tudta 
ölni Nagy l?crenezet, miért ne vígasztalhatn/t fia kegyessége 
a. halhatatlan költő maradékait'? Nyomtattassa ki 1naga költ
ségén a magyar Iliászt, és a bejövő pénzt ajándékozza az öz
vegynek: fogadom, teljes szíve,nből fogon1 versekbe magn:;z
talni, bár1nilyen ellenségének gondol is.

Add meg· lelkemnek azt az érdem lett bec:sületct,kcdvcs 
barátom, és hidd el, hogy nen1 teszc1n ::;zcgényebbé n1agama t, 
n1int va,gyok. 

hív Jóskrícl. 

U. l. Nekem nincs 1neg Hornn1ájer ,:,) Zsebkönyve, ke
resni fogja valahol Dúlházy, és iparkodni f'ogok, hogy en
gedje 1ncg· a, kölcsönöző a kölc::;önözé::;t. 

") Hor,nayr. 

•



• 
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CCXXI. 

• 

Szépbalou1, rnar1,ius 31-d. 1820. 

1 'i sztelt. igen keclvei; úci1·dto111.1

Ily lelkes, ily nagy éo sok tudománynyal, is1neretekkel.
tapatiztalássa1, ily nagy gonddal írt két levélre legalább t,1-
,·olról hasonlító lélekkel, tudon1{tnyny:1l s egész gonddal írt
levélben kellene szólano1n, s én csak az utolsót sen1 adhato1n
<·!fogva általad ne1n képzelhető bajaim, gondjaim s felesé
•)·c1nnrk bctecreskedése által, ki tizenöt esztendő óta most
0 b

fck vő beteg először, uem vcszedeln1esen ugyan, dc oly nehe-
zen, hogy ebből vcszcdclen1, azaz hal,íl is következhetik.
l<'chr. 20-d. Pat,ikra 1nent, vigasztalni, e1nbcrck közé kivinni
,i szegény prof. V,í.lyi >fagy Ferencz 1ninden tekintetekben
érdc1nes özvegyét, ki férje ltalála olta, fájdalmában is, érez
vén is aclóstiága terheit, öt hétig ki nem 1uent udvarkáj,í,ról;
co·)' eo-ész hetet tölte nála, s bete<Yen J0Ött vissza hozzán1. e\

0 0 0 • 

heroismus nincs áldozatok nélkül, s n1icsodi1 b�irát az, aki
,nindég csak ina.gát tekinti? Gyermekein1 ezen veszteségben
legalább igen szép példát l�ttnak magok előtt, hogy har,í.t
jaik eránt Legyenek ők is egészen barátok. l!"cleségem felől
éo felőlem legalább ilyenfor,nát fog el1nondhatni a világ.

.� szab0 lcsi restaur,Í. tió felől neke1n 1nintlég ketl vcs volt
a hír, s kedves 1nindcn arról vett hír; 111cly kedvesnek kclle
t,ehát a Tetölccl vett hírnek lenni. ..c'\.zt 1nondják, hogy azt te
vittetl: Te azt tagadod, s a tört�ntckből híton1, hogy ,izt Te
ncn1 vihettcd egétizen : dc hogy benne igeu nagy részed volt,
azt niaga ez a hol j,1tékk,tl, hol ko1nolysággal, hol epével írt
levél is niutatja. �e akadj fel az utolsó szón; akiben epe
nincs, az keveset ér, ti van igazs�tgos epe is, és ne1nes. ,\_ 1ni
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korunknak az a nagy vétke van, hogy mibenniink ncin kcz<le�e lenni. Dc a, tennészet bölcsebben viszi a rnaga n1u11káit,
�int, liogy a,zt lehetne rettegnünk, liogy az epe bennünk n1ajdfel„n:m, ébred 1n�gin�. 'l'e elmond,í.d, s ncken1 ip;en nagy gyönyoruscgen1re, 1n1t csináltál volna'l'e, ha föispán volt{tl volna;engedd mondano,n, 1nit ta,ná.cslotta1n volna én a főispánnak,ha értelme,net kérdezte volna. 

' En mélt. }"áy Barnab,í,s urat 30 esztendő olta isn1erc1u.
�ag·y tudon1á11yú, nagy tapasztal�1sú, na.gy ,nunkásságú,tiszta lelkíí úr, aki felől azt rc1né11yli a vil,í.o·, hoo·y első ki-
.. 

t" t,. uresííléssel a personális székbe fog i:iltettet11i, ;:; e1111ek a re-
ménynek én is örvendek, s kin1ondon1 nyilv,í.n, hog·y án1bár
sok példák tanítottak 1nár, hogy tartalék nélkLil a, lco·ncn1esb
lelkü ernbercknek isen1 kell hinni : én 1négis oiinden° pcrc1n
ben ,ttni v,in és a,ni lehet, vaktában con1pro1nittálnék ebbe
,t szívesen tisztelt f'érfiúba. Ila rnúg Fáy iti 1ncgcsalna, nem
volna n,éltó a vihí.g·, hogy benne élni kívánjak. - .l\ilind e
mellett még is ez a restaurátió ne111 tetszik azoknak, akik
azon n1egjelentek, s neken1 sem tetszik, i; ezt ann,íl szaba
dabban mondhatom n1ivel rneo· ,·ao·yok tökéletesen o·yo"zve' 

t:) o., 
. b 

az eránt, hogy az magának a, restaurálónak sem tetszik .
. A. 1nészáros fia, lett viccispán � ezt kiáltják. Ezt kiáltani

gya,lá,zat. Az a kérdés, érclenili-c? K evczzek-c az élő s nen1
élő 1nagyarok közt oly e1nbereket, akik csak annyik, s tahí.n
kevesebbek voltak rnint Dézsi, s a legfőbb polczokra c111cl
tettek. IIunyadi ,János, és Beck Pál, s Drevenyák Fcrcncz:
1nind hArn1an születés, birtok nélkül vnló emberek, s nen1 ér
clc1nlctték-e n1it nyertek? l\ifivel volna.jobb oly gazdag és régi
s fényes szi:iletésü embereket rakni hívat,dokba n1int [{hé<ley
gróf Lajos? Dézsi régen szolgálja, a n1egyét, a szolg·álat
nak n1incle11ik nc,nén keresztülment, szolgálatban volt n1ost
is, s ez 1ncllctte szól; én r�í ad tan1 volna voksornat, ha jelen
volta,111 voln,i. S a f'őitipánuak jó ok,1i voltak óhajtani, hogy
viccisp,ínnak Déz. i v(tlasztassék. Egyet azon l,an n1égii; n1er-
11ék gánctiolni; ,izt, hogy a foispán itt talán attól rcttcge,
hogy ha Dézsi kimarad, felfordúl a v,ír1n0gye. Húla érte a
gondviselésnek, ,.izért niég egy hajónk se111 siilycdc rl. hogy
egy nagy kor1nányzónk kiholt. Lónya.y helyett cons. I-I or-
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v.íth Lá1Szl6nk leve, s a. hívataJt l:lOha 11en1 viselt Zoltán felől
azt írod, hogy neki törődik nuír is, 11olia belépésekor csak
eleit cn1legcthcté. - 'zabaclabb bizodalo1n111a l s rc1nénynycl
lehetett volna tch:ít (·ant1id,ílni; n1ost a cantlillátiö úgy tör
tént, hogy neru lehetett 1ná.st v:í.1;1szt;1ui n1iut 1)ézsit. Úgy
candicl,í.lni pedig hogy esak egy v,í lasztathn.ssék, annyi 1ni 11t
uc1n cantlid.ílni. (l�zc11 §-bnn ,;ok cpei.in1lé,;t tahí.lt.íl.)

.\..kkor t:í.jban 111idéín én születte111, h.író ])atachich
.\.<lá111 bihari főispán és v:í.r,tdi piispök ,t 1naga oekono111iku:;
pracfectus,í.t, valan1i istenek t11dj,í,k honnan jött J >úl li'erenczet
akar,Í. viceispánn,í, válasz'l'ATni; s előre liítvún, hogy abból
se1u1ni sen1 lesz, ha a rc11dcknek jusn ikon eré5szakot 11en1 kö
vetcnd cl, ne,n tarta. confcrentiát, s nén1cly híveit titkon
1nco-kérte hoo·y készítsenek előre c1nberckct, akik Pá.l Fe-n ' n 

rcnczre voksolgassanak. 1\.. rendek öszvegyűltck s confcren-
ti,\t v:1rtak, sőt kértek. J\z erőszakkal élni a.kar<> ncn1 látá
tan�ícsosnak azt tartani; nzt tcltát a rendek tartottak a fő
ispán nélkül. El(írc látván, hogy oly két ernber fog candidál
tatni, aki)< meg nen1 vr.í.lasztathatnak, ncn1 tudt,í.k elkészíteni
a tőlök függö aljas sokaságot, kire sikoltozza.nak; arra taní
t·ik 1nco- tehát hoo-y senki se n1erJ·e11 e2.·vcbct kiúltnni, n1inte b ' b .._ .. 

an1it Bossányi Fcrcncz kiilt ki, dc azt oztán vakon sikoltoz-
zák. "i\(ég akkor a sokasií.g tisztelettel viseltetett né1ncly nagy
jaink eránt, inert akkor ezek a, nagyok ne1n tevék 111agokat
nevctsége;;ckké sen1 a gy:tLí.za.tos tartalék ok s igazságtalan
tettek, lop,í.sok és rablások, ::,e1n a c,-itk p,ttvari,;tá,khoz illő
kur, .. í\o-at;í"ok ,Utal · én n1co· en1lékcze1n, horry hii a nagy-' n ..., - ' o ,� 

atyán, (ez a Boss,ínyi Fcrencz) s a viccpal;1tinus J>éch_y
l1nrc atyja, ki :1 nngyatyún1nnk cousinje, pn .tvaristája, tovább
sógorn volt, s az öreg Don1okos Lajos 1negjelcntek, n1indcn úgy
felszökött i.ili5helyéből, n1int 1nidé5n Ciító lépe n li'lóra circn::,á.bn.

A főisp,í.n tehát ca ndid:dj.i v. isp,í nnak Bőthy -:\Ji hályt,
egy valakit akinek nevét elfelejtcttcn1, és har1n,1dikna.k l'ál
J?crenczet. J >á 1 Fcrcncz azt l1ittc, hogy n1ár viceispií.n.

>Jairv volt a csendes,:éo·. Bossánvi Jfcrencz, egy száraz,b. t> . 

nu1gas, n1ctszéí h,ingú férfi, feláll, a sokaság fordul, s kikiúltja
a Bőthy nevét.

Bőthyi eo-y· üo·yü, n1ao-(tva.l is tehetetlen c1nber volt s c·.-11-
. ,..., n v 

• 
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tl�í.lkozott, hogy rrí a.tlhat vala.ki voksot. Azonb,111 a sokaság
csak Bőthyt harsogta.

l(épzclhctctlcn volt a fé5ispán claka.d.ísa és a .  l >,iJ Ji'e
r,.:nczé. Sokára. a. főispán a 1na.ga clicnseinek egyikét magá
hoz szólítja, s azt súgja neki, hogy csin,í.ljon cscnllet s mondja
cl a1ni következik.

S11a Exccll. non potcst �atis 1nirari, quod lnclyti Sta
tus Dnu111 l3őthy in vicc (;0111ite1n cla1nitcnt. Tamcn 11otu1n
e,1nnibus nobis est, Dnu111 hunc ad gcrcndu1n 1nunus viceco-
1nitis on1nino i11habile1n essc.

,\ sokas,ío· érzé az iuazsúo-ot, s elakadt. 11ossií,n);j is111ét
0 ü 0 

fclií.llott, a nép felé fordúlt, s ezt ki(t.ltottn, : Sí sua Exc. illun1
dignum dijudicavit, qui candidctur, nos clignn1n qui eligatur.
Vivat Bőthy. - S l�űthy viceisp{111 leve, 1>�1! J,'crencz pedip:

úgy 1 cvc oda I ni n t sok inai v iceisp,Ín s,í got rcn,én y lií, va.gy
vicci::;páns(1gbc'>J kifittyrn(í cnihcr, ,1 ki <·gycbct lát történni,
1ni11t a.1nit várt.

Ncni kcllc11e tov,í.hli n1011dano111 a törLénetcl, 1ncrl, itt
vége va.n annak, ;i1ni ide l,arlozik: tle tudni kívá11od ln hí 11, n1it
111ond,1 I�őthy 1ni<léí11 egyszerre i:::-tcnné téve hítta n1aµ/1t, 1ni11t

· ' 1 (' 1 1 · ' ' � az istcu-tökké, v,tgy tök-1stcn11c ctt , au( 1us c-,-11szar , cnc-
c:ínál; azért engedd ezt i8 n1onda1101n.

Örtílt a . viccispán,;á.gnak, 1n11it a b,tngok szoktak,t- 111('µ;
köszöntc ki11ckki11ek, s a .  nagyaty:unnak azt 111ondta : l(<.i
·zönön1, édes öcsé1n ura111, hogy vicci:;pá11n,í. tett; dc az cb
;i<ltát vio-ye is ha azz,í tett; sub:;cribálok és pecsételek én

u 
, , ) 

, 111indcnt; különben úgy összezavaroin a ,·,1r1ncgyet, iog_v szaz
okos e1uber sc1n hozza helyre. 

lYicgtartotta a1nit igért, :-; gról' 13,ttt.hyúnyi l1nre, .'t. pin
kafeldi, kir. bizto:-;ú] küldetett 13iharba, hogy rc:;tauralJon :-;
h:1,o·yJ· u ,  ki a candidá.tióból I�őtlt yt. l3atthyú nyi 1ncg1no11d I ao . ·r 11öthynck, 1ni van cránt,t parn 11c:;ol va, � kért�, res1g1'.a J011;

kérték a rendek is; dc ő bízott, hogy a.ki ,t szeklic bcul tette,
nico·is tartja benne, s ncni rcsign:í.lt. L�\tv,í,n, hogy 111egesa
la,tl;ozott ren1énységébcn, 1nidőn egy kis csendesség volt,
fclkclc székéről, cngodcl1nct kért a rc:;tauráló kir. hiztoi-tol, s
,1 rendektiíl hogy clt,ívozhassék, hozzá advún, hol!."

f „ I 
" 

,,l1if:út1.'J C�J r, .c1.�111n.
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Bőthy kiesett ugyan : de Patachich nem candidála 
többé J>á[ Jferenczeket, s tnrta. <.:onferentiitkat.

' 

J,�11 teh,ít, ha az volta1n volna, akit n1éltónak nézhetett 
volna n1élt. ]Táy úr a, 1negszólít(tsra. hogy adjam vélekeclése
n1et rnit csináljon, ezt fogt,u11 volna tanácsla.ni 

1 .  �e\. rcstauráticí kihirdcttcté:::ckor kin1oncl,ttta1n volna, 
hogy aki ittat, pénzt osztogat, a nép crkölesiségét elrontja, 
candidáltatni ue1n fog, inert ncn1 ;;zolg,íla.tot, hanem uraságot 
keres; a hí vata.l pedig szolgálat, 11c1n ura;;,íg. 

2. ConsiL Vayval világo;;an, egyc11csc11, bizodalon11nal
szólotta1n volna, ;; nc1n adta ,m volna neki okot, hogy cngcn1

ba r(tti:;.íg�ala ns,íggal, bizotlal 111atla nsággal vádoljon. 
B. Ahrist előre, sőt hivatalo111 kezdete olta, 1nint atyjá

nak ;;zíves barátja, oktattan1, vczctten1 volna., hogy a híva
ta.lt kcrcs;;c; egy oly nevü, birtokú, eszű, tanul,í.sú embernek 
n1int \,.ay, 111indég sza.ha<l hívatalt kcre;:;ni, ;:;őt 111inclég kötc
lcs;:;ég. Dc azt is n1cg 1ucrte1n volna neki mondani amit Te, 
hogy annak aki sol1a 110111 szolgált, hn, Vaynak hívják is , ha 
birtoka van i:c:, ha rojt fityeg is a 1ncntéje zsebjénél, nen1

szégyen a szolga.bíróságon, 11otáriuss{igon kezdeni , inert a 
Vay néY , inert a nagy birtok , inert a pénz , mert a 
rojt, inert ,tz ész, inert a sok vagy kevés tanulás senkit sem 
ve zen ki. a 1naga sorií.ból, azon sorból, ahol Vay eg·yütt áll 
n ,  111aga bocskortala.n taksásával. 

4. Azt tanácslottao1 volna, hogy 1ninclc11 hívatalra can
clid[dtassék pápista is, kálvinista is, ne egy hivatalra is csak 
k,í,lvinista, <.:sak pápista .. Készebb voltam volna azt látni, 
hog·y l-lcYc:;beu, S,írosban, egy protestáns sem választatott, 
1nint hogy oly Yáltoztatás hoza,ssék be, a1nelyet a rendek előre 
nc1n akartak .• \ eonf'creutia eligazíthatta volna a rettegett bajt. 

5 . .t\ ú11csk1,1·tala11 és a takscís ncvezcteket nem tanács
lottan1 volna, n1crt annak a Te taksásod, ti;:;ztclt, szeretett, ne-
1ncslelkíí ferfi, ncn1 oka, hogy te 1101n vagy az ő taksása,s te ne1n 
vagy bocsJcortala.n, ő pedig 11c1n tüzött ruhiijú s nem csizmás. 
J\ tör,·ény 'Céged és őtet egy jusúakká tette, bár nem egyen
lőkl,é; s ítélctc1n 8zcrint nagyon igazságos igazságtalanság az, 
hogy a rl'c ta ks„í.. otl úgy választhasson tisztet n1int Te, mert 
:1 ti:<ztvi:'lelű, az e1nberi gyarlóság szerint, hajlandóbb szol-
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gálni :t gazdagnak és nagynak, 1nint ,L szegénynek. Ncrn íté
lcn1 én taruícso;:;nak, hog·y oly dolgokat, amilycket Te írsz, 
hogy eln1ondotti:il volna, diétai végzés nélkül n1ondj, kiv:cílt 
restitur�tlás végett öszvcgyült sokaságnak.An1c11nyire tudom, 
n1ég a franczia ura.lkoclá.sha.n is egy jussal bír a választásban 
a. szegény sorsú, dc ncn1 szolga (1n[tsn�ik szolgáln,tjában nern
,í.116) polgár, ha !íO livrr ,ulót fizet, - <:s hcrczeg l<'itzjan1cr,,
vagy Dccaz<'s.

5. ]�11 ::;cin az a;:;ztalra 11cn1 úlla.nék, laogy ,L vnllást ille-
tő ,trticulusokat cit[tlµ;assa,11, se1u 1nagit1nat l<'int,l l\1arcziké11t 
11cn1 visclné1n : dc ha, per ('Ontc111pt11111 uran1nak, Niczky 
urana11ak, Józsa uran111ak tituhíztatnán1, 111:tr akkor az 1.1ra111 
titulust bizonyosan visszaad11,in1, n1é<>' l)cdi"· ,tzon 1nco·J·co·y-

o n e, b� 

zéssel, hogy h,L vétcttc111, sz,d>ad 1nrghii11tcttctue1u, dc a tör-

vény ha.rag, bo ·szú és 111cgvcté;:; nélkiil hii11tct, ,:; aki oly 

c1nbcrt 1i1·ru11oz, akivel ncrn szégyene! egy asztalnál chéclelni, 

az bá1it - hanc,nha nc1n tit<l 1nagyarúl. A nélkül, hogy tud

n(Ln1 1nit teve li'inta, vaktában 111crné1n neki íir<.;rni, hoO"y tri-
� o. 

un1phálni fog perében. Annyi tanúja lc;:;z, an1cnnyit kív{tnni 
fog. S ,1hol 1nind a. két részről c;:;ctt hib,L, ott 11e1n volna ta-
11(tcstalan dolog elnézni az egyik f"él Yétkét. 

A1nit eddig ,nonclék, olyfor111(t11 néz ki, n1intlia 11chez-
telnék, hogy Va,y 1\.brahá1n 11e111 leve viccispán; de én azt ,1

v,í.dat nyúgodt cl1nével h,tlla.nárn, s ha 1ncgvan lcvclc1n l(a
zinczy Péternél, ,nclyct n. rcsta11rátióra menést kív(tnó leve
lére írta1n, clő1nutatn,Í.Jn ,u111ak bizonys,í.g,:tra, hogy ok nélkiil 
érdekel a gyanú. Nc111 szcrcte1n azokat akik erőszakosan v,tgy 
e,sa.k 1iagyon is szeretnének lenni vicci;:;pánok; ncn1 szolgálat()/ 
keresnek; s 1ni hasz11i1, viin ,t hn.z[u1ak a. 1nosta.ni c1nberekhől. 
akik fiatal korokbau lettek viceispánok? B,ír egyike e lett 
volna! - I -Ia Vay .i\..bris volnék,,, viC'<'ispán,;,cÍ.got nc111 i;:; ke-
1·c:;né1n; n. 1n1tgy,tr ncrncs szolg,i,L�tban vagyon, h,t szolg,ílat
ban nincs i;;; s hol van az n1egírva, hogy csak ,L gazdagoknak, 
11:1,gyoknak kell lc1111i v. i,;pá11ok11ak '! A ga.zclagok szi11t
oly húzn.von(tlc, ,nint a.kik ex se na.ti sunt, é;:; így 11z n. hajdani 
i<l vcs;:;éges törvc:n y haszontalan leve, megváltozott, s rosszr:1 
v,íltozott, crkölc„inh: 1niatt. ,ray azolta nál1tn1 volt, dc c„a,k 
két örrí.ig. 'oha sc111 Líttan1 töbh nyúgodalo,nb:tn, s abban kc-
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rcsi triu1nphus.ít, hogy ha, 11cn1 canclid;Utatott is, kiáltoztatott,
,; oly ,-okak ;iltal, hogy ő lett volna az, ha candid,íltatott volna.
1\ tyj;ít szívesen sajnálon1. Legyen gyengeség benne, hogy
ezt óhaj tott;L : én ezt rcz rity((,i gye111esé,q<'t szí vcscn tisztclc1n.
I lallo1n. Yclc 1nind a főispán 1nind 1nftsok igen sokan, sok 1nél
t· t tla ns;ígot követtek cl. Ezt egy Vay ,J ózscfen clkövctn i
Yacls{tg. - �1.idlín ezt a 11,tg·y c1nbert é::; 'l'égcd forgatl:ik,
�cipió l'orog clőttc1n, és Cátó. Scipió felől azt 111ondj,ík, hog_,·
l{ó1n,í,11ak 1nindc11 fi:ti között ö volt ,L lcgnngyobh; s kön_,·
nycn hajlok clhivésére : clc 11ckc1n (..!átc'> a csud,íltan1, a kc(l
,·cltc111. :-, Scipió é:,; Cátó 110111 voltak ha.rátok; Scipió, lcga
l{1hb tudtunkra 110111 bántotta (\ítót, dc ez Scipiót szííntclc
nííl rcl1.rc/1·rilto - e szóvn,I tc::;zik ki n rórnai írók. Vay József'
zör11ye11 haso11latln1111li leve 1nag{d1oz, n1idl'.ín neked JJO ticns

qondol"lol c1nlcgctc a ziilcl asztal 1ncllctt, ,; cg·yébképen i:::
1ncµ;h,ínthatott 111ár a dict,ín, ,unit egy Vay ,lózscftől ne111 ,·,ír
t.íl, 1'·s :-:enki 110111 v,Írt. l)c én ,1 nagy cin berek vétkcikre
i,rii111c"t, hcliúnyon1 ::;ze1nci1nct, s n1intl azt sajnnlom, 1nég pe
cl ig tetletés né] kiil 1.;:-; ige11 1nély f�íjdal 01111nal, akiket n1eg
liántott,ik,,; leginkább akkor, n1idő11 egy V,ty ,József egy
'>'l'()r ])e:::sc11·('f'y ,J ()Z:;c(ct IJ<íntutt 111eg: - 1nind 1nag-okat.ü . �� ...., 1 Ticld cl, édes b,tráto1n, 110111 tutlo111 1nit adnék érte ha bar:-ít-
:;:í,gtok 111cg nc1n szakadt volna. ICét ily nagy c1nber, s többé
11e1n bar,ítok ! i\[inclkcttőtökrc árnyékot v('t ez az ell1idegülés.

l)rof'. Vályi f\'agy I!'crcncz11ck 111ég egy kr. :,;cgc<lcln1ct
,.;c111 tudta111 :,;zrrczni. Tr. bizonyo:,;an ac.lt,íJ volna n1ás cszten-
(lí,bc n,  e::; í ,,. ,· ez csak az eszt. vétke. 1\. brisnak előhozta 111 ; <>;:-,. 

:;e111 lútszik hajl.11Hlú11ak adni,:,; :-:zörnyü f'ájd1ilo1n1nal. bcszéllé,
hogy is111t'·t Yi:-;clős a felesége, ('·s liogy 1nir hetedik gycr1nckc
]c:-;z n1ost. f\eke111, nki alig lihegek, 11e111 sok a hat. - J.\..zt
azo11ha11 \'ay .\ bris11ak diesőségérc n1011dhato1n, hogy Prof.
.N'ao·y l!'crcn<"z 1naga dicsekedett fel 11ckcn1 egyszer, s tnlá,110• � - I tpcn ,1z lX17. szörnyű csztc11tlőbc11, hogy Vay Ahris neki
cg:y:-:zcrrr ijf8z,iz furi n tot aj(Lndékozott.
�-

LEVRLEZÉSÖK. -Hl

1\. szerencsi pleb. jegyzéseit itt kiildön1 szíves köszönet
tel. Több jót tahílta1n benne, n1int gondolta1n. 1\ verbun1ok
paradigmái ellen az euphonia n1iatt véteni ítéletem szerint
11cn1 sza,bad. Magá11ak ,l görögnek, aki 1nindrnt szercte lá
gyabbá tenni, vannak da.rabosságai, ke1nény hru1gz{tsai.
Egyes szókon szabad segíteni, n1i11t fohrísz, 1nosoly, rí1·11y,
l�örny, cserid, nyn,qalo111; dr n1i lesz abh61, ha az egész for
n1á ko o vá I toz tatunk? 

Orthologusin1r1i tett jcgyzésedct ,·;1,gy értckczé:--edC't
igen nagy örön1n1el ki1ldö1n f'rl a Tucl. C.iyűjt. kindói11ak, ,;
kcvélyke<lni fogok azon, hog:y il�· f<{rfi költ <'llc'nrn1: a 'l'r
küzdésed nék<'1n fén�·t ad -- n1ihclyt 1ncgf 'clc·lsz kív�Ln:,;úg·ok
na,k, a.z,tz 1nilicl)·t úg�: íratod le, hogy t1il1ijdon k,,zerlrlel d{lj1111
,,lrif/11 n1'1;,,rl. I(étclkcdc1n azo11 felííl, ha clfogadjá.k-r az epi�
t1)híri;:: for1nát, inert a clialoglls cllrn (a hosszaság 111iatt) pro
tcst,ílt�Lk, noha Ci<·rró a nuiga pliilosophiai s gra1n1natik,1i
,':rtekcziiseit szerette íg,,· a<lni <·lő. hogy a :-o,·,ínyságot íg_,.
l'lfrd i

· e n1co·11c1ncsítse. . ' t: Igen is, az orth0Iog11::- fél ort hologusra s li�1pcrorthologusra
1 ,,,zlik, 111int a ncologll� f'rl ncologu:<ra s hyperncologu:-;ra. D('
,1 zt lll'llt hí ttan1 ,;zi.i k:,{gc:-:nck cltnonda 11 i. inert azt níindcn ol
,·a:-:ó t'rthC'ti. Ncn1 az a k{-rdé . ha szahad-<·. a111i11t (:n is 111011-
d,íin. rc<·eiis<·n:,;en, is 11101Hlott,1. ha 11c1n hogy n1i sza.bad; az
:t z ke,·és t·s <'lég szabad, de ,-ok nc111 :,;zabad. � 1ni a sok'! az-1,

· ' / sol· ,,,1 crv ,,111i ,11/rf1:J.-1,11 iú./. v;1,11 .. \z ortholog-us.
an11 .,z(ln1')1u1 ,, , r--i/ ,. _ 

f'él ortholoo·us 1\s 1 t,·p\irorthnlog11,;n;tkan1i a1nértékcn túl nin<·:<
is, :,;ok, s ;1, :z,ínib,Lt; sok is sok .. \ z elsőt soknak is1ncrcn1 : 11c111
a ,násodik,tt, ,ncrt neki.i11k ,-okra van Sbiikséglink. 

f'ar lkro,-J><lllllrr,r; ol,yan n1i11t ,L ,,ndlybőr-csiz111_a, s sokkal
könnyebb inint a ku1 ,,�f'élf", 111i11t a _f"ii�zr1·szrí111, nunt a sze111-
f.

. · 
t" · 1t ·tz 'l?'yuszent1,oyh1íz. I rd e szókat ki.ilön, se1iyvesz o, 11111 , , , « ., , .,, ,, . · l 1 . 't /'" ., .,. ,-zrín, - 10·)· furol .1s, szcr-1negtevcsztcc az o vaso , . 11 -�zr � o "I · ' 'l ·. ,-011cloll<ozol c1ryiive írva csak a sr)czcrc\'rol.

I'(). IS SZtUlll'O IS' · , > o · 

;I nyc: :;zent <',?Y !,:z : így 1Lny,ír6l, szentről,, {',r;y1,�l, �1rízr1í� .
.. k , ,,z011 t-', i·s·,.,a· <r1·ól n1el,· a kcrcszt)·cn vallast JClcnt1.
utiZ vc ·�apv<l, n., , f ..;}( e , . 

N 1., 1 t' ,ztclt fe:rfi s irío·\'lctL t11don1(u1yú, lelkü, ta-c ,ct, 1s. , o. 

pasztah1sú bará,to111, suk oly i<lclii<l vannak, a,1'.'.i __ ncket� vagy
t l ·ct ·uea'< I v·'"')' l'sak né111rlyckkcl nc111 kozos. flf1nt Teu aJ on 1 , , .. o. , · 1Des�,·" ff� és KozinC1.). 111. 



1 1H'111 tartozol azt hinni, a111it p<;ld. ok. gróf" l\Jaibíth J,ino,; {;e:

,:n, Úg:Y Jfail,itl1 <;,_ <�11 11c111 ,tzt, a111it 'l'e. Ne vcdtl tcl1c1t tisz� 
' 

tclctlenségnek, ha a nétnctckct nénH.:l_y po11Lokha1 1 a fra.11c·zi/1k 
1'11< ·11 ,, <;llc111. t4oh,t ,-e111 vct.tcd te n1agadnak ,tzt a fúradságot, 
hoo-, J,isd. 111c1111vivcl töhh (¾iíthc n1int l{otzchtic. l�z 1n,i-

". . 

zolYa tcr< '111t :;zép se<;1uí.t; a ,-<·cna gyönyörü, ,l nyelv és a fcl-
clolµ:oz,í,- ,·alc '1s,igo,- 111,Ízuh'1s. ()lvasd a (iéíthc 1-\.c·hilléiszc;t, 
ol ,·asd l�pigrainnuíit. olv;tsd <'11\�iáit,, s telj cl tisztelettel 
( ;{5th!' cr,i-nt. l�p:y nc111zct ,-c111 111utathat ily classic-us dolgo
z:ist , <'g_v ,-c1H a.z cg<�sz T1�11róp,ilia11. J.i�z vak1ncró11ck tctszhc
rik attól, aki 111in<l1•11 <·ur<Íp,ti nyelveket n< 'tn t'rt: dc 110111 
\'ak1n1•rií att()l, ;1 ki a franczia s olas;,, 1lolgoz,\st ciszvcha. 011lí
totta :1 H<:1nrttC'I, a spa,nyolt pedig <;s az angolt 11cn1 va,k hit
tPI i:-1111•ri. ha 11Pn1 ;111gl111- 11yrlv1ne,;ter<\vcl 1naµ:,í11ak 1neg111a
�y;1r,íztatt,t. .\ 11<'· 111<'t, ige ni.:;, :;ok i,;kobti <·0n1pcnclinn1o t  
dol<>·ozik : <l< ' a 111\1net11<·k ,;ok i:;kol:1i ,·,>1111>c11<li111na inc:e;-

n 

teri krzzc[ dolgozott, !'Olll[H'lHliu111 .  ,.: l•:1nilia (j-alotti � 
l)on ( 'arlo,; liizonvo:;a11 11<'111 oly 1uu11k,í,k, 111clvet az e1 11-

. . . 

heri 11<'111;,,ct11ck húr111rly ,;z;1 k,t <lie:;ckr(lc\,-. n{·lki.il 11rvcz
lll'""c 11 111agá<'.11ak, 11ol1a a f'ra 11< "zi(1n,tk n<.:111 Lragocclia, a,1nihPn 
,>r>'z:í.gl,í:ii i 11 triga 11 i n1·,;, ,,,, a111i 1·,;a k pr<Íz:1, 11e111 pedig ,·crs. 
. \ ( 'n 111·er,-atio11,,.pra< "hc, <'•,; nini <·:;,tk 11c111-ide,i,li,;, í;,,lés ahlian 
nH"''' a frnnl'zia : e�v<'li<•kl,cn H n,'111ct i;; 1\r vala1nit. l)c e1n-..... 1 , .... 

l<\kczc111 c'·11, hogy 'l\: tlll'f!
' ( 'lavig1'1val >'Clll vagy 111egelégc<l,·e. 

holott :tr. 11('111l't szúkkal irt l'ra1H;;,,ia 11111 11ka: 1ni11t �tcl la 
nla,-z vao-1· "L1a 11vol, J,�a11>'t a11 ,dus, I L1hi,,·c·nia t)edii.!: u:iirög:. 

0. . 1 7") r, . '-' ........ (.. 

1 [og)' a 11é111c•t a 111aga pro:;odi,í,j,í.t a fra11eziií.l'al 111eg 
11,111 t11dtn izclí1 t<•t11i, az 11e111 a 11<\111ct ltih,�j,t. Villers is fran
i·zia, {•,; ,n< '·o·i,; Ú<ry Ít< :J 1ni11t ,l 1té111ct. lJo-y,lll ha r1 ric,;clndc,; 

n n. t,. 

H:i< ·hg·rn n<•n1 ndo11i<·11,;, hog_\' trihra<"l1yt=: a J>1rfrir, :'

l{.í,i11i,;11,dc (lcorgi1·.íit (tilili kia(L\,;li;Ln cz<'n egynél 11e1n 
l1ír1'uk· 111·111 a (;,·or"'il·.Íkat,ha 11<'111 az 1,;klo!.[,íkntolvastad 111ú;, 

. ' 
V ,.., 

kiacl.ísh,u1. :\. -:\[att.hisson anthologi,�júrn ninl'>- sziiks<'.:gc1n: :1
.J akolis1'·ra ,·olna, " ké11_vtcl1•11 leszek 1ncghozat11i, p<·tlig- snl1:1
,1•111 adta111 pénzt fösvény<·l,hen könyvért, 111('rt :,;zcgényclil, 
,uha 1n<\�, 1nint 1no;ot, 110n, volta 1n. Dc· hn n I�l0yn<· 'v'irgíl,i<'·-

• 
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nek legelső kötetét, és :tzt ,unelyben a (J eorgit,í,k l \' -dik 
é.ncke ,í,ll, kiküldöd, azzal ugyan nckc•111 a ,;zú lc(J'tulai· llonalil> 

....... 0 • 

1;rtcln1ében gr,ítziát teszel, H erre is1nét 111eg i,;n1ét kérlek . 
f,cltetctlcn az, !iogy 1'e ne hírd ol,tsz nyelven a Tass< , 

( -i icrusalc1nn1it Libcr(1t:tját; ti ha bírod, kérlek 111 indenre an1i 
el<'.ítted szent, parancsolj rá l)úlh,ízy úrra, hogy k<·ressc ki " 
kiildje. Ha 1nind,tz,tltal 11cn1 tal{dnúd bírni, légy r:1jta, kcd,·e,
<'·dei- jóltcvő1n, hogy n1cgkapl1assa 1n valakitől. l�>-tl' t,1 l,í.11 tud 
egyet l(ass,í,n valakinél. I,c akarnlÍ 111 fordítani. Ái\.1111_vi e,;zt. 
olta 1uegint 1negolvasán1 egyszer a prof'. I(éz_,·téíl ell1ozot 1 
franrzia prózai fordításban. 'l'cgna p, nagy pén te krn, azza 1 
t,öltötte1n idő1net. 

L,yá11yo111 és klavÍrllH'tit('rl' 11cn1 győznek di1·,;ekcclni 
azon sok kegycsségtekkel, ,1 111it r,í ,·esztl 'gettl'k. l,öszönön1 
:tzt 1nind 1naga.d11ak, 1ni 11cl ,l tnl;lt. grófnénak, 1ni 11d co1ntc,:sc 
\'irginienek forró tisztelettel. l{c,í 111i11(l húr111atok11ak, d(· ki
v{dt lelkes, eleven, szépl<'lkü s 11 1Ív<'lt lelkü lc,i,11yod11ak. jól
tcvőlcg kelle ltatnotok; inert tcrnH'szc•tcs az, hogy azokat 
tegyiik lcgink,íbb pélclá11yu 11kk(1, akikkel c•gy korha11 ,illunk. 
I-la ,tz útak engedték volna, kihozatta 111 volna az i11 11epekre . 
hoo·y Já�sa,111 1nit nyerc körötökben, s 111c1111yit ,·eszt< ' <·1 fp-

ü . . • 

l<�nk,-ég<'·böl, szótalans(Lg,í,ból. ()ríílök • én e kJt hilníj,ínak. 
n1crt 11en1 felette 11,tgyon szcrete1n ,l 11c111 fi'lénk ,· .. , 11c111 szó
r.ala 11 asszonyokat: dc a jó liii>a i:-< hiba. :-< 

lnsani sapiens, non1c11 t'crat acqull." i11ic1ui,
!Tltn\ tJu:un �ati:< e�t, virtutc111 ;;i pctat ipsanL

l\ l1·,í11y11ak :szcr<'.·111·11ck kell le1111 i s sz< '1n<·r111es11ck : dc 111·111 
. . . 

11<'1nú 111tk, ne111 11y,íjassúgtala11 11ak: 11c1 11 ol.vannak. l1ogy l,all-
o·a tús,t osto brts!to·ra 111a o·va r:í.zta,t,h a ssé k. 
M O o. 

' 

l•�lj ,;zercncsésen ! Nini·,; 0rnher. akit ink,íbl, szer1•,;sPk, 
ti„zteljrk, iríg,Yeljck, <"sud,íljak. 
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Kassán, j1íli11s 8-kán, 1820.

l(özlön1 <'rga rcmissio11cu1 l(u11ies lcveJc:t, é� kércrn ,;(•-' 
gíts kl;rése telji:!;;ítéséb<'n. 'l'cgnap vt;gcztc,n cl V crsegl1y Fele-
lete olva>-1Í;-;lÍt: sok philosophia ,·an benn<'. <le 11<'111 n1i11clc11iitt 
1•lc'g<'ndő. 

l,\'rCstclrk 1·-jliclyben ,;zéÍlhiso<lo11. i\likor látjuk 111ár 
\'<>'v,;zcr az J•:rdélvi l ,<'v<'lekct <�s Sn.1111>-tinst: �ao·yon ör,·rn-o. ., 0 

dek raJ· ta. ho.,.,· rc11H;11 vs<; 0·cd van a 111a•i-;uléhoz J·utnod . .\ • .-,, J O 0 

�ycrn1C'kci 11krc pi,:logó johh jövcndií az atyai ;,;zívc·t n1élt,Í 11 

ví<ra::sztal Jct. 1(l:z v J�l,'>o-i 11111(tva.l tartozol nié Q· né keni. lCn is-n . . <':> , _  

tt•nhcn holdogúlt, és az uzsor�tskotl,í.slHt11 111cg·őszült B. ·s ...

.... b,ít_,·,í111,tt úg_v: 11('·z<•n1 111int ,;zent ( 'ri,;pinust; - ez élté
h<•n tolvaj volt. l1olta ut,i11 p<·dig ,;zcnt,t,: lett. Gottlos gelcht 
1111d sc<•lig gc>-torhcn. i8t cll'111 'l'cufet ,;cin Spa.ss vcrdorbc11. 
.\z ,írt,ttlan grl>f Zicli): J,copold cllcubcn I K esztcnLlős kor,Í-
ha11 ....... k,t1>ott. <:::; l«�t hét alatt t >cstcn 111ee:holt. - Ío·,·(,_) n. . 1 ' 
IIH'!!V a \'I H![. 

• '. t 

�zrp ,111l'kdot1i.kat liesz<:111.:.1 el 11ékc111 ·zépcn ;i rég·icbl, 
, .íla,;,zlÓ->-Z<\kriíl l�iharhan. l·:11 is azt liiszcn1, hogy nt·111 kC'l-
l<·nc ;l fiíi;-;p;Í11ok11ak f"ort<(lyoskodni; (�ll is <LZt hittClll 111Í11l1rg. 
hoci·,, J,"',ív. dol0'1Ít ,·ala1nc 1111vir<' el11H·::;l·C'1·kélt<', dl' azért 11t1n�. . n J 

k<'llcne n<\kcd ro,;sz n<;ven ,· c1111i. l1a <'·11 ;l vcgyíílt vall,isú ,·,ir-
111cg�'<'·khc 1J. az cg1\,;z1·1· nézve 11µ;ya 11 ,·egyít,·l', dc n1i11dc11 
kiilön hivatalra n{zve vecryítlcn akar11,Í111 t:'·tctni a t;tnditlú-
1i1Íl avag-y a f'1·l.�júlbís1. l:11 <'Zt ,.;zintúgy kí\'1Í11ncÍ111 �z('pt',; é:< 
�.íro,;· v,Ír111egy1··r<·, 111i11I �zahol<·>-ra nc'-zvc; így h(lt éírülni 
k1·llc·11r i11k,ilih tze11 i<lc;Ínak, 111i11 tse111  arra 11ehezl,t•l11i. \'°<·111 
c:-n1cri scn1 csze11H't, ;-;cn 1 szívc1net, .iki esak gyaníthatja i" 
Y;1 tlá:-dH·li r1'·szreln1jl,íso111at. 'fe 11<.:111 ol vasta<l levolc1ul't azzal 

• 
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a figyelc1nn1el. n1clylycl íródott: én n1ég akkor sCJTt írl1a.ttam 
,·olna l e  n1áskép a, szabolcsi re:;ta,ur,í.tiót, ha azt ,lz cgeklJől 
11éztcn1 volna. Te, hol ogytéíl hol nuÍ.i;tól, 1najd Pzt rnajd 
a1nazt hallottad; cle azért ig,tz n1arad. liof(·_v Ji'int;i úr 11e111 
jött 1n,í.s okból fii:ic·,ílis act.ió al,í, hanc,n ,nivc·I a, 111i11dc1, <'l
lcnvctésci1n 111elle1,t u1t'1r régc11 azclőtl 111cg(dlapítot.t. vokso
Já„ ut1111 ÍR a.zt ki:íltot.ta ;t st,itnsokhoz , l,o�y ne votiz,í.ljan;ik. 
'rullta11t <;n {>,; tudo1n, lH>o-v <·z a fi::;(;:ílis a\'tió fÜi!U<>h<'n fog D, -- ' 

1n,\.rafl11i, és nc111 is sziikséges a11n,1 k vag.\' siirgct(\;c• vagy 
,·<\2·r<'liajtása; a,ncllett 11e1n Í,; oly ret.t.c11('LCs, 111i11t a l)a111ok
lc•sz felett fi.ic,·o·éi j)allos ·, - dc sziiks,:�u,; volt 111<'�l1at,Írt}z;Í:,;a 

�:--.. , I O I 

a st[ttusok védclin<'.re, ha \'agy ,L I(,íllay vagy :1 Vay fc·l<·kc-
zet v,ídohí::;okr,t ,· <'tCrncdctt YOl11a . .  \_kik Szaholrs v,ír111<·
,,.,,\:1i<·11 az okosi.;,í.o ·ot ré>-zrch;1J·l;ís11ak va�v indulat.ossÚ!fllak r,. b \.JJ „ 

,·<·tt<·k. i\fili kis fia1nh(1z hasonlítanak, aki is tcgn,ip 111egha.ra-
..·11dott rn.111 hoo·y a c ·s<'rcsz11yen1ao·ok evc'·sétől o,·tan1 éítct. 
:-,. ' ,O. � 

.\_bb,tn n beszédben 111elyet én 1nondtan1 v,da,ha főispán 
letten·, YOlna, <'gyctlenegy szó sinc-s a bo\'skortala11okr,·,1. 
'rudorn én J·ót hoo·v ,;e111 a bocskoros »e111 a l,ocskurtala 11 nc111. ' 0� 

tehet, arnitz bocskorií.rúl, Ctnez pedig csiznuíjúrúl : dc ha c11-
nek 11en1 kel I tapo<ln i .un azt, a n1annak S('1n k<'ll a <·siz,ncÍ:< 
hcr(;zeu· l�szterh11Z)'t aki cs,1k, �zint,11<,·\" n1int a lcQ"kii;ebl, 

t) ' o. '� 

ll(;lllCSen 1bcr co·yctle11eo·1· vÓt111111nal bír, l'ok,;ÚtÓI lllC,!.!.·fosz-� 
0 v.. �J 

rani; 111iért pedig? n1crt hcr<·zcgség;c ,nelltt.t sc1n hír ,;zent 
'l'a111(Ls hatal 111.í va 1. és u.,.ya11azo11 idő1Jer<'zbc11 11t-111 lehc·t k<:t ::, . 
liclyiitt cgy.szcr�n1intl .. \ ;;zalJolesiak, törtc '·ncnd<'í l1.d1ílo 11 1 utún 
11HÍr előre 1né<,. ,L luí.ront íiai111 a11vi·ú1, is 111<·!.(l<>sztották ;i ,·t'.,-

ü J, .._. , 

tun1túl. .\ zcn1pl<'·nyiek több iga.z,;,ígérz<'·st rnutattak. J<:u lc�r-
alább rész('1nriíl nagyon 111eg l'agyok el<\gcdve ;t zc1nplényi 
rcstaurátióval. A Szenicre rncg,na.r,tdúsún ör,·cndck, <\::; kív1i-
11on1 hoo·v a 111cnde1nond:tknak a kasszrík dol!!Úra 11l'z1'l' V\;_, b, ,._� 

g<\t szakaszsza..,T ól van hit : hogy én ::s egyéb barátjai 11i11e;;c-
11ek a kinev<'zctt d<'putátióba.n, ltancrn hogy ott ,·,u1 f-I0rv11th 
l,iiszló, Püspöki [;'ercncz : . így fog legjohbnn 1ninde11 kiór
li'>dl1tt11i, <'·s az ií igazsága győzedeln 1cskcdhct11i . .  \ l'őisp:u1

sz<.'l'l'll1"SL'.SC 11 ,·ittc dolgait: s a rncllett ,núlatotl ii; 111i11ket, 111i
clö11 Koos l_)úl, l�crruíth ('.,, gr0f ,\lai hí th ügy(··t oly furC',;Úu 
feJ fogta : ncn1 rnutat<Jtt ngy,Ln ( 'ieeróh 1•1 i ,;kc•,:1• 11sz,,lást. 111i ,·e 1 
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azonban (\ítcínak hí,·sz, g)·akran jutotteszc1nhe ,L ko1noly sc-
1nitor11ak a111a nc,·rzctcs 111ontl�ts,1 : 0 quan 1  ridiculun1 con su
len1 halie,nus. ?\cn1 tu<lum hogy ,nondhatocl : hogy Vay-Sci
pic1t n1cgugaton1 : :-őt ő ug,ttott 1ncg engc,n töbh ízben. a,mint 
111agnd is láttad c<rykor a sz,tbolcsi o·yiílésbcn dc én iítet ,._ �. :0 ' 

azért ol .v kevt\ssé tarto1n Sci pión,tk vagy ('�ttón,tk. a kik soh,t
·cn1 uzsor,t::\kotltak, n1int 1nagn1n11t, n.ki ulykor nevetkőzni
:,;zcrctck, C'átt'lnak.

_\.zt na{2:yo 11 sajnálon1, hogy a föispán az ifjú Balogot 
a:-:<<'s:;ornak ki nc111 nevezte: it kine,·czett asses�orok ::;crege

közirtt c,-111erck cgyneh�tny,1t, rtkiknek a, kevesebb bor i::: töb
li ct árt, ,nint Balognak egy egész hordó. 1\ifiért ne lehetne 
,·,t htki azc\rt jó a;;scssor, inert ncn1 vi;.:e\ íijrnódi fra,kkot '? .<\zt 
krllcnc behizo11yítn,ni, hogy tiltott Yagy ,d,íval<Í cselekc
dctckrr veten1edc. Tlogy több esze é„ tudominyit va11, mint 
:<ok n10::;tani a1;scssornak, az bizonyos · e\éo· lett volna, csu<lá-

• ' 0 

latog kidö11Öz(;seit ,tzzal kárp[dni, hogy nen1 azonnal, h,tne111
csak :sok kért;st-k és c:-:cdczésck ut:u1 neveztessen ki táblahi
rcínak: <lr a, bortól p;őzölgő s t,íntorgó l Jalóczit szol�abír<'i
nak f'rlaj,íllani. Balogot pedig n1inclc11 ajáll{l,;Ok niellctt is 

111ég a,:sc�sornak :-l<'JII 11rvc•zni, J-c ,111c'·uvsc'·ú· sőt kö,·etkr zctlcn-
, ... b' 

�e··µ.·. -:\lcrt ug.,·an, hogy 111er11ek a 1.atholikusok azc111 panasz-
kodni. liog-y ,t prot<·stúnsok tolj,ík. !'1nclik a ,na�c,kéit, 1ni
dőn egy oly ,icl<·s elin<'-,jíí iljokn:ik. 1ni11t l�a.loµ;, púrtját ne111

l'ogj.ik !' \' t •111 :<Z<'rC't<'111 t 'zck\'t ,1z ,1tvátla11 -,zívíí c1nbcreket; 
J 

1:'ttszik, hog_Y 11i11<·s fia se1n gról' l•'.sztcrhúzyn,tk, se111 gróf

Szt,íraynak. l•:z('k ,l i >ül<·s urak 111inden clolgot, 1ninden lelket 
!'sak <'!-;.' 11111rt<�kkel 1111'·rnck: nc,n ;1karjúk 111cggondolni, hogy 
1H;1ncly ifjú <ily:1 11 111int az <·gl'es, 1'·s sohasein érik 1neg; egy 
11111,;. k,'.,.,z<·,1 pott.\ an ki anyja 111éh{-liííl. yal:unint �[iner,·a
,lnpitl'r agy,il,t'tl: n<�n,clyck sokú.ig forrnak, <le ozti'111 asszú
,-ziílöhor \'Úlik belőlük. l{önn,·ü lett Yolna 11eke1n ('ú'Y ulya11

.) :-, . 
::;zí,·re-hat/, <;s eszel gyéízií h<·sz1'dllel cléhí\la1101n, rnelynél

f'ogva kc'• 11:,·t<·l1·11Ítt<'tctt volna a l'ői:;t>cí.n 11rilogot t.'dJialdrónak 
kincvez11i: dc 1ni l<'tt volna ,1 következés! 1\ inég tapaszta
latlan :-c ',goro111, a ki llH\g ncn1 :'·lt c·leget annak érzé·sér e, l,og,\· 
;1 Yalc',,;(1gos iíllhatatüSs{t,g 111{-g ,L dic·sérrt<'n 1'7.élyú tííznek is 
111<'·r..;<'·kl,:,.,,1,.,11 i!I. <'l lr1H'llt sz•'>lotl. ,· ol11a ch' ,niv<'I ;;e1111ni 

• 

• 
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dátttmtnal 11e111 tudott volna eléí,í.ll,u1i Bido<f cllc11 1ni11d al<a-
o ' 

ratoss!Íg;ít, 111ind a szi.ilo,;éO'tclea kc111énv:;<'.'0Tc ha 1·la11<lúhh e „ o . 

szívét c•hírúlta vc,lna, <'·s íuy 111{·<•· cllcntúlhísa ;Íltal hizoll\'O-o. :-, 

,;;1hh gyéizel1ne1net cszközölvc'·n, nt·n1 111ag;a 111aµ/111ak, h, t1;cn1

,;zÍvc fújdal in.'th:111 11c•ken1 t.11h1jdonít.01 L;1 volna tiirek<·cl1'·,i(' :<ii-
kcr('tlc 11s<>gPt. 

' 
l111c kiil<lci1n ucked Ilur111ayr 1/,Sl'i>kü11yv(:t. �é111ely \a1,-

súi villog(1sú, dc 11<'•111ely a hol'zad,ísig u11clorító, v<'r::;ek<·t i:-o

találta111 benne. ;\,lincl<·nhc· ;tvatkoznak a 111'·n1ctc•k: n,inek-
ut,ína z:;ehcinkct kii.irítcttl·k, hazitnkrtd . ..... .-1:1.(1n1u11kra. 

S ... biít_v{l111al. a nitgy .-111<·1·(',;:<io 1H·111 t c,ttt: ,;('111 jol,hú. 
sc'111 okosahb,í, :<(·111 adakozl,hb:i. - �Z('l'<•zd 11H'"' 11l·k<·t11 111i

n 

11él ('l<:J ih :1 1n<·gkoro11,Í.zl:ttot.t,'11<':;t.i J,'c·lclc,tcket:,; írd 111c0· ha 
• 1 .... ' 

1ni íij :-,íg v,an a 111agyar lil<·r,llÚr,íl,:1 11. Jlol11:1p SzPllt-i\l ih,\lyra 
na<'gyc·k: 11\dC's ( ,erg('ly I Iorútittsút i:- n1ag;un1nal vi:;zc111 . llút 
.Nagy JI011ic1·t1s,Ít 11 ('111 kapjuk-<' 111cg nHÍr egysztr '! Ila i<lií111

lesz, llHtJ . d kiclolirozú111 111éo· c0·v,;zcr 1 ·ol iba11 a 'l'nd. (j-vííJ·te-
. ,.., b t,.. . } . 

111é11yhc ki11yo111t:Ltol.t <'rtekezéscd l'elett ,·a,lc'i levclc•111c·t.. 'l'<'
azt, gondolo1l ri'>laill, ;L 111int hí.tou1, hogy 1'•n ,1 :;z{·p tiírsalko
.J:tsú <�lct t;trh1za�j:til,t' tl ,_tkaro1n kifC'jtcgctni ,:,i kiid<•alíz,í.lni a 
:-zc'ptu<lo1ll:'111yok 111i11d<'llll(·111íí 1·e111ck 111 íív1·i1H·k rPgtiliíit: de 
l'Z 11�ya11 11agyo11 szoro,; l1at.,Ír !1•11111·. ,. c'.11 1H·111 a t,írsalk od:u,i 
ha11c111 a bÍr:<as/1,ri t'·ll 'tnck tart.ozat1'aiha11 l'u11dido111 111eo· azo-

0 • � 

kat. .\zt :<e hidd : hogy ne <\rc•zz<'lll, ho�y hol l )a11siú,- l(o-
tzcliuc, <'·,i hol nein az'!{·:,; hogy 11c:1u haso11lít11tta111 összr :<l'
hol i,; a l1aso 11lúklia11 Giíthc\vcl „<lissi111iliu111 <·11i111 inad,tcquata 
<·0111paratio est.'· ()sak 1nég ,L 111inap i:- olva,it,1111 nuísod ízhcll

J lcrn1a1111t <'·s l)orothc,í.t, <is ú1,·v tct,-z<'tl. 111i11t ha T[<,11H'r ,.., . 
()dyssc,íj,ít. 11c111 pedig (xíítl i<'·t olvasta 111 ,·olna : dt· l{ntz<·
huc 1 11incle11iitt J(.,tzch11<.;. l{itk,í,11 f'cll<'llgczií, ritk,ín <' g1··:,;zc·n 
tiszt.a, i2:c11 !!:)',Lkra!I !'sak 1·sillo,.·1í. 1lc IJl(:,,.i,- 11 1i1:d1·11iitt t·r1·-....., '., ,:"") ;-, 

dcti. Prózúja. tii111cttcl ih lehet.ne, d<' liezc'µ- 111c:<t<'r ,\111 .. da11,-
hi !'Onduitc d11 tii a logu<·", ,'·s az idc•,í,k h.í,11 t,Í.s,í.lia11.  1:;rz('111 1:11

úgy. 1nint ,t kár ki, qu · il 1'st ,;n11\'<·11t dc•f't'<·l.11<'11 x dan:- 1<· d<'-
nou111c11 t," hogy gyakr:111 lZntzehu<· szól 11 ,íbt ;1 1·:-iz1n:ulia 
liely<·tt, ús hogy úgy lie�zt:Jltl'ti ,L szah<'>t ,nint h,t 11e111es úríi 
l<,1111<•: - dc • c1rzn 111 cgyszcrs111i11d. n111idíin titr/4.\·,í hoz k1'·pc,.:t 
<'nl<'ikPdik stvlnsa,, v;tg,v alioz ha nyal lik, 1··, liozz,Í :ai1111il. 
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Igaz az, hogy a kin1í,·clt é" kicsínosodott nyelvnek olyanna,k 
kell lenni, hogy n1i 11dennck és n1intlcn forrn.ínak előadására 
alkaln1atos legyen : de azért 1nég He10 lehet a. stylus1Htk rnás 
idenlja, 1nint az: hogy a dologhoz. amelyrűl írunk, és a11nak 
for111:\j,íhoz legyen alkal1nazta.tva. Jem kell kicsiny dolgokat 
fcl"éges ;:;tylussal előadni, sc1n fcllengező ide[tkat és képze
teket alacsonyn)'ill, a középrentlií dolgok pedig közép n1ér
tékü stylnst kíYcÍnnak. Nehéz ezekrűl a dolgokrúl egyáltal
j,íban hcszéll<'ni : dc mikor tetszik valami és a bájoló érzés 
ut,ín tagoljuk , bcuyoiuá„okat, kisül n,indenkor, hogy n1inó 
e ndálkozásr:t 1néltó l1armoniába11 alkotta a ter,nészct esziin-

, 

kct $ZÍviinkkcl. ��!·zen1 én n1ind Gőthének, mind J{otzebué11ek, 
1nind érclen1cit, ,ninll fogya,tkozásait; mind a, kettő nagy en1-
her, n1incl ,t k(:ttőt tisztelnünk kell: más-más :,zab}ÍSÍI ehne 

' 

111incl a kettő. En ncn1 meren1 az ilyen nagy e1nberek el,néje 
rangjút 1neghat,írozni : dc lehet érze11en1 eln1éjek nernének 
kiilönbségét,<-,; az egyikben több hajlékonysitgot, a niásikba.n 

' 

pedig több eredetiséget tal(tl1101n. En nc1n n1ernék egyről is 
oly n1cgvetőleg szólani 1nint Te ICotzebuérúl a Tu<l. Gyííjte-
1né11yben. Jobb a vihígosság· n1iatt az á.rnyékban 1neg nen1 
ütközni, 1nint ,í.rnyék n1iatt a világosság előtt szemünket 
behúnyni. 

Zsenitlet csókolon1 . Bár itt lehetnék n1ikor visszahozod. 
Dc itt lesz fcleségen1 . J\.djana.k neked a jó istenek jó egész
séget, szerencsésen siető és h,í.zod boldogságát eszközlő pö
röket, gyer1nckeidbcn örö1nöt, feleségcdtűl vigasztahíst, ha
zúnktól hiílút; 11eke111 pedig tarts,ík meg örökö s ,  igaz 
barátságodat, n1elyet viszonozv,ín, n1araclok holtig 

hív Jóskdd. 
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Szépl i,do,n, ,itíliu� 22-<l. 1820. 

1'isztelt, kedves bal'lÍt{)m .' 

lLngcm reg olta nem kíuzott n1eg inkábh a ,·nr:Is s :1 
haszontalan v:irá.s, mint most a Magyar I(urír leveleiben. 
J\ileg ,tka.rta.lak lepni, hogy ott, és e. ak ott, s ne levelemben 
hi,,,d szíve1nnck egy előtörő érzését s tiszteletemuck egy újablJ 
bizonys(tgát, s Pá.nezél azt ,nég mindég k<�sik leveleibe fel
venni. Úgy hiszem, hogy az el ne,n n1aracl, hanen1 hogy azt 
csak ezután t'ogj,t közleni. ): e t,iga<ld meg teh�tt tőle figyel
n1cdet „ téctv rendelc'st, horry ,iz a darab, amelyben epigram-' a:,. a:,. 

1n,í1n n1eg fog jelenni, veled közöltessék. Azt azért is óhaj-
to1n, inert amit próz.í.ban vctettc1n 1ncllé, nen, t,trtottam meg 
11Htgan1ná.l, s ide ne 111 vethetem. 

Én június első napján virra<ltakor indultam útnak tv
v,í.bb Pf1zdiesról, hol Szirmay Andr11s s szép s jó frleségénrk 
szép (is jó leá.nya, n1ég aludtak, s han1ar �a.gy-i\JihÁ.lybit11 
volta.111. Legalább Tansicsot akarta1n egy pilla.nta.tig látni, 
bár ágyá.ba.11, mert sictncni kclle lliunyiezére Driivcczk,vhez. 
.:\1int csud,í.l kozta1n el, n1 időu a régi, nehéz (zlésü, s ocsn1,í.11y 
,nelléképűlctekkcl körülfogott kastély helyett 1nost egy tiln
dél'lakot hí.ttan1 ,nag.un előtt, körülölel vc eg,v 1n,í.r teljes ,·i
rányában ,\.lló kerttel. �<\.. ka.put elzárta az úrnapi oltár, s a 
főispánt várták, én pedig ne,n szerette1n volna 1na.gan1at 
gyanúba. hozni, hogy iLzért mente,n ragy-1V[ih(dyra, hogy 
a főispánnak suo-clossak. E szerint ki se,n lépve szekcremből 

0 

'1 tovább hajta.ték, s 1nég ebéd előtt, korán J)ráveczkyne 
voltam. 

Sze1ncim előtt lebegc a. .szép kastély, és 1ninthogy azt 
oly úr lakja, akit 111inde1 1 jó ti:,ztcl. ,,zerct, engedte1n poctai 
tiize1nnek. S kit:sinalta111 az epigra1111n;\t. 

' 
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NA.GY-.\llH.c\LY. 

()tt . ..\.rinída vcvé tündérlakjiiba l{inaldot: 
Itt a K,írolyi ly.ínyt S1.táray hozta belé. 

:\lcg vala csalva l{inald : dc te, boldog férjli, '.1cn1 :\111ok 
Ly,ínyka tüzétöl égsz, s hölgyed örökre t1éd. 

Dózsölj bájaibau " a tiindérlaknak örülj itt;

J::gy vagyon hátra : siess! s törr.sököd 1íjra virúl 

l)ort nah1n .:\.r1nida i11 ihre l<'ecn1vohnu11g dcn l{inalcl
(dic (-resehiehtc steht in 1'asso's Bcfrcytc1n .Jcrusalc111 ) : hier 
l'iihrtc �ztára_,, dic Tochter l(árolyi·s dal1in. l{inald ,,·ard bc
troge 11 : abcr clu, bcglLicktrr (iattc, glLihst niclit i11 dc111 }'cucr 
l'Íncs bctrÜ!!Crischen Nliülchcns, und deinc Geliehtc i,;t. c1l'i !!· 

� 

dci11. ::ith11·elgc in  ihren l�cizcn, und freu dich dcs l<'ecn-
sc:hlosscs l1ier. Doch eins ist noch i.ibrig : .A„uf! 1111d dcin fast 
verloschcner St11n11n bliiht ,vicder a11f. 

Elké::sziílvén cpigra1n111[un, 1nintegy pirúlta111, s pirítot
Lan1 1naga1na.t, hogy :.\1"agy-)Iih{dylyal együtt �zent-;\J ili;ily 
i,- 11 e111 k,lpa tőlc111 cpigra1111nit. , 'zcrcncsé::s valék pfi 1-,j,i t l':,;Í-

11,ilha t11i, " ezen nn1nkri.n11nnl nagyon 111<'[!; vagyok elég('d ,·e. 
l 111l1ol az: 

:,ZE N'f-i\1111 ÁL Y

(a késöbb iclök képlqH·n). 

,\kit ,\.lli<!11e nekünk s a hétheg. ii viiro� iríg_,·el, 
Akinek ajkairól nestori „v,l<la szakadt, 

1 lol<ljait itt s1.1int:í, 1nint Xcnophon; itt ver,; lanto1. 
(;y,·n11,·kiL itt nevclé �7.Íve nag." érr.etiben. 

l'u:;zta vala a vad sík, per;,:�1·lt agyag : l�lco11óra 
H:í pillanta, s a;,: í111 thcssr.ali 'J\·111pc h·,·e. 

'J"érj ,írn_,·ékiba, hív ldcgl'n; szent hcl., n' jttt<•LUíl. 
S a;,: hii�zk,:11 n1ost i,.: hirdeti géni11 s;,:i 1 . 

))(•11 1111,; .\then uncl 1<0111 auf de 11 sicbe11 rlügcin ]l(•)I( i
dc·n. 1·011 d(',;,.:en 1,ippen 1\ <·stor·s J3credsa111kcit flos.,;, pflü
gc•tc ,-C'inc• l•'<·lcl<·r ltic•r, 1vic• X < ·1 1opho11 , ,-chl11g l1i<·r di!· 

L EV F, 1, ,�z ,tsö I{. 

Leycr, erzog :,;cine J(indcr hicr in den gro.,;sc11 (:el'ülilen :-.ci
ncs Ilcrzcns. v\'üstc sta111l dic gchölzloi;c }'lüc:hc cin, cin 
,·ersl·11.,·tcr ( i ru1Hl : aber Elconorc hlicktc sic an, und ::siehe ;:-, 

,-ic iindert<· ,;icl1 in einc 'l'cn1pc, ,vic dic in l'hessalien, 1 1111. 
'fretc in ihrcn 'chattc11 trcucr "\\' nndcrcr , du hetritt„t ci11'"11

heiligc11 11odc·n, ,vclchcr auch jetzt noch ihre cinstig-cn (it'

nien vcrkiindct. 

!fa 1·,da111it hi::szek i;zcnt hittel, ,tzt hi::szc111, hogy cpi
<rra1n111<i.111at .,;ok ioaz e,11&(·1· künvv nélkül t'oi.ri·a cl111onclani, 
0 ,j • ._ .• 

1nidó11 l)ehre<·ze:nből 1'okajha, ::s 1'okajból J)cbrc("zcnbc cli11e-
,..vl'11 . 'l'iililH·i hiszek : !r)'Cr111cJ,cid ezt az cpigran11n,it kDl1<' 
., • '  ._, ..... 

1nct�zctik, s grófnéd i.ilteté;:;;eibc fogj[tk fcl;illrtta.tni. r\ n1en '. 
. \ 111en � .\ 111("11 � 

.\zo11 11,tp a1nclyc11 'L'0ged ,;z,ílhísodon hijába kcrcste
lC't< i,;111r'·t. 11H'rt 11úrib:l 1ne11tél cl, ,t f"ői .-;p,'i11 aszt,tláníd ki(i,;;,;

tott,ík a tokaji bort. Én �zul_,·cívszky é,.: �z1 '111ere lst1·ií11 

kiizütt ültc111 , �zuly1'1vszky és a f"iji,-p,Í11 közt p<'clig gri',f' 

:":,thn,icl< ·�·:..::. ,0
\ féínotiírius 11<·111 vala az asztal1níl. ,; cl111a

rad1í::s.í1·,:I · 111ag.í11ak nagyon .irtott. ha 11c111 tudon1 n1el_v baja

,·olt ii'. - :-iz<·n1erc 111cgszólíta: Ninc:s 11otúriusunk, ig:y0k
' · ,, t 1 h,'ity,í111 11ra111 a Féíi,-p.\,11 és 1ni11cle11ik ,n.í.gnás cgc,;zs0p;ccr , < e

1ni11dcn pau,;a nélkül, hogy a p:->harak ki n<' iirííljcnek. -

1 11il1ol ,·a 11 11ak toi::stjain1. 
() l�xcj,ít a 11. n1élt. főisp,í.nt , aki 1•zúttal is 1'·reztcttu 

vC'liink n1 ind biile:;c:;éo-ét n1i11cl kcu.)'C::,,;él>"ét, ,tz Í::;tc11 <'ti'.
0 V 0 

;\,félt. �1·óf :-icl11nidcgg B�er. urat a várn1eµ;ye di,-zét, ::szc-
rel111ét, az Isten <'t<:. 

:\i{< :it. gr<'>f" :-;zt;ir,t_v .i\.lli<'rt úrn,tk az lstl n adjon oly 
fiat. 1ni111 111aga. 

Ila a bor engedte volna, képzeled, hogy ,t 'L'e 11cved�t

l'1 0·)' n(•n1 hatryta1n ,·olnn, cl ,írnb,ir J·elcn 11c111 vnlnl, 111int n1 1-
r., e,., 

-- ' . 

clö11 ,tz C<l"rik dictára v1Ua:;ztatv,Í.n kö,·ctn<'k, 1í1nh,ír jelen ncin
:-,., 

val,ÍI,,; IIHÍsnk ;I f ,/)11\lflY S társa tnint ll1C'g"V,Ílasztc)tt követ<'k 



<"''(;:,;:::,éo·éérL iLtak. a;,;t ki,íltá1n ki. l11J"" az lst<•11 h'·cr<'d t'l-
ü o o.7 e 

H·s,:cn, · adjn., hogy 1ncgv,íh1,::,ztotL kövctcink ulya,11ok legye-
nek 111int Tc. Erre ()kolir::,.Ínyi .J,íno:-- '''JJS()//. 

• • 
1·�11 l.ijhclyben alig htLt;1,t,í,1n 111aga111at. .\ l1í,·atalra vú-

�,-ók tele ,·oltak utt is, 111i11t n111Hl<'niitt, gya11akod/1i,sal: é,-
. . .... . 

nu;g így is alig keriilheté111 el a ,·,ídakat, gyanúkat. �z11-
lyóvszky azt hitte, hogy ion Va .y :\.hr,d1ú1n1nal tartok ,1 l,:1-
zi1 1czy lcún,v fclc:;égnél fog,·a. l\lcly k:ír bar;Í.Lon1, hog,Y n<'·-
111cly e111licr11('k nc111 az a szíve, a111i a li.jc,ús hogy uly pracíi
de11s, hogy azt hiszi. hug·y a dolgok n<·111 lchetn<'k 11Hísképcn 
111int ,1ltogy azt ő képzeli'. I:::11 azt óltajto111 , hog,v a vil'Cispci,ni 
hivatalok 111indcni.itt <·s,tk oly cn1l><·rck11<·k juss,tnak, ,t111ilyc
ncknek Te c,'1,tjtott.ul itt, és az a kc'•t 111á.g11ás, akit a ;\J. I(u-

, 
rírl.Htn veled cg-,·i.itt f'orr<', lclekkcl n('veztcn1 111co·. - En 

�· 0 

111<·gliall,·ún liol111il 111ég a prí111,is i11s1,alliitiója előtt, l :>étcr b,í.-
1 ,·ún1nak Írta111 C!!)' ll' vclct ul)' véo·o·cl l1ocrv \' ,tvt lllC<l'Szeli-• "-.J b ::, � ::, .J • t> 

dít,;c. l>éter közi{ lcvelcn1et a vejével, � ez egy rcttcnetC' le-
'f<'l111t kül<le hozz,i111. . \.zon kczdérn v:íhtszo111at, hogy nckc111 
111i11dég kedves, 111ikor ;tkiuck vcle111 haja vit11, szónak ,í.llít: 
dt' Í!!Y lé\'<:n ez. 1·ur(' 11H·o kív,inon1 hoo·y kiliallo·asson. Erre 

„.J. . ;:, e 

\'a1· tökéletC'S('ll 1nc·o·11vug-tatott ,· látta, ho•r)· én {ítct ,;zivesc11 
• 0 . , ,, o. 

,-zcrctc111, é,; az íí javát is .1karo111. -· SzcrenC":;érllrc \. a y 111u-. . 

tatta lcvclc1nct Szr1ncr(• .\lhertnck. ,; <'z elc·,;c11de,:Ítl· , ';,;u-
1 ,·ó vszky t. 
. . 

E2:v rl':;ta11r.íti ti :;c111 ,·olt n1éo·, i:' eu-v :;c111 l<::-:z ,-olia "-'' 0 OJ 
. • ,

a111ely cgészen úg-y törtc\njcn 111eg, n1i11t a jé,k óhajtják : dc 
a zc111pléu,víYtl 111rg lehet clégedni. l >üspöky és By<leskúti, s 
Ucrn,í.th ,),i.11os i„ azzal épen nincsenek 1negclégcdYc, s az tcr
n1<;szctcs. \Tay .lbrahá1n azt óhajtja, hogy az ör<;gek 1ni1 1dc11
rC::,taurútiókor adjanak helyt az ifjaknak; dc én azt nc1n 
<Íhajton1. 'L'öbb iti tizolgálna úgy ,L köznek : de 11e111 1ni11dég 
,·olna kii,-,zö11<·t be1111c. 11úr a jó orcgck örökké szolg,ill1ctt-
11únak : a gonosz ifjak ,;oh:t '. :<oha: �l<'·g t,tnít,í p<qtl(tink 
vagynak. 

< • 

. \ :<z,1bolcsi retit,turátió felől tett ítéletc•n1et 11c111 t 11do111 
111,•ntcni, 111ert 11cn1 tudon1 1nit Írta1n. Dc azokat 111e11tc11i 11(·111 
i� �zLikség. "\li<lő11 <:11 ,l 111aga1n vélckcdéseÍ111cL Íro111, az bizo
ll,VO�an ncrn ,tzért ,·an, hogy anna,k a nagy ernbcrnck gondol-

, 

koz,is,í.t iu:;izítsa111, ,tkit az (•o·(\i:;z baza ti;;ztcl. lia11e111 � 0 

azért, hogy vclr l,íttasi,a1n a 1naga111ét. Bizony az a 
bolcsi rrsta.11 1·.íti<'> 1nélt,í11 111aO"[t11ak i,: a 1·<',-t11ur.ítor11ak'"' 
tctszhctik. 
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csak 

sza-
ncn1 
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0 c1tnt11t ridiculu111 <·te·. ctc·. !{<' ,;okszor 111011cl11atjuk PI 
és be sok hel vcn:

l(ézynck orá,tiója, az exin1cn alatt hagyta cl a sajtót. ,. 
1nár akkor n1ikor ,;n f >atnkon ne1u voltlln1. Ez 11ckrd bizo
nyosa.n fog tetszeni. Ncn1 czifra, hancrn c,;1·11cl('::;, s halotti hc
szé<lnck az kell. J;:zt teszi az 11.pt,, dic·c1·('. �z<;p g-011clol;1tok. 
szép beszéd. 

�:tgy l-'crencz11é 11 c111 kapa egyéb ::,cgcd('l111ct 111int azt. 
hogy 111eghagy,ík 111úg <·sztcnd<·ig ;1 h,í,7.han. 1\zt n1on<lj:ík. 

• '
1 11111cs pcnzc ,.

l(ét gazdag f'iíc11rÚl.t>ra ,·,1 11 a p;itaki t'nllcgiu11111ak. 
\';t\' ,Jcízsef' ('::' J,ó11yai c;,í,hor .. \zonh:111 a cull(;criu111 hirtc,ka J • e, 

c·on,;<·rilniltntik. hogy valahol p<'·11zt ,·<'l1<·ssenek f1,J. kiilö11l><·11 
a nagy épület ,;ok <';;7.l<'ncleig 11e11t k.ip i'cclcl<•t.

.\.z Ili,\::;z �[�a 11:íla111 ,·a11, '10!!1' v<'.o·iu: 1<•ki 11ise111 ,. ,\ 
, .i n � 

lcÍJ'() hotlú::,aÍL kiJ
°
CU:\'C1/.Z('llJ. �,·111111it St'III v,i,ltoztat.ok C"'\'Clict.

"-J•' ,:""!. 

n1int a toll hibúj:tt, s ,t;,; orthograpl1iát 11c1n az én, hanc111 a 
\",tgy l1'cr<'n�z theoriújlihoz alkal1uaztato1n. Sok ig·azít,tní. ,;o:, 
t'1jra dolgozni Yal1í van lien1H•.-/>,1/.,;h.'/11111i,1 1nahol11ap 11yo 1n
tatYa lesz. 

1\.z én l...:rdél.,·i l,cvelci 111cL 111ég cgy�zer úhaj�ja hit.ni
a 1ni Döbre11tci11k .• \ li!!.· f'oi.!'0111 tcl 1

·<·:;ítl1t:t 11i kí\·,í.ns;í,O"át. (i-rc>f 
- �I • M 

'[eleki Liíszlú és fi,t .) óz:scf. s a g:c11c1·1íli$ 1�. Va v 1likló:< neve-• • 

Ji;i· e, Sz,th<> úr, 111ci.tolv;tst;i,k, ti 1nctt: ,·.u111ak vele cléo·cd,·c: 
. ..._, �; :::-, 

gróf'J'clcki ,Jc'iz:scf :sürgeti kiadiís,Ít.,; arr,t int, bc,gy a l3,irt
hti J,cvelek betííjivcl s papir(>,-,Ír;t ne 11_,·01ntattassa111. J)('

'l'rattncr is  sür.,·cti azL súo·v,Ín, hon·,· ,t111clv könyv ,ira több e:, , o n. , . 

1ni11t négy f't, nc111 kap vcviít .. \;,; l•�rcl. l,('vc·lckc'- több lesz, é,; 
ntégis úg,v hiszc1u, hogy clk(;I h<'lőlc :"j()() cxpl. J)c hol vrg_,·ck 
pénzt kiatlá.s,í.ra, s a h;tt réz 1n(•tsz(:,;<:rt r 1.) Vajcla-111111_,·,l(I. 
t.) Dév,L és viíra. :L) ErdJlynek vig-11ett 11agy,;,í,gú nutpp;í,ia . 
4.) l:I.uny<l,dinak ezí,ncrc. :">.) A ró1nai t,íhor, 1°:s ii.) 111<'·g e·µ;,,· 
réz. - [stcu tudja 1 11ikor adh,1ton1 ki . 

l(c�s1.c11 vitn 11.-ila111 a �zir1nay li,íz l1istóri;tj,t is. dc 111<··;; 
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1>,tllal. a lazonrival, közlcnl'llt kell. �én1ely Szir111ay az alú-
. . 

zatost j,í tszsza. s úgy tesze n. 1n i II tha 11en1 a,ka rn(t megjelenését 
a 1nu11 ká11ak. '['uclto11 1ra egy h(tznrtk sem jutott az a szeren
cse. ,nely ,L �zir1nay11ak itt fog . .t-\li incunahulis rcgni ad nos-
1 r:1 tc111pora. 

1:\ pesti prae1ni(tlis 111u11k,ík együ,·é fognak nyorntnttat
ni. s 70 1írkust tesznek. SC'ptc1nberbe11 fogjuk renni .. <\ gróf 
'rcteki<'•11ck előre' örvC'ndek. Dc hC'zzcg- 1na_jd lesz sok ne,·C't-
,.;c,'• "'CS a többiben . 

..... 

l�ln1úlv,Ín a restaur,i.tiú, Dókus I,,íszlóhoz n1entcn1 , n1i
díí 11 kezébe a<l,í nak egy levelet. Niegol ,·astrt. I(é::;ő, úgy1noncl ; 
ha. pfébh ,·ctten1 volna, n1egvolna amit kér. l�kkor 1nondá, hogy 
Berpo·sz,-ÍS7.V 1 >,iJ az assessors,cio·ot kérte tőle. - � e1n rendes 

n . o 

t1·re111tt'.· ei-c a J el10v,í.na.k ezek a t11dó,.;ok? 
:1ssC'ssor) -· lgy leve rtzz,Í. Sz::ttnní.rhan. í�y 
kikiirtöltC'ti. f )e 11e111 azt. hogy kérte. 

L�cregszász y és 
,nost ( >esten, ,.

.\ ly:í11 _,·01110 11 1 1ngyo11 111egtetszik, hogy 1'·lt gr,ítiúddal,
s köriílted „ a n1élt. gról'11é körül :; ( 'on1te:;,;e \Tirginil' körül 
for![ott. :-;ok clc,·cnséo- benne n1ost si11r:;: dc i;okknl t.öhb élet 

'. ü 

,;s 1n1'>dos,;;Í!.!:, lnitor::;,Íg vau, 111i11t ,·olt .. 0\z én szh·en1 SC'lll te-
., < 

lik cl i11k,ílih. 111idíi11 rólad i;zólok, ha:;onlíthatatlan e1nhcr, 
n1int a7. ij,·J. 1nidii11 ( '0111tc:;sc Virgi11ic felől szól. T,c,Í,11_,·odnt 
nag_,·on :,z,·1·,,ti, s 11cn1 gyGzt n1 ,1gasztalni, 111ely sok jó orrí.kat 
:tdlltt neki. l·:111l('get i né,nely sza ,·a.it, s parodírozza e szav,ít: 

.fi 11ii. 1nC'l_r a ('0111tes:;C'11ck fan1ili,i,ris szava, ,unint 1nondja.
.\.nrlqt úgy resti 1ni11t 1ni11d6g tan111<ít.. :\larl'C'llt és L�1nílt n1int 
111\· ti'tzt·scket 1ni11L az l'.11 fia,in1. 

.\z cpcrjc,-i t,íhla 11cn1 <.:s,tk j11tlic,ítuso111a.t ::; institút11-
1non1at .íll.Ll>Ítú 1ncg l(,ízn1ér irúnt jt'tniusb,tn. h:1ncn1 a .ctor,ít11-
s1111kat is Szl'ndrö crúnt lleferentl. F'á.,· Ba.rna.b,í.s ellen, :; c11-
lll'k a liquid,ílrísra ,;<•ptr. -l-<likrig ,-zabott ha.túrt. S,ívol."i 
1,irtokunk ('7. : 

:-;,í,vol,·, I\_o,·,Í,c·si, l�ul,raron1 J 1 1ol,·-\Tvitra Il<.•0·)·1nco·,· • t') 
, 

• • ' . r, r;,,1 

h<·l�·s(··gcknck, :; l�u<":;ony. Vesclény, és (i-rtlo1nba. praediu-
111ok11ak ha,;onfrlc, s az egész l�ozita. t•:bből ka,pok én i:-: 
1·,;:-:zt. ha 1Il'nnigcrrl'l bajon1 ne1n lesz. :\legl(tssuk. J\IoRt v,í
ru111 a hír . C:;ak pénzt kaphatnék kölcsön, biír uzsorára. 

• 

l�ze11 111l'sterkcdc111 r<;g olta. :-,oha sem voltan1 naµ;yol1h ,.;ziik
ségbcn. 

J,�f.i szcreucsése11, ti:-;7.telt har,íto111 , :; fogadd el t<: l·.,. n 
1111'·ltcí,-. o-rófn<'· s grcrn1ekeid lco·l1ívebb tisztclcte,net. lco·for-

v ,.,. .:, 0 

rúbh ldisziinetC'1nct azokért. :11niket. Zseniv('I t<·ttctck. 

l(11ni(',.;nn ne1n tiulok segíteni, inert 1nit t1H1 n Via, lll'll1

t1ulhat.n1n. 

(.;('XXl\i. 

S ,éph:110111, aug. 18-<l. 1820. 

'f'i.�z/r./t, keiltleS lir1rrí(o111 .' 

.Tií a posta. ,, hozza a 1\fa.gyar l(nrír XII. darabját. s 
C'hhen ,·,í.laszodat cpigr,t111111á111r,1. J\zért hallg,tt:íl t<•li(tt il_, . 
-;ok idcio·, hou·\· cno·c1n ÚQ:v le11·1e11 ,ncg; ,t le11yo1ntatott v.í-

c, t"",J :":) <.b • .. • 

fasz n1int 'ré2:ed lcpc n1cu: 11g·va1H· levelekben az én vcri;e-' 
,., � �,. 

zvtc111. �féµ: itt 8<'111 a.kar,í.l adóso1n 111aradni. :,;z<'plt•lkíí férjfiú. 
„ ncm-n1011d ,,a 1no11 llod, 110<,·,· c1iio-r,t 1111n;-Í111at 1néltcínak itélé<l 

C"'. ü 

lio·)'Cl 111cdre. 87.éJ) 1
·11tido1n: d<· <'11 <'zcnfclííl 111é� cgr sz<--

u. . �J ._., 

llet v,í.rok : azt, ho 0·r "')'C'l'n1ckcicl :1 ti,;ztclt Cfi,,/,;11r, iiltct(;Si-
0. :-,, 

nek vala1nel,v ;Í,r11y<;k,í,ha,11 ,íllíta1 1rtk cg_,. kiivet idöv<'I. 1ncl_,·r<· 
<'pigrn.nll11<Ín1 f<•l 11•,;7. n1et,:;z,·c'. �1aga1n<'rt óhr�jto1n azt. 11<•1n a 
,·crsért. 1\. hely johh v<•n<ll'p:<· iríg,velje :;orson1at, hogy én :17.t 
,1 11,to·v c1nhert. azt'. ,L 11,1o·v asszonyt, akiket. versein é1 1C'kC'I. (•,; 

t:> .. , t'). • 

,d<ik11ek ők ií.hl,u1 i f'o.,. ·1iík <·1nlékezC'trk<'t. isnu\rf1rt<'111. ho�\· 
t'i• • • 

n1ao-,unat ezcktöl szeretve L\that,í.111. ,., 
V erscd i,-111ét. iu:en szl'rl•111·s{·,; dol:.ruz,Í,:-:. " l'!!''·i kl' leg--

c: , • ., 1.. • 

_johbj,tidn,tk. ;\z a Napról vont kl'f > !'11 11<'·,.:, a ( 'li<'l(Íll(' <'lrll:,·e-
zése igen szl:[) <'s igen ign,z. :L f,ík pecli;!' n1elyck ,.sertlülnrk 
az égnek" - künn_vcket vontak „zc111ein1bc. Ne (·,;aljon lile'!,!; 
soha rr1n<:n_ved, s l,í,scl ég:11<'k srrcliílr) gy1'r111<'ki,l<·t :1 'l'<· 
fl'nredhc•11. 
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Ly,í11yo1u kilcncz napja 111,ír hugy bcteg1'11 fekszik, s 
oly nrhrzcn. l1ogy 11en1 lehcte él<·tr ,niatt 11rn1 rcszketnünk. 
�'ol.vosú üt<' ki rajta ina.gát. "' ábr,ízntj,ít liírváv(t csin:ílta. 
Nc1n nl11<lt, nc,n evett, nen1 szólott. Te�nap estve fordúlt 
111cg a nya valya, s én l(Lba 111ellrtt ült.eni. L�1t:ci1n, hogy vala-
111ely érz<'S fogta rl. s tudni akarán1. 1nin gondolkozik. 1-fall

.;ad szn vai t :
\e111 képzelheti atvá1n, 111elv ·,ó "yer111ek Vir"'inie " o" . . . r, 0 ,..., ' 

t\'st1·c· ·r1·i, ::- a grc'ifné. ,: a gróf, 111cnnyi krgyességgrl voltak 
Pr,Ínta111. \Ta lan1ikor ott töltt'.·11 1 ,t napot, :s félve léptcrn n 
g-r1íf11oz. l,og,1·, 1ni11t 111agának. atyi111, alka.l1natlan le::;z bú
c,;úz,íso111, n1indég 1ncg('sókolt. .\. grófné anyán1 volt. Viro·i
nic• pedig úgy bánt vele111. 111i11tlia 111indég együt,t nevek:J
tünk ,·olna. �likor haza ,-icték. 111ert saj11.ílta111, hogy házi
g-azdán1 rclvc·rrttes,;?k áln1ib<Íl az ,�jtónyitás ,niatt. s I(na11t
Úr. ki rrgg-1•1 olt,L estig 111i11dég tartja. le,·zkéit ;1 kla:<:Lrot11h:tn.
kifárad, a l'l,!;<··sz nap. 111iat.ta111 éjjel sc111 111· 11gltat.ik. a o·róf11i"· 
i°·,; \' irgi11ie 111i11dt\!' tartózt,ttt,ik . .\líkor. l.íto111 {•11 ,�cgint
\'irµ:i11i1·t '.' 

[,;l11101Hl:í111 11•·k· 1 1· 'I 1 · 1 · � 1 . 1ogy a "11a11Lt11 1<·tt 11re < ,;z1•r111t a 

( 

0 •Hllll':,:-1· C":-ak11c111 11apc 111kc'·11t tudakoztatja. 1 1a ií 11tecr{·rkt·
zcit-t· 111,Ír; � 111egigt:rtr,n neki, l,ogy h:i johhan lc,-z, t">lc:;za
ladok vtlc Szcnt-.\filt;ílyra. t, l'Z l'alóhan ,;z(111déko111. i'.:rczd 
111cly éd1•s 11cke111 látni, hogy ,1111i1 1t 'fc szeretsz eno·cinet. úo·y 
(, \'' . . . 

0 o. 

01nte:;sr 1rg1111c 1s :szereti Zsenit; t'.·:s ahogy én i11uí,dlak 
he1111ctckct. ly.í11yo111 úgy i1n,1dja Virginict. Ne c11gedje az ég, 
ltog.1· :1 sz<'·p l{111cz eltépcssék l 

\' edd a gyer111ek szent érz1'·sit li;tLi gy;111á.nt sok kc
g-yesst'.·gtekért, s jele11t:sd ;1z ií ti:;ztrletét é,; a szüléit'.·t n1i11d a 
111<\lt. g-rc'>fnt·nak, 111ind c;o111tes::;c Virµ:i11ic11ek. JÍ�lj szcrC'tH'S(;_ 
,1· 11, kcd vcs har,Í,to111' ::; 11yögj a. \·ad kor trrhc alatt, dc {·1, 
t<·:sttel <'" t:·p h;lekkcl. l•:µ:,1·kor <·s,tk \·/·gc lesz bajaidnak : d�· 
111ik,,r az cn�·t:11,ck11t"k:, 
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CCXXV. 

J(11ss(i.n. aug. 25-,likén 1820. 

Szive11, barríto111 ! 

Azon ugyan igen örvendek, hogy az eperjesi tábl:ín 
jó sententiát nyertél. f\zt az eperjesi t:íblát 11e111 aka1jn 
1ninden en1ber az igazs[ig istenasszon.va legkedvesebb sz(
kének tartani, de én 1negbékéllek vele, <·s 1negbocs,íto1n nrki 
oltlalns szítása.it,ha 1'éged óhajtásod tetejére YCzct. 1Iost re-
1nénynycl tölt el, napja.itl vége felé pe1lig gyer1nckcitln<'k 
h,1gyandó birtokodba viszrn, ut spe tc1npcratas vitae curas 
lactior 111ors excipiat. 

A pénz szüki nc1n ,ürügy, ne1n fogás, ha.nen1 közönséget'
és v;ilóságos nyavalya. En 1nég a boltokba is adós vag,Yok. 
l3écsben folytatják a pénzfogyaszt[,st. 1\.z égből 1nég cssü 
sen1 esik, ann[d kevésbbé pa,piros- v�igy pengőpénz. Ila n1eg
gondolj::i, az en1ber, hogy 1ncnnyi n1etallorn ásattatott ki csak 
1. Leopold idejétől fogva a 1nagyar föld gyo1nrából, és be
kevés forog i1bbó] a 1nagyar en1ber 1narkáb,1n : n1eg kell döb
benni 1nincl szerencsétlenségünkön, 1nind gyávasúgunkon.
1\1íncl az ég, n1ind a föld rnindent elkövetett érettünk, vala
n1int azok, akik 1ninket sz,ízadok olta igazgatnak, 111indcnt
elkövetnek ellenünk. - Sokszor gondolkodo1n ezen 1nél
tatlanságok végérül, és csak a történetek sorsában, ne1n pc:
dig a ne1nzcten1 lelkében tahíJok re111énységct. Ne1n tudo1n
n1in csudálkozza1n jobban, azon-e, hogy sanyarg,itóink ncn1

únták cl n1ég a sanyargatást, vagy prdig örökös elaljasocl.í
sunl<on. Dan1us profecto gra,nde pi1ticntii1c tlocu1nent11n1.
(Jgy gazdálkodik gróf Státlion, n1int gróf C .... l1nre. 1\z 
új kölcsönözés Rothschildnél egy auglus zsidót fog legink{ibh
gazdagítani. Nf ost legközelchbl'ül ausztriai anglus köv<·tnck
nevezte ki  ,tz anirol v király. J�rrííl n fclséo-c::; i talszcretőről._,, ., . ::, 

!lzólván : gyakran jutott eszembe, hogy ne1n érden1lcné-c•
n1eg az a.ngol,v kirá,lyné Napolront férjének r Ugyan lclkr�
asszony az. - Ila n 1110:-tnni 1Ld1·nrok politik,íjn lelk<�I ki

!) 



aknrod t:1 11ul11i. olY,1s<l. k(\rlC'k, H 111i11 11p C'lfognttntott t ->ra.clt 
(;r;;C'k 1n11nk.íj,ít: ,'i111· 7„ rn11.11·1:s de (}rtl'lsbacl. Neke111 úg,\· 
tC'tRzik. hogy ,\usztrin. vezeti 1nost 11 ra.binctun1oka.t, dc belé 
i;; f 'og törni f<'jRZl'.ic- Lord Ilollancl r1zt 1nondta. a.1nina.p a. pnr
l:1n1C'nton1han : hoo·y százn<lok olt.a. ettől a. ca.hineto1ntól sziír-

t°'. 

n1azott ,:,, h;\,ro1nlott n1in<len rosR7. b:urt'ipára .  - Engcd.i n1eg.
hogJ· 11karaton1 ellen ÍR politiz,í.lta111. 

�z,'·o ·,·ellC'1n, hoo-v cl ncn1 t.alálta111, ki 111agaszt:1lta. E'zent-
t""o. 0.1 "-J 

1nih,Uyi kcrten1<'t. l(öszönete111 olYasha.tta.tl. A nagy1nih(tl,ri

kn:;,téiyrn írt cpigra1111ná(lat közleni í'ogo111 sógoro1nn1al. Ö

ug;yan 11c111 igen tucl.ia az ilyeneket í;1,lclni, neki E'Ohn. se1n hn
tottak ,;zivéig a ver,;ck, az (;rzékenységet gyengct'lég11ck 
t;1rt'1a: ;1zl <•·ondnl1'a hoO'v az l:Hz ,ninden, 1nint 1nind11vá.J.flll, • ;"°"I • ' nJ • 

l:iknek 11<'1nt'HH7.Í\·iis<-p;ök 111cll<'t!. is ('sak egyoldalú a ki111iv<'lt-
�1;:.riik. �e111 l11rlja í;, hogy a:r, t:s:r, tisztje a. RzÍv (�rzt':scit n1érsé
kPl11i. a ,-,zÍ\'\' pcdip:. a7. cln1e r()hau:ÍHnit: ,le rsikla.n<loztatni 
i'n°· ·1 ,1 1n1'•<YiR ÜnRzerctr l C:·t. vcr$C'zetcd. 
-. ,... 

1;�11 holnap �7.. i\l ihiilyra. 1ncgyek, cl<' c:-<,Lk n1aga111 . 1·il-
];\,--t'iiliisllikii111 iil adni Ferdinánd hcrcz<'g11ck. • 

�l i<;rt 11('111 nyon1latjúk ki a jutaln1a.tlan f'clclctt'kel is r 
\l ,'·rt 111·111 hiz7.Úk :1zntols<'1 Í(<:lel<'La p11hliro1nra és a jövendőre:' 

.l 1'i kPzC'khe aka<lt. H7. Íliú:,;z; <:sa.k n1,ir olvasha,l.nt',k: dc 
h.1 a ,,.azd,11•· \'av <'·s f.,<inyai ,.:r111 1nil. :,;cn1 I C'hctnek H, ha:r,a dí-

-i n . . 

�z,'·r<', ho!•'Y !C'he:;,;<'n n1ús:' , .. 

\"<•111 <'tnl<:k<'z<'lll, ho0·r 11H·"·kiihltc1n voln,1, 11ckcll ko111t:-r,. ('I 

di.í111al: Plkiil<lii1n. ])hil<'n1on (·,; 13auci:s histúri[1j,�L is 1·('l'-
,('klH·11 f'o1>·]alla1n, ()vid e'·,.; r „afontainc ut:'L11 . II01ncr ()d,·ss<'-

.- . 

:í,i,il i" "l!::""7.rr 111;Í..;:,;zor forclítga.l.0111. i\e 111 ip:<'n van k(·clY<'Lll 
\·ala111i 1·(', llH'l'L nz i clí;k nHi,;tohas.'tp;a ak:ulúlyn7,t,Ltja. gycr111c
kl0i1 11 tH'\ ,·l c '·,-,··1: r<·ndl H· 1'n,,.01n �7.C'dni 111in,lazon,íltal ,ni11dc1, ,.., 
Ír;Í�:1i111at <'-1zle11di'ír<·: 1110:,;( l)úlh,í.7.i1n a ,i 11ss;1 .i1nat t'•,; a 
!!;:t·�da-;(1go111at ill<'Ltí irn111,í11.1·okat ,;7.C'di r('tHlhl', ,··s a hihlio
thc •k·í111ol. 11H·lyt•L <'!.!:1'·,,z<·11 l(a:-:-<Úra l1ozattan1. • • 

�eptrn11,"rh< 'n �Z('nt-)[ iltúl.vra 1ncg,yii11k \'at·,í.tit)ra .. 
\aµ:.\·-;\fih,ílynak úta:r,11nk. Zsenit \·árja, '\T irginiú 111, én pcdig
·r,·,"<'c l. 1 tt ]p,;:r,ek 1n<'o·inl �<'tilenilH·r C'lc··1 t'·11 . ?.1i az an1it Zi'eni

� n 

,· . .., 'i7.i.tl c'·i ,nrg n<' 1'·rdt·1n<'l11énrk '! t'R an1i C'legcndíí lenne, ha
,zjy('l11l 11 <'1 trl,p(-,t'·p:<'111 \'('J',-en(. ,i;\rhatna r

• 

I, F.VF.T,EZÉS(>l(. 6í 

Ilozza ide ..'tlta.l ho7.z.Í.n k az úristen a "panyol é,- n:í.po
lyi J;.'u1got, hogy szí1·cscbbc11 éljünk és nnO'vobh n1<'o·cléo·e-. t,. V � 

d�sscl halhassunk n1cg. I-Iidd cl, dr,í.ga. kcdYcs Ferenczcn1, 
hogy Te kivált, jobh és :szebb sz�1za.dot érdc1nlettél 1nint ezt 
e va.dot, n1clyben a. ros zak b{Ltrau követhetik cl a gonoszRá
got, a jók pedig jót nem tchetncl,. 

Gondolnád-e, hogy a, legitirnitás kitro1nbitúhí.sa mellett 
az ausztriai n1inistcrion1 a ni,pol.Yi kirúl_Yna k 111:íso<l-szülöttc 
fiát, aki császárunk veje, akarta c1ucltctni a nápolyi trónusra, 
az első-szülöttnek pedig 'iciliá.t E'zánta.? 1nincl ezt pedig n1i
ért? hihetőképcn a7.ért, hogy n:dunk is p6lda. 1ncllett J?erdi
nándot clsőszülöttségétől rnegfoszthassa. Ennel( azután Luc
cát adt:'.tk YOlna, mivel a luccai hcrc7.cgnek buenos-ayrcsi 

' . 

királylyá kellett volna váln;, 
.l\.. pápa 7.ent-Pöltenre jö11. rvli stá.tusait cl fogjuk 

fognak bcnniinket a n;Í-
� 

akarni foglalni. dc alkaln1a.sint n1eg 
polyiak előzni. 

Nevezetes, hogy franczia köYctünk \Tinccnt jéí Bcll<'-
gardc hcl:véhe a koronaberrzcgh<'z. A 7,t n1úr tu<locl. l 1oµ;y 
Prágában nen1 jelenvén 111cg :Lz ud\·nri bálon a7. < ·li°>kelííhl, 
(hí1nák, ő l<'cl:-,égc okát kérde7.LC, t;s 1ninck11t,Ín,L a7,(. a félclc
t,et kapta voln:1, hogy niindcn drágn.ságaik a kölcxiin<>ziíli,íz
ban nyug,;zanak, s így tehát a legnagyobb tis7.tclet 1111'11<'1 t 
is 11e111 képesek illendően íí F'e[,;{>gc cliítt 111cg:jelc1111i. <'ZL f'e
lcltc a, király : ,,;1z sc1n1nit sc1 1 1 Lc:;z : Jes7. 111<'·µ; val}1 hol \'ala111 i 
kis r11h..'tcskáJ·ok."-· A koronahcrt.:7.C![nek ki/'on·t,ík lo\·11it ,;zc-

• '' l'.""' 

kcréből (;sehor:,;7,;Í2:ban, c'-s c1nbcrck ltÍt7.L,í.k ií her<'7.e.,.,;c· ·�·<'·l. 
,;_, "' .� 

11rnnkat cllcnhcn 111ég ott is 1neríí harn1ok v,onczolüík. 
ila ;L politika ördöge ,;7,;1.llotL 111c�. 1 ,d,,s,ígo� iirdüg, 

csúnya, szarvas, fekete, kör1ni\,; : cl e :111 g;,1·,d \'OI t val a,h a. 111 int 
n1inclcn örtlög, t'·s nc1n lehet egyél, czél,ia a l'clvil:í.p:oRo<tís
nn.lc. mint hogy is,n<'t a,z:r,á váljék. 

\T a.le sa.tis hea LuR unicis Sabinis. 
lií\· .}úskrírl. 

lt. !. l�zcr szépeket l'clc,;égc 111ti51, :1ki akkor érzi velcn 1

cp:,vütt leginkáhh ínsc'-giinkcl, 1nikor te p:1 11:is7,kodol. 

• • 

. 1 
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CCXXVI. 

Szépha\0111, september 15-d. l 820. 

11isztelt, kr,dves ba1·cíto111 ! 

.1\.z a levél, a1nelyet Co1ntesse Virginie n1éltóztatott írni 
a Jcúnyornnak, engen1 kibeszéllhctetlen örön1re ra.gadott el. 
IIn ez a szerctetre1néltó gyern1ek a Te lyányod nern volnn is, 
örvcntll'nék ly,ínyon1 szerencséjének : de hogy lehetne az én 
,za va1uat vügy kevélységnek vagy atyai gyengeségnek nc
rczni, 1niLlőn azt 1nondo1n, hogy abb,111 lele1n nagy örö1nö1nct. 
hoo·v Co1ntcssc Viro·inic a rrc lyt'1nyotl, ,tkit szíve, lelke, tu-

n. 0 

<lonnínvai ,niatt szeretek, és azé a ró1n,ti lclkíí asszonyé, akit 
1nég al:ittvalói is i111á<l11ak? Te, vagy a rné]t. grófné intézni 
togjútok 11 ('o,ntessc Virginic kezeit a lcvélíráslJan : <'.•n a 
Zi'cni<;t, s chhől gyönyörü levelezés tá1na<lh,1,t, s n1incl a két 
o·vcr1nek nyerni foo·. Kérlek édes barúto,n, engedd a ( '0111-
�- 0 

tessnek hogy is,nét írhasson, s intc.'•zziik úgy n clolgot, hogy a
lcv<\l rc111é11ylhesscn jó vúla:;zt.

Ila ta!An a J,aczkovÍC'!'i .J áno,; történetét ne1n tudnád, 
<·hnondon1. ahogy azt 179,3 1na.rtiusba11 ön1na.g(1,tól vette1n.

Tuclo<l, hogy a Grévcn n1agyar lovas tisztjei l 790. eg·y 
<·s1·dezést nd,ína k hc az cH'sz,í.ggyíílésének, hogy a n1agyar rc
o-c1nc11tektől vitessenek 01 az icleuen nen1zetbeli tisztek. Ezért
� 0 

gróf' B'cst<·tics 0-yiirgy, J ,a<·zkoYi('s éi< 111ások cl bocsáttattak 
,;zolgálat,jaikhól. - IC. I,eopold egy uclvar11okjával taná.cs
kozott, hog:,· 111int kcllcs,,;cn " piipságot rakonczázni. Ez azt 
felelte hoo·,· 1nin<lc11 v,í.r111co·,·éből vo111·a a nu,ga felére ez �, ' e. t"". • ...., 

hölc„ f'ejedelc1n. �evezzen kcn<l valan1ely jó fejeket, 111011<1 a 
c•;;úsz,í.r. - }'elségc<l <·sudálkozni fog, 1nondá ez, ha ki111on-
1lo1n. kit tartok én a legjobbnak : dc higyjen neki Fcl;;éged 
mint nekc111; <1n is111eren1 egész lelkét, egész gonclolko7.,Í.$,Ít: 
111i kctt<'n rgvrl< 1·ao·v11nk : TJarzkoviciai az. 

,;_ . ,... . 

• 
n9 

.'t cs,íszá.r eJ borzadt. 
Felséges ur,1111, úgy1no11d, aki ,t jót iga,záu ,d<,trja, an

nak le kell tenni az clőrcitélctcket; annak lrítni keJI . .P,tran
c:;olja }"clséged, hogy jöjjö11 l'cl, szóljon vele: én f'cl�.lek, hogy 
Fel:;éged azt az e1nbert nagyo11 01eg fogja :;zeretni. 0 fi·anczi
áúl, ola.szúl úgy :;zól és ír n1int 111a.gyarúl; tiszta fej 111elcg: 
szív é„ nagy tudo1n[u1yú . .B'clségcdnck kevés e111lH;t·c van, aki 

• • ,tnnyit crne. 
Leopold egy levelkét íra !lCki ola:;zúl : 1\{io uaro Lacz

kovics, ez vala a ,ncgszólít<ís. Látni aka.ron1 kcndct: egy lnt
rátja sok jót 1nond róht. J 11dúljo11 1nin<lj(trt. 1->énzt vegyen fel 
a pesti vagy budai sóh,í,znúl iul lnbitu1n ,tz útra. Dc 111ind-. ' . . . . ... .JU rt .JOJJOll.

Laczkovic::; 111ent .. \ lin<'ánál ké;;ze11 v<írta cµ:y polizcy. 
Egyenesen vitte ,t Burgba. 

Leopold belé 8Zeretett Laczkovi0sba. - ICérjen kend 
val,tmely hívataJt. - fla Felséged azt a charaktert atlja ne
ke1n, a ,melyet eddig rcge111cnte1nnél clértc111 volna, szcre11-
esés leszek. 

,\.z ily fej, 1niut a kentlé, ne1n arra való. hog_v egy 
lyóbisnalc tegycn1 ki. 

Denominá.ljon h,ít .B"clségecl pruvinciúlis 001111niss,íri
u:;nak 1->estcn. Megjelenek <listrictuso1nnak n1i11dc11 várn1e
o·yéi ben s 111 cn·tesze1n a, o-)rű] ésekc11, ,tini t }'e l:;égeJ óhajt. 
� > 0 0 

�,[íg ,t kinevezés cxpedi,í.ltatott, I..,eopoltl 1ncghala. 

Imhol J.>otyhy?1ini11. 1\.z előbeszéclct és a biographiáL 
én írtan1. ,Jók-e a versek, azt Te hí.sd. Dc hogy az ,ír,·fík
nak lega,!ább gaJ:>on,í,t küldj, arra csetleze1n az ő nevökbc11. 
Ínségben vannak, s az ő atyjok adja az Íliást. 

Ungvá.r-Né1ncthi Tóth fcl{il azt a hírt ve;;zc,n, hogy 
auo·u:;t 31-kén n1eo·holt. l'estről ÍrJ'(1k, a ,  hal:íl Bécsben ti>r· 

0 0 
. 

tént, és így ncn1 épen lehetetlen, l1ogy egy bécsi ifjú n1cgtré
fá.Jt,1 onna,11 cltií,vozott barátját. De ezt a tréfát nem <'ngcdi 
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hi1111(·111 az. '111
0
0"�' a halál környüláll,iso::Htn van írva. Au<>·. i�J-. . 0 

dikén eg:é.sségese11 u1e11t ki , acsor:ilni :l scrli;izak egyikébe, s 
egész éjjel há.nyt. l\Iás na1) 1nag.L pracs('l'ib,ílt 1nagának, cse
kély;;égnek nézy(·n belcgségc\t. I1ar111,1tlik nap patbologiac 
prof·. IIart111a1111 111egjclcnl, J;\,tta ,l vcszedchnet, s meg111ond,í, 
hogy papr:t lesz sziikség. _.\zc:rt későn küldöttek,:, s,ikra1ncn
tom nélkül holt, n1eg a derék irju. Nyclviinkön, literatú
r,\.nkon régl'll 11en1 történt nagyobl, veszté:<. 

1�1.i szt•re11c;;rse11, t ísztclt baráton1. 

<;CXXVII. 

Szc·n�-1\lihály, 22-<l. SC;ptemb. 18:?0.

f{c·1lr1•s ú,, r,íto111 .1

::\livel ig1•n rossz nz eszle 11dü a gabona és l1uza. dolg,1l>an, 
íµ:.,· lt:íc a tic'•d 111ég ros:;za.bb ;tz c11yi11111c\J .. l(üldök a.z iclezárt 
laj::<tro111 111cll('ti eµ:y sz<'kt·rt·t. nH·l_\' scígoron1 h:íz,íhan L'j
lielyl1t'11 le f'og rakud11i, nH·rt siet\'c tov;\.hb 1nco·": mindC'n"'. 
z,-,ik t'ekeu· (J<'C's<:ttcl le· \'a11 p<'<'S(;Lclvc. l(L"rlek ne vPdd ros:--z 
ll<;\ en azt a ki('"i11ységct, (::,; enilékezz 1ueg ki1nontlhata.tla,11
11a�·y ,terhei111rtil. 'l'ahín ,tCLJuilibriu111ba l'ogo1n 1naga,n1 tehetni
az id,·n, 1nt'l'L árpa é,- zab bi51't'11 ter1ncti. ,Jusso11 eszed Le
,1111it 'l'a!'itus

. 
a gt·r111,i11ukrcíl 1nu1Hlott: n1uucra ae<·<;ptant.

:-<·d ll<·c· data 1111puta111 , ll to<· at:ccpti:-- ohlicrantur.B. , , ü 

. 
aro V,·csey l•\·r<·n<·z, <:dt·sa11y;Í1u tcstvt'.rje, ,tki 1ni11-

de� pet·lckcde "\'(··gt<'·rc egy pcrit 1ncg is nyerte, a nyerc:sé:.!'
li<'szcd0:se <'liítL 1):)-ik c·szt<·ndc'i:s kor;í lia11 t·s...:ntlcsebhcn 111co�-
lialálozutt l)e:,t(•n 1 1·11t 1 '.:. r· . J h ., 

. 
l ·1 ' 0 

· , 1 1 n1,u oµna< 111cg a 111, <1 <,,un1g csa.k
l�·hctctt. húztéík-vont,í.k igazs:ígo:; pereit. Soha sc111 látta111
liatalal,IJ lelkű <·1nbcrL; scnJJni vi::;zontao·::;,Í<>· ncn1 tudta remé-• ··1 0 0 nycto nicgt'o::-ztani, a hit YolL va:--n1a('skAja, és az ő szíve el
\'Jlt telv<· ,-züntelen u1i11d a vihígi, 1ni11d a. túlvilági re1né-
n,·ekkel. J�c 0·, .. tl{1··t11 · ·· · · 11 tt 1 ·1 J • Jl' ' . :--. , , 1 1 1g_\ <' 1c e a p 11 o:sop1nt \',L asat'.

7 l 

suha se111 volt, szo111orú. :\ k:ír hij.íh:1\·,tl,í volt 1·e111t:ny ... t\!'e, 
akár 11c1n, 111i11degy: 1ncp:vcv,: 111t'·g c�lu'·he11 :1 l<'�·.-zt·hli ,:,, lcg
sZL'rC1ll·sé:-;cbh érzcn1é11ynt·k j11I al111,Íi. 

1 �)-ikhen p··clig 11 1Írakor t'·jf'c:I eltít t 11:tp:1111 1núlt ki :1

vihígból 1•'.gerl,en, [llli-,Zl:1 :<Z()li:íl,:111, pti:,zla lt'·ll'kkl'l: t'tµ:_\· 
•rvülöltc 111:10·:'1t az t'·lci<'l 1'.:,; 1•n1bereket. ez utol,-(', v:<zlt·1Hlók-
v"' 0 

bcn, ut optin1,un ei pi issi111:1111 fii i:, 11 1 ,·t 11 L·pol <·.- pa \'flr<· si l'l'I 11-
tu:; a 1·011grc':--:--n suu j>l'11hilJl'J'l'I. 

Viscnclu, at.cr llu111i1u· l:111gui,l<> 

('ocyt.u:; c1Tan» ..... 
l-'1 ·u,u·a per :lltl t1111nu111 11vcc11Lc111 
( 'úrporiL11, 111t•t.u,·u1u� •\ u,t 1·11ni. 

Bo11he111 · ti,·, 111:dheui·eu:s.. te11tlre :\Léla11t:holic 1 ,1 b.

�011 se1nper i111brcs nul;ibu, hi,pido, 

i1,111ant. iu agro, ct.c. 1;t.e. 
JC:t 11011 tt;r ac,·o Cun,.;t.us a111:1bile111 
Ploravit 0111111·, A11tiloc·hu111 ,en(•:s.. 

.\11110:;. 

V:dc .. 
in 1111c1u 11'-'e 111ihi vc,pero 

Surgente <lt;eetlu11l a,uon.:,, 

� cv r:t pidun1 /'11gic11 te ,olc111. 

('('.\X V Ill. 

Széphalo,11, u,·t.ob. :!:!-d. lt-:!\J. 

?\1int ;t szükség idején ,) Óz:--ef'teve jól roko11iY,tl a z„idu

Jc<>·enda. szerint 1'c úo·y cndékczél n1co· é11rúl:1n1 akkor. 111i-
� 4 ' �... b 

dön az esztendő nckc1n ::;c1n1nit egyebet 11cn1 :1d:t :,zt;n,ín e\, 

boron kivííl, :; a t.ígíthatatlan kl;nyteh•n:-ég arra \'Ílt. liugy 

én is uzsor(ts;1ink kcz{>be c::;scin. :,., én ezt a 'l'l' j1',voltodat 

1nintlcddi<>· hallo·atva tckinthctc111. E11!.!.·c<l1· lllt!.!.·, ti"ztelt l,a-
e :::,. ...._., . ....., 

ráto1n, köszö11ctc1n clhahLtl,í:-,Ín:tk. J\.<l<lig ha.log·at,ín1 azt 111('.:..!-
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tenni, rníg; addig n1aradt, an1idő11 í1no keresztülesvén bajai-
1no11, rett�gctt ór:in1011, s ,t Döbrentei {tltal noken1 adott örö
nicken, "zólhatok. l1'oga<ld cl köszönctcn1et, n1ely azon val
híshól áll, hogy én 'l\'5lc<l gyönyörűséggel vennék, h,i az az 
1:rzés 11t•1n tog 11,1 cl, hog".)' nc:kcd is sokra van szükséged, bá.r 
11cilan1ncil ö,-,-zchasonlít,Ís nélkül többet bírsz. Az a financziá
lis [)Orték,1 0110·0111 véo·rc is elront, hacsak valarnely rnachi-

,:""1- t') 

11 ,ti i te n 110111 kap ki a bajból. 
Fclcs<:o·c111 O<:t.oli. 20-<lik,íu il!cn szcren<.;séscn szülte 

� �J 

111cg hetedik élő gycr1ncke1net .. A,.zt tcguap keresztclé n1cg a 
rcg1ncczi papja ('alvínnak,Lajos Péter E'crencz névre. Az első 
nevet a szegény ipan1 en1lékczctérc kapta a gyermek; ,t 1ná,:;i-

, 

kat ne111 a Vay _\.br,1h.í111 ipa 1uiatt, hancn1 ,t nngyaty,í,n1 nagy-
atvi',íra nézve ki ezt a J·Ó,;z:ío·ot cserébe ka1),Í, Rákóczytól, n1ás 

• . ' . 0 

jtísz,ígaért, s l11íron1szor fogatott cl a né1nct ka tonas,íg által, s 
\'t;grc életét, a pápist,í,v,Í lc\tcllc'l, :; nen1 tu<lorn h,í,ny ezer fo
rinttal v,íltotta 111eg. ,\. gycr1nck ép, n1 int n1i11den nuí,s gyer-
111ekci 1n, úgy hogy közöttök egy sincs béna. -·\.z anyja pedig, 
aki !J hol n,tp ol ta  ,ni ndég betegeskedett, terhétől megszaba
tlúl vún, l)ajaittíl is rncgsznbatlúlt, s a ki:;dedet oly anyai gyö-
11yörkiidésckkcl szoptatja, 111i ntha ez volna első gyer�neke. 

:\[inden Ór,Í.n v,irhatviin ezt ,l :;zülést, bé nc1n n1ehoték 
1{ass.íra, hogy gról' Gyulainét híssa1n, dc Zsenit beküldöt
t 0111 .. \ zonban I)öbrcn tci ncYen1 napj,í.n este bclépe hozzá1n, 
s �;,, <>r,t 1núlva tért vissza, lCassára. Erclélyi Lcvclein1en vé
�i0· futott, s itt ha.o·yta J. co·)·zéscit. 1\fost íro1u véo·:;ő dolo-o-, o O b b b 

z,Í:-�al. . \.zu tán 1nindjárt nyo1uta ttatorn. 
Döbrentei felől nincs szükségc1n szólani; ,tnnak tahíl

ta1n aki n1indég volt. Dc gróf Gyulai Lajosban a ,zolta hog·y 
l,itta111. sok szcren<::;és kifejlődés történt : egy tiszta lelkű, 
tiszta l'cjü ifJú. 1\.nyj,1 képzelhetctlenül félénk, s Lajos egyet-

, Jt,n fiú volt. Igy az a,nyja félénksége féltése őtct is csencle:,;
Liizü\·é tevék. Neki téged kelle11c gyakran látni. Én úgy
k<;pzelen1, hogy neked igen kedves volt látni azt a háznépet,
1nely lelő! oly sok helyett van szó Erdélyi Levelein1ben.

.\ em c·sak Dö hrcn te i. han cin T,aJ· os is o·yö n)'Örüséo·o·c l. b, bb .-z,,lottak 11,ílrul létek felől. I{ivá,lt gyer1nckeicl11ok ti.izök., tutl,)111·i 11yht·l i eli5n1P11ctt'l<'k t{tn1asztott bcnnck ,í.linél-

• 
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' kodá.st, n1ert hiszen Tégedet és a mélt. grófnét isn1crték. E11

azt hiszem, hogy neked az a hír uem lesz kedvetlen. �lert a 
javall(ts csak akkor pirít, akkor kínzó, mikor az az érzé::;

tölt el bennünket, hogy azt nen1 ércle 1nlettük. 
. , Hogy egykor igen szép, igen lelkes, igen nen1cs sz1vu 

11apad úgy hala rneg, hogy én kiszabadúlásom olta őtct ncn1 
l{tthattam, azt ugyan nagyon srijná.lorn. A1nikct neken1 sorsa 
{'elől beszélit,szíves tisztelettel és szánakozással tölte el erá.nta. 
Bn azt hiszen1 azok után amiket 1nonclott, hogy �tz a ritka 
111íve a ter1nészetnek egészen niástiiÍ. vált volna n1;í,s szövct
tiégben. Mind a két férje nc1n a házas életre született. Ila 
p,trancsolni fogod egyszer, clboszélle1n mind, an1it felőle " 
tőle tudok. 

l\fely igen óhajtanék tőled hallani hol111it í'ejec1eln1ünk 
Budán léte felől. Olvastam a l<'ejérváry Pest vgyei főnotúrius 
levelét, n1elyben Dókus főfiská.lisnak írta, hogy ők (a Pest 
vgyei cleputá.tusok) <.;saknen1 nyakába, lábaihoz borúltak, vi
\·á.tot kiáltoztak az au<lientiá11, 111iclőn ő felségét úgy hallák 
:;zóhtni, ahogy kir�í.ly n1ég , oh,t sc1n :;zólott ,t 1n,1ga jobb�tgyi
hoz. De ha én kir�dy volnék, ,tz ily vivátoz<Í nyakba ti lábhoz 
ború ló jobb(tgyokn�d ink,í.bb szeretné1n a 11c1n \'i v(ttozc:ka t:

elég példa van rá. Azon igenis örülök, l1ogy az C'gész Európa 
l�tt,í,, n1ely boldog nyugodalom van itt, 1níg másutt a nyug
talankodás lelke 111inclent fel akar forgatni. Bizony a. niagyar 
hűség példátalan. 1809 itt val.J az ellenség, (L1nítgatott, de 
111éo· azok sem tántorodtak rneo·, akik esutláltuk a Napolcon b b 

uao· \·sáo·.ít melyet tao·a<lni senki ·cin fo ,,. . Cs u cl ,í,lon1 én a OJ b '  0 � 

.l!'riedriehét, és az első Péterét is : tle azért se111 az egyiknek 
:;e111 a 1násiknak, se1n a hn.rmadiknak ne1n szercttern volna 
lenni jobbágya. 

1\.zt talán ne1n tudod, hogy ,t 1ni 1n(tsoclik királyi her
czegünk, n1iclőn a zemplényick voltak nála, mintlj,-\rt el kezd<· 
beszélleni, hogy a Bodrog ott ö111öl a 'fiszába, és hogy egy 
biztosság dolgozik a víz kártékonysága ellen. 

De élj szerencsésen, igen kedves bar��ton1 1 Az Isten 
j utal 1naztassa 1neg érclen 1eidct. N en1 sokára egy gróf l(orn i,

)1ihá lyhoz írt versen1et fogod ven11 i. �lég ne,n kész. Te c11-
gen1 n1ég abban is gazdagít}íl. Feldolgozá1n azon jegyzés<·-

•
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dC't, hogy azért kaptunk e„zet é-s ::.zívct, hogy az egyik a. 111,Í.
:-ik tr,·edésit ,negigazít.sa. J\j:í.nlj kegycsségcibe a 1nélt. 
Gróf11r11ak,.; tiszteld ('o,ntc�,-e Virg-i11ict. l�:ír Zsenit ('ZUtcÍ.ll 
i:- ,néltoztatn(:k $ZCrctni. 

<;{;XXIX. 

örök híved 
/(rizinczy l<'e1·encz. 

l,a�sa,janu:ir 6-k:ín 1821. 

f,)r/,::;, k1·clv1•:; J?,,,.,,,,1cz1:111 .1

Z,;l'llÍ feJnűtt . .'\z :írtatlans,í.g közzL· elevcuség kezd fcl
l.ctszc11i alakjcília11 .• \tyai ör-ön1öket ig('-i· néked. 1\'Iikor együtt 
,·an \'i1·,,·íni,i, a! 111indakctten l,ol<lo!!.·ok. B,ír én i,; a·yakrab-

;;-") ' '-.J � 

han leh<·t11<:k 1·<·lcd. :--zú1nki1"!'!Cttl'd 111�1gad JZass:íról, vagy, 
l)iog·t·11e,-l'd .,z<·rint. t<· ,-,z:í111kivetcttél 111inkct.

l{<·11de" :11111t l,al'zkol'Í<"Xl'<>I Ír;;z. Vetten1 l)olyhy11111iút. 
.\la '1d kiildök O"al,11,ÍI az ,Írv,iknak, holott i2:cn kevés . ü ,..., 

t<·r111ctt bt1·,ilv: dc szebb a kt'v<1;;1,{íl :1dni. U. Xén1eti 1'óth 
. 

t'ig�· holt 111l'g 111inL La,nctrit· .. \z orvos is  cs,tk úgy é:- 11cn1 
nl,Íc'-kép leli<·! halha1a1 l:111. 1ni11t 111i. t. i. ( ' ,-t'lckc<letci <::- ir(L
sai últal. 

:\ agyo11 :-1zí vl'se11 vee11de1n, h,t rei fedezed nckcn, a.z iste11-
bl..'11 bol. ip:11n <;s napan, közt való tartozatokat; a baráts,ig 
kcbl<'·l>t' f'ogod azol,al ehí»ni. J\ 11é1n("tül írt haza.i alntallachot 
küldd l'Í1,:,za. ha ninc:- töLb<; rá ,.:zükség<·<l. Zrínyi munkáj:tt 
i-. 111t·l_rei l�<'>ni,- , l'h:111. én pedig- l<·1·eled küzlöttcn1, kézírat-
1,an. - 1� 11,q1uklJa11 kapt,tni Diihrcntei lcYcl<'·t. )Ja. fclclten1 
nl..'ki.- ..\li,,den akadoz: az Erdélyi Levelek szintúgy, 1nint a 
l'c·,tl·11 111euJ·utahnazUttutt l!'elclttek. Eo-v nia<,·yar aln1a11achot „ t,. 0 

kt'·:-zÍLenck l )e::,ten: gróf �Iailáth 1nag-yar anthologiája nén1c-
rul n1ahol11ap prés ahi kerül. Döhrr11tci l(i.ilföllli Színj,ítéka 
kap,í" lc,-.z Pt·,,tP11. l�ngc·,n a ..,ok apr1, gon<lok úµ:y elfoµ.-

. ,) 

lalnak szüntelen, hogy alig verckcdhetc1n v,da1ni becsülctet
!?'On<lola.tra; ha tudnád környűlálhísa.i1nat, 111co·<>·vőzetLet11él : ._, t"'lü .. 

hog·y nincs legkisebb része is a fösv(11ység11ek bajai1nba.n. -
:\Iár a ná,<lor pártfogás,íra. is  teít szrrl a Tuclo1n. Gyűjte-
1nény. - en, ártana hn vala1ní �pect:1Lor-for1na. hav-ír,lsllnk 
is kezdene már egyszer f'elkerekedni, sunt eni111 :tdhu<· ,nulta 
vcstigi,t ruris a Tud. Gyi.íjte1nényben. 

Még ebben a. hónapban vecndesz tőle111 ltveleí, n1el.)

nevezetesebb íróinknak 1neges1nerLetését fogja tárgyazni. 
Döbrentei tc1tsaságában psyehologicu-1 i tcr:1 i· ia l,iographiák:11 
:1ka,i-nánk kidolgozni nevezetesebb íróinkról.Liter,ttúrállk ki
fejlődése n1enctelének 1negcs1ncrteLése lenne a ez<�Jy, igye
keznénk azt philosophiai és acsthetikai lélekkel írni, részre
hajhís és clőitéletek nélkül; neu1 1nutatvá11 a litcratúr,inak (' 
vagy ,trna ncinéhcz, vn.gy a nen1ek e1ncz vagy ,tn1az fajához 
kisebb vagy nagyobb rn,gaszkothí.st. J\. hízclkcdésL és a gú
nyolást elkerülni igyekcznők. J\zon ipa.rkotln.í.nk, hogy oly
kori el1nosolyotliísaink, 1nindcu vág(ts szúrás és csípés nélkül 
1nég 1nag,ít :.i szcrzűt is, 11e<;sak az ol\',LSÓt csikl,tndozz,ík, 
sebet pedig soh,t se ejtsenek. Szintúgy ójn<,k 1na.gunka.t a 
csupa kijelcléscktöl (in<litations), 1nint a terjeszkedő lcppcn
tyííséutöl ( \V ci t,;ch ,v e ifi <>·kei t). N c111 e,n leo·ctnén k n cvCzl'-

o ü b 

tes,;égek helyett tanú,;:í,g nélkül való haszontalan,;ágokat, ne-
hogy ,t ré,;zvétclt gerjeszt{.í környülá,ll(tsok helyét elfoglalják . 
:":)zép le1111i.;, h,t vcliink kezet fog·ni. v,igy lcg,il[d>u scgít<·11i 
akarnál. 

Szerencsés új esztendőt egész h,iz,untól egész h,i.zad
n,tk. Örííljiink, hogy ,L közelebb inúltat ,neghaladtuk, ren1éll
ji.ink jobbat, é,; 1nint polgárok é:s aty,í.k, <:s n1int e1nberek Í:,

kérjük az egeket, hogy ,t ncn1zetek, és így az okos és l>ccsü
letc:s c1nberek ( azaz ,t többség) :sors,:Í.t e 1nostani igen nag�·, 
io-c11 ritka kri,;is aJkaln1atossÚ<r,ÍYal ne rossz,tbbra, ha11cn1 � � 

jobbá véiltoztassák. 

.\laradok teljes szíYe1nbö 1 

iirökö1'i tisztelőd , szolgád t;,; bar,itod 

J,ísk,1. 
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. /. L Tgya,n írd 1ncg nckc111 püspök E:sztcrházy I(�íroly
néni cl y ncve1/.l'tcsségcit, hogy azokat közölhcsscn1 lC un ics
l·,,d : a11n_vi 8zépeket és oly :szépen beszéllt<q nékcn1 arr<Íl
a ne, czctc::- püspökről.

-- - --- -

('{
'.

XXX. 

.\Iu::;t , c:;zc111 korn1cí1 1yszéki t:tiuÍ<.;:;os '\fn,gy-r\.jtai (;::ic
rci .\liklós úr1nik lcv0lét, ::; siet<·k ki.izleni Téged illető ::;orait.
lDz az tir közel rokona ,,, cssrlén_vi n1iklós11éna.k, ki Cserei
leány, s a 111cgholt \V c::;s(•J{>11yi J\liklós11ak szoros ba.rátja
, olt, s 111ind holtig. Nagy h<·s1-éllíí ;L dictúkun, s erdélyi can
ccllariu:; gróf" 'f'elcki :-;;\n111<·l11ek it<'.ietc :szerint egyike az
l•:rdély legjobb fejeinek. 'l'ihó 11 lakik, Zsiból1oz két ór{tnyira,
" 1nosta 11i liívatala szüntelen I(olosvü,rt t;irti·a. Eddio · asses-

. 0 

,;ora ,·olt ;t királyi táblánn,k V (u,árhclytt, egyszersn1ind féíis-
p:Í II j :td tllÍn istr,Í,tora ,L [J,\,'ro1n,;1-ÚkllCk , ,l székelyc:k közt.
l•:zekct úgy liittcn1, előre kel le boes,ít,t110111.

„l)ezsé>f"tyről hiztatt,í.1, hogy bcjG hoz1-,í1 1k. l(,í.r hogy rcií
11cn1 érkezik. IIajtsd 1,c. ftt is c111bcrck vag_y11:1k. 'l'udja íí
azt, n1crt c�y itlfig itt ncvck<·dett l(oppi alatt. Annak az
cn1bcrnek kár 111agas fokon nc111 .íllani. :-{ok�it tehetne a
köz jór:t. �[o:;t a prí1n(u; :sokat tehet ,L cs,Íi;zcÍr előtt - és jó
lelkű C;1nlic•r. Bár mcgisnicrtetué 1nagút ,·cle Dczsőffr '."

l•�d<'s har,\,to1n, 1ncly óZCrcucs<'·s volnék én ha. 111indc11
1··rdc1111·111 11<'ll·iil l'"1 ··. ·' t'• ti 1 · ' . .:-<z <0;1,z< CcC 1cttcn1 ,·o na a ,·ak szcrcnc;sc
,íltal hoo·y ·1\:.,.<•1l ,··> ·z,·cf'o · (' · j\•r·1 I' 1 J ' ,-.. n · 11,a11 scrt>1J'i1<ossa ,s czen soro<
tncg_k_iildi'-sl' últal a prí1 11,Íssal. ol_y pontra állíttathassál, ,ihol
. �ok Jot t<·IH•,,; ·t l1·1z-'111·tl· · , · I· · [ 1 ' é" 1 ] · ·, · ' ' ,, ' ,, gye 1 IIIC ,Cl( IIC {, cs az cny 'llllC (11C <.
.\z tttolsol n<·111 rctLcgek a két clsőhh 1nellé tenni, inert ,:,1 a
'. e• 1neg-ht·c-,,iilhctetlc11 jósigaid 11t:i11 azt rc111énylen1, azt i;.;-é-
1 :',11 111aganinak, hog-y ha f'cli;c:gc:,, 11runk '1'6o·cdct a Zich,·
1 1 1 1 ' '11' b . 

�a l' 0 j '  1 p y'. 1''. 'l 1 t. l ) . . r]' ' 1 ' ' . ' , 1 ,L 1:;, <' ro a 111 1•s az en gycrn1ckci1n
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ről 1ncgfelctlkczni sohn 11c111 l'ogn"íl. !(érlek, írj ( '-,erei J\lik
lósnak, kérlek, tégy egy útat a prí1núshoz. :-;ok j<Í rn1her
fogna örYcndeni, ha 'L'c 1nostani nyugal1nadból kikapatniíl.

Döbrcnteinek nálad léte ol ta ne1n vetted le vcle111ct. 1'c
tudod, hogy ez elbűlésből crcllhct-C'. ·e hidd azt baráton1, 1-
érezd hogy 1'c nekc111 1ni11<len,'n1 ,·agy. Eo ·y nyílú8 adta'-·. �. . 

clőn1hc 1nag,ít, hog,,· gycr1nckcin1ct bol<logíthato1 11, ,., Cf!;)' jó-
szágot vctte 111 1ncg. i\losolvQ·asz, hoo·)' olvnk:1t,:11 n,r•rek és...... � .. � 0, . ) 

1no1t. Ilidd, hogy nc1n tevék gondatlan lépést: dl' nine:; ideje·
hog:y n1ag:varázzak; foQ·o1n a 1na,,.a iclc1'éh<'n. J\zo11ba11 {i,,.,.-· ..._ • •,,, o · n.? 
tetszik, ,L dologból sc1111ni sc 111 le:sz, inert olyanl ill hotlatott a
történet, akinél töbh a nycrckcdé:; ,í,hít,í:sa, 1ninL az adott szó.

, l•�n az cffl'lét,ijl borzadok, s 1nihclyt, rf"f<;lét lAtok, oda lii;1,o-
dal1na1n. J\7,t hiszen1 liog-_v n1ás11ak i� oly l<'hetrtlcn <· salni.
1nint nekem.

A 1niolta ezen jó::iz,íg,·ét.clhc liocs:ítkoz,í111, alil.!· dolo-o-
, 

- � 

zon1 , ·ahtn1it. Ejjcl nappal ez fop;hil cl, s fcleség-e1n tanú 111.
liogy ha. r<'111é11yci111 n1indc11f"elől 11c1n <·salattak ,·olna n1cg,
ncn1 cs:1 k g;_rcr1nckckct é:; könyveket dolgoz Lain ,·olna. üctó
licr 20-dik,í.n, épen cgyhéttcl clébh n1int öt-dik c:;ztcndő1nbc
beléptcn1, fia .1n születék, kit l,ajosna.k kcrcszteltettc111, kcd ves
i p a.1n en1lékezctérc. J\ gycr1nck egészsége.s, :; anyja 1nnga
szoptatj a., dc kénytelen vagyok scg-édérc szoptatót rogadni,
inert l(ttja. 111ag a. is ,unit 11cki 111i11<lég 1nonllotta111, hogy {j j„

a, gycr1nek is szenvedni fog-, ha tov!tbb Í8 n1aga :szoptatja.
Ncn1 k{pzcllictc<l 1ncly anyai gyönyörköd<\sscl Yiscli gond
jait; első gycr1nckénck sc1n ör(ílt ink,ílili n1int ennek.

Levelein 1,ostán 1ncgyen, dc <'l:ső alk,tlmato:;sií.o ·o-al
, no 

\ .  issza ki.ildörn a. II0rn1a.yr Zscbkön y vét. J�lj szercne::;éscn,
tisztelt, :szeretett, c,;udáJt férj fi. V cs:; (j rófnéd lábaihoz, ,;
Con1tcssc Virginict tiHzteld. Egész szí,·r1 11 rlö1nlik 1nikor r/i
lad gontlolkozon1 .

�zéphalom, ja.nuár. \)-cl. 182 l.
örök híved

l(C1z1·ncz.1J fi'1,r<·ncz. 
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IIorv,ít Istvú.n, custósa a ncn1zeti bibliothekának, a. prí-
1n:íshoz megyen bibliothocariusnak. Horvát neken1 n1ost is 
nno·v baráton1. - Erted mit akarok ezzel. e,. 

l.7js{tgúl írhatom, de nen1 JforYát után, - hog·y ronsi-
li,írius ,Jacobus Fcr<lin. Miller de Brass6 azznl v:.í<loltatik, 
hogy a nen1z. n1uzeum kincsei közzűl nehány rég·i pt,nzt 01-
síkka;:;zta, s perc van n. tettért. 

CCXXXI. 

S:r.éphaloin, január 24-d. 1821. 

'l'i.�ztPlt ba.1·ritfJ?11 ! 

nlinLcgy két hcLc, liogy erdélyi kor1nányszéki la1nícsos 
( \;t'r<'i �likl<ís Úrnak hoz7.án1 írt. lcveléb61 co·)· téo·c<l illet:; � t"'i \. 

<'zikk(•lyL cg(\,-.zcn kiírtn,111, s po,;t,íra. ildott levclcnil icn 111c,,.-
kiihlötte111. j\ lr\·vl 11cn1 \·cszhctctt cl; dc hn,llgntáso<l annál 
ink:.íhh kínoz, 111i\·cl ki,iliinhcu is régen nem \·cttc111 :-en11ni 
Ír:ísodaf, s ez rcttcg:trt, hog·y \·a.o·v hrtco·séo- vao·v v:d,t1i1c'I,·., •.J· ,-.,, .:' O' -. , 

, ... ' . . 
történ<'lck érhrl.t<'lc (),janak 111cg i;;tenid 1ninde11től a1nit
1nagad 110111 kíviin,:z 1nn,gad1u1k. Ne1n lévén e rossz útakb;in 
sc1nn1i alkalinatos;-,Ígoni a1ni lc•\·clc1nct vigye, kénytelen ,·n
.�·)·ok ezt is1nc',t post,íra tenni. ( ':;erei 11yugtalan lesz <'.rtC'ni 
1nit n1ondál gondjaira" ti8ztclclé11<'k jeleire. 

J<�ng:r,n rég olta <'p:c'-szen elfogott a házi haj <·s :i. J>(\nz
,:zcrc'l111c'. SC'ra estin fúndo parsin1011ia, ezt kiáltja ScnccAnk;
dc' <'hc,z soha S<'lll foghat az c1nhcr kc�ső11. noha nc111 "oha ,,.o_;-, 
nosznhh itlőkhrn. �Í<>o·vünk 1nío- az Ör\·én,- clnv6L - Dc 1ni-0. V „J o1 

n<'k hrszc'-llck c'z<'kr<'.íl? ()ly kcd\·etlcn tárgy ez 1nint a halál. 
,-cdcl e hrlyctt 1nvg scptcn1herhcn elkezdett vcrsczcte-

1net, clc a1nclyct csak Lcgna,p cstvc végcztcn1 cl. Egy helytt. 
, 1n<'glcir(1'. 11hrtik. ti\hh h,·lytr i�. a Tr gonclol:i.toclat szi5\'tc'111 

LE VELI.:ZJ�S(> K. 79 

' 
fel, s hít111 fogod, hog.\· az C'sillibn (luniierc) a 1nunkitban. Elj 
szcrcn('sésen, nagylclkíí s haz:'.tnk hat,íra111 ki\·ül i,: tisztelt 
f<.'-rjfi s szerc�cl 

hív csud:ilódat 
A -r1zi nczy F,-, 1·1, 11cz. 

Gl{C)F ICORNI8 MIHÁLYI IOZ 

,<.;zl'nt-BPnerlekre J)ézs 111e
1Lrtt. 

1-Iijába. onila.nak, baráto1n, könny('id, 
.\tyácl nem hozhatják vis�za nyögéseid. 
ltrc:r. sarkai a vad I-lalál kapujának 
Soha n<'n1 n.rílna.k n1cg halandó jajának. 
Ebből :íll a vadnak cgés:r. felelet<' : 
,\ki lcs:r., idejut; Z('üs:r.nrk e:r. végzctv. 

·rt1r<l .�mit türni kell, s 1<'1.jcn f{ijclaln1,íba11
Lclk<'1l vígas?.ta.l:'tst s erőt ön1nagáh,111. 
A1ni rln11ílt, tekintsd örökrC' cln1úlinak . ' 
lcrv k iált, a �7,i1kscg s a:r. Esz :i h,íso',ltnak. t>. 
,f 6, dr, 1níg t·lfásúbz, :ildd a 'J',·noé,,.etet. 
l [og., a �:r.cnverlöntk lágy ko11n.1 <'t 1·ngcdc·( t .

1::1t 111:tr l'ro111cthcusz11ak agragb1íl gy,·,rt. 1nív1•, 
J)c csak verni tudoU., 111,111 ér:r.rni, szív<',
l lo1n lok:ít i l l<'I te Pa 1 (as:r. vi l.ígá vnl,
l(üpri,-z, a szép, keblét ró:r.�,íll<í ujj,lval *).
:-; í,n a h11 La ao-)·ao- l:ít, C$7.n1él, é$ ítél,.., " 

S,íha·
1 t sz1·rcl "viilöl, ,·,íar, 1ít:íl, fél, n·oit•I.

. ' l 1".). <..JI •  

lga:r.,í11 1·1nbrrré <',ak az :íltal 1,·vt·, 
.\niit e k<>ttötöl aj,índéki'd vcvr: 
1::�zl, nttly ollogas�a a :-z1v vad <:gt:siL,
' ' I' L' lé . t '"') l�rzést, 1ncl. 1· ÍC'nytl,:<r a:r. �sr. c•vc1 s1 · .

'fedd te is, h;ír nehéz, a1nin· int,enck. 
!:i 1ni<lön fáj<laltnai<l tl-clsúllycsztcnck, 
S a:� ]�sz vc,-:r.tcséged nagy voltát rajzolja. 
S hog., hat,:ír nélkiil sírsz, ej 111ég igazol.Ja; 

*) Hosig<· Fin;.:·c1·, a;:az von ci111·r 1-'arhc, wrlc:h<' in rli<' <lrr Hos<· 
<'Íll�<:hliigt. 

"*) 1-:z :1 k<;t sor a 'l'<.: l•·v1·l1•<lhül va11 vév,·. 



K \1/,lNt'ZY 1''. ÉS (;J{. J)J�SSE\"i'1''1''Y J()ZSEF 

Kérd a Szívtöl ,nit st'tg egy hon1ályos szent hit, 
S derítsd fel ehnédnek ko,noly képzehnényit. 
Csald 1ncg szc,ncd, ;, tagadd a1nit az tisztán lát, 
Jlajlasz bar,ltodnak ha kovctni szavát. 

J\lon<ld, hogy at._rá<l még él, inert 1uég él lelkednek, 
::, vége a halálban nincsen az életnek ; 
J\[ondd : az a szebb és jobb kezdetét ot.t veszi, 
,\hol porhajlékát a lélek leleszi; 
.\nút egy s;:ép álon1 fest.e Scípiónak, 
S Plátó s Virgil költe, n1ondd te is valónak : 
S 111eglátd, a Siív csudát, s igen nagy csudát tész. 
l�s hogr az ne1n ro�szabb birtokunk mint az ]�sz. 

ég_, van! 1nég él atyád. barátja szívednek, 
l(örülött('d lebeg, s tanúja tcttcdnck. 
I,át, 1nidön sírsz, hogy b,ír Zsig111ondt.ól eredtél , 
I�i Erdélyt. korn1áJ1y;:á, 1nég se1umit nem tettél ; 
S bár Teleki l(ároly volt bív anyád atyja, 
N evedel vérségcd fénye ragyogtatja , 
N e1n a1. ön111aga<lé ! - lát s örvend sorsának, 
Ilogy ily fiút. ada házának s honjának. 
Sírj, � ha barátodllak intését túrhetcd, 
Sze1·csd a ragyogást, s ,,al ld 111cg hogy szereted. (Volt:: i re"). 
Így sírt, s nc1n tagadta nagy szíve sírását, 
l(i a 11111:·athoni vezér ragyogását, 
S a ragyogást csak a tettért irígylcttc, 
S késöbb élte, veszte által érdenilctte. 

l(ét út viszcn oda, ahova szívet! vág)'; 
Ne né;:z csak ,·akító példát; nézd ez 111it h,így. 
lloniály is adhat fényt és a házi élet, 
Ila érdemek védik és a köz ítélet. 
Felejtve lesznek n1ajd korunk sok nagyjai : 
Nc1n soha r'cstct.ics, soha ncn1 I1áday. 

Neked osztályrés;:ül az i� fényes juta, 
l\lclycn sok jó vésiszel, sok rossz kényén futa. 
,Jiírd i dc a Szirének ellen óvd füledet, 
Ne tagadd nieg soha ál fényért tisztedet. 
Bukj, ha kell, s kívánja szíved szent érzése 
Atyádnak, kit siratsz, erre hív intése. 

*) tn a franczia poesisnak 11en1 isn1crck szebb sorát 111int ezt· 
Homain�. _i'ain1r la gloir<\ et ne veux point 1n'cn tai1'e, 
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1,isztelt, kedves, 1,a1·dto1n !
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In1hol ,négyen vissza hozzácl a Zrínyi n111nkája <",; a 
II0r1nayr és l'vfcdnyánszky h:-írók Zscbkc,nyvc. Zr!nyid(•t 
lickiildé1n Patn,kra, hogy, ha n1cg nen1 volna a bihliotl1ck,í,11ak, 
irassák le, s lciratták, széllyel bontatván a Te cxc111plt'u·od:1t 
hoo-y :trkusokként adhass:-ík a deákok kezeikbe. J\ lC"ir:í,s ígr 

� 
. 

�� 

egy hét alatt véghez 1ne11t. Innen történt, hugy 1no.st 111ás 
színíí papirosba va11 kötve az an1i hozzád 1negycn, 1nint 
,lkkor volt, 1nikor vetterr1. II a, rcn1ény leni lehetne, hogy a 
censor 1negengcdi a kiadást, én ezt is kieresztenén1. K en1 
n1ondhaton1 én 11eked, 111i11t bájol cngc1n 111inll az a111i a Zrí
nyi tollából folyt. ,Tói írt 1nag:rarúl, az ,ikkori iclőlii.iz kl'·pcst 
tuünillik, {,s a ró1nai írókat szerette ki>Yetni. ldc tPszen1 11�-
1nely kijcgyzett helyeit, n1clyckkcl ;1 n1ap:a hC"ly(:11 n1i is ha
szonnal élhetünk. 

De szel'encsétten, én! azaz : oh én szerencsétlen. 
Prr1iaszolkodná111 rt sze1·encsóre - nui r,Z/,,11. 
te ítéleted rr1y't11. - 1nint lelked l'rijta !
Soha sr•nki oly szo1·.1Jalmalosan 1ie11i volt j ele11 (;,; i e 1i g·<'

o·en,v arti O') 1ninrl,e11 tselekerlPteibe·n, rninl .Jiilius ()((es<Í1 ·.o e 

lassú tancic.s - 11cm szcle�kcdvC', hanPn1 Örett lélek-
kel vúJasztott lépé;.;. 

!�'1ulrP ki1·ríly J-/,,111·ich rsríszá1·t Jl1oyyr1ro1·szá.r;IJ1;/ ki,1-
hPZiPtte - azaz éhség által kergette ki. 

1ni1it r1z rí1·vizr,t Pl kell.folyni Pl"PSzteui. ])uo i11finitivi. 
vitéz, vagy viCéztelen.

b1:zon.'J dolog - azaz bizonyos. 
,,N e1n csak csinálnak, rlr, slít nevelnek" - duac particulae' 

<1uod 0·raccis sol<'111n<'. 
,.., 

ü 
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l[un_v;1di l,fÍ,.;zlónak V('rr i,-tcnnl'-l 11e11, P1·1•.«zt, j'1,f,,< lf

kP ll,lj,;,: q1•t. 
;\f,í.tyiís kir:íl_ynak rlv:ílasztiís1ít el<'hli 1Ji_qr"ltdk rneg 

hogy "ern lett. 
l�laluvA oltalrn,it. 
1;;z1nentté tette vala 1n(lg<Ít, ·in1ulavit se abiissc. 
, 'zií11telf'nebó i·tcni szolQ·fí.lat - n1ehr a.Is nöthio·. u � 

l�lba.hon;Í7.íÍ 1nagl'Ítól a ,·rs?.él_vt - i1n;í,<lságp;al aknrt:1 
cl kcrgctn i. 

_\_z c.r;<:sz ke1·esztyénel� reg·ul{tj,iban -- ltnallage. 
•

l•�n nc111 frlclolgo?.ni aknron1 e?.ckrt, de n1ásként hasz-
11iílni. 

:\lég- a heynei Virgíl első kötet(' van könyveid közöl 
11,íla111, <'s a Voltaire gyönyiiríí leYclei. !(érlek, ezeket hag·,vd 
itt n1ég' eg·y ideig, é:- ha bírod, engedd rncg Dúlh{tzy úrnak, 
hogy ;t ('011,·rrsations-I,cxikonból kikiildhcssc nekcn1 a.zt a 
k('t kötetet, a111elyben ,t Spraehe <:,. az Ghersetzen fordúl 

' 

elő. En bírorn a ()onversat.ions-I,exikont, dc az enyén1 csak 
az I{ betüi

0
°· tart. �\. többi 111é2: hátra van. E?.t is ,uco· foo·on1 .._, t'"'I b 

hozatni. i\{ost vn.n z[iksége,n (' két czikkclyre. 
;\faihíth ti.izrJ, hogy adjan1 ki n1inél előbb FiaJlustot és 

( 'iccrót. .\. kettíít egy rnás 11élkiil ki nc1n adhaton1, n1ert 11en1 
,;rné111 c•I ('zélo,nat .. \.zt. fogják hi7.onyítani, a.1nit ncken, ta
gadnak l'll('nkezői,n : - l�gy r1 11yelv. rl(' ,,z lu,ly s re sz1,lú 
nyelvi· ne11, eyy n!J('lv. Sallust ncn1 úg·y szól 1nint a n1indcnek 
,íltal javait (;,, csud,ílt Cicero, (:R 111égis igen szépen szól. 
l�zt n. nagy iga7.s,í.got fogja tanítani a kettőnek eg·yszcri kia
dása. l)r. Bcr<'gsz,Í;;zi 1nost adn ki  rllcnctu rg·y nyolcz ,Í.r
ku nyí 1nu11k,1t Patakon. Tgcn sok j<', vnn beuue az ig;en sok 
l'Ossz rncll<·tt .. \. 111u n k,í.t a pesti censor ncn1 akar;Í. n1egcn
�cd ni hogy kiadha,-sa: ide k[ild<� teh{tt. s oly parancsolattal 
nyo111tatt,ík. hogy 111íg a typograpliu. kész nem lesz vele. 
"cnki ne híssa. b'(\lt a do('tor, hogy <!n hírét hnllo1n, s ellen
zeni fo!!on1. - Xa 0·vo11 1uc0 ·csalta n1a.o·,ít hcnnc1n · ,:,1 ·1zt 

' � b, t') b 
. ' "' e. • 

5oha sen1 rllc11zctt<·111 ,·01 11:1. l(ét hozzá írt lcYclc111ct kinyo,11-
tnttat,í, s ezt szégycnlcn1. 11indcn tudja, hogy én reptében 
,zokta 111 írni lcvclei,nct. <':- ti1bhirr akkor, rnikor kifáracltan1
1·�·,· 1'•11 1n11nk,íha11. �íi ;1 !01/Ji.,·11111. :izt <\11 1Í.<.r,· t11clon1. n,int

. . 

azt, hogy 1ni a v('1·ún1n. l)r <'·n 'l hozz,c't írt lc,·<'·lbc;1 ;izt nc111

a gram1nati kai értele,nlien, ha nc1n a lcxie{d ishan 1·ettc111 a 
postfixun1 helyett. Nieg11u1gyarázza a tudós f('.rjfiu,' lroi?;_v íí i,;

értette a .  Ilorf�tz szaY,it: Si volet 11s·us etc. Dc hogy ezen ér
téssel egészen elle11kezőt tauíta, 1uutatja a l)issc·rhltio. -
I-Iát 1nég a 1>atak lcírásá.ra t';!tt jegyzésckbcn 111 i kct 1H·n1
1no11d ! Azonban valljuk ,ncg, hogy tökrly nc111 jutott c111-
bernek : 13. is l1ibá.zott. én i;; hibázta111: IL is tanulhat tő
le1n, én is B.-től, s a Patak lcírás,íli;1n a grc•g,íriu,; dc,íkok 
szán1a etc. etc. felől. b i blio thcki1rius szá n10 lás,t fcli51, hibái
,·olt a tudósít�ls, pedig én azt Vályi Nagygyal egy[itt clol
gozcbn, és prof. 8zon1ba.thy revideálta. 111inekelőtt1' kiadta111. 

' 

- En Bercgsz,iszinak felelni sen1n1it nrn1 fogok. :'\ ('111 cg:·-
n1ásnak valók vagyunk. - 'l'udni kell a,n1it ö t11d, az ctyino
logiát. Dc egyebet is; s vagynak igen jó, igen sziik;;ége:-:
és igen szép hibák. J\lfalu1n hcnc positurn non debrt tolli. Ila
ez a tudós orientalista a régi írókat is isn1erné, 11cn1 1·olna

.. 

ellensége az enalla.g(:vaJ \'al<'• ,;z1'.>hí.;;11ak. (_) azt 11<·111 ;,z1·11-
vcdheti .

Sallust jobb 111ost 111int, volt, dc 1ni az a r1Í1nai origiuá
lis 111.e llettr �zéllyel tép11é111 vala111ikor a kettőt ös7.1·eha
sonlíto111. Ciceró1n inkább kiállja. az öszvchasonlít,íst. �zűnte
len io-azo·atok ra1·ta .. s azon leszl'k. hogv c'z iclé11 kirresztl1e;;sc111

t> b • ' 0_,J • 

rnindakcttőt. 
lYléo· 11ove 1nbcrbe11 ,í.lt,1lki.ildé111 "Tóf i\faihithnak az 

0 0 

1<.:rcl. Levelek felét, 111i11thogy ,l gróf l)arant:sohi, hogy ki.ild-
jen1 á.lta.l (né,nctre akarja, ('ordíta 11i). 1\íost veszen1 levelét, 
hogy öcscse (ncvcu) a. perbenyiki, ki,·cl gróf' Eszterluí.zy .Jó
zsef n1egajándékoz(l Zc1nplént, n1ég eddig sc111 küldötte ke
zéhez. Sajnálná1n h,i ez cl\'Cszne, inert már ezt a Döbrentei 
itt léte 11t(u1 <lolgozta,n, és így c1111ck jóv(d1agyása ubí.n. 

A sz(tszok közül valaki egy czá.folást tett a 'l'ud. Gyüj
te1nénybe azon lcvclen1 felől, ,nely ott 1n(ir ,negjclent. 'Cal:í11 
,L jan uá.riusi darabb:Ln venni fogjuk. Dá.tun1a.i 111 t.tgad lia tn t
Linok. Dc ha igazat ,nond, 1negiga.zíto1n, s 111egval101n hibá
n1at. Döbrentei mondja, hogy Erdélyben na.gy haraggal 
vannak cllc11cn1 a szászok a niedv-fqj 1niatt. Dc ebben ugyan 
igazok ninC's. T,atl_,· .\f ont;1igu cl;ín1,1 ,·olt.� a nagy Yil:íg ·  �z1'.>-



I.ísaival derekasan isn1crct<'s: <\,: 111ég·i;: ő i,- 1Jledv1:11ek 11<'\'<'Zt<·
volna azt :1 fajt, n1cl .vnck para.szt ;;orsó tagjai a ny{�jas 1ncg
szólítótól cl l'ord t'tl nak, s egy-két sy llab.í. val felelnek kérdé
seire, vagy épen 110111. T1óni;; Sán1ucl úrral <�pen íg_v biintak.
l�;; Í<Ty 110111 hazuo· cÍ,g a1nit 111ondok felőlök.� n ,. 

(i róf l\Ia.il;Lth, igen is, kész a n1ag·ynr anthologi,í,·nl.
l i)() vcrsczctet ríd ki, ki rekesz tv én 111 i11d a.zt, a.1n i alkalmi
darabnak tekint<'thctik, azaz rnnety valak1'h„z va1i od1·esz
szdlvo. Rép:i baja a né,nct írókna.k, hogy az ilyek felől azt
hiszik <lass ie kein allgen1ei110 · Tntcrcssc er,vecken könncn. 
Horátz, Pind,ír őket lllC!l'<'ZlÍfolhatn,i. I,,'Ítv{tn, hoo·y :i o·róf'� :::, . :::, <'zt így :\karja, nc1n igyekcztcni rlvon11i szándék,í,tól. I-Ia 07.
nc1n volt \·olna, ,íltalki.il<lén1 vala hcrczeg Sch,va .rzcnber�:
nck írt versedet. - l(i faludy I(ároly is ily sziintlékkal van,
"aln,anachj,\ba. ily t,írgyú vcrse7.etckct bévcnni ncn1 akar.
- .\. cs!1s7.1Írni< 1nrgrngc<ltc, liog·_,· nPki 1lrdi('filtass6k az al-
1na 11ne11.

f,<'sz <·<>·,· Zsehkiinvviink is. lu:az S,írnuel t'1r adi·a ki"J ., \,_� . l�é('shcn. �\ <·zínilnpra a tokaji hegyet 1net:ozcté az én rajzo-
liíson1 szerint. Ezt nckc111 n1,ír 1negk[ilclöttc; a kép igen szé-
l)Cn van dol!rozva, cl<' 11c111 hí\·<'11. Visszaírtarn neki, hoo·y� ;, .:::, . ig,izíttassii 111cp:. s igc\rt<', hogy fogj.1. i\.nnií,l ink,\.hh örvendek
azon, inert az a szép hegy Fizcnt-i\'.Iih{ilyról tekintve épen az,, :1111cly 1 rjhel_v 1nclléíl tekintve n.í.polyi szépség(\ : a Bónis S:í-
111ucl úr \"agyfnluj11 f'cliíl tl'ki11t,·p úri,\i:;i rút for1na.

Igaz 111aga „zólítn nH:g, hogy 8zC'nt-:'\fih,íly czímíí <'pi
[;l',\111n11ín1at %schköny\·c\hc fc-l,·<-l1cssc.

Ncrn hitl<>n1 <-n azt, 11<'1n<',; lclkíí l'é1 ·jfi, s 11c111 Í,; hisz<'111.t'·s hinni ,soha n<'JH foo·on1, hoo·y téQ:c<l a fösvénj,séir sz,íllhas-n n. (, .._., --on n1cg : dl' hi,-z<'n1 azt, hog_,· <'zck n tatárjárAshoz hason-lít<'> iclők t<\u.·rd i,: 1nco·liatnak. " Pl\'<'8zik nyuo·odal1nacln,t.V � 
• 0 

111crt súlyokat t<' is c'·r7.<'<l 1ninclPn c,·a7.dao·s,ío·aicl n1cllctt. J\.� n e, sor:; nckcn1 nc1n acla 1·,,aknc1n !)()() házhc)yíí Szent-�'[ihályt,
. . ' 'j t -.! ' 1 ' r/ 1 ' 1 1 ' · tÓ t t ' PS an11 <<' ,,ar,i� >a.11 "" /.,rn1p eny )Cn )n·:sz : cngcn1 11· z n o•·sa1)ások <\rnek, é,- hú,· luít a té'lcséo·c111 111cnekeclhetett voln:1

1 1, ' 'l 
1 

1 ., ' 1 
' ' 1ncg a 1ason .o <.:sapa:sto . e c otet egy resz JCn epe11  a z  <'rh·. :1n1i l'ngcn1. Rn n1c'µ:1·:lllo1n, hogy n1 int :i Tlor:Í,tz ]V[énája, 1nost(•jj<>I nappal n1ind1�g- a .f,is1·,:11ys/_r; .gondjai f'og·lalnak (']. �z(•-

• 
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rctné1n gyern1ekei1nnck azt <L vallá:stétclt ,L<lni ::;z,í.jokba, hogy
atyjok igyekezett őket nlcgn1cntcni a 8zcgénység lelket ölő
szi.ikségcitől, ,L világg,il pedig ,izt l�LttatJli, hogy én egyebet
is <;si11cíltn 111 volna 1nint könyveket, lta eugedtc volna ,Ulapo
ton1 és .iz idő. - .\z a 1nunka, n111irc v,Lgy te b11zdítottad
Döbrcntcit, vagy Döbrentei téged, gyönyörií lehet. <le nc111
hí.ton1 111int boldogúljatok. f\Iindcn írót ncn1 i81nertok. � az
írók hada veszedelmes �1atl. 1,:rrl' is chno11tll11i�j 11k Voltairrel :
lllnstres.f'uus'. .\l�tzato8ok, szerények, nekik He111 kell a .  di
<;sŐ ·ég, ők érzik 1nu11krícsk4jok esckélységét, <le ez a kcrC8Z
tyén :hizatos8ág gőg, iszonyú gőg. lBngctn l'Z vont bajba ,éis
lt,íborúb,L. Bella. gcri placuit nullos habitura triun1pho8. Ji:11
egn1011ti lélckkcl bírv,i, cgye11es:ségc111111cl önként léptc111 kc
lcp<;zéjekbe , ,�oha ,Lz Oránienek sokszor intettek , hogy 11�
h igyjc k nekik .. \.zon kell I c1111en1, hogy be<:8 iil e�tcl v,í g.hassa 111 k 1
lltaga1nat a bHjból, 8 ezt n1ondo111 : Bella ger1 plac111t 1111ig.nos
habiturtL triu1nphos, n1ert ha az ügy kap triun1phu8okat, ugy
n1í is győztünk. , . . 1-Ioo·y Z8e11i felől .:;zeretottcl szoht:oz, az neke1n kcvely-

c, 
'') . :::.égcni. ,\_zzal az intéssel cresztctte1n cl, hogy cisak a J.O � Jct-

valhíscÍt kcre:ssc, 11<.:Bt a fénycsekét;.:; 111cgl1agyta111 neki, bog�·
a scnator J<'ricd úr le:i11ya t,irsa:oágát kere:s::;e inkább, inint
ak(trkiét 1n,í8ét. l-lar111adik kézből tudo111, hogy ,L lyányo1nat
az az igen ti::;ztcletes erkölesü ,; µ:ondolkozáisi't sze111ély, vala
n,int atyj,L is és tc;-;tvére, 11agyun szeretik. 1\leg·bccsi.ill1etctlen

, az a kegye:oség, a111clylyel er,Í,11ta 'l'c va.gy, 11�er� 1.gy a µ:y�r-
111ck Téo·ed a 111élt. <>TÓfnét é8 ( '0111tc:o,;e V 1rg1111et c8udal-:::, ' :::, . f , hatja. Neki 11ntga ,L tern1észet 1nár, de én i:, �::; ,tz anyJa

,' 
e-

lénkséo·et ,id(u1k: elcve11ségre va11 szüksége, l:1' a :szl'bb tar8:t
scin·ok �ÓllU8,tn,ik clt,tniilúsúra. Ilol vehetne errc szebh é8
na�yobl> péld.í,11yokat 1nint a 'l\: hAzadba11 r �{érlek, .. ro�add
attól az e,nbertől, aki :oen1n1it 11ell1 adhat, a.z itt 1nc110 t1tkos
/,í,-r,ket h[dája jeléül s l>izonys:ig:u'd. l,elked 11e1n.ességc a�t
hiteti velc111, hogy 'Ce ncke111 ,ibb,tn ro:oszúl :ocn1unt nc,n \'C

szesz. Vígaszta.ll:a,t,1th.u1 volnék Int valan1it ta](d111U he11ne.
an1i 111egbántha.tott volna. JÍ}lj ::;zcrc11e8<:'en, ti:-ztclt bar�torn.
s léo-y elhitetve az erúnt, hogy tége(l f'orrróhlia11 :oenk1 :;0111

:::, . ti:-;zt<'lt, senki sc 111 szeretett, 111int }(,l't,Í11czy Jí'erencz. 
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)Iit n1011da z ,t Cserei levelére? Nen1 jobb-e íg_v :.,;7,e
rcttctni ,nint 'l'c szcrettetel, ,nint úg·y, ahogy a n1i ragyog-ó
hábjaink, akik előtt görbedeznek , de vao·y· szidva vacrv(..; e b, 

nevetve?
.\lit 1no11dasz I(or11ishoz írt cpistolárnrar
Gróf 1':t<zterh;ízy l(úrol_v püspökről is 1,apirosra fogom

tenni a1niket tudok. 11éltóztas;a;úl v(trakozc'Ís:-;al lenni.

('CXXXIII. 

1{assa, febr. ti-d 18:21. 

' 
l17cle.s l:r•dv1 .s l·'e1·,·ncze111 .'

1'cgnapclőtt kapu111 kiiszcibé11 111cgbotlutt alatta.111 pari
p,ín,, és n1i11L egy vill.1u 1, úgy esett egész terhével bal J,í
hornra; hogyh,t ki ncn1 r,í11tottan1 volna azt a. keno·,·elvasból

�-- n 1ivcl a Jó n1i11djárt isn1ét felugrott - bizonyosan maga.
t1t,í11 hurezolt ,·olna; íp;y <;sak a l.í.bo111 zúzatta.tottös:;ze és ki-
1nari'tlt. l·'elszedén, ugyan magarn, <le nem léphetten1, és mint
('gy halottat vittek fel ,t gr,ídicso11. 1\. hírm .. \r:t elé1nbe rohant
f"el:ségen1.' �: kc,·é-.;be ,núlt IHi�·y cl 11e1n ájúlt; ,nost pedig
planta. 1nud.1ara a 1nelco· ,í<,·j1b,u1 foo· kelleni v't<>·y ha,t he'tio ·, 0 0 b ' o  

e 
b :<tnlcne,u Síót·rc11c:;étlen:;égcn1. ,' alósággal „ho1n1ne plante'·

\ agyok, és <:sak annyiban állat, hogy nagy f{1jdal1nakat szen
vedek; in(•rt 11en1 tudon1 bizonyosan : érez-e nao·)·obb része.. , b a nov�vcnyek11ck. l�.c1nélen1, ki fogok gyógyúlni. - 1'c sze-
1·cnc;sesebb

, �·agy - an,inap n1egint fiat szült feleséged. l)e
'.1e1n �ye,��1t'.,-C:' ;�z ·� sok szülés? !<'eleségen, azt tartja, hogy
,t nio::stan1 idok 1nka.hh kedveznek az oszt,íJvoknak, n,int a, , 1 -szapor1 tus naK 

. .. , 
...\�i

_,'.dcn teki
'.
1tctlJen igaz ,unit ,t (jyulay h�í.zról írsz . .1-\z

IÍJU g rof_ i_?en .-z�lid crkölesií, zép tehetsége ,·:tr1 rt niuzsi k�íl,a,,1; Hz 1f.1ah l; kisasszony nicstcri n1<Ídon j,ítsz,.,za a sakkot; a!!·rr,fn,{ nic\ri) 1· c)�,·'1 ,,. ' . . r,. 

LE\T EL EZl�:-iÖK.

. \. n1a.gya.rok vi:seletc Bud{tn az egész 1tc1nzctcL 11c,·ctsé
ue:;,-é tCYé l�Ut"Ó{);t előtt. r\.zt lllOlldatták a C·.;Úszárr,tl : .. tULU�
�

,nundus stultisat ete.·' J•:rriíl, 111i11d a gondolatra, ,nind az
előall[isrn nézve classicai kitt;l<'lriíl azt lehet 11101Hla11i,a111it egy
le110·\·cl 11\0lldútt liizonyo::; alk,tln1atos:5,Í�g-,tl : . .  aui e: ra111111a-

b, . ��,.. 

tiki a11i l )olitiki.'· - (-i r<01f '!'eleki �,\lllll fi,L t°ell':-<'·!.[l" !.!'YÖll-
' ,, (.,." � 

gyeivcl pa::;zo1n;\11toztatta ki 111c11téj<'·L. _\._z t'gyik l,;ír<'> J)r1Í11ay-
11ak dr.tp d'orb<ÍJ v,tlúnak :;arui. 1'1 Lí,-ok l,e1nt;rdl'k portékúkal
:0zedtek fel a holLokbc',I, hogy µ:az1l:tgokn, 1k lúttasl'a 11ak és
tisztelkcdhe:;senck. 1·� n1i111 l  azért ,·oll, inert ni11il>11:-,al (azaz
,-uo·�\rfé11\· alatt) akartuk (> I,'c-l:-;1'·!!·1'·t 'l'rop[)aul>a kiddc11i, é.,

� . ' 

111iYC'I ,t c:;ehek hid('gc11 fogadt:\k a feje<lcln1et. 1ni 111<·l(·g<· 11
akartuk - 1°•:- íµ:y az árnyékoL C'l,·1:t 11i Vrh11,íra. e'·,; 111agunkra
hnjta.11 i  a kt·µ:ye:;:-;<�gck fényeit 1'·:; ,;11gúrjait. () l•'els1\g<· ,-olia
=-<·111 Yolt kc'.!·r<·s<'l,b. (; róf .\ 1111,\s,-;y I(ri.;tór azt project!1lta :. . 
küldc11é11ck eo·\· deput,itiót a '3Jlanvo1okhoz, <\s köszönnénk

�• V 

n 1co· uékik feJ· etlelinünk kco·ye,.: io·ércteit. (1r1Jf 1'eleki L!,sz-
v t)., t"> 

l1í11ét 1neg-('sökolta a kiriílvné - valan1en11yi <l1ín1a a grt'>fné-
,J • 

hoz tódíilt, és 111cg akarta n,jkaival <-rni azt a ;;;zent helyet ahov[t
a fcjedelrni < ·s1ik tapaclott. l{.<i,-ze,nröl ne111 lett \·oln,t :-;zükség
az ily felséges nyo1nr,t - (11 a 11élkLil is $íóÍYcsen 111cgesókol-
1Hi1n a kegyes, jó, oko:-, <'·,.; 111i 11dc11 111 1'1d<> 11 µ;yönyiirií grófnét.
() 1''<1lség{,11ek J3ud,\ról lett clutaz,\sa 11t,Í11 eltiltatott a

ny 0111 tat,í: tó 1 (; ustc r 111 a 11 11 1111111 kiíja :l-el i k dara i>.i:.' : később
pedig két z:;id<'it 111agy:1r 11c1n<·.;< •kké nevezett ki () t,'<'lségc.
...:\ kir,ílvné azt 111011dta: hogy Pr,\g,\,ba.11 :l4 Óra alatt töhh
kérőle\'�lckct kapott férje, 1ni11t k<'·t 1,ét ,datt l >cst<'n. ( 'sak
Vurn1, a f"cjérv,íri pü:spök, "z<ílott úgy an1i11t az iµ:az",íg, az
oko.;:;,íg és a l"cjedclcn1h0z ,·,d1', igaz bizodalo1�1 <::- liiíség
nico·kivúnja; azt 111ondta tudniillik: .,ren1vllik a n1agyarok.
ho;y ncn� ro12ja őket ez11t.\,n {) J?clsége p,ítcnsck ,Í ltnl igaz
g,1ttatni." /'-\ok 111,ig_varok aíót 111011d_j,ík : hogv küzel('bbi vise
letek ;\Ital 1111cLí11 1110:-;ta11i c;o11:-;titútit'1jok.11 ·  ,;ok ,.:z,izadokra
111egcrősít<"tt(k. l�zcknck t•úpasze111 1 ·c lenne :-:ziik:;t'·gök: 111 ·111 
l1oo·v a 11('\'Ctsr o ·cst híssiík, 1nint l•'Av A ndrús. halll"lll lioµ:y

r--. n . 

1nao-ok 11e v,íl1
·a11ak 11evcts{·tre:sckké. �\ 1nag_, arok vis<'ICtl'

V • ._,, 

Bud:in k,íros és hazug hízelkedés ,·olt · 111ert n1egt'lt;�<'d<\:<t
l ' t ' ., 1 -.;zinlclt, ,'·,; ,negc. alta a j<'i :-;zi,·íí, dc 11<·111 n1c-,;,-z1· n o . .1:1111 1or
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t'cjcdclin<'t. 1'udod-c, hogy ámbátor azt kcllc 
esztendők előtt vítatni (iuster1na n nak : 1100·" 

(;U'\'11Ch,i n \' o. . 

�Iagyaror-• 

:;ziíµ:ban az elsőszülöttség J·us:sa után n1e•>')'C11 a korona: 
.. ....., 0 . 

1110::;t rnégi lcgközelebbé arról is gondolkoztak J3écsbcn, 
hogy a, koronaörökös öcsc:sc kövesse fcjcdcln1 ii11kct a trón11-

, 
son? l'gy hintik cl n1indcnütt a vi„szaYon:ís 111ag\·ait az ural-
kodó házakbau, és n1ind ezeket c::;ak azok ne111 l,itj,ík, akiket 
ezek a dolgok legink,ibb érdcklcnek, és akikhez lcgközc
lchb esnek az effélék. - Cserei barátsáo·át hiíl,ílon1 dc Er-

o , 

délybc nen1 1nelictek. inert ninc;::; pénzem; oztán könnyen 
1ncgcshetnc, hogy oly rossz ide,ít kapnék ott is a ,  büreankra
ti,\ról és az ip:azs,í,g kiszolg,íltatúsár(J1, a1nil_yenncl dosztig 
cl vagyok tel\'e a n1agyar bürcaukratiáról és ju::;titiü.ról. 
\' én \'ag-vok 111ár ,tk,ír111clv 11ao·\· úrnak h,t 1>rímás i" ke-

...... ., b, ' .... , 

gyclnie keresésére. lTgy tetszik uckcn1 : hogy ő herczcgségc 
<"Zéljai é:s kinézései sz,Ízadjá \·a! ellenkeznek - n1eglehct. 
hogy hib,ízon1 - vagy, hogy ő, 111i11t nagyon nagyot lépett. 
:-.zÜk,;églJ<j], \ H!!j' háJatlatOSs,Íu·IJúJ vaay a kco·ycJe111 111eo·-� 0 ' 0 0 0 

tart,Ísa ,·égett, koholja intéze�jcit. I -Iallon1, azt rnondt,i 11éki a 
a c::;�tszár n1ikor a keresztén v i felekezetek 111eo·c0·\·ezteté::;é-... � .::> J 
ről ::;zólott a fcjcdclen1 elíítt : ,,.\lentscu n1cg a jó isten, tes-
;-:ék panyolorszúgra vetni i:;ze111eit." - Il<L a, prÍlnásnak tet
,-zc11i szcret11ék, azért le1111e : hogy rajtad vala1ni n1ódon 
scgíthc::;::;ck: politikája, bizo11ytal.Ln és gyanús popularitiísa 
kív,ínn,i 1neg, hogy valau,ely jelei:; JJrotest,í11s t'érjfiú eráut 
tenne vala,ni jelest .. \.z én p,\lyü111 bevégződött. }la élek és 
ki tahilnék 111ég cgy::;zer bújni kedve::;, ci:;cnde:; hon1úlyo1nból, 
az csak akkor fogna lc11ni,ha a koruHínyi:;zék ::;ysterniíj,ít 111e1r-

' J . 1 ' 
0 

\ a toztatn1 <cnyteleníttctnc; .. \.kkor bizu11yosa11 a köz boltloo·-
• • 0 

sagon 1gyckcz11é1n: ezt 1ni11tlég clőn1ozdí�ja a derék cn1bcrck 
' ' l"rant n1utatott piirtf'og:,Íi:;. li}n ne111 tudok ne111derék c1nbcrt 

�zcrctni, dc tudoni tíírni, é,:; :;zívcscn j,Lvítok rajta, lnL és ,L-
111ikor lehet. 1'.Iég gycr1nck<·i1u 1niatt :scn1 hajhászon1 11agyo11 a 
11a_gy u _rakat; úgy igyck:szen1 inkúlil, íiaimat nevelni : ut. ipsa 
vl 1<l111 lortu11a <·arc;rc; po:s:si11t. �\.z ,unit az c111ber a köz jór,L 
111:zve tehet, igc11 kc\'é::, és igen htssú hala<lású, ha nincs olv 
lielyliczt,cté::;ben, hog:y szívé\·cl, eszével és nyelvével a dolg·o·
ko11 l'ugtat lta,-:: .cJ11. 

• 

LEV El,1-:;r,,:;sc)K. 

�ála1n vala tegnap Der<"sényi, kért: be zélljc:lck lt· 
acquisitiódról. Czéljait ne111 tudho1ton1 : dc, 111int oko,; és ta
pasztalt cn1hcrt, barátotlnak tart\',Í11, nc1n go11dolhaton1, hogy 
rgy oly jó fejű e1nbcr al,icsony lélekből szárn1azott tanáe,-ot 
adhasson. Előhozom h,ít a dolo·ot, a, nélkiil ho1,·y lco·k1::;cbh 

0 0 0 

ítélettétclt engedjek 1naga1nnak egy oly dologra nézve, 1nely-
nck környüln1ényci nincsenek tudva clőttc1n .. \z nl'tclc c111hc
rckct 1nint mi ketten vagyunk, ,tzért igyekeznek né1nclyck 
1ncgcsal11i, 111crt tudják, hogy 111i tclj<'::;séggel 11e111 tudunk a 
csaláshoz; ha n1i akarnúnk vagy tudnánk eszünket arra for
dítani, ők j:Lrnák n1eg ncn1 n1i :. dc olykor 6k holdogúlnak; a 
1ni kötc lcsséo·ü11k tehát feJyjo·v�1zni, hoo·y ne boldouú]hassa-

c �� ü 0 

nak, és né1nc. Jykor szívünkre YCtni eszünk zn,holiíját. 
En a Brassói Mü11crr6l lllindég úgyvélckcdtc1n, hogy tí 

al1oz a fr,inczia bibliothccliriushoz ha::;onlít, kit egy utlvar
n,Lgy azért aj(Lnlott jövedclc1n1ninistcrnck, lllÍYcl 11cn1 igen 
nyúlt ,ihoz a.mi rá vala bízva: dc ha nyúl, jobb hogy biblio
t,hecári us n1aradjon. 

Xao·yon kelle111Ctl':s oróf l(llrnishoz írt vcr,-ezctcd. Ila 
0 ;:-, 

é11 valék a1JJ·a 0·011dotitod11ak, 1ne<,. kell Yalla110111. h(>Q.'\' ::-zC'-
c O .._ ... 

rcnc:sésen szülő any�1ba11 valél< ncnizií. 
Ex:spe<:te111us on1ni,1 .L tc111porc. llij,tha iparkodunk V(;ll·

:;égüukrc pénzt szerezni. l,ú.tod, n1i11ő h,i::;zialan iparkutlta111. 
'l'c 11c1n-iparkodásoddal azL nyerted, hogy kevesebb gondok 
közt éltél. l\íalun1 n1olc sua rcn1ediun1 invcnict . .Es1ncrcd a, 
qJasz közn1on(hí.st : 

C'h i a vc11 ti 11011 f:01.

. \. tren t.t non sa , 
�l <Jua.ranta non ha , 
('he :sí vadi far buzarar a cinquanta. 

J)c ltol és ki v,ígyna uuír 1110,-t rúnk cze11 l1itle1,!. klí111(1-
lian? Ifjú katon,í.ink sorsa lesz az Núpolyba11 , lia lníborúra kc
rííl it dolog. l{,íjok egy 1néÍs olasz köz1nondú,:; Í::; l'o� illeni :
„V ctlcr N,1poli, e poi n1orir." 130<.:s�tsd n1cg cyuis1n11sai1nat
- nc111 \·agy ok én azért 111aró, l1anc111 :szcrcttí. ,-zen \'Cdő é::;
bajait békességgel és cscndct-:éggeJ türéí 

hív ,/r'.�/;,Í<I. 
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l•'!'hr. >:l-d. 1821. 

Sz.izad ,·o lt ,L 1 11últ éj, de lll'lll :L 1·,,endes :t10111, ha.11t·111 a 
t:íjdalinakra nézve. }�lt'clejteté v( ' le111 1nár k<>rÜn re�g:el azo
kat dr,ign .. szcretetrl' 111élt<'1 le,·el(·d. ,J 6k,1t jcgyzél ki Zrí11yi
lit'íl, de lehetett volna-e ro,.;szat� .\ ('011,·c•r,;;1tions-f,<·xiko11-
hól kiilclö1n a kív[u1t köt<'ll'I. 'L'iihl1i kö11y,·1•i1n�·t i,.; 1,írd a-
111e<ld ig t<'t,.;zi k. 

.\ IH'lll. a1 1H·lylit·11 irn11k, az Írcí tula.ido11s,Íg,L: az akkori 
ihll·tt<'tl:,., a gnnclol:ttok és érzet('k ter1nész<·tc szokta kiszabni ' 

l<'lkünk ,.;zi.ilc1né11vei rulnij,í.t 1;s annak ror111,iit: 1n,í�kép írt 
lnít ( 'ic·ero 1'•,- 111,í'."k<:p Sall11st. sőt 1ni11d ez 111i11<l az külö11bö
z1 íkt'·pe11 e \'agy a111a 11l'1nbc1:, dl' ,.;őt Ór,íban is. lla. históri:Lt 
írt Yolna ( 'icero, históriai ,-tylus,ít csud,\l11,í111 .  noha az na
g·ron kiilii11 l>iiz11e a k.í r hülc-sel kl'dő, a k,ír ,-zószó lói clőadásá.-, . 

t<íl: azonban kitií111H· 111ind1•11iitt ( 'ic·cro. ,;,_ ,l l1istoricus ('i
c· (•ro oly ke,c\,-,.;(' l1'111H· lii,.;tori<·u,.; S:ill11,-t, 111int a hil5toricu:
:--all11:-t l1i"tori<'11,- ( 'i('c·ru. 

.. 

.\ l11•r/.·,.J; l1n1 11:íl,·a l'l'dtl' ln.: llvrvk:sz,Í,,.;zi fejét. () n1i11-
d<·11t az l·ty111ologi,ira (;::' a Jc•gszoro:::ahb granunatikai rc•gu-
1,ikra <:pít - pio1111nal l'g·_vcngt·t 1ninclcnt, azért n<•hézkc:s 
<'SZC járú,-a," 11c111 (ddozott ,;olin. a ( ,r,íti,íknak. ;{cni k<�r ta-
11,i<'sot a fiiltől, a szírtííl, e:,- n1i11dent 1·s11p,Ín a pu:-zt.1 tudo-
1n;Ínvha11 kc•rt•,;: 11c•111 lia1·t st·111111it ,L ,.;okotclalu,;,\,o·ra vala1nely• , V 

nyel, lic•11: nála 1H:111 rPnd a regula, l1a11c111 lá11c·z és békó; 
l''.!'\'SZÓ\'al : e'; sohn )11(,•(o' fc·I<; Sl'lll (.;lllClkedC'tt a nyelv idcálj',i-. . � 

hoz: ha tülc· l'iiggvne : 11H;g ,.;zapo1·íta11{1 a n_,·clv reguláit, és 
l't•lk11rk,í,-z11 ,í l'gt•,;z 11apkelc·tct, hogy kor111:-\,11yzabola al{t ves e 
lclkiink hala<l,í,-,ít. Fiainiat ('súnyáknak 11eznt\ inert 11en1 ha
,;onlítanak liozz,Ín1, holott tudja fclc•ségcn1, {,; ,tz egész Yilág 
,zi11túg.v 111i11t <·11 11H·g- ,·a/!'._,·11nk gyííziíd\'l' : hogy tí5lcn1 ::;zár-
111az11ak. \'c·I<' h:ít ,· ·s I{ assai,·;tl nH·gszíínik 1ni11de11 okosko
dús, 1111·r(. iík t' 1cr)' 1,('lé 111eriíltek a "'l',l111n1:1tik,íba ho"',· 11(·1n

.) :-, ' �. 

i, ,!!: _Vnnítják a 11yc•I,- pliilo,;ophiiját <-s ,u·:-thctik,í.j,ít,,; azt gon-
d,,lj,ik. lio�y vlő 11y('t,·iink lil' van 111,Ír l'ejez\·e. Az pc<l1g ltoµ·�·
•·lhih,íztad a tanulúk ,-z,in1,1t l'atako11. olv ki( ' ,.; Í  botlá,-, ,ninl

. 

1na�a a t:írgy, 111<'lyhrn hotlolt.íl. 1 )p 11e ,:zcílj1111k tiiblH'· az oly

LE\
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tudósokról, kik 11e1n akarják látni és érzeni, hogy n1indc\; f'cl 
kell áldozni az rtymologiát az euphoniának, va.lahány.,:zor a

kettő összeütközik. I-Iaz,ínkba.n ,;c1n1ni sem terjeszkc•<lik ne
hezehhen a jó ízlésnél : ennek ,-ok oka va11, dc 111ost ehh<' 
nem bocsátkozo111. 

Zseni 111a is ná.lu11k ebédelt. Szülei ubí. 11 ,-C'11ki ,-c·111 "z<:
rcti johh:tn n1i11L mi. Nn.9.')'0n cl Yolt ,l fidun focrlah·,t Virü'i-....,, o n 
11ián1, azért 11e111 folytatta. a lcvelPzést; majd r,Í. paran<:solok. 
hogy folyta.ss,t, - dc ne a,·�ttkozzanak bele a szülék, hanP111 
olvassák a luvclcket, é::; tegyék 1negjcgyzéseiket a lc:ínyk,í.k 
C'lőtt.; így igazúlni fog a kifejtödés, nc1n akad,í.lyoztatni. 

wii Döl>rC'nteivcl usak a fcí írókat és a Híbh 1nunkákat 
akarnók n1eges1nertetni. 

Mit. írjak még betcg,í.gyamból, hol újr,l Gibbont é,
(,luintiliánt olvason1? azt: hogy jobb szcrette,n volna a Pc
gasu::;sal botlani, n1ert sok, ö t  hat hétig ,tz ,igyhoz ::;zegez
tctni, mi11dég hanyat feküdni, ne1n mozdólhatni, és fájtlahna
kat ,.;zenvedni, mikor n1?Ísok j,í.rnak kelnek ,t derült éµ

alatt. és eszekbe sem jut, liogy elc-su:;za1nodliat11ú11ak és nya
kok,tt törlietn<'k. �<'<l �cvius fit patientin. quiclcp1id corrigere 
c:st nefa.s. 

;,; >gorod gya.kr,t11 n1egl,í.togat. - 'L\diin írok liete;.:
ágyamból cgynehány nya,·,dygó jegyzeteket a közted :s l�c
rekszászi közt folyó háborúc,.;kára; de békéltető sz,í nclékkal. 
é.--, amennyire usak lehetni log, csipkedések, l1a nc111 is 111iu
dég c:siklandozások, nélkül. 

Sz,tbó úr Orfila n1unk�jút a 1nérgckrííl Jcl'ortlította é,: 
11 ék ern <led it:111 ta. Val e 

LI. J. l{öszönön1 az ip:1111- e,; 1naga111r,'>I
jegyzeteket; hasonlókat ,·,íruk J·:szterh,iz,· 
pi.ispökről. 

})/'/'"" ',,4.

,·al c'> t<irl(;neli 
I(:it·01Yról. H
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CCXXXIV. 

'l'i:;ztr lt, k<'<I ves óa1·dto1n .1

rrc hajban vagy, fekszel, szenvedsz, ti én kínjaid, únal-
111aid c11yliítésérc ncni lehetek. l\Iely h,ílátala.n volnék én. 
kccl\'es bar,íto,n, h,L lehetne 1nen11e111, s hideg;;egből Hen1 
1ncnnék. Oly iclőket éliink hogy legszentebb köteles;;éginket 
-.e 111 lehet tclJ·esítenünk l1oo·y a lco·édesebh o·vön.)1Öriíséu·,.,o·el , o e o. --

S('lll élliC'tiink. � cn1 te vesztesz, h,tnern én, l tog·y hozzád 11e111 
rnchetek. Ili dd azonban, hog·y ;;zerencsétlenségedet senki se111

sajn,ílja ink:ílih, senki se111 kívánja i11k,íbh fclgyógyi'llásodat. 
• • 1111nt en. 

Zernplény vár111cgyc e11gcn1 arra parancsolt, hogy ren
detlenségbe jutott leYelestúrját tekintsern végig, " hozzan1

hl'lyre a hibát. Szirn1ay _\.ntal azt 17X3. kezdette rendbe 
hozni, dc azolta a rcllcl f'elclúla.tott. Ez a 111u11ka halicilo1nig el
tarthat. IIa har1ni11cz c::;ztcndü előtt vetten, vol11a a, paran
c·�olatot n1clv örö1111nel tclJ.ef-Ítetten1 volna' �okat lehetett ' 

. 

volna ta11ul1101n. ])e 1nost a h,ízi goudok, literatúrai iµ:yckc-
Z<'tein1 nern cHgedik, hogy örö1nn1cl tcµ:ye,n a111it kénytelen
"(:g:hől és csak :tzért teszek, n1ert err<.: a köz bízodalo111 híva '-

llH'g-, (:s azért is, 111ert ;;cnki si11cs aki tegye. 1VIindjárt gyíí-, 

ll:-<bc ,négyünk, és így sietve kell bérckeszteni Icvclc,net. -
J„y,í11yon1 valúban nőni kc:r,d, s annak örvendek. Dc én 

11ern c-sak testi nüvést tapasztalok rajta, lntnc111 lelkit is. _\zt 
azu11 :-;zcrc11<·1-(jé11ck köszii11ön1, laogy 'l'e nerneslelk(í l >ar,íton1 
,ítet házadba, s a 111élt. ,q·ófné a 11n11.ta sze1nci •lőtt. ('u111tcss(' 

b (.' \'irg-inie a 111ag-a t;írsas,Í!l'ába11 n11:g-szenvedik. l(i 1nondh:1-
, � \.J ' 

tatla11 kedve::; 11ékcn1 az, hogy Z:-;cui a t<.: lelked kedvel:' g_\·er-
111ekét ( '01ntcssl' Virginict 111i11llcnek felett szereti. 

f)e <:lj ,-zcrcnc-séseu. BAr azt ha llhassa111, l1ugy 11ní.r 
júr:-'z, és �:íntítús nélkLil. ];� 11 rége11 1:e111 lovagclta111 ; k<.:t lves 
11H�ne1111.,t az id<'·n ,L•,.yon kclle lö,·ct11l'111, s ni11cs báti lo,·an1, 1-''"' i:-tt·n tuuJ·a 1nikor ('no·c<li ersz<:11,_·en1 ho••·v <'"'Y tiizc:-;t ka11-. � r,,. r--. 

hassak. �lrrt :1 ti.iz<•tlenrc 11e1n örii 111(·st ülök. 1\ paripa is  t'ig.\ 
kedves ,nint a Yer:s. cini tun(· denique' hnhent .. . .. IC'j)Ol'f'lll 
Si q11od pruriat, in<'ita.rc po8sunt. ()tcllrk forrcí ti�ztclettel. 

( fjhely, n1:irt. 12-d. 18'il. 

f.('XXX\1
•

J(rduPs ba1·átrnn ! 

iirük lrív<·d 
]{r,zi 11czy ]1'1• ,.,. 11 !';�.

l-í::1ss:1, :ípril 13-cl. 1821. 

I(öszönön1 a. szíve;:,. enilékezetet. L:.'tbon1 1nég 1n i ntlég· 
kolllus; hasonlít urához. Sántik,í.lok n1int a szeren<"sc'·n,, n1i 11-
dcn lépésen1 f:.'tjda.10111 , nem tudnék "Ny1nph:ít kerg('tni : -
vao· y elszalaszta1HÍ,111, vagy kis ujj,t taszintlÍs,í.val <'lclüntene; :t

0 T' 1" l"tt . tekenüsbékn utól érhetne. rz r,:ztenc o e o , ,·a!-(_,· 1n<·p: 
C'l6bb, nyere$égnek vcenclené 111 :::zerr11r,-i'.tlC'n,:ége1n , niert 
nc,11 ártott ,·olna olvkor la.ssa.hhan lial,1d1101n, rnind l:.íbo111-, 
1nincl <'f:7.<'111-, n1incl · szí,·e1nrnel. ,nivC'l a friss<•sc'.g1·<' <:s l:1,-:;Ú
,.;,í.o·ra néz,·e egyar,í11y11s,í.gba Rzokta ,nag,\t töbhnyir(' t<'1111i :1 
lékk a te ttel: <\s n<'1n roi:,sz, ki,·alt nrílunk, iisz,·c:rnek lenni: 
,ninekut,í.na ti)hbrt ,:� ink,í.hb bot.lik a rossz útakon a li·i"" 
paripa. ,1\ zz,d ,· í gasztalha.tn,í. 111 n1aga1nat, liog::· ���ind _1�_1·:·<111 

inincl �c·ott, a 111nstani .\nglia k<'·t 11(',·<'z<'tCf- kolto,. :--z1 11tirp:_,· 
s,í.nt,í.k: clr :ízért ne,n ki\lt6 valaki, 1n('rt \'agy P.,Ínta Yagy ,·,1 k: 

' t·1-:11:1" 11c\lJ··1·11 vao·.)· 1néo· aze:li5t.t k<'ll<'ll<' tudni pnl·t,Ínak 
-.;a11 l \.e e , '- . e t" .. ;-"i 

lenni ha olv clolog lenne a kiiltrn1<"·ny<'ssc:g, 111clyc•t 111rp: 1<'
hctn� tannl

.
ni. Vi;yc az iirclög n R?:,Í.l'ny:1k,1t. nz a1nod:1 fC'll1í

Yott 8 ottacth<'rt liasítcí repííltlst. l•'C'lki,íltokolykor, ha itt ala11t 
' . ' . hiczco-ni krll 111inclen léptcn ! dr c·s,tkhan1nr 1µ:az1to1n 111rg 1nt

.2..,,,.,':1111at 8 io· ,· ,-zólíto,n IC'lke,nct: :-;z,illj, sz,í.ll_j <' 11yo1nori'ilt. 
;-,, ..,n, '" e , n. 

, ,, J z:1 ,·a.ros. szen vcd 11 i terl' n1tett ki1- go l.Yó bison, o:-'z I o h1'.r ),<· 1 1 · · t··, 1··>z< . .  >tt c\o·-!=.ziiliittC' szaha<l lrlkr,n, honno<l fC'll'.•:-,()Jl t ),\ )C)]' 1 1 t • .,..., • , • , • • 



kibontakozván, a111e11nyiszcr csitk lehet , mostani hazádnak 
( ,nely téged ol_y kcvé::;,;é ért ;: e,.;1nér) görcsös alattság·aiból ! 
13,ír a s,íntik(d,í,; lenne leg·nagyohb kínod, é,; a testi rossz az 
c1nbcri 11e111zet lcgfi>hli haja'. d<' 11{111cl r c111berek kcvélyséo·e.. . . b ' 

bohós,íga, go11 oszs,Íí,! ·a, rav:t;;zs,íga, ahí valós,í,ga tette és teszi 
az c1nberi::,ég ,.;z<'r<'n< ·:sétl<'nségét. .,\ dja az úristen, hog·y ez 
az új, nagy é;; igen nevezetes YÍta, n1cl:· az .ílorczáJát elve
tett clc,;potai rava;;z. setét, tertclincs és a szabadsáo· ÚJ.ola.O'

0 '"' 

f'clgy1\jtott vil,ígl,', szép lelke k·özt kezdődik, el ne fojtassék, 
inert ké i>bh 1nég töbh vérbe l'ogna kerülni; és utóljárn 
n1éo·i, c.:sak ex nati1rH rei a szabadsáo·nak foo- kelleni o-)rőzc-

o � n .:, 

<lclmcskcdni. 
i• ... közn1ond[tsnak : \T <'d<'r �apoli. lcgahíhli első része 

cd<l ig bételjesede 

0 111atlrc 1111 cli d'ogni piit raro ingcgno, 

.\.gli tiomini e :igli elei terra gradita, 

Fu iniquo fato o fu del cit:I lo sclegno 
Che l'antica diL te gloria ha bandita, 
E $UI c:ollo ti calca il giogo indegno,
Ontlc sorgcr non pOStiÍ a nuova vita? 

Lal'era de�olata abbictta opp1·etisa , 
0 ftalia, in 1<' non trovo io pii1 t.1· .stessa.

<luci pcrda il cici per cui dottriua e lu1ni 

E l'indu�tria dci popoli vic11 spenta, 

E ignor:111za 11cll' aln1a e II i co tu1ni.
L' igna\'ia ccl il torpor nutrc e f'o,oenta.
:\. lui fnt quri chc nelli suoi voluu1i 

Son alto :<pregio e tOn orror ra1nn1c11ta. 

Luogo d'obhrobrio asscgncrit la storia, 
J.: il 11,on<lo <'�rrrrranne la n1en1oria.

111,i lascia111 starc 
( 'iü ehc scntir 11011 puó chc eon dolort: 

Chi ha in pc·to un' aln1a c un b1·iciolin di core . 

. \ hbatr ('a!<<.i nc·lla l'apcssa Gi0vanni. 

)lo:<t tetszik ki, hogy 1ni11éi kárt tett ,tz emberiségnek 
\apoleon. )•'élnek a népek új dynastiik scgcdcl1névcl sorso
k:1t jolil1íta11i. 111ert a corsica.i <lynastia a jégre vitte viíra
koz:i�okat. .\ ,;zahad,.;,Ío·ot kellett Yol11a c·l<:1,h 111('o·fu11cl,ílni 

� ,.., 

!J ·>

l�ur1í1nt <�15zaki ré,;z<:IH·n ; 1:1, úo·y ozt,í,11 111c•rbuktat11 i � ao·\· az 
O � o, 

iga.zság korl,í.�jai közzé szorítani a.z angol_y ha.talon1nak \·issza-
éléseit; dc Napolcon a dolgot 1111·gfordította -hínc·zokat adott 
it szárn.zfölclnck, hogy azt.\ ngli,í,nak IAn< ·zaitól lcl,;zahadítsa: 
így egy ne1Hii rabság· licly{•hc 111(ts 11en1iít hcl_vlicztetctt: a sz,1-
liadsá.g rc1né11yéL c·sak pály(tja \'égc: 11 n1utogatta, n1aga a pál�·a 
t.erületén pe<li� 1,;1rc·zigazga.tiíst organiz,í.lt. 'l'i1nolcon, vagy 
l�t1a.1ni11011da,;, ,·ag·)' \\' aRhi11![ton. ne111 \ao·y �,índor \·ao·\· 

\.J � .J o... o. 

()aesar, kell ;t clcs1)oti.-;111u,.; <:,; az anar<'hia 1ni11 dc11 \'Í,;zonta.,·-
,;ií.gain egy fi:I sz;Í,zad alatt kcr<'szt.iíl111eut J,;ur<)píÍ.nak. 

I(c:rlrk, kedves Í>;tráto111, ne• vc;-;zcjt;;<l <'I a l,ít,í;,.: kincseit. , 
,t históriai kinc·sekért. J,;11 ne,11 Í!!en szerctc,11 a hi,;tóriát nc•111" ' 
<:sa.k azért hogy sokszor nc 111 igen .-;zépen, ha11cn1 csúnyúúl 
hazud, lutne1 11 ,tzért legink,íhh : inert 111ikor igazat 111011(\ i:--. 
többnyire csak c,,;1'1 1', rn,\·asz, e\,_ �d:iv;tl<í l,:lk<'k<'t és azok f'ertC'l
telrnes tetteit kényt('lcn e11dítc,1i: <le• azért olvni:;01n, n,c,rt do
loo·- <:s c1nhrrcs,ncretrt 1ncrít az e1nlicr hclöl<·. 

,-. 
, 

J�clcs kelle1n<'tcs lc,í,n_vocl igen jól van :�j,inl\·a 111ílunk. 
lliclcl cl, hog;:· Virgí11i,ínak krll olvkor tiílr ta11nlni k<'llc·n1r
t<'sségct. 

l)úll11�zy 111i11dég J,iilö11ii,., éiréi111111<'l szolgii.l n<'ked 1ni 11-
denel<he11, 1nivc·I felette tiszti'! <11' ;-;z< 'rct. <:R nc•n1 c·sak látja. 
1,on·y én is sz<'rctlck ,;� tisztrllck, hn.11en1 azt is, lioQ",. 11<'111 

.., . ...... 

aj,í.nlha�ja. n1agút joi>han 11<'·ke111, 111i11t 1nikor tégccl <'gy :1zo11
111c�rtékben, mint <'-11, n1ind tisztel, n1ind szeret. 

Í1ne leo·közclrhlii lev<'l<·111 l)öhrenteihez. 
,., 

,\. J3ocskay Tstv(t11 c\s ltrthl<'n (.i-,ílior fe_jedclin<'k aláírií
,;:1 ik le111úsolt'ts�í.t köszönön1. 

,

V a.le, deliciae n1ca< '. T r.i nekc111 g;y,tkra11, Int rá <'·rsz, és 
szcn1ed rngc<li. 

'l.'ekintetes úr, dr,íga, kedves bar.íton1 ; 

Örök hÍY<'d 
[)?°yJ.�Z. 

'!'ni.ín ilvl'orn1a levelet lch<'t11<' írnon1 a.zokiH)Z, kik<'t
. 

;-;zrnr-:\lil1:ílyo11 f'eljrg·vezp;ettiink. hogy 111i11k<'t .�l·gít�(·11,·k :1
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psychologico-litcraria biographiák ír,ís{tban, a,znz : a ne,·e
zctc:--ehb ,nagy:11· írók jelesebb n111nk{tik 1na.gcs111ertctésében. 

- ,,-\ n1agyar nyelven írott j0lcsebb n1unki'tk és szerző
jük rr1cgcs1nertctt;sc, nen1 csak cg')· nagy hézakot pótolna, ki 
literatúránkhan, hancn1 ennek épebb és frissebb növései ki
jclelését könnycbbítYén, ebbeli, n1incl kincseinket, n1ind hi�í
noss,ígainkat az egész 1nagyar közönség előtt fel is fedezné. 
Ilasznos lehetue n1ég azoknak is, kik 111agok űzik n{tlunk 
Yag-y a koinol yabb, vag·y a szép-tudo1ná11yokat, azokra 
n<'·zye pedig·, kik <'supán tanulói és kedvelői litcratúránknak, 
szükséges. Ila ne,nzcti kirníveJődésünk és csínosoclásunk 
gyarapo<hís,it terjedni akarjuk l,í.tni : azokat az csmereteket 
kell terjesztenünk, inelyck a n1ag·yar cl1nék kifcjtődéseit a 
lionni piíly:í.n bélyegczik; n1ind a jelen, 1nincl a jövendő kor 
Pii be kell vinni azon f,íradozó hazafiak dicső törekedéscit, kik 
a nen1zet lélekbeli :,aj.í�j,inak részszcrint szerzői, részszcrint 
n1Pg1írziíi, bclőliink nC'in csak nemzetet alkotni vao·y leo·ahíbb � ' 0 0 

ncinzetiségiinkct fenntartani, hancu1 ezen cl11yo1nattatott s 
lappang,·a terjedett és nevckcclett elalacsonyodá.:;át most n1ár 
<'l<'1·r11cbli<'n érzij hazára n1inön1i 11ő díszt is hozni iparkodtak. 

J•:zcn C'zc\ly elérésében pedig talán a szerint lenne szük
,.;1:gcs clj,írni : hogy az <' tekintetben szerzendő n1unka kiiz 
r<;::;z1·étclt gerjeszthc:;sen s tctcincs :;cgítség(.íl szolgálhasson 
a.z idő,·el készítendő mno·1·ar literatúra históriáiának · Ílo·)·

;:,., '.J , o� 

kcllcn<' .tcli;it írva l�nniC' ,,ut C't i11doeti intcllig-ant, et tloC'ti
intelligcr<' curcnt."

J\. ncyezctcsc'1b szerzéík f'<,:jtvén ki nevezetesebb írá�a
ikhan 1ni11d a n_,·clv, 111in<l ,t 11e1nzC'ti literatúra, 1nind pecliµ· 
:1 11c1nzC't IC'lk<\t: c•linell{ízhctetle11 ,·olna e kifcjtőcl6sck észrr
, étcl1·, de 111<\g ,tzt se1n kellene clincllíízni, a111i az írót vag·v 

' . 

ki,11yv1;t li1'•Jycgezi, a111i a :--zcrzíí {-let6b<'íl szí,·c• " rszr ncin 
111indc11napi szah;i,.;;ÍI <\s jár:ísát kijclrli, szc111ély0zi, n1cgkü
liinhiizteti: ,;,.; aini, a h;ír :tpr<Íbb, <le ré;::ztv<\tetőhh tcttecsk�k 
:, ,·c'·lctl!'n nyilatkoztatások kipattan,í.sai 11,íl fogva, ak,ír <·111-
heri, akiir t11<lon1á11yi, a.k,í.r hazaíit'ti tekintetbe� tanus;ígos. 

;-,en1 kellene annnkokáért az ilyetén 1nunkának vagy a 
lel kctl<'n <·so 11 t ,·;ízhoz, vagy valan1 cl y 1nu tató t(1 bl.í hoz, sc111
p<'diµ: Pllr11l,c11 ;1 ,-z1·11ti1·;ínv <'11C"k{IH·z 11::isonlítani, ha.ne1n in-

!J7 

kább középszerű rán1ába szoríttatottnak lennie, s oly ha
sonlatos és eleven rajzolatokat foglalni 111agitban, n1clyck a 
n1agoknak e tárgyban e$tneretckct szcrzeni a.karó olvasókat. 
szintúgy fitrads(tg és únalon1 , valan1int szen1 hctűnő hiános
ságok nélkül kielégíthessék. 

Voltaire a. XIV. Lajos kora íróinak betük sora szerint 
készített lajstro1na ne1n egyéb egy igen elinés n1utatótáblá
nál. Jörclens „N én1ct prosa.istá.k és költők lexikona" pedig, 
sok haszontalan apróságokkal is n1eg vagyo11 rakva, '1nelyc
ket ő olykor fárasztó nyúlóságga.l és tágass,iggal szc�:ct clii
beszélleni. 

Bod Péter lVIagyar Athen,í.sa tahin n1ítskép íródott 
volna a.kár1nelyik hajdani athcnaitól 1\ thcnában. Leginkiibb 
gyönyörködik az író az isteni tudon1ányt kcrc;:;ő szerzők <�s 
könyvek en1lítésébcn, és az egyébar,int többnyire nagyon 
id vességes és épületes 1nunkák nein ritkán 1nosolyokra ger
jesztő czímjeit különös gon<lclal hordja elő. 1\.. valóban ritk11

<!rden1ű Pitpay Sámuclünk, jövendő követőire bízta az iilta,l:1
felhordott jelesebb írók munkái vaJa111ivcl bővebb kikén1-
lelését. A n1a.gyar lyrát virágozta.tó Virágunk csak azon 
íróinkat cn1líti, kik római, vagy inkább görög, mértéken ver
scltenek. 

Azon gondolatra fakadtunk tehát Döbrentei baráto111-
1nal : hogy a nevezetesebb 1nag·ya,r írók élete i:; nevczetcscbl, 
rn11nkáik nagyjából arányzott n1cgvizsgálásának neki frküd
j Link; és 1nincl őket, n1ind pedig jelesebb ehnebeli szerzc1né
nyeiket , e1nberi, tudon1ányi és hazafiúi tekintetben honi 
n yclvünkön n1egismértessiik. 

Nc111 állítjuk 1ni, hogy a,z c1nlítctt n1,tgyar írókon kivííl 
1nég egészen puszta, nálunk ez a, mező. llorányi kczdc 111.ír (' 
pályába belépni; dc nc1u igen szólha,tott n1agyar lélekkel la
t: n nyelven a 111agyar írókról. A n1agyar szájú J>hotiusunk 
}Vlol nár, tágasabb, clc cgyszcrsn1 i ncl ha.tározatlana b b körre szo
rí tot.ta fáradozásait; azonban neki sen1 czélja n 1nagyn,r lite
ratúra és az abba,n t.ünclöklő cl,nék ki f'cjtődésc. S0m1názi'I 
kivonásrli közé csak helylycl-hclylycl s n1inte_gy elvétve 1111�1-

tatta ő e vagy an1a n1agyar n1unk[tt a kiszc1nelésrc és könyv
bíróságilt'n. Laclvocat f'or<lítcíjn. <!R J\lokrv Hzintúgy kc\·csct 

ncsqewllr cr::: Kn?.inrr.y. IJ 1. 7 
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ügyelnek honi nyclviinkön 1n('gszólrunló tudósainkra. lCa
zin('zy $ZOkott kecses rlőadA a n1ellett, Báróczyt és Daykát 
t's1nértette n1eg· velünk, <!H nen1 lehet t,tgadni, hog·y ki1nívelt 
tcstvérJt,lkü biograpliost nyertenek benne két jeles en1léke
zetií 1nag·yar lelk<'ink. Do,nhy 11e111 n1011dott eleget Csokonai
ról, s n1indan1cllett helylycl-hclylyel tö 1nöttebb, és mégis 
könn)·ebhrn folyó lehetett. volna clő�ulá:;a. - Az io·az:ín köl-. 0 

ten1ényes cln1éjü (J:.,okonaink árnyéka egy vala,nennyirc 
nehézkesség és gavalléross{ig nélkül rajzolni és f0steni tudó 
l)iogra,phosra 1n1ír régen v,irakozik. - J\z Erclc1lyi Muzcun1-
han, a 1'ud. (!yiíjtcn1ényhcn, és hol itt, hol n1ásutt egyebütt, 
külön-kiilön kezek, 1nintegy ell:lz<Írva, e1ncltcllck ugyan né-
1nely jclc,-rbb íróinknak c,nlékekct : dc, a1nint 1nondá.1n, ,nel
lcslegck vahinak ezen dicsőitések, <1s ki.ilön-ki.ilön czélyokra 
nézve készíttetvén, ha az ,íltalunk felvett nézőpont szerint 
segeclel1nííl szoig}1lhatnn,k is, a 1nagun kun.k kisza,bott a r,in ,v 
1ncgjárására azonb,tn 11c111 hí.t8zhatnak elcg·endőknck. 

' 
1': l'czzük a ,  fogyatkozásokat, akár a kútfejek tekinteté-

l>en, a kií.l' egy kezünk iigyébcn lévö tökéletC's n1agy,ir bi blio
theka hiánosságií.ban; akár végtére a 111,tgunk tehetségében. 
siít 1 11ég 111ag,í.ban az idóbcn is; c\s azért bátorkoclunk ;i T. 

' 

t ·rhoz lolya1noclni, 111egkérvén haráts,ígo:-an, hazánk literatú-
rája g·yrLra,poclltsa és terjedése nevében : hogy n1inket, a ja
vaslott tekintetek szerint, ,L ,;zándékozott n1unka kidolgozii
s(iban 1ncntéíl előbb se 0·íteni 1néltóztassék· úo·y pcdio· · hoo-)' 

0 ' 0 0 ' 0, 

elébb a 1naga cqetébííl a .  részvctctőhbcket velünk közölje, 
cznt,ín pedig, az ítélete szerint, élt és élő .előkelőbb íróinkrcíl 
s jelesebb 1nu1,káikrcíl n1indazokat kijegyczze, n1ülyck cs1nc-
1·etére jutottak. ,,,, a1nclyckct a köz �gyclen1rc 1néltóknak 
talála,nd. 

l(étség kiv(íl, nc1n fogj,t a 'r. TJr rofsz néven venni, hn 
ll7. eként ö szeg;yűlt rnatcriálékat a 111ao·unkéival co·)·be,·et-o 0 ,·én, a kiviílasztásban, elren<lelésbcn és ezélyunkra sziikségc,;
,·iz:-:giílatokban önnön nézéseinkct fogjuk követni.

Szerénységünkről bizonyos lehet a 1'. TJl'. Óva, kén,·
nélkiil, kín1éléssel és csak n1intcgy elhintve hortla11dj11k el{í
ítéleteinket, jól érezvén, hogy könnyebb a mustrltlgatás a te
rPint,,,,n,'I: hogy litrratt'iránk mostani ,ílhís,íban 1,arkantvúrn. 

' 

LE V J� LRZ ItS<) IC. !) !l 

1nég i11káhb,hogyse1n ostorra, szorúltunk,és hogy ott is,ahol 
,·csszőcskére lenne szükség, tanúcsosahb legyinteni, 1nint 
vesszőzni. A hozzánk az enyészet kebeléből :tltal <'·lő holta
kat azonban vala1nivel szoro:;abb r,Í,u1:u·,t f"og venni kelle
nünk; nen1 azért, mivel n1,í,r itt köztünk többé nena érzenck. 
hancn1 hogy a jó ízlés való 1nértékeit az élőkkel anu,íl jobha11

' · ·1 'l f" ' ' ' 11' 'l''t 'ercztcssu e; s enne ogva az esz ei, sz1v pa erozo< asa a, 1111-
veletlencbh hazafia,knál gy(ílölctcs:;égek nélkiil g?arapíthas
suk és terjeszthessük. ]\'fa.gunkb,i tért indúla,ttal, a fclebar{1ti 
szeretet és illendőség vezetékjci után fogjuk n1i11d,tzon(tlt:il 
O'Qnclolatainkat és érzctcinkct kilehellcni; őrízkcdvén a szél-o 

sőségektől és túlsitgoktól. J\ philosophiai és n.csthetikai lelket 
hívjuk majd segítségül, részrehajhis és előítéletek nélkül: 
111incl a kilencz .lYiúzsákat kiilön-kiilön, dc egy1n,íst szeret(í 
szép testvéreknek nézvén, s ne111 111 11 tatvún a I i teratúra <· 
vagy a111a nc111óhe,;, vagy a nc1nek ehcz vagy an1n. fajúhoz, 
nag·yobb vagy kisebb ragaszkod,íst. A hízclkcdést va,gy gú
nyolást egyenlőképen clkcri.ilendjiik. 1\.zon fogunk iparko<l
ni, hogy olyl<ori clmosolyotlásaink, 1ninclen ,·úgás, ;;zúrás <1:,

csipketlé:; nélkiil serkcdezéí ártatlan fakadáRaikkal, ne csak 
az olvasót, ha11e11 1 n1c1g 111ag(1t a szerziít i� csikhtntloztassák. 
sebet pedig soha se ejtsenek. �zintúgy ojni fogjuk n1ag·11nkat 
rt csupa rá.n1ut,,túsokt<>I (indications), 111iut a tcr.it'szkc(lő lep
pentyűségtől (\\' eitsc·h,vl'ifigkeit). 8e1n1nitéíl sen1 fognnk

l 1 
. 1 'l ' t '] ' 'túgy irtózni az e (íacl,ís )an. n11nt a 10111a y,>s8ag o , <'8 ::;cn11n1 · 

annyira kerülni, 1nint a czikornyúkal. Czélyunkat el,·étC'niík, 
hn. a nevezetesség·ek helyét tanus,Ig nélkLil valcí holn1i unal
n1as csípcsups,í.gokt{il clfogl,ilb1t,·,í11. hii'1 fon,í k,.:,Íp:okkal b,í
torkodnánk clőAllani. 

E szc1111nel tartott zsi11órn1értékek között fogna haladni 
igyekczetiink, ha segittetnc1nk. Ke111 kcvésbbr lenne haz{1nk 
n1ost:in éléí tudósai sajátja ez a ,nunka, n1int a n1iénk. Az ií 
ítélctjck egyi.itt véve l1a,t(Lroz1HÍ 1n<'g cléíttünk: kiket tartsunk 
jelesebb íróknak, és 1ncly ,nunkúkat, ,1 litcratt'tr,ít lcgbíp;a
sahb értelemben vévén, ncvezctcseknek. 

Bizocln.lmas ren1énvek közt n1crcn1 tehát törekcd\:scinket 
ajállani. n,r!Yckrr a 1'. l'rr i;z(ve,.: rc\,-zyétrl6t. sc'p:r<lrl,111\t <:,, 

7 < ·  
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p,í.rtlog:ís,it yonni öhajtv,tn, 1neg·kiilönböztctctt tisztelettel
• �zLill('t nélkül 111.-iradok n 'l'ckintet<'s lJrnnk
a l,izatos szolgája.

(}1·. D. J."

[Ttá11h·ds. A levél n1cgvolna., dc 1nár n1ost ncn1 esa.k
, az n kérdés, hogy helyben hagyja.-c a Tettes Ur, és n1it aknr

abból kihagyatni, vagy bele tétetni, vagy hol és hogy akn1jn
' v,Utoztntni, n1ert <:n részcn1r6l ezt egószcn a Tettes lTrrn hí-

zon1: hanc1n arr<'>l kell gon<lolkoznunk : hogy senkit n1cg ,1c
li,íntsunk, n1ikor né1nclyck önszerctetének hízelkcdünk. Tisz
telendő és Tiszteletes l(assai és Rcreksz{iszi urak, ezen két
f'clfuv,1lkodott hátra, tév6i az euphoniá11ak, az etymologi:ínak
pedig nag·_von pislogó és fiistölő,dc törcclékcny lá1npássai, fe
lette 1ncg·kescríttetnéne lr, h a. p. o. l(azinczynak és V crse
ghynck írn,ink czélnnkra nézve' levelet, nékiek: pedig ncn1:
így tiirténne töhh n1,isokkal is. Legjobb lenne tchiít a ,  közlött
levelet a Tettes lTr javításai 6s változtatásai után a 1'ud.
Ci-yiíjtcn1ényhen 1nint eg·y köz nicgkér<tst részünkről a 1na
gyar tutlósokhoz, kinyon1tattatni ; hozzá tévén: hog_',· fcle
lctjcikct, ahog? kinek tetszeni fogna, 1nentől clőbh vagy a
'J'ctt<'g lTrhoz vagy hozz,in1 utasítsák: vagy ncn1 hfínon1. ha
1·.supán rsak hozzá1n, hogr a po.-taköltsrgektől n1egkín1élőcl-

, jön a 'l'rttcs lfr. T(özlen6nk 111i azonnal egyn1ássa.l ezen fe-
lC'l<'tcket, inert gyak1·a.n tal,íltatn,1k Pest és I(assa közt biz
tos utazök, ,\s könnvíí volna aznhí.n n1a,o·nnk közt clvéo-ezni.� h b ki 1nclyik írcít fogn,í kidolgoziísr1 tiírgy,íúl venni? 1\1ikor <·
nicglrnnc. min<l<'gyikiink elc\hh egy-egy írót próhfi.1'11 vá
lasztana; r próha<lolgozásainkat szintúp;_v közlenők cgyn11ís
-,al, <;s 1nincle11 ííszint<'sc\Q·g<'I 1neo·tcnnők i·eo-yzctcinkC't n1in,le,, .:-'I , b az Pl6hor<lott <loli2:okra, 1nincl [1<'<lio· a.z <'lőa<lúsra nézve· {o·y�J � ' D, közö,; igyekezettel igazt'dY,Í.n, ,\,, kiclolg·o,:,ísaink a.t a plánu-
11H111kknl cgyhcvctvén, alkalinasint 1nagunkév,í tennők azon 
l<'lkC't,nH'ly últal e 11111nk,1, készítésében lelkcsíttct11i akartunk.

....... Si qui,l novisti rcetius is tis, 
Can,lidns iinperti. si non, his uter<' 1nccu111.

- -------

LEVELEZ ÉS()JC. lOL 

CCXXXVI. 

::izépbalon1, június 7-d. 1821.

'l'isztelt bn1·cíto11i .'

Zseni,n iilta.l fogja ,idni Co1ntes::,e Virginicnck az lgaz
S[i1nuel ::.zépcn nyo111tatott Zsebkönyvét, én pedig kérlek.
1néltóztassál bizonyossiÍ tenni a Con1te::;sct, hogy ,unit a
könyvbe írtan1, ne111 üres beszéd. Ila Zsenibcn van v,tLi1ni
ked vcltető, ,tzt ő ,nintl neked, ő nagys,igíina.k a 111élt. grófné
nak s Co1ntesse Virginicnck köszöni,::; fogja köszönni öreg
napjaiban is. Neki épen arra volt legnagyobl> szLiksége, ainit
há.z,idn(il tanult. N(dunk, kiket ,L falusi paraszt (ru::;ticu::.)
élet nagy részben pa,rasztokkú teve, 1nég n1ódunkban é::. egy
ré::,zint gontlolkozásunkb;,in is, azt soha sen1 tanulta volna n1eg.

Ez a Z::.cbkönyv ::.ok jó <la,rabokat foglal 111agában; én
a l(lauzál ki::; ro1nánkáj,í,t szerctc111 leginkább; czut[in :i P:q,
.J óz::.cf 'Tengeri U taziísút, a Po<l111a11 iczky é::, �zihígyi l<'crencz
könnyü, sin:,i, eleven ro1n{u1ját,, ::; fgaznak előhe::.zédecskéjét.
. \. Gara reze irtóztató; a l-J 11 11yadié ne111 ro::;�z: a �Iátyú:
képc jól van rézbe u1et::,zve. l�lpirúlta111, 111egpilla11tvá11 ncvc
n1ct ,1, tokaji hegy rajzola�j,t al.itt. �\ raka,n,tzi fclcn nc111 cgé
::;zen jó; a nu\.sik relével 111eg vagyok elégcd ve. � tudod-e Te,
édes baráton1, hogy ez a gyönyiirü hegy épen úgy l,ttszik ,t 'l'c
Szent-n!fihályodrúl i::;, dc 111cgfordítva, 1ni11t ha ezt a tükörből
néznéd? Ezáltal a hegy 11cke1u n1ég t'.rdcklőbh.

Itt a.z ,1, hír t;í,ma<la négy n,ip előtt, hogy Co11sil. Vay
,Józ::;ct' 1negholt. 1\1ég ,izt is he::,zéllék, hogy a kriptáh,i téte
tett ,ni11den po111pa nélkül,::; ,L fénye::; tc1neté::. ,ikkor fog tar
t,itni, n1időn vejei ::; lcáuy,ii cgyi.ivé gyiilckczli<'tnek. l)e teg·
nap be::,zéllé ncke1n l'ő-fi::;káli::; J)<>ku::, úr , hogy �zro�l

'.prókátor J\Ii,;kolczról 11úla volt, ::; a,:;� be::,7:éllé ', ho�y .L,.tza1:11? 1
ncvü or,·o::.,i l)e,;tről hozzá hozatvan, lepgyuladasabol fel
gyógyí totta, s 1núr fe11 nj ár, cgészsége::,e11 s vígan. Vi l'ei::.p,í,11
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J{agáJyi l::;tY,Í 11 11H·ghítogat,í, s Vay é>tet kiterjes2tctt karok
kal logadií : ,/1'1·, /rles lslvánoi11, liadrl ölel,jelek lll<'!J· C'.sak a

""í� 1:ilrí,q ./1,lü/ ,,,, l1trl11kozz se1n111it; 1111·1·1 {{Zt úgy 1ieni tncloni

111i11t Vl/11, 111i11t '/',. 01,111 turlod. - J-•'crnn1c qui pct, n'cst pas 
n1orte, 11101Hl,í l{ous,;cannak a2 a küvúr as::;zo11y, akinél szol
g,ílt, s bcf'ordt'll\',Íll a fal felé a li>vés 11t,í.11, 1n<'gl iala. II 01nrnc 
qui badinc, 11·l',-t pa,- 111ort, ezt 111011dhatni itt. , 

]�11 t'-_jjcl nappal pénzt t;::;in,ílok, dt t;::;ak ,í,l111ai111ba11.
<--luc111 , oret divu1n populu;; ruc 11ti,- in1peri rcbus? Dc ha 
pénzt <',-Ín,í.lhatok, ::; liozz,i fogl i,itok pl.inun1on1hoz, nern 1cs2 
ezekre a r,i 11k 1110::;t ugyan ne1n sokat ügyelő istcnec::;kékkcl 
(íg·y). I-Iordja cl őket a 111anó, hogy nálu11k nélkül sc1nmit 
11c1n tehetnek. l)t'dli.ízy úrnak 16 ftot kellene küldenen1, s 
kénytt:lcn Yagyok várakoztatni. 

t >rof'. l{<izy nála111 ,·olt e 11apokl J,U1. Sokat s2ólvún Vir
gíl felől, kcz<'. l>c ad,trn a IIeync Viro·íli

'énck első kötetét l1oo·vO • ' OJ 

valan1it kikl'reshcsscn. 'l'udakozta hol vcttc111, s n1oncl(tn1, 
hogy a 'l'iéd. :-,zcretn<'· 11H·gyc11ni h,t elad1í volna, pedig pénze 
n<:ki ::;in<;s, 1nint senkinek, az uzsor,í.sokat kivévén. 

·v,i ly i :-; a gyn<: 1negszól í ta, hogy kliszí t;;e1n az elő beszé
det az l li,ís,d1oz. Ji:11 az elc;he ezt óhajtan,í.111 tenni : 

. \ ll.\Z.\ 1{l•�l\1Ji�Y I�l lEI( 
. ' 

. \ lJ l{ J<: J .J ' �i . \ l{ e EL L ' E nl i L 
'l' l•:S'l'VEl� El\]\ l·:I( '

.\ Crl{()l,' Dl�ZS(>l•'li'Y ,JÓZS1�1'' ÉS (i-J-tÓ1'' t>Z'f1-�l{1\Y 
ELJ,:() � ()l�. \ l•'J .J. \ I I{� �\ lC, 

kiket atyjuk liölc::;cségc, a közüni:;égcs szok111; ellen, 
a giirüg nyelv tanul{ts,t ,Utal vezet 

' . , a ron1a1cra.

l(ézy be ·zélli, hogy u1,íjus :tO-dikán Józsa nála volt, s 
kl;rtc, cngcdn<\ hogy hallgatója lehessen a l[omér felett t·tr-
1ott lcc·zk{ken. l�n, t'1gyn1on<l, tegnap jelen valék a l)rof'. 1·-r
l<'c-zk(jén, s l.íttan1 hogy ott van n1it ta.nulno1n. Aiondja. I(é
zy, h�gy eli><'sz(:llé, 1nel_y sZÍ\'CS f'áj<lalo1n1nal hag·y,t oda gycr
n1<·kci<lct. • \z <'.11 gró/'0111, 1no1Hla Józsa, korántsc1n úgy ,íJ 1
ho!!y gyc·1·111ckc·111ek 11c·n1- 11e\·elhctésétőJ tarthatna: dc ha tl"V 

o. 

LU:VELb:ZJtSól(. 10:; 

volna. szegény, ,Lhogy 1nost egyike a, 111i gazda.gainknak, én 
azonnal vissza.1ncnnék, vagy últal vcnné111 ncve]é,-,öket. ::--- a

,;zÓ ,J Ózs,ít nagyon 1negkcd vcl teté l(ézyvcl. Volt Józsa. n[L

l�un is, itt 1nenvé11 kcres;1,tííl 1\itakr,�, 111itlőn oda liagy:'1 
l(assát; dc esak öt n1inutu 1nig inú la.La, s kerte11ilJ<:11, hol én 
öt co·ész héti<.- ll''Y dolo·oztatta111, s dolaozta111, hoirv ezen 0 0 0 0 � �-

egész l1osszú idő ,ilatt könyv sc1n vala kezc111hcn. 1\zolta 
újra. dolgoz,í.111 i;;rnét t>allustot, ;; 1nost végre 1;1:yk,:J,<'ll. 

:i\1ost a ()ieei-o Levelei teszik 1nindc11 örö111eitnet. 1\zok-' 
ban élek testestül lelkestül. l�lj szerencsésen, édes bar,Íto111. 
�cn1 s2ükség újaub jelét adni tiszteleten1nck, i1nríd,íson1nnk. 
<le azt én nen1 is éretted n1oodo1n, ha11c1n 1nagan1ért. 

- :.\Iint tetszett ,t niin.,len llns.szii::;ok 1iutokl'r1to1ja ! 11

szé1J ..-\lcxander r 

CCXXXVII. 

Széphalon1, jünius 11-d. 11'21.

Zseni oda hagyja. ICa.ss,ít. l(ért hogy u1aga1n 1nenjck

érte, s köszö11jc1n meg azt a sok kegyességet, 111clyl_vel er,ínta

'fc 1na.gacl, ő nag_ys,\,ga a n1élt. grófné s Co111tcs::;c \'irginie
' ' 

viseltetni 1néltóztattn,tok. Dc nekc1n azt az utat er::;zcnyc111

11en1 engedi tenni; 111i11den pénz nélkLil vagyok. Vedd tehát

annyin,1k, 1ni11t ha betegség: tartó2tatna . .Barúto111, hol ál

lunl�? J\. tanítv.ínyok az itlvezítiít f'clvertlk alv,Í.s,íból , 1ni

tlőn hajójok cl akara 1ncrűlni. 1\7,t <"sclckct1nc\111 én is :unit

,5k, lnL hasz11,'lt L\,tnán1. 
ltn ,dchy1nista nen1 vagyok, ::; oly lelkeket 11e111 hi::;zek,

akik ki1nutassúk a.z ér<:zek ereit <:s ,L lc(tsott kinc-:-;ekct. Dt'

ha pénzt kaph;itnék költsön, :unit c,-;ztcndő olta 1nin_dég_ ke

resek, t'tgy tuc.lná,n vi11ni tlolgai1n,1t, liogy 1nég 1110:;t i s k1 1·cr

o·ődhcssck 111indc11 baiai1nból, sőt 111cggaztlagotlha,::,;ak. (,:
b J 

nyáron tiszteletedre lc::;zck Sz.-.\Iih,1.lyon s <'l(hlbe tp,;zen1
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<:alculusainHLt. s 1'e lég·y bírAn1. Neke111  az volt 1ninden sze
rcnc!,étle11ségc111  elejétéíl fogva , hogy pénzt 11e111 kaptan1 
kölc-sön, s a nélklil hogy az c1nht:r vessen, ncn1 ,Lrathat. Az 
í1n.ídást érdcnilií gróf Vonclernuth11é Szilváson lf(ü6-bn11 
,neghal Iá, hog·y egy szőlőt akarnék venni �5U(J fton. J\lf aga izcnt, 
hogy ,itl. j\fég azon esztc11diíbcn visszak11p:'tn1 a pénzt, úgy 
hogy ,t szőlő ingycll 1nar,icla. lKll. egy n1ás szőlőt vetten,. 
lngyen 1narada az is 1nég azon esztendőben. S a felvett 
pénzt régen lcfizcttcn1. ' 

En 7 gyern1ck testvére s 7 gyern1ck atyj,t 111i11t élek e
nehéz :dőkbc11, képzelheted. 1\íinnp itt ehédcle a sógoro1n. J\. 
húga egyszer 1ncgszólítj,t : Lassc doch Gefühlc der N a.tur 
in tlcincn1 J lcrz<'n er\vcckcn. l(épzcld, n1it felclc : ,\'ir lcbcn 
nicht in1 :-5tancle dcr Katur, .;ondern in tlcn1 dcr Socialitii.t, 
und dieser crlauht, tlass \\'Ír prozessuiren. Elborzadta111 
,t iszóra. X o jó, n1onclán1, bar,í,to,n. Ilagy<l teh(Lt, hogy Sophie 
utáu <\n szóljak. ')'e bizo11yosa11  nen1 perlenél, ha. azt 
nc111 hinnéd, hog')' nyerni fogsz. 11,t :-izt hiszed, lega.Jábh ' 
11 c> tartózta.stl a pert. - En pedig declarálon1, fclcle, hogy
niindad(lig· vono1n, vaJaniíg 1neg nem kapo,n Ónoclot. - Dc 
tehát a fcles<-ged, én, <-s gycr1nekcink, kik unok,-íi az atyád-

, 
nak, okai vag·yunk, hoµ:y Te Onoclot 1ncg ncn1 kaptad? :Olit 
n111tat, az instit11tu1non1, judicú.tusoin, actió111 stabili.íltatása r. 
azt-e hogy igazad van? l,ne gróf Cstíky Antalné a te pesti 
pr<>k,itorodat, Buja,novicsot ,nagához hívatá : ie ,visscn, 
il'h bi n dic Sch,vestcr clcr 'l'örök, und dass ich sic herzlichst 
licbe. Sprcchen Sic altio fi:cy. Ge\vinnen dicSch,vcstcrn 1nci-
11es Sch 1vagerti lCáz1nér? - Bujanovic.s azt felelte hogy bi
zonyosan 1negnyerji.ik, csak fizessünk. l\'liért vonod hát a 
pert f (;ondolcl 1ncg, niennyivcl volt volna nekünk könnyebb 
a pénzt 1810. letenni, n1 időn osztoznunk kellett volna, n1int 
111osi, r' .,\T c,n v,idolod-e nutuaditt hoo·y testvéreidet sóo·ora i-e ' n · , o 
<lat, gycr1nck<'in1et szcnvedtetcd? - IIallgatott, hidegen 
1narad t. • 

l�n képzclhctctlenűl tizcgénycn élek, asztalo111 kevésbe 
kerül, rosdzúl iiltözön,, nen1 111egyek cn1berck közé, scnuni 
kö11yvet ne,n veszek, nH\g a posta örön1citől is csaknc111

' 1 · ' ' 
<·g;c·szcn 111cg O:,zta1n 1naga1n·Lt. Es 1négis ,idóssá.got csi-
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ná.lok , s az a lcgirtóztlttóbb, hogy gyer1nckcin1et ne1n 
ncvclhetcn1. 

Non ,ne nullius exercc11t 11u111ini;; irat·, 
.l\'fagna lui · con1111issa t

ezt kiáltan{un. l)e úgy úldjanak 111ug ,nintlun istu11ek; hugy 
én sen1n1i gonoszt ncn1 tcttcn1, s ne,n tehetek. i\.. sógoro111at 
oly compromissu1nra hívtan1, 1nclynek pracscse gróf Szt,íray 
.'..lbert, vagy az ő sógora, az i(jú b. Vécscy }VIiklós legyen, s 
neki két a.sscssora; és íg·y 3 - nckc,n csa,k egy. Ez ,nutatj,t 
tisztasitg·o1 r1a t. 

J clcntsd alázatos és h,íJás k<'·zcsókonHtt a n1élt. grófné
n,1 k, éis Conitesse Virginicnek 111ind azon kcg·yc:;;ségekért, a-
111clyeket cránta 111utatni 1néltóztattak. Neked, nc,nCti lelkű 
halandó, tiCn1n1it nen1 köszönök .• \ z haszontalan volna. 

�lit n1011tlasz a Zsebkönyvrc, és a Ilo111ér aj.ínhísúra r 
1t1J· boldoo·úl és bővsé,,·ek bí.ívséo·ébcn ! Xekctl csak c>z 

b ' r--, t", 

P"vrc van iszüksé1rccl. (""'., ü 

CCXXXVIII. 

örök tisztelí.íd 
/(r1zinczy 1-'erencz. 

l(a:;:;a, j úniu:; l2--d. 18:2 l. 

D·,.ágn kedvesc1n ! 

Csak igen röviden, inert indúl holnap Ziscni. J\. 111agyar 
Zticbkönyvct ki,nondhiit,ttl,tn örci1111nel és húl:íval ve,·t'.· ly:í
nyo1n. Sok gyönyörűséges van benne, dc n1intlcnné! elébb
való és érdeklőbb saj,í,t kezeddel tett aj,í,nlcísod. lr neked 
Virginia. Egy bctüt se1n igazította1n levelében. l{czc n1t11�
kiíj,íval is 111eg fogja cinlékczetiíl h.íl{tlni kegyességed, inc� r_f'

usókol ha n1cgengcdcd. 11e n, Lgy haj oly szegénynek lenn,, 
a111int vagyok; dc n1ég nagyobb hogy lcg-jobl> har,íti111 ise1H 
hiszik. Ila veled leszek, k iön tö111 egész szí vc,net. Ugyan 
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gonllolod-e hogy te annyit cpctlnél, ha én oly ::;zegény nen1 
, olnék? va<>')' hoo·,· Xao·)· .f-I01nérJ·a régen ne kcríílt volna ki 

0 o... 0 ._, 

111,ír prés alól? - ,Józsa derék és tiszta crkölcsü c1ubcr, <le 
sen1n1it ::;c-1n lát úg;_,, ainint, van; 11e111 e.,;iucri sc1n a vil(tg 1.lol
.,.ait, scn1 az en1bcrel,ct; itll'!.ten a !,!.'vakurló élctben,é::; n1ind ;t
V ..__-. .,..,,., 

JlH•lictt ne111 (;11 UOCS:Ítottalll cJ, hallClll Ő lllCllt cJ tő]e111; n1eg
j<>l'Cndőlé111 néki nk:1rato:<s,íga és nyersesége köl'ctke:1,éseiL. 
Szcrctné1n. ha valanicnnyi lc,·clcin1<:t 111utat11ú néked, pedig 
bizony 1tc1n rossz hclvheztctc'·sc vala 11.íla111, dc ;tz ,íJlhatato::;-. . 

,-.;Íg (':- a Jllegch\gcdé::; llClll tu)njdona. 'ran,:Í('S H soh:t 11\Cg 
lll'tn érenllő co'l'eshez haso11lítú - n1indé,,· tíihnén ké11zclő-

o o 

dé,..e, tehetségén. Xagyon ör1·c11dek, hugy Vay József n1cg-
ncn1 ltult; elég jel<:::; en1licrt vesztettünk cl rövid idő alatt. A 
'l'iJl<·d jnYaliott 111agyar I li:í,s előbeszédjc kcvélylyé tenne 
c110-e111 dc co·)·::-zcrsn1ind n1(;<n)irít<t1Ht 1nivel lehetetlen lenne 

r, ' .:, OJ: > 
.. 

há l:ít bizonyíta1H>111. ()szí vctése111 felét elverte a jég; de azért 
küldök az özveuvnck élct<:t, an1int ío·él' tcui. A te ;:;óo·orocl is 

u. b 0 

érzéke11yebb szí, ü lenne, ha több tehetséget és kevesebb 
' 

�_vcr1nckct adott Yolna néki az ég. l�n 111i11de11ütt pénzt kerc-
:sek. 1-Ia cl kell veszni, 1nind t:gy, va.la111ivcl töbli vagy kcve
,ehh adósság; ha pedig, a1nint hihető, előbb utóbb, nz idők
ll('k v:\ltozni kell, ki f'ognak tahín liújni gyer111ckci111. Józsa 
az ok:t hou:)' olvan sok:í van f'c]c:-;éo·c1n a v:Írosi>an. Nevelőt 

,,1 • r, 

,·.írunk f >cstr{íl. 
J3ajo111 va11 Z<:111plé1111el. 15. B,u·kóczy e11dékéről írt vcr

scin1 n1.ir két esztendő előtt készültek, a1nikor 1nég ue1n volt nz 
c'1nlék l'chíllítYa . .,\. versek alá iktatott jt:gyzék prózában ne1n 

' 

('n_véni. l 1:j nckc1n, kérlek, 1ninél elébb, Tok,tjnak Szent-1\Ii-
h.ílyra, l1og_v hol és 1niképcn úll az cu1lékr 1nárv[tnyból 
van-e:' elkészült-e 1nár c<,.észen, s 1nikor állították fel:' n1crt 

t" 

,:n n1ég tavaly t:1vaszkor ncn1 láttani, .tzolta pedig nen1 vol-
11111 (·jhcl�·licn. l )<'ntekcu indúlok Sz.-1\lihályra, sok bajon1 
van ti,-;ztjci1nn1cl, niind tolvajok, cun1 distinctione 111cnsurac. 

' . 

- l'ri széket f'ogok tartani. ()ly ua,gyok és oly közöns<'.·-
..:·e,;ck 1nintleniitt n bajok, ho,,.y \'ÍO'asztalhatJ'úk eo·yn1úst av O t,, 

a llyo1norgók. Ugyan hol al,.,zik a 111cgváltó? 1ni, ki és 1nikor 
fogja l'clébrc:sztcni '! })cdig felébrcszthetnék a szélvé:::z ordí
c,í-..ai és a hajóikkal 111erülé.ík jajgat:ísai. 

LEVELEZÉ '01(. 10; 

Ne1n láttan1 az orosz császárt'. Szi.irkület után érkl'zctt. 
és hajnal ba,saclta előtt 1ncnt cl. :-;zivcsen látlak Sz.l\lih,ílyon, 
ott 1núlatok vaQ:)' ll)'Olcz nap. 1\1<'·<>· 111i11déo· sántikálok co·y 

...,, ü � �. 

kevéssé. I�ába.111 erősít,�sére sin<·s idő1n. 5-dik júliusban n1c-

gi11t a \' écscy fa1nilia tart itt eoncur ·ust, a szatnHíri fiíi:sp,111 
cl61 i.ilé;:;e alatt,íe:y hát n1eo·int scmn1i sen1 foo· véo·ződni. �Iai'd 

v, e v O , 

1neglátod, ha együtt leszünk, 1niké11t van az, hogy én a szük-
ségnek szükségében élek, és sógoro1n �\ lbcrt szintúgy. }\íj 
az ncken1, 1nikor a külszín ut,ín J·Övök ítélet alá dc 1ne<n11a-, v 

g·yar,ízon1 neked a külszín okait. Vale. 

• 

Ejfél ut,ín egy órakor, sictségcs sict::;(\�gel 

C'OjJÍo 

' . 1ra111 

,,'f'estar11en/0111. i\1,ír 11(;111zetségc :,;írja 111cllett 11yug::;zik 
P. T,. Örön1c-vcsztctt érzcmény11ycl sza.ka.dok cl barátini- t>:,
a ty<Ítnfiaitól, kik o·y,ís:1,olni és 111co· fo,,.nak cn o·en1 siratni. 'e

�. � � ;-. 

hogy kcdvcsein1rc 11<'.:z,·e f;íjdal,uasalili;\, tt"g_vc1n clv(1hí on1a.t.
eg_yikétől se111 veszek külö11kiilü11 i>úcsút.

1\ tyá111 testvére fia l{,í.rol_ylla.k hagyn,í.111 szÍYt·::ien 1Iúgc', 
1Jaripá1nat; dc 111ivcl 111osta11i k0r11yiil1né11yei annak tnrtiísúl 
nékie niéo· 111co· 11cn1 e11<>·cdik (;}adhatJ·a ha kcd,·es sziilcin1 

� 0 t"l ' ' 

nem ellenzik. 'rováhbi cnil<:kt:zetííl 1>rdio- J)(•(',;{'tlő uvííríímct.
t"'I .-, ., 

öve1net és kardo1nal. hao·yo111 11éki. 
ö. 

S:í.ndornak ver<'í z::;ebcír:í111at. 
Szívct;Cll haµ:_y11ék Y:ila1nit 1ninde11 atyú111 l'é:széről val1'> 

rokonon1nak, ha tulajdon, neni pedig ősi lenne vag:·onon1. 
Szíl'es bnráts,1gon1 1.:1nlékczctéííl lelki bnr,tlo1n l-jházy 

La.czina,k .\ngli,iból ltozott lo,·aglú YCSszőcské1net. 
ICedvcs húgon1 l)r,1skúezy11é11ak t'.1tnz�íso1n lcír:ís:it.
Pa.tav ,Jóska szíves hariít.on111ak va,-; ll"akl:í11('Z01nat,. é,-; 

., ,/ 

egy sí potsk:í t. 
' ' ' 1 1 ,. ' .\. sz11·rc, ne az adonianyr,t nezzctc < larat1111, a i;z1vre 

n1cly titeket ol_y igaz,í.n. oly n1élycn érezve szeretett, 1ncly 
n1ost is n1cg van inJúlva, 1nitlőn ,l földicktől szag-µ::1�ja cl 
1nag-át, hoo·y az {>o·ick11ck f'ordúli'on. 

..... n :'."} , 
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Nag')' jóság·ú isten! ne szoros igazsAgoll (111ert ki áll
li;1t11a ,ncg színe<l előtt) h,u1c1n irgalnHLll szerint 1nérd rá1n 
íté!Ptctlct. Neked ajállou1 lclkcn1ct, ki előtt ne 1n sok,i,ra n1eg 
l'og·nak nyílni a titkok, 1nelvekre 1ninllenhatósáo·od által te-, . b 

rein tcte." 

DE SulCIDIO LA.DISLA.l PULSZKY Al) l\10ES'f0S. 

Sz. J\lihály, 11-a 1na_r 1821. 

i\lannoreo in 1u,1tris busto, llorcntc juvcnta, 
(iu,un pc1·i ture, ferox ! in tua tcla r11 is ! 

·rc,nponi populea, potiu$ cingenda, corona,
.\.ucle� crucleli dun1 violare ,nanu ! 

Excipicns clura,n ruituro corpore glan<lcn,, 
C'redis te forte,n, nounisi scd - 1niscr cs. 

.N'cscisti quas spcs, virtuti� sen1ina (1uanta, 
Pcrgebas uno dilacerarc globo. 

S,•d quia le pracs<ln� vexavit cura dolorqnc, 
Gautlia te fugiuut, ncc redit.ura putas, 

Et. !'uris, ct run1pis vitae 1nutabile clauslru1n. 
1Ianc ut trans 1norte111, prosperiora !'er,1s 

lnl'autc cxploras arcani aenig111ata n1u11di, 
Fatis tlecretu1n, CJUÍ peris antc die1n. 

<iuis furor est anin1a111 properato tradcre letho '? 
Non facis hcu vit.ae sat cito Ha1nn1a ca<lit'! 

J'urpureo placuit cur, per vi1n, sang11i11e, sparsu111 
}'unus, et, ad 111anes 11n1bra fugat.a suos ·t 

.\st in fa tis jam tibi :;i n1ors haee fuit ipsa ·1
'l'acdia si vitae te  rapuere tuae? 

Si tibi pondus, aer, si hnncn, nulla volupt.as. 
üc1·ultusque ani1ni, corpore 1norbus erat·f 

<211i� te 11011 pla11gat., superis 1nisera11llc viator ! 
(lui pius, a�t hic jan1 lassus, ad ast.ra vola�? 

Et quia non l'rcclis, cuni corpore cuncta perirc. 
( 'oclo ani1n11111 rcddis, tcrrea 111c111bra solo 't 

1-'elix cni suclo, 11u11qua,11 nox incubat atra, 
Scd vcna, salicns sangni11is un<la 1novet. 

Nún lrunc, dclusu1n, l'ol'lnac 1nclioris, a111ante1n, 
Perfida, vet cluro clulcis an1ica sinu, 

.\ut levis a1nbitio, loties s1ie turo-ida van·1 t'.) 1 • ,

Servaque paupertas anxietatc 11ecat, 
Rxspeetant fatum, laeti; nec fortibus unquan, 

Letheae, precibus, vique petu11tur aquae. 
Se1nper in externos depugnant fortiter bostcs, 

Quin vcrtant duras in sua fata ,nanus. 
1\. laütis, 1nocst.i. jn1n rliscite, vivcre fortes, 

Et jugulent vestra1n gaudia trist itian1. 
Atta,nen liuic cineri n1cn1ores inserihit,c vc1·s11s. 

A sera ut valeant posteritate legi : 

TT1111c genus et vi1·tus, fortunaque viv<>re jussit, 
Rt forrna, atque artes, ingeniu111quc fcrax. 

Scd c1uun1 1nortalis vita haec, viclert,tu1· a1nara, 
Nisibus acternis nec spatiosa sat.is, 

Et pins et. juvenis Lu1nulu1n G<>nitri<:is acl ipsu1n. 
lf111ura ('Ulll 1natrÍS lllÍScuit ipse Sll:1111.

CCXXXIX. 

Sz6phalo1n, j1íniu� 15-d. 1821. 

'l'isztelt, kerlv<'S br1rriton1 .1

109 

Corntcssc Virginienek levele nz én ,Ulítiísonint liizo-
� ' 

nyí�ja, s clné,nítja a 1'iédet. Gyön,vöriícn ,·an írva. ()l1ajton1 

1 '7 • h ' t <l " ' 1 ' 1 ' ,./ . 
·, 10µ:y /Jsen, aro1n esz cn o 1n11 va ,r 1asson 11gy. /,sc111nc· ,, 

' ' '
l 

. . ' ' l 
. 

1 nz en itc cten1 szerint, nincs inas crt eine, ir11nt az, 1og·y a

tcrn1észet i'óvá. szülte és hoo·y n1éo· ecldio· a rossz példák lel-
. ' b b b 

k<�t n1eo· nc1n szennyezték. �Iihelyt r:í, érek, cl{ívcszcn1, � az
0 

arith1netik,i,t és p;eogra.phi,ít mennyibe nen1 felejtette cl, 1ncg-

vizsgálon1. Azutií,n a poetá.kn t f'ogon1 "elc olvasni. kivo1uiso

kn,t dolo·oztatok vele, s a históriában leszek n1csterc. J\Ieglic-
:-, 

esülhctctlen szercncs�je az neki, hog_v ií tégedet, a 1nél t.
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gr(Íl'nét, rs kivált Con1tessc Virginiét láthatta; n1ert én úgy 
hiszcin, hog:· :t gyer1neket lcginká,hb veri fel csz1néletekrc 
;\ 111ag·oknál több talcnto1n1nal <lic::H'ke tlhetö :,; több kin1ÍYel
tcté:'\� kapott rnagok-korokhcliek péltl.íjn, s a1nit én a Zseb
könyvbe írta1n, valóságo;; érzésein volt, é� ne1n iircs szó. S a 
ly,\,nyon1 ezenfelül 11, 'l'e házn.dn�d szebb tónust tanult, s kör
,;Y<q;Link nag:-jaival isn1crkcclék n1eg. 1\1i \·olnck én, keclvei:: 
h:,rJtorn, ha <:n, aki gyer1nckcin1nek 1nincle11 boldogúl,í.sokat. 
kiniÍYelt.ctésck grá<lics,i,tól <1s né1nely jóknak tekintetektől 
\·,írhato1n, rzt a 'l'r kcgyrss0gr<lrt jót<1tel gyanánt ncn1

,·en11é1n f 
1Ia te gazdag volnál, úgy <1n nc1n szenvednék - azt 

írod. lla gyermektelen, ha nőtelen gazdag volnál, rnint gróf 
J)cs:-C\rffy }'erencz volt, úgy önn1agamtól csftpolná1n 1neg
rr,-zl\11\·cdet, inert ncn1 <-rzenéd híj,ít abban amit elvennék :
<l<' ha �azdag \·olnál is, férj levc\n {,;; atya, én aprós,ígoknál
<'"'Yeh�t tőled rl nen1 vennék, s egyedül arra kérn{-lck, hog:·

t", 

' ' • • 'l '] 1 1 l köl<'sön11cl 6cgítt,;.1\Icgn1ntatn1t111 <'n 1n1t c:;1na 11<' <,c.-a < ,ezc -
hctiH'·n1. ] Xll!i-h:1,11 111rgnyrrvc'n azt v(gr<', hogy az öcsém
nico·cnµ;c<lc\ az anyú1n11ak, hogy 11ekc1n lcgal.íhh lak6hclyet 
:ulj�n, 'rgr sziíli>t ·,tkarék \'enni {'�jhclyb<'n. Gr�ífVonde�noth-

c, �z1"l\·:1 ·tt to"rt<'·ncthől n1co·hallá, hog)' n11t akarnck, han ,  ... ,:,, o � , pénzen1 \·oln,L. J(épzeld a.z i1n,i,da,11<.ló lelk(í '.t;sz?ny n�n,c�sc
,r<\t: ,nitlí.ín róla 11c 111 is ál1n0<1ta1n, 1naga H,J,tnla a , kolesont. 
;feo·,·ettcn1 tclnít a szí5liit, s a, széílíí akkor e:;ztendííhen cgé
»zc;7 kilizct<'· 1nag,ít, c'n pedig a pénzt a legszentebb érzéssel
vi,;,;zafizet<'·1n. J({-t,;zcr kértc111 pénzt szüret előtt az én nagy
gazd,tgsúgú hút_yá1ntöl, [(azinczy Pc1tertéil, hogy borokat csi
n:í lha,:;t,;ttk; ,, 8oha scn1 a<lott, inert felesége ncn, engedte;
..; ío·y· ne1n i„ nyrrhrttr1n. - ltlctr<' vHIÓ cn1bernelc elég jóté-

o 

tc·l a kölrsii11.
JTa hozz,Í.(l 111rlict<'k Szcnt-1\1lih,ílyra rz id0n - pedig 

hizon\·Ot,;,lll n1egjrlrnck ott. - cl6llhe tcszc,n, 1nit akarok én 
inost.· \ cn1 t11don1, 11en1 tuclh:tto1n, tudni nc1n j„ a.karon,, 
inennYi nH\". rajta<! a trher. I)<' ne1n tulajdonítván n1agamnak 
,:;c1111n.ihc11 ;d„i5hlis<'·grt, sőt :1zt egyenesen neked tulajdonít
Y,Ín n1in1l ,;ziíjjal, 1nind szívvel, azt mondorn, hogy ha Szcnt
�lih,ílyo1n \'Ol11,1. nrn1 rrtt<'gnc\111 i::rrn nclc',:,;ságaidnt, sem cze-

' . 
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ket a bennünket el:;zcp:0nyít6, ;.: csak a ga.zclagokat gazdagít<'> 
gaz időket. };n 111ost jcíszúgot szeretnék \·:ísiírlani; pedig 
azt heszéllik, hogy a, jószitg 1nost h<' ne,n hozza a 1,rlc tett 
pénz kan1atját. Dc ezek felől 111ajd szóva.l. 

(rjhclybcn holnap ubi,n, júnins 17-kén fognak tartatni 
1nisék, predikáczi<',k a (}yiírnél l'lcsteknek c1nclt oszlop ,neg
szentelésér('. Végre' az tiikc\lctes<'n Plkészíílvc áll a patika 
<'lőtt, a forrás és a nagy tc1nplo1n közt. Az e1nlék egészen 
pataki porondkőhéil v,tn faragva„ i,: hetekben mázolták 1><· 
kőszínü olajos festékkel, hogy az cssc'í annál inkább ne ront
hassa a követ. A Lanclon fi·anC'zia 1n1111kií.jáhól vett igen 
gyönyörü ra:jzolást n1cgvetctték, s a helyett egy pyran,ist úllí
tottak, ,L 1nagn, oszlophíhára (pirclcstal), 1nely ha az c1nl<'·k 
tízez0r forintba, kcríílt i:i, úgy hasonlít a pyr,11nislioz, 1nint :1

schach tornya 11 kas,;ai te1nplon1rhoz. {)rv<·nclck, hogy a szcÍ n
dék valaha, teljesíttetett. l{e1né11yle111, 1ncgl,itod a.zt a h. i\la-
lonya.i innep<-n, 1ncly július l 7-kén fog tartatni. 

I)ulszkynak írt verseid n1incl 11cn1cs lclkcclct, 111i11<1 ékes 
nyelvedet, 1nind poetai talento111aidat hizonyítjúk. Sajnálo111, 
hogy nen1 is1ncrte111. J\ jó c1nbcr 1nindc\g vétkezik 1nikor 1na
o-,it 1neo-öli. lnkábh a rosszakra Iőttr \·0111,t golyóbisát n1int t, 0 

1nagára - ha tnd11ii1Jik ily kon1ol.\· t:--trg-y 111cllctt pajkosko<l-._ 

1101n szabad. 
I fogy az Ig,tz S[unuel 1/;schkönyvéhen nén1ely jót ta

l(Lltál, örvendenék, ha, abb,111 ,;r111111i ré:,;z<'n1 11en1 vol11,t iH. 
.\lig v�u·o,n a l(isf�1ludyl\t, hogy l.í.thass-a1n, 111elyik jol>h : :1

vetélkedés és a dicsőség szeretete jú portéka, ,1 jó lelkekben. 
Zseni heszélli, hogy híttn, S,í.n<lor csúszúrt,,; 111ost egé-z 

tcr1netébcn, inert vclc1n 11écshen lKl !í. lo,·on látta, 11e111 gya
loO'. 1Yiásoktól is liall�Lm 1nár, n1ilyen11ek lelték. Ez a nyo1110-
rt'�ággal tcl,cs 2fí esztendő Európának sok nagy f"qjedclrnc
kct acla. Sándor kötszer li\.tta 11écset, kétszer llii,rist; urunk 
P,\rist is, 1{ön1�1t és Nápolyt is, H CS({k fi, lritrfs is iskola, 1i:1t 
111ég a dolog 1Jif<'le! l\z a h:tron1 f'ej<'clrlc1n. akiknek képeik 
alá ezt lehct11e írni : 

()rbi 'luicte111, sc<·ulo pac:cm suo -

nem lehetett volna oly nagy amilyennel<: tapn;;zta.ljl1k, ha  
n1 inclég honn tilt \·olna. 

' 
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Sietve íroo1 levelemet, és nagy zavarban. Engedj 
' 

1neg ,·étkcinck. T�lj ::;zerenesésen , szeretetre , tiszteletre 
1nélt1S f"érjfi, s hidd hogy élcte1nnek aza:1, egyik nagy boldog
�iiga, hogy szeretsz. 

. 
Júni11s lb'-kcín. IIolnap "Gjhelyben nem a győri vité-

zeknek tnrtanak prcdil,ácziókat, hanem a n,.í.polyi g·yőzede-
lc1nért adnak luíhíkat. 1Jgy bcszéllé eztI(elcn1en próká,tor úr 
tegnap kést'.í cstvc, I(ázn1érból jíívén, hol a proportionáJis pro
ccssus cxecutióba vétetett. l(ázn1érra és levelednek I(áz1nért 
illető czikkelyére csak azt a jegyzést teszen1, hogy a nehéz 
i<l6 és a sok gyern1ek: ne1n 1nenti a sógoron1at. Az a farkasok 
1nor,ílja. ]�n a nehéz idő és a sok gyern1ekek ,nellett inkább 
loJJnék (a g,izdagoktól). A bibliából nen1 ezt kellene ,neg
t.tnnlni : Drnni111Ls hoc opiis habf't. S a n1eg· nein ro1nlott 
t·1nbcr n1eggondolná, l,1ogy a testvérének 111ég több g·yer-
111cke ,·nn 1nint neki. li":11 g·yőzni fogok a perben, s akkor ncn1 
tudon1 111int néz szc1nc1ubc s g·yer111ekcin1 sze1nébe. 

CCXL. 

Széph:don1, jiínius 21-d. 1821. 

'l'isztelt, kf'dve.� hr11'ríto111 .' 

Szent-1\fih:íl_,·ra utasított levelcn1et tegnap előtt, azaz 
kccldcn, 1naga1u tcvén1 fel a postára. 

zőgyéninek per::;on(diss(t lett neveztctésén nen1 ÖrYen
<lck a Yil.ig:gal, hanern a vihíg örYencl velen1. ,f obbnt, tisz
t:íhb:1t, alk:d1natosabhat Urunk a 1nagn képvisel6jévé nc111
nevezhetett. 

Zernplény rncgtagn,<lá a statuálandó katonákat. B:ir<'> 
Vc'·cf!c · P[d, 1\fatolay, Lónyai Púl beregi volt főnotárius, 
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Dókus, Rznlyéivszky, I(clen1en szólánnk, s a h,íro1n első igen 
lrossza11, ;1, többi rö,·iden. C\,ak T11lsíezky úr pcror:\la ,L kí
vá11ó pnrancsoh1t 1nellelt. ,\. consili:írius cg_v ho::;szú, igen 
szép buzüítá;;t t;1 rta, de az f!ikerctlen volt; noha a peror,ítión 
felül \"Ítatta cllc11veté:-.:ckkcl is. Szirn1av .( tl,1111 1ni11t 1ninlléo· 

. 
' 

� 

111,ís::;zor, lelkesen é:-.: éke::;cn tl·tlc fel a felir,Íf!t. 
'fegnap olvn:staték fel az c\11 rel,íti,í1n i:-i az archivun1 

:íllapotja criínt. ()tt ne1n volt alkal1natosság sok jót 111011dani. 
Olr naQ:y ,·ala a hideo·, ho,,.v nie<.-,íllván nz cso" ki kelle 

. '---' • 0 ........ " ' 

rncnnen1 :iz Lilésből a vc1·éífén_,·rc .. \.z 11tcz,in lévén, clinc11te1n 
rnegtckintcni a �y6ri ,·itt'·zek oszlop,ít, rncly félig 1nég be vnn 
kcrÍt\·c <lei-;zkJkk:11, úgy hoµ:y a fel(ílir:íst 11en1 hítltatá 1n. Dc 
a d<'szk:íkon hasa(l:í. ok \·agynak, és íµ:_,. l,íthattan1 n1i11dC'11t. -
Bizo11y, hnr,ito111, ne111 j <í dolog, l1a a t11do1n,inyos dologban, 
s olyan a n1ester:c1ég dolg·a is, sokan <·si11.ílnak Yalnn1it. 1\. py
ran1is í11kúhh ohcliscll::; 1ni11t pyra1nís, s jó hop:_Y az ínk,íbb: dc 
obclisru::;11ak törpe. 1\ piedcstál 1nagasnbb 1ní11t ille11,:k. �\ . 
patika utcz,íja felé ,illó túbl(u1 va11 a 're d<•,ík t 'l::;őbb f(•lir:í
:sod, s felette az obelis<.:111" oldal.ín a v,írnrco-v<' <·zín1rre. 1\ 

�-

tc1nplo1n felé való oldal,í.11 a 'l'e deák utolsóhb fclir.ísod .• \z 

-

_:-;t-c,. 
-�.----=:::., --

-

én els6bb feliilir:íso111 északra. 
néz, s az oszlopnak ez a leg:
tckíntctcschb fele. n1crt ,·a
laki a hosszú utcz:Ín a (jeíz
lerné h.íz.ír1íl j6. ezt h.ítja; 
ezen va11 az a1nin én kcz
clén1..\. patikával által-ell�11-
ben 111enéí utrz,ícsk,íra a1nelv 
t,íbla néz, az is nu1grar -50-, . 
rokkal va11 eltöltve. S 111í11d 
a h,iron1 inscriptio f<'ll'tt az 
obcliscus liáron1 oldalain is
n1étel\·e van az orsz:íg· <·zt-
111crc. Ily f'ornui n : (t. •1. :ít,,·,u>

.\z cgés:1, o;;zlop .1 ül 5 
híb (l hiivcl,·k és io·,· ti hii-

. ' t,, 

vclyk ltíj,i11 5 öl. ,\z c>heli-
scu::; 4 szeglt>tei alatt ugyan 

X 
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annyi sphaPra iíll. Ugyanaz (azaz sphacra) ,íll, dc n1iír ig·en 
okknl nagyobb, az obcliscus tetején is. Az öt spliacra be van 

aranyoz,·,1. t·gy a 4 czí1ncr, és a+ t,íbla is, 1nclyre a betűket 
metszették. A ht'tiík igen nag·yok. J\.z oszlopon nincs is sc1n111i, 
a1ni ig<'n nngyot ,nutasson, 1ni11t a betíík. Szeretné1n ledöj
tt)ni a7.t a bohó obcliscusktít, s helyébe egy gön1bölyű oszlop 
tl,1rabj,ít tenném, arra ozt.ín <'g·,v cgyfcjü sast tétctnék, ha 
' t t '] , , , ,.,, l ' l ugy C' 1<Zt'nc· e, a varn1cgyc cz1111crct, s sza.1a Jn a( na,n1 a ,ct-

tij,- kC'resztct, orsz,ígunk czí1ncrét. 
( 'anHelirt (1nagrarúl: liornyohísokknl). 
l�z hizu11yosa11 szC'hh ,·olt volna 1nint az a l<e111cncze

ti)rm,t obclistus. 
. \ ']'<' feliilirásícldal ezt tevék: 
I.,ihcro Rnroni ,\utonío Barkóczy dc Szala, Insurgentis 

\' obi I i,- Tu rnla<· J<�quc'stri,- Tnclyti ( .'ntt 118 ( ! .1 !) Zemplén in
t 1·c'piclo ('c•nt11 rio11i. 

.\ndreae l\[ajo1·, /-iteph. Bagi. I,atli,;lao Dornbi, l)ctro 
() láh, N bli "'Cll<'l'C' Ortis Strc•nu Í;; C'Ívibui:;, n1aQ·no cxrn11ilo i n-

n �� 

,·idendo fi1to glol'ia pc'rrnni annn sr1lutis 1809 18. Cal. Jul. 
prnclio rul .Jauri11u 11 1  c,lCí$Í,- llungaris felicibus, i1nn1ortalíb11s 
qnod in períc·ulo libc·l'tati:s pro libertate• liberi pcriisscnt. 

Ez a t,íhln ,t patik.1 <'lőtt c•lrncnö utcz,íra néz - tahín 
hogy aki itt cl1nrgycn, az <'lestek nevét leg·ink,íbb híthassa. 
li'elettC' az nhC'lisrus old,1 l,ín a Z('rnpl{ni (·zín1rr 1nrgitranyozva. 

.\. te1nplon1 fi,[{> ,íll(í J'(;sz bíbhiián - felül az orszáo-J " 

c·zí1nc·rc•: l)ctro l31 1dali,ízy, <1ui �\ntoniu1n Barkóczy vulncrn-
tun1 n1orit11run1 110:stibus <'l'Ípuit, langucntc1n fovit, n1oricnti 
lu1ni11n cht11sit. "i\[atliaco Gergelyi, ,Toscpho Balogh, San,. 
I,,ínczy, :.\Iicl1acli Do1nbi, 1\Iich. Varga ct Bcnjan1ini Cseh 
lionesto vulncri superstitib11:-.; 1nonumcmtun1 hoc grati Civc1< 
SS. ct 00. Cottns %c• 1npli11. po;:;ncrnnt 4i\.nno saluti"' 180�. 
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Egy szolgabíró ellened nagyon haragszik, hogy nyo1n-
t' b "k l ' ' ' · 1 l · ' 

tt <l E t 
· ' ta, as an o ct a cartyazas a ta 111egp1r1to a . i n Gtz a p1r1-

tást soha sen1 1,íttam, s tagndtan1; de azt n1ondják alatta vau 
a Gr. D. J. 

Vale. 

CCXLI. 

S1.éphalon1
1 

aug. 20,<I. 1821 . 

'J'isztelt, kedves ba1·dto11i l 

Eo·y va.lakit n1e(J·szólítottan1, csin{ilna nekcrn pénzt, inert 
e. e 

vaJan1i jószúgot akarok venni. Azt felelte, hogy két helyet 
tud ahol van, dc borsosan akarják adni. iía írta1n Yi:-;sza hog_,· 
illendő feltételek a la.tt mi u<l fel \'ehetném, inert t11do1n liog-y 
szükséged neked is Yan, s kérten1, hogy vagy adj,ík t11clto111ra 
kit sz6lítsnk 1neg, vagy n1utnssanak útat annak, hogy Y('len1

végezhessen. ICérlck, ne vedel \·ak1ncrőségnek lépésciuct, sííl 
111,tgyarAzd arra, hogy cr[1.nta<l örökö:s hoíhin111ak bízonys,íg,ít 
szcrctnén1 a,dni. 

1\'Icly hét vala a,z lJjhclybcn ! és 1uely különböző érzé
seket t{1rnaszta ! ;\z asszonyok n1ajd 1ncgpukkannak n1érgek
bcu, hogy a kormányzó egy,qyel se szúlr1 a b,ílbau, s azt be
széllik, hogy 1nidőn a, topolovkai eonsiL Szirmay L,íszlóné, 
111egpilla ntviÍ n hogy be lépe a b,í l p,1 lotájába, feléje repült, s 
köszöntötte, clfordi'tlt it co11sílíúriusnétól. l�g_y valaki ltnrag
szik, hogy Yége van urnlkoül1at,ís{u 1ak; (nc1n ,t két v. ispúllt 
értcn1). Niég szon1baton is tarta gyűlést, s 1nindcnnap sok 
jeleit adv(u1, hogy ,1 kor1n.í,ny c•rGi:; kezekben áll, dc a nélkül 
hogy ya]akit nyo1nott YOlna. A biíró Scunyci-liáz clirectorit 
.Nyo1n,-írka,y, kedves bar,íto1n, 111inckut,í,nna a;1, egész gyü'é,-t 
a gróf Csáky Imre bajai foglalák el, felkölt és ezt niondú,: 
Mélt. Ad1uinistrátor úr;, tck. nc111cs v{�rgyc, Gróf Csákynak 
nen1 bc11evolu1n se<1uestru1n kellett YOl11a, hancn1 crida; ::; 

8* 
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1ninek11tlinna a tek. ncn1('S v,írgye neki 1nost is sol«1t spcntli
roz. t'sztendőnként :3000 forintot rcndcl,·éll élcln1{,rc, én a b. 
:-;cnn_vci n1ass,íjn részéről, hov,Í a gr<'>f közel 100,000-rcl tar
tozik, én ezen Yégczésnek ellene 1nondok." - é) 11ao·ysáo·;1 

o. 0 

lltill(lcn nPht•ztclés nélkül fclelc , hog_v a crid}í.t 1ncgclőzte.
Jllt'rt az cr.ínt n1 ajd később elő fog fordúlni bizonyos írAs;
C}('·ébcr:Ínt Íllti, hogy czubí.11 gondosabban ,·,ílaszsza 111e<r 

' � 

:-:zn ,·ait 1nidi5n ,-zt'il. l�n k(;n,·tplcn vao·vok 1ne()',·:1 llani hoo·,· . v. � ' .:,. 

r:..ucl.ílo1n ('Zt a µ;yönyöríí tónust, rncl_v nyúgaln111t 1nég a fcd-
tléshcu st·tn ve:.-:zti cl. 

• \csthetikai tckintetekb<51 is öríílvt néze1n korn1á11,·
zónkat ebben a sz�kbcn. Soha sc1n elől 1ncg, két kezét soha, ·le 
n<•n1 ,·onja n papirosr<'il. l�ztk kicsiny égek. Dc hogy tanácsra 
nc1n :-:zorúl, azt nine:; se1�ki aki 1ncg llC vallja. 

�Lo1 1tlotta1n tal,í,n lTjl1clybc11 , 1nel_v örön11nel láttan1 azt 
aug. í\-k,ín az udv;1ron készíílt s;ítorban, hogy az Esztcrház_,· 
József cg<'-ssége ki,íltat,·,ín ki, nc-111 eg:·szcr, 11en1 li{1romszor. 
ha1H'n1 hatszor kiált;'u1ak viv;'1tot, s hosszúra nyöjtott 
ha11gz,Ís:-:al. l)C' azt nen1 fogod tudni hogy szo111baton ,,, e11k
hei111 , a k<'.-t ()l'c-zy s l•'cst<'tÍc-,; vissznjc'ívén Dcrcgnyőhől, ]';í,-

1,íc·zrc'd, \'agy-�[ih.íl .vb<ÍI <'-s l{,íkót·zrcíl, Orczy I.,iírincz vette 
a pc,harnt, " 111cgkéiszii11te a rcndcknC'k, hogy atyj,ít nc1n fe
l<'jll'ttt '•k. S ()r<'Z_\' azt a kis 1negszólít;Í.st ·ö,-zvc 1ncg öszvt·
za,·arva t<'tt(', rncl_v 11111latta, 1n<'ly 1nc\ly rrzésscl tette. l�ar,í-
10111, ennyi ,-ok közen1ber közt 111<-g is vngynak jcík, s a sz<;p 
lt'·lck <'·rzc;,c;t• az c111bcrekl)c11 ki 11c111 hal. 

.\láznlo:;an kt;rlck, jelentsd lic ahízato,; kézcsókon1at,; 
.. 

' 

h_:íl:í,- tisztclet1·n1c,l () nagys,ígának és ('urntcssc \'iro·inicnel,.
I' ' Z  ·1· 

" 

:.11 e•-; .,,-cn1 Hzonyo,;an lcszLink tiszteletedre, dc 1nost pénzt 
,;iirgetek, inert a felcsége111 \'ak onkclénck az öz,·ci1:vc ki\'Ct te 
l·',íy Rarnab,í� refrrcnd. úrtól a szcndrci liirtoko;: 8 azt ,·c
liink _rclo,szt,ja, ha a pt;11zt lctcszszük. - �lcgsíkatottZ:,;cni, cl-
hrszcllvcn hoo-y 1'éucd hítc>tt ·1 l)a'll>"ll J·'lf' 'l tt �- " ' " . ,, ogo( o a sz1 vc1n 
111ikor a grót"ot 1negpillantotta1n, úµ;yn1ond, s szrnieini kö-
11_\ üh(• lábadtak. Xc111 IIH'rtc1n 111cgsz<>lítani. Ila ncin ,.:z{><,·yc,1-
lt·tre111 ,·olna, lcborúlta1n vol11·1 l-'1l) ·1"1l10 1r· 

�
t
·· 

· ' ' ' Z. .lSZCII a <>TO i1('-
\ 

. 
I' l 

� 
',1 ·111 atra1n. - ';ZC, a Zseni sza,·ai. -:\fost Újhrl:vb< 'n nn'dat

lLZ nap olt a a J'ort<'pia 11 c, 111i,1 t t. 
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Szcrcncséi:; valél( n1egkapni a Sze1ncrc J\lbcrl boloncl
:;,ígát, s küldön1 azt, hogy nevess rajta 1nég egyszer. 

1\lar,Ldok örök, örök, örök tisztelettel 
nh\.za to:s szo lgútl 

J(((zinczy J·'r,1·cncz. 

('oniiti C'olloi·erlo infrcisc1·i1,tns . 

ln hoc rcru1n statu sig11ifi<.:ar1• tibi ncces.-itor. qnocl 
nonnulli boni patriac ('i,·es tl', ob i11fa111l111n paritc·r a<.: 11cfa11-
cl11n1 co11tcn1ptu1n illu111 tuu111, quate 11u,- Hegni<"olari f)eputa
tioni tC' \'i11cloL011ae cohoncstnrc yo]enti, 1Ia111a11i1·o �upcr
biae t11ae tY[)ho inflatns, a<liturn d(•neo·a,·cr:is au1·11 a<· 11aso 

• 4.":> 
� 

privare p:estiant. ( '0 11s11lo itaq11e tilii 11 1  quo o('yus fng,1 tilii 
consulc, si te integru111 c,.;sc vcli:;. :-,uhclut· te·- ('atilina, ali hi:
('iccro11ib11..; justo furori,- i11c·e11dio aestua11tili11,-. I,ilicra JJ:l

tria111 <:ontagioaC' eada,·cris tui, <.:uju:; i11tcri 1a cxliala11t opaca 
1ncpl1ytin1, p11tri, quod liiat, recludcns f1111t•ra husto, tctriorc111; 
qui i11dig1 1u1n re rcddidisti, ul ,·t•I ossa tua il' tc·1T;LC J >a1111onia1· 
sinu n1olliter ali<1u,1, 11clo c;ubcnt. 

Q11ac tau1c11 co 11silia n1ca plant· 111111 1..·u , ergu11t. ut poe
na1 11 u iiu,- plu:i <tu·1 .1n p 1triac pro.litoris in ,;ni dc1n�rit11111, 
alioru1n Yero salutar�· in exen1plu1n cffcctuando, te t11tun1 
reddan1 : Ycru111 C'O, ut 1nitis,-i111i i1 1gc11ii J >ri11<'ep,:; 11ost<'r, pru 
<.:uins f,uniliaequ<: ciusden1 incolun1itatc pracliliati (·ontcn1-
ptus patriac- Yindice::; 1nec11111 ad instar Curtii i11 qua111,·i" 
ahyssu1n S<' praceipitcs darc11t, hoc cxtraordinarii c11thusias1ni 
patriotic·i c»cctu ne <jllO pa<:tO oflc11 clatur; qui C'X f"uJ1C$ti;;
si1na prac,·iorun1 <.:onsilioru11 1  tuortun s<'quela uti11an1 ia1n 
nunc tandcni sinceritatcn1 illortun n1etiri s1"iret. 

1'olcs\"ac, 14. Xbris, l XÜ;).

Alúert1,s d<' Sze111ere, 
progcnic� clucis Iluba. 

•
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CCXLII. 

Szent Mihály, 1. Scpt. 1821. 

Sr.e1·c,tte11i Fe1·enczen1 ! 

()rvcndl'k szerencsés kinézéseidc 11, köszö11ö1n törclccdé
seiclct, dc én nc1n aclhatoin 1naga1n Caeciliusaink és 1\.lphiu
:;aink kezeikbe. Belé nc1n bocs,ítkozhatoin ha  haton felűl kér
nek sz,ízért: azért 111cgyek e napokban Pestre, hog·y tiltat
lan ka1natoknn szerezhessek, inert tehetős a.tyrín1fiairól azt 
1nondhaton1, :unit Ni,1011 az i(jú 111arCJ_uis Sevignéről: a1ne <le 
bouilli, fricassé dans la ncige. 

Jnvaslorn, őrizkedjc\l az uzsor:ísok horgaitól; tudon1, 
1ncnnyihc kc-riílt azokliól kivergödne1n. 

Ncrn n101Hlott 111cg n1in<lcnt iscni; én az egéRz vihtg 
l,íttárn 1ncgc,;ókoltn1 11, clfclc-jtkczvé,1 örörnc,nbcn hogy a.nnyi 
"zc-111 tan1\ja b,ítors,ígo1nnnk, é;; pirúló rózsák tc-rn1cttek ártat
lan e óko1n alatt is tiszta orc·z,ÍJ.,Ín. Viro·ini<' <'Z.:>r (',::ókokat 

;:-, 

kiild iseninek. ()lvastatl-e az írj pcrsonális székfogó beszéd-
)
. 
ét r l�z re1nck. J 12:en J

. 
ó bar,íto1n Szö<,·véni, nvon1on követett • - t""� .,, 

l•'iun1ében, azt 111ondtn róla, .i\Ictternich ,L cs,Í,szárnak: Szö-
gyéni ist rcin<':s Gold . .. \.z ingyen :rjánlott szálhtst cl ncn1 fo
gadta gróf Szc;l:hényiektől; aki így kezdi, csoport jó rc111é
nycket nyújt, és ritkrL iga;i;s,íggal biztH,t: rcdeant in aururn 
t<'mpora prisl:un1, inert n rnostani yagy rcze:s, ya,gy srír közt 
;:;zcreztctik. 

[t thonn lesz<'k i.sn1ét ti-clik körül. 
Xagy úrnak terrnctt 7\[alo11ya,r, una t·o1nis atqne scvcr11". 
:\Iikor l,ítnnk tégPd, én felest;ge1nn1el együtt, 8z. :i\Ii-

hrílyon '! .i\Iég 11en1 i" <',;n1t'rccl fiairnat; ha 11<'111 jő::;z, én viszen1 
hozzá<l iíkct. .:\[o::,t nc,·eléit is akarok nekik hozni Pestről. 
I(önnyií lesz annak az ítélet köztc·111 é,:: ,Józsa közt, aki ho;i;zlÍ 
írt lcvclein1ct o[,,a15andja. 

l\1lléro;i;atlan g_,·én1únt S;i;cn1t're 1\lberti.ink, sok erő van 
í•bhen a f'iílicn: ,unit a pátens ellen írt, rernck, ne:n kellene 

• 
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v:tltoztatni ide.tin, hane1n c.;sa.k köntösökön. �íe11nyi ITereulei, 
j.tr kopott és rongyos rulntban ! Sfit Ilercule::; orosz hí 11 héírben
bunkóval bódorgott s törte n1cg a szörnyeket.

\lalc. 1'udoni, 111ennyit és n1cn11yi11 fognak rúlacl l )cstcn 
tudakozódni; ,tzt 1non<lon1 rnajd nekik: J\Iusi::; a111icux tristi
tia1n et n1ctus trndit protcrvis, in ,nare (�retic.;11111 portarc 
ventis ; nincs sen1 r;Í, sen1 rc;í.11 1  11ézvt· aki : 

Vivat extenLo Proculciu� aevo 

N otus in f'r:iLres flnin1i pat.crni, 

Et qucn1 agal pcnn,i rnctuC'ntc solvi 

l�a,na, supcrslC'S. 

)Ii történik az Erdélyi Lc,·l:lckkel r 
Döbrcrrtcivel kiadott jelent<-scrnnck n1,ír a rr11clo111ánros 

(:i-yüjten1ény júniusi kötetében ki kellett vol11a jön11i. dc n11'-;..� 
nc,n olvasta 1n. 1\. ICülfijltli .J,ítc;k zín első kütctJ<'.·IH·11 ,;ok j<·
lcs dolgok tal.íltatnak. A papiros végezncrn JHlranc.;sol; tu
dod hoo·y· 1ninden lco·ki::;ebb ·1iaranesolat nélkül örükö" lrí"

' ::-, b 

bar,ítod vagyok. 
PiJJSZ. 

CCXLIII. 

Szépbalom, �cpt. 2D-d. l 821. 

Tisztelt barátom! 

Tegnap cstvc érkezén1 1ncg Eperjesről, " asztalornon 

lelén1 a o·róf' Teleki .J ózscf aJ'ó.ndék�1t, a J11talon1fP1Plelrkrt <t

0 

111rigyar nyelvről s az íj levelét; asztalo1uo11 a Sze1ncre 1),Í,] 
levelét is, 1nelybcn tudósít, hogy :N'cked, kcclve::; bnráto 1n, 
J{nlcsi1r v,L(·sorút a,da, hol ITorv,Í,t Istv,ín, l(i,:f'alnlly ]{,irol.,·, 
Ileln1eczy éti Thaisz együtt [iltck vclc·d, c;s ahol az <'.n llcl-
1nc·czy 1n előtte<[ a (;off

r<'clo f'ordít,ísát olvasg:1t,í. 1Ia neked 
valarnit irígyclhctnc:k, irígylc 11é111 ezt n, szercnctic'.det. I.,.í tii L 
kc<lYC/3 har1ÍJon1, s l,ítatt,il. .\tcptc· ipse viclchi1ur illi,; . .i\Icl,· 
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ú,i isn1éretckkcl g·a;,:clat!·ítátok l'gy1n,íst ! s azok 1nint c·suc 1 ril-
, 

j,ík 111ost azt, akit én esutlálok, én szeretek. Jrja :-:izc1ncrc, 
hon-,· 'l'c ha 1 1  !ra tt,íl és csak h ,1 ll!ratt.í 1, 1nidőn Ilorvát naz,· 

.:,. -.._� '- ....,., 

tüzzcl vítatta a 111aga ,íllít,ísait. Xe111 tudon1 n1i folyt be zéd-
bcn, dc• én 111intl a szerény hallgatót, 1ni11d a tiízeiic11 szólót 
nagyon szcretc1n. Olykor hallgatni kell, olykor nagy t(íz
zcl szólani. 

' 

)�n az nlatt, <:<les har,Íto111, kivíílréíl igen sokat ncn1 
igértí h,izadat tekintettc•n1 1ncg, s clcsud,ílkozta1n, annak pon1-
p,is grácl ics,i t, ízletes szob,i i t ,  és a po1np,is köny vten1plon1ol 
pilla11tv1ín 1ncg. }'crt'nc;,: c·s:ísz,ír képéhez tisztelettel j:.í.rúl
tarn; az szép birtokod. 1-\ 1(,íroly licrczcgét szen1ein1 igen 
nc1nszépnck tahílták. 1la l(ass,ín lakliatn1ín1 , sokat oda 
z.iratniÍ111 n1agan1, <-s ha l\c:J,ecl teher nc11, fckü1111e birtokai
clon, bibliothcc,íriusoddti 11e,·cztel11é111 111agan1, lia csak úgy,
is. 1ni11t Scarron n1ag,ít ur/i,ro·i l,ei,,_(jfJ/, hog_r e rettenete$
pénzctlc11ségbcn élni tuclj:1k. \'alól>1111, az 11t•_·z,íra fekvő szo
liúk gyönyörück. {) t'\agys,íg:ítól a gróf Bzt,irai Albert képét
lopná,n cl, tőled a l'orrcggio Iój,ít, ha tőlet<'k ,·,1la1nit lop
hntnék. l�gy szórni. iir,·cnll<·k, hogy e szép birtokaidat látha
t:iin, hogy azoknt a tieidnek tudhato1n.

:\1int j:ír:il J>e,.;trc dolgaidra 11éz,·c: Én igen szcrcne é
:-e11. J>rcikátoro1nnak egy oly <locun1cntu1not vitte1n, a1nely
nrk niegl.itá:::,Íra 111ind ií, n1incl llHÍsok, sőt 111aga a sógororn 
prókútora is, <'7.t ki,ílták : A ·1ier 111e<r van nyerve. A sóo·o-

"" . ;::, 

ro,n prókátora ncn1 l,ítta tnég az ÍréÍst, dc eltnentcn1 hozz,í, s 
<'ln1011clotta111 neki 1ni van az ír,ishan, s ín1hol szavai: "\'I' enn in 
der �<'l1rit't "·irkliclt clns stcht, so hat 1hr 'eh"·agcr dcn 
J>rozPss , t·rlor,·n. :\"cn1 képzcll1ctcd, édes bar,íto1n, mely vc
szcdelnH·kbl' ta,,;zíta <'nge1n a 1,ógoron1nak ez a fejcskedé1<e. 
1�z ,·ct(· az uzsor,í,-ok niarkli ha, s isten tudja n1int 1ncneked-

, 

hetc1n n1eg. Uto]1:,() lc,·clecl szerint abban te is vi.dál. ühajton1 
tch:ít. hogy 1ni111\I cléhh n,ílad lehessek, s tőled hallhassa1n, 
1nit tette�! te, va,,.v 1nit tcnnt',l tc. l)c méo· n1ost ne1n 1nehetek 

;--., C' 

hozz}id. inert siir,gctrí útaim vnnnak: soha scn1 leszek itthon. 
.\ kkor el,·iszcn1 levrlrin,et is, lio,,·y l.ísd. 

r,. 

Desse,,·ff\· l{crtalan és báró l\doc-say I•crtlin[1nd voltak . . 
azok, akiket }:pl'rjesen 1110:-t látta1n először. Grön\'ör(í két 

. . 

• 

' 

LEVELEZ1::söK. l�l 

enibcr. Ha Yclcd lc,:zck, " clfell'jtc11én1 11ekcd n1ondani, c111-
Jékcztess két szaYatnra, 1ncly l)alo<'sayt n1,·�kaczagtatá ! J)a
locsay engem egy szép idc,í"al gazdagíta. Ln1liul az: A ke
resztyén Yalhísnak n1in<lt'n egyéb ,·all.ísok felett az az első
sége van, hogy nieleggé teszi a szívet. s annak 11agy Sehibo
lctje ez a h,1ron1 szó: Fidcs, Spes. ('ltaritas. E h,í.roninak ér
tchnét kértcn1; azt felelte, l1ogy 11cn1 n1agyar{1ztatni, hancn1 
érzeni kell. - /{zent homály tcbát,�és sziv 1·rligiójrc. A :i\lélt. 
úr ideája előttem egészen új, 111oncl.ín1, t'.·s 1négis 1ncgvala 
bcnnen1. S ín1hol egy épc11 u1u11l<ában álló cpigra1n1no1n, n1e
lyct neki ezen .íllít,íson1 bizonyít(1sára cl is 1nondék. Az 
utolsó sor akkor ncn1 yala készen n1ég. 

A . szent látoi tanult, 11 szíl> csak hinni. Ne,nesb az,

S emberhez n1éltóbb
1 

s ah! vakon ülni nehéz 

Úgy de 1naga111 l'agyok olt: itt lépLcrnet istenek örzik,

S a baj hozzájok még közelebbre csatol. 

T,á.,s bízvást, sót, n,;·:;;; sz,1ll'1cd arra van ad,·a : dc hiJyj is. 
É� ha i11t ,7.Íl'ed szép rcligiójn, /,Pviil).

Az utólsó ,.;;,:{) a 1> ,1,loesa:vtól ,·ctt id1'a. Egyrberii11t, 
édes, édes liar,íto111, nz én vall,íso1n a Ilor,ÍC'zé: 1najd rcligio
::.us irreligioi<US. n1ajcl irrrligiosu,; rcligio;-;us \'agyok. :\{ind e· 
1nellett bizon_\·o,;sií tc:-zlck, hogy l>clőlc111 ,-0'1a S"lll l1·sz b.ír1> 
l )rónay G,ílior. aki C'I nc111 rc•ndrlt ol,·as;Í,.;ai 111iau 1•;.;(,·e . 
spectr111nokat Litott, reggel sc1nn1it sr1 11 l,itt, lll'lll n1ég azt is. 
an1it tagadni nc1n lthct. Az n baj, hog,r nc�1nt•l_,·ck 11ck az ir
rclig:iója a turpissin1a parte corporis ered .. \z c·nyé111 a ,.;zr111-
biíl, ,1, hít.isból, a 11ézésbtil. l)c aliol c·z ni<'gt(,·ed. a szí\' 
visszayczcti. Itt i:a té!.!;cd köYctlrk. J.:nd<-k<·zel l1ogy a gr<Íf 

< 

l(or11i nak írt <·pi;,toLíhan tiíll'cl Y!'tten1 <'gy ,·er:-li<· iiltöz-
tctett icle,ít. 

Js111crccl a prínuí� h'Yl'l�t l'igayhnz. Az i:- n 1/,t. ltr-
111é11.l) ,:s ,'-':.zert>IPl icle.íj,ít tanítja. ,\ 1>alocsay ide,íja i(•h:ít n11�cli 
idea lclict. Sic fiil1rt zun1 ldyllcnlchc 11. i< az bizonyo1-an .1a
vár:1 yan az !'ll1bcriség11ck. 

l
1
jhrízy Sa11n1nét és Szcrenesynét l:-ítta1u Yalal1a 111cgint. 

Boldoo· ()r.ík. i\Iiért nc1n lrhctck 111éÍr Szc11l-l\lil1cílyba11. hogy 
láthas:alak, hogy a 1nélt. grófnét, hogy az én ly:-ínyo1n hol-
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dogítój,ít s ta11ítój,ít, l1ogy fiaidat hítliassa1n. Ilozt,U-e czck
lll'k nevcliít r 

, 
1•:lj ,-zcrl'll('Séseu, tisztelt bar,íto111. Zseni e ókolja kezét 

a niélt. Grófnénak. s ('on1tcssc Virg·inict úgy tiszteli, azzal 
a szent érz<::,;sel tisztC'li, 1nint én téged'. 

l l og:_v a gazdag· Bern,íth .b'cren<·z h,íro111 lyúnyai közt 
,. <;ghez nirnt az oszt,íl_v, 11cn1 fogod n1ég· tudni. A li,íz ICan
<ló11éc:, noh,i 13.írc·zay }'rrcuc:znénck jutott, dc ez azt elcse-

' 1 ' II 1 · ' ' B · r�· <'. ,1r< 1csacrt. arcza.r Fercncz ,L 1naga isn1rretcs eln1é;-;-
"'.'!-':<'�'cl ott_ <'gy szót ejtc, 1ncl_ret nc1n fog <'ifclc,itcni a zc1np
l_<'ll! 1 pul>litu111. l G.000 f'rt er,Íut, nirlyckct I<ancl<Í az ipútól
f:lvett', dc lrrovottnak tartott bizonyos co1nputu által,
l\:111<10 nc1n tud.í 111ag:it cnpacit,íltatni. Eh-ta, 111ond,\ a 
<·anstir11s pajkoss,\g1'1 J�,Írczay :b'erc'nl·z, l1allottn111 én, 1ncl,·

, ' . , . 

szpp orat1ot 1no11d:íl te J[alonya_,·11.il, az emlék n1ellett; értc-
!l<;cl h.ít c'zt is, lia akarn,íd,dC' Heni akarod. - 1\íinteo·y 160 ezc-

1 . 0 

r<'( <ap a 1111ndr11 le.ín)', azt n1ondj:1k. - Jézusnak szavai sze-
rint könnyebb a te, <\nek a tő lyukf\n éiltaln1enni, n1int a gaz
dagnak a n1ennyor;-;z,íµ:ha. I<'élck, felek, hogy Bernáth 1''ercncz
Lí11gok közt c:g. Dc· azzal a, h,íron1 vő bizonyosan ne111 gondol.

('('.Xl,IV. 

S1.,•11 t- i\l i h,í I y. Ol'l. 1-,ö na pj .ín, I 8:! 1

f)1·rí_r;f'(, szíves 1'r11·citon1 .'

E�t V<'nrr0 <'t vi,111 fru::;tra est <lispellcrc curas, nan1 re
rl<·L1111. Sein (;ytlierP ugyan. SC'lll Bakhosz 110111 :;po-Ítctt !)es
te·,'� haj,ai,1n kis_zell{íztc·tés<;bc11, sok régi cs1nerősc�n ,; j(íaka
ronn latasa n1Jn<laz,iltal felf'rissitc\ valan1<"nnyirr hajdan olv 
l'll'V('Jl (!,.; te1·1)<'SZ.l<(•cJ" t ] ' ' i . ' ,' · · , o, n1<1s pec 1g 1nar e· a11ny1ra las�n (':i

I 

mag[1ba vonúlt lclkc1net. Azonban be kurta i1Lcjü volt ez a 
fel vergődés! is1nét. visszadűltc111 0·01Hl J"ain1 örvénvéhc, és 

\°') • .. 

n cin tu<l sc,n n1iképen <i rön1e-vesztctt atyai szíve 111 111 <, 1 t<Í bús-
lakodi'.tsi nak 1nély árjaiból kig:ízolni. Keni tudtan, nevelőre 
szert tenni. Már most fúrjl1úra lenne ,.;zük::;ége,11, 1nc:g a görijµ: 

nyelv tu<lásáról is len1ondanék benne, ha ,·olna aki csak 
messziről is I(oppyhoz hasonlftana. J\Iaga.111 ncn1 gy6zök l1a
nyatló koron1ban a. sok bajjnl és k:escrvvel j,író gaz<las,íggal 
ki.iszködni, és zavart lélekkel <·se11dcslelkíii-éo·re l1ou·van ok-

, ü �. 

tassa,n g-ycrn1ekci1nct r Erz{•s(•i,n és 0·011dolkolló tchc·t::;é"'ci111....... b ;:-, 

közt a har1no11ia felbo1nlott: tngeclni kezdenek inai n i a szLi-
net nélkül ostromló f,í.1'clal1nnk11ak,· n1in<lc11 kicRinrsc:o· érint . . h ,

bizgat, keserít. Ez a következése a bajok tartÓs,:,íg,ínak. J\_

szüntelen YÍv:í. közben véo·t-irc kifáradunk, elo-,·t•no·(ílünk az 
0 t,-. n 

' 

egyrnást sarkal{> évek is napról napra, halkkal, többet-többet 
esípllek cl a ,  lclkieröb{íl; 11c111 liog_v ken1énycllnék az érzé
keny szív h�trtyií.ja az úntal,tn csap:ísok és ki.'1zdC:sck alatt; 
sőt 1negrepetl utólj(1ra. flol hidegséggel, hol fellobban,ís ·al 
elegy, elébb ugyan cn1ber1ncgvctés, a zu tán pctlig ern bcrgyií
lölés kezd kopogtatni kcbeli_inkön, tcherr<\ \',ílik az élet, a 
hal:tl képe iszonyatos lenni 1ncgszíínik, a sze1nélyes halha,tat
lans(ig i<lc,íja, bizonytalans,í.ga, ,niatt, ke(·scit C'lvc•,;zti, az 
ereje-vesztett szív <Ss phantasia nem k{,pcs annak 1nt·µ:iilc·lésére 
felen1elkeclni, n1inden sóhajtás c:c,é]ja az érzékenytelcn nyú
galorn. Ez az én lclkcn1 ,Ulapotja. :;\lind azon nagy é..; szép 
gondolatok 111cllett, melyeket I -Ioráczban, Scnec,íhan, :;\lar
cus .0 \urclius és Epiktetusban olva;;tan1, haszontalanok. J\lás a
fej, ,nás a szív. Ncrn jó n1ikor an1az gyengébb, r()ssz 1nikor 
erősebb: kcttrjc har1noni,íj�d.)a11 ,íll a boldog::;,tg. Tlírta,n én 
ezt valal11i, és sok ideig. Ncn1 lclkiisn1éretc111, lia11r111 atyai 
,;zívcni fosztott 1neg attól. _'\._ n,ag,íny vala liajd,in 1ncncdé
kc1n ,.L körülte111 zsibong<> z:1jg,í ok ellen, ezt c'-nrklé111: 

J n d,·s 11 crzcns licilig stillc Bliun1e 

l\íu,,t <lu llichen aus dc, Lehen� ])rang. 

,vabrbeit fin<lest bloss in1 Bcich drr 'l'riiun1e. 

l,;nrl rlas Scbönc h]Uht 11111· i,n GPsang. 

J\lo.·t rettegek a 11Htg·,inytcíl, 
morú képét terjeszti eli5mbe. 

�zo-
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1 >t111zt llo·van ío-,;rtc•k I3uclú11. <11• 11en1 l)<;nzzcl lehet á1n 
b. t") 

a j1í nc,·c·ldt ,·,ís,írolni. _\.z, nehogy Úg)· is elég terhe:; aclós-
:-.ígai1nat szaporítsn1n. azon !titclczéíi111 11ck fog· n1c11ni, kik, 
,nikor ki akartan1 őkc·t fizetni, kértek tőkcpéuzcik 1ncg-t:1rt.í
,,ira. 1110,;t pedig zajo,;an ,·isszakivúnják azokat, vagy sz�tztól 
e,-ztcndónként 18-ra akarnak szorítani. :Oli Jcsz gycrn1ekci1n
hiíl. l ia tanult <;,_ értclnic<'- p111bert nc111 kapok 1nclléjck? ! Se
hol 5cn1 holdoµ:úl{·k, 111<;/.!' papjainknúl scin; 11cn1 ,nintlia fel-
1,;tclci,nct kcvcslctté1< ,·ol,ia. ha11cn1 111ivcl yagy nincsenek 
ti.ihlH; ne, e lök. , ag·y lin it1-a111ott, 1·,dan1cly ezen tö,·íses p:t-
1 _, ára alkalrnato:,; c•rnbcr rc•jti>zkö<lik. az. a jö,·cndő 11 _von1 szc
l"L'ncsétle11ségt;r<'. u1.ís 1nó<lo11 kcrc:;i cl<'í,ncnctclét. 1lost ki
ki e:-:1k 111<tg,ít nézi. 11c111 a jö1·c·1Hliit. 11c111 liazújút: a lcönny(í. 
:1 k11rta p.ílya a lcgr:íl.1sztottabl): rö,·id idő ,1h1tt kevés fií
rads.í�!"µ:nl akarunk sokat szerezni és 1·v11,.;égü11ket b,ítors[1g:ba 
ll'1111i. s\. kíY,Íns:íg ternH:;-;zetc:s, dc a n11íd képtelen. é:; az idők 
1 11 o:-1 ohas.ig,í ,·,d e 11 cnkczik. 

l•'elesége11111ck és lc,Í11yo1unak ltol111i szükséges fclcslcg
, alúkat <'.:,; apr<Ís.ígokat ve1·<:fc 1\lt•llképcclet olajjal festve 
l·ítta111 l{ults:ír11;\J. 1'�ng<•111 akart ,iltalir,\nyodln1, hogy néz
h<':-i:-ck :,;ziíntt·lc·n ktd1·('1'('llll"\'. ('lt('lll is ('(1'\" ('O't'tiZ Ór,íi,,· Du-;-,. r, n 

11.it l'e:<vtvnl'k - 111é4" kc;t ily i.ilé„t kív(1nt a YÚsznat éltető
• • 

1111i,·ész. (·;.,:t ,;z;Ín10,; t<>glalatoss,ígain1 tilt.ík, sz,Ín1osb hajain1

11aza hí,·tak 1·1Í f°l'lcsé!!·Cnt <rondJ.ait f'(,11·,íltani. és vío·asztalni.. .__, ;;::--, 0 

:\lég· a 1n11ze11111<1t i:; c:,ak f11t<íla0• teki11tlieté111 111co·. '\'issza-, � n 

_jii,·(•t c•g·y 111agyar fcliilíníst ;-;zcrzék a H1;1g_,·ar IJihliothck:íra. 
T(11lts,ír n11·g,·<·ndégclt eg_,· takaros ,·ac:<or,í,·a 1, 1nunda supc·l
ll'x. J lor1 ,Ít 1st 1·,i11. 'l'ltaii<z, [(isfaludy l{.irol_,·, l lcl1ncczy Ya-
1,ínak a 1·1·11d{·gek. Xen1 J'clejtk<·ztiink <'I rólad. Szívön1le
dcz,·(· c·1nh·g-c·tt<\k nagyapjokat a 111osta11i Jitc•rat1'1ra jele,; fiai 
- többen liibiíztak a k<:t (i'h·,íro:a;liól. részint a t,í,·ols,íg. ré
,zi 1t a t,í,·oll<;t 1niat r: ezek i� öriíltc•k Yol11a 1·cliink. II0r1·(1t
:-ok tudo1nú11yt hullatott a 111a;.i;_,·ar n_ycJ,·, történetek <;,_ tiir-
1 c'·11_1·ck históri,ijábcíl. Ilelinc< "zy 'l'assóból né1ncl_v f"ordítúsait
,n.-·rtékcs és Rtanzá.s rí111ekhe11 ol,·astn fel. .\z ö nrel\'c túl. 
1 i:-zi a n1erészsrgct nuistani ft;lénkségü 11kön; dc jó ha ,báto
rít. l(i tudja é1)en úo·1· n1c•o·nyírdclni o·alan1h 1

·a szárnyait, lioo·,·�. l:"'J • � • .. t>� 

111i<lön ez a l,ázo11 túl 1H·111 repülhet, az ablakig: fclsz{dlhaf<.son:, 
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ICisfal11dy k<'lle,netesc•11 ko111oly. szótlan: c·ltal.íl11,í1l ha 11en1 
t11tl11<Íd is. hogy dr.í111a f'ogantatik liels(·j<'i>c11. Hzt'p k;ircsú 
fiatal c1nbcr, lankadkod<Í kék sz<·n1c 111créí j<ís,ígot. ,;zÍl·cs:-;{•
p:<'t cjtcget. I!cln1ccz�·. orC'z,ijúra, Xagy �.índor kl1pszohrai-
11oz hasonlít. dc súgár, 1nint .\leibi.',(l. <:,- ,narkos 111int 'l'hc
seosz. l(in1onclhatatlan tűz szikr.izik sze111tiliííl. s ajkai kiiriíl a 
n lcgnyújasahh kcllcn1ck <·sintalankodnak. J•:zcr 11,cg c•z<·r 
r6zs:1kat kell neki tnhílni .\111or ö:;1·é11ycin - ann.í 1 szcbli. 
hog_v azokat tapodja, s hcvcit lia;.,:iíja dísz<-rc g·yííjti. Sok lelki 
erő van ebben az if] 11lia11 ; 1'<'1cn1akhósz ií, csnp,ín í\lcnturra 
vag_yon sziik:;(.gc költiíi clragndtatúsaiban, 11c1n p<·d,ínt :\le,1-
torra, ha11cn1 kihc -;\fin<'rYa hi'ijt. aki nctn ragadta ,·i,;sza a 

!,a.bokra ,illó szik la p,írk.\11y,ír1íl 11e1·cndékj<'.-t. dc nag_1·ol,I, 

ye,:;zecleln1l't csC'k{,Jyc•hhel ki akarv,í 11 kcriiltetni, 1n{·ly lcn

o·erhc tnszít,í a ,·{,sznc·k cre<itc il:jut, C:·s 11t,i11na sziikiitt a hul-
:-, 
l rin1 ok zajjai közzé. 'l'haisz egy n1egért , vi<lcí111 t<'kin t etíí, 
sz<:p, okos cn1bcr. ](,iltsúr hó-lepte f<'_jébcn sok kC'<"s1·s k<·ll1·

n1ctes,-;<;g c\t' YiLígosság tiindöklik. Ilorvát l<·gko1}1ol1·al,h

n1ind11 _v,\jok kiiziitt, kitet:::zik rajta az c\jtszak,íziís. 1 ·
g- _1· k<·-

1·cssiik é,; h·ljiik az <'·.i c-:<<'111\ci kiizött a sc,k t.1 1111 lt. :\µ:ot. .\

nn1 0-1· ar litcr,Ítorok, j(lhh,íra, kiilsc'i<·kre tH:z,·c· i,; tiZl'·p l':' tv-
;-i, ... 

• 

ki11tctcs ('111berck. 

()lykor a n(1dor fiiggiíkcrtjében ,;<,t.ílt,1111. 

Iloklfarlós törökök turbántja uralkod:i itt,C'n 
Tlol ,nost lclkr lehcg :\Látyásnak," sziízczC'r ,íldott 
lí;ml< ·kezctr<·, rnagynr ! 1nég biiszk(n visszatckinthl·L,z. 
l�gy roppant ,ncrrdck szikhín itl :íllo�

.' 
a11'.c'.·' , . .,,

Sok csc,nelék. �ok !"iík és rnég töbh 111,J:t v,rago 1, 
,\ 1nclcg és a hid<'g sark hajlatj.ínrl t•r,·<h·l:11. 
Xádor aty,ínk tig_relésc alatt tPSl\'ér<':<l.'11 éln<·k, 
S mint.ro-v ölclkczvén a ,zölö ho. 11i h·,·élh•I, 

:-, . 
l(cttözlctvc a víz szélC's tukrérc h•fntnak. 
Ío-y az l�ufr,ítcsz partján.íl. hnjdan a l'é11>'1•s 
1?rrii királynénak Bah.1·lonba11 kC'rtjci <·,ting1,•k. 
l láta,n után fl!jC'dl'ln1i hegyen sz1?1nlélt•n1 a h:í1n1ílt 
N'ádor k:tsLéll·át, ltonnan bele nézlt1•t a honh", 
És az eglink�t ,nég ti�ztábban ,zívja n1ag,íh:1 ; 

, . Lábo,n alatt a Dunát, Buda, Pest közt cscndl'>l'I\ i,,zu,, 
S a most 1nár r('n1C'gö törökök partjára rohanni. 
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Elég jók e7.en versek egy olyan szegény lelke-levert 
költ{itől n1int én n1ost vagyok . 

.t-\. j1 1talon1fclcletcket, a1nikor rá érek, olvasgato1n. Gróf 
'l'eleki értekezése a :1,vel,· bővítéséről talpra esett n1unka, va
laniint a tudo1n,i.ny és olvasotts,ig, szintúg·y az ideák fejtege
té:ic' tekintetibcn. I(ár hogy az ilyen philosophiai elme helylyel 
hclylyel ak,ír kedve7.ésből, akár szerfeletti félénkségből, a fA
sú I t c'•s feszes gran11na tikusok 11e111 n1indég okos és gyakran ízet-
1(•11 rcndszah,í.:;aikhoz nagyon szítni hítszatik. Mikor fogjuk 111i 
111,í r cgyszc r nyelvünket c•gész kiterjedésében 1negfogni? va
l:1111el y nych· ter111ész<·tét gcniosz,ítól n1egkülönböztetni tudni? 
111 ikor fogunk a né1nelykor bizonytalan, vagy lcgaLibb na

o·\·011 o·örön<r,·ös ctvn1ologi,-ík szort'.dtság(tból a kellőbb hang·-
r--" ;:,, �., . ...... "- ...... 

z:1t kcdYiért kivergődni b,í,torkodni? 
Tahin ol,·astad: lE_qynéhány fnt,5,jegyzetei111et llöszler

ll<'k feh·IC'tül a l lasznos l\lulat;;ágok 23-ik darabjában. Budán 
ir:ín1 ez<'k('t a pl·sti litc ·rútorok kérésére. [gcn sok foglaltatik 
abban az cg;·11ch:1ny i-orban azok sz:n11,Íra, kik figyele1n1ncl 
tudnak olvn,s11i. <�s val,lln<'l_v ,;7,{'r:,:{í110k rA 1nutabísait végig 
szokt,ík elérte11i. 

,. c'·.,.ezne1n kell : 
r, 

Creda, : non urgcn t ccrt.a1ni na di vi tiaru1n, 
Sít n1ihi quod nunc est etia1n 111inu8 - ut n1ihi YÍvan) 
<iuod sn pcr<'st aevi. 

Dc épen itt a bökkenő. Erre ncn1 tudok 1nenni jó gycr
n1ekein1. éi- ,1 sok vagy hicleg-kc1nén.'· vagy rossz en1be
rc·k 111iatt. 

X on tu corpus cras sinc pcclorl· ! 
l)cs YCrba ct voces, quibus hunc lcnire dolorem
Possis ct 1nagnam 1norboru1n tollere parte1n.
"l'u quoquc no�tra anima es, quale111 neque candi<liore1n
'l'crra tulit, ncquc cui n1c sit, devinctior alter.

::'lfaradjunk hát cgyü-vé kötv('. 

' 

Scn ealidus sanguis, scu rcrun1 i11sciti:.i. vexat 
Indo1nita ccrvicc feros, ubicunquc locoru1n 
\·ivin1us, in<ligni fnttcrnum rumpcrc focdus. 

]dy Joskcíd. 
l r  \-irginia i:< kedYcs 7-s<'nijének. 

LE V J� LEZ l�S()K.
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:rvr�ísokn,íl ;\talhíssal tésziik a k('.rc'.�t; c'·n ten,ílacl iir
vendve azon, hogy 'J.'c itt is bolclogítl1atsz. s kétszeresen i>r
vendve, m�rt terhed nélkiil bol<.logítlintsz. ,\. dolog ez: 

Egyik tagja a nyerni, s n1ásoknak vcszedcl1nckkel 
nyerni akaró zsidós�-ígnak, e naookban neke1n jelentést tCYC, 
hogy eg·y valakinek 260 darabból álló birkéi ,·agynak, s

• • 
contractusra aka1:ja eladni. () enge1n héjelentett a ny,íj a z-
szonya zsidaj,\n,íl, hogy a,nnak n1C'gvcvésére nck c -111 hihetőleg 
kedve1n lehetne, 1ninthogy t11dja, hogy gaztJa,3,Íg;on1at 111inden
ne1nií 1narh(d< ,\Ital akaron1 jcí karha hozni. J\. 111,ísik zsid<'1
enuck azt fl'lclt<', hogy ha g-rcíf Dess<'11·ff:v ,Józsc•f c'-rettc111 <'í-
11,\,la jót :tii, azaz, ha l\rctte1n kcz<'s l<'sz, úgy, igc·nis, ké,-z 
lc•sz vele111 alkuba bo('s,ítkoz11i .. \ grcíf' <'nnck a zsid 1 ínak úgy 
is a.dösa, Ös így (úgy hiszi az <'.11 zsid1ín1) a gr<Íf' c'.rc•ttC'1n <'Zt 
;1 kezességet a1111,íl liajla11cl(íbb IC'sz r·cJ,·,illalni. 

Err<' i-ziikség nincs, s '.re, tisztelt kedves bar,íto111, in
k:tbb isn1crsz engr1n, 111i11t hog�· f<'lt<'hc•,,fl, hog_1· ,:11 a 'fe t.er
heclclel k(v(u1jak holdogt'rlni. 

Az rn <Íhajt,ísom csak ,17., (\S ('i-ak az az egy, hog:r n1cg
tutlhas:sa1n ki ;1 hirkc\k asszonya. s így vele alk11ba. boC'sát
kozhass,im; 1nrrt rlinellőzv<\11 a két zsidót, Jegahíhb <'ZCr fo
rinttal juthatok olcscíbh,u1 a l>irkékhcz. J�z 111cís:::zor is sok 
pénz volt \·olna : 1110:<t irt<ÍztHtÓ. ()zt,í,n rcttenet<'S clolog az. 
1nic\űn eo·1· [11ÍI' f"ort(\Jvo;; ('111hC'I" hC'11 11iink<•t kc•cl,·c• SZC'l"illt e. . 

c·sapolgat. 
Nyo1nába11 levén a birkrknck annyiban, hogy t11dhato111 

hogy azokna,k eladások arra van bízva, akinek Te Yalan1i,·c•l 
tartozol, ií.ltala<l nyon1okba 1·czettethr.te1n a birkc\knck is, 
s ez neke1n elég. l(érlck, 1néltóztass;í] tudatni vclcn1, kinek 
hívják azt a zsidót, és hol lakik. Nagy gyanú1n Y:u1, hogy az 
a Ráez-Fejértón lakó gazdag zsidó, <le akinek ncvc'·t ncn1 
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tudün1. XaO'V o·,·anún1 ,·an arr,1 is, hogy a birkék :1 gróf
o. h, 

])p,-sc"·tt\· IstY,lnéi.
. \ '�:·.íj I i-� öregből, "iisz,·eséggcl :260 ll,1rabból ,tll, s

azt 111onclj,ík. hogy benne nch,íny darab :200 ftos kos vagyon.
Ila valahogy isn1crni tal.ílocl n gróf birkéit, n1éltóztas

,:il ,·elein n1ind azt tudatni, ,11nit a ve,·őnck tudni szi.ikség.
1:'11 h·l a n·róft"al ,·ao·)' crrófnéval alkuba <'rc:;zkeclné1n,; � ' 

0 b t' 

co·v 5íHl ftos intahul:ílt .1cti,·us c·ontractuson1at adná1n, és
e,. 

111,ísl.ís boro1nat, vag,r, hn. n grófnak s grófnénak úgy tet.szc-
111.;k ink,\hh, c:ontractust is n1aga1nról.

I(érl<'k rehiit, tisztelt kedves bar,\to111, tudnstl velcn,:
1. ki az a zsi1ló, és hol lakik, a kinek tartozol?
-2. ne111 ;1 testvércclnck vannak-e eladó birkéi? és hol

a 11_,·,íj :, ,; valt'>-c hogy drága kosok vannak a ny{1jban?
3. hol Yan a o-róf ,·,1o·y ;1 o·r1ífné? hol kellene vclck

o �. n 

alkuba ercszk1·<lnrn1?
1. ezen nrllves csztcndí> ne,n tette-e a nyájat beteggé?

},:: l'f!:_,·csséged, 1ncl yet én ki 11cn1 fcí rasztl,a tok, biz tii t,
1,oo·,· e kérésc1net nckl'n1 bal úl nc1n ,·eszed, sőt levclen1rc

"'. 

n1in<'I el1\lib, és ,ninél bővcbhcn felelni fogsz.
13,ír ,·cled lehetnék 111,Ír hoo·)' liallhat1uín1 111int J0 ,Írtál' t"> 

l >!',-trc, s eh:rtctl-c an1it óliajt,íl ! Dc engcn1 a sziirct e sze-
l'l'lll'Sétől c•l,·011. ·'" pénz szeretete 1ncglepett, l><ír későn. Dc a
n1!'<rtc;ré.-rc 1néo· hahíl1111k óráJ',íban is v,1n i<lő, azt mondják

(.) w � 

papjaink. 1:�Jj szeren(·,.:L;scn, kedves baráton1. ('sókold kezeit a
11H;lt. o-r(Ífnénak s aJ·,ínlJ. kc,rreihc. ('01ntes:sc \'irg-i11iet 1nclcir

:-,- ' o. '- .... '

,-zí,·,·cl ti,.:ztcle111. Z:scni nin('s itthon, ki.dö1nben tele töltené
ll·1ele1n iires l,1pj.ít. P<'.nzt! lli:nzt, bar,iton1'. Virtutc,n post
llllllllll():' '. 

örök hívc:cl
l(r1zi1iczy J,',,1·encz.

\lc"l1. f,1Í11vai t'ir hat h<\t alatt 3i8 111<\rföldct 11tazott a
. 

k1·r1•:,;k<·d <
0•:-:i 11t.1 k dolgában. (·jhclyben ,·,dék vele oetob. 1-1.

t'·,; l.í-k,:11. hol papokat szcntcltcte, 1nint főcurátor.
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CCXLVI. 

Octob 20-d. 1821. 

Tisztelt kedvPS ba1·átoni ! 

Tegnap késé5 cstve vcYéin octob. első napj�ín írt levele
det. r\.zt írod, hogy tcrl,cid clgycngítctték lelkedet, s ez a
szépen, ifjúi elevenséggel, sőt igen nagy gonddal írt levél
,ncgczáfolja az ,íllítást; lelked teljes erejében bírja 1nagát.
Örvendek lelked erejének, dc szánlak, hogy téged üldöz a
Szerencse, kinél érclc1nesebbet kcdvczéscirc sc1111ni tekintet
ben 11c1n kaphatott volna. Ila /l.'.,·crn1ekcid 11en1 voln(tnak,
nen1 fognrílak sz,ínni; n1ert te sok pénz nélki.il is ragyogná].
a sok pénz pedig nen1 egyébre valtí : cle minekutánna gyer
rnekcid ,·agynak, s üldöz a sors, valóban szánlak; i-, azért is
szánlak, inert 1negfosztva látod n1ag,i<lat azon szép szeren
csétől, bog? őket valaha azon sorsb,1n hagyhasd, n1nclybe11
te m,.1gad vagy, s őseid voltak. l\Iert az, a1nirc nekünk töre
kednünk kellene, akik atyák v,igyunk, ncn1 egyéb, 111int az,
hoo·)' o·)'Cr1nckcinkct leo·alább olv karban hag·yliassuk, cl111i-

e, � 0 . . . 

lycnbcn bennünket hagytak az atyák. Sokat kérdé,n én 1na-
ga1ntól, s sokat kérde1n 1nég ina is, n11nt fogok szán10Jni gycr-
1nekeimnek a sírban, hogy őket, a1nint félnc,n lehet, nagy
szegénységben ha.gyo1n bátra. Dc ők ezt fogják n,ondl,a tni :
Az atyánk raboskodott, s elvesztette életének azt a részét
,nelybcn vala1nit kezdeni lehetett YOl11a; ncn, elébb rnint 4j-ik
esztendejében hAza.sod hatott n1eg , okos választ,íssa 1 , s
gyönyörü váln.sztéÍssal, inert egy últala gycr1nckiscn szeretett
s tiszteletére s szeretetére n1éltó fc1jfi jó lccíny,ít vette cl, dc
szerencsétlenül, n1crt azt n1cg sen1 ,1ltnodhat,í. hog[. a;,; ii.,·
férjfi fiít rossz testvér s igazsJgtalan e1nhcr lchessc11. üt e:;z
tcndcig azután testYére hízott az ő vérén, n1cg 11cm c11g·c <l v1'.11
ez ,tz ő anyjának, ltogy neki annyit adhasson, hO,Q')' n1eg
incntve láthassa 1nagát az adóss,ígok csi11.\hís,itól. Azonb,1n
o·,·crinekei esztendőnként szaporodtak; a h:tború terhei, a
;;tpirospénz sc1nn1ivé tétele, az újabb papirospénz ahíbb szál-

Dessewffy rs Kazjnczy. 1JJ 9 
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l:ísa, ,.:ok ;,z<•rr11c,;1\tlC'11:;(•g, nc,·czcte,-e11 pin('zéj<\nek f'eltöret
tPtt:,.;<•. 1ni11drn lo\'ainak ,negtaknyo,.;od.ísa, , 1z egy1n,íst tíz
p,-zt1·1Hléí :datt 1nin<I,'·µ; kii,·rtrtt ros�z sziirrtrk. etc. etc. rueg
rontott,ík. l\fo11d,i,ík, hogy ő 1 1r111 Yala gazda, és hogy idejét
a köny,·r·si 1i;íhísr,1 vr,;ztPgcttC'. D0 ha a könvvir:is c\s köu,·y-. . . 
,.<;tC"I ellopta Í,.: ,. ilan1i id0j<\t <:" pl'nzét, n1i, neki g'yer1nekei,
kii„ziinh<'t.i iik. hogy ncn1 k:\ rty,ízott, nen1 íízte a c·zifi·cí t, sen1
·1sztahíhan, ,-c•n1 l'11li:ízkocl·ís,íhan, scn1 cseléd tartiísában: hog.'·
licdi!! �.1zcla i,.; volt. híti·uk onnan, hoo ·y n1időn irtatl iata na-' • . ü ' 

i1onk�11t k<:h,z<'r i,.; 111egl,ítog,1t,í a 1necczenz{íf'ökct, akik neki
irtottak: s 111 időn 1\fih,ílyit 111c1.r akar,i venni, öt co-ész liétio·• (' t:> 'j � 

1nincl<:g c·,deuhílgatott, s könyv sc1n volt kezébe. az 6
köny,·r,.;iri;íhísai leg,1láhli egy ki„ fi:nyt vetnek ránk gycr1ne
k<'irt•, 111ert ne,n igen ,nehctünk ol_v vár1ncgyébc, hol azt ne
k<\rcl_jc'·k téiliink, ha l.i'c'r('nc·zn<·l: vag·y11nk-e o·vcrn1ekei vaO',·'t':">.J ' �} 
111:Í:- ,·alakinc'k a ICazinczyak közzül. - Kézcl ,  haráton1, ez
az ,llnit <'11 1naga1nnak az ily vizsgáhitok alatt n1ondok. 

S 11<•111 nekcn1 f'oQ'J. {d,-0 köszönni va lal1a o·vcrn1ekein1 .. , b.. 
. ' 

hogy ők('t a ,.;Úgoron1 igazságtalans,igai ellen védtcn1, hogy
nekik azl 111c·g11;·ert('111 . a 111it nekik nagyatyjok hagya? _
Ilog-y clolt::;an1 l)(·nne<l azt a gondolatot, hogy panaszai111, l1n
11cn1 ignz,.:,ígt.ilanok i::;, lcgal,íhh 110 111 oly st'tlyosak, a1nilyek
nek heszéllc1n. Pngcdd, hogy cléíclbc terj0szthC'ssen1, 1nik tör
l<;ntrk a 'l'öriik h1í.z ly,ín31tao·J·aival. . .:,, 

H.0/'rrrnd,í rius p;r<Íf' Török ,T ózscf� a h. \\T éescv Zsuzsán na' . eg)·ctlcn g,vPr1110k0. lll<'t!'YC'\'C; ()noclot pro utrocp i<' sexu
X4.000 fthan. 

�<' 111 lio�,- l_\',Ínyainak el11yonuísokkal a fiait tegye �ze
l' t'IH';.c'.,;"c'. l1a 11en1 liog,Y hirtoki jn,;,Í,t erősebbé tegye, ()nodra
<·011sc11;;11,- r<'giu,.;i, hozat: azt \Tl .  I(iíroly olta a ly{tny,Í,o ·ra nrn1
'1 1 . ' ' , . .  t, 

:H az 11< var. 1'" ig_v a leanyok ()no<lh<íl RC1111nit 11('111 vesznek.
J�z Pll<·n 1H·1n l<•l1Pt;; 11i11<·s p,111aszok: az aquisitor arra 

hagyhatj:1 k<'r<'set<'.t, akir<· t<'tszik. l)c a rcfcr(•11<láriu.: 11102.·;'.k,�rvá
'.,1 

"7:ahad
,�
l

'.
1_i cí

.
no'.li t0rl11'tiíl. c•laclja a 1naga lyrínyág�t 

1s 1//t>(o pasztlio, .JO::lzagat (iX,()()() f'ton, t's ;izl a H,1 ,OOO fton
\\•tt 1Í11nrl,' fi·/u,r f„r,1v<Ís1irr1J'ordí,�jr1. J,�zt 111onclja, rnaga azl'iad(� a proto11otárius. Szentkir,il_yi iíltal cxpcdi,Ut perc.nnáli�1ú,,ic'il,:i11. 1nc•I, <'I t l l . llJOs llll\'C'lll H'I' )(•Jl f'r,µ:ok HZ ('jlCr_jcisi per-

•
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bcn előn1utatni. - !t réfcrendári us véletlen hal[d la 1 111<:g
hala, s ncn1 gondoskodhatott l«írl sz0nve<lett lcán)·n1ara<léki
nak indemnisátiója felől.

Ekkor a sok creditor az öz,·egyet és a háro1n gyer,nc
ket 1nefftá1n�1di· ,1, s a, h,íz rettenetes exc<.:útiókat szen ,·ed. l\Ii-

o . 

kor a lúczi ropprt nt csűr 1nellctt cl1négy, c1n)ékczzél hogy az
cxeq ucns protonotár. S zen tiv,i ny i Ferencz a l úczi birtokot
111ind„n r1llodiatú1·rí.vaf cxequúlta, clc a csíí1'f a Török háznak
,neo·hao·vta. llé1 az a.nu·)·,dok H lorcttói házat clviliettc'•k,

t, o. t, 

ezt 1nondta úo')' hiszen,, vio·yék cl ezt is oda, ahol a 'ri>riik
-4 ' o. �. 

l1áznak földjei va,nnak. Ily környűl.ílhisok közt az Özyegy <'.s
a két fiú lcgtan[1csosn.bbna k liitta ()nodot eladni, hog:· az
ily exccútiókat clkcrii I hesse, s bocs korra nr szoríttassék. I,a
josnn k CZCII e)a{liÍ,S :Íltal :115.Ű,)Ü ftja 1na.rada.

A lc�iny,'tgnak 1110g a s(1volyi, l iasonlóan /r,á11yt is i/Letií
jószágban lehetett volna valan1it ki1pni. Dc a vak ,József c\,.:
Lajos ezt az egész birtokot ,íltaiaclák. báró I -lennigernénck,
azn,z Rszther nevű testvéreknek oly for111:u1 , hogy ez
az Eszther a s,ívolyi, általok atyafi::;[1gosan aznz o]c:,;Ön.
80 ezerre becsíílt jósz,í.gnak egy har11u1cl.\t vegye tit ulo su<·-
ce sionis, n1áso<lik har1nad:ít titnlo <tuartalitii ex ()notl, n

lt fir,n,1dik har,nad,í,t titulo solvc11dorun1 32,00') tr11111, 1nclyrk
kcl ;iz ()oodot ,·evö rcferend,írius ,·olt a<l<'>s, s ezt azután
1nég 5000 fttal toldatt,í,k n1cg 1n,1gok11a k. A rcfcrcnd,íriu,;
csinálván az adóss,ígot, nyilv,Ín az a trher az ő aquisitu111;Ít
és 11ern ösi 1-)irtokAt illette. r,,: így S,í,·oly az(rt. nr,n szen
vedhet.

Ic lc járúl hogy .1 ózsef' és I,ajos tci;tvérek 1805 a fc
lecl i Vécscyekt61 11000 frtot vevének fel aucti1íképcn.

Lajo8 l(áz1nért 2x,OOO frton vrttc pro hacrcclibusutriui;
quc scxus univcr,.;is, s ,nrghag_vt .L iizvcgy<-nck s fiának. hogy
n1ihclyt őtct elte,netik. osztozzanak egyenlő részekben. 

,<\. sógoron1 11e1n engedte az o:;ztiílyt, n1ert, úgy1no11d,
l{ázni<�r surrogátun1a ()nodnak, s az ő atyj.1 nc1n disponúl
hatott a 111aga aquisit iclj,íval: n1rrt n('n10 c;;t aquisitor, done<·
11011 rcdintegravcrit.

() teh{,t IC:tzn1érban k<•r0,.;i ()nodot. Dc 1ní l(iíz111c\rba11

1 l (.) 1 ' tt l l tt l>'-ztl1 '.t <'i',l:-,;:,,nl,l)i'1lll(' ,(('l'l'S>'ii, az Jl()C 1111:1 (' Hl 11 :1:-, I! , ,  
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kiadott <1uartalitiun1ot, s Ónoclért lefizetett 37,000 frtnyi bir
tokot? 1'Iég c\rczhctőbb az igazsiígtalans,ig, ha szen1einket 
oda fordítjnk. hogy Ónod 1neg·vett, dc adóss,íggal vett, s ösi 
hirtok .íriín l'ett j6s:::iíg·, 111(']y n1ind addig n1ásénak képzel
tC'thrtik, 1níg teher nélkül van. 

.\1, l'gt'Rz dolog· az, hogy a 1ní grófi f'clsőségiink 11en1 
tuda 1ncgfi\rni tíz trlekbrn és tíz zsellérben, n1ert az oszt,ílY 
annyit adott Yolna; s bírni akartuk az egész I(ázn1ért, azaz 
:lO tl'lket s :30 zsrllért. 1níg Óno<lot n1cgkapjnk; addig a két 
lr.íny, s az rgyiknek 7 gycr1nekc élj<>n arnint tud. - Bo
esáss n1rg hogy ezen beszéllgetésck Altal elkínzottalak. De 
kinrk panaszolkodjunk, ha barátunknak nen1 lesz sza.hacl 
kiönteni keblébe, an1i bennünket ront? 

)lég eg·yet rö,·iden. - Ha a sógoron1 n1cgszólított 
, olna, rng:efljiik ofla neki részünket árendába. hogy ő kevesli

szegéu:·st;get 1nutatva jelenhessen 1ncg a. 1uaga rangjában, 
111( azt örö1nrst trvénk vala; első megszólítására 1810-ben 
l'l'tÍ iílliínk n1ind <1 11 , 1nincl D'EllcYaux, hogy bírja tehát áren
chíban. D<' l:it,·,ln hogy <'hhrn tcljcsíténk kedYét, továbh 
1nc•nt. " iirökö:-:r11 k(Yánta cladatni 1nagcinak. Ezt 110111 trYénk, 
s CSQk, t'kkor tnond,í, hogy ÖYé I{áz1nér. 

�, í�·.,· clmrríílvc volnék-e <'n adósságba 1nint vrtgyok, h:1
I\.az1nert 10 ci-zt. ol ta bírná111 � 

Edcs haráto1n, n1i11thogy én neked se1nn1it nem adhatok, 
engedd hogy l1·galábh taniíc-sot adjak, amire 1nindennek van 
:;zükségc. l{özölcl er,t a 1nélt. GrófnéYal is. Én ezen úton 
akaron1 kC'rrsni holdogúlcí on1at, s az adósságból kifcslést, s

a dolog 1ncnni fog:, rsak kezdhcssen1 . · 
T,egnagyobb rc1 11ényc a n1ezei gazdának 1nost a res pe

curn·i((. •' ezek közt a söi·e s a.J·11h. Xcked nagy határaid van
nak. Ila jó c·rnbrreifl ,·annak <' 1nellctt lehetetlen hoo-y 

. 
' o. 

ne nyerJ. 
[<lcúlis c·al<:ul11„ nélkiiJ kczdcn·

1 
· I 1 sem1n1t nen1 <' 1et,

c·:;ak ho�y az Hz i<ll'rílis calrnlut< 11c leo·vcn ol)'lln mint a Ja 
1... 

�- ' 

'011iai1H' t<·j:íros 1<0:Ínyk,íj iíé. 
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Vegyünk sz:o'Lz anyajuhot, s tegyük fel hogy minden 
jerke n1indég jerkét ellik, s egy sem döglik el. Í1nhol a caleulus: 

1822. tavaszszal lesi ö•·eg 
bárány 

100 
100 

200 

1823. tavaszszal lesz öreg 100 
tavalyi 100 
hál'ány 

1824. tavaszszal lesz öreg 

t,tvalyi 

bárány 

1825. ta vasztiZII I lesz orcg 

tavalyi 
idei 

1826. ta vaszsza.l lesz oreg 

tavalyi 

bárány 

1827. tavaszsl\lil les)\ orcg 

tavalyi 
bárán , .  

100 

300 

200 

100 
200 

500 

300 
200 

300 

800 

500 
::ioo 

500 

1300 
- ---

800 

500 

800 

2100 

Íme ha.t esztendő alatt 2100. Dc nem minden jerke clli ,.
nem mindenik ellik jerkét, nen1 n1inden bárány nevekedhrtik
fel; sokat elhord a dög is. Teh,ít felét vessük ki fatalitásokra.
s terryü k a calculust: 

o. 

került a nyáj 1000 ftba 
a 2100 fele legyen csak 10,000. 

.A.. gyapjú , a ganaj n1egér ugyanannyit, sőt többet ; 
úgy hogy conventio, só, ta.karrnrín_v, capitális. C-i esztendei in
tcrcs bőven meg van fizetve. 

De az ockono1n i.í ban lcginká bb kell a h 'r villicus, <'.·s az 
an1 i saginat equos - tudnillik oculus dornini.

Elveszett c1nber az, aki csak egy ne1nét tartja a 111ar-
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hának. 1(cll tehén is, s bivaly, s disznó, s kivált JcgcJc.in 
liíz6 tehenek é::- ökrök kellenek, és fia.tal tulkok .. \. n1éncs 
örön1ct ,id. pénzt 11c1n ád. �\. szcn1es gazda azt tekinti lcgin
k.íbb, niit szeret a, föld, és 1ni szereti a földet. Jia. pénzen1

volt \·olna, én ezt tenném. 
' te ne1n tartan,\1-e sok 1néheseket ? a1nik11ck csrik 

sze111 Jic:JJ. 

:\lcly igen óha,jtottan1 volna én csudált,ttva l�ttni azt a 
barátornat, akit én <:snclálok, az én barátiru által! és 111elv 
1o·cn iirvendck én ho•ry te ol)' io·,tz és oly i 0·en szél) ké t)ét 
� ' 0 0 0 

_, 

!'estéd 1Iclinc('zynck ! l\fcrt l(isfidudy I(árolyt nc1n láttan,, 
1'•:5 Így kr 1)e fc]tí] 11Crl1 SZÓihatok, noha hiszenl hoo·y ÍIT<tZ a

� ·  V V 

kép 1uelyet f'e tesz, s ól1ajton1 hogy igazn,1k találhassa1n, 111ert 
útet nagyon szeretc111. 

Valóban 8Zép versek, szép képekkel eltölt versek, a111clye
kct, a :\' á<lor ker�je /'elöl írál. Rc1nén y le1n újságink s zsebköny
vci n k közleni f'ogi',ík. Xen1 n1ondhatokeo·vebet 1nintil)1et azo11 �- 0, ' ' 

-

:-oraid fc•löl is, a111elyekct l{öszlcr felől nyo1ntattatál. 
B,ír téged az öreg s :szeretetre ig·en 1néltó .Dón,ít elta-

1,ilt \·olna '. Szcretné1n ha n1inden lépten új 1ncg új képedet 
l:íthHt11,i1n, " 1ninden jó e1nber szobájába11. lan1 nunc votis 
,1dsuc:s<·e vocnri. Te iii·i)k en1ber vagy, s akár a<l n1á;,;11a.k éle
tet a halál. akár neni, neked bizonyosan ,íd. 

l{ar;íton1, teljesítsd kérése1nct; írd n1cg, hol la.kik az a 
z,;idcí' "ki le;hct akinek birk,íi \'agynak? s ha ezt is tudod, 
<'g<;:-:-<;ge,;ck-e a hirk,ík, s igaz.ín iOO ftosok-e a kosok. 
t ·gy 11<•n1 ,;okúra �zcnt-l\lihálvt hít:;z. Con1tcsse \Tjro·inic f'o
g'.ulja _cl a :Z:;eni atyja kézcsókjút :- idvczletét, 1nintl10:y Zseni
111n<::- itthon s 11<'1n felelhet. 

.\zt f'elcjtén1 elinondani an1i legfontosabb, s pirúlnék ha 
:-;zíve1n ejté vala a hibát. 

LEV ELEZl��() lC. 

Barú,to1n, nc1n neked való a fin,itl tanítása .. \rr,t nincs 
időd, sok leveleket írsz, sok,lt olvasol. lt,1 Zsenit n1aga1n ta
nít. .. í .111 egy itlcig, s n1ent ,t dolog; 1no:;t ne1n taníthaton1. V•:
re:;rc írtan1 szen1cn1et e holnapban is n7. areliív1 1n1b,in. 

Tanic:;0111 az volna., hogy viílaszsz egy jó <·1nbert l)ata
kon, n1inthogy l:>estcn nc 1n tnJ,Uúl, s ne akadj fel rajta, ha 
111ódja olyan i · 1nint a ICézyé, (;Sak szíve s tudoniúnya legye11

oly,tn. l)atakon sok jó görögöt s jó hun1anistát tal.ílhat:;7.. 
IC:-ír volna gycrn1ekidnck elakadni. Ugynn 1ni lenne ezekből 
a gyönyörű sarjaclzatokLól, lia, U11g\·,ír-Xé1neti visszajöhetne 
hozzcijok a sírból ? Józsa e napokban itt volt, dc én nen1 lút
tan1. "Nagyon szereti gycrrnekciclct, dc 1n:1g,ít b(111tatni to,·,ílib 
(úgy 1nond.í) nen1 cngcdltettc . .i\ícutsen 1neg cngen1 isten 
att\íl az i:;tcntelenségtűl, l1og_,· én téged k,írhozta::lsalak. 
nir•rt .Jrízsa JJanaszkorlik : dc te, 1nint 111inden lelkes tn1bcr. 
akinek forr a, ne 1n-t,1konv vér ereiben, te aki oly solec1t sz.(' 11-

, . 

vcdtél, irrit.íbilis lehetsz; :; a nevelő ,;en1 ang_val liog,r ne 
vét:;en :; io·enis hoo-y co·)' ,1tya 11e1n hall,,.athat 111indég. 1<:lle;-

' 0 ' 0 0 0 v 

nen1 is volt az a. panasz, n1időn a, 1nagút elú.nni 1nélt1ízfr1/oll 
l lcrr l lohncister ,t 1nao·a cluz111adtsúo-ában crycr1n('kei111ct 

b O �. 

111u:;tr,í.ln·atta. 1nindcn ok nélkül, hoo-y én 1ncatií111adtan1 a n,·111 � �. �· 

c:;e[éd cn1bcrt. Dc azt a Jlr Ilof' 1neister c:-ak ne111 kÍ\'Ú 1 1lt,1t.ia, 
110!),'y az atya 

�. . 

clhallga:;:;a. 
11 ufn1eister. 

ak,ír az ií duz111adts,íg·,ít, ,1kár az {j lll'll1-tud,ís,·1t 
l)edig az atya nélta tud a1111yit 1ni11l ,1 I1err

('{' X 1, \' 11. 

::;,,,_ 1'lihálr, nove111b. 4-d. 1821.

]�11 az caész ['üld kl·r<·kségén tsak két zsid,í zsid1ínak 
�, . 

t,artozo1n, és pedig ,-okkal sokkal többel, 111i· t ,unit 11ek<'ll'. 
kölc:-;i.in adtak; a,2 egyik a rozg;onyi, az ifJÚ 1{1',th i\l.ítyú:-, aki 
111,ír .lbrah(1111 kebcléhc clköltiizött, ;i 11uísik pedig llcich, aki 
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Sebesen lakik Eperjes n1ellett, és a szakálosok közt a legsza
kála tlanabb és legczégérescbb ga.zcinber. Róth özvegye 
J(as rín múlat, és nincs, í1gy tetszik, 1nezei gazdasága; Reich 
kcrcskc<lő, spccu l,í ns, p(tlinka és rozól is főzető és égető, s ga
vallérokat nvi'izc'i -- nen1 tudok se1nn1it birkéiről. . 

()e ém, tudon1, vett ,Tankovicstól Rndványban vala.1ni 
600 egyneh.íny jobb fajt,íjú birkéket; de mind eldöglöttek 
n1éll' tav;1lv Ó-lj'ei·értón. Nékc1n cléo· n1ao·var J·uhairn vannak; ::, . , 0 OJ 

an1i ez icl(\n cla<lni való vala bclőlek, 1n(tr cladódott; külö1n-
ben sen1 javasolná111 a vevést tőle1n, mivel én, ki a juhokat 
n1é0' n1indéo· sza11orito1n. csak a fogatlanokat és véneket és a 

0 0 · � 

legelőn felh[zla.lt üri.ikct vágóra szoktarn eladni a mészáro-
soknak. Olyanoktól kell juhokat alkudni, kik a.zért adnak cl 
helőlek, mert 1neghatározták a tartathata.lldók számát, kö
vetkezendőképen ncn1 adnak el n1erő kivetendőt. 

l\. magya.r juhokkal nen1 volt haszon ez idén; aki ta
valy 17- l X ftjával vette párját, ez idén szerencsésnek tart
hatta 1nagát, ha a közelebb múlt debreczeni vásáron 6- 7 
fton ela<lh,1tta. l{inck pénze van, 1nost vegyen akár szarvas 
1narh:ít, akár j11hokat, inert a pusztuló n1oldvából és 1-Iavas
nlföl<lről ('soportosan hajtanak ki 1uajd rninclcnnr1n(í marhát 
vagy jó. zágot. 1\.zt beszéli te tegnap itt nekem generál Jllyésy 
hogy Dráveezky rgy pár forinton vett volna egy pár juhot: 
liog·y pedig egy hét alatt sz,íz jó darab falka szarvasn1ar há
nál töhbet h,�jtottak Pesten keresztűJ B<-csbe, annak sze111-
rnel látott tanúja Y,llék. 

.\. te felsz<\n1ol.í.sod io·cn ·JÓ io·en szé1i lta a határban0 , ' b ' 

nincs n1étely, ninc sárvíz, ha a p:ísztor jó és értelme:;, ha a
villicns e1nbC'rsé,,·es ember ha szófoo·ado' ha tudJ·a a tehén-e , 

o , 

hin1liít a juhokba beoltani, ha miuden púsztori költőknek el
lenére' soha se ereszti ki a juhokat a harmatos mezőre, sem
pedig a zahtarlóra, sem a hékany,í llal bcpókhállózott ugarokra:
ha végtére a pénzgyújtú·1 1ncgszííntctik, n1crt (',;ak akkor
lehet nyerni n1ikol' olcsóbban ,·eszünk 1nint adunk, nen1 pe
dig mikor cllenkczőkt\p<'n folynak a dolgok. Ezeknél fogva.
én épen cllenkczi.ít tartok '\ToJtairrel. ki nem költí_íi, hanen1
gazdas,ígi ílilet<\, közben ío·v ki,Uta fel :;:-,. 

J'ainic les brcbis, 111ais quand elles sont a 1uoi. 
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A juhgazdaság jó és hasznos, kivált ahol tr{tgyára van 
szükség és telelésre szükséges takarmá11ynyal bővelkedünk; 
11en1 kell azonban elfelejteni, hogy né1nely földek ne1nén si
vatag ho1nokot okoz a juhtartás, a juh gyökerestől rántván 
ki a füveket, nem pcclig, a ló gyanánt, elr11gva, vagy pedig 
az ökör gyanánt, nyelYével 1nintegy elmetszve és elszakítva 
haszn�í.lván élclrnére a legelőt. 1\Jivcl n1ég sokáig nen1 lesz 
csenclesséo- Európában, a selycmjuhta.rtás, rnely a külföldről 

0 . 

hozza l,e a pénzt, még hasznot hajt majd egy ideig, <le kötve · 
hisze1u, hogy, kivált béke idejében, annyit hozzon, mi.1t egy
nehány esztendő előtt; ncn1 csal< azért, mert n1i11<l jobban 
jobban te1jed e gazdaság ncJnc, hanem azért is, mivel napról 
napra inkább-inkúbb elszegényednek azok, kik fí11on1abb1

posztókat viseltek, vagy viscll1etnénck, va.gy ezután fognak 
viselni. lTgy ,·an az n1indcni.itt egész Európ,í.h,i11. kischh vagy 
nagyobb n1értékben; e 1nég érezhetőbb lesz iclóvel, 1nikor 
1\.n1erika egészen cl fog szakadni Európától; rni jobban szo
rú lunk rájok, rnint ők reánk. flaaz cillandó-Jratonatart(ts sys
te1n,í,ja meg nem változik; ha a tchénhí1nlőoltás [tltal az 
cn1berekct szaporíta.ni, a lcgiti1nitás fcnntart,í.sa 1niatt a há
borút csak n1indég elkerülni, s 1négis béke idejében a sok zsol
dos katonák tartása 1nellett a péuzt csak 1nindég kc:vesítcni 
fogjií.k a fejedelmek: 1nár akkor az ő sz,bnos jobbágyaik na
gyon szép emberek lesznek ugyan, de ezek a sok szép en1-
berek ki1nondhatatlanúl nyomorúlt rabszolgákká fognak 
válni és vacry szükséo·ből, nem pedig virtusból, fogják 1'Ze-' ::,. 0 

gönység·öket és az ínséget tűrve elviselni, \'agy fejrá.zva 1nar-
ván a kemény féket, azt végtére kcrcsztülrá.gni. 

A vakságra jutott fejedelmek tompa fülébe 

!-légen a nagy lcczkét Schiller bésúgta hiába: 
A szabad embertöl mit félsz? de a lánczait úntig 

Rázótól, amidön azokat szaggatja, ijedj meg. 

Hiába való n1i11dc11 törekedés az ilyetén systemn alatt: 
fel fognak esz1nélni az országlószékek, de későn; a közönségc1-
historia újr,i, dc 1negi11t tahín hiába,, fog cg�· clátun1n1aJ sza
porodni annak megmutatcísára, 1ninő balgatags,í.g legyrn a 
jobbágyok javát a,z ura.lkodókétól clvúlasztani. 

Ne gazdálkodjunk vénségünkrc, kedves baráto1u: Te 

•
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akkor akar:<z befogni, 1nikor é11 kifogni szrr('tnék; legjobb

l\'nll<' ,nind 11ekrd n1i11d nckc1n egy jó s bccs(ílctcs circndásra

"zert tenni. l)t · kívú 11liatunk-c neki bajokat, gondokat és talcín

kúrt is, ha bee<'liíletC's en,bcr? lia pedig· gaze1nbcr, cl fogjuk-e

C·rni ezélnnkat. tncl11illik a békét, a nyugalmat é:; gycr,nc

kcink szerencséjét:> Vi,;,-zajövök h,ít régi ide!1n1ra,, n1clyct 

nH:µ: ,-zcr<·nesén,bcn is f(y<'rmckcin,rc nézve n1i11dég kövcttc111: 

nevcJ i"ük l!O'\' fiainkat ut f'<,1·t1u1a c,11·<·1 e possint. 
. �. . 

,\h quor;um orare Jove1n I quac donal CL aufert ! 
I111pcr;1t aut scrvit coll,•cta pcc.:unia <:uiq ne, 

1'orturn digna scqui potiu�, quarn duccrc funcrn. 

1 lozz,í. lehet azért adni n1i11dcn c:;etre : ro·tc>111 11lace11d, 
,/ .f'ruf11rli. l;'ő clol0g hogy 1\ristippussal n1onlllu1,ssák: 

J.apf/. 11.zl.o,; t:s zJ<!J O'JX z1.o,11r1.! : Epiktctussal : <J.U'::J.<IJ o•Jx

,1:rz7.<o . • \ nagy <·sa p(tsok ra pedig úgy készí tsiik a fiút, 

.. - - - - ut pot.iorc�
llcrcnli$ <1cn1mnas <:redat sacvosquc laborcs. 
Et Vcucr·c•, et vino, et plun1n1Ís Sardanapali. 

\ .-,zr�én .v lc,í11yai11kat kell sajnálanunk . 
.\lagzatidl,oz intézett szép 1nents{gedhcz 1nég sok iga

zat és ,;zépet lehetne adni, és fog is a<lni a jövcndő kor . .\lind 
rl'r, ,nind én L<'ttiink u;.i;yan gazclasúgi hibákat is, llc 1n,ísok 
i, tc•ttek 1 11i l)(•dio· e· t;\ro·)·b,tn né1ncly dolo-okat tahí.u 1néµ:, , M � � 

,i„hh behításs,tl, ,nini 111,ísok, l'lr< ·11delti.i11k; dc azért n1égi:; 
1iikc:Jete,- szerenc:;étlcn,-égiinkbcn jobban fogn,ínak az e1nbe
rt·k n1inkct n111str�ílo·,ttni 111int :;OK n1cÍ$ok,1t 111ustr,1.l!'.!'atnának. 

., ' � 

:-<>t nc:,n<'lyck tal.ín ,nég hel:íí eltitkolt iirö111öt fognünak egyc-
lítcni a 1nutal ott, kiilsé; szún,í okhoz. j\J,i,-ok rclette gy<i-
11yörködnén(•k abha11, hogy nekünk soha ::;e \·olt józan 
<':-ZLink, é,- liouy 111,ír 11 10,;t bizo11yo,; hoo·)' ncn1 ,ni, ha11cn1 iík 

r,. . 0 

az oko$ e1nbcrck. 1)<· n1cgfelclt n1ár F'laccus kc1rd{:;ére a jii-
, c•1Hlő: 1Jl11s ,;rrlf>11(1u· ffor,,/ius ,c11 1·<·.�? -

�n 111éo· a 1111'.ilt hónapban b,író .Br1tdc 1 ·11 .J Óz:;cftéíl ,;e-
� 

l.yc1nanyajnhokat é:,i kosokat vcttc1n hitelbe, niert 111indc 1.t
k1·1l próbálni; itt nincs 1nétely, és v.tn :;zéksóvíz, 1nely igei, 
hasznos a juhokt1ak, piísztort i:,i hozt,t1n onnan, 1nindcnt pr(',. 
hú lok, dc a hoz a 1nestcrséghcz nem tudok, hogy elegendő te
l1t·L,ég és hatalotn nélkül, akkor, ,nidőn a finanz-sy:;te111:1

' 

,,. . ' 

1 3(1 

1najd n1i11den en1berck11ek talpig n1cgvcsztegcttc és vc:;zte
geti erkölc:;cikct, én a rossz mag·istratu,ílisokból jókat, és a 
gaz c:;elédb{íl hívet csin,í.lj,tk; ahoz seu1 tudok, hogy az ilye
tén nagy gazdasá.gban egyszerre h,íro1n négy helyütt lel,cs
sck, n1int szent Tan1,ís, vagy Sz. l\[ihályon tere,njek, 1nikor 
törött hí.bbal l(ass(u1 ,ígyban kell fekiidt1ön1; azt scn1, ho�·y 
télen által vályogházban egész fa1niliá1n cgésségét koczkúzta:;
sam, és a1nit cg·y részről n1egkíméllcttcm, azt 1nás részről a 
patikába é s  orvosok zsebjéhe ki.i lcljc,n. 

Bá.ró Brudcrnnel elvégcztc,n, hog·y ha a fine,111 gyapjút 
itt cl nen1 adhato1n, hozz,í küldjc,n, és ő a niagúéval eladja. 
1-Ia élünk, esztendőre (niert ez idén úgy is 11uír késő juhokat 
hajtatni) jókor őszszel (1ni\·c·l úgy is legjobb 111,ír scpte1nber 
elején a kosokat a jcrkékrc bocs,ítani) clinchetünk C'gyütt 
Gyöngyösre é s  Detkrc. 11n része111ről úgy elúntan1 haz,í.1nban 
a gaz<la:;,í,g·ot, 1nint az oktitlan finanz-syste,nú.nkat; - lcg
boltlog·,ibbnak tartaná1n 1nagan1at ha exequáln�inak hitcle
zői1n, és a1ni fenn1naradna, tiszt:-í.11 1111-u·,t<lna, és ha adósai111

szintúgy nekcni 1negfizetné11ck. f:l\icrt nierö f'úrads,ígos ha
:;zontalansci.g olyan orsz,1gb�tn gazdálkoclni, hol a l iékc:,iég k,í.
rosabb a ga,zcl:ínak n1int a háború: ahol \'C:ro11t.i,-t kell kí
vánni, hogy vérünk l-:ön11yehbcn 111ozogl ias,;on vr<•i11khe11: 
ahol napról napra bizonytalanabb 1nind a jelenlét 111i11<1 a jö
vendő; ahol az ig,tzgatószék a 1naga javcít ellenkezésbe tette 
az iga.zgatott hazafi,tkéval: ahol nines szorg:ahDat eleve
nítő forga.ndó capitális: ahol tetőtől aljig és tövig orga
ni:;álva van az uzsora, <.;s az antisoc-iali:;u1us. Jtn, kcvé::; esz
közökkel, n1indc11 fi'ttutnok és p11sztíttat,Í:-;ok 11,cJlctt i,;, rövid 
idő �ilatt clc!!:et tetten1 ,· ha a doloo· :-:zoro::; vizso·i:íhltra <:s ha-

� ?  � LJ 

sonlí t11so kra jön ne, é 1 11 ind cn k ör11 y (í Iá 11.í sok jó 1 1ncgf'o11 lo l tat-
n,í,n ak, bec·sidettel kcri.ilnrk ki ezen visg,llat alól; eg{ss<'
ge111n1el, legncn1cscbb, legtiszt,íl>h hajlanclcís,ígi111 fchíldoz,í
:,i,Ív,d vittc1n clolgai1na.t, g·yer1nckci1n szcretet<:től sarkaltat
vá 11: - dc, n1egvallon1, belé f�trndta1n a 1nostani kcclvetlcn 
környülállások között. Te egyszer azt írtad ncke111. hog.Y 
nc1n búsúln.il Int, z. Mih,íly a tiéd volna; clC' ha úg_v tucln,íd 
1nint é11 111inde 11 volt és n10stani környííl,ílhí,-ain1at. 111,í,- itr
letet tennél. 
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.T acta1nus jan1 pride111 01nnís Te Roma beata1n,

Non vcrcor ne rui de te plu,, qun1n tíbi credas. 

Eo-yébarcint bú ·1'dni soha se kell : qlli cupiet, 111rluff.
'"'· 

Que1n rP� plu; ni111io clclectavcrc sccundae, 

lll ulatac quatient. 

Engeni a szerencse nc1n tett ke\'élylyé, 11c1H is fog ak.ír-
1nilycn szcrrncst:tlcnség is gyáváYá és vigasztalatlann,í tcn11i. 
csak. an1int 1nondán1, a lc'grosszabb esetre, leányomat sajná-
10111 inert ő alkaln1asint co·1 nc1n n1inclenna.pi kcllcn1ctcsség-íí � 

v� .,_, 

dr szegény kisasszony lesz, a szűzcség koronája várja, pe
dig· 111ár a klastro111ok is n1egritkúltak. 

' 

Elj 1negelégrd vc ! 
.\ magyar ó virti;s � ,íj clinék dí:;:r.c, Fcrc11czen1 ! 

l't possis �c1:npcr tracluccre lcnit,cr acvum, 

Et sccrctun1 iter et fallen tis se1nita vitae, 

ln qua ·re quaeret Tua gloria cletrah<1t on1nes 
Curar111n <1er11rnn:1s, ct Te Tibi recld::it a1nicun1.

Valc - ct, vcni - vcni - veni. 
Vagyok szünet nélkiil 

hív Pipszed. 

r·. /. ,\1 íg a könnyű vérü öcsé,n L ..... hitelezői búsla
kodnak, o a Jicgyalj,íu vigad, költ és rnúla.tja n1agát, szegény, 
uondos s ura köl tsé,rei t f)Ótoló és feri· e hűséo·tcleuségei t hol 
(' 0 • ö ·� 

sirató hol 1nccrbocsá.tó f'elcséo·e pccliü' o-yönyörü két gycrn1e-r, 0 t:, 0 �-

keivel 1nost ()_}�ejértö11 szomorkodik és any;ískodik. - Ve-
v('n1 a zen1pléni beszédeket; jók, n1ert, könnyeket S,Ljtoltak ki . 

• 

J�n 1nár cl,·égcztcm a .fntalor,�f'eteletek olvasását. Sok jó 
,;,.. (>zéo. clc Cü')'::,zcrs1nind nen i kc\'és nevetséo·es ideákat is 

t 0, 0 

foglalnak ,nagokban : oldala lag mind 're, 111incl én kapunk 
hel _vl ,vel hcl ylycl e�y-eg,v ,·,ig,ist: semn1it se teszen, ne1n kell az 
ilycket 111egérteni, el kell tíír11i a csapásokat, é a több jóért, 
ami a könyvben v,in, a haza szeretete pajzs,ít kell a ,·úgások 
<·libe tarta 11i .. \z írók érdcn1es és szorgalinatos cinberek, t's
íg,v n1eg kc·II nPkik ho<:s,'.ttani ,Lzt ,l kis superioritást, 1nclycL,
nuisokat lcczké:.:vén. 111agoknak tul;tjdonítan,ik. I,ehctnc-c·
annyi igyekezetek. ha ne1n hitctn<'k cl 111agokkal c;1,t a fel
,-.i\bbségcket r
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.\ux grands la 1nodc�tie, :i.ux petit� l'i 1upo1 tauce . 

.r e vesződjünk, tétcssiik 1nag·unkat, 1nintha l1i11nők hogy 
1nindcnben igazok ,·an. 

Ludus eni1n gcnuit trepidu1n <:crta1ncn ct 

Ira truces ini1nici ti as et funcbrc bell uni. 

. 

1ra111. 

Azonban bt1szélljü11k és írjunk kiki an1i11t leo·i'obbnak 
.-. 

véljük, az itélrtet a jövenclőre blz\'án. JC�t,Yébar,int nH;g· S"n1 
halok ineg taJoín, minckclc'íttc co-y kis ví2·i' ,ítékot íri·ak ezenb. �· . 

czín1 alatt : lil-kri-.qf/ -k()l-szriszy, a 11."gy q1·r1ri11natikúsz

/s ety nioloy . 
.i\icg·löítocl, Lónyai C'Sak azért t'itazik ,111nvit, hoo·y n1éc, . e. � 

ezután is útakat nr csin,íljanak a hnz,íban. - .\ Tr sógorod 
jobb en1bcr lehetne; dc ha tudnád n1int b,ínt ,·cic in trstvér
bátyán1 gyern1ekségemtől olta, nc111 e· ·ud,ílkozn,\l többé sógo
rodon. Csúfos ez :1 Yi!.íu: ! lc,resúf'o„abli hc 11 n<' ho<ry a sok � r, 0, 

méltatla11sá2·ok ,l legJ'obb szÍvC't is úo·y clto1n1>ít1',ík, hoo-v alio-
._., ...., �. . rt. " 

képes utóljára a szerint felindúlni an1i 11t krllcnl'. 
.Józsa, úr ne tcg·yen eg·ycbct, hane111 oh·a:-ta,;sa fel veled 

1ni11den lcvelcin1et, azut,í,n ítélj. Í1'asci cr,Lr,1·c:111, f((nu,11 ut pl11-

1·,1óilis r,s1;,,1n, dc ő egy hajszálnyival e S<'ynioi· irasc i. 
Ncn1 voltan1 a szüreten, beteg· valc·k, sok epét li,í.nyta1n, 

dc n1ég elég rnaradt, és felette jól trttcd liogy azt \'alóban 
gyönyörűséges leveleddel n1érsékclted és édcsítécl. Ilozd cl 
Zsenit is. Fcleség·ern és Virginia csókolják. 

CCXLVIII. 

1'i :;ztelt bardtoui !

Én e napokban a te n1�1di házadban 1·ctt('1n két napi 
,;z,íllást. Sokat bcszéllvén vinezlérerlc1el, Novák ..b'erc11Pzl'zrl, 
rlmond,í, hog·y ku.szn,írod, dc :1kin<'k nevét cl n(•n, tucl.í 111011-

dani, 1nint viselé n1ag<1t. Fisk,ílisocl kiki.ildé, hogy szerC'zzen 
:szekereket bora.idn,'1.k, ő pedig, 1ncgkötvén lovát egy kurC'sina 
1nellctt, reggel olt:1 r:;tig· ivott. :,; akkor azt 1nond,í a n1,k:1lis-
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nak, hogv ösz,·t'izz:ull a sok kcrcséshcn, dc :;ohol uctn kapa

„zt•keres�.· ltn, úgy niouchi ):o\' iík ll'crcntz, ,t ro ·sz 0mbcrnck
· · '11' 1 ít haz·1 akartan1rc/!gcl óta estig éhen cs ;:zo111_Jat1 a. o ov, , "' 

lopni: dc {'sak abba hagyta 111, lingy tctt,en1 l>'.tlra. n� niagya

rúztass<'k. Bizonv, ti,;ztclt, igcu ,;zcrctctt. barc1to111, cpcn ue1n

,·,;nt\a a;t,, ha cz�k a sok ro,.;sz c111bcrck a 'L'r eleven lelkedet

,•!keserítik; ,., azok 11t,Í11 au1ikcl 111ind ettöl, n1incl Bónis S,í-

11111el úrtól. 1nind n1 agadt1íl t11clok, 11r111 c·s11didn,í,n1, ha c1n

l1prridcl ö ·zvc 1ncµ: öszvcg,,·ilkoln,í<I. 
1::n /\ckcd Cf!:Y igen alkaln1atos cnibcrt aj.ínlok főtisz

tiíl. 8 1ni<lő11 ezt Neked ajúnlo111, kit 1ninde11 halandók felett 
:,zpretek, tudoin n1it 111011dok. Ifidcl cl, ha jószrígokat bírnék, 
111int 'L'e bírsz, én tl1l1S tisztet llCtn f'ogrulnék. (:.sudú,}t ügycs
-:{•gíí t'.·s itlt,t httn igen jól isniert 111ora li tású en1bcr. En felelek 
.\�·kcd érte, s <\n Neked frl<·lrk. Piríts rneg, ha han1i,:; leszjö-
, c•1Hlé.iléscn1. 

l).í,·icl ,J,ino,.; clhaµ:_,·vún j11ratcri�tj[tt. itt lévén az atyjn. 
-:c,k ic\C'ji'·t töltötte n,íl:un. J\ :-{lµ:oro1n, gróf Török ,Tózscf'. 

].itta az c,nbert, :.; nH·µ:sz1·rettC' " pracc·eptorna,k a fiai n1ellt'· 

,-1,tte. ()tt kc;t co-zteud< 'ig vol 1,,., nagy kcd ,·cs:.;égben. Dc végrC' 

u·rt'ir ( 's,í.k,· .\ 11titlné li:x('hoz 111cnt ,íltal kn:;zruírszolg,ilatra. 
:-, . 

. \ s<'1goro1n cir(íl t, 1,ogy t):1 vicl .J ,í,no,; eln1c11t az ö h,íz:'t-
tól : üc C:<1/.t. 1nCtlva C'11ge1n kért, ltog_,· vouja.111 ,·iss;t,a. Nag_v
fc lcÍról. );�n o<la 1ncntc111. - 1\z úr úgy-e itzért jött, hogy Dá

vid ,Jánost ti>le111 rlvigye. - l�xt·dnak a.karatja ellen 11en1, 
l'cl<'h;k; tlc h:l Ext:cíd, iítC't, a rncuy<.: öcstseinek :tltalcngcdni 
nH\ltózta.tik, gráti:u'tl vcsze1n. - 8lcrcs�ten\ ncn1 fogon1 : dc 
ha önként 111e,,.yen nc111 foo·on1 tartÚ;t,ta.tni. l�n Dá.vidból nagy 

0 " 0 

tiszt\'t ne, cl<'k n1aga1nn,1 k. II  h· <'hli, iíg·�·c ·,:chb, igazn.hh en1-
h<'r<·1n 11ckc111 sohit sc111 volt 1nc.'·o·. 

:-, 

,\ grcil'n<'• Í>lct Br,LC·kenclorf'ra Lvl t c· ,'dtal. 
.\ ,..,'1goro1n, Szal,írclra n1cn,·1'n. l)cÍvi(l Jánost 11dva,rbí

rci,·:i tc·tl<'. :;\Jin. 111i11 11c111, iiszvcl1áliorocltak, s az a D,ívid ,T,í
no:-, aki n<'ki oly kC'dvc•:.; volt, l,og�: <'/.!:_\' rrajczí111er szcreln1c 
ni Í,lll clc·r(';:zt< '· l'\agy-Jd.ira, cin i;;nll;t vio-:.;zaldvta ; a.z n DlÍ
vid .J,íno,;, aki n<'·lkül :-,i;t,abírdon 11c1n lchctett, 1nost. rossz crn
lier. �1'·kc111 :1 zt n101Hl,í a s<Íg:oron1, hog:· l:er,;/y, rs hizonyo;; 
ií1·r,s ltorcl1'1it (·llopla: l),ívi<l pedig :tzt 111011clj:1, hogy szé11 é;; 

1, 1.: v ,� 1. r,:z ,::sr) i;: 1 1 :l 

.{J.IJÍÍrÍÍ/ciJr·n .1/flZ(lfl!J feJ<'s<:gc 111iatl C:i('ll ki a kcd,·c::;sé!!.'hí íl. 
I1-t<'11 t11dja rni itt igüz. {�11 111indc1ncllrtt, ha Szc•nt-:7\,Iih:í
lyoin ,·olna, 1).i,·idot IH '  111crnc'-1n fogadni. A sógor<Hnniíl :-ok
('rnbcr veszté cl a ke<lvcss,:get. Így eg_v J)c,·i('.:< nc,·íí ti;;zt
tartó; így fisk,í.lis l(ossuth. D<' az utol.st'> 11c111 <'gé;:zc·11,,. az(;rt
nc111 egészen, inert hoss.zút ,ílll1at11a l,a rgc\1<ze11 0lc:;nék.
. 

DáYid ,Tiinos n1ost (}öllniczcn int'tlat nz ip,in,íl T�<'rg-
r1c:htcr • 'ztojka í11·n,íl. IIa paranesolni fogn,íd, n1egjelcnn<·
n(ilad. l)c felesége 1nost le fog betegedni, c\s íg_v ha első lc·
,-�lcclre 111i11dj,írt nie g  ncn1 jelenne, nr vedd halúl. Xap:yon
kerlek, paranc;::;old magadhoz, hogy ,·clc n1cgis1nerkeclhcssél.
1\folniírnak na lc'vén, képzelhctctlen Ligycf<sc'-gíí 1ncclianicus.Nckcn1 oly kalitk,í.t csin{dt, 1ncl." egy herc ·zegné szohájáha11
i:.; rl,íllhatott volna., s grófSzt:círayn,í.1. vagy kinél, n1C'gszerc•t-' ' 

1 ,·<·n a sop;oron1 rg·y ma mot, l)ávid azt neki kirsi 11álta cg,·' . 
ol,· 1n0clcllbcn, rnely az asztal{ln elálll tatott. 

.i\. lyúnyo1n ('01ntcssc Virginicnek íra cp:y lc,·elet, n1cl,·c·1
<�n 1vI:íclon akarta,n hnpJ1ni; clc 11z t'1to11 ö,;zvcaka.dék G-a;da
,·ag_,· (}Hzcl,1g I st,·.í11 11cvíí torzonborz bajuRzÚ szcnt-n1il11ílri 
en1bcrcd cl0I, s annak ac1,ín1. ('omtessc \Tirg·inic ta11ín vette·. ' 
i\Iost ncni írok literatúrai dolgok ft>lől. Jtlj szcrrn<·1;<',:cn. 
\'nn-C' 1111ír nc,·rlőcl? -· Sz(:phalon,, 110Ycn1b. l;í-d. l 8il . 

, 

CCXI,IX. 

:-izéph:tlo,n. no1·<'1nb. lí-td tl'i:?1. 

1,. l d 'l 
J 

1 szte .t, cs1i a .t oa ,·rítoni .1

J n,ltol az n1agn, akit Nek(•d 111i11api lc,·elen1hC'n 111:ír 
11cl,·arbír,íclnak, vaQ;\', a111int nz nálad tH·,·<'zt(•tni ,:zokt>tl. fíí-, . 
ti:;ztccln k ajtí11lotta111. J((,rdcl n1ngaclt6I. h:1 <'-n l\'c•kt·cl :1j,i11l-
ltatok-c iígyctlcnt, c\1, ha 'J'öp;ed nrn1 s;t,C'rC'tlek-r 111i111 111,1g:1-
1nnt; k<1rdd ha 11en1 1'1p;y cíh11jton1-<' h:ízacl ,: g.vPrnH·kPicl _j:1,·:íl, 

• 
111i11t. az ii11111:1!.!_'attH\t. l•:11 111< ·!!.'t<\,.(,dlt('t\'k :iz c•111hc·l'l>l'II : cl1· . ' 
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akaraton1 nen1 lehet tnás, inint a1uinel( len�ie kel�-. _Azért
hog,· Yalaki boldogúljon, én ue1n akarhatok eked kart. 

·· 11egtörténhetvén hogy I(assár� utasított levelen1 n1ég
· e kez· cdl)en i'iJ· • .. t eln1ondon1 a1n1t tudnod kell. 

,;tii<.: ll ' • 
. , . D:tYid J :tnos úr, cl végezvén keszthelyi eursusat és JU-

, · · · · t · ekuta' 11·t ·1 szolo-íÍlatba va lamel),ik Festetics-ra tcrn1Ja , 11t1n ' ' , o . ... . nél (tal!tu ,.\.ntnln.il) n1ag�1t initiáltat,\
'. 

v1:s�znJott ,t� _lakos
·· t · 'J1oz c;s n·íl·un is 1uúlntott, n11nt hazan1 baratJa. A orco· a \1JH . •  , , , 

-0' o-�oro•�; o-róf 'J'öriik .J ózscf l{1t,\ ügyességét, s kérte hog·y
s o  n . ,

inenjen hozz,í, s tanítgassa gycr1nckcit; ,tzon lcs7:, h�gy ipa� 
hoz jutt,itlulssa oekonomiai tisztségre. Ebből c?y 1d��g �en1n�1 
ncin lehetvén, rnert ked,·éért senki sc1n akara 1dvezuln1, grof 
('s,íky Antalné excja kaszn,Írnak nevezte ki Nagy-�dán. A 
.0• .,.ot·on, eno-en1 kért hoo·,· yonja1n vissza gyc1:n1ekc1hez. Én 

� � O ' Oo1 

. , , 1:1µ:y-ldára n1enten1, s ő e.xcja n1egszólíta : Ugy-e. az ur 
azért jött, hog_r D,iYidot tőlc1n elrabolja.? - Elrabhtn1 ncn1, 
fclelék: dc ha Exc,íd őtet ke<l,"cS 1ne11yc testvérének e;1-
�t·dn{·, hogy gycrn1ekeit nevelje, gr,íti}íúl vennénk. � En 
nciu ercszte1n cl n1a.ga-111tól; de ha ő hágy el, ne1n tartozta
to1n: ,:11 Dáv irll/(;z fűtisztet ak(l,l'ok neveln.i házcininak; hí,
ve/11, e1nb,,,.e1n nincs 1nint ű, s talán sohri 1ieni volt. 

:i\Iidün a sógoron1 Szalárdot (trcndába vevé ', kiköté 
li o!.(Y Cs,í k ,· , \.n ta I neki főtisz tü I cn gcdje Dá ,·i<lo t. Igy ő el
h,t ;r�·tí Pra�kcndorff"ot, nohtt Csúky I tván nen1 akará el-

"· 

ereszteni. 
8zalárdon 111in, n1in nen1, 11en1 kérdhetcm, a sógorom 

,·e le 1nc<rh1i boro<lott. Azt láthatod el eresztő leveléből is. Ne-
c- <l .. kc1n 11c111 n1011da egyebet, 1nint hogy valamely üres hor aJat

elidco·t ·nítette és hoirv co·y kedves zsidaJ·.ival Dávidnak baja 
b ' �v 0 

,·olt; ,·.'1dolta a zsidót, hogy a zsidó aD,ivid számára vett te-
hén 1nclliíl 1ncg:tartóztatá a borjút. Isten tudja n1elyikének 
\·olt igaza. l{clata refero, 1nég pedig a nélkül hogy cn1lékez-
1H:n1 a stÍg-oron1 panasziról. Én bizonyossá teszlek hogy, ha 
:--;zcnt-)liluíl_vo1n vagy 1nás nagy birtokon1 volna, én oda. D,i
vitlt1t t1•11né111 főtisztté. iiornlitása felől é11 felelek, s 1\Ték,,,d 
felelek: Ltg_,·t·sségét s oekono1nia.i tudo1nányát szedd ki a be
:iz{-d ,iltal: 1nutattas<I 111eg neki 1nindenedct, s líÍ,tni fogod ha ' ért-t• a dologhoz. 

LRVELEZltSC)T(. 145 

1-logy nen1 C::;;ik thcoreticus, tapasztalni fogod 111ind(•nből. Csupit tűz, s !!.'yanússá lett tC'kintctc ,niatt i,,.yekczni foo· \J 
:-i. �

1negn1utatni, hogy a vád hn.n1is volt. 8zt ugyan l1ííséµ;tclcn-ségbcn <Srni soha ne1n foo·od. 
t, Na.gy naturalista - a szót az artistai <\rtclcn1hen is v{•vén. Széke, asztala, k6prán1ái, kn litkája, n1ely egy hcr(·zcgasszon y szobájában is clállhntott volna . , nao·yidai n11111klÍJ·,1i:""I, • • volt. - li'clcs<\gc ifJú, szép és cultúr,ít s nevelés( kapott; cg:· göllniczi 13ergrichtcr leánya, 1ncly ltiv,ttal a b1í11yá1<zok köztvala111i. 

Örvendenék ha neki használhatna ajánhí.,.,0111: de 111<\g• ink,íbh <'1hajto1n, hogy Te azt n1on<lhatnúd, hogy ez a künyiir-
gé"c1n is azt n1utatja. hoµ;y '1'<:gcd 1ninden n1,ísok l't·letl 
;;zcrettelck. 

Utolsó leveled cltöltc tisztelettel. }V[<\o- nz ockonorniai ,... ,lolgokban iR nagy vagy, " lclked la,·itusi szo111<11·g:Í,;,-,:i l ,·a�·.,inkább clkcscredé1<scl tölt cl ezen leveled ír.í,;a alatl. I 11in1i,·a Yirt 11t .ib11R te1nporn, inin1icn pcc·uniar nostrac. �iít iircg,-,< -
günkhcn is igyekezzünk g11z<lagodni. 1\z isten a kési; 11tegt6rő11ck is íg·ér kcgycl,net. - Zsidó Jelkíí zsidó Yolt. aki a:,;t 
1non<l,í nt·kcrn hogy 'l'c,Utalad kell j11t110111 bi rk<:rc; noh;iúgy igy<•kszik /'0 11dors1íg,it hc:Jeplezni, hog")' S:,;i1·1na_v ,\ tl,í111n1:, 
szül. I>. l.>od1naniczk)' 'l'hcrézia asszony, a 'fp k<\t zi-idaid 

• egyikének tnrtozik," :f hirkék ár:ít oda akarjn fizettetni. l•:11 kéi;zcbb vagyok hirkr u<-Ikiil lenni, tnint a:,;t akarni, liog·_\ 
pé11zbC' 11 'fc lc'·gy c\rctLcu1 ke7.es. Istrn tllclja 1ni <:rli<'t. ,.; n '1\· 
bar,íts.ígocl s a ']'(' g_ver1nckcid t<'kintct<' 11<•kc111 liihh. nii11t hogy azt az <;n pc\nzl1cli ja v:1111 11tiatt j,itt\kra tegve,n ki. 

;\fely g·yönyöríí. rncly ,lolgokkal tön1ött l0y{[ a7. a '1\· 
leveled. l�gyütt vcvé 1n azzal a gr<if '!'eleki ,Tóz:,;1'f<'·t. ,'\ag_,·011

kr:s<'rgi l1ogy nc 1n hítha ta. 1nidíín kere:stcd. )\ t\t nagy cl ísz1·i 
v,tgytok rn,ign:Ís;iinknak. 11:lj szerencsésen. Zseni, kinek 111:1 
van 11CYC napja, kért, hogy vigycn1 le i..ítct D,í ,·iddal ,-.;ze 11t
:\lih,ílyrn; <1<' nckc1n holnap TCass:íra kell rrpíílniin1: lPh<'t < ·1 -
len hala,;zta1101n az ÚL,1t. ('sc1kolja vele111 1·.�yiilf :1 1111'·lt. 

10 
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<_; róJ'n<\ kezét, " ;1 tiszteletre rnéltó Virg·inict tiszteli. J,:Jj, 
élj, (�l.i ;;zcrcncsésen 1 s bár a dolgok rncgváltozásAt l(tthat
n:ínk '. bii.r öreg napjaink terhe n1cgkö11nyűlhctnc. 

CCL. 

örök tisztelőd 
l(azi1iczy Ferencz. 

I{assa, nov. 26-d. 1821. 

r1 ngyalo111 bro·rítrnn .' 

J{önyvct kellene írni utolsó két lcvclcidre, ha a bar{tt··
Ráo·oL visszavcrö szív kihuzo!.rhatná azt han1:ll'J

.ában n1in<l,
:-, �· 

arnit <-rzck. E•'cltcttcn1 n1ap;arnhan, addig v(dtoztatni tiszteket, 
rníg olyanra ncrn kapok. <1ui non virtnten1 vcrh:1 putct, ut 
lucu rn ligna. 

J•:n úgv tcttcru, inint LL J/crcncznck cselekedni kellene.
'- . 

()t ti:-ztjcin1et egyszerre elkergcttcrn, éi' pedig ci:,;ztcndőköz
hcn tevén1: dt· rn ivcl a rniigyar törvények csak en1berségcs 
Prnhcrcknck vaJók; rnivcl jobb törvényeink többnyire akkor 
l1ozó<1tak, 1nikor a ncrnzct 1nég cl nem prókátorosodott; t'S 
tnivcl a rnosta.ni időben csak :ittól tartanak a gonoszok, aki 
iíkct f'clakasztathatja; rnivcl, végtére, énhozzá1n nem toln
ko<1ik <'/.?;.\' tiszttartó helyett húsz, 1nint Fcrcncz csász,írhoz 
li,l p. o. 1\hnúsy lgniíczot clcsapná : azért én ugyan egy 
igl'll iig_Y<'i;, < le n cin igen 1norális tiszttartó va l d iesckccl hctcn1 
rnost; ,Ín1hiílor a nagyl'alusi Sebes Úr itz ő n1oralitásáért bc-
1·,:ülctl\l lckütöttc. Dc 11uí.r a 'l'<' aj.í.lláso<l rnáR - 1'c ncln 
aj,ílla:oz ín gratia111 <·0111n1C'nÜati, sed in gratia1n cjus cui co1n
nH'r1<la:; ; é::, így tedd 1ncg a ren<lclésckct hogy lehessek Dá

vi<1llal 1nost 2�l-dikbcn, a gyűlésen Újhelyben. Többen ajáll
j,ik n1agokat. J.\z én gaz<laságo1nnak az a, bibéje, hogy fö 
li,-zleirn 1nindég: 1nind tőlcrn rnind az előkelőbb lakosoktól 
1nagokat fizettetik, úgy hogy legjobb volna úgy cselekedni 
arnint a franczia Lafontainc javasolja, lrogy t. i. a volt úr, volt 

' 
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tiszttartójiínál, álljon bé 6 esztendő 1núlva tiszttartónak, a lo
pások acq uilibriumának hcl yrcállí tására. M,ígncsi crő,·cl 1,í l'
nak asz. rnih[tlyi előkelőbb taksás,ti 111; rnég ajií.rn bor és l.így Bó
nis S,írnrrcl Úr is, h,,Jott nckcrn köszönheti szolg:ihírós,í.gát, 
rnin<lég azt talá !ja, hogy ők nem erősz,d<os tilalo1nron tók, holott

majd SOhit Setn ka.szálta,th,itok sarjút, és CSíLk cbhen ,1 rubri
cáb,l.n két-hárorn ezer forint nra k.íro1n van 111in<lcn c·szten-
<lőbcn. l�n olyan c1nbcr vagyok, hogy ink.í.bli adok 100 /'tot

valakinek, n1int hogy rnagarn,it egy krban n1egc:,;alnttassarn: 
n1crt aki egy krhan tud é::; rncr, az ttl(1na és n1crnc czcrck
ben is. Azt kíváno1n tisztjci1ntől, hocry se 1nco· ne csal1·anak . b t"I • ,

se cnge1nct rucgesalattatni 11c engedjenek; sinL t:andidi, 
111on<lják rncg egyenesen, hogy rnire van szükségek, nehogy 
tolvajok lenni kénytclcníttc;;scnek. l)ractcr laudc111 nullius 
rei avarus suni, rnint a régi görögök; a pénzt c.:sak szi.ik;;1;ghéíl 
szcrctcr11 ésn1int cszközt,n1crtaclóss,ígain1 <-s gycr111ckeirn van
nak. Csak azt kívúnom tiszttartó1ntól, hoo·y ÚO'y o·orH1o,:;koll-

::, �. C> 

jon rólan1, n1int én róla. 
Valc - Va.1c - Valc - a többit szóval Újhelyben. 

hív Pipszed. 

CCLI. 

Engedd hogy tanúnak hívliassalnk azon kcg)·ctlC'n,:;{
gekbcn, nrncl.rckct a ;:;<>goro1n vclcrn tcszcn. 1.2 c:,;zt<'rHl<·.ic :1z 
n tyja lralá.la olta., hogy 10 egész tclkc1nct és 10 z:,;cll<-renH·t
az allodiális földekkel hírji1., s húzza a pert, :írnbár <�rzi hogy 
cl kell veszteni. l\Iost ezt az í r:íst k iildén1 fel J\ sza ln i ú rn :1 k, 
nrn vctte1n vnl:isz,ít. Jó, és fel fogja dolgozni allcgiiti<íj:íl>:111. 
Rn ncn1· sokiírn 1ncgyck Eperjesre. 

J�n lerogynék szégyeltc1nbcn, ha 11ckc1n oly dolgok rnon-
<latn{u1ak, 1nint a1nikct én 1nondok itt :1 lcgnagyohli niode-

1 o,:, 

•
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,ti,í,·al nrki. I.-:lvrs7.rtt n tr:-ta111cnto111 - nc1n rcgcstr,íltatik 
a7. arrhi\'t1n1 - clvr,-7.ctt a 1nrgholt Dókus úr ,\ltnl k}szítctt 
elc>nc·hu:-a a7. arrhívun1na.k - a,7.t n1on(lja hogy si>111111ibc11 sc1n 
,-tH·crdált, s rzt n .sr,11n11if ily nehezen rrcszti ki - ily gcnc
ro:-un1 eo111pron1issun1ot ncn1 fogadott el. Szeretnélek látni 
111iclön r7.t olvn,-ni fogod. ICérlrk, tedd, hogy ezt az írást 
,. i ,:,;7.a k a p ha RRa 111. 

Va.r ,József' után:) hónapi gyá:;zt vrvr fel a pataki rol
ll;p;111n1ban 11n'nden tanuló: f,Ít)'olt hord; ll kathcdrn gyászba 
van ,·on,·a. 

.-\ur(' •I findho7. ('gy cpistohit krzdék. dc abba 11agyo1n,

vao·,- 1ncO'szclídítc1n. rt1·,,l,le F'r11·br11 t1111,qe11 1iichts. S azt 1nond-
;-.. n 

hatn.í.k hogy azc\rt íp:_v, n1rrt tégrcl r,: cngrn1 ÖRZYerontott a

:;or,: <�8 11 stoa i l <'<'Z ke. 

G\'ernH·kf' .Józsl'fntk � Sztára,· Laurá11ak. . . 
N°<· hi<lrl az elpo,h:1dt. rongyoR �ophistának, 
Ilogy :1 pénz s a C'zifra b oldoggá nen, tehet, 
� aki �rdl'1n1ncl bír, nélkiilök ellehet. 
l 'rrs csevrgrsit rr<'�1.rl a szeleknek,
S l:í,'1 1nint hajlong ö is Sztril'Mlknak, Vojcseknck.

l�gy or n1�g PZ\'k is jók tis1.ták valának, 
:\fakacs tanítványi :t morgó Stóának. 
0

A>!:<,ov ct?rsxov penge ajakokról, 
El nc1n tudt11 vonni göröng_rös ,ítjokr61 
',1•111 az ö,zv1·zajdült tellgcrck habarja,

( 
"l·1n a nagr ,J upitcr I illá1nszóró karja; � Tlorat.

l)c éh<'n , ,zcnn) között érzrtték végtére.
1 fop;� ., jónak tnaga ,1 j6 sovány hérr ...

.\fi lrs7. heliílc, rhhől nz rpi�t0lnh6l. ncn1 t11clon1. 1\ ti 
l' l:-éí ,;ort kc<lvrn1 \'Hll n1r•d1ao·)'llÍ. 

" � 

JJi<ld cl. c'gy hónap cíta 1\ 11r<q 1ninclcn o·yö11yörííséo·cn1. 
0, b 

( ·�<Íkoio1n n kcg:·cs '\Tirginic · krzc;t. Zseni ninrs itthon. ,Tózsrl'
iic",:111111'.I \':111 111i 11dc;g, c1111<'k I C',Í11y,Íl'al. l\f,1ga1nat az öcsé111 
111t'giitt<'te 1n,ír egyszer a g11t,íval: és így cgésségernct, élc
t<'lll<'t iírzcin,, (le gy<'r1nckci1n 1ne11jenrk hozzá ; azt ne111

\' ilc 11 ZC'lll. 
l�r..;zc�11y1'111 <�h,t <'·:- l1al.íl kiizt lc·hcg. \'agy kri�i ,-1' C"si 11:Í 1 

149 

:r:s7:�11yhc·li nyavalyrí1n � n1cggy(íg·yulok (ha pc�11zt kapok ,..
1clca1111at n 111arliák által tcljcscdé:;he hozl1aio1n), vagy oda 
lc:;zck. lnecrtu,n quo fata fcrunt ! S a :;Óo-oro111 ' a ::;Ó•,.oro111'

r, 
. 

h 
.

1),í.vitlot aj.ínlo111 kcgycsségc<lbc. Ila I(a:;:;,Ín halla,-z 
valan 1i neki való helyet, ,�j,ínltl. Í�n f'clclck értt<'. Grúf 11ar
kóczy1uíl, h,dlo111, ,·an valarncly üresség. VC ' lcn1 tc::;zed a jú1 . 
ha holdogíto<l. Non ig·nara 1nali n1i:;cris succ·urrerc suevi. 

' 

I�lj szerencsésen. Az istenek atljanak ncketl sok é,.,

nagy örörnckct. 

16-d. jan 18:22. 

�1.í ,L· le volt pccst;tclvc lcvclc,n, 1nidö11 egy asszony, nkit 
i,.,1111'·r:;z, 111C'rt nckc<l Szaesurba11 lakt,íha1, da_jk,ít szerze, azl 
lan,Ícstí, hogy D,ívitlgróf l{lolJ11 ,-iezky Vincz<-nél j„ pr('>h,ílja 
:<zerenc:séjét. E1nlékczzél a szegény cn1ber f'cliil, ha a gr(Ífn6-
1·:1l lésze:;z l(as:;,í.n. , 'zörnvü:;éo· az, hoo-1· ez a felc:;égc:; 3 

. ü "· ......, 

g,·cr1nckcs cn1 bcr ken vér nélkül van. 
. . . 

('{'LI 1. 

J(assa, január 26-d. 1822 

l(,,rlvrs l,ru·rítont .1 

D,i vi<lol, 111ég 111a lou:0111 HJ',íllni '!'J'('>f' l(lol .. �iczk\'n(\llak . 
\. ..... ., . " . 

l lolna1> EJ><'rjc:;rc · 111t0·,·ck - kí\',inn,iin I o·v ,·cled ott tn-. b. , 
::--., 

l,ílkozv,in, ezen IC'1·él l1as7.ontalann,í 1·,i ;;;le Ne111 lc1·<\11 ezen 
,-zerc11c:;éröl c�s iirö111ö1nről bizon_vo�, a perc::: clőaclásoclal. 
tllcly, szok,ísod :;zcrint, 111i 11d a dologra, 111incl a p<'t1tHÍra néz1·t· 
igen tiszt,í11, velősen c'·:s sz1:pc11 va.n dolgo7.va, ide 1·i:s:;zar<'
kc:;ztc1n. -Yc csncl.ílcl a7. io·azs,ín·t<íl f'<'.lő szc1nlelc'n:;<\o·ét.: 11(•1 11

.-. 0 � 

111i 11<lcnna1>i lélek �ziik,-c'.,,.<•,., a ht'tziísok és halasztások c>lkr-
,-. 

röl<'·sére, 111ikor ezek l1a�z1111nkkal ,·a,rvnnk ö,-:-7.rköt\'C'. 11rh 
'"'. 

' 
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..,0k ('111bl·r szereti a :;,,1,1111it 1negtart.tn i, inert ,Lz 1nin<lég va

l,11nii:/ :-zukott \',íllozni, 1nikor l(i kell adni. - .:-\ pataki fI

lyolo:- katltcdr:ík n1intl V.1y ,JózsC'f'ct, rnind a. pataki collegiu-
. 

n1nt ht• (',-.t·:-ítik. ,\z i:-tenhc•11 boldogúlt nevezetes c1nbcr lett

\ olna 111ind1·11 or.-,z,íµ:han ; tiZerelnén1 írni biographi;íj:1t, ha

1 :-.Ot-kiµ:, a111ikur Jegelií:-zör v.tlék deput,ítus, n1i11dcn őt illető

ll l' \ czc t L':- 1::- h i zo n )' o:- tl ú t,o 1110 k,t t 111 egHZC'rez lr el né k. 

( ',-1
'1kollak cpistol.ítlt'·rL fianilroz; d,• gunclold n1eg: l1ogy

ti 111éo· az irúni,ík f'íno1ns:Í!.!.'lÍt 111•111 érti, és könnyen leczkének 
0 'T 

\'l'hetné a gúnyt. 
(lr1ÍI' J}arkól'zynét is lllL'g="z<Ílíturn Ű;Ívid er,ínt. 

�Jindn_v.íj1111knak vonaglik crsz1'.nyi.ink, tle talán niinden 

joblira li>µ: rii\'icl idiín f'ordúlni. J(i kell .íllani ezt a fonnyasztó 

he LC!!'.-.;t'• ge t. 
' . 

Ila hahírodjó a juhoknak, tégy úgy 1nintén. lfejér vArn1e-
µ::·,'·l1iíl 111a�a111 f'ogok hozni ·clyen1birk,íst juhaival együtt: 
ha 11)·,íro11 tc;h•n kit,arto111 birkiíit, l'clibe osztozok vele 1nin
cl,· 11lien. a ti.íkcjuhokhan is, \'ala1llinta szaporod;í,sban, a gyap
júl1a11. a li,ír,inykúkha11, a túróban, egy szÓ\'al : 1ninclenhcn. 
l•:zt 111.Ír �<>kan tették 1ni11d Bihar-, 1ninL1 .L\ rad-, rnind a 
1 ) ' ' 1
).lll.tl >,lll. 

l,t'hl't-e jobb J11<ídclal a tőkét nevelni r 

Valc. 

�l'lll ,Írlana kc\·esebb gondok és bajok közt élni; cle 
l'hilc111onl kell köveLni - csak aki könnyen l1ordozza eseteit, 
hi.ill's 1'·s boldog: 

hív Jóskcid. 

---

, 

1 
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f'('LIII 

Ka8�a. ja nu:ír ;3 1 ,cl I l):!:!. 
' 

f�rles lr,tkr,111 liru·rito111 f

Baj niikor ,1 111agan1 bajú11 kell le\'elcn1et kczdl•nen1 .
l�cteg híbo1n kőbe ütközött, ki('sinységnck !artá111 , j iír1\k f'el 
s aht, a, 111ozg;Ís ártott, az i.itésb{,1 sl'bec:,dcc l{í11 : rnost ;Í,..,._

I">' 

li;tn kell lankndnoin, ve..,ztcg l'ekii<lnön1. p.ír11,ík közííl di< ·tú-
lo1n ezC'kct. l�perjcsrc 11e1n 111c·lt<·t lC'111. 

'J'cgnap 1ne11v liozzúd egy levelt11t. ;\'irH·� ltelyén �c111
l'gésségen1, sc111 crsz<\11ye111. l•:g,v 11ehczen oszl cí l111r11ttal 
kiiszködik 111i11d f< 'l <'sc1µ:e111, 1ni11d c;n. l\lindcn viµ:asztalúsunk 
,•.(yc1·111c·kPi11k l'ri:ies<'·ge. J{,ír <'·r<lc·111elltct11('• ,\ urC'li11,-z \'OJr,-z<'>
d;í,so<lat, ... \ ki,.; Virgi11ia pirt'tl\'a h.í.111t'tl, 1 11idő 11 11,1µ:,1·,-,ígolod. 
:-,zégyc11- s gyö1 1yör11yc·ldekclv < ' ol\·,1stn. lc\·<·lc·del <'·s lc•,í11rodc'·t. 
Ila sok 11y011101·ú:-,ígok, n1elyek vc'•gökltiiz !leu1 ,1kar11ak

.
kiizC'

lítc:11i, nem to1npított,ík volna cl ..,zíl'e1n n1cg· <·sz<'111 iz,,.at/1:,;;Í-
, I"> 

g:ít <;s tcrpeszkcdés{t, a legl i;íjl<íhi> <:rze111t"11.'·ckkel ('IJ,i11tt·I ( 
leveledre ha,.;onlóval ig·yekczn<'.11k f'L"lelni: dc 1'·11 <·g·\· ,n<· .. ·-

, . .--
eres;1,kedett húrhoz hason! ítok : lel f'oµ:-c az nH:g· l'g'_l'..,z<·r h i'i-
zódhatn i '? ne111 tudoni. J >cdig azt v<'.ltc111 liatal koro,11ha11. 
ltogy elpattannak elébb lc:lke111 l1t'irjai, hog_v,-<·111 icl<,jc·k ll'sz 
1negeres;1,kedni . .Ne kíviínj h,i,t gonLlola.Loi{at, t'·rzl'tnt' ·nvek( 'l 
és szókat, hanen1 vedel jó n<'.vcll 111ár r<;golta tari óztatolt l,,í
tor,;ágo1n kif,tkad,ís,í.t; rövideden : kii Idd itl<· %senit, hadd 
Lakjék bar,Ítnéj,t 1nellett, feleségcn1 i'rgyc•lé:-e alatt, tiiltsc iu 
velünk a telet. II;íro111 fiú van ugyan a, h(1z11úl, de nagy 1·i
gyúz,1t alatt á.llanak, s a.pjok velecl nen1 perlek(' clik. 1-�z a 
helyheztctés n1ind 1.vá .nyoclal., 1nind Vir()'ini,ít nao-ynn f'oc.·i·a 

n �. r-. 

boldogítani, n1inket szint úgy. \r eliink teszel jt'it, 11e111 111í 
veled, és Zseni csak a,zt fogja itt t,tpasztalni, hogy bar,Ít11(j.1 
1nellt'.- c\s szi'rléinck h;trátjaihoz jött. 

ICésőn, 111int I >Lító, fogott a lanthoz l{övy . .'\ ( 'orput
,Juris, eorpus, a corpns ugyan va:;ta.g, tle ,;z,ira<lni kell azon 



1 .·,:? 
• • 
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1,:11•knck. 111<'1.Y azt vi·l-11.,·;dil>, dc 11c111 tclje,,;cbb tcsttt'· törekc
d1·1 t ,·,ílto1.tat11i. l{ö,·y és 1\1,írton ,n<-g ccltlig 1nindég csak a 
IH: 11 z kl'd, él:r1 írtak· i11 11c11 !(•bco· olv kcv{s nhi]o,.;01)hiai é;.: ' 0 . t' 

al',-tl1l'l1kai 11:ll'k ír,Ísaik rclett. \',11 1 <'gy közép út, 111elycn a 
ll'/.i:1iio<k11,di. lcghorzasb t11do1111í 11., hoz lehessen jutni :,;zép'nap-
1'1··11., alntt, a yjl;ígoss:íg ,.;<'gC'<ll'ln1é, <·1: kikcrUlY1111 1ni 11cl ezt 
hr1·,·i,- es"e lahoro, olisl'uru,.; fio. 111i11d JH·dig azt : ,,tl:nden
t<·rn lt·,·ia 11\'r,·i ucfi('i1111t a11i111iq111-, prof!';.:o<u,.; grandia turget, 
,-erpit ln1111i 11i111iun1 tutu,,, tin1id11sq11<' pro<·<·lla<'." -- ;\ tör
, Pll_,·ekrül írt J\lonte:,;qnien. a tiirv1:n.\·hozásról 1''ila11gieri: 
:--c·hlötzer, �<·h,,·artncr oskolni kö11yvcket írtak, <1,,; 1négis fú-

, 

r,1<),:1\g s únalon1 nc\lkiil olYn:;l,ati'>k. l rjon J(ö,·v 1nn.g.r:1rúl, n<; 
iiriíljön l(clt·1nc·nncl, (irus7,szal, 8zn1olenies<·sel (így) a pesti, 
d1·hrcl'zeni i·s pataki di!tkok tap:oain: hanen1 keresse, úg,Y 
1nint I >cthe, n jöYíí kor hclyl><'nhngy,\s,\t, s n1i11clj,írt tapasz-
1al11i fo�.in pe1111,íj,ít a c:lassic-itiísl1oz közelíteni, 1nihclyt igyr
k<·z,� i t'og lionni 11vcl ,·e11 n tühh:,;éo·tííl, ,lzaz n1i nd a tanul-• • t"') 

t.1ktt'il. niind a tanulúkt<Íl f'ejtör<-s 1H\Jkül értettetni. ](íno7.za.
n<'tll h.i1 1on1, az írót a 1Hc\!v 0·011elolat 111ío· 1nco·foo·hn.tóvá teszi • t') � b t"'I '

dc· 111· tl'rh<'lj(•. ki,·,ílt a ta111tló ol,·asót.
.\likor t)I, a,;:tndjuk ,u:\r egyszer az Jtrtlélyi l,c\'C'leket? 

hol ,·annak. 1101 utaznak IIH\g lllindég ( 'rov,tbb \'OllLdt-c J�r
rlt;l,1· a 111ag_,·ar hnz,ít<íl, Yag." 111<.:g,.;zakasztotta a fenyegető 
li.íl,orú a kt'·t test\'c '·rhaza közt a közösűlést? ltn jól ten11ém, 
ha 111i11d<·11 i-oron1at �1 csztl'ndóre börtiinéizné111, cle neked nincs 
,ziik,-<:�<'d l'Zl'krt· a 1 1H·�,;;zihb terjedt halas7.t!tsokra. 

.\ lt()h a:-tan1 a l{iilf'ölcli Színi',itc'•k 11-ik darabJ.át is. i\lc00• . v 
, ulta111 11ag:yol1h r<'·,,zint cl<-gcd,·e l)öhrc1 1tcivcl; dc n1cgtet-
,zik r.qtn 111<.'·g i,,, hogy nagyobb go111ljn ,·olt a „tílusra 11 1int 
1nag,i 11al, .\Jolic•rrnek, és hogy né1net tHértékkcl forgol<'>dott, 
(11.,·kor a ll'�f'rantziúo<al>h f'r::lHC'Zia körül. J<:,,·v ré<ri kérdé:,;t o. ;::-(''('\ 1·11ít1· 11•1, a c·harnktc-rek erkölcsi,,;égéröl ,1 színjátékokban. 
•·s l'Zl e• kérdt'·:-1. llll'I _\· lllÚr r(;g <'I ,·a11 v{,µ;czvc, nagyon fél-

i ' ',. "dala,-an 1;·.it(•gc·ti. l�zt e rigori:;1nust ll('1n lehet eltíírni, io·cn 
�0 !, 

.
''."'_iknúl f'oµ:, a. ( ',;ak az ,·g1:sz YC'Z<'ssen erkölcsis<{gr� .1

,1.111.1atPkokha11 · llH·rt kiilö1nhen ,-ok es<.:tl icn n1egfosz�juk a
�zc•rz,it azon l"l1"t · t ''I 1 . . 

........ =-<·g o ,,quae <lua1H oque per opposita vcl
'Hl 11111111" 11 „e· 111,·i<'c1n valdc difl'crentia potef-t totu1n perfecte

• 

poncrc." Dc igen hos:,zas lenn<; ezen értekez6:;be hol's,\tkoz-
1101n; nagyon velejére és g ·yökerére kéne nyornúlni ,t dr[unai 
1uü,·észs<-gnek. Azt kell ajállani a 11éző1 1ck éi; olvasónak, 
hog:y eleitől végig nézze v,igy olvassa a színj:it<'·kot, <-s ,Llckor 
(dl oztií11 e principio111 : ,,erkölesi:;égre vezessen n1intlen 
színjrí.ték." /\. ki 111:ískép akarja. rncgegyeztetni e tárgyban az 
acsth<;tik,ít a. n1orúllal, gyakran l�lietetlc11ségct kívún, és azt. 
o·y,1,1 1íttatia: ho<rv n1i11tl a.z co·,·ik, n1ind a 1násik 1)rinl' iLJÍ0111ai-
o. J DJ ::,. 

ról és eszközeir,il c·s,1k f{,li 0·-1nc:dclie: o·ontlolkoclott. Az Aga-
v \J O \..' 

tliokalon czélJ·a uo·yan n1i11d az aesthetik,ínak, n1ind a n1or,íl-
v-

11ak: tle a. n1orúl ezt parancsolva rendeli, az eszközöket csak 
j,1Yasolv(111, s nen1 go11dolv(u1 az ak:uliílyokknl, az a.esthetika 
ellenben tettben 1nutatja ,iz en1lített f'ö ('zélra a.r,i.nyzó része
letck külön1bözéscit va.o·y ellcnzéscit, vag)' az ,1,k,1dcilyokat, v, ' 

és ezen különkülön, vngy olykor ellenkező részelctek scgít-
:ség-c n1cllct.t tere1nt tökéletes egészet, 1nclyben :• fií s7.e1nél.v 
c;haraktcrének cg(·sz val<'1súga vagy erköll'si,,;égc, an1azoknál 
fog\'a va.gy azok ,í.ltal. olykor vagy jolilian kifcjtéídik, vagy 
1néo· dicsőséo·esebb és Ío-)' hatcíhb, 0·)r<Ízésre veru:öclik. 

0 b ' ::,  b '  .._.., 

Ila ezeket az i<leá.ka.t val,1ki jól felfogja., azonnal képe::-
lesz 11n1g,ínak 111<'g1nagynr[tzhatni, 1niként történik : hogy a 
1nüvészség érettebb koraiban (1uclyekben ,1, képzelö tehetséµ 
inkább vezeti c�s regulázza az c111bcrck szíveit. 1nint a szívek 
a, képzótehetségct) jobban tudják festeni az c1nbcrek a \'Ír
tust, n1int követni? inkúbb esik t. i. csupán a képzelődés bir-

é , , , , tok,\.ba az 1-\..g,tthoka.lon, ;t 1nüvé:;zs ·g ,nestcrscgcs targyava 
válv,1 11. r\. képzelődés gerjcsztgeti ugyan 11 8ZÍvet a virtusra, 
dc akkor, ,nikor cg,vszcrs1nintl ezer sziikség fcll'tt valóknak 
alkotója. ezekkel is ostroniolja ,1 szívek víigyása it. . \ 1nű
,·észség teh,ít é,,; a LUor,il 11cn1 <;rósíth(·ti akkor a lelktkcL 
l'léo·o·é tartósan a virt11s akadályai ellen, ,innak fonadékai, 

�b 

ennek pedig javashisa.i és paranesolati nem vehetnek er,ít az 
cgyszers1nintl a képzclé,,; tehetségétől fclgerjcsztctL szívek 
rendetlen s önnönös buzgúsain, és ilykoron lehet azt olvasni " 
J,itni : hoo·y tudi'á.k uo·yan az 11thén,1béliek 1ni a jo sz6p cl(' 

;-, • ü, 

hoo·y azt csak n spártaiak kö,·ctik . .t\zonbnn n1ép: azon ko-
o 

1 . rokban is hasznosabb a n1 iívPszséo· a 1norúlná.l. n1ivcl <'Z 11-
<legséggel csatnzik a es{1f indulatok ellen, a.n1az pc<lig- a kép-
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zé�L képzéssel és a7. érzcln1et érzelc1nn1cl igyekszik zabo-1:izni: ,unit ha véghez viszen nén1ely ki.ilöníogott szeinélyekbcn, 111:ír akkor ezekben az erény valóba,n erény é:; az e1nber,·alóban c1nber, 111ert eln1éjének és szÍ\'ének 1ni11<len kifejtő
dL;:-c 111el!PtL is ,tz idc.íli agathokalonnak él, és n1inél kevésbbél:itja azt 1nag,t körül, aniuil ink(1l>b c,nelkedik feléje, a nélkülup:yan, hogy g_\'arlós,íga valaha elérhesse, azonban közelebl>j:ír az anµ:_ralokhoz, és íg·y rcinéllltcti, hogy azok könnyebben
1'.s J. obha II is 1ncn·í,rzik o·varlós,Í o·,í t. . � �- � Valc. 

l�l<\g· ez c0· \ ·  szco·énv :ív·vhan fckvö hetco· en1herto"l ... b. r. . r--. t'"I - • .\ur1Ír,i 11k n1é/.!' f(,] 11('111 pirkadt rlÍn1, viíron1, elküldö111
111ihclyt ,Utfutottatn. 

l•'cstetics l1a l.í Líra írt vcrsezetc111ct a censor kco·vetle-
o, nül 111cgherélte, <;rthctetlen11<; teYé, a legjobb sorokat kitör-lötLe: a,nit a szahacls,ío·talan J3éesbc11 é1)en l1ao·y,ínaJ, ·tztr, o. ' ' t J >e.�tcn, a szabad 1n,igyar h,tzn fi'íváros,íban, 1ncgcsonkítottn.l�g." i<',·clct írta 111 'l'haisznak a ccn.si'1r;\,ról, dc hiszcn1, ezt isl'ltiltjúk. Ilogy tch<"tn<' enge,n szabad lelke1n íróvá egy acensúra alatt nyögi> ltaz,íban � l_)cnn,ít fogni 1·cstellek, és ha\ tied \',dlí Jevclczésc111 olvkor llClll auná ke7.C1nbc, cddi�·. 

' 11111 1dc11 dolgoz,í.stúl elszokta,n volna. n1ég azon levélnek se1nadtak l'ddig helyet a 1'u<l. (¾yííjten1é11yben, ,nelyet Oöbrentci"cl l'gyiitt a kiadandó biographi,ikról készítettünk. l(:u·hoztnt,i,í k a 1nagyar grófokat, hogy nen1 foglalatoskocl naka literati'1r,\v,d - li,L azut,í,n egyik vag.v n1<ísik irogat Yalan1ili'·rfia�ahhat, azznl h;ílúlj,ík bátors:íg,it, 1,ogy clolgoz,ís:tt 111élta Lla1111a k tartj,í,k a kinyo111 tatúsra. Ez vagy irízyséo·, v,tO'V• ._,. \....1 0 ;:,. k11no11dhatatlan g<>g, vagy alarsony. ág. frjon <;sak valaki lel-kc•tlcn:,c··gC'kct, bezzeg kap rajtok ,t censor, 1neghagyja, örül:a l_iaszoncalan ,·,tgy 1nételyes gyon1 ,1, legszebb virAg az ő szc,n,·be 11, <'Zt akarná clhataln1aztatni ezen annyi 111egahíz.\sokrasz.int t'iilcliiu. (�rófnlail;ith ( 'zí11ierr· p. o. ,niní5 11ideg ut,ínozlÍs,
111i11,í gyun1, n1inö érclen1ctlen hízelgés, 1ninö aesthctikátlandarab .• \. jónak, a f<>rfiasnak csak mintegy becsúszva. szabad"'.('g,i('lcnni. ( 'sud,ílkozo111 hogy '\':i.v (,\e1idét ,;8 Zr{jrit hevcttPk .. - Jlost kapo1n épen az 1\.11r<Ír,ít. - )Iihelyt vahunel,ror-,zagban ak,\r egy e,nber akár egy t,írsaság yezetni akarja

, 

• 
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és igazgatni az elmék kifejtődését, vége van 111indennek. 
)1in<len fejnek, n1inden szívnek ,L 1naga, tern1észetc és 1nódja 
szerint kell kifcjtődni - nz  együvé gyült kifejtődéseknek 
tisztje oz t[u1 a netnzeti li tera.túrn h<� I yegezésc. ,,Il fau t. sa i � sir l'opinion gencrale et 11011 la tra\':tillcr.'' l� lenne az 1gaz1 
regula, ,nind a politikában, 1ni11<l a litera.túr,íhan; Ü<' núlu'.ik 
1ninden cgyn,ást i.ildöziS felekezetekre van osztYa. Nyon,orult 
luiza ! sohase fogod te így érni kife,itiídé:;cd fényt-t; ül.üözd
c:sa.k a jó fejeket és jó szí"eket, 111:1,id 111cgh\t<l hov,í, v1szen 
·t c,·ő()' vao·y az irío-yséo· va()'v nz alacsonys.íg, a középszerü-
' 0 o> e O ( 0 n> t)., 

, , séo-nek ezen 1ninden jót, nagyot, szépet vr1gr akatlalyoztato
va:·y ,neo·rontó n,ao·zatja. J)c ,l haza 11e111 tehet arról. 'Tehet,

� t) t, 
I ' 

111ert tűri ·- ha leunc neinzeti bi.iszkesége, ncn1 tíírne a go-
' 

, ' ,röt többre becsülne eo·y okos cn1hcrt egy kere:;ztesncl vag:· - ' 0 

kulcsosn,íl; érze11<; hogy :i l<'.·lek lá,nezai l:>Úlyosftbbak a test1-
el·nél · 1nin!len eo·ves elnyornattatúst köziinl:>ég<·snck tartanii: 

� J b w 

a politik;\t az okos, hitlcgv<'•ríí úllhatatos energiúba hclyhez-
tetné; a kiilön1bfélesúgek er:ínt a �ondolkod,í„ban, érzésben, 
tudo,nií 11 yoss(iglia n, 111 íí vészség ben, tü rede le,n 1nc 1 ,. isel tetn ék, 
és csak a haza szeretete ::;zerint 1nérné az cn1berekct; n<;tn 
rohanna külső eziezorn[d<, piperék é:,; csillog:í:;ok után; 11c111

tön,jénezné a .  l,atalom balgatagsítgait; 11en1 ,·onítana v.íllat a 
hazafi.ús,ígok ,niatt i,ildöztettek "anyarúságni felett: nen� cn�o·edné 11yon1atni I(azinezyt értlen1etlcn terhei alatt, fclfogna
;11nak ügyét, ,tki l,azáj;í,t annyira dicsőítette, és akinek �ír.)a 
f'elett pirúl va fog könnyeket hullatni. Il� balsor:;sal ki.'.szko<lt;
nck n1inuc11ütt a ,  jelcsb férfiak, - igenis; dc egycbutt nen'. 
fcnyeo·ettc a szon1széd a, ne,nzetet eltörlé:;scl. J{ajt11nk sen11111 
sen1 f'�o„ ne1n annyira lassan, mint csupán súntikúlv:i lépdc-

t>' 
. , gélünk. Xagyjaink többnyir<' elfa,júltak, kicsinyeinl� 1r1g�-

kcclnek, a közép rend szen1betü11ő részvétel nélkül viseltetik 
a hazafiúi törekeu6sek eránt; akik pénzzel bővölketlnck, neni 
gondolnak egyehct, hane1n hogy azz,11 n)ég jobb,.111 n.1eg�elje
nek; kiknek nincs, nen1 találha.tnak pén;.;etlcn tar,;a1knal se
o-edelmet, a gazdagabbak ajtajaikon pedig !djában ko <1gnn:: 
bú, töprönköclés jegyzi napjaikat, gátolta tik ki f'ejtőclésck. J,._ 1
taaadhatja e nagyobb szabású vonások valóságát'! l�gy sza
bad nemzet sincs Európában, kit lágy1nelegehh közlélek 
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,:1cszte11c. ?\ag,v .:;zcrcncsétlensép; a,z r,ínk nézve, hogy 1níí
v{szsc5gi indulásunk azon kvrszakaszba esett, n1időn már cr
köl<"seink alkal111asint tncgvesztegctődtck. Egyebütt a kor
e,-osudás, következése vagy pedig kísérője volt ,L 111 ű vészség-
11ck, n,íl11nk a 111üvészség követi a 111:ír jóforn1án előre hala
dott cla ljasod,íst. 

,\ 1nit ÍJOS01H·zi és ()nké11yi Vay Józsefre 111a.gy;trúl vcr
:<1·ltck, az. c0·yneli.ín)' i!!'azítások 1nellett, 1néltó kcdvcsséo·et :->. ',. _I  t> ' 

1al.ílhat11a a l,az,íban. Nincs .,;zép tüz híjúval Vay Abris Csenc�je 
i,-. l{is Ycrsczetcn1hcn A ve1·.s 1::, c.s,ík, en·yik híbo,nat eo·yik 

ü t"). 

11.i.ia<'sk:íj:ítól n1egl'osztott,ík: 11en1 szerencsések lcíbaiu,. 1nost
itthon ni;ír esak azon is örííl11ék, ha s,Í11tikálhatnék. 

Itt ,·,tla zsidó<1, l,ított. D:ívidot ajAnlotta1n J(lobusiezk,v-
111'·11ak, clc n1,í.r ,·a11nak tiszt1'ci,· 1\ lbcrt,-ó1,·oro1n1)cdio· ne1n tudu111 

• 0 O' 

kit, i l. ro�:-zt'r l ,·a n tud ósí t,·a l ),i vidról. · a,n u b,--í.ty}Í 1111nal is fogok, 
111ihel,·(·,;r 111c![l;íto,.-at, hcszéllcni. - D;c-íYid ír 11ékc1n n1ec)'ha-• ,._� V > b 

1nl(a :szí,·c111et, dc 111it tco·)·rk? :szívesen SCO'Ítenék ra3'ta dc n i::, , 

1a•111 lehet, ltanc111ha (·:su1>;1 a1·,í11hí:sok ,íltal. Ín1r is1nét co·vik• b, 

l,1·d"ctlc11:ségc :1 köz nyon1ort'i1,,Í<>'nak � 
......, .. e 

:\lég többet írhatnék bajain1ról, ha alvásig akaruá.lak 
ttnatkoztatni, cngc1n pedig az édes álon1 ne1n hívogatna„ 
,J nhhan sz('r<'tsz, hogy:se,n cllenzcnéd vígasztalón1 karjai kö
zött ,·.dó clszcn<lcrcdése1n'. 

hív Jóslcád.

.. ' 

.\ f)l('�() ,\��.\lET N() :\1,\.GY�\.ROiiSZÁGl1_\.N.'')
l{as�,ín, 182:2-bcn. 

:'11111011 �ok itt  köztüuk ,züll'tett szép,rgek
<>sink vitéz lll'(·h·ct fcl,·1·tvc !'scrélik . '

:,; 11é111ctul azt dorrrik: ho"1· én 1nao1·:1r 1,é „l·k h e,.. , :-,. , b • 

S" �zívctlen gógnl'k g,"abízat,iiít élik: 

�) 1Tevé1 l'S11p:ín ,ze111ér111ell's�ég,· n1iaU hall<>ato111 cl  1nc·rl "
PI · 0 ' ulan·h('hal tart, k1 a d,l'ék asszOnJok n(·vét nem akarta  köz nyclvrl'
boc,iílta1.ni. I {  in1éllcni kell a szég,"cllósc:gcl. külön1brn is ritka 1;1adár

Te, szo1nszéd nemzet íi, fogadott. fokh·<lc,1 
Büszke vagy volt fé1:jcd szerencsés bo11ny:ira, 

1 !athat6s nyelvünket. híván gy<·ngécl<!d1·n 
Bíboros ajkairl écl1•s nyílására. 

Szállva hozz,íd sim1íl szözat ink hangzatja, 
Ny<'lveil!'n nő, szépiil a hang méltós;íga, 

i\Iidön azzal lelkc·d h·lkiink huzzogta tja, 
:\1io<lcn, 1tn1 it benniink ébreszt, tiszt:1, clr,íga. 

(; 1101n a csicsergő kanál'i nHLd,írnak 
:-;ípoeskáknál tanult kalitkás énekét, 

:\[l•zö� paesirtái,,n, ami<lón r:ln1 vitrnak, 
Iloi:ry rsi1Ti<·sirl'ljék kör11ltc1n az !'két. 

Szá<l fi.ilünk bájolja ; bölesc·hben cseréltél, 
i\iint. a szon1szétl haugnak rohanó csaeskáink, 

Rol<logabb fülektől jobh u1nácgot kértél, 
i\,Ji 11 t adhalh1k volna magyar n1ajn1ocskái11k. 

.Is francziák a.jlníl, f\.ilét az olasznak
K<'rrlczcl: hogy kellcibb-e a szon1szécl dörgése, 

:'llint szép n1értékére a dic�ö Ilclla�znak 
Szálló po1npás n.1·el\'iink ható zendülése? 

:\lint ;1 fcstö napfény rrzgö ragyogá,a 

A setét bokorból kicsal fris virágot . 

i' "'' a lelkes sze1nek kecl\'czó lálása 
b, 

.\ szív s ész körléhcn szül világ;ossft/:!'Ot. 

'I'i h,ít barna vagy kék szép 1uagyar �z!'1nfények, 
.\ nu1g.,·ar észpályát, kedvvel tekintsétek. 

S hogy emelkccljenek a kis növ1:vények, 
fl:1j1ó vil'án: inkra sugártok önt.sétck. 

:\!i volt Berlin hangja, n1ikor J,ojos nyelve 
1\Iesszünncn, Párizsból, azt lcnyon1orgatta '? 1

1::� n1inden burkus szív érzé 1nély bú„il'lv<: 
A nagy sr.égycnt, a nagy királynak alatta. 

Boldogabbak vagyunk; - a jövöre verő 
Szíves FER.EN ez tudja, bogy Iá 11g Jll\OlZ<'t.1111 k nck 

Hrlyrge a hívség, a dísz és az erő, 
1::s :1;,.,:rt t.ar:ítja ,zív, h:1tó 11yrlvU11kuck. 

157 
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Lenne-e Schillerje, lenne-e Göthéje 
A.z clinék n1ezcjén fcltctszó nérnetnek,

.\ kiilföl<I f'ényiért ha setéttdt éje 
Soha nc rn nyrlt volna hon ni der.-detnek ·t

Ült is csüggedt fővel a haz:t Múzsája 
Könnyezve tunöde vad elhagyatá:;án. 

:'111glen ne1n lebegett a nök rózsaszája 
A. nemzeti lélek ferc:;egő forrásán.

E lélek ,zint olyan gyéniósz mint a szép 
'l'egzes, nyilas, szárnya�, hódító istenség, 

l(i bár kiesíny, erős �zívcket összeté]?, 
J(i vív, s kit nem győz ,neg a nagyobb ellenség. 

(), a fákly:is Án1or kornolyabb testvére, 
Szintúgy tcrcn1t, bájol, és tüzet szintúgy hány 

i\lintlcn nagynak, szépnek rejtett bölesöjére; 
('sak hogy gy,íjt., s nen1 emészt, a tőle folyt gyúlvány 

,\ nnak is, ennek is súgári tégedet 
Világló kcgygyel úgy fclé1n tüntetének, 

llogy a sajnos bírnak fátyolával fedett 
l,antomr:1. visszatért a távozó ének. 

Szöghajad fürtjeit lángkebled havával 
Az idő szélrepte majd elfrívogatja, 

1)1• :1zl nern. hogy honni érzés példájával
1'ün<löklesz lyányinknak, te, eelták fajzatja ! 

Pirítva igazítsd elhajlott érzését 
.\ turpülve tompúlt híg magyar hölgyeknek, 

S t anít�d érdcrnlcni ápoló végzését 
.\z oket takaró honni törvényeknek. 

S a lelki pcnészben gőgös férj'fjúcskákat, 
l lonni clíszérzetre kik ne1n e,nelkccl nek, 

1'1inl n1ohlepte taplóR, redves cserjés fákat, 
(1 la tel011 állnak is) 111uta$d ép szcnicdnek. 

it ivel pedig nen1ed és kin1ívcltséged 
Az í:dés n1értékét érzctidbe fir zte, 

S cs:tk a sz<:p é, a nagy illethet n1eg tégrd, 
::; a verset eldobod, ha rnester ne1n tűzte : 

LEVELEZÉSÖI( 

'l'i'rrd kis tollam repté!., s bár el roéru súgárit 
Téltiíl össze-vissza, úgy, rnint Tfon1fÍl11házi 

N1,1n szóro,n, ne vess rneg; a felhök határit 
lladd n\zza egen 11íl a roppant 1�,qrázi *). 

15!) 

Berzeviczy Gcrgclv, clavicordio1n(Lt \'Crvc lc•rürd(íl( ' • - J ' � 

székéről, s rn1ighr,lr1. I -Icvcnyébcn ezen vcr1<ck ké;,;zííltck rc:íja: 

1\d ebordae ,onitus tenebrosurn vadis ad Oreun1 '
Quid <liee�, Pluto si tibi verba dabi t ?

Quo<l rnundus tristis, subeant quo<l rnille tlolorcs, 
Quodque sonos inter, clulee, perirr fuit. 

DP. SUPREJ\11 C0iv1ITIS Hül'lSODIENSIS, S. LEOP()LDl l\f1\XI1'11\ 

CRUCI� OHN,\.'l'I E<llfl'fIS FASCIA. 

('assoviaP tlic H-va .1[(ó;, 1821. 

Candi<l,i <1uae rubro stringit 'fua pe<:tora limbo 
Fasciu, virtutis, praemia justa. (vagy: digna) refcrt. 

Finibus a no�tris, pestis properantis, ad Oreum 
Pulsor, et indomitus victor et ultor, eras. 

Pulehru111 est, clu,n plurcs inductis pestibus ad nos. 
Claves et pa.tlllas pron1eruerc eruces; 

Propter pulsa luis eontagia, signa tnlisse 
Atque cleeus, pe�tis Te rnernisse fuga. 

*) Kotzebuc B1·illcn-Insel nevczetir kis vígjátékában a két nagy 
ni:,net költőt, �listi.fa.i:ot t. i. és l{o1fvnkell verselteti. J\z utánozás 
felséges lelke oda vivé nálunk a. dolgot, hogy 1nár tni se szukölködünk 
egészen ily költői rcn1ekel1nék nélkül. l\lliért ne tisztelhelnók rueg hát 
,ni is l\iistifaxrünka.t a Ifo1nályházi, Carbuneulusainkal pedig az 
71.<J> ·ázi <liesii nevezettel? ,,Vosexernplaria tanta noeturna vcrs:l((' n1anu. 

<l. "1versa te 111rna . 
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('CLIV. 

'l'iszfp/f hr1rrífo111, 

• \. sógoron1 prók,i torn csak tegnap jöve haza fI0n1onna
t,ijékár1íl. Így én has7.0ntalan rlte1n itt napjai1nat, dc csak 
pcrc1nrc nézve, inert külö1nbcn elzárkozvn ülök a fogadóban 
n11111ero 7, s Erd6lyi Lcvelei1nct készíten1 nyon1tnt,í,s ahi. fia 
ío-y tart a 111u11ka ahoo·y clkczdcttc1n, k6t hét alatt kész leszek 

�� 0 

vele. 1\.z a sok ta n:tcsl<Í kivert cszen1ből ; ki h,tllg.ttta1u őket, 
„ 1nár 1110;-,t 1naga1nat követem, szrtbadon. A többek közt azt a 
r,íltozást t<'szc1n, hogy :i leveleket öszvcfoglalom, s így az 50 
lc,·él tahí1t 20 levelet fog tenni, ;1 nélkül hogy :1 1n11nka ,,ék
nyahh,i vúljon e n1iatt. 

\'1 '·lctlen öszvctalálkozásuuk alatt f'clcdénk 1no11dani 
po-yni;Í,snak, hoo·v l1<'rzevi<'zv Gcr2:cly 01la van. zí,·esen saJ· -

�. v.. .,/ ._, 

11,ilon1 ltahil,ít: dc ,;7.ei-<'tt<'111 volna liogv lett volna inkább 
. . 

111:ig,, ar . 

. \ o·iin1öri r<'1>rat's1·11t,íti1ít, 111clv iuazolni akarJ·a hoirv
ü . \.,/ . �·. 

nk a l1•lki 1anítúknak 11e1n cngc<lnek voksot. ,L resta.11rát i6ko11, ' 
1uhin l.itt,111. ()ltajlon1 hogy l,1stl. .\zt bcszéllik hogy Tr a 
protc,;L,insokaL ,·,ídl,ícl az abaúji <lcputátióban, hogy ők kér
ték ezL az új rcnd<'lést a vála:-;ztá,; dolg:1ba11. rla úgy ,·an, lc
�ycn úgy: d<' az u<lvar 11c1n né:zlictt,: azt az i1n111oralit;íst és 
rrn1l1 •tlcnség1't, a111iL ,;ok helyt. soka,n elkövettek. 

I tl len·kiscbb ÚJ. sáu sin e:<.
l"' ,... 

1�. :\{C'skoné·nak s a borsodi főispánnak írt verset na-
µ:� 011 ,".hajtanám n;·on1t;itva látni. Mind ez, 1nind az ig·cn szép 
,',,; riizes: az elsőbb nekc1n n1ég szchh. Bz co1nplin1cnt : dc 
111i1 írhatni p,í.ntlik:ira? 

l' g_,·a n t u, 101 l-c u1i ol ,·a ·ta tott fel :-:,i.illei <lolgában Lóu ya i 
ellen a rehr. cliiíjl:n tartott kis gyűlésben n{dunk? Erszényc111 
i�cn igen szegény : dc nc1n tudo1n 1nit YCsztenék ink:í.bb, 
111i11t ltogy cllc11c1n ily panasz adassék be. Ut tu fort11na111, 
,i(' 110,- le, l'cl,;c, fcrcn1us. Nc1n jó u1agu11kat : 1  szt,rcncsc 

LEVELEZÉSÖK .. J 6 t 

által clkapatni. - B,�jkor tllCI,!; akarj,, 1ni11dég ölni a n1aga 
ellenkezőjét. J,ónyai ellen az cg_vik felolvasott Jc,·élbcn ez a 
vers is felol,·astatott: IIeu fngc rr11delc,; terra,;, lügc Jitt11s 
avarun1 ! 

Si<'tvc íro1n lcvrlc,net. inert akkor tu<lta111 ,ncg hogy 
rueg-;·cn l(riston úr, 1nikor 111,ir fogt,í,k lova,it. J�lj szerencsé-
sen. Ali\zatos kézcsókon1at a 111élt. (+rófn<'n:ik és Uo1ntess1.: 
Virginieuek, 6a<lat naµ;_,· hüséggcl ölC'lcn1 

örök tisztelő<l 
J(r1zinczy J,',,1·e1icz. 

-----·---

('('I, V. 

EpC'r _jrs. n111r1. 20-d 1822.

l�pcn 1nost te,·é1n 11d,·arlá;;on1at test,·,;redn1\I. grtíf' J,-t-
v,ínn,1L s 1ncg1'rtvé11 hogy holnnp I(ass,Íra 111eg_,·1·11. c:l('k kPd
vrz1';;é, ·<'I, ,; r lc•v<'let általa f'ogo<l ,.l'1111i. 'i.\li11t ür, t'J111Pk. 1\dP.
harftto1n. 110µ:_,· íg_,· h,ítors;\ggal n1ondhaton1 ,·1 a111it nl'kl 'd
1no11clani 111\gy JnLp olt:1 <Íhajtotta1n. l)P k6rl<·k. s 11ag_,·011 k1 '·r
lek, ,·<·;;d tíízlJr lev1·le111t' t 1nihclyt c·lol,·a,;od. 1:;; lta a dolgo1 
111,ísnak el1no11dod i,;, hal]!J:a:-:d cl nt•1·C'n1<'L 

• 

IZ,tniarÚ,; D1•,;,-:1'\l·ft\ :\ 11dnís a'1r <· 11ap1Jkha11 itt ,:z,ílla 
IIH'" a fou·,uliíh:1.11. \'1•1(·111 Í,-: híttat,Í a ffr1íf' l)1•s,;1•11·ft'y S,i11111el 

� '""' � . 

<'llrii t<:tl't<•tt i11qui,;itic'1t. ,· .,., azt n 11·,·<·lct. a111t•l_,·i>v11 :i1111ak 
n<:n1Ptre ll'fordított n1,Í;;,ÍI f'íík,11 1n1r,i,- gr<'1f \\'rl111 :1 <'Xl'j,inak 
n1eo-kiildiitt<·. )>:1ra111·,;ol:1tj;it k1;rtl' ki. u1it1'YtÍ l1'!J:'·v11 to1·:ílil1: 

0 . • .  

Yil,ígo:<;;ii tt'vt:. hog_,. ,itl't· 1'.pC'11 1H'111 a ho;;,;z!Í. :'('111 n1•111 , ;1 l:1-
n1cl." idt'gen,.;1\g. a1111_ ,·i,·al ink,íi>I> 1H'lll j11,.;ai1n1k f'p1 1nta.rt,i:-a 
,·ittf' 1' [rp1°·:<rt'. 1111.:]Y(•kt·t (' 11 1\]ki.il Í,-: ÍÍZ a tÖr\'(\11,\ l'i,Ítl : lta
lll'lll 

·,ol ih,io·yi liííséo·1· ,; ka111:1r,\,-:i kötelessé!.!.'<': " 111i11d azl t.:1-
. b, r- ..... , 

111011chí, a1nit a lirc�íílct 111011datltat. 1n1dé511 vérü11k<'l v,ídoljuk . 
• -\. levél 111,irt. 5-clik1'.11 datiíltntot t. ::l épe11 oly szép, a1nilye11
l ' ' 1· . l .;(

1 :,;c.·rí1 111ng·a n tarµ:_, : ug·,.Jt·c.. 

,tz.t az ige11 tiszta clü.id,i:<t. 
irigyll'll! az(, ,1 ,,.z,'·p 1111:h 1"l, 

l l 
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.\z inquisitiót borsodi szolg,diír<Í ()koli<',nin_,·i \:s esküdt 
1,írsa <·;,in,íliík, 111ag·ya1· nyCl\·cn, s 111:ísfi:j Í\·, vao·y taLín k0ttő 

. �. . 
.\z 1'gvik tanú I1ud 1nilla, a. 111,ísik \':tla. 1H<'lv volt <,sclédJ'c '''l'<'>f' ' . . b 

l_,'<'rt'n<·znek, aki ,·alaha a pattant_yúsok közt szolgált. s ez é,-,

az, kC::t kii/ii111hiizri clo1ogr,íf te,;znck vnJl;í,it .. \z 0zé nc1n sok. 
és nc1n frf Pttc terhes : <lr aniit r,ud1 11illa 111011'1, 1H'111 <·snk fi·
l<'tte tisztclctl<'11, hrincn1 töhh i:-:. f;záno1n, nagyon :,,;z,í,10111 ' . 

!.!,'t·úi' S.ínllH'll. ;, 1íl1a.J·ton1, ho!.!:v a vall.is hazuo·s{to·n kibiz(>-• ,.,,, ::::, ö . 

nyosl><l.1<:Jc ,\ ka1narás azt n1011dja, hogy cg')· ,Ja,nko\·ic;s ne\·tí 
ka.tonatiszt úrral tahílt o<Li 111en11i, s l,11dn1il1a. czckc;t nc,11

kértl\·e, n1undognttn elő: a tiszt pedig· ezt kérd<\ : TJnd �i<·. 
Tfcrr T(iin1nH'rPr, \V\'rdrn cla;, ni('ht anzeigcn r - _

l�zek1•t �ékcd. szc\p lc•lkií fl:rfi, c\s tcstv<:r, tud11od kell<·. 
" 111i\'Pl a dolog cl va.n híresztrlv<', képzelrn1 hoo·v ör(í11J i 

::-, . 

fog:--z, hogy a rossr. <'tnl)<'r<'k nc1n-1n<'r<\s{t 11cn1 kövrty<,11, K r-
kl•<l 1nind rln1ond;Ín_1 ,unit tudok . 

. \ ka111nr,Ís itt főszolgabíró 'l'ahy úrral több tanúkat i:
akara <'Skl·tt<'tni, s \"i<·cisp,Í11 1) <'s::le\1·ff:v J n1r(• úrtól paran
c·,.olatot k�

··rt. l�z azt t61e n1<'gla.gaclt,t: l(a 1nn.r,is úr, úg_,·-
1no11d. n1ar a dolgot ft)t td,í. gróf '\\''rbn,í.na.k : v,írja tcli fi.t n 
, ,ílaszt. Itt ninc·s sc1nn1i pártiité" frl6l ,izó, s a <loloo· investi-
!.!,'áltathatik, l1a n1ajcl para.n<·solják. 

"" 

:'\ l'k\�,n azt 1nond,í. ,t ka,nar�ís. hogy I1nd1nillához azért 
IIH'nt. hog_v a testa1ncnto111 p:írj,ít kérje ki. De ha ezt előr<' 
!:itta \olna, <'>liaJ·tottn volna, hoo·,· tört ,·01 11·1 1· 1' " 1:1 · r-. 

• " u, <1Jn.in-

k,íhl>. "<·zt n<'ki Plhiszen1. 

1 \•r<·d sürgctójc· nagyon haragszik, hog_,. ne1n al«lrod
1111•gi:;11H·1 · 11i all1,ss,ígodat, s sz,i<l <\s ír,Í.:,ocl ellenkezésben \·a
)!;:\ 

.
oi1.;, ( 'i< '('l'<.,t <·111lc•get<'d. -- i\[osolyoglan1 1nag·a1nlia 11.

l\ 1 ·rlck, IH' \•ngc•<ld <'zt vr((' tudatni. J [ad<l ne lco·yenck r'tj
t·llen�l�g·pi 1 n. 

�. · 
' 

I•:IH\<lrí;f .i<>\'iik, ott halLí111 a hírt, hoo·\· sóo·oron1 rllcn
f'of\',') pc·riinkli<'n :u·tonít11,;u11k st·1liili.'1ft·ttot

0

t
.
" "'· .. , , J • • < , , ,. lllHl Ll CSJ('ll. 

l(c'·t ,'>r,Íval az11t,Íu a sr11te11ti,ít is n1eo·hozt·\I- te!· \ .,. 1 ·  ·. , 
·

n 
1 '"' \. \., .., ;j%cl ,ll

ltruak. 13ar 1·sak a ;;(>goron1 111ag·.íhoz térne valaha, s azt tenne'
:1111it l,·lkiis111ércl é,., becsület kív,Ín. Ugyau inond<l ineg uc-
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kem, kedves lehet-e a.z neki is, !rogy a viLíg nz ő h,ízi <lol-
gaiba belé tekintget, s látja niic van c\s n1ie ninc::;. 

Engedj 111eg sietéscninek. l,áton1 hog_v a levél c·:,;upa za-
var. Dc úgy hiszc1n, az előtted így is kcll\'C8 l<'sz. ]Llj sze-
rencsésen, s ta,rt:, n1eg n1cgbccsíílltctctleu c·111h;kczctcclbe11. A 
1nélt. Grófnénak s Co1ntc;,::;c Virginienek ajúnl.i kegycss<'·
gekbe. 13ízo1n, hiszcni, st'ít t11llon1, ho!,(y örvendeni foµ:nak :1

hírnek, ha c·sak Zscniért i::;. 

('Cf,VI. 

l, ��s�. 1n�1·t. 21-cl. 1822. 

!(er/i,r,.� l,11r1ífrn11 .1

1Ia a ka111a.rási 1neo ·kiilö1nbö7.tcté;; félénkckk<\ <'-" ,·c\r-
,., 

,Ír 1tl<'.,kk:í tesz n1i11kct, ninc,.; n1it kí\·,í1:non1 kuJe,-,ot zsc·hen1rl'. 
1 tt >nindcnf't;l<· <·súf' indt'rlatoc·sk,ík is n1unk,ílkocltak, n1Pl_vck<'l ' 
talún ne 111 Í::; o·)·.tnított 111<t!!',íba11 ar. i '1j ka 111ar,ís. lg,· nc•u1!(·l1·-b "-) . ' . 

níti olykor a zsclJ a SZÍ\·et. 
I(ö 11 nycn h iszc 1n az nz;;or,ísok ÓC's:ir 1 .ísá t : d<' \;n ak kc, I'

lennék vigas7.talhata.tlan. ha dí('sérnénck és sr.cretnt'·nck. 
.\1ni a pl<ibánnsok vótu1nát illeti. ezt <' kérdé;,t Yag·_\ 

ex usu yao·y rx J·urc. van·,, ex l}Oliti\·a. Y<l!!V 1ni11ll a li,iron1' b� b. \....'• 

tekintetekből kel( 111cghatctl'07.ni. ('()IIC01'aÍ(t•)' t•fÍf/111//, az(

tette : per :1cch1n1atio11e1n - rz a sr.ok,ís n1ép: a r,íkosnH'Z<'i

itlőkbiíl sz;.Ír1nazik. r 'onc()1·rlite1· trh,ít az tette. \'a/;'.'' pt•r al'

<'lan1ati011cn1 1n,1joritatis. YCl per majorc111 ('la1nore1n. -Ilog·_\

nagvobh \·olt az clőhhcni időben a ( 'oncordia ,1 kic·sin_Y('k \·:í-
, 

lasz t{ts,í ban. n1 i 11t 1nost, a r.t n ch <·z tag a cl ni ; <le 1n,í r a l <'gkiiz<·] eh h i

i<l{ík előtt is a votis,í.tió pútol<'-ka vala a fclki,ílt;í;,i \·,ílaszt;í;,ok

nak. Legközelebbről rcsolutio ,Í Ital tétet<•tt a iÖr\·l\11.\· p<',tolék,ia

rendes tÖrYénynyé az indúlalos e1nherck rcndsr.erint \ al,í. . 

hajla.ndú"ágok következésében, kik. a helyett hog_,· a \'Í:<:;za-

<;lések ellen valan1it kigo11doln.innJc. a vala111ivC'l való ,iúzan
� 

c�lést i� el szoktiík törlcni. Jla y;:i]aki k:irclot húr.a rc:<ta11r,íli<>ll,
vagy az aszt;1 lo11 s< '·hílgat. \·ag_, a l'éíi;,p,Ín nHjj<· f'\'I<: tolja az 

11 ,, 
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I, 
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:1 -,ztalt.., agy 111 .... n1al 11., 011 l(>gatja. 1 ag·y s,1,ebhf'c(J< · r11lt.íi-
111al nÍ11C"zig;,ílja <1s szag).{H�ja : a h< 'ly :<zc11tségé11t 'k sr(rtése 
niiatt i,.., a fi,;c•,ílis H<'ti<Í11 kiviíl llll'J.( ink,íhb c\rc!e1n('J < ·ri111in�}j ,;

:l(·riót. n1int az. a ki az ut('z.ín ,·agy ,, p11:<zt1Ín l\H'gt,bnad. 
}lire , alú \'Olt hút cg·y törvéll_v< ',; i-zok,íf-t n1eg·1·,íltoztat11i. 
n1<'ly a potiorita:< <':< 1nnjoritas közt. é„ íg·.,· a hirtoko„ ncine:i 
:1ri,-rokratia (\,; a hirioktal,111 IH'IIH'S d< '111okratia közt az ac,qui
lihriu,not f<·1111tartotta ? l)< ' 111i11ckut:i11:1 c•o·1· törvc(n,·e.-; szo-

n. . 
kú, 11 H'gro11 tata. n1i<'rt kellj<'n eg,,· 111,Í:< t.éirvénye.:; .szok,íst i.,;

111egronta 11i? Ila a f'Plkiiílt,Í;; h<·l.vét ,tz <'Z<'l{ítt pótolék-Yokso-
1,ís i'tg_,· foglalta < 'I. l1og;,v 111,Ír n1ost < ·z re 11dsz<'ri11 t va.ló rn<Ídj:1

'] ' 1 
' • 

1 n va nszla.,na , : ter,neszet sz<·r111t lll<'!t ccll e11o·pd11i niind ' � ;--, 

nzoknak a ,·ok,;oJ.\,-t. ,ikik azelíítt i:< ,·ok:--oltak. Y,dali;í11,·:-zor 
· 11··1' l' ' . 

a fr ,1a t;i,- ccts< 'g< ' rrnntt l'ok,-obí:<ra i 'ött a dol()u'. \ t 1' . r, . 7,. (1-

1 ,Í1111i, 111 1Jht:--s,ík 1n<·g a plc:h,í1111Rok <'. ,; k,ípti1 1ok a protoC' oll1t-
111okhcíl. ho,!!y az il:v < 'detrkh<•n ,·oki-olt:1k.11<·1·( 't:::ég:<'d kív,í11;;,Í!! ·:" 
nH·rt ;\ protocollun1okhn11 az ilyc•n <':< < "l< ·kl1< '11 a 1·ok,;0J.íi-okn:1k 
1 ·$11 pa rr,-11 lt;\tu1ni /.i- ,;11111111,)zat.jai írattak be'.. 1H'111 pedig 
n1i11d< '11 , oki-ol<Í11ak ncv<'i. Fi:n 1naµ:a111 <>11ilc\kcz<'n1 töhh il,· 
,,,,<'t<·kr<', <·.,. >'nha :'<·11ki1 1ck :<<· jutott <'.Rz<'.l ir a plc(h,í1111:<ok:1 t 
< ·>' k,íphí11nkal a voti:s:ítióttíl 1•lt ilta11i. .\ 7. /IS/(S (('h:t( :[ 

pléli,\nu>'nk <(:- k:íptínok 111<·ll1•tt :<Z<Íi.
Ila <·x ,i11re V<'�z:<ziik fp J a dolgor. ,1 J«'.rd<:i:: a cli<;bir,1 ,_ 

n<>n1 a ,·ár111eg-.,·c(krr ln rtozik. \' olt r,íla .,;z1Í l Xl l-h<•11. 1: ,. röhl,
, ·11·<·1rlu,-11k,1t 1'•-, g_, iíl<'.:<r),1·1 ht'1zott ki .• \kkor Í$ 1n< 'r.-i pri,ati:<-

. J' ' 1 '] 1'  )' 11111,- 111 1ta az <' 1111• <<'1 - a <<'I l <·ch_,· ,;01·,-a, J)i'.1'111· 1111r<;<· · 
1. i. l!ih:1rl,a11. <;"' J >c: <'h_, .. J,1 1Jr>;;c'. S,í 1 ·0,..l,a11. �<·111111i ,;(•111 ,.<;�·1;_• 

z(ull1< ·l<·tt ,1 di,'·1.í 11. f'í1k1;p<·n. 11H·rt :1 l'('f p,q,ok11,1k akartak
11, ··11H·l� ck ,..z!'r1·z11i , ot111110(. <:,- n<'.111<'ly f' éíif-JHÍnokat a 11ot.iriu:<
ki111 ·,1 ·zt '·,..< · .i11:-,..:it/il 1n1·gf'o„zla11i. \·' <·rl,ií<·zi ,l ront. katl1. pa
pol,,ll 1111·11,;/,/,aknak 11rv<>zi. clig-11 iorP:::: 1·zt 111ég ·  .1 X \1 I-ik ,-z.i
zacl l,a 11 1 Íl'ltai íg., fc>rdítotia : " l//·r.�iílr•/f'sf'l,l,1•/:. J,;J< ·ink, a
11·.�11101,,' , pog::ín.vok <:S n l<'!!·k{, ,;,'íl,l ii kl'r(•;,zt,·ének 1·: i l:i11ak• • 

l·:11n'1p:íl,a11: ,z<'11t J„tl':Ín kiilf'iil<li papok ,íltal t1;rÍ!Pttc < 'i< 'i11-
k,•r :1 po!!,',Ín_,·súgrt'>I a l«·re,azty<'.n,_<(

g:r<· - nc111 kell f< 'h,ít c ·::-u
dalkoznunk. liog_,· oly é„ n 1111 .,·i kr<l,·<>zés�rl visclt<'t1• ir:Í11tok. 
.\zt 111011da 11i, liog_v <·;,up.í. 11 a prn<>l,ítusok és püspökök rr-rfo-

1 ",,rr/, ... ia,·u,,1, L11datla11ságot 111utat: LÖl1 IJ rendbeli dipl<',,
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n1ákat lehet elő,nutatni, hol a plébánusok „rcctorcs E'Crlcsia
run1" neveztetnek királ,vainktól. 1\ pi.ispiik r;11l,l'rnrdor C'!'cle
;;iar11111: n1inden plrb,í1111s }'f•l'/(lr Sll,I(' (:('c·IPsi:tl' .. \ ró111ai kath. 
papi r(·ndct, kiv,í.lt a reg11laris c·l<'ru„1, ha c:<ak :1 törv<'•11.Y11C'k 
<;rt<·lnH ;t 11e111 akarjuk L'lfac.:;arg:atni, 11c1u lehr·t a 11<·111c,-i ,i11-
,okt1'1J 111t'g·i'odzLa11i; si5t azt tllttLaLj;ik a tör1·< : nvcl,. lt<J!!:�' 1H'-

. ' . 

kil, 1H··111<·l.1·<'kbe11 nn'•g a 11t·1ncsség f' {·l<·tt. is praef'erentia adó-
c lor .. \ rc'·giel>IJ iJőkl,<'n a pl(,li,in11sok 1ni 11d l11·11!'fic ·i,ít11::,ok 
,·oltak. é:< pvdig a királyuk l1<:11 ('fi( ' i:ÍL11::,ai, é,,, ez < 'g,vik f'ií oka. 
Ji.,µ:_,. a lll'IIH'sek köze: k< 'II iik<·t ,-,z,Í111Lil11i . . \legliai-011lott 
11µ:_l'a11 111'•1nclykor az egyh,izi e'·,., a ,·il;\gi aristokratia egy111,Í,

kiizt .. de ez ritk,in tört1'.11t, 111·n1 sok,í Lartolt, 1;i- c·:<akl1a111ar kC'
z1•1 l'og,1 11t('gi11 L eg_,·111,Í,;s,d. :1 viszo11oll g_vá111olgat:is 1'·,., t·r<>
,.,öth:,, v1'·g:eLt. ,\z I i!ll-iki di<;ta <'gy<:11e„e11 azt. dl'<"lar:'tlta. 
hogy ,l 1·cirnH:gy1;i<. kéiv<·�jei a <·lerusl is rt•pracs<·1 1t.:il,i:ik: 111i-
1·<:I pedig a 111,iµ:yar co 11stitutio ::,Zeri11t a 1·,ír111t'g.' l' tlepL1t,Í.
L11:::,ti a 11e1ne.:;,;ég kép\'iseldi. a para;;zls,ig-11ak pcdi;.

! < ·:<t1[HÍ11

, ·,;ak védlc'íi : a clcrus11ak IJizo11yu:,a11 a. 11e111es-,ég kéiz< '· kell
,..z,i1 1rl,ílt,tl uia. - l)c 111ikép I a11 11,tk li,tl az alsú t,ihl,í11.íl d(•
JllltcÍtu.:;ai a káptalanuknak: l•'elclet : úgy 11li 11 t. <;orpur,í.tiók-
11ak, úgy 111i11 t  a kinílyi 1·.iro:<ok11ak: holol l t'g'," kir,ílyi ,·,í
ro::, c.:;,tk e11 ·y 11 e111cs 11 ·,>·a11 ,Ínt \'<(!.<:tik. 'l\il,h a 1111111.di;ík van-

n o 

n;tk <.:011st,itutiúnkba11 . :\li11d<'1 1  titulári,- 111ao·11 :í:- i,- ['· o. re-,-, 
,!!_':tli.:;t kap ,l f'cldií tálil:il1nz. 11.i ahl1·,..(',Ílu:-t kiild 111a_!.!':t ii< ·l.v< ':he.
az őtet. 11e111 a fpl;,;,í. l1:111c111 az ali-<Í 1.í.lil,í11,il r1 ·pr: 1<',-< ·11t,tlja. 
l�zek bizonvo:-:111 .u10111,di,ík; dt• niai.tok kéizt <'Zl'II :111n111a li,ík . ' 
kiizt i.,_ van 1 ·011:<< ·q 11e11tia. é,- azt lcht·I fl·l6liik n1011da11i : ,p1od 
:<i11t C011Sl'C(llt'11les i111·1) 11Sc<Jlll'J1tial'. ad ('IUl(lc111 :,('Ojllllll ah ('()

den1,;piritu dict.atae. �li11<l l'Zekból kit<:Lszik ar. katl,. p,1 1,irl'11d 

11 1éltós,tga és kcd�ezi, lielyl1<'Zll'l!.':<l' a C"o11stil1ttio11ali,.. orga

nis1nusl>a11. _\ ti papjaitok 111 •111 :1 kir,íl,r IH·11cfi1·i,i.tu1-i. 11011

h,dH:11 t J·11,- l' t'<l'Íu111 d< ·l ·in1a<'. 110n hal,enl a1>:\rla11 c11111 a, ·tora-
. ,.., 

tun1; 1101111i.:;i qua honoratior< ',; <·01H't1rr11 11t. ad suh,-iclia. ,_i 11011

:-unt 11obil1•s. 1,ell-c azon (',;11d,ílkoz11i. hugy a 111i l"'l1",íµ:11nk.

:1kin(•k ,<c•o·ecl< 'illH;l' <'I ,;z. l,;t,·:irr 111l'!!,'f1111d,i,Jta a11tokn1ti,íj,it. 
,... ' . 

1na<,·:ir,',J ,,J 11rn1 f'rl<'
.
Jtkc·z<'. 1na•nÍr<i) 0·01Hlo:-koda ! '.n . ;-, n 

.\l<'11jii11k 111:ír 1110:<t által a plllitikai (Pki11lc 1<·,,r<'. 1 -[a 
<·gy 1\j constituti,ínak kc1s,1Ítc1:;éröl IPnnc a ,z<Í. bizon_, o.:;a 11

' 
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mát-képe11 kellene bcszéllni - dc ini n1indég constitutiónk 
i'<'11ntart,ísáról "zólunk, <'s jól is <.:sclckszünk 111 ind addig, míg 
kiilt-ő, és klilső or:,:z.ígo 11 lakó, lcjedclcni n1inkct úgy mint, 
bt"1·si t·oloni,Ít i!razo·at. nfin<len a llíOstani COl1$tituticí ellen 

.._.1 n 
,·an, n111i a 11e111c:, hirlokos a.ristokrati;1 és a 11cn1c;; birtoktalan 
<leinokral ia kiizt, az acc1uilibriu111ot háboro·at,·a. Szintt',o·y hiba 0 . ::> 

,

n1ikor a lll'lllt'$ bii·toktalan deinokratia cré5t ,·eszen ,L 11e1ncs 
birtokos aristokratián, 1nint 1nik1n· ez a,nazon: vagy n1ikor ez 
kötclessé!.!.'<;lll'k n1co· nein f'elcl, nr1n ins11ro·,íl a 8Zco·é11y· nc-

1,.,1 V b ' ".J t> 
111cs taksalisl.,ÍI. <;8 arn1alisbit 1ncgYcti, a.c1ó al,i ,·ctését c11-
g:edi. az orsz,ígtúl cl idegen ül, pénzét kiilf'öldö11 költi cl, el
korc,;osud i k, 11c·111zetP:;íílni 11< '1n akar, a. kiilsé5 f'ény 111iittt  vagy 

11c111 gt111dol hazcijá val, vag·y <;pen azt ctírúlja; szóval : n1ikor 
az opti111a tcsliól, ari,; to krat:Í ból, pc:;si1n,ttcs, k,tkokr;1 ta v,íli k. 
,:s így n1ag,ít llH;lt.ín gyíílölctc•ssé és 1negvctc11dő\'é teszi. Dc 
az egyik l'(;SZllCk Yétk,!i <'S O('Slll<lll,YS,ígni nen1 igazolják a 
111á ik11ak hili.iit. _\ hol a nc1 11c•ss<'g hirtoktalan töhhségénck 
nagyobb hcloly:í,sa \'an a v:íla,;zt,ísokhn 1nint ,L ncnirs birto
kos aristokrati,ínak, ott k<'t ro:-sz következik, t. i. hoo·y a na-

. 
b 

g·yobl, h1rtoko,;ok ritk,í.hha11 v,íla.sztn.tv,Í.n köz hi,·atalokra, a 
�zegé 11yc·ld} <'11·,íla .,ztottak n1i11cl n gnz<lagoktól ,:,; a hatalo111-
11íl kö11nyel il1l'll 111cg,·<;t<·thet1h·k, n1i11d pedig a birt1)ktalan 
11c111Csl'knek, liog ,:' újra v,ílasztassa.nak, /'clcttr kénytclcnít
tctnck kc•cl,·ez11i. Ji�11 ll('lll tarto1n okos politiklinak a protcs
t,i11sok részéről, l1ogy papjaink,tt ki ,.Lkarj,ík rekeszteni a vo
l i,-,íti1íliól; azl l<)gj,ík l1é(' sbc11 11 1oncla11i : hogy <lcn1okratika 
tcnd<'ntilijok , an, hogy ön valhí.sli<'li kedvezés viszi <'5kct. 
hogy 1n1'·g av\'al ::;e111 elégszenek 1ncg l1ogy azokban a v;Írn1e
g_vékhcn, a1ncl_yckbcn az ő rc:szCl<cn van a töhli!c!ég·, a votis[L
tit',k által ön kezeikre kerítették a v,ílasztás rcsult,ítu1nn,it. 
ha11c111 l1ogy a 111,1,; résznek hefol,vás,it is 1nég jobban aka1ják 
!.!'_l'<'ngítcni. l •:z a tcndcntia a lcu:lihcr(dii-:ihh o·onclolkozó cni-" ,.., 

1
.
H'l'l'kct cl f'ogja t<'.ílök i<legcnítcni, c>llcn égcik11ck pedig új

fegyverLadnak kezökl1<'. ,\ 111inap n1ár azt is hallotta1n: hoo·y 
ha fL pléh,inusnak van vót.u1na. a pcÍpa csinál 11c111csckct. • :\ 

' papa ncn1 tesz IH'Jll<:sckct, ,·,dan1int kir,í.lyokat sc1n; dc ha a 
1H'nH•,,:;égl<'íl ',íla:;ztal.ott királyokat a p,Í.p;t és a tőle ,·ett ko
rona ,·ag.' 1·g_, ,··rsC'k !(•hctl,c> ,\s LPhPt i lcgiti1n11r; kir,ílyokká : 
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ncn1 hí1.01n, niiért 11c111 tchct 11r egy, a királyt1íl hcncli<·i,ílt 
plébánust a p,Ípa llH;I,!.' IPgiti1nusal1h n<·111c•,;sc\ '! .\ rc'·gi idé5kh<·n 

• 
. 

< 

111cg papnak scn1 ,·olt szabad IH'·fi1gadni azt, aki 11cn1 \'Olt, nc-
inc c111l>cr. ,"\ világi <lolgokball szintúg_,. ;;zulg,í.l a 111agistr,Í
Llls a pléb,í,11us11ak, 1ni11t akúr111ilyc11 111,Ís ncD1csc·1nlH ·rnek: 
lia tcluí.t az<\rt v,í,J;i;;zth,1tok n1agi:;tr,Ítn,-l, hogy 11eke111 \' C 'I in 
juridi('is vcl in acl1ni11istrativis :,;zolg,íljon az a kil1cz bizodal-
111an1 \'an : 111iért ne· rc\r;zcsüljö11 a pl(:li,\1111,; a vúlaszl(1sl ia11 't 
1 )e ncke111 ez az oka ,L v,íla::;zl,Í;,11ak soli;i sClll tetszett: inert 
:1bha 11 szoktunk lcgtöblicL bízni, akinek kcdvezé:;{tűl I C'gtiil,-

• 

l ict rc1né]lü11k: ha tch:ít a pl<-h,í,11usnak HC111 szolg,ílna j„ a 
1nagistr,ítus, épc· 11 akkor <' ·s <;p<·n azt'. ·rL lcnn<\nek a lcgigaz:;;Í,
gosahh v,Uasztúk ,L plél1<í.111 1:;ok. JT,í.t ugyan nc111 1n11tatt.ík-l· 
111cg ,L plch,ínusuk a zc1nph;ni resta11r,í.tió11,íl, hog)· a ,·all,i„ 
l,ülön1hségc 11 élkiil i:; tudnak \',Íla:,;ztani r é:s ugyan nc111 le
het-e .íllítalli, hogy ,íltal;í.n l'og,·a (inert Hlllla regula sinc cx
('Cptionc) töbh érte,J1:1111ncl bírnak ,i<jl v�das;,;tani, 1nint rJ. o. :L

taks,is nc1n<'sc111bcrck ! I<:lcitől fouva t11<l<Í:s,thb volt 1nindé1t , n r 

a paps,íg legnagyobb urainkn,íl is, 1;f' bizonyosan 1nost scni 
t11datlan,Lbb a taks,ís 11(•111csr111hcrckllél. J,�zck az <·n i<lcáiin 
erról ,i t,í.rgyról, 1nclyck f'cszcgcté:;,:t cgy,í.talj[d>au az<·rl. ncn1

:;zcrctc111, 1nivcl tullva van clőtt<•111, 1nikl;llt :,Z('rctik oda fent 
nz ily konkolyt köztünk, és 1niként s;,;okt,ík olykor sz,Ínlsz,Ín
dékkal elhinteni. Ila. diéta. lesz, lcgf'eljchb a ,-zcrz<'t<'s<'k, és 
,ncglchct tahi.11 ,L k,íphínok is cl fognak ('sni a ,·ú1.u111túl: rl<' 
nc111 hiszcin hogy lehessen attól a plélninusokat niegfosztani. 
()kosság-é ,t ne1n<'sck rész<'ről, ha <:011stit11tiónka1 l'<'I akar,i11k 
tartani, azokat az c1nbcrckct 1ncgkcscrítcni, kikn<·k l<'gtiihh 
hef'oly,í.sok van a l<Özllép szí,·érr a ró1nai katli. ,·all:íslian 't 
'l'udo1n én hog_,· n<;niclyck ,t r. katl1. papokat csupa 11suf'r 11 · 
( 'tu,íri11soknak cartj,ík birtokaikban; dl' Yan-c' l'ZCll ,íllít,í,-11ak 
okos f'unda1ncnt11111ar 1Ia, úgy 11c.'·zzük a 11cn1csc1nl,crt, 1nint <·111-
bcrt,n1ind<.:sup,ín u:;ufru1·tu,iriusok ,·agy 11nk, ,.11a1n nulla l<' ar
ho ru 111 p ractcr l' u prc:gsu n1 hrc vc·n1 <lon1 i1111 111 scq 11e tu r:" lia pt'd i � 
t'1 ,,." te kin tJ' ük nia o·u n ka t, n1 i 11 t 11 cin esckct: a f'n11 tili,i k, 11 L'lll , ,\'d Í!!-nJ w .... 

.tz indi\'iduu111ok, bír11ak n,iluuk proprictéÍ:,;sal. 111i\'1·I i11valid,íl-
tathatnak a fassiók .. \_z cgc'•sz kiilö111bs6g tcliú1, c:sak ,d1li,111 :ill. 
liogy a pap 11H;g rii,·icl iclí5rc st'lll iclcg<'nítheti PI :1 papi j<Jsz:\-
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got de n1a,- részrol : 11en1 ,;z,íll á111 soha i:- az ő papi birtoka a 
' 

.

/iscusra: é,- íp
::,· a papság propriet�1sa örökös, a 11e1nessége 

pedig nen1 az .. \ fi1ctu111ok =,t'n11nit sc111 hizon_yítanak a törvé
n,·es jusok ellen. �incs 11,Lgyohh hiba a st,í.tu::; dolgaiban. 
n�int az inco11,:l'quc•11s i11co11::;eq u< · ntia. }:fa vitla1nc·l.v eoo::;ti
rutiót fel akarunk tart,Lni, ne1n kell ,111n1Lk per c1111co:s. per 
mina� al.í,ja :Ísni . .\fo:::t ig<'ll sok olyan oko,.; e,nbcr van .o1a
lY\·aror..,záo-on aki valainclv dolo,rnak l,arrnadik, negyedik 
r . i :--- , ., t, ...., 

consequenti,ij,ít látja, de rnár ,tz ötödiket ncn1. I -1,ít ugyanazt 
gondolj,ík-c a 1nagyarok. hogy n1ostani környííláJhísainkban 
a ne,nzct újj,Ís7,i.i[ctésére fordíttatbatnának a p:ipi jószágok? 
l(or.í11t:-c•1n. _\z or,-z,íglószrk 11,Yclué c•I azokat, jövedchnc
zé,;c rc•ndlicszcdésrrc, ha szerit tehetné. ,Jól s okosan 1non
dotta h,it septcn1,·ir:1 list,1 IJ,Íncz:,· : ,.:\e b}intsuk a papok ju
�ait hoo·,· c<>·,·11éháll.)' szolo·abíróv,d va,u_·,· eskiidttcl többet vá-, o. b. � ........ 

Ja,-ztha:-�unk ínyünk szerint." \"oblcsse hongraisc'. pP-uplc 
hongra is'. soit préYo�·an t. 111é1111 gcs tcs resso urccs. - ..'.\ r. 
kath. [)H[>Ok 1·:il<buzo·ó,-,ío·a 11ao·ro11 lt·csilla1)odott. i1Iit tehet-

� " ü. 

nl'k arrcíl a szegény pléh,ínu,;ok. hogy a fels. helyrart<Ít.anác·,.; 
;17. <·o·r,·clt h,íza ::ní•,·okra. Ya!!·,· :1 ,·a lhís v,Í ltozta.t,ísá.ra, vag,· 

l". ri \: . .. . 

a kii],.;ij 1111ÍvC'r:-it,Ísokra ,·al,í 1ne11ctclre nézve ol_,· kPdvetlen 
,· .,. ol_, kor tör1·<'.·11yt :<a11,\'arít1'1 para11csolatok:it kiild: Il:i11_,·
pl<;h:í1111:-t hallot1a111 a f'clc'tt f'uiuíszkotl11i '. .Dc uekik úgy pa
n111C·,-oljúk azok. kik1 1 ('k tal:ín szintúg_v parancsoltatik. -
1::11 pedig ('Z<'ll levPlc·111 Y<\J.:zés<�t p,11·a11c·solo1n 1nagan111ak. 
l�l<'g<'t papoluu11 .. \zt C",,ak hiszed. kedyc,; har[Lton1, hog_,· 
JH'111 ,·akhuz¾!·,· , r. katholik11s Yag)'ok. é,.: hogy h,1 új constitu
tiót kPllc11t· .,.zc•rczni, vagy a 111ostanit 1nodific,Uni. tahí1 1  nl;_

1nely ol_, 1 ihígos. új <;s haszno,.: ideákkal ,íll!1atnék clií. ami-
1,·ckkel tal,ín 11e111 iQ'en sokan, 11t•111 csak h:tz,Í111 fiai. ha11c1u a J " 

kül f'öld1ck köztíl ,-cin. 
Vale, f<·lic·itcr litig-a. rL po:-tqua111 j11,;tiLia111 obti11ncri,;. 

parGi� tra11q11illat' f'rnerr. 
h Í ,· .J,í:;krírl.

1 ·. !. ,1é!!· c·gv $Zc'1 feleletet „e111 ,·(·tte111 senkitől ii; a. ' . 
n1eghív<'1 l<·\'1'•lr<·. ,\z 1·:r<lél_,·i Í,<'vel<·k ,;cin l;íttatj,ík n1ag:ok:1t · 
�a 1111st se 111.

1 

16 () 

CCLVII. 

Sz. :\fih;ílytt, júniu, 5·<l 1822. 

.:'\ifikor leányon, felé hajt téged sí',Ívcd ,:r7.ékc11ysége, 
úgy nézen1 azt én, 111intha legjobb részein fele; 11yon1l'.ilna. 
mert n,7. is valóban ez ,L kis I(ittherc, kiben kirekcsztőlcg 
0µ:yfldül ,l szerint ura.lkodik a lélek, hogy a leg::;zelíclchh kt
,,.)·ü Psychénck \'Chetnéd. lv[<:". ,;oha sc1111ni 11c111 húborítú 
�. n 

lelki cseutleit, 8Í111a tiszta tííkör 111ég 1nincle11 r,Ljta; 111ag:1ba 
f'clfogvá.11 ,l7. ötletek képeit, ,Lzokat ügy arnint vl'vc'·, súgúrozza 
ki· ío·y clrzi ll"')'all u1ao·,íhan a körJ1)'ÍÍli11rn,·eket. d<· 111aga, o , b n 
1nao·át n1ég 11ern érzettc. n � 

_,-\ 'l't szívc;;ségcd, hajlancl<>s:1go(l, 1nelyct szü11t<·lc11 
,Írasztasz gycr1nckeimr<:', egy olyan jóltC'vií esőhöz hasonlít. 
111clv cn.,.en1 földünk 1nó<lj,íra felfrisít. c'íkct pedig, n1int ;� 

• 0 

f'öldi 11Övt;vé 11yeket, sarjazt:i�ja: n.z é11 tisztc111 a kal(1szokkal
ccryütt rcno·edezíí s a b11 1· a nüv(,; kiizt rcjtözkecl 11 i szokott 

0 0 • · 

,,·yon1ot i rtuo·atni. 
,-, . ;:,, 

;,13cnid 11t;í.11 e:,deklik Virgi11 i,i111. .\z cl�ökori barátság 
t··rzctci noha lt'ggye11gc'·dC'bhek, 11 1i11da.zo11,íltaI lcgta.rtósal1-
11a.k .::zokta k le11ni; nincs párja é<lességck11ek: 11e vessünk h:í t
,L kelt ártatlan :;zívc<.;ski·knck akadályt. szcretk(i7.z('11ek; rrez
ltessék a. legtiszt,íbb hajlandóság- visszahí,·hatatla11 l1oldogsa
gait; ki tudja, 111i11ií bajos, goudos, 1,épö <1rzpt<•k ,·,írj,ík j<i
\'entlőre a ki$ szcrcnc�éscket: ('sa.k a két szélsií kor t;rzi é;:; 
i 1neri ,t ba,r(itság n1i11dcn ja\'ait; a,7. első tcrn1i'-szcti iiRztön
ből, a végső a, 1naga m,tgá11ak 111aradand_ ó 1nagúno,.: szh· :;;1,ük-

. 
k ' . t ..;ege o aer .

J -Iogy pered jcíl indt'd, rcu1011yekkc•I kcC":-<·gLl't. hog�· 
fá.id serdülnek, hogy 1núlht a l<crtészkt·déi- <0

·:< g_,·ön.,·örkiidt0(
k , . 

CO'yszers1nind: nag)'On 1HL�·yo11 ÖrYenclek, ,·�ak c·µ:y ('\'CR,;<·b � ' �· 

jobb cgésséget kívánnék n1Ín<l C7.l'khc:z H h1ildng-lc;t,•lt <'IÖ-
1nozdító fogla.lat,ossá.gaidhoz. 

•
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.\" ,·úo·1Hltahh cl111éYcl va,\f\'Ok 111iolta a n1ostani bajokat . n l • 

rlkl·riiJhc1ctlt•ncknck <:s közö11ség1'sekn<.:k lrnni tapatiztalván, 
('11:hh 11tlíhi, liizonYosan kii,·ctkczíí e11vhííl<'srkről töhhé 11e111 . . 
kl'telk<·dhetc1n. )l<'gJíí a f'öld1nÍYclt'ík ht'e8<'. és lt'sz talán 
111C:"' e0·, sr.t•r itliínk 111ao·u11kat rl't1dhc sr.<.:dni, c\s clki\szÍLrni 

r, t°". � 

.... 1··,..;1, l•:t1ró11.í11ak .\ 1nerika lel, <.:r!!·ííd1's1'ycf utóbli köYctkezíí 
� � �  

kiizön,-1'g1',- 1ns<-gérl' . .\lost,111i tisztei1n johh crköl('sííst'ge i,.: 
ti!'\ t'li v:da 111c•1111yirc 11yugodal111on1,tl ; ,.:;1,ÍYC 111nek, annyi Yett 
,<'liek 111,\11, lcµ;ink,\,hl> l.,ir.odalon1ra vagyo11 ,;ziikst•gc. 

l�r. ,1 l>ir.odalo111 időt is 11yeret vcJe111; nagy fig,vc•lcin,uc·J 
ni, a:-0 111 :,;1,1'1 1 elíí'J:ÍrlÍl>1·s;1,<:d1·d<lc•I a vil;lo· eleibe kísért és hc-

. "" 

1111 ilatott, 111agyar !I011u'·r11 11kat. l�izony nH'gl1aladja \' os::;ét. 
111:Ír ak,ir a:�t 11,·clviink ter111C:szetc'.npk é:s szt'rkezteté,-ének, • 

ak.ír a f'ordíto lelkén<·k t11Jajüo11ítst1k. (:iirartlon nőni érzette 
r11ag,ÍL llo111ér ol,·as,isa kör.bcn : <-11 n1inde1 1kor bizonyo,.: 
ti„z1 a <·::;e11tles f'el111cl<'gülést i� <;rzctte111. Ila csoportosa,bha k 
.\·,,!/.'/11:Í I a g:raceisrnusok, az 01111an ered, 111erl verset \'ersscl 
akara 111agyaro,;Íta 11i: cle 1néo· ez az erőlködés is, ,1 1nclletl, 

'-'. :-,, 

hogy a 1nég korcsatlan ter111<-szett6l kc,·ésbbé tú ,·ozó, képlete::; 
,· . .., kl:pr.etes f'eJfogá:,, érz<:,- 1:,; <'l<Íaclús 1nódja színét \'Cliink 
.1olil,a11 1r1<·gi,-111értcti, ha::;;1,11,Íra \',Uik nycl\'Link bátrabb kifej
rncl< ' ·,,<:nek. l<'o:,,zd n1eg ,t n1ost,tni nyelveket (és a 1nic11ket is) 
,;1,1·ren(',-(;s<·l,b xenisn1usaiktól, é,; szorítsd c:sup,ín idiotisn1u
,aikra : 111a3'cl 111cgl�tttl niint fOO'Otl üo·yc(oo·vítani 1'1i kivúlt 

e O t'.).. b, 
• 

k1•]1·ti er<"cletií nyelvünket l.,ízvlist gazdagítha�juk a hasonlóan 

kel1·triíl i;zakadt l lellas Yir.igai\'aJ (s g·yiin1ölc:,-ci,·el. :::,oha se 
kc·r<·=-L <·1n ,·olna ;u1nyi lelk< '" acsthc:tikai b�ttor,,,ígot egy thco-
1 •g11,;l,a11 , <·gy prol'cs,;orlian, és kiYált egy r<·forn1. thcologiai 
1•rof'c·s,.,orl,a11. :\Jng:yar ő azért, és jó 111,tgyar, ln\,r 1niké11t ho-
111erir.,iljo11, (:::, 1Hí.rhogy görögcséltesse sok helyütt 11,relvün
keL - l' ,;ak így nyer ak,írn1elyik i,; ,;okolüalúságot. Xe111 igaz 
hogy azr.n l IH'ly<'g<'t ,·1·sr.ti. Vag_v tahí.11 ne1n n1,tgyar 1nostani 
tnag:yar ruh,íink szalH\sa, lll<'l'L a r<:gitiíl külörnbözik, é,; fran

<·ziás:tl,lia 11 , agynak a sujt,\,,.,ok ,\; borít,\,sok hí111czvc rajta? 
!)<' hczzcg szoroRabban .íll ,\111 ;t tcl:lth<'z, :L trr1nct é,; tagok 
ha.;l('·kon_,·,,,\g{lt jobban 11111tatja ki : <·sak 11c111 kel 1 ,t tar
,.,ly1 c,I 11H·gl'osztar1i ,  111i, c·J kardot parancsoló vitéz lo
' '1!!:iiliiir.!'l. 111<·1 ., a kii1111yíís<�gct sc•gítií for1n:íl1oz kcztyíít.

keszkenőt , 
1 , • 

n1cg <1,·ar1. 

, . 
p1pat " 

171 

pugi ll,\rist . 
111

. J•:zersz<·r 1ncg czrrszcr <'sókollak, <-ch·s krd"e" haráto111.
-- J•:n ()\'íd ,\lct,unorphosisaihól lni.torkodék, szintúgy hat 
l,\,bi'iak s('g<'dC:linévcl, n1:n1cly<;kct ltfordítani. - Senki .-r111 
l'clel ivlc�hí,·ó lcvelrr11r1·; lco·aláhb 'l'c íri· 11ckP111 v,tfa111it nut-._., 0 . 

gadról. Uµ;ya11 1nit tarta,1:tk íróink attcíl. aki ííkct a jÖY<Í kor
nak akarja aj,\llani r Vagy tal:\11 ,tzt go11dolj/1k, hog." ,·c,-;1,
tök11ek sict11<'.11(·k, l1írlelőknek 111iatta <:i; 1ncllctte r l)c 11<·111 
t11dj11k cléírl', 111ikép itélend a jövcncli'í. - J•:rd<'•lyi I1c,·elcicl
scn1 akarnak kil<'-pni. 

1''clcségc111 ittho11 111arad, hacsak septe1nberbe11 1)11-
clúra neni 1ncgyü11k, dc ekkor vissr.aküldc11úk elébb Zsc-

• 

nit, l'í:l pedig biztosan elkísérve. };�11 része111ről lúbo111, 
és gyc11giílni kezdő bélci111 1niatt Hiég ezen hónapban cl<;hl, 
J(ékcdrc . azutún }{,\11kra , végtére Bártfát·it sz{u1déko
zo111 D{dh.izy,·,d. i\Iinden, 1nég ifjú koro111tól fel1naraclt \'er
sci1net in!tr egyszer rendbe ,tkarn,i,n szedni, és 111egigazítani: 
a gar.dasá.gi és tör,·ényes iro111ányok L1j::;tro111,\,,·al, vala111int a 
küny\'h,ízéval is készen van 111ár ÜLilliúr.,v1n . .:\Iost tch,ít li
terúriai ír,ísai111 következnek. l(in1011d hata ti a 11 dcr1'k 1'·::; szor
ga linat<is c1nber C% a Dúlh,izy. 1\. versekkel kezdjük, a próz:í
\'al fogjt1k ,·égczni; több c,-;1,le11dőkct fog er. kihúzni. V< '·ghe
tetlen sok,it szc 111eeskéltc11 1 ki 1: 11 olvas,\,sa.in1búl élcternlien 
<;s igen sokat irdogál tani 1nng,u 11 i:;, 111inde111elletl azonban 
1nég több kö11y\'ekct ol11asta1n, 111elyckl>őJ sem1nit sc111 vono
'"<ltta111 ki, ,;cin [)edio· fel ncn1 1 ·eo·)'C%�·eté111 az olvas,\,s közben 
;-, . h , 0 .._, 

rá111 jövő, olykor igen szcrcnesés és eredeti, go11dolati111at ,.. 
c'rr.éscin1ct, - ,unit felette sajnálok, nen1 111c\,sok, h:t11c111 111,i
o·,trn 1ni,itt. Vío·asztaln,í. V<:o·sií 11a1 >iai1nat <'ZCkn<"k :íltnézése. e> ü n .J 

Sok elveszett, sok le:-;;1, igen nehezen olvasha.t<Í; f'ordítás,ti111 
kivált ,szoros szitát fognak kí,·ánni, ,;cn1n1ivel se111 leszek 

' . l ' . , , 1 ' .  ' '  
c()'eszen 1nco·cl<·"'e< vl·, 111c<>· ar. 1craz1ta:-;o, utan r::;, ;1;1,erl 1ra-

n · · 
o t"'I n � 

t,tndok n1i11dcnt összeh:ijtott papirosra. IrAso111at nHÍr régrn 
.)lro11t[1n1 és elcsúrította.111, c11gc1n pedig sr.<-lsel>c"ségü ír,ísra 
kellett volna ,;zoktatni, hogy kC\'l'Sehlié u1aradozza11ak cl kl'
zein1 11c111 1nindc11napi sebességgel hal.id<'> go 11dolati1ntúl. 
>.1i1H·s liib,itlan ncvel<1�, h:ír J(oppyak , · c•zess('.k - clr jolih l<'tl 
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vol11a tal{.11 1nég így ,.;e1n neveltetneu1. _\_ n1ostani környül
:illá,.;aimhoz képc,.;t kevésbbé philosophiai és aesthetikai neve
l� t kC'llett volna. venncn,: n1ért 1 1<'111 <·,-in,íltak inkább oly 
gazd,ít helC:ílen1. ki éjjel-1Htppal a 111cziíkct j,i1:ja, gyakran 
iikrök kiizt a pusztán 111e;-4f'ortlúljo11, a ,·,i,.:firoknt IAtogassa. 
maga l<•,.:se csőszeiL ki perlcl<ední sz< 'r<·s,;en, ki c·gy-két ór,íip



ir- cl t11d,io11 lie1,.vélve píp,Í;,;gatni n ki>1níve,.;ck1H:I é::s ,icxokn,11. 
ki hide;.t \'c'-rrC'I ,íllhas,-011 a J"il('z,Íztahís 11 1cllett. Í o·y ·JÍÍ a

� V'. . 

111u1'ta ni idők Lc•n p<;nz a 11a g,,· ,it•>'z,Íp:ok IH',I \lagya ror::;zúgon. 
íli1111<:d-L·. liop:y a gróf J{,írolyi;,k l'{í <'H:,1';Íj,ih,111 cµ·y11cl1:í11.,· 
<·�zt1 ·1Hliík <·liitt töhh fiOO f'fn:il pl'ng·íi - e;,.; k(:t <'z(•r eg,, ·11c
h;í11y Ji,rintn.íl papiro,-. p<: 11zhe11 luiroin lió11np alatt hc ne111

.iiitt: l lerc·zcg: Bretzenlici111 11 ez('r forint köJt„éggcl toldotta
111:1:r.,·ar hirtoka t;,·i jö\'edc•lnH'Ít a kiáre11d,í!;í� c·lőtt. � t·111 kell
hiít <':-11dálkozni. hou·,· a nau·volJb ,·Ó::;;,;.Í,o·okl,al uirók (co·ync-r-� 01.. , h .-::, ... 

h;í11 .,· l'Ö.s\'c:11yckct kiYévéll) torkig, ;:uló.snk - elöli a. 1noh
1 c'·t!'t<\re 111é!! a lcitclcrrkasal,I, i,ölo·),fút is. 1'öbh 1nco·bon1lott , · . · � n n 

tc>lirts�Q:ií birtoko� van "\Iao·raro1·szá<•·o11 a tisztek hííséo·tc-... o. n o 

lr11::1égr1H;I, 111i11t az urak tékozhí�ánú] fogva. - l�]j 51/.Cl'Cll-
,·séscn. ketl vc:, bar(tton1, v igy;í.zz cg�,.;sé grclrc. örülj kc vés pi li e-
11c:f't·1n ne k. és i11uídkozzúl tartos;;,Íg·,iért. ' 

• 
1 r 11ckcd hál'adó Virgini;Í111 Íö, f'eleség:cd11ek kezeit csó-

kol,i:t, z„cnit s c�yéb gycr1nckriclet ölC'li. 

CCI_, VIII. 

Slépha.lon1, júniu� l 8-d. 18:./2. 

'/'iszf,·lf kPrlrr., t,,, ,·rí/0111 .'

\'r111 azi kérdeni, n1i11t vao·)· 1na.•ra<l 1ni11t van :t 111r'lt. D � • 

:.!'r6fnc:, 111i11( , ,111nak ,-zrr1•t0tr<' oly igr,1 1n<;lt(i g,,·er1111'k l'id: 
,'1hajto111 ,i,íl." 11c 1n akarok hel.,·t ad ni azo11 gonclolat11ak. hoµ,,·
ro-�zúl i,.. lc•het.11<:trk : dC' kérc!Pm azt. ha h,ízi µ;011djaid. ha
jaid 111·111 kc•d,·Prl1•11itc'.11ek-t C'I ol,· ip

:1· .11. 1nint <' 11,!l'C'll!Pl az

• 
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1•11y{-i111. }\.h har:Í.Lo1n, 111e;Jy nehéz ,1z a sors, aJ11t·l.v<·t r,Í 111 ho
z,ínak az istc11ck; é:; 111<'1.vike Jesz az, aki r;,;<'k közzííl ki kap: 
:Vfiolta Epcrje:-riíl l1aza jövék. a;,; törtc: 11t 1·p[e;111 a111i 111ég 
soba x1•11 1 : <'g,v hó 11ap1 1,íl tov,íhli ncn1 olva,.:(an1, ne1.11 dolguz
tan1 sc•1n111it. ,; gy<'r1n<'kei111 kiirc· s kc•1te111 t'c·l( 'cltc·t.� 11,;ha h.1-

jornat. 1)c végre a I E'r111c'::;z0t még a bnjt is 111<'ggyéízi. :- kicür 
a bajok korl.í�j,í11; s Í111<· f•:rdc\l .,·i l ,<:,·<·l 1·i 111 <·gé o:z1·11 kc\,,zc11
:íllanak, ,nost 11yolcz,1dikszor cgt'-:-zc•11 újra önt, e·. kö 1 etvc'·n :1

Döbrentei {-,.; gróf 'l'c0leki I.,,í;;zl(1 i11tés1'.t. hogy c'·Jíík f'elöl s<·n, 
J'ót, :<Cn1 rosxzat 11c1n kell 1no11da11u11k. r\_ 11n11dca ío·y nao·, 

t"'i. r., . 

részét elvc'szrc'· a1ni a.1,í11lhattn \'Olna. dp 1n,ís ri\szrííl ny\·rt·. 
J\_ (7yulain{, h,í:r.,i.ról azonban tH'nt hallp;,ithaték, :-: 11e111 nka
ré>k hallo·atui: 1ueQ:n1nradt a111i felett azt J' t•o·yz<'·d 1neo· Jio.,·,· :::> , �  �- b' ;-,,.' 

aki azt olvasni fogJ·a. ÍQ',· fog szcíla11i : 1\ki ih ·  111C'lecrc11 sze-• C', • • 0 

r< 'thet. ne111 J1,h1•t 11c11 1 -jó en1hC'r. 1\f,ir 111egtP 1 ,··111 <:g.v Bc'c ·.-h<:11

lakó h,1 r,Íto1n11,íl a kc\rdé,at, hogy n1111ak í,·< 'i 111cnnyic;rl 11.,·0111-
tath,1tnának. ,.: ha a. f,,lrl<'t ol.vau l<·sz a111il.,· e1111rk ólinjto111. 
ncn1 tartúztato111 to,·,íl,L ki1·rc •sztc\:-ét. }�;Ír 1ní;2: kiizrc lép, 
1neo·olvnshat11,id. :< liallliat11,Í111 11cn1 c·,-ak ja\'all,i,-odat. nlt'h· .-. . . 
nekc•111 r11i11cl1'·g if!:c·n k<· <lYr�. dc· ít,;IC'tPdC't i,-, :-éít intc '·,.:idct. Az
án vcqC'k<·<lé,;<'ln szc·ri11t a l<'ghölc·,.;el,li inté,.:t :-('lll k(•II kii,·1 ·t
niink, ha ,·n.11 valan1i. a1ni annak C'll·i>g-ad,í .,-átéll tart,Í;,;tat. 11( '111 
1ninthn saj,ít l,ít.í,-1111kat n 111,í,-oké11ál johhnak ,·<\!1H'.11k. ha-

110111 :1zc'rt, inert saj,it ar1·;1,1111k 1\g.1· rlcny<:szik. ,,ccli
1c
f id<·

o·('n arC7.0t. bár ,.:z0hhc•t. k i  akarna \'Ísc•lni? l)<· a hiil<·o: i11t1'.,-.
,.. 

m(•O' ha C'l ncn1 foQ·,1dtatik i,-, használhat.. Ú J. nc'.7,:,-rkr< ' ,·c•zt ·l-
t"') \' • 

tC'tiink ,i.ltala. s 111;í.1:d1nl ,·a11 sikere. 
J�perjcxi pro1·( ':<,;11;;011,at ,t :-<Ígor01n a kir. t,ilila c·l<'.li(· 

akarja vitetni: f r:Ln,nní,-,-ionn IC' n1:�nd;1t11nH'rt r,.:1'clc·zptt ;1 <·a11-

('(']l.il'Í;Í1 1, x < 'Z a pert f°C'lkív,ínta. lg-.,· l11'1zza :1z ideit ,·c•,;zfc·111-

r<': [o·,· költ0t ,·c·]('111 ok 11<\Jkiil. .\ 111.rustu,.:t alk:il1n:1�i11t l'(•:-r<·11 
l" 

1 ·ogo111 töltc•ni. 1'.,.; ez 1nrgr,í11tja Pl':-"7.C;11_vc111<>t. 
,Július fi-cl. 111<"lt. l,< ')11,·ai (;,íhor Úr. 111i11 t  f(;c·111·,ítor:1 :1 pa-•• 

taki coll<\gi1111111:1k, ta11:íc ·:,;kozá::;okat fog tartntni rgy J1<:1 i .! ! · ;1zi,,-
kolai tarlÍt(1,-ok jobh l:íhra t1'.tc•le er,Ínt, s P11gr111 i,-111('gldtt. ()11

] l'SZ\' k, s azt t<':<Z( ' lll a rn j L 1 (' li ('t, > J ag·va rna k é,.: p l'OtC'í< t:Í 11,.;11:1 k ll1H -

g_vart és protestá11st kell nevelni: czaz :1 po11tnlio1111a11 kiindúlnk. 
G-ouclold t•I, 1nost I )atakon ,;(•111 :1 h:iza. !-'(.'lll a prot<·,.;t:11:li,;11 1u,;
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históri:í,ia 11en1 tanítt;1tik, s én úgy hagyán1 oda Patakot, hogy 
11c111 t11dtan1 1ni az a bécsi, niekel:::pnrgi, linczi, szatn1ári 
hékP, dC' igen hog_v van praC'destinatio, s az o;;t_va csak kenyér. 
:\lost a thcologia (an1irc scn11ni szi.ikség, mert az 11en1 csak 
11t•ni „C'!.!.·t'·lli a religiót, a111irc igen nag:· sziikség ,·an, de azt , .  ' 
,·1 i::-: üli: lcgahíbh elhiclcgíti) igen jó kézhcn (dl ott: dc a his-
t,'iria ros:::zül taníttatik. I�jaink azt t:in11l,i,ik. hogy kinek 1ni 
volt a ,-y 1nhol11n1a. 

L;ittad-t • a I{éz_r verseinek recensióját a:Of. l(urir leYr
lt•iben 1 ()rűlök hogy 1naga ő n1eg va11 elégedve vele. de ne1n 
iir(ílnt'·k kc,·ét'bbé, hn 'l'c n1011dhatnnl feléilc jót. 

\'ay felett l J<>nyainak paranc:;ola,tjából az rx,11nenkor 
l · ' · ' } r ' 

k ' 'é J 
' Hozgon�·1 fog n1on< a,n1 ornt 1ot. \.CZY ·esz a n1nga v,1 .: e:,, 

,digha íí nen1 1nondja cl, n1crt 1�.ozgonyi öreg, ;;, nen1 biszen1, 
JJ<,o·y 1n indcn nao·y lelkr s ,;ok tuclnmúnya n1ellett igen jót n. ('.. . 
111onclhasson. 

Szc·nt-)I ih,íl,,·ra n1envé11 (111crt ez. 1nindég szándéko1n 
llH;f;) ll·vi,-zc1n azon ,-zép képet, n1cl_vct n1ost kaptan1. 1 X 12-
h<'n l�t'l'shc 111r11 ,·{-11. az ,1kkor E1nőtlün. 1110,;t l)cbreczenben 
lakó 1-',í,,· .J,í110,;. fi,t a p[i:spök l(li1nó tcst,·érhúgának, 40 rzcr 
forintot ,ttia kczc1nhc', hog ,Y azon vegyek képeket trljr:;: ha
talon1n1al. ::\fincljúrt kin1011d,in1 hog)· hiznclalmának ha:-znút 
\ <'1111i 11c111 ft>go111, s a pénzt f'elviszc111 ugynn, ;,. ott h,1gyon1

( 111i,·cl rei kcllr vit<·tni). <le ne1n is illcten1. s 1neg,ílLín1 n,nit 
fng1ulta1n. 13ej,írtan1 a képpel-kerc,-kccléíktt,kiv,ílogattarn an1it 
j,',nak lPlt<'n1.,; ki\'.ílt eg_,. (\ativita:s 1ncgvételétaj(1nlá1n Fáy
nak, 111cl\·l't crdc', lyi refercnd,írius Va.yna úrtól ,;z;Í111,íra l :30() 
f'ton alku<lt:un 1 u<'g, azon kiköté�sel, hog_r ha 1''{1y 11cn1 akarnií, 
:1z a lk11 rl111úljon. F'fiy nen1 l(1tta a képet, .írát sokallotta, clc 
,·ngcde k< '·r<'·,-c11111ek. A kép a postaszekl're1 1  1ncg<\rkt'zék. -
1·'.i_,· rc.�zkctve 1nc11t a postah.ízhoz. cg_,· érseki képír<Í :íltal 
kí,'<:r,·t•. ,\h har[tton1. oda lesz,ck, ha 1(. 11eken1 Yalan1i d11rYn 
rt: O"ist;<>.et \·p,·e '. 1nond,í ],';íy ennek. ":\li11dj,írt a post,tl1[tzn,ílr-. n . . 
linnt,ík lt·I a l.íchit. ,, a fc:-li5 felki:ilta : l' 1·an1. ez. az egy képetl 
tiilil il't ér. 1ni 11 t c,q:"z o·vü·

1te1né11recl. (l)cdig: a.z 400 darabból 
;-,. t"t,. • • .. 

:íll.) - S 1n,1sl l\alka,,· cngcn1 ,111nak hív ccípi:ij,ivnl ajándé-
koza llll'g az origin,U nagysúg;(1ban. Gyü 11yöríí é,- <\pcn n 
/,;!l!/"'í!J :íltal µy,in_viiríí. \',íl:1�ztáso111 azt fogj,1 n1i 11d< ' ·g l1ir-

• 

175 

dctni, hogy szen1cn1 ért a fosté,;ekhcz. ,.A, hold. ,:zííz e1nlííi 
alatt rakta kcrc,;ztbcn nern ka,1:j,í.t, hanen1 k<\t kezét, s ,ÍrtatLi
núl s anyai n,rúgaln1as érzésben nézi a földön f 'ek\' iÍ gycrnie
kct. ,Jobbja 1nellctt, per nn,1chronis1nun1 pictoribu,; :;olcn1nc111, 
,;zent Iliero11yn1us l�ön_véirög, bnlja mellett ,Jöz,-ef. J\ g-yerl'k 
körííl li1íro111 angyal, :- az egyik hAjos, hújos '. '. '. l)e ezt. bn
rúto111, Litnod kel!, s látnocl gycrn1.ckcidnek is. l•'elcjten1 ba
jai1nat ha r:í tekintek. 

Nlondjacl a 1nélt. grófnén:tk, kérlek al:ízato:;a 11, hogy a
két robi n ia tclr \'Olt rakva. \"Cres,íkú.cz fürtökkel. Dí:-z(' ,·ol 1
kertc1n11ck, <:i nekc1n a kc•gycs a<llÍ n1iatt nagy kevélységcn1.
2(j anya1néhcn1 volt; 1nár 18 rajon1 van; Zsrni azt kí,·Ant:1
hogy a.z egyik raj Virgini:1 11e\'Út kapja, s a <:izon1:;z<'.•dja Eu
géni,ít. I{edvét töltén1, ,; a kettc'i 111\"llé Aur0lia, i\fart·c•lla. ,'.,_
�1nilia jött. }�lj úg::: aho_,o·y 1'<· c'·rtl('n1lrd. ()l<•lll' k n lt>o·f'or-

,.. 

róbb tisztclrttrl. 

('('l,IX. 

Széph,1!0111, j,íliu:< :?:?-d. 1 R:?:!. 

'/'iszfr,lf brn·1ítn111 ! 
' 

()hajton1, hogy 1\, a f'crdéíkben oly kccl\'<'R napokat,:,_
hcs,;, a,n1ely kc<lvrtlenckct é11 icle haza i>rök gon<ljain1 <\:; rt>t
tco·<\si1n közt. Dc ez a 11ana,-z :1 karaton1 ellen ii,nle ki toll:1111-

,., 

i>ól; nen1 volt �z:índ<\ko1n a.zoknnk hallnt:ís(t\·al szÍ\'ctlrt < 'i-
1nérgesítc11i. E11ge<lj 1110µ: azonban ann:1k, akit <'gycllííl :1
.�z[ikség tartúztatott Zs0nit Szr11t--;\[ih:ílyra levinni. (':<:1k
annyit ,-cin gyiíjthctte,n öszvc. a1ncnnyi :trra sz[iks{,g- hog·_y
oda clk<�szítsc111.

Erclélyi Levelci111nck nynlczarlszo>·i azaz urolscí dolgo
z:ísát últalkiildéitten1 Döbrcntcinck, hogy tekint,;<' n1cg:. ,::
lta Yala1ncly hotlúsra akadn,1 , törölje ki. l�z a i >ar,íton1 a k1'·z
(r:íst ne1n nckc1n k[ildi vissza, hanc1n I�é< 'si >< ' lg-aznak, :1z 
pc<lig 11yon1tnt,ís al:í. adja haladék n<�lk[il. Eg_v lu',nap :tlal t 
Sall11�ttal i" kt:,;zen )e:.;zek, ,; az is 1ncgjelenh<'t ('Z id<'·11 . 
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.J (11. 1 � -tl. \'a.vnak utol,;ó tiszteletét ad,í 111eg a pataki 
1·(1lll ''"i11111 . 1ni11t n :s11uerinten<l<'ntia n1,\1'u:; 22-ikén �1i:skolc:1.on. 

t' - • 

()tt ,;upcrint. �zatliniári ,J<Íz::;cf. itt pr,lf'. <�s prcdik:ttor .L(Lc.:z.i i 
prrdik,ílt, l{ozgo11yi JH'tlig, 111a�(\'Hl' l't·ket<' n1entébrn. lle r:L 
pal.tstut aka,;zt,·,1. peror,ílt. ?\Iin<l a h,íro1n rnunka n:·01nt:1t
t.1t11i fog. ,\ ;;okaság nagy volt. J<'len ,·:1ln <·011,;íl. Szir1nay 
L,\,:zlónt'· 'l'opolúk.íról. k<'t fi:íval és két 1nc11yével. é,; �oo:; P:íl. 
.\ l'{oz�1;011yi he,;zt:cléhP11 sok jó ,·n11, de. úgy tct,;zik, el-
111011dhat ni : 

lnfelix operi,; sun111,a. 4uia ponere t.ot11n1

� e.,c·i et. 
Dc ítéll'tt•n1et nrn1 1ncrcn1 igaznak állítani . .Nyon1tat.í:s

l,:111 inkább 111cgértrn1, n1it ért. 
l·�g_,· hcítt<'I cl(;hh ,1z új főcllr,\ .tor r-ok t;1gokhól :illó dep11-

1.'1t 11;,u k ka l. kik kii..:t l\n is n1rg ,·alcík híva. liozz�í fogott az isko
lai rend 111cgignzít,\,;,111nk Vay ,J<Ízscf á]tal rég<'n :-:z,í1 1déklntt 
111eu·iu·:1zí1,is:íl1oz (sic). L,ó11,·aiha11 ll:l!!'V a tííz. na,!lj' az elké:szii-

:-i n , \,...l, , � 

lé,-, 11:1g_,· :1 t'.íradhatatl: 111,;ág; apti,,,-i,nu,; negotii:;, s igazsií.gtn-
l:111,:.íg ,·01 1'.'.1 liozzú vetni e krt cle,í,k szóh(lz a111i n1rllé ,·ettctctt: 
111·1· �upra. () va l<Íha11 iµ:(• 11 j(íl ,. <:gz<'ttc iskoh\.it; ,- tnind<·nt <;rt. 
:1k:ir :1 1':1]u,;i c, ,,kol:ík t<'ltíl lt 'Q"\'(' 11 S7,Ó, ak,ír a lc1<raritl111111sokrcíl. 

�- 0 

\,1!r,· u·ci11do,-,: .Í!.!'-!tal és f,ír:1<ls,Í!.!.·o·,d sz('r7,C öszvc 111índ1· 11 au;;zr-. ,, n . '•i"' ,..,;:) 

riai , '·,; kiilfiildi i,;knl;1Í kiin, 1·<·kct. é,: 111i 11dc11ikct u1c!!,'r<·ki 11tctl'·. 
. ' 

úµ: _,· hllµ:,, :1znl-.r1',I ít�l<\1'<'f adhatra. �cke1n n 1i 11de11 ,·égc7.t:,;t' 
naµ:,,011 ll'f:-;,.eri :1zo11 kí,·űl. hogy az a.kade111iai t11do111;Í11yok 
cl1•:íki'il f'og11:1k t:111íttnt 11 i. Fl•jt'r C{yórg-_,- a YCres iiv,·<'l és k(:
r,·�ztt('I ,1 ,\Jarczib,í 11yi - i1111c1)c11 azt 1no11dá. l 111u·, H111el, . b, . 

11v111Zl'I idl·g;P11 11,·pl,·rn tanul, �olia se1u foo· ('lllti'rrút ka1111Í. " . . h 

1,1indé:..( li.íi r;1 111ar;1d : l(ö,·,· })Cdio· 111c\ru·escn p<·r1,r,íl:1 hoo·,· 
{ • t'"'- n :-. 

dv,ikúl krll. kiilii1nli<' 11 if1
":1i11k JH'lll f'ocq1ak t.11<l11i dr:íkúl. l•:zt . 0 

, íratta L,1'>11yai i>'. \',írta(l volna-e ezt n XIX.;,z:ízb:1 11: � t11d-c· 
cl1·;\kt'il :1z iljú ahh1'il 1,oµ;y a t11donuÍ11Yokat. d<'úki'11 ta1111l,ia ': 
l lijúli:1 yc,lt :1 J\c'·zy Y<'r;,cinl'k l "('<:<' 11,-i<'ij.íha1 1 :1z (•r;\111 
-,zúl:1110111. .

\'a,· .\i>ralní111

a o·,·,í,-zi11 11l')ilt-"t .
o. 

lll('lll t·l. :H'llllllll 

.

l"ll'•:1 ll'\ \'. 

az 11:ip c:;t,·<· jött, a1nikor aryj,:111ak t1;,·l'•k 

,, hu,-zonn<:o· ,· cÍra n1úl,·:1 l'lkcst·rc:,d, 1 · 
h. 

11eu1 ja valY,Ín a1nit a deputariü lite-
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A collégiu1n új épíílcténck két gon1bjai akkor nap té
tetének fel, a1nidőn a Vay cxequi,í.ja tn.rtaték, s ez L6nyai
nak egy szav,íra e1nlékeztct, 1nelyet nc1n fogsz hallani c,;u
d,ílás nélkül. Egy tlélut,í,11 ülést tnrtiínk, s Lónyai azt n1ondá, 
hogy 4er-zt. n1úlvn egy dietiót ta.rt az újépűlet aud i toriu n1.íl,a11. 
l(a,zinczy István azt mondá félhanggal : Se 1n1ni sen1 Je,;z 
b e l ő l e. 1\zon pillantatban nagyot <'Sa,ttann az ég, s Lónvni 

' . 

f'elkiáltn: In t o n u i t  laeYun1. En f'clugrún1 nézni hol iil 
ICézy, s [Cézyt felé111 lí1t,'.u11 közelíteni. l�gy1n{1sna,k akarií11k 
111011da .ni csutlálkozásu n kat. 

I�gyéberií.nt Lónya.i napoleoni tíízzcl bíró gcner,íli& 
volt volna, csak hogy eg_venességébc 1netsző é]e,;séget cl<·
gyít. A n1atl1 . professornak Nyírynek ki1no11d,í az ülésben, 
hogy ő statistikát fog ta11ít:ini és geographiát; a ,nathesi:sí 
I(ézynrk aclá a J)hysikál ioz, és ,1 rónuii literatúrát, a o·örüo·öt 

. n b 

l(ál11irzk_vnak. ·yíry kérte hogy a 1nathesi:st nála hagyná n1cg, 
az neki kedves tudo1nánya. T(in1ond�i, s annyi fülek előtt, 
hogy 11c111; inert 8 esztenJő oltn egy tanítványa sc1n volt, aki 
egyetlen theorén1á.t tudna. i\yíry azt 1nond;í, hogy 1110:st i� Yan, 
:; sok. Ló11yai : ha. <'sak egy Yall is, elv,tgaton1 az orron1a1. 
- A7. öre!r Szo1nhati11ak a 1na!lvaro1·szági históriát hao-,·t,1

,.._., .. .,. - 0, 

n1eg, egy hétben 3 órát f'og tanítani; az u 1li ,·crslilist 1·µ;�
pracses (aza7. profe�sori hívatalt titulus nélkül Yi,;c]ő (le.ík ).
Szo1nbati is ,;zóla. 13':nnek csak azt rclcltc, hogy a czopf'oL
1nindnyája11 clluínytnk. 'fullnillik a j<', öreg :1 r<1ge11 (·1 f'('lcjtt·tl
Zoph univcrs. hist11ri,tj.ít Yette n1a.n1uílisnak az u11ivrr,;. hi,;-

, . , b tor1n an.

Eltilt,í, a tlictcít.íkt61 ,1 prof'essorokat, s n1inden n1atv 
ri.ira kön)'vcket írat. Xekcn1 a 111agyar literatúra történetv 
és acsthctik(tja j11tott. l�lnyelt a fiild pirúltu111ban, n1idií11 

1naga:;ztnlgatott. f\_z olynt :IZ c111Ler 1;:;ak ::;z<1p ,·ersucn hallja 
örö111cst, n1int a Tiéd.

Hogy Rollyt l(utku dcrcka:.an 111cgvcrte, 11s hog) 
�zir1nay Andr,Í,:t n1egug:1ttntá l1 111ag: 1 ,.:vadrónj:íval kapitrln.,
Reisky, vagy t11dod 111,Ír, vaµ;y kii1111.vr11 tudhatod n1iísoktúl

l)e,,cwrly és KniinCZ). UI. 12 
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. .\.r. ,nost a .  sz1ijako11 forgó 1\jsi'tp;:1 a 11<1pnak. ti a két ti.irté11et-

11t'k n1i11den örvend. 
l\.. I-Ion1ér cxe1nplá1jai rnost sza.b:1díttat,Í,na.k ki a bibliv

thcka pitvar,íból, hol 6 holnap olt,1 hevertek. r\.. Ma.rczibi'tnvi-
, . 

pracn1iu1not ez nyerte el pro :inno 1821. - i\.ra5 ftr:1 határozta-

tott, s az özvegynek tsak 100 cxplt ad:ínak, és azoknak ár1í
ból an1ik vevőt fognak kapni. 1ni11clc11 tízb{íl eg�· ftot. Ez

rPttrnetes :1 szcp;<;n y iizvcg·yn"k. 

' 

]t<lcs bar1ito111, cnQ·edJ' 11ckcn1 eo·y kérést. Gróf t\ilaihith 
....., t,. 

J,ínos az ide z1Írt nén1ct verseket azért külclé. hogy fordít-

"11111 n1agyal'b11, ,1k,ír1nel,v f'orm,íjúbn, csak ne :dexan<lrinu
:;okba. l(én,vtelcn ,·agyok 111cgvallani, hog.,· clakaclta1n; pe
dig n,tgyon szeretné,n kt'dvét tenni. Xag,von kérlek, fordítsd. 
J,; ki.ildd nekrn1. El,nondon1 é11 :\lail.ítl111a.k hoo·,· Te for-;:,. 

dítottad. 

\Iost 11 l) .,·rkcr igen nag,,· szépségíí 'l'u11isiás1it ol 1·nso111. 
:,.; 1nost lcgclsöhcn. Erszén.ve,n s g,ver111ckei1n szükségek azt 
:1 f'oga<l:íst t�tct<\k ,·clen1. hog,v s01111ni kön,·v0t 11en1 Yeszck. 

Dc ií 1naga kölde <'gy ny<H11tntv,Ín�·t l{ozgonyinnk. s cr. HZt 

11c·kt>1n köh·sön ad,í. 
Gról'nédtól aj,índékua ,·ctt fiíid 1;lnek. a ,·el'es ,ík.íi·z 

111:'1:<odszor viríl, ,t plata11u:-. ké,;{ín b:ír, kizöldült. 
1'�lj szcrcnc,:;1;,;c11 .. \..z isten tartson 1neg élete1n örön1ére. 

Pillangódra 1nég rá 11c111 akadta,n. 
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CCLX. 

A. Olysó, august. 27-d. 1822.

llJdes kedves br11·áto111 ! 

Nem soká tartott nyugaln1an1. 1\1ili :fiain a. szent Vitus 
tánczát járta: sógorod egyik fiáva,I n1egbirkoza, s gyengébb 
lévén, győztessé tevé bn.rát-ellenségét; földhöz ütődve ha
nyatt-homlok, nem veve, rnint .Anthaeus, új erőt köz anyánk
tól, ha.ncrn 1nind jobban-jobban clgyengülvé11 rángatódzó 
n .va.val)·á ba ese. Az öreg Józsa <loctorra. szorúlék, 1ninek
ut{u1a az újabb i6ak, kik 1ncg a nyaval)·éÍkat is, valan1int a 
rer1nészetct, eonstru�1lják, és kik ,1 priori akarjí1k gyógyítani 
a betegségeket, ezek az en1pirisnJusnak incgvetői és az idea
l isn1usnak 1nég az orvosi tudon1ányban is vak1nerő gyakorlói, 
1ninden theorii1jok n1ellctt, a ,  fiút kínozták, dC' rajta ne1n se
g·ítettck volna. A ,;zaholcsi Ilyppok rat, 1ninclcn sok 1nély okos
kodások 6s 111agyarázatok nélkül, háro1n-négy nap alatt 
többre n1cnt a betegséggel. n1i11t :unazok hetek alatt . .L\n1i
tlc'ín a . ok fi-1ra.dsi'tg, bú, gond, Yiraszt.ís fiarn J\1ili körlíl for
golódó fcleségen1et rlgycng·ítcttc \'Olna, 111('gérkczc a szoinorú 
::taféta., n1ely sógorasszonyon1 halálát ,neghozrí. l�z új csap�í:,; 
vala Laurámon; csuda hogy ki,íllotta. Ezekhez j{1rúlt az ez 
idei afrikai héYscg 'l�iszán túl, cs az új tisr.tek c11gedetle11ségc. 
n1clynél fogva, jóa.kara.thól ugyan, <le tap,1sztalatlans:ígból, 
hasznot akarván hajtani, n1nid611 n1agokat az első esztendéí
ben okosabbaknak tartj,ík 1ni11t {11 vagyok, húsz ,núlva rna
goknnk az én káro1nn1a I szereznek tn.paszta 1,\sokat. N cn, 
vergődhetik az ny11galon1ra akinek ga?:e1nberek vagy :,;zan1n
rak közt kell állani. J\íaga.d is tapasztalod : 111i ritka és n1ajd 
cl ne1n érhető szcrenrsc az oti11111 J\1agyarországban, 11cn1 
c::;ak nequc purpura ,·cnalc. 11cc auro, se<l neguc paticntia. 
,iut vigilantia, aut fidueia. Azt ,non<lom a sorsnak an1it egy
kor egy lcngycl-n1inckutána a Co11foedcrátusokat dissi<lcn-

12�· 
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�eknek v<{fvén. rnagát di,-sidrnsnek; :1 di,,�idensrket prdig 
( 'onfocclcrátusokuak tart,·:\11, 1nag,ít ( 'onf'oeder,í,tu,;nak val
lotta. é„ n1iudkctt6jöktől ,negdögön_,·öztctett Yolna - a har
niadik csapatnak. rnclylycl sze111l>c tahílkoza, 1nondott ,,('o
sP JJÍ/rt<:P, cn sn,n; us lye1n bice, rt11yi 111JP pita.JcP." 

�. t-, 

l 'arn1ina �cce�su1n .scribenLi� ct otia quacl'unt. 

( ':1r1ninibu, 1n1•tltf on1nis abL'St, cgo perditus rn�cn1 
Tlarsurn111 ,·uo-ulo jan1 puto, jan1que ,nr,o. • b 1 , 

:-;zép tcstl;S rz � habir ;1 kih1nyü b.ug·yog·á,;ú i\' ,Ís!Ít1>l 
v,1ló is. T{ézy latlÍn verseinek 1nustrálg·at:i,aa 111ég s7.ebb lenne, 
h:1 X,isúról iöbb tisztelettel hc::;zélltél volna „ Jobban ,·ir,íg·oz
tathatja-e I(ézy boro,-ty,ínját Oví<l g·j·� l:íz,Í:<a? Lehet-e azért, 
,nert l:)ropertiu,; érzeléken_vcbb, 'ributlu,; pedig; érzeln1esehb, 
(),·ídt6l az érzékenységet rneg·tagadn�? Lehet-e Propcrtiu::; 
és 1'ibnllus képzelő tchet,;('·gét csak összehasonlítani i" Ovi

diusrval? 1\, kell-<' r,;ak a fatty{r,·ir,ígokat és g·yün1ölesöket 
eg_,· nagy. tcrcpély, gyönyüríí virán_,·okkal, ,·irá.gokkal és gyi.i-
111ölesökkel rakott l'lÍn n1utatni? ..\'Í6g azokban a vcrsekhen is, 
n1el_yeket el(Shor<l. 1,:7. J(c,z_vb6lés n1agnsztals?., nén1elyegész hc
r11istichio1nokakönnyíí bugyogású Ovídból vannak lopva. X 0111 
buo·,·oo· 111indc11ütt Ovíd, <le min<lenüt,t könnyíí, arni fő tü-
kély, kiv,ílt :L biczcg6 aJag3·:íhan, hog:v az (rtclc,n n1intcgj' 
könnyítse a sánta ,·er,:1nenést. � e neheztelj hog_,, kritiz,íl<,111 
a kritikust, dc csa.k nzt a just vcszen1 rnagan1nak, rn<'lyct te 
\'C'vPl: neque cnin1 est lex ,tcqnior ulla, quan1 11cci,; artifi(·r·:
art <· pcrirc su,1. Be sok ellc11ségekct ::;zerzél Te n1,Ír n1ag,1d
n:1k az ilyct<\n oskol.izó oldalns v,ig.ísokkal ! :\'1:ís lett voln,1 11:1 üvill n1u,; 11 · iílgat,isa lett volna. czélja munká.dnak. N<"rn n1011dan:í neked 111.ís ezeket, clc' én ncrn ('Sak csutlcílód, l1anl'll1 bar:íto<l i„ vagyok, <1;:: 'l'aeitu,; ,;zcrint: ,,pes,:1in1un1 ini1nicorun1�e1n1,- sunt adulatores." ' 

l�nnek hcliizon.vít;i;;{u'd 1negfrorn neked, rnit 11101Hltan1 lPg_ven Aszalainak, 1ni<l<'ín tcgnnpcliítt Epe1:j<'scn ;17.f ;1z idc;Ít
,!J;Ördítctte 1olna elő111bl': rncgbékéltethetnélck-e "-<Íµ:orotldal?rninekután:t nagyon urrolja leveledet. n1cly('t �plc'·nyi l\Iarll'ZÍ-
11:tk ír11íl. J\l<·g tll<'rt1c'·111 pr,íliúlni, ft'lcl<\k, ki\',tll 111Ín<>k11t;Ít1a
nt•111 n_l'ertc tlH 'p; a k<\rl tran,;111i,:;:;ionalc 111a1Hl,1turnot grót'förök. ha írna elébb neki I{azinczynk, és egyenc•:-cn 111cg·-
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vallanfi : ,,rn ikép fajt neki .,;ógorá nak vele va.ló b á.ná::ia, 1nely 
bánás1nódjií,t, kivált rnof:tiini környühill,í,,,tih:in. oly elvisel
hetetlennek érzé, hogy lehetetlen vala olykor ki nen1 fakad
nia, é;; legahihh így könnyítenie szíve 1nély fajdal1n,in. Ek
kor i,- c,;ak a baráts,íg titkos keblébe vélé iinteni ke ·crveit. 
azt guntlolv,in, hogy as;.;7.onyi ,-zívbcn szorosa.bb pcc:;ét aJ,�tt lcendjt'nck z.írva. Ilan1i,-an bízotl légyen i.z asszonyi szívben. 
1;,_ azon ne1n c,;utlálkoznék. rninckrrtána n1ég· elébb rnaga a

vér�c'·o· és ,;(Íc,·ors,ío- n1co·J'.ítszotbt bizutlaln1ait. El lévén n11Ír "-' t"i ' ' o e o 

1110:;t ,Írulva ,-zíve a.gg·odalrn,ii é:-: kcserüségci, ,nelyeket a 
vele cllcnkcdéi sóg·or.t előtt ruég kevésbbé lett voln,L képe,; hi
deg vérrel kinyilatkoztatni : 111inekut,Ír1a !·Í,tni kc�I a gróf'.nak

.'!rogy rnagok a bírák is, hossza:,; keserií,;cge okain sc?1tr111
akarnak: rernén_vlené ,;6gora jószívííségétőL hogy neki ncrn 
c·:;a k fiíjdaln1a ki pa,ttanásai t 111cg f'ogná cngetlni, hane1n egysz�r
srní nd által hí,tn i, hogy ,t jc'> cg,vcsségnck és egyezésnek ::;zcH1p1 1-
lantcisa valc'>ban 1ncgérkczc, és hogy annakajtíll.ísát "'.ig,v 11:c�
vc tn i, v,Lgy elrncl l Ő7. ll i, vag·y h,thisz t,tn i an 11 y itten ne, 111111 t a_ ::;ziJ -
vlÍsra írt levelének tartalr11,1t rncgcrősítcni, és 1nég a niuHlen

' ' ' · .. --1 lt t · �ze1·encsésnek Lar-<'g.)'C'7.hcte,- rcrncnyet 1;; oro <re e c1nc 111. •J, 

. tan,í r nagát, ha a,rna bújában írt levelét ,tzzal l'clc.1tethctne, cl.
hoo·y ő teszi az első lépést, 1nclyl_vel S\Ígor,it az cgyczc::;r<' 
,ne�liívja. () részcről nern l'ogn,i szcrf'clctf hú,j

,'
1it, �'csz,ítc'.�'.:

azonban 11c111 nyorn 1atna ot o y var,1 <ozas, ,, · < · e,  l ' " 1 ' l • '· S''OJ'Ulls·t'r CS faJ-
dalon1, rncly hitvesének és gyern1ckcinck teendő vihí.go::; ká� r,Íra bírhatna; ce azcrt ne 111111c ,1 g1 0 ,  00, 

, ' 
· l · 1 · ' · · · · (' h o·v ő v·1gy II e ki 

,·agy S7.Óp rcrnénységíi (iainak, önnön ,nagzati haszn,ival kárt 
1cr��i iparkodnék. �<'111 kív{tnna egyebet, ha11c111 h_ogy a
o·rófot lia:sonlú érzések vczérelnék. Ila tetszene: senkit scni 
�rdna akár a, gróf', akár a rnaga rés?.c;riíl, ki .a7. �gy<·�é.st
<'gyenescbli lc;iekkel cszküzölhctn<; gróf' l)<>sse"·ff_y ,J_ozs<'fne.l .
1''o·yc:i)'lt"Ínt 11ac.-1·on foo·na örvendeni. ha a rcspcct1vus pro-
r-'� . ( < r:,J b 

kiitorokon kivdl akárki11ek 11uí::;nak küzbcnjárása nélki.il '" '' 
jó eo·yesséo· 1ncgtörténhet.ne. '' • 0 ,., 

. • • • 1 L tt volna en1 n1ertem volna 1 o·v f clc I n1, 1 a n c111 e e 
;\.szalai a. kérdést. Czélunl�

.,
jó. Te válaszd :iz eszközöket.

:\Iegnyugszunk valasztasoc on. ,egJo) , 1 , • • • n · · 
1 I .· 1 ba 1 látJ·a kiki ·t 1nao-a 

dolgát. 
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, ok baJ·airn nern enu-edék gróf �lailáth két darab verse-
• t, u 

zetc fordít,\s[tL. i\Iegprób,\Jta1n azou ban az f J�·zt, de nén1ely 
\·�ltozásokat kell e tennen1, p. o. ,/,/,,. f,'1·(t,, ./ ugendt rii 1t111e : 
/)il' Lil11111e11, - képtelenség, 1ncly ;1 hasoulatoss[1got rneta
phorába öltözteti és szorítja, ,1n1i nc1n 1nindég sLilllct cl sze
rencséseu .• \ földnek 11i11csc11ck fiatalkori ,ílrnai, dc „o::;zlanak 
a róz::;akor idv-álornjai'" 1ni11t ,1 virágok. - V,,1·ii.r:htlich aus
!J"-'treul vo11 ll'í11<les l/1111d, -· ;1 kép szép, dc 11cn1 ide való, 
ha p. o. egy rossz e1ubert fcste11ék, kit a szél ííz, kerget, 
akkor igen szép len11r ez az epithcLun1: t:1·l'iichtlich, dc itt leg
kisebb költe,nényi igazs:íg sin<·s a képbeu. Ezen stropha többi 
képei fornu\.il,.,11 sinc� elég kLilö111bféleség, hibázik tehát a.z 
az ele\·cnség is, rnrl.vcL az efféle leirás n1cgkíván. - ,,De1·

/-leícl1· 1cl'i'll'r F'lnn'· a sz<'> P/((11 két értclniü, l;S cgyébaTánt 
·e1n költc1né11ybc va.Jó, Ue1· 1 lerbst 11u1· kündet l,im,nlisch,, 
Ge1valtP11. Ez ha1nis kép, inert nem csak az ősz jelenti ki a 
1nennyci <·r6kct. !)1,r I {l'rl,st gteicht ,<::JchwiinPn 1lil' zn1· flei-
11111/h zi,,/1 1 1, - (}lr,icht ,les {Jr,bir,q:;ees „iagi.sch-kLri,·1•n Ft1iltn
- - Isi ·1ci1· ,[,,,. <Jelziveíg, 10ÍI' 1líl' J:>ril,11.e, 9rii11. - Csak több
okszcrkcztct<i::;ck 11t:\11 közelíthet ,tz olvasó ezen luíro1n vagy 
négy hasonlatossigok <\rtel111éhcz, ami tcrn1(.:;zeLik<\pe11 ne
hezíti a 1negsze1nlél{·sL (i11tuitio). Ez az utolsó pedig rő Jolog, 
kí\·/tlc a l<'ir,ísi nocsisban. ( ':;ak nc<lvrsséo·c n1cllrtt Jchet va-i:- b 

!a1nikc;pc11 a gyi.i1nölesös őszt a .  tavako11 síkló ltattyúv,tl összc-
ha::;onlítani. dc a ltccryi tó hulhín1J· ,1ival. ,tz- ola1·fa, o-allyával és 

t"'). • • b 

a p,í1111a zöldj<\\·el azt cgy:,;zcrs1nind összcha:sonlítani nagyon 
bajos, nagyon rakott képzelet, rc,n úgy festettek és festenek 
a déli népek költői: ncn1 krrcsik 6k a szépet, a hathatóst: 
nen1 r11húzz,ík ,1zt ,1 tári:rvakra. hanc1n a t,í.ro·yakban tid�dnak 

�� b. 

1'•,; ak:Hlnak re:í 1nintlcn legkisebb crőlt'ctés nélkül. ltt. az 
t:sza.kon : [i'oedu1n nehulis coclu1u, sicut ingcnia. - Aus dr>,· 
hl'iligl'11 ['f'ort' és in ill'1· ffei,nr1t J>o1·t, nem látszanak nagyon 
elassiru:; <\s költcn1ényes :;zók lenni. 1\.zonban némely sze
ren<· ·é · képek c:s kitételek is t,1l[dkoznak e kis költen1énybe11. 
1nclyckct ha ncn1 tudtam szerencsésen általtenni vagy hason
lókkal jól kip,.>tolni, nern a 1na.gya,r nyelvnek, hanen1 néke1n.
iflón1 héj,ino tiág,ínak, leginkább pedig Jelkerr1 niostani álla
potjának kell I uhtjdoníta,ni .• ·\.nnvi ki fog n1ég is tetszeni for-
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dításo1nból, hogy nyelvünk. ha. nen1 hath,1tósabb a nén,ctnél. 
legalább szebb hangzású. - 1\. 1násik ,·ersezetcL, ha. rzen ncn, 
csömörködöl, legközelebbi alkalon11nal fogon, néked nicgkiil
deni . .r\.ddig is Va.lc, 

.. 
.-\. z () :::, z. 

Oszl?, tnikép a rózsakor idv-,ílo,uj a.
lTg,r a virág; ZlÍztcll a paesirta tart. 

Szálln,t-e tört ágon a bogoknak ro,nja 

IJ ÍV ,]{):;k(Íd. 

S a kivedlett telkC'k gyújt vén (vagy: 11y,íjtl'án) avart'f 
Pu�zta ternleten a t.ér csorcl,tbaron,ja 

zélben hög,·e, �yon1ot torlott, kavart, 
S csendek alatt lank:tdt ugarunk �cjtendi, 
Gyászlepelébe havunk hog." majil rejtendi. 

' 

Ambár messzi hazát a madárfi keres�cn, 
Éktelenebb sínljen 1nost a határ, 

Bár .a kebel dobog i� nem ol�· ütve bcvessc.:n,
Es közelít lctngyosb ég fénye bár 

.Mégis az öszt nézen1 mosolyogva keg,1·e,�en, 
Drága gyti1nölcst éh szám ízlelve v,ír; 

-� kikelet 1neg' a nyár mutogat �zép szrindékoL,
_,\mde te, ösz. �zebb vagy s a,lsz bövc11 ajándékot. 

'l'iszta fohász II tavasz l\"y,ír :,zikl'a�zen,éból 
Lö hel-lángjair61 gy,íjtó hevet. 

Olykor vért is szí 1nások kebeléböl ; 
Ily nem az ösz : kín1ll bakat,orlevet, 

riattyukénL síklik s nedvek közepéböl 
Oüs nyakkal víz közt int és nevet : 

T:g.r halad önnön egén ang-yal, fris szellen, 
Lehlete. arcza pedig nyájas,,íg:, kclle1n. 

1'JC'11uyég kékjeiben ö�zkor szebb fén.,· ég, 
S 1 i�zta seregként, szent. takarón ternl, ") 

Ki111n a kü7.dönck ,nost int, hogy ni.ír rég 
Bú, honn.r-hag,l'ta 1nczon, ing_,·en kcrul. 

----

*) Öszkör � télben több csillag fénylik az ége11, 111int tavaszkor 
és nyárban. 
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,,.T<'r haza, n1ond, vár itt johb luzhC'I_I'. johh lég, 
·r,•st, crcbb szívben hüd L'l111crul.

SzcrcsC'g p1tttog a l:íng s bi k, c,nlító :-zón,íl. 
:'1Iorr1.o,s idón oro1ncL tartó kandallónál." 

'!'érek-e kcdvesi1n é11 ószkor hozzátok 't
Lt;,1.-c sz,trándoks,íg sorsvégzcten1 '!

�íindél{.' ; h:ilinozzon jót isten rátok, 
Bóv ószszel napi tok' nc1n tölthcte1n; 

:-,z,ve111· sz1vt'tcken hogy hordozzátok. 
:'llint cn, azt 1nég i� niegkérhetcm; 

L1,Ikc111 igaz tova is, � tán párja a levéluek, 
:\Jplyct anrók 01ár rég elcrcsztgete szélnek"). 

---- - ---

l '. / .. \. nc1nzelesűlésben h,ítra, a többiben többnyire előre 
lr;pl <'t<' L,<Ínya i a tanító nevelés dolgát . .:\.z elsőre nézve tehát 
na�yon kora ,·olt di<·.séreted. Kéhaazért 1nagasztalunk valakit. 
hoµ:,v 1n<: 1 l<Í\',Í tegye 1nagá t ad íc:sérctre ; csak a jók értik ezt a fi-
11on11<Úgo t. ue111 kell az;:al soha ii:: ,1 n1a,gamosokat 1ncgtisz-
1<·l11i . .  \.zt lát.01n 1ni11denböl, hogy i111ponál nektek Lónyai. 
A„t j,íl tes„itck ha ,  hallgatj:ttok, 111ikor jobbra ,·c„ct,, - dr. 
hogy t1írhetitek p. o. 1nikor v,dakit Jcpaskol, 1uint ,'1eúcssPI 
I <'l l ': ;\ C'tll lllCJ'J\(; Ő tenni clőttc111 az cffclékct; 11e1u válJana 
károtokra. l1a én protestán:; lcunék - tud11á111, hol kell a 
hi'rrt. <;:; inikor, feszíteni, e

'.
:; hol és 1nikor 111cg·crcszteni, 1ni-

111eídon:; 1nilycn eszközök ,Utal. 1nind a kat'1olikus pap:iágot 
zahol.ín tartatni, 1nincl pedig a ti részetekről \'aló. nektek 
olykor, 11C' 111-rcndcsségc n1iatt, igen k[1ros rc,1ctiót 1nérsékcl-
1rt11i. ()nnan ered, Yagyis legal:d)b az 110 sza,bbítja bajaitokat. 
ho;!:,,· vezcL6itrk ne111 eléggé 11hilosophns1Jk .. \.z indiffercntis-
111u:, ugyan ne1n :1d elég erőt a,z ellenfél v;ikbuzgóoág·a cl len, 
d<· ,-ziik l;g<'" a„t:rt a \'CZCtőkbcn, 1nidőn hatalinasabbakkal 
krll küzködnick: tudni kellene s 1;rzeni : quc1ndo opus ener-

0) .\ <'umai 8) billa jovendó-igaz,nondá�ait falevelekre írá, n1e
h eket az ó barlangjából szelek s1.órtak cl a világon. 

foliis tu earmi na 111anda. 
Ut 11u<.:tent �par.sim rapidis ludibria veotis. 
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gia, cL in qu,i rnensura., CL <1u,1ndo. r( in <Luali gr:ci<lu "i 
incrtia.e. 

Olvasta<l-c Berzeviczy Gergely h,ítra hagyot1 1nunk,íj�í1: 
,,�,.ichrichtcn übcr den jctzigcn Zustan<l der l�vangclisc:hcn 
i n U ngarn. Leipzig l 82J." Sok jó, sok iga;: vagyon ezen i gcn 
f'olyón írt könyvben, <le ncrn 1nind az. ](.ír houv az cl<'.>a<l,Íl-

o. 

színe sérelinei t rnélycn érző protcstánsra 11111tat inkább, hogy-
scn1 egy részrehajlatlan philosophusra. l�zcn i:;zínbcn <·sak 
reactiót fog szülni; holott 111ásban, igen nagy has7,nokr,1 lr
hetett volna a protestánsoknak. 'J'ullni kell olykor a f,íjdal
mat elnyelni, ha rncg akarjuk szííntetni, és olijcctivc, 11e111 
pedig subjcctive, a jó költők 1111'.>djára, kell a.r, ilyct,én dolgo
kat előadni, kivált a mostani környülállásokban. 

:i)l[ili az oka. hogy ne1n küldhettünk z�eniért. 1no,;t, pr
<lig Dobra, Sz.itrnár vármcg.vében , (iőcznéhcz Cog 11t,1;:ni 
felesége1n haza érkczésen1 utá,n. �agyon örvend ,iz ,i,k,í.c·;:ok 
g·yarapo<lásán. 

r\.z Erdélyi Levelek, �aJlust, a 111,1gyar literatúra (.Ör 
tenetci és az Acsthctikán,ik 111ár előre ki111ond hata thin ú 1 ürü

lök. - �c1n1nit sc1n tudok Rolly 1ncgvercttctéséröl : hri trc'.
tas a történet, közöld vclen1. Bizony jól esne nuír egyszer nc
vethetnc1n. Szir1nay ugyGtn 1ncgérde1nlé a 111cp;uga,ttatá,.:(. - ,1

kutya tol vaj ok is csak tol va.jok. 
1\.ibb gontlon1 lehet azid,..\n 1nint. tav,dy Ilo111c'.r11nk öz

vegyére.-· Tudtan1, tetszeni fog a Tunisias. !\.7,t. kér<l<4 1ninap
rgy 1nagyar gróf hogy írhat pLi::;pök cpicu1no(. '.:' Epen pi.i,;pök 
höz illik, fclclék ; n1ert ni  nes cpicu1na.bb clolog a vallús frlséí
ségcinél és esu<láinál. I-Ia a kcrei;ztény \'all,i,s LúlLcstisc\gcit. a 
k6pzclő tehetséget ingerlő színekbe öltöztették volna: a rsu
dá.lás ho1nályai jobban hatnúnak a ,;zívckre, s a kl'rrsztény 
vallfís, 1ncly a szív valhisa, cgy:,,,crsn1ind a képzelő L<'hC'tségé 
is lenne, és csak ío·y haladhatná n1eo· ,1 kcr<'szté11vs<'.o· a r6gi0 � J � 

görög és római pogánysitg tehetőség;eit az emheri nrmzeL ki-
formálására és tökeJctesűlésére nézve. 
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1'!!:.I' ,zaha,I fcrlal., on1 levén, ÍHH.' gr. t\Iail.íth '/'éli za.i cí1:j,i i, ,nagyariil

(�órgcti a �ebe,en zúgó V,íg hulbln1it. 
\ ,,-zilajos habz,ísl a jég borítja, 

!Iol itt, hol ott magát l:lngra n�·itja,
F'orrva, 1nclcg rnélyben rC'jtvén gyullá,nit,: 

t'"g,, 1akaro111 kebclc111 nc111 �zunö vérzésé( 
1 lóba, dér be, 1nidön sebein vakar. 
.\ kc·scrv lobogva Lollat akar.
S !angol a Jaj fagy alatt, titkolv;iu I ezgé�él. 

Né1n:1 !,•végbe ,z,ik,ul fájdalmam szózatja, 
Ott ,z1 v h1ja vag� on. buta itteu a vak nép,
,Jég. g,r Líl\',Ín�· cg) utt btis lclkcn1' forgatja. 
És Lorlodva növéu, a belsön1t•n tép,
,\md<! halok meg elébb, n1int Slívem árja

Bcbömbül a sebet s a vért kitárja. 

{'f'l,X 1. 

özéphalom, ,ept. 11-d. 1822. 

'fekint. _,\.,:;zalai úr téged 1negl<ért, hogy a sógoromat 
bírd a,nir:íra, 'I'c pedig- önként vonatt:1toJ a kérés tcljesíté-• 

,(;re. J·:rczzét<'k 1nind ketten 1nint tölt cl szívem tisztelettel 
rr,ínratok, rnidőn a hírt a tek . .t\.szaJai úr leveléből, és kt'·
�őhh ozt:ín a Tied bői is. vettcn1. 1Iiuclkettőtöket forró tisz
t<'lettcl tiszteltcll)k, 1nost 1nég forróbbal tisztellek. 1\ szán
cl1'·k nagyon nc1nes : de rcn1énylitck-c sikerét? Baráti111, nen1

képzelhette1n én oly en1bert. aki oly annyira eltompúlhat a 
l,,•rsiil ,,f 1: 1·z/ SI! er,Í,n t ( inert 1n i nck i tL crnl í teni a lelki isn1,; -
,·1fef ?), hogy ezt a pert az eperjesi scntentia után 111ég 
11étsbc i fe!Yigyc, s a .  l',tneellaria tagjait a 1na,ga 11c1nsz,lp 
h,in:\sainak tanújává tegye. � \ sógoro1n ott is el vesztette 
ri�yét: láthatja tehát 1nit v(trhat. �Ias. véget vetne a pernek: 
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ő inost is folytatja 1nenéseit, s új r,tvat-\zságokkal igyekszik 
étzt minél hossza,bb:í tenni . ..,-\. hékéltetésnek tchitt hasznát én 
részemről ne1n rcn1én yle1n. J\1Ieg1nondá fiskálisa, hogy nem 
csak rnagam, ue gyern10kein1 sem érik meg végét �L pernek: 
So"t ő n1aO'a a sóo·oron1 a felesé.,·cmnelc ki1noncl.í, hogy ií 

o , b , n 

ugyan sen1rni rést cl nc111 111úlaszt. ami a pert vonhasll,L, mert 
neki h:.tt gyer1nekc van. lbrzi ő hogy nincs igaza, látja hogy 
én (1nincla.n1cllett hogy 1nagamat 111i11dcn hitelt é•s képzeletet 
felűlha.ladó 1nódon szorítorn öszvc 1\tC'li>c11, ruház,ttha.u, c·sc
lédtartiisbu.11) 11nt,gan1,1,t és hét gycrn1ckerncL gonosz adóssá
gok ií.lbd elronto111; üc az őtet 1ncg nc111 indítja; n1crt ő in
uocilis pauperien1 pati, S i nk.íbh rli/.11 ,,i1/,Íforllltk szidja azt az 
atyát, aki nagyatyja pa.zúrl,isai ,niatt 111inclen nagy 1,irtokai
tól 1negfoszt0Lt fa.rni li(tj,í.n,tk i::;111l;L szcrzc fekvő jószágot; i n
kább azt inonclja, hogy rtz atyj,íról -�<',n,nil sr111 ka,pott, 1ni11t 
hogy ezt a se,n1ni.t testvérci,·cl n1c;.4oszsza, s örííl hogy ke't test
véreinek eddig nyolczva.n ezer forintr,t felmchető 11sus fr,1-
ct.usokat ha,szn(dlt,t�ja, h:1 ezek, <;s ezeknek gyern1ckcik rongy
ban járnak is. 

Llé1nítő istcnt0lcnség az, édc:s bar(1ton1, ,unit én a. leg
igazságosabb panaszszal pa,11aszolha.tok, s ha ki nckerr1 a 
('aesar n1onclását vetné ellenemre: 11cquc cuiq11an1 n1orta
lium injuriae suae pa.rvac vidcntur; 111ulti e,ts gra\'ius aequo 
habuere, azt kívánná1n, liogy 1nutasso11 példát 1nég 11nclok:1bb 
tettre. Nern kínozlak cl ,tzza.l, hogy a per 111ivoltát neked el
mondjam. 1\.zt ,tlkalin,tsint tullod. l)c azt el kell 1nondan:>111, 
hogy a fia által di! ripiclcítornak nevezett ipan1 ,t leány ágat 
illető jószágot iclegeníté cl, l,ogy a fiúágat illető jószAgot meg
ta,rthassa, s így ne,n a fiú ha.11c111 a leányok vádj,ít érde1ncl
hetné, s n lyányok 11e111 v,ídoljá.k, ,L fiú pedig szidal1nazza. 

,\1ind�mellett neke1n nen, har,ítsá.got, hanc111 jótételt, 
keo·yesséo·et iro·aJ1nat és 1ni11d a.zt, a,1nit csak istenségnek 

0, 0 J 0 

adunk, tésze z, ha 111elr,.c; .szíi:ed, bölcseséged, és, ,tn1i neked 
egyik nagy érdc1necl, 1,ríi·atlan vcí.rosiscígod szerint 

.
próbál

tészcsz, és a sógoro111.tt arra készítecl, hogy ő az én JObborn 
nyújtásának elfogadásiíra hüjoljon. Ints akkor, s n1rg!átod, ha 
enge1net a buta s 1na,ka.c;. kev<�lység tftrtóztatni fog-e n1eg:
szól í tására. 

•

• 
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1111·1., 11ck(•111 a 15<>gororn. i- Lal:ín Ii. :-;pl. :\l. által i::;, oly 11ag'}' 
,1:tPk11<'k ,<:t<'tik .• \ s7.ilv,í:::iak ,ílt;il k:irhoztat11i nckc•rn ip;en 
k1•d, <'tl('ll : <l<' a szil,·.í:-i,ik is cin berek 111i11t <;n, s úgy tévcd
h<·t111'k rnc!-!· rnint én. I•:ngcdd hogy t'l'l'ÜI ::;zóllrassak. 

ll. :...;J,I. ;\f., lia lh án 1őle111 lro,,·,· nz t'J>CrJ·c::;i :-;c11tc11tí,t fc-

Ii. Spl. :\f-l1oz írt lc,·élnck hír0t. 

r--., • 
11,,1:g-<'111 j 11:-:t it <'lisruertt'. IH;i,,:1 tető rrck aj.ín l;i 111ag,í t, én p<'tli:,r 
arra r;Í kl;rtt'1n. l<'<;ltt'111 hoo·,· a 1>i tvcro-ésck és a tcrentiusi 

ü.. • � 

("'-'" l,1,·r.'111111 ·,, cltölték :--zil,·,íst cllc11c111 lu1 1nis idc,ikkal. :--
k<:11,·::;z('rÍt vc liít1í1n 1na1ra111at a.zo11 idt 'ilk clolt,Í,::cHÍra; 111crt a. 

0 /1ík , <:Jckl'désc szi11toly sziik�ég·cs 1nin1 a rnindcnnnpi kc•ny<:r,
l lo!-!.' 11. :-;pl . i\I. l1íssa, hog','' eliía.clúsorn igaz,·olt,ihoz bízuorn
,zaha<l. 1°l<íad.i,-,0111at C"'I' hosszahh levélben dolo-ozárn f'cl.�. t"' 111t•I,· f'C'l1íl v:írnorn lchctc, hoo·y éÍrnl>:ír n -;óo ·oro111hoz van Ín-. �... 0 l<;z,<·. nl'ki által 11c111 l'o1rJ·a adni, nc111 111intha o·oro111ha ,·olt� � \ nlna. iiarrc,n azért, 111erl a tt'Ltek e11if<\kcztctésc éitet clpirít-
iiacr:;Í, llll'l\·re l1ékeköt<\,kur sziik:<c'.g nints. Ezt ('::;ak h. Spl.
.\f. <'·i- SzilY.i.- rniatt Ír,Ín1, hoo·,· kcscríté:<ciukct, b.ínt,Í:<inkat"· L1,,:ík .. , l>l'nuünkct ,·.íclolni ,7.1í11jc11<'k 111cg·. l< 'cles<;g·c111 !;itta
-,ia,allocta a le,·clt·L i'icrr rcrn<:11vl,C"n, ho<r1· az b. �t>I. J\1-tt°". • C'. 

,11'1',l tti7.cli. hogy h,it.\j,ít <:,.: :íng·yút <'g-ész tüzzcl o,d ro111olja. 
l·:g_\ 111,í,-ik levt:J ,·olt chC'z té,c azon kéréi;scl, hogy e7.t. adja 
,1 -;<> ,!.f<>ro11111ak. I�z talán ncni v.idoltathatik. ICülü11ben nern
1'rj,-;íg hog·v a7. (•n·é:--séffc,.:ek a l10tco· 1·a,·o·at,Ís,it cl i'1111 · ,uc e\ .. azf . .  o n o - ,� . 

l1·gal,íhl> k1:11y(•skcd(:,.: gá11c·::;,i,·al t.crhelik. 
'l'alan .Í<Í volna a .... 6g·0ro111nak c1ulítc11i, hogy 111i érezz.Lik

1n< 1111., it , ona r.l éí rnitiillink atyja para11C'soló rendelése• <'llcn.
1 i <·:--1.t1·111lci 11susfi·u('tt1,;a az ('o·,·ik lc,ínvnak rú 1nchC'1 J.r,

t"I.., • 

PZ<'l'J't>: d<· ha <'sak H7.I , Cl:,z,..zük i:-- ,11nit kcrc:-;ü11k, az anyja lia. 
lal,1 olta 111:ír [K <'7.<'l'el, t(·hct, vag·y tül>IH ·t. ;\[i lesz <'lihíil ha 
,1 p<'rt ,·nnja ? ,\. g,,n11ni nehc7.<'n fcJgja C7.I u 11ok.í.n1na k fízct-
1,< ·tni. l)C' h:ínj C' rc::--zbcn l>öl(·,;c.-ég·cd s7.erint, s a 1nakar::
kod1'1t nC' tedd rnég- 1nakacsabhá. 

l<'ogjunk kedur•l csinrílá, ncrn ij[li t,írgyhoz, és hogy hi
··o<lahna1nat léí.sd, n1rly a szíves ti.-ztclctnek, ::;zcretetnck leµ·-

• 
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lii7.on_vos:rbb bizonys:íga, kezeljük a.zt frdd/·sC'd r·zikkclY<\n. 
l:-J11 1crco1 én a 1'c fcl0n1<'lkedctt IPlkr.det, s 11rn1 t,1rtok g·ycn
geségektől. 

N cin tct!'lzék ne küd. éd e:-; ha.r,Í torn. 
nr:r ga. sztalhat{ts,íért b,í n tott,un. 

lioo·y (),·ítlot :1 l{ézv :--. .,, 

Oe a i;ok századok clíítt 1 1H'gl1olr e111licr11ck 11€' 111 h:ín
tfÍs a b,íntás, " az oly na.gys,lg·ú c1nlicrnl'k n1int (), íd, ha ,:/11,, 
ís, sen11ni bánt,Í.s ne1n bántás. I la Ül'ído! b:í11tolt:1 rn. 1n:ig:11nat 
l>,í ntottarn, n1crt éretlen vag·_v ip::tz$,í,gtala11 it<�let<'1n 11 <'111 Oví
dot teszi nrvetségcssé. ha11en1 1nagan1at. 

S 1niben b.íntottan1 én O\·ídot !' 1\ l>lian hogy ijt<'I l,u
(J!J'J!,)Únnk azaz felette "íí1: leszéúünr,/.; ncvcztcni. 

J tt az a, kérdés 1) ha Ovítl li11gyogó bcsz(;díí-c '! i) ha ezt 
,12 Ovídot illc'tŐ ti;::7.tclct e\:-: az okos:-:,íg engedi-e 1no11da11i. 

Itn a.7.t. a sokakna.k nagy ja,·:.dl,ísokat nyert rcc·c11s 1ot. ' 

111,íjushnn írá 1n. GYcrn1ckein1 prac<"cpto1-jc.1� augus_tu,d1,an jiivc·
cfíí, s ho7.,Í az 0\·íd kintlií;:::ít„ 111C'lyhc'z i\l1tscltcrhch 1r;1 eg_, 
pr;icf,ítíót. f�zt C'lo]ya.s,í1n. ÜYÍdot :r 1111g_tJ(J!JfÍ�s

.
,_11 ,·ádolj,�, "

a7.t 111ondja hog·y ez neki cétk" ugyan, dc :17. 1f_ptk l
'.
'galal>,'·

azt tanulhatjnk heléílc, n1ínt kell (; 1riríl11i()k .• \zt tart.Ja tt·hat 
co·v oly en1her is 1T1Ínt �fit..:chcrlich, sőt a n1C'11ts<\g ,izt 11111-"'· . ' l .. 1 ' l . tatja, hog_Y n1}Í:-;0J< is ezzel \·údolj,ík: s rgy az t · .-o ,<·rr c:-:1·<'
11e111 kell többet n1onda1101n . 

• \ 111úsodik kl\rclé,;1·c rnár az cls6lil1 alatt f'el<•]t('lll. l<':1r1

··•e ·e11t·1·•s D" ·17. okossúo· ezt kin1ondani JHtra11c·sol.í. i:-. ,Jo
<L Llc1. � n ,  • � < � h 

_
tudatni HIHÍt érzünk. ;\kinek rn,Í:-: a7. Ít<;letc. szólhat. (),·íd el
rontá a ini cpirnsunka.t (+yöngyü.-ít, n1int. Scncea ug_,·:111c7.<'11
vétke :íltnl sok prcclik1íló11kat. . 

Te, écles barátom, és érr, cgy1n:íst<íl sok dolgokban t('
lcttc kiilön1hözünk. :N'eked I(otzebue kell, Ci-octli< ' 11e111 kt·ll:

' , 
nckein ez igen uag:v, nn1a n1,l,;ik cp:y nagy talt• 11to1111L. :-:z<·p
8cé11,íkat tercrntcni nag·_von tud,í, go11dntlan <'" gond,o�;'.ll: 1,11

111,ízo[i;. lbn a poesi:-: könn)•ehb· nernéhen <1s ·� <·011,:c:rs,it,o to-
1111siíban írt prós:íhan t"sud,ílorn, irígylen1 a franc·z•a'.<:i�. ":tzt
hiszeni f'eliílök. hogy úgy C'sak a görögiik tudta!, '.rui; :-<ol;

r 

· '] ·1 ' . "·1 ,111hC'r<'Ílll 1n111t rrl'kecl11t' 111ckhcn a 1r:11H·z1a, IH' ,cn1 11gy lh n t, , 
11�111 a 11é1n(•lck. �lit c·sin:ílj11nk itt r �<'keni 111i11d{,g i,riirn
},\tni, hog:v az ol) nagy Iclkíí. igc11 nagy f 11don1 iínyi'1 cnih<·r
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1ni11t Te, ja vallod gondolkozi1son1at : de csa.k 1nég is igaz rna
rae, hogy aki nen1 a 1nagn sze1néYel néz és lát, hanem magát 
a 111ás tekintetének feláldozza, nen1 a.zt teszi amit kell. Collin 
es Lockc ne1n szC'rették cgyn1ttst inkább mint Te engem és 
1:11 Téo·ell ; az cgvik rettenetes valtístalan, a tn.ísik csaknen1 

t") • • 

1·l'ttcnetes keresztyén volt. Es n1égis szcrrttclk cgyn1rtst, és 
111idűn olv:1sása közben egyike valan1ire talált, ami neki 1na
giínak ked\·ctlcn volt. de Lizonyosan tudta, hogy azt látni 
kC'd \·cs lc"z a 111,isiknak, kijeg)"ZCtte azt, s közlötte a 111ásik
kal. i.\li \·oln{tnk-c ne1n ily ne1neslclkííek, édes ba,r{tto,n? s Te 
kh·ánhatná<l-e, hogy én azt a 1n{tzoló Faprestót ne nézzem, ne 
,nondja,n aminek nézni tudon,? �cn1; e1/.t D. 11en1 ki
\ .ín hatja. 

Én nen1 l(ézy 1uiatt g::íncsolá1n Ovídot, s ncn1 l(ézy
' l'L ha11cn1 Properczczel vetém öszvc. Ovíd több könnyűs<-g
gcl foly, I�ropcrrz több ncn1csséggel. ICézy hen1istichiumokat 
\('"'1/. ,íltal, dc 11c111 p{ 1vatollként, hancn1, liogy a 1nag·a, tulaj
don. igen nag.'· szépségíí verseinek 1nég n,tg,vobb bájt adjon, 
:unit \Tirgíl és Ilor,itz i,; tC'YC. S ICrzy rzt olykor nen1 is
tu1l, a tc,-zi. ( '011tic11e1·r· 01nJ1r•s - lop,Ís-1' ez? \·ao·y ki kell-e ,-, . 

tiirlt•ni, n1crt 111,í.r 1uondá \Tirgíl? E0°·yéheránt ·1cd ya,o·v nen1 
' '  • . t:,. 

júl tc:,zr111. nc111 \·ftato1u. dr (;sak kin1ondon1, hogy é11 Ovídba11 
�oha ,-cin t11dta111 sc1nn1it n1egszeretni a �fctan1orpliosisokon és 
l ll·roid,íkon kivííl. Itt i;; vall sok a,nit nc1n io-cn S1/.Crctte1n, 

':> 

111i11t cgy1:1, 1n1111k.iil)an :;ok, amit szépnek vallok·.
Xrn1 lesz kccl\'ctlcn hallanod hog_Y Tulsi(;zky 111int szó

l ít,1 1ncµ: C1/.Cn rc<·en,oión1clrt. 'l'udni akar:-'t n1it t<'Rzen a l?egi110

:-:,1c1·r,los . • \zt f1•lrlc'n1 hog_,· nz \'irgíl szava .. - fgc11, dc 1nit 
:1k:1rt'·k \'Plc '( - ()tt, 1no11cl.í111, arról \·a11 szó. hoo·y l(éz\· 

0 

111int tán1a,ozt bc'nnünk k ettős örömet, 1nicléín él 1nás szitvaiba 
iiltüzt1'ti szép gondolatj,ít, 1nint itta .p{tj><tról: Hcx i<lcn1 hon1i
nu1n, :,:ununusqur saePrclos. nicl_y a '\Tirgíl sza\'á,t juttatja en1-
l<:kc·%<'tiinkh<'. - Igen. dc• c·sak Yallja,n 1ncg, én a ,Toa1111a 
papiss,ít akar,Í111 ol\·as1,i1n111al h�thttni. - 011cI{evcrcndissi.n1c, 
111011d,í1n. s az ily irvanú 1•ng„1n ér-e. aki az il)' balo·atao·s,í-- .,. ::, 0 

�okat hinni s beszéli ni pirúlnék? Ne1n 111indj,í,rt hiYC szavain1-
uak, s J)irúlok hoirv ily O'y,Í.v,í,nak tckinthete. 

\ '• . b. 

8gy k,\.I vi 11istn papnak körííl nyi rb(d�ík a tóg(ijá taz ()bl'ist-
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lieutenant Ragályi panasz{1ru, bizonyos prcdikátiója 111iatt. 
V,ttay István volt a pap ueve, 8zínbc11 szolgált, Torna v{ 1rme-• 

gyébcn. A tc1nplo1n ,1z út rncllett álla, s a kegyes öreg Obrist-
lieutenant ott 1uenyén el, 1negállít,í, :,,zekcrét, s bcn1ent, hogy 
leróvhassa vétkét hogy vas(trnap utazék . .wiikor tóg,í.ja ki.irííl
nyirbáltatott, ío·v kiálta. fel szörnyü elkescred<lssel : uz ,o.; 

o. . 

bolond rtki ·tí.�félf'n ÚJJíli a f('111.plo111ot. - Bi.zon_,·, c;dcs bnrá-
ton1, non vixit 1nalc, qui natus n1oricnsquc fcfcllit. �1ég a 
11ao-y írók is ;:;okat szenvednek: hát az ily lelketle11 nrkúlc'., 

0 
• • 1n1nt cn. 

De hol volna nyelvünk s literatúr:ink, ha ily gondola!-
lanok is nc1n voln,ínak n1i11t <·n r l�nfclűlcn, azt hiszi sok 
e111 ber, liogy 1tu (;sak 1nagan1 tcts1/.C1n 111agatn11ak, inert ,t 1Iin11\ 
ne1nszépnek nézett dalait gánesolta111, ahog:_,· a l l i,nl\ :;%ép
nek nézett dalait forrón 11,agaszt,tlt.1111 ,; 1nagasztalon1. Dc ki 
csucli\lt,t h{1t ink.íhb, n1ég forróbban 111int én a,nit I Iin1fylJ<·11, 
Vrrscgibcn s ni.is cllcnségi1nhc11 :;zépnck t,thíltain? S n1idí5u 
1nost a Tud. (iyííjt. augnstusi d:trabj.íbnn a (; 11zn1ics lzitlúr 
c\rtckezését lútou1, 11en1 iríg,vlc1n-r neki nagy fén_,·ét :> U µ;_\ a11 
niiért. nc1n vádolják ellenségin, ízl/sr·111f't szivc,11 hclyC'tt 1 
..\..zonba11 ,nég Virág i::i 1ncgostorozott a tud((t/1111 <'1nlcgetésé
l··rt, Oiihrcntci pedig egyik lc•ycl{l>en kért. hog-y ,tz af'ft;irk 
iUtal 11c t;Sináljak ellenségeket 111agan1nak. llogy lchct11l' 1i-·
krn1 Döbrentcit ezért nc111 szeretnr111 '.I ('sak azt szcrct111'·111 
111éo-is tudni hoo·r Iloriítznak n1iért \'Olt szabacl ezt Ír11i : 

b ' b„ 

Scribimus i11cloct i d1J1·t iqnr, poc1nata passj111, s 1niért 11en1 ,:1/.a-
bad nekcn1? - .t\.1/.ért, inert cllrnségin1 ,tzt hiszik, hog,,· l·'u 

ezt ,nond v(1n : t,lrl,ísok, ezt értctn n1cllcttc : 1ni1it 1;11 - s 1·z 
:iz íí vétkrk, nc111 itz cnyén1. T -Ior,Í!'zn,íl is rzt lchet,·lt \·olna 
111ond,tni. �lihcl.yt ,t 111.,lotlonl ung<'lehrt-nrk vcsz,01/.iik. v1'·g·l·
az co·<�sz J)Crnek. 

:-, 

Dc c1nllkcztcss, kérlek, hogy a ltcclith,tbcre.\· ,·ossz por-
téka. l�zt <':n, h}t későn is, 111cgtn11ulo1u. Csak hog_,· a g:·íílé
seken ncn1 rossz portt:ka acl<lig rcehthabcrozni. 111íg okok \ an
nak rit. A legjobb,tk szeretik az ily cnibcrt, 1níg a korl{1tból 
ki 11e1n lép, s korunknak n1ost az a baja, hogy keYés a bcítor. 
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,\ g·ról' i'\fnilátl1 verscinrk lcfordít,ísát jótét gyanánt 

\ e'zt· 111. Elkiil<lén1 neki azonnal. ITid<l cl, édes bn.r,í,to,n, én e
r<-.,.zbt'11 i" i'igy vallo111 a l'c supcriol'it,ísoclat, 1ni11t, 1ninden 
a11top.si,í.111 111cllctt, igen sok <'gyéb részekben. l.)áratlan cin-
1,('r \·agy 'I'c n1iköziittiink, rnind lélekben, 1nintl széles tudo
r11ányaidha11,sok nyc'lvrk is1nérctébc 11, bAjo:-- kctlvességcidbcu, 
11c111<'::dt·lkií:-c'gckbe11; s a kc't utolsó c·zikkclyt nen1 irígyle111

l--cvésbb1'•, 111i11t 111i11tlc 11c11et l.!gyelicc1et, ide ért\·én 111ég· sziilc
tl\sedct é,- :--z. i\lih,ílyoclat i;;. II,ít nH\g 1nint rtlyr, n1int ra
gyogsz ! :- 111 i II t 1·ugsz ragyogni 11 <'1n sokiira. Az isten a dj a 
1neg- neked ezt azon 1nt'·rt<'kben, n1elrben 1nint cn1bcr n1int 

� . , 

hazafi, rni11t 1{1:j, atya, barát, érdernled. 

l tt 11H·n11ck liírcin1 I?erdiná11d J1erczeg C:s C111nbcrla11d 
t't·lííl. l•:zek1•! tt•gnapelőtt \'Ct é111 p:ipi rosrn,. - IIadd ves;;en1 
1111'g hozz(1 hogy Patakon n.bibliothekát, auditoriu1not, 1nuset1Jll 
pl1.vsi<·11111ol l:ítiík. l(<\zyt.<'.il azt kél'dé C� 111nbcrland, 11o()'y (,öt
ti11g.llia11 T,i('hte11 hrrgcl li:tllgatta-c. Jlfaycrt, folcle .. ;; inc'rt 
T„ichtcnl>crg 111.ír ncn1 <-lt. lloz,qonyi : J\.z n LiC'htenl,ero 

1 1, 1 • t-, 

11:111 <·.�:1 , tuc os. 1ancn1 1g·cn eln1és cinber is volt. f{/zy : Mint
l\.a<·st11cr: nagy geo111etra c1s nag·y epigra1nn1atista. _ (\1111_ 
l,crla 11d Lu,lakoz:í az auclitori 111nba11 : .Sind das Da1ncn vo11
J >,'.tak :' s 111egnc\·czteté n1agá11ak őket. A II0n1ér fordítója
l<·a11ya <'hn:1racla :L nevcz,'sb-.:n. Cu1nberland kérdé, ki az, ,..
f'<·lc'· \ ell'ttc ujj.' ,ról 1·,-6kj:ít. Így lesznek, a l(risztus sz:i\':I
,zl'l'Í11 t. t ·lsíík az utols,ík.

l{ozgon.�·i it.t. bcpc<'sétclt copertií.han ny1\jtá a herc-zcg·
Hl'k a l!erzev1czy po,-th11n111i; n1unká,iáL. - l:g·,van mire val,i 
\ olt az:' �\ hcr<·zcg rövid l,í,tású, s ,íltal fogta adni J<'er
di11.'u1d11,lk. Nc111 tá111ad-c az a o·;·anú hoo·,· ez "z·ért 1 '·t o , o.• , ...,, lJU.J a-
colt uc, hogy ('u1nberla11d szóljon a nii Urunkkal? S hoo-ya 11

i<'lu·t ilyet rcn1éll 11i!' o. 

.\ 111 b:ír úgy hi vé 111 hogy a Cumberla 11d hcrczcg 11ek 1ui ndt· 11

..,za\ :ít l'l111011d:ín1 , 1111\1; <·szc· 111l,e jutott <'gy toistja. _ Meine 
111·1'1'1·11. l'ngnrn h:1f ,ÍI ('o,nif:tl<·. '\'1;1111 ic·l1 f'iir tlie :jJ clicn 
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so vielr Gl�iRer trinke, so ,virtl n1an n1ieh von hicr \\·cg·
schleppen n1i.isse11. Also clie 51 C'o111itate sollen lehe11. 

Szépen nőtt. víg keclvíí úr; arczban hasonlít \Tay J\llik
lóshoz; azt hin11t' az e1nber, test.vél'ek. I(ülön1ben (dlások 
épen nen1 hasonlít. 

Sept. 13-dikán 1�22. 

Félbeszakadt levelein sok p;o11djai1n s b,�jain1, cg_y1nástól 
nagyon külön1böző dolgoz,Ísa.i,11 1niatt, s (gy <'z a levél úgy 
néz ki, rnint a Mailáth ,Uta.1 c1nlített. sybillai falevelek. E,11._ 
gedj meg a levél renclctlenség·ének. 

Teg·11np ké>ső e;,tve \·evék bizonyor,, hírt a ./'r1fsr1 lacl'y-
111nlr1 fclöl. Nnr ni(·ht brtriige 11 ! - j\1il' springt das f-Ierz 
\1·egen �opl1iP - ezt n 1011doga.tj,ík. ,- vesd öszvc a trttet a

szóval. Engeni vaclsiíg·g·al viídolnak, s azt 1nondják ta.hí11, 
inert az igazs,í.g·tnlan n1i111lég tud mondani valan1it, hog·_\· é11-
111iattan1 kénytelenek a.zt tenni an1it tesznek. T -Ia jónak látod, 
kérdezzed őket, hog·y ,tz é11 \'étkcn1 1nintt szenvedjen-e a sze
retettnek inonrloll 8ophie Ös 7 gyer1neke? - Dc hiszen 'J'c 
n1 ind azt elino 11c1od, an1i <lolgon1at scgéllhC'ti. Sis n1ihj <'l 
hcic Deus. 

Ölellek f'or1·6 tisztelettel. 

líolly llr>,11on11rín, 182:!. 

Bogovies Ze1nplén vAr,neg_vei ingenieur n1ng:it 1nartius
ban meglőtte. Lyányait a hon1onnai g·róf'Cs,1ky A 11tal11é vette 
gondviselése alá, s így kótya\·etye �íltal eladandó jószáginak 
!Lrokat is. A vármcg·yc• e végrr főszolgabíró 1\faukscl1 urat, a

grófn<'- direeto1· I(utka, urat küldék ki. s a kótyavetyéhez 
Homonn.ín a sok öszvecsődűlt nép előtt hozzá f'og·tak . 

Rolly jött, s el akará akasztani a n1unkát annál fogva, 
hogy Dogovic:s neki 600 ftjával adós. J(utka elébe terjeszté, 

Oenewlly és Kazinczy. Ill.
' 
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hogy p<\nze el nem vesz; a, vcírmcg·ye kóty;tvctyét rc11dclc. ;,; 

Hollv azt nern cllC'nzhct.i. Roll,· Kutkának születését vcté szc-
. . 

111ére. hogy 0 Ci-ílk <'gyorosz pap fia. I,11tka felrlt,snc1nRzelíclc11. 
hanem ahogy a butn b,ínt,íst n hcc,-ületcs en1hcr 1,zr11vrclni 
„zokta. l{olly p,ílc:.:.íj:it a I(utka ,-zr1nénck irá11yz.í, hogy azt 
kiüthe;;sc• (az egyik szen1ét a hi,nlő ,·ette volt el) s l{ut.ka a 
pií lrz,ít szeren e-Rés vala fél r<' csapni n<•h,í ny fzbc11. Dc 1110:-t 
Holl.,· ököllrl csapta 1neg a l\.utka szc1nét, s ez neki C><ett 
l{ollynak, pofon ,·,íg·t:1. eldőjtöttc. clögön.,·öztc. ,·erte, s p,íl
czá ,·al is akar,i, ,·ern i. dr Nlau kseh úr 110111 eng·cdé. s :iz öreg· • • 

�111liert a f öldről felrn,clte. talpta ií.llította. 

. 

-- ... -

11'ERDI AND kir. főhcr<·zeg <;,, 11 CUl\1 IBERLAN1Jl 

1Jjhelyhn11, 1822. sepl .. 4-cl.

, 

l�pcn dél vala, 1niclőn a puska.szó jelenté, hogy ve11cll'-
g<'i11k közelítnek .• A... kirendelt dcput.átió fclvczeté a gr,í,di
(';,ion a főisp,111 szobájába ; énrá1n vala bízvn a fe!Yezetés, míg 
a , ·rlrk jövő Yi1·c1spán Szögyéni fellép, s a praesidiumot i1lt
,·<'.;zi. :.\íeg ,·aln tilt,·a a dictióval köszöntés, és így né rniin 
hajt,ink 1ncg 1ungunkat, én pedig: ,nngyar nyelven kértc1n :1 
l·'ől,rrczeget hogy jöjjön. 

.'\. szobáhnn 1t con1misslírius úllott. A Főhercze
0
0- ezt o·on-

"' 

dol.í köztünk a lcgfőbb11ck, n1ár figyeln1ét itkará éreztetni. 
dc ez ol.vforn1 :i11 for<lúlt cl, 1nint n1időn a vendég a c·síno;; 
,;zobn le.ínyt a h,í,z ki;,ia" ·zonyií.nak gondolja. l\fosolygilnk n1a
g u  II kba n .. \. két herrzcg·gel a okaság is jött, s a szoba c;;ak. 
hinnar tele tölt. 

Ltn veték véget a 11én1án fí.lhísnak, rninekutána a hcr
czeg- két-h(tro1n kíLtonatiszttel elvé�cztc a ma,ga kikérdéseit. 
arra kér,·én a l<'őhcr<'zcget, hogy az emléket az ablnkból tr
kintcnc\ n1cg. l(irs,11.'/, rnondám, mindég 1nag·yarúl, d,,. 1,/.'.:i;

nrílunk. - FőfiskJliR Dóku» úr 1ncg·nyitlÍ az ablakot, " k<'

�éből kiesett a jn loux. :i\1i<lőn ez hozzá kapott, a Főhcrczeg
1s 1negkitpta azt; [gy a jaloux le nc1u esett. 

LEVELEZÉSOK·. 195 

Dókus úr félt, hogy az ebéd késő lesz, s a herczegek 
elúnják várni ; inte tehát hogy rnennék az arcbivumba, ő 
mlljd utánam vezeti. Jöttek, s a zií.szlók fogták el szemeiket. 
Ferdinánd tudni >\kará, n1ely esztendőben csin,ílák a gazdag ké
ket. Esztendőszám egyen sincs, 1nondá111, s nz nagy hiba; 
dc a mostani uralkodó alatt készült insurrectióinkhoz; e<ldig· 
1nagyarúl, itt pedig né1nctűl a Cun1bcrlandi hcrczcg 111intt : 
Dic rothen aber habcn Feuer gcsehn, und dicse <l�L ist aucli

Jurch Sch üsse geziert. - A Cumberlandi Iá tn i akar�1. 1\1utfLttan1 
a lyukat; elébb én, a.Y.után a rövid látású Cun1berlandi herczeg 
iiténk {tltal ujjainkat. ,Ja. das l\·nr g·e,viss eine l(ugel, 1nondá 
a Cumberlandi herczcg. 

' 

i\i1ost né1nely füstös ne111cslevelet tekinteténk ,·elck. 
J,�erdin(�nd tuda,kozá , rncly esztendőn kezdődik az archí
vum. ··- l 558., felclék, mert a .török jitrtísokban 1nindcn ré
�ibb írúsink elYesztck. Látni akara egy rég·i protocollumot. 
�1utntta1n. tudják ezt olvasni? iVlint a n1ostani ÍrfÍst; nhoz 
hozzá szokil, a, szen1. 

Egy <:so1116 a11tographokat tcY6k elébe, s elő1nutatá1n 
azt ,t leírást, 1nclyben M. 1'herézia tudósít1·a a 1neo·yét hoo·y 

• 0 l o. 

1negha.l,·á11 atyja, éí vette' ,íJtal a kor111ányt .• \ herczeg tiszte-
lettel nézé nagya11yjiína.k kezét, s végig ol\'a:--ta a parancso
latot, pc1lig a,z két egé:,z Jap ill folio. 1\.zután sok au,:;ztriai 
ge11cr,ílisokét Jn1 1tattan1, de a (.'araffií,é hirtelen ne,n akada 
kezen1bc. Jg·en a Bocskaié, Bethlen Gáboré, s Rákócziak(,. 
- S ez a Rákóczi fr,ísa ? - Az. - \la n-c vnlatni ncvczctl',
bennek ? - l(cvt'R, csak lol yó pa ra 11<:solatok. ,11nint a köi·
nyíílmények kívántAk.

�Iost ebédhez ülénk. Mind a két nag')' vendég praesi
dc}ílt. Fcrcliná,ndnak halj(u1.í.l Szög·yéni, s e n,ellctt J(o,-
kovszki, ('un1bcrhiud 1nelll'tl cg·y huszár generális, {1gy Virz-
1uándi prépost, Gajzlcr, én, az újhelyi orosz piip. s ez mel
lrtt a főnotArius helyén Matolay. 

A káposzta n1ellett Cu1nbcrland telkölL lvieinc Ilc1·rcn. 
das Zemplincr Co,nitat,:;oll lcbcu. � zögyéni viszonozta, s 11yon1-
ban ivottFerdinándért,,:; ez vis za. Cumbcrlandmegkedvelé az 
ürmöst, s megmondta hog·y ez n1ellett fog n1aradni mind ,,<;
gig. Beszéllé a generálisnak, hogy 1 >{ sehc van; egy g·o-
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<rvóhis bnl szen1e aJatt n1ent kel'eszt(íl, � ezt az<-rt ne111 nyit·-
'"'· 

hatj,i m�g: rnutnttn jobb füle t,ij,it is, és a bal keze csuklyó-
j,ít. Én az egész asztal felett nen1 szólék közhöz, igen eg·y
.;zer (�u1nbcrla1ulhoz, hog:· ÖrYcndünk hogy az esztendő ol_v 
részében liítjuk, amidőn :1 sz6lő 1uegért. Nen1 hítta c1 rnag·n 
előtt álló o-vönvörű 1uuskat..íly fürtöt. inert hítása oly rö,·,d, 

�- . 
hogy 1nindrg: kér<1<1 

H gencr,ílistól. n1i c1z an1it a cseléd be-
11yújt, s ,·Ple rakat:1 t.1í11.vér..ír,1. I(ét portió tehénhúst, 1no11d,í, 
Jen11 <las giC'bt I(r,1 f't, s a szót 111it I( raft 1non<l:í. 

Meinr Tirrren. i<·h sehe ITnp;arn jetzt das <'rste1nal. nbcr 
i(•h bin o-esonn<:'11, rs niC'ht clas letzten1al zu sehn. Rkkor dí-

,., 

r�érte 11eu1zetiinkct, s eg,rct ivott érte, olyforn1:í t 1nond v.ín, 
bog:�' ez és az a.ngl11 sokat hasonlítnnak. - 1\Iatola.y úr fel
krl<•. -- I(irályi berczcgsége<l a;,;t 1nondá, hogy a. kettő hason
lít. lgcnis, 1nC'rt n,ind ez. 1nind Hz sza1>arl,. Itt i'1gy összeza
\'aro<lék, hogy n,ag,ít és nen1zet.iink0t. a királ_}'i herC'zeg-11<:k 
P1·,· 11 n dschnf�J°riha ajá ni ,l. 

.\ her<:'zeg egy kevés pausn uti\,11 vette a poharat. 1-\ 
1·élcn 1 ciltalelleubrn lilő urat. isn1erni nincs szercncs�m. I�z 
azt 111011<111 hogy az angol és a 111ag_Yar ne1nzet szr,óarl. 1\her 
1nei11<' Nation lif'ht ihrcn T(önig ,veil er dPI' ÓPSl<' Aus!P,c;Pr 
dcr Gcs<:'tzc i,,t. ,,. ir bring·rn in uns<:'re Zusa1nn1cnkünl're
keinf' Politik, und sprct:hc11 von de111, ,vas je<len Mensc.:he11, 
uhne lT11tf'rsrhied der Nationrn. interrssirt. Es !eben al:::o 
die Srhönen. 

EzC'n 'ZÓ C'lőtt ke,·és,;eJ jött ,i z ebédhez az ,ingol tiszt, 
ki eh 11:1radt volt. nicrt a ( 111111h. herezeg szekC'rének tollai el-

, 

t<irtrk. 1� 11 azu1111:d fclugr,í1 11, <{s helyt aclék. Cr,1jzlcr, 1·s,1k 
1ni 11Pkut,ína én, ::: hona fid<' elfoglalá székcn,et, s a rnag·áét 
:tllt't .1 ,·endégnck. Szcrenc·,;ér<' fiít-zolgabíró l(olos:· oda ha
g,'·,í �latola:·11:1k a szo111,;z<�clj,ít, s Íft_Y rsakugyrin ,·ala helyein. 
[Ierc·zcg �th\\·arzenbcrg a 111,Í,;odik ,·it<'Íspá.n helyén iilt, "na
vyon r,í 111eresztr :'llatolayr:1 szen1eit. Azt ltittiik, ne111 ért o. . 

1nagyarúl. D0l11tán nc111 csak :izt liít,ínk, hogy 1nag·y11rt'il tud. 
,le <�n üzt i,;, hogy i�n1rr bcn11ünk<>t. A k,ívé körül Gerg-elyi 
t>skiidt és én a f'éíispfÍn be],:ő ajtaja 1nellett ,\.Jlánk, 111ert a
1násik 1nellett temércfek ,·olt a sokaság. hallani akar1·,ín n1it
beszéli Cun1b. a ref. pappal, kit Dókus 1nutata be. Történet-
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bői épen 1uel !ette á.lhí.nak az oroi:,z és a kath. pap. /t herczcir 
<>lső kérdése a.z volt: \\Tarc11 ;::iic in Dcuts<.:hland? und ,vo? -
T n ,le 11a etc. Schl\·arzcnberg· é:-; Gergelyi a b,ijúszról szólá
nak, hogy azt hord ,L 1na.gyar. - _\..uch i<.:h hal te 1nich dafür: 
abcr ich kfu1n nicht vcrJ1chlen, dass cs n1ich vicl ko::;ten 
"·i.irdc dcn Bart zu tr,igcn. -- Schiva.rz. erre: Sic� Litcra
tor '. - Le volta111 torrózv,1. 111int 1nindég 1uikor bünci,net 
ltozz,tk elő. Én i::; 111a,gyar vagyok, 1t1011d.i Sch,v. magyarúl, 
(le io·cn nérnetescn · ::; J. ószá•ro111 Krassóban van. L11oud,i,111

b , .:, 
, , 

hogy i ·111<.:rcm azt, ::; ple11ipote11tiárius{tt J\sbótliot. Epcn erre 
l•'erdinántl hozz{ink jött Cun1bcrla11ddal. Bey 1vclche1n Regi-
111cnt habon ::3ic gedic 11t? inert 1neglátá a I(anoncnkugc:l 
pántlikáját dol tn,í. 11y{i11. Gergelyi igen jól felelt, tisztelettel, 
dc zavarodás nélkül. Cu1nberland ezt kérdé: U11d 1varum sind 
Sic ausgetrctcn? - Én, felelc ez, alhadnagy volt.,m a rcgc-
1ne11t11él, az insurrcctión{d kapitány; volta.111 Dijonnál is. 
.\ber dcr U11gar ist auch n1it graucn I-Iaare11 Soldat. Ich Gi11

es ,vicder, ,vc1111 cs nöthig ist. - So rcc.:ht, 1nouclá ll'erdinánd. 
( 'u1nb. pedig : ("est pour 1nicux sortir. S ezzel búcsúztak. -

Elfclejté111 egy nevezetes toistját : �lci11c I -Ierren, dcr 
l(ö11ig, 1nein Bruder, Jicbt ihrcn ICaiscr �ric Bruder <len 
Bruder, da.von versiclirc ich Sic. Es Iebe also dcr l{éiiscr von 
( )sterreich und das ganze I-:laus. 

f.('1,X 11. 

Tisztelt baráto1n,

Vaynak a halálára prof'. f(övy és I(ézy urak verseket 
írtak : az elsőbbé kész. s i1nc küldöm azt. a 111,ísiké még nen1 
ké�z, és így nc,n küldhcte,n. Vetted-e IC'vele,nct a tokaji pos
táról? _,.\..zt ott tétetérn le szá1nodra. és így 11<·111 zeretnén1 
ha fizettél volna érte. - Élj szeren('sése11, édes barátom. s 
töltsd vígan a farsang napjait. Hogy Aurél érezze mi ő ne-
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kem, 1nondjad neki hogy csak őtet idvezle,n. lrígyleném azt 
a gyer1neket, lia neked tudnék valamit irígyleni. 

Széphaloo1, január 29-d. 1823. 

örök tisztelőd 
Kazinczy Fe1·encz. 

Ha láttad 111,í,r Aurórát, engedd néke1n is látnom. 

CCLXIII. 

Széphalo,n, febr. 13-d. 1823. 

'f'iszf Plt ba rrí,to>,t.

.\zo1,1 ,nip íro1n ezt, a1ncly 'réµ;cd a h,izAnak é„ néke11 1
i,. ,..,ziil t. . \ g,v;un ba11 11Hiszk,\ló gyern1ekci mnck lcvettern ké
pedet f'cje,n rnrlliíL s n1eg('s<'>koltattan1 azt velck hogy 111,\r 
r11ost krz<�ji-k is111et'ni :izt a nagy ré„jfiat, akit , ityjok szeretett , 
""11d:ílt. 1•�1 .i igt"ri hoi:,i:,zt't idííkig, s l<'gy kcvélysége111 ezután 
is. h:.e,,;:, <·inher <\lctc.l<:l'L cs<·d('z11ek oly í'orrö11 az e,nherck. 
111i11t !

0
011 :t 'l'ic:dé1·t. 
J)úlh,ízy Úl' azt Ír,Í n1i11ap, liog.v 'l'c f('Jakadál hossza,;

hallgat,í::;0,11011. s ('lhűl<:15cn1ct kezdécl gyanítani. J\ szereti, 
szívnek k<·dvrs hallani az ily gy,inút. lhn nern hülhetek el 
�rúnt,�d ,= ig·�n az élet öröinei er,ínt, és li,i ez a baj véget ncn, 
<'r ez 1d<·n, <·n leszek tahin a legposhadtabb ember. l)e ne111 '. 
11 <'111 poshadhatok 111cg egészen. P,íratla,n terhei111 közt 1ueo·pil
htnto1n lléliét, 1ncgpilla11to1n .\..11rór,í,t, " l'ége szenvedé:irn
nek, bár kevés idől'e. Ila.e(' studia adolescentia1n alunt, se
nectut<-111 ob]<;<.:tant. secu11das refl uruan t, ,i<lver,iis . .... 
tudod a többit <;s érzed 'l'e is. - Ugyan, éde.; barátom, n1i 
volna az <'n él"t.cn1ből, ha, f'elcdége111, lta ez a „ok szeretett 
gyermek, s h a  kö11,vv " tint,L és papiros nem voln[inak r 

Bg:.vik<' :t/. rng<'tn l<•gink(tlJh rl0c·tl'izálhatott <lolgok 11ak 

T,EV ELJ•::lÉSOK l!l!I 

a.z -� hír volt, a111elyet ,L �'erenczy István .Ró111úból Budára ér
kezett n1árvány ly{tnyk,íj,í,ról V('tte1n. l�z a der�k ifjú e111ber
:3zületett l{in1aszon1baton l 7Hi. f'ebr. J4-dikén. _\z at.yjn. la
katosmester, s ezt a fiát úgy nevelé, hogy lia,l{da ut,ín ő le
gyen 1nesteri:;égébe11 örökö1se. Az i(jú fcluött tudon1á11yos 11e
,·cltrié1-< nélkül; 1ni11ek i:; la k:ttosnak rónuii 11yel\' <.'•s litera
túra r ;-.'chány eszte11<lök előt,t Budára kiildetet,t v:\,11dorl{,ba. 
,.. ott vasárnapokon ra.jzolni lnijL:'r llll'St<'re a 11or1náliR is l,ola 
tauítój,íhoz .. -\.. ro1-<t<:lvok, cart,011chok (.:; egyéb sc·111111iség-ek 
,·,,akh:unar <· ,síno.-,a11 C"l ,·oltak Lahílv:1. s a JJl'Of. 111agasztal11i 
kcz<ll'.· az i(jat. On11:111 J�c'-l'sbt· 111c11t a lakato.;i:,iíg candid:ítu::-a . 
... is,n<:t felJ

· ára ra1·zolv-af.11 i. J\lc1Ihít,Í, l1ou·y 1u[ts if'1ak 11c111 (·ar-
• • ::"", \"""l' r-.. . 

ton('hvkaL r,1jzol11ak. Tla <·zck tudj:ík vzt, 1nirrt 11<' t11dhatn,í.111 
,in, li,t l1ozz,í fogn<'ik r 11101Hhí 111ag{iba11. ;\üt11 '. c'rze1n l:n, hogy 
,·,ilan1i jobbra \'agyok L<'r<·n1tv<·, 111i.11l liogy lak:itokat esi111\l
jak. Ne in szíinök rneg n1Í<r f'<'lö]Prll szól,1ni f'o"· a vil:í.o·. -
·� , :-, 0 b 

Lgy beszéli<'- ezt késéíhli egy lcvellíiie1J, n1el.vet prof. \' :ílyi-
,\agy olYasott, <'·s az ifjú vad kevc'-lysi-gét nevette. -· :\fost 
tehát. lopva, e]keztlc tgy fejet n1eti:,ze11i yasba11 . r\ próba nem 
,·olt l'Ossz, de scnki11<'k 11cn1 ,nutatta. :\1indég ,izt forgatván. 
hogy őbelőle i<lővcl egy Canova viílhat, fclj:h·t ,tz Akade-
1niü,ba, s fejeket s sz<J!il'okat kezde rajzolni, � végre 1netszeni. 
,1\tyja előtt titokban tartá hogy (j szobriu;z aka,r lenni, 11e111 
lakatos. Saepe p,iter <lixit. ,;t,udiuin quid inutile tentas ctc·. 
l�zt végre, végre neki 1negírt,i. 1\z uia,jcl 1ncgholt a hírt'<'. 
I,aka,tos, és k{tlvinista laka,tos, 1nit is ítélhetett volna ,tz 
egyebet. Intése, harn,gja, fenyegetőzése sCin111 it sen1 h:i,.;znál
Lak. De lakatos ura,111 most prac1niu1not nyere a Solon feje 
n1etszése Alt,d; 111ost egy 111ásik prae1niurnot a csász;1r11nk fe
jéért. - Az öreg clpirúla, s ne1n b,í.ntá többet a fiát. 

Ferenczy 1nost Ró1nába n1ent, ne1n Ró1nát látni, ha11en1 
Canová.t. 1\ tHnnlatl:111 ifjt'i tahín ne1n is tudta hoo·v a, n1e:;tero. 

ség mostani egy iípolójci I{ó111a. Canova beteg volt, 1nidiín 
szo1norú ;tlakban bekiildé hozzá leveleit. s kéré, hoo·y fo-n. 

gadn,í. n1ühelyébe. ('anova maga elébe sen1 creszté, s 1neg-
izente neki, hogy menjen tovább. Trdán 11 e111 várt sen1n1it a 
hyperboreus ifjúból. 

A vak szerencse nem 1nindég vak. Most 1'horn,valdseri-
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n<'k az ;ijta,i:in.íl kopogtata uc. Ez 1naga izla11diai enibcr, s 
n<'n i vala oly kevély. B0fogadta. I,cgényt(1rtiai két hétig f'elé 
:-.cin rn<'n te k "zo bájának, ho v,í 'r horn ,va I d:icn egy cl arab rnár
v,í,n y t.íbl,ít. külclc be, hog·y <·si ruíljon rajta a1nit a:kar. A hur
n yasz cin bcr cg·y Vén ust kezd e 111ct:izeni cn bas rei ic 1·, s ret
tegett, hogy 'rh. elveri ha rossz lesz. l�c j6 dolog 11éh;1 a 
)!zr·.r;/nys/!J, l)c c.sak 11,:Jui. EgytSzcr társai közzül egyik bé
ruegycn hozz,Í, rncgpillan�ja Vénu:izát., 'zahul, hírt úü a töb
binek. 'l'h. uicghallja hírét, bejií, s l:ítja, i:; pn,rancsolja hogy 
a 111,trv,Í,11.)'t vio·vék ut,Í,11a. E"'.)'Cn<:t!Cll ruent ( \1nov(tl 1oz lllCIJ'-

o. n , o 

köszönui hogy neki cngcdé a derék tanít,·á11yt. - :\ palati-
11111, ott lc;I(• kö\·ctkezéscit tudod. - }'crenczy J1cn1 ::iokií.ra 
oly hírt, ;:,ZCrzc 1uag:t11ak. hogy ,i ]3011ap:utc I,uciíur leánya is 
F. által f'arag!at,í, 111clyképét,: "' ez �ok, inert 13. J,11<:iá11 is
n1cri a tlltívc:$zf;ég 11 11u1káit. s H.<'>u1ál >a11 111,íi, c111bert is kapott
volna J,'crcnc%yn kivűl, ,Lkire ezt bízza.

' 

}:n ennek 1ninde11 lcvcleiL oll'asta1u, 1nelyckct pataki 
tog,í.tus Öt:S\'Sének ír. V,dóság·o,; lakatosi levelek. De hány 
n11ívc;szt is111crck Bé<:ishen. aki ily leveleket ír, és rnégis nagy 
a niaga nernéh<'n: 1\.'utky, talán első L�Lj!'estő egész Eurtipií.
han, oly c·,rltúr:íjú c111l)er 1nint egy íiiiker. - 1:�11 neki epi
�ra1111no1n 11H·llctt egy levelet irék, 111elybc11 ,u·r,L kéré1n ltugy 
olvas:-.a I 1on1crt, és a .  )lctan1orphosisokat, s Anachar1.-ist. Ola
"'7.lll, nérnctiíl rnegtanulhata, � így őket ol,·aslr ;Ltja. � olv,Lssa ' ' . n11g 111cgcrt1. ,. rnag·yar,tztassa ;u11it 11c111 ért. Ca11ova rncllett. 
míg dolgozott. 111inrl<1g olvasott egyik testvére. ,Lz ;ibháte. 
�c·n, hiszen, hog·,,, szavain fogadj,i. Dc próbát tevék 1négi::i . 

l{c11dC's. 1ni11t írja 1<· a7, öcsc:;ének. hogy elúnván a rnun
kát, J>ale:,,trinába 111Cllt ki. (;S 'rivo[iba Olln,Ln egy Őf;zvéren. 
IIallotJa ,·alakitől, hogy ez valah,L J>raeucste ,·olt, és 'f'ibur. 
f)C' hogy 1ni 'olt ,·,daha 'l'ihur, ,:i ki liíra ott kerteket, azt, a 
Ltka_tos ncrn igen tudta : ha tudta vol11,t, nern hallgatta volna

<'I. l�dcs harátorn, ezen az t'.1ton is fényben fog ragyogni 11en1-
7.Ctiink . .'\ prí111ú · két n11g·yalt faragtat vele tcrnploma grácli
c·,;ának ékc·sítés<-re. 1nég· pedig 1.5 lúh11yi n1agasságút, s rna
gyar f'cjrr IIHtl'l',Í11yl1cíl. J<'crenc·zy tnár 1neg·ki.ildé neki HZ l 1 

.,

lábnyi magass{tgú 1nodclt. Vi l'at Hudnay': 
. 

('01ntf!:;1,1· Virginicnck aj,índ<;kozorn ,Lzl a líébét 1nelyct 

LEVELr.:z 1::sö T{, 2() 1 

' .

néked ki.ildc Igaz, s azért a Co1nLCtS8nek, merL en az asszonyi

nc>rntől váron, litcrat.úránk gya.rapod,íi;át.-Döhrcntci Béesbe1 1

van. llivatalt keres, s az udvartól kéri azt. Gyulai Lajos gróf

I(ornis _l\1Iihálylyal inJúl Róruát látni. - Erdélyi I,evelein1 

szerencsésen kiszabadúlána,k ,L béc:ii cCntiOr kczébé.íl; dc a7.l

ruost o·róf Batthy/1,n y Vincze s UJJf'r1·,,uiderílju. Szercn('sérnrv
I:'> ' ' 

io-en nieleo·cn cndítén1 a grólut a Bevezetésben. lgy hat :1
r') t) / I 

rnunka ez idén 11vo111tatva lesz. J)e pénzt, pénzt, llCl17.t, pc11zt.

pénzt. - Jan1ní.r. 2H-d. ii;n1étjó sentcntiát kaptan1 l�pcrjcscn;,..

a sógoro1n ne rn pirúlt jelen lenni, 111ikor az publicált,Ltott. 11�1 1

<'lbújta.111 volna. Ölellek forró tisztelettel. 

Jg<LZ kérni J"og, úgy írja hogy :icg{·lld llébqjet <lolgozii
sa,idd,LI. C::i,Lk GelegcnheittSgedichtct ne ,iclj. J)1ost i„ 1n<'f!"
csipke<lé ezért rcccnsensc. 

----- --

C'('LXI\'.

rl'isztelt, kedves barcílo111 • 

Epigram1nám ,Lzt hiteti veled, hogy ne1n vagyok rosz

szúl. Sőt valób,Ln rosszúl vag_vok lélekben <··s testben. S ez a

vcrselO'cté:; és íroD"atás csak enyhíté:iérc v,1n L<'sti lelki haja-
o e, 

imnak. }�s b{tr a Músa 111indég 1negjelenne, rnikor a7. c111ber

hozzá i1nádkuzik. De ő is fu�j,l ,L ,szenvedőt .. \.urélho7. is ké

szü I egy cpistolá.111 , de cs,Lk eleje kész 111ég. Ö :\' agysága i,-.'l'e is.

ncu, :;zcretitek hogy na.gyon ércztctc111 vele hogy őtct c:;uclá-

1010, nehogy ;tz ifJ ús,í,g tüze elkapja., s pr,t<'íidens:ié tegye. 

f•:zt atyj,t s anyja bölcsen teszik : dc én .\urélnak szeret�j, 

vagyok, :; ,L szerető ne1n győz n1ondani eleget. l{övete,n rnégi.

szüléi kívá.nságukat,, s neki intéseket szeretnék adni ..... · 

q uac ccnset n,miculus. Még nc1n tu<lon1 ,ni lesz az epistolá

ban ; dc ímhol ,L nngy képekúen _f/((,Zda,q kezdet. 
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::,erdubz atyadnak gondjai kozl, ,niké111 
\ c�ermely szélén kél a büszke 11�·,lr (populus), 

Hc,nénye 1nég, 1najtl dísze a szenL lig-<'tnek (s;,;e111, von Göttern 
Ila testes :iga,t felll·gl'knt·k olt.vén, bewohnt) 
Királyi ke�selyóknck :íd t,an) át. 
" a pu�zia vándonít nag.1 ,nesszu foldröl 
Kétsé2:ei közt Pharus .,,·an:!nt vezérli . 

...,, �-

Oe ne111 Ja ,nég a �zép �u, lai-, s ,ni azt 
.\kkor c·sudáljuk 111ajtl. ha kesselyók 
·ra11yá7.gat nak

(11t:n1 jut eszcrnht- n többi) 

\'<'::-zcd-c észrl', t\dc" liar;iton1. itt a -!.-dik :;orban, 1nel,· 
,;,,;,:p az. ha az ember :1 r<\gic•k olva,a,Í,i:;,ít<'>I el1nelcgc1lv1:11. azt 
teszi ;unit ő!, tcttl'k : az,tz ,·,í,lt,oztatj.ík ,t tc1np11sokat, ,1 par
tieuhíkat. LnH· l"l·llco-ek/,,. 11rÚ J.l v,Ín. é-t- f'clleo·ek111•k öltvén 

� • • r') 

<p1antu111 diflt·r1111t '. S l 'zek az ú.i 1•111bl'rek 111ég har,,g,.;zanak 
ha az !r<

0

> ,u11·i· :..z,íl. - .\ gróf', 'zt,Íra_,· \Ti11cz1· Sallnstja arra 
teve fig_yl·hne,;:s<'·. hogy :-;allust a ylor,11 ,-:;,:út plur,Uisba .n vette 
!/lrJriae. :-; e7.t írja 1nC'l\1'. l�urnonr: .\'ovi, loc11/111; t•i;f h1(". s az 
1·f"félékt;r1, Yolt :--,allu,-t 11,,1;11/l)r r,,rl,oru,11. 

l)t' l'ogva van a l0Yan1, fiai1nért 111c11n1.:k t->ata.kra. ltl
kell Yégcz11e1n lcvele111et. l(ísérjen ,tld,1s n1inden léptedc11, és 
dicséret és 1nagasztahís az újhclyiektől. 

Vim te1npentt.an1 di <1uoquc provehunt, 
1 n n1ajus: i<lem oderc vircs 

On1ne nefas a11i1110 1noventc, 

vagy hogy i,,, van. 
. 

l½rtC?d-e rzélzásoniat? 

- --�- - -
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CCLXV. 

Kassa, febr. 19-d. 1823. 

Ede:; ba ráto111 ! 

Lyá.nyo<l 1;sa.k mtgtűnt közöttü11k, uck1.:u1 pedig épen 
:Lkkor el kelle tünnöm Eper,· es felö hol üo·y1;;s ba,· os <lolO'ok

• ' i:, • ö 

nevelék szokott keserííségcin1et. 1 tt niost cgynehány napig 
nyugo<lalina,t fogok érni, de t,Lrtós,;;'tg nélki.iL nitrt va.larnint 
a felhők nyárban, úgy turJódna.k 1negi11t új n1eg új hajuk h.·
j •1n felett. 1'ávolságb,Ln hí.to111 azokat, ;1zunba11 türedelenihcz 
.:;zokva nen1 :;zepcgek; isi l"r,L1·tus ilb1bat11r orbis, inp:1\'itlu111 
ferient rninn.c. f\.zt ,nondja valahol Ajax az Jliászba11 

Zös;,; at.ya! tedtl 111t'djék ,, :;i-léie:; éjt�zak:1, <·ngedol 
-� kidrridt 'J'ől<'d �zult n,q>pnll 11<:z11i sz<·1111inkkcl.

Es mivel ,így tetszik, csak fén., 11él ,·ontsd nH·g.e nép1-t. 

�cn1 engcden1 :;<·tétbe borúlui lelkc·1ntl. 
• 

Altfutottam ;1 két ezidei ,nagyar zs0bköny\ tt. 'l'öbb, 
vagy feszes vagy finnyás darabok között, 111elyek schov,i se111 
illenek,legkevésbbé pedig egy zsebkönyvhc, né111ely kellemcte
sek is ta.lálkozna.k. Legjobbau tetszett nekem I -Iéhébe11 c11ni 
tőled van és l)öbrenteitől. 'iYiegl('het, hog:v ,L barátság kisérti 
ízlése1net. Szép valóban ,unit Vajda-I-Iu11yado11 írt(d, kivált 
ezen vers : Hol van ,,z egykoi·, fény, hl)l •v"11 nz r·gykfJri zCtj "! 
és :;\,lartinúziusz kápoln�j{tról : 11 kripolna lr,d:Jl, de ,1z ú.las
látja hol cillott. Sok szép együgyüségre találtan1 �zékel,v 

ánclor hatlá basaibll.n is, de azért nem kell azt hősi költe
n1énynek nevezni . .  \z Aurórában Gritti Lajos Ilorvát End
rének nagy gyakorlottság(Lt n1utatja a hatlá buakban, noha 
mesterebb ő a részeletek kigyalúhísában, mint az egész raj
zában. A Szent-mihályi-hegyi Ren1ete, l{isfalu<lynk szokott 
együgyű. természetiségével van előadva; így kell a régi re
gékf't, kivált ve1·sekben. Be keresetlen p. o. e nép;y vers; 
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'ft•!cjé11 l'gy kápoln,inak.

Es 1·�1nrték lak:ís,ínak, 

Ornlacléka hítszik 1nég-: 
.\1 ohos, rn<'sés régiség. 

,Jcíl ,-ült t l 1)öbrc11tei .N'ánclorfcjérv:ira is. �ern i,ölti úg_v 
kccl\ cin<'L I)öbrcntci bar,ítunk, n1ikor prcíz,iba11 oi:;szi,ínkotlik. 
l lc·ln1cczr 11k a költiíi szahads,í.,·ot 11én1el\·kor a réketlensé(/'i"· • :-, . t,O 

\ i,-zi. p. o. 111i11tlPnhl/l1Í i'111rrl'ut./r·szii/ii11._qr·. - i1·r1·111t; az el'fl:-
lr'·k. h" 11c111 hibázo111, ö<.: 111 1110,.:i., i:;e111 itlő,·cl 11c111 iucn 1'00 ·11ak 

::, ::, 

rctszeni. Ke111 ily crŐözakkal kell a köz:;éget a fcilc 11�öshöz 
,-zoktatni. l lel111cczyt heve.; 111ég az cuplionia érzetén is oly
kor túl viszi. jobb lenne, l1a liclé r.tgaclná.. l)c.; elég, nc1n sze
rPtck ro,:;t,ílgatni: azt azonhau 11eJ11 liao·}·hato111 J· ecryzés 11él-

� o. n. 

kiil : 111i 11éí g·ontlatla11t'il 11yo111tatJ'ák 11H:,,. a c.;:sí 11os kiilsőiű ina-. t' ./ 

g:var kö11,·vccskékel i,:;. l{,./tübú h(•lvctt kelij/1/, - tün ijrle he-. ., . . 
lvcLt fii11ü1lne kcllc.; olva,;110111 a 1na,ra111 darabJ·á,ban. . � 

. \..n1i 11ap í:i111ét egy kis értekezést ol va�ta 11 1 l�eregszászy
túl a T11d. Gyiíjte1116n_vhe11. 111clybeu. f<·lettc rossz és ncvet
'(;g<·:< okokkal,  azt ,Lkarja elhitetni : hogy az articul11s II nrin
dt;g hosszú. C'gyall 1nit avatkozik ez a fiisúlt gran1matikus a 
,zc',tag-ok 111értékébe !' ,'>itto1· 11011 ultrr1 cre7,id!l111 .• \ 111,i,:ik 
gr,u11u1a.tikusunk IC * *, kire szintúgy soha seo1 mosolyogtak 
a (1 r,iti,í k, n1eglátogata Sz. n{i hál yon. Egypár horlló borral 
k<'dve kcdé1n neki, ez tal{tn folvóbbá teszi 11eheze11 111c 11ü vé-. 
r<;t J•:g·yébar,int, derék en1ber. csak hogy szerencsétlen f"iilü 
,;,, :1 1 ·akú. 1nint, 11ere0·sz,iszy. - �"'Y sír-írásoeskát készíteL-. 0 • t:). 

ll'nl \' er:--cghyrc. 
.\IcgkrLpván kéL hasonló példányban Schubart híref; 

1n1111kájrit Cioethéröl, h,ílorkodo rn neked egyikével kcdve,::
ke<lni: sok tekintetekkel bövölködik :Lz új acsthetikára nézve, 
dr igrn g_vakran hon1ál_yo1-,, a honuílyossá,g pedig ncrn tö rnött
,,.,g .. \. 11é111ctek c-sak akkor tud111Lk o·öröo·t:sélni rnikor a rrö � � e rögökrt ki)vctik; oda rninllen görögcsélés. rnihclyt ön szár-
nvaikon repkedn<•k. Igazán 1uontlja ho11nosok , Lichten
hc·r1,r : ,,Xagyobl, r1;sz<· liaz,ín1fiaillak jobban tudja 11t,i-. ' 11ozn1 a tcrrneszct utánozrí:-ait, ,nint magát a termé.:;ze-
LPt." �'Ii nagy és rttka 111 tivész.ség kívántatik iLhoz, hogy 
valaki görög lélekkel fo�ja rei a n1ostan i rlet képeinek 
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;3zÍneit. Sokat viszünk többn?irc által a tárgynkrn 1nagunk
ból, s keveset �zívunk a tárgyakból 1nagu 11kba; 11c1n a11nyirn 
a. dolgot, 111int annak érzetét szoktuk fei;tcni : <is azért fog_va t
kozik a képesség elevensége dolgoz�isainkba11 (<lir I,ehc•ndig
keit <ler Anschaulirhkeit). I(evcscbbet kellene> olvas11u11k,
gondolkoz11unk - ne1n kellene oly tudósoknak lcnniink, 1·g�·
szóval : fiatalabb )t;Jekkel kellene bírnunk :

]\,f ert a (.cngerben n1osdott nap fény<' ilerültc bh 

Rcggelként., nlint 111ár nélko1·, rnikoron heve siit, for.. 

Vale. 
I·rue' co-,· i',J· lat,í,11 1lolo·oz,.'tson1 : csiklandós, nc,n kíY:Ír, 

, �h n 

dobra iitést, sz(, n tszá ndékknl r,i tettein egy két poeticust, n<·-
hogy könnyen a szcrzí5re is1nerj('11ek. - Van ,nég egy 1n.í.,. 
is, ,ncly egy r6szét t\letc1nnek és sírír.ísomat is 1nag-ábn.n fng
laljn. - dc ezt rnáskorr:1. 'l\drin johh és rö\·iclebh a n1a.gyar : 

Itt Dezső fi por:in st:tálgatsr.; volt neve József. 

Lelke "Öl'ÖD', s oh·kor r6n1ai: - szíve n111gyar .
b b 

Vale. it.er,11nquc "alr. 
hí,: J,:skrír/. 

1:. J. ,\jú.llo1n riz Rrd{l,vi l,cv<•lckct. ne késik a c·<·r1-
súr:i. J�scnkcdcrn l)i]la.ngón,ért is. -- 1' g·y-c• cltal,í.Jta Barklaj
in Jcone ,\nin1orn1n, n1i<lő11 azt rnondja a. '"'IH111yolról: lii$:1a-

pol.Lt·,ct1<:: :Nin<'i:; több o]Y nen1zel. - a többirk férfii'1<·s-nu:-; , ...... · . 
kúkhól á.lló 11c1nzetecskék. n[inéí rclsc'ges. ríllhittatos P-s cgyel
i!>rtő elszríná$ '. 1\ pulvá.k, a rövi(l lc'tt,.ís1íak va.kn1�riíst'·gnt•k
nevezik a1ni a l('gnagyobb é,:: Jegn1élyebb politika. l·:pe11 ezt-11
,nosta.ni környüláll(,sok kívánják nteg ezt e nc1nei,; és nJ<'ltó
:;(Lo-o-al teljes hátorf,;;igot. � en1 fellobbanó láng ez. h:1nrn1 :1z
eo�:z lclk

0

et ,íltalj.író tííz. A1nit :1 11c\n1E'tek n1inc1,:g ('.,- 111i11-
d:nütt teli torokkal predikillanak, t. i. ,,da I,el,<'11 :111 div
Idee sctzcn" azaz élni halni a lclkíílctért, azt a .,;pa.nyolok

Zo',,.,1 l,·111e1n tPtt.cl o-yn.korolJ·;d,. ()lthata1la11 a ::;pa-n ern s, " , , , ::,. 
11yol lclkc'·hen a gyúhís, clébli-ntóbb Európa ta11Ít(Íja l<:,-z,·11:
eÍtalálj,ík (>k rnajtl a \·alót, nc111 \'akbuta kövct{íi ők a rr:111-
ezia r�volutióna.k. Nlég ,t revolutio theori,í.ja is elc\111, 111e11l a
nagy péltla últnl; közelíteni fogn:1k v1\gt1\re az e111bt•rek tár
sasági reutlelteLések c:z<\ljához. 
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Febr. 20-kán 

Épen n1ost vcszcn1 leveled! 1'isztclen,_ szercten1 emlé
kezeted. L_,·ányon1 csókol a Zsebkönyvért. lrd n1eg Igaznak 

kö zönetcmet: ő neken1 n1ég felelettel tartozik tavalyi leve
le1nre. Is1nét írok n1aj<l neki: s küldök cgynchány darabokat. 
� en1 érteni azt a kritik,í,t, 1nel_r feszes sze1nöldökkel néz az 
alkalinntoss,igi dolgozásokra. IIiszern vnla1t1enuyi rövidebb 
lchelletü, 1nind az. Egy 6d�1ja sincs Horátznak, 1nely ne le
aren alkaltnato sági. Most elhagyja a hűségtelen Neaera, és 
O• 

kezdi a 1naga : Nox erat et coelo fulgebat luna sereno ; 1nost, 
eO"v fa szakad fejére, és olvassuk a szép ódát : Ille nefasto,., . 
t<' posuit die. IIa pedig innepekre és inneplésekre készített 
verseket értünk az alkalma.tosságiak alatt. azok kétségkiYűl 
ritkán érnek Yalarnit, car cc sont pour la plupart de vers dc 
c·on1n1and<' -- de 1négis ezek sen1 rosszak n1indép; : attt>I függ. 
ki ír.ia s hog_y,1n : 

()rülök új szobrászunknnJ;:. Ne1n épen sok tudornányt 
kí,·únok uo·van a szobr;u,zhau, azonban n1é!f se1n akarn;1111 

o. ,_, 

t'o-<; ·zpn t11datlannak. Athén,íb;111. hol a. képfriragó Sokra tbcíl'"' 
IPghírcRehh bölcl';e leve Görögorsz,ignak, kii lönös jelenet11ck 

' 

1artathatnék, ha a szobrász k{,ptelen lett volna egy becsü-
lc,tc.� ]cYclct írni: dc 11e111 kell az eft'éléken csud�ílkozni a hy
pcrhorensoknál. .\ 1nin<lcnoldalo,: c·11ltt'1ra nem hatotta 1n<'·g· 
Jltal l�urc'ipa é:-zaki oépeit. 

l{enclcs Ö:;i<z<·iitközé$e a sors11ak, hogy a neken1 ajállott 
f•:r<lélyi J„c,·<'lck<'t harútom <�s régi fiun1ei pajt,í 0111 hír(dja 
1'X off'o .. J/J k<'·zhl' jóttck . .\1inap iL eancellarin, egyik ülésében 
fontos :5zen1reh,ín_rásoka,t teve 1\lmásy lgnácznak, így szól
' án hozzá: .,Ila J,:x<"ellcntiá<l hevessége az országot és a, ki
rályt e zavarba tudta hozni, tessék 1nost hölcseség:ével 111ind . . 

:1 k<'ttőt kisegíteni." 
Többet n1ost n<'n1 írhatok. Csókollak és ölellek ezersz<:r. 

hí,. Jós kád. 

,·an. 
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B'eleségen1 ,A.ureliu::,sa J 
Tartok az csőz<;sektől 

F(Jbr. 27-dikén L825!. 

{:s \'irginiával Kng_,·-lvlih,íl_von 
és az áradAsokt<'>l. kértc111. Hl'

veszedcln1eztesse 111,lgát. emlékezzen n1eg nénjéről Bnkov,-z
kynéról. - I-Iúgon1, Geöc.:z c:0nsili:írius11<'.· 1311dá11, fc·lc,«;g-c111

io·en nao·y barátné i·a, talá11 1nc·g: i. holt ,niír P<ldig-. l-3ndára 
n �. . .. . .. , 

akartunk látogatására n1cnni jövíí tavaszszal. -- J·:z l:jt,:zakn 
,1 folyosó111on, két óra.kor éjfél utún, minden kitapogatliat1Í 
ok nélkül, e?:>' n1ég ezid<;n ne1n ég(; lámp<Í.S rögtön leszakadt 
<!S számtalan darabokra tört. Oly törcd<1kcn_v <1letünk c\s örü-
meink, n1int ennek a hí1npá.snak az iivege. En nem Yag;yok 
babonás, dc 1nég a bnhona. S<'n1 árt, 1nidőn elkéi"zíti a:z en1bcrt 
;i csapások scj<lítésére. és nz által cn_rbíílés<'krc; n1ert t<'lc 
lévén az cn1beri élet sok f�1jdalinakk11L és csak k<',·rs örii-
1nökkel, 1ninden idvességes, an1i az el. ő f�tjdn lo1nna k ledöfo 
hatását vala1nennyirc tnérsékeli. J<'eleségednek és l<'án.\·odna,k 
kezeiket csókolo1n, fiaidat pedig ölelern. 

1\T. R. l(ev<�s volt 1 :3 ]eyé] 1n!1ra., 0zt. 1p;en :::ietv<·, p1;
tolék{il. 

AD CA_ESAREJ\1 FRANCISCUJ\1[ ll-dun1, 

dunt tributun1, hactenus in cbartacea n1oneta depensuo1, non sec1 111d11n1 
c·11rsu1n, sed secuodurn valoren1 norninalc1n i11 Conv. mooet.a inpo�tl'ru111 

dependi extra J)ial'tnin jussisset, ct re ipsa rtian1 auxisst·t. 

1822. 

Sem per sustin11i non n1endax cl icere v('run1, 
I)cbentur Domino ca.ndida vcrba n1eo.

Ncc q uia vcl clavis, vel crux, vcl purpura spleoden� 
Non ornat fucis corpora nostra suis, 

Sincerutn pectus 1ninus est, CL 1nens magis a1·cta 
ln patriae et Domini commoda vera mei. 

-------"I!!!!� _ ____. ___________________ .....
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Ac:redo titubans iu lin1ine poené sepulchri 
Parvus cgo, ad l\1agui Caesaris usque pedes. 

Verbaque Dest'rti t'ulgente,u obscurus ad Aulam, 
\' l·ra n1agis con1ptis, plena salute fero. 

([uo magis obsessu111 Caesar 'l'e fraurle Tuoru,n 
Assentatorum t,erritus aspicio; 

AtquP 01,1\as ai'tes mellit:1 per ora vol:1re, 
lloc 1nagis of6ciuu1 eandidiora jubet. 

Ho<· 1n11gis <'t civis fort, is, purusque, fidusqnP, 
Nonque taccns rec:tu1n, subditus unus ero. 

::,al, postam, titulos, tande,n porto1·ia, tantis 
Censibus auxisti ut erescere vix valeant. 

Praeelare titulos; pendat qui capta.t inane, 
P:·o vento infla ta 1nillia gloriol:°L 

Plebs gen1it ast nu1nC'ro quae longe n1axi1na, quando 
Salis eget lacryma11s, cun, bove saepe suo. 

C)uanti ' qui 1lulcem scripto solatur a1nicu1u1

Jnn1 redin1cnrla aliquot verha �alutis habet !� 

�unt ubi t:1m qu:\C'Stor, qua1n pressus lang·uet a1·nto1·, 

. \ nnua C'rcverunt ancta tributa quoque 

..;i !'harta aeri i1upar cui·su, cur illa metallo 
;'llore pari chartis pender<> fixa jubcs? 

Cur •1uot signa acris totid--111  n1cnda<;ia specto? 
Partio ,lecreti� nC'c carct ulla dolis. 

1�11a1ulo de 1ui1111is charta� populatio crescit. 
Du1n fis C.:rocsus ovans, illa fit Irus egens. 

��x quo tot vivunt luxun1 cur hiscere gesti,, 
Vulnere si vaccae 1nultiplica� homines? 

lni"auste natos c11r vis 1nale vi vere, Caesar? 

,\crun111as inter Te prohibente mori. 

C'onsiliis <·c<lis pravis du,u riuod potes audes, 
(Tt constet, scin1us quid, quoad usque? p:iti. 

�utu, non ferro leges dis<;indis easden1, 

<iuas nobiscu1n olin1 ferrc Tibi placuit. 

<<[uarun1 deberes viola 111ina cuncta punire, 
Hu1npis, Cl invitus ru1npal ut alter, agi,. 

l. h ! quoties 'ru j:11n 1ne<lia pace extra Diaetan1
'l\·n<leba� populun1 cogere ad anna ·ruun1 '(

>;at jun1rc putas, sat 'fu pro,nitl.ere C:1c·sa1·. 
Nec pudct impE:rii verba carere l<'ide ! 

�uo rui�, ab Caesar! quorsu1u nos projicis ct 'I'e 
011111 no, prae<·ipit.a�, praecipitalus agis 'I 

' l'olle fidpn1 pa('I is, totide,n sunt sceptr:i, bacelli, 
PPrjuri, ,nanibus 1Plla 1·11su1·a, thronus 
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Quid 111 c1uore1n quae ja1u nuper transcurrin1us orbi 

Tot fortunarum tristia naufragia ? 
Hoc quia pertulimus, nos 01unia ferre paratos 

Nunc censes, et .  jan, cuncta licere Tibi. 

Sed mensuram ictus vcluti patientia ccrtam 

Debent, ac ctiam semper habere solent. 
Utut jam vinclis praesens 1natur!L sit, aetas, 

Ex nobis geniti mascula corda trahent. 

Non quia nos aquilae. sccl quocl sic saecula poscant, 
Saecula quae cunctis jura clabunt populis. 

Cur successorum nostrorum corda Tuis, Tu 
Pignoribus Caesar , non retinenda potas ? 

Ah quae posteritas, judex verissi1na regum, 
Promet de factis cantli<la verba Tuis ! 

Crc·de mihi, populi sunt libertatis amantes, 

Exitus atque malos �ervitus omnis habet. 

Dum nos indignos nostrorum credis avorum, 
Antiquas bene Tu non legis historias. 

Multa diuque pati populi scivere fidcles, 

Dum ruat a longo pressa dolore fides . 

Cernis ad ingentes ut tandem mole columnas 

flerculis, imperii victa libido cadat. 

'J'nrba adulatorum Te laudat, patria plorat, 

Patria me madidis tristior usquc genis. 
Hanc ergo releves, per lauclcs perge Tuorum, 

F.t cum sis Caesar, sis pa ter et populi : 

gt male suasoru1u vindex, mereare corouani, 
Quam 'Tibi virtutcs nativitasque cledit. 

lntono jam 1norie11s ,uorituro; stentor ad aures : 
Ambo f'atiscrrnus : pulvis el. umbra sumus. 

----

CCl,XVI. 

209 

A sógoron1 hajthatatla.ns.íg·a, engemet 11en1 csak szük

ségbe ejte, hane1n g·yal,íza.tokba s 1neg·aláztatások ba is. Ily(>n 
,tz, hogy egy l(assá.11 l,1kó �l�tjoros l\1árton nevíí úrt<íl boro
kat vevék, s ez most citiílta.ta. Itészen1ről a.z a szerencsétlen

ség történt, hogy ncn1 co111parellék, az ő réi;z<;ről hogy nc111 

eonvillcáltatott per contu1na.cia.1n, s íg,v n1ost 111ár n1ásodik-
JJessewff� és Kazinczy. UJ. 14 
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�zor sz1í.11dékoz11ak citiilni. Az iste11eknck t..:Sll k 1négis va 11
_!.('ondja :.1 jó cn1bcrrkre; c1:i.Lk az baj, hog-y a gouoszoka t kési, 
,:ri a ,·eszély. Ezen tlologba,11 kén.vtel<'n ,·a.gyok :L Tr 11e1ne,:
lelkü Dulh�ízydat ki(dtani :;egéde111re, ;; arra kérlek itt, hogy 
le 1·t>le1net neki általadni rnéltözta:;:;t-íl. 

Ez a sok gond, e'l. a rettenetes elakadás .11niben ,·aµ:yok. 
11e111 <'5ttk :1zt <'sclek„zi, hog·_v háza.1nhól ki nen1 fordúlok, l1a-
11e111 azt is. hogy itt 111unka nélkül töltö111 11apjain1at. I -Iovú 
lc,·<'n<'k azok a szép csztc·udők, �<les bar,í.to111, a.111idö11 e11g<·1n 
, agy íróasztalo111 n1<'llett, vagy fele:;ége111 karjai közt tal(dha. 
tott volna. a vendég� Eltü11tck. s biír visszajöhetnének '. 

:\. Teleki L(tszlc', képe.' g_vön_yör(i a 'fud. G_v. j,Ln111íriusi 
dar:Lbja rlőtt, s biographiája, nagyon jól illik a 111egholthoz. 
Azzal együtt vevén1 a fI0rn1ayr J\rchívjának 18-dik darab
jút. rnclyben Ilébe felől van szó. 1VIagasztal1í,: és g·á.nc-s enge-
111ct ritkiín illet n1eg; 111ely felette külö1nbözők a leglelkesebb 
rn1hcrek ítéletei ÍR'. Ilébét egy n1ás recensen gyalázta, ez 
111ag:1sztalja, :; ugyan a nyon1totott recensio nen1 annyi-e, 
n1int an1i csak írríslian tétetik? Dc szeretem hogy a publi-
cun1 figyelc111rc· vonRZ}Ltik lit<'ratúr1í11k új virágai 
1111\lc·sci eriínt. 

..
vao·,· o·,·u

v. �-

(j-u;;tcrn1ann iclvezűle. 11:n nern neheztelek hogy írt; 
icrrn, hocry 1neg nen1 (·záfolták. ,., 0 � 

Ezen eszt. én lstvánfit, Bethlen 1''ark;t:;t és .J„inost. s a 
l(en1<�ny ,J,í.11os biographiáját olvasga.tá111. !(ín a haza türté·-

• 

n('teit ol,·ai-ni. Ilol itt v;1':11nrl_v 11ag_v charaktrr? ]ts rncl_,. 
u1 1doks,igok '. 

\,Jit 1no11dasz a ,;panyol clolgokról? �Ieg se1n álmodhat
\'Ún hogy fik ,·ala.ha. figycln1et vonhatnak n1a.gokra, dolg·aik 
rlejét nern i tudo111, s csak a \f. 1Curir -� 1. januáriusi da
rabja olta olva;son1. 1[ag-a. N:tpoleon j,., 1neg vala verve, pe
dig hogy ő katona volt, senki se111 tagadta 1nég. [\Ifit n_verl1et
nek a feje<leln1ek ellen fell,ízaclta.k oly sok. oly nagy l1atal-
1nasságok ellt• 11, 11 1idön n1agok közt is egyenetlcukcdnek '; 
. 'e1nn1it; a l'On:;titutió ok úgy já,rnak mint a. 1utpolyiak. 1\ ni i

fejcdcln1ei11k 1110„t azt teszik a1uit a c·olleaiun1 a1nphictyti-� 
' 11un1, s gyönyöríísé·g olvasni verónai jelentéseiket. lgy sok en1-

bcr1·,11 · n1ar:td ontatlan. " az or:-1z1-io-ok nc111 ront'1ák eo·ynui.:;t. � • t'"r-• 
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Zseni a táncz után ig·en áln1osa11 nen, írt töhbrt egy
JH'l1ii,ny sornál l{assán léte felől. J?ogadcl el szíves hálán1at 
kcgyesség·edért, n1elyet eránta most is bizoJ1yítani n1élt6ztat-
1.il. {)rön1, nagy örön1 zól belőle- azon hogy Con1trsse ''ir
giniet látá ; cle <1desen neveté1n, rr1int írja kr•vélyen, {,, a111int 
gondolon1 nr,1n i,qazd11, hogy a Co1utesse 11áJán,ll lp<'11 n r,111 
111r,,_(j()S0l1b. Zseni nag·_von bosszankodik hog·y ki<.:siny, s innrn 
jéihct. 1neg·csalódása. 

A 'fud. Gy.-ben egy előtten, ismeretlen ,'{ze1 ·é11yi 1r1;_ 
111()s a geniuszt gyén-nek keresztelé el. J\1inden bizon_v11yal 
jobb rnint ld1igész; és ha né1nely jobb írók a szót par con
vc11tio1'. elfog·adják, 1ni k{u· benne, hogy azt gyé1i-nek n1ond
juk? l�n hajlandó leszek elfogadni; f'snk még cg·ykett{í 
1'. rtsen egyet velen1. 

Hnrn1ad nap alatt vag·y Ernsdorff ura leszek, vag·y -
11c1n les'l.ck. 11c jó volna elnyerni. édes baráton1, ennyi ínség 
ut,in. Ila elnyercn1, g·o11 <lon1 lesz az én legtiszteltebb baráto,n 
terheinek 111eg·kön11yítésekre, azt fog·�iclom. Jelentsd alázatos 
kézcsókon1at íi t\ag·ysá.g,\11:1k és ('01ntcssc \'irgi11ic11ek; n leg
lelkesebb gyer111ekcket pedig, éi- az én fő rcn1énycn1et, 
Aurélt, e ókolcl neve1nben. 7\fi lesz ő J1íisz eszt. 1núl,·a. Azt 
<;u csak e16re képzel<.'m, n1crt elérni ne1n fog·o111. Élj boldo
gúl ! boldog·úl '. 

.Febr. 23-d. 1823. 

Erdélyi Levelein1 szerencsésen áltaJestek a censúrá,n 
Bécsben. ,]11,n_c; Juri.· I-lung·. Prof. in Univ. Vienn. censuráztn. 
De pro superrevisione 12:róf Batthv,·: 11y y· e e k' � • 111 z van . ·1ne-, . . 
vezve. lg·y h}:\.t majd nyo111tatják. 
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CCLXVII. 

Kassa, 1nart. 6-d. 1823.

Kedveli ba1·ríto111 .1

Aethiope1n la ,·as. ,nidőn sógorod túl ne1nesebb érzéseket · 
vagy óhajtasz vagy re1uéllesz. Bár<Í lVIednyá.uszky lvliltou. 
,tki igen sokat olvasott, igen okat tud, PS it 1nellett el rués és 
igen jó ked víí ember, elbeszéllé néken1 egykor, 1niként foszt1í 
1ncg őt vagyonjától, és mikép játszotta n1eg bizodalm}it bi
zon)'OS 1:n_qyon nevezetü úr ; an1iclőn ezt igen tréfása.n előlH·

.azéllené, hozz1-'L tevé : hogy Vagyou úr hat gyern1ekes e1nber 
hogy következendőképeu 111erő atyai szeretetből leve gazen1-
her. Ezen történet nen1 vígasztalhat ugyan Téged, inert. 'l\· 
ne111 vagy gyermektelen, vala1nint b. 1\Ie<lnyánszky : de l0g:
alJbb 1neo· fo0 ·sz bo·yőződni. hog:y �róf Török nen1 az első, ki 

" n ... � ._,,. .._,. 

1nagána k virtust gyakorol II i 1,í.tszi k. 1nidőn a. Legnagyob h 
iRtC'11telenséget követi el. 

·rudo<l 1ninő cllcn:,ég-(' vag_vok 1ninden despotismu:;nak,
,Lkar az egy, a k;Í r háro1n, ak!tr több e1nberektől szárn1azzék. 
t;s akár az egy vagy töbh 11en1zet, ,tkár eg·y különfogott szc
n1ély iránt gyakoroltassék. (iyanítha.tod tehát, 1nít érzek, n1ít 
�,,ndolok és ,nit kívrínok Európ,Í.11ak 111osta11i környűlményeí
hen. :\agy figyelen1n1el \'a.lék 1níndcnkor a korbeli histori,.í.ra. 
� gy lá.ton1, hogy a fordulópont elkövetkezett, és hogy sziut-

úg; n1cg f'ogju törni a :;piinyol oroszláuy a :;asok hataln1ai;
kod,isát, \·,da1uint egy11chú11y esztendők előtt az egyfejű E<a,: 
ha tal 1naskodás,í t a krcn1melí gy ú lad,í„ n1ege1nésztette. Iszo-
11yúk a czélok, irtóztatók az eszközök, esztelenek a kinyi
l:1tkoztat�1sok. IIallatlan dolgok fognak elébb-utóbb követ
kezni n1inde11iitt, ha a józan é,:z valan1íképen cl nen1 fordítj,1 
a legbut{tbb é:; legahí.bb való iudúlatosságoknak kic:;apo11gá
,-ait. Utóljára 1ní is részt fogunk venni . .t\<lja a.z isten, hogy 
eszünk Legyen akkor, és hogy igazi nemzeti független„ég·ct 

, 

:!zcrczzünk 1nagu 11k11ak. Ugy fcláldozhatnók a fcudalc sy-
:itemát - de nagyon kételkede1n akár okosságunko11, ak,tr 

' 
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ne111el:!szívííségiinkbe11; az egoisn1us roz1>dija e:;zi szíveinket, 
nen1 vagyunk 1ni többé aristokrat,ík. hanem k a.kokraták. 

l(<'veset tartok ,i rectn:;Í<>król. Eg·y részrehajlá:; uélkül 
1·aI0 re0ensio oly tün<·111é11_v niost 1nindcnütt Európában, 
1ni11t a fejér l ioll<í lenne. Nlindcnck és 1nin<lcni.itt o·yülölik a 

, . • 
� -C>� 

reszrehaJlatla11 e1nbcrekct. lgy van <:z a literatúrában, polí-
tikáh,tn, tlieolog·iáha.11. .Egy új köny\"ct l>o<·,níjtott ki :t ll1i11ap 
Jouy: ,,la iV[oral<' a.ppli<]uée :� Lt politiquc;" <líadaI1na.sa,11 1nu
tatja 1neg az íg·azg·atóknnk al:í valós,í.gát, c\s 111í11den erkölcsi 
principiurn nélkül való lépt;seikct. J\ n1ellctt vív, és n,éltú,11, 
hogy csak akkor lesz IJolclog az e1nl>cri 11crn, ha egy lesz az 
iga ,zgatók 1norálja a különfogott emberek n1or;'tljAval. 1'eli 
van ezen 1n11nka észszcl , tudo1nánynyal <!S helyesen összeszü
vött nag·y gondolatokkal. Alkaln1asínt oda törekedik a. \'ihí.g, 
,unit ő kíván. Dc ne1n_csak az íga.zgatók nagyobb része, ha-
11ern a.z igazgatottaknak szercnesérc ne1n többsége velejig 
n,cg van ron1olva; azonba.n rnivel azok rontották n1eg ezeket, 
1ncgigazodnak ezek a1nazoknak n1cgígazodásával. Nagy é:,:

közönséges lesz n pezsgéis, n .  zavar, mert ez ncrn rgy országi, 
hancn1 európai revolutio lesz, - azonban ki fog vitetődni, 
inert 1negtanulták az e1nberrk a .  f'ra11czia rcvolutio híbúi 
,íltal, n1it kell cltávoztatni a .  rCYolutiók hala<l,ísában. Is1nét
len1 : nag·y dolgokat fogunk érni, ha vnla111í közhc11jövő F,íto111 
va,gy az okoss,í.g és józan ész szellen1c ne111 fogja végképr·, 
eloszlatni a tornyozkodó fellegeket . 

.\Toh,t ne1n pontois szcí a lci1i,qész a génícnek kitételére,
de ha azt g·ondolon1 , n1íkor 1nondorn, amit gondolok, rnikor 
ezen szóval élek : !Jlnie, érteln1esebb szó a gyén-nél ; n1iv0I 
az analogia segíti nyelvünkben értcln1ét, n1ert n1ondjuk : 
l.ringliszt. Génic a francziában 1nincl ,qiJnio::;o;;t, mind lángé. zl

tesz; ez szó-szegénység·. C:;ak ott kell új szót tercrnteni, ahol

elkerülhetetlen, ak,í.r az értclc1n, a.kár a l"Övidítés, akár a
hlttÓs8ág, akár a jóhang·zá;; ,níatt. Sobrietas ítaque hoc ín
genere maxí1ne necessaria. 8gyík oka literatúránk nehezebb
terjeszkedésének az ój szók síírii sz,tporítá:;:t; itt jobb a la,,
$Úság a :;Íeté;.;nrl. /:,: a kímélés a. vakn1erős/.o-nél . R.etinc-

._ � 

a.mus. quod est diffit;illi1T111n1 i11 sapientía, n1odu111. (':::ak a
fontos gondolatokkal és szép képekkel tPljef: nagy íróknak
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szabad olykor vak1ncrősködni. Quod liceL ICazinczyo, non li
cet Helmeczy 0. Quod licet J ovi, non licet bovi. 

Vale. 
l·. !. .\lindent elkövetünk hogy eltoljuk J(lopstoekot. 

Uram i tcncn1 � IClopstockot kell igyekezni eltolni I de re
méllem, eltoljuk mégis utóljára, nem azi<rt mert l(lopstoek, 
ne1n azért, inert 'fc az által segíteni akarsz 111aga<lon: hanen1

azért, mert zép a könyv kötése é po1npá8 a kiadás. De még 
a gazdag ,·enni v,ígyól< is alkudoznak egynehá.ny forint ked
véért. _.\londo1n, clfajült, elkorcsosodott a magyar. 

ln des Herzeus heilig stille Raume 
�:Iusst du tliehen au:; <les I,ebens Draog. 

\\'ahrheit thront nur ín dem Reieb der Triiume. 
Und das chöne hlüht nnr im Gt>sang. 

{Tszd ált az élet-zajt., keresse magában 

Csendjét buzgó szíved, szelíd szent rejtekben; 
A való trónt ul csak álrnlik orsz,ígábau, 

Ji;, a szép ornledez l'Supán az énekben. 

/ "). 17,sz. 

l\Iart. 12-dikén. 

r·. !. E levél lcpecsétlésc előtt közlencrn kell veled 
azon levél tartaln,át, 111clyct teo·nap a.. szabolcsi adn,inistrá-

. 0 

tortól. E'á.,· Rarnabrístól, vevék. Deák nyelven ő l<'elsége pa-
ranC':-olatj,í hói eo1nph1<.;entia1n Regia111 rnihi signifie,Lt, mivel 
n szabolc:;i p;yiílésbcn 500 ftot igérten1 a kívánt katonák ki
ií.llítiisára„ Tudnod kell, n1ikép folyt az a dolog. Tn,nácsko
zást tartott Fáy, n1cl_ybcn én va]ék egyetlül hol ügyesebben. 
hol i.igyetlenchbííl összefont és béburkolt sophismáinak ki
f'<'jtője és fcltakarója. Sokáig tartott ez a vita, n1elyben az 
<' lső alispán fl;lrccsóváhísai s Pá lft�, hivatal vágyása Fáy czél
zá a i t tán1ogat,í.. T(itctszék a,zo11 ban, hoo·y nern i o-en bízának 

0 0 

iigyökhcn, é� hogy esak színként esatépatéznak. A többiek
töhhnyirC' hallgattak, a pulya lelkek szokás·i szerint, kik a
bizonytalan kimcn<'tclií alkalmakban a ,  viszonyos bizodaliuat-
1 ' k ' , .  k an ago erz1·,-1�ne orc<lve okosságot vélnek elkövetni, nii-

l 
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dön gy,ivai-ágok ,í.lt,al a, vez(:r bátorságát 1neghíítvén, önnön
magokat rontj,ík 11,eg legjobban. Ilyen vida.. Ibrányi Antal

és több hozzá hasonlók, kik úton i'1tfélen és minden, zobá11:tk 
1ni 11den szegleteiben ki1nondhata..tla11 vitézek, de az ütközet 
<Írá.j,í n ön1nagokr0l 11agyo11 elC'vCn<·n megcrn lékczvén. azt. 
� karnák, hogy a h:trc·zkor a vc•zér cgyedííl /tllja ki a vct;zc•
d0l111et, {:s c:sak 6 n1a.o-a bír1·011 az co-ész ellcnséo·o·el. t,eJ·Jít-

o • O 00 

,·én C7-Cn férfiath1r:s�ígot az acl111i11istrá.tor, emelgetni kezd<'·
tó1111srít, azut�ín isrnét vala1nivel a.lábli sz[dlítá, a. nándor (így) 
lielyheztctését c1nlítvé11, huzdít6 levelét felolvastatván, ű 
l·'<·l:l<.:gc neheztelését barn{tli;t l'e::;t\' én; szóval, a 111cír kopott 
11gyan. dc mégis mi11d<�g sik<· t·<.;s 1111:'stcrkc:désekct kit,í.lal v1ín. 
Ke,·� · hat,íssal vala 1·,í.111 a 111ézc,; 111,í,lé a 111ézes 1na<lzago11. 
V (;11 légy lcv<;n, 11c111 sz{tllék a. 111<:rgc:5 éd<'sségrc, de 11(' 111 is 
l'<'l)iiltcn, cl. rröhb ízhc11 be itk,irtarn vi11 11i ll kö7,vitézekct ;\ 
c·:;n,t,í.ba, haszonta.la..n; ők a.:�t ak,·trt(tk 1ni11d<\g, hogy cs,tk én 
t>gyedűl viaskodja1n 1ni11dC'nkor: 1110µ· 11c1n gyözcttctéseket 
;i;yőzedelemnek véltt'-k. :,\Ieghatároz/tt; nélki.il oszlott el a ta
riakodá,;, n1elyet a 11y11gha.tatl,1n1'1l halav�í11.v Zolt,í,n v. ispán 
l1·gke,·ésblié sc11 1 holygata szavával; bancrn olykor-olykor é1-

1·:i,ltva ti.izesed vén kép<:hen, és hol fehíllv::Í,n, hol isn,ét lciil
,. 1:11, iilésközlien pedig székén :;züntelcniíl 11én1án fészkelőcl
, 011, végre zs1;111liese11 t°·R berzenkedve oda h,tgya. A1Iásnap. 
,n,ir a g:·íílé,; 11npjú 11 , 1nid<'í11 az adrninistr;.Ítorn,il fölöstökö-
1nöl11ék, h<·suha11 ½oltá11, siír(í rnély főhajt1ísok köziitt l'ngc·
clel,net kérni tegnapi cgyneh,í.ny pcrczenctig tart1Í te!lti huz
�;ísáért; képzcll,eted, rnikép gyűlé11ek ajkai111ra a pajkos 1110-
:-olyok - dc még az ad111inistrátor is 8Záját akaratja ellen 
csipkéztc - a7,011n,d, 111ég jobban 1negcrősödén1 sejdítésC'irn
ben ,L g·yíílés ki,ncnetelérfil, előre látván. kivált notár. Ördöf[, 
J.)álffy 111átkája l{,í.llay l >ístáné vejének sza,kadatlan 11é111,1s,i
gából, mit lches. en várni a. 1no8tan: szabolcsi 1nagistr:it11„ 
többségétől az efféle környiíl111ényekbe11. - :\Iajd az egész 
magistrátus hallgatott a 0onfcrentiába11; kivc•szen1 Bónist és 
Sehest, kik nen, egyedül 1nostani hivataljokra en1lékeztenek 
meg. Dézsi György ne1n csak hogy a, törvén_,·telen ügyet t?1-
mogatta, hanen1 még az is kitetszék n1inden szavából. hogy 
zívét . zája meghazu(ltolja - mely ellenkezé� más környííl-
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1nénvekbcn vairy 111entsé.,.üJ va 0·y bc('s(íletííL de '.'bbcn való-.. �. � .::,. 

siíg·os �yal,ízat,í.ra ,-zolg·,íla . T:,atay a volt szolg·nbíró jól
visrlte rnag·,ít n1ind a confere11ti,í.ban. n1ind a g·yíílé::;ben; 
lco·1'obba11 (;e,H:si: dc kiv;í(t :1 <>·vülé:se11. 111ert a confcrcn-

�. t), 

ti,íban i11gadoza, és ií volt az cli;ő, ki. 111inckut.í11a bizo
dal1na111 a 1nagistr,ítus egyctértésébr11 <·sökkenni kezde. a 
:;tátus cg_vct<1rt<�::H' ir:u1t Í:.; ezen <"sökkent '·st benne,n tÁ-1nasz
tani krzdc•tte . .\Jeg 11yitv,í, 11 az ad111ini:,;tr.ítor a gyíílést, leg
alcibb e/{Y f'crt,íly egy f'crt,íly(tig liallgatií,s uraJko1la a tö,nött 
:;okas,ig l'clctt - 1ninde 11 szfn1L·k r,Ín1 ,•;d:tna .k füg·gcsztvc: 
1nintlia rc,í111 akartá.k volna bízni az értekezés elsős<'·g·ét. Fel
keh'k ,·ég·tér<·, és 1•liíndá111 1·1'lc 111<'·ny1•n1ct. ,t kív�í.nságna,k ,·i
liígos tör,·<-n., telc,ns<ig·ért'íl. 111ég abban az t's1•tbr11 is, ha a 
törvény 1nng-_,·ar,í.zása a <lict,,ik közb(·11 a fcjedel,nrt illeti. 
rnivrl. egy n1,ís törvény sz<·rint. 1ninde11 har1nadik eszte11dő
hc11 Or8zúggyíílést köteles tartani a v<1grehi�jt6 hat1do1n. �:
zc11. <·s(·k<\ly ít1'.letc1n szerint. v<'g-1,eteLlcn erős argumentu
rnomba. 111<•!\ 1ni 11den ide s tova f'oro·athat<Í okoskodásokat 

. 0 

1negeli5zött volna, ncn, kapaszkodtak a :státusok, hancn, is-
1nét olyan hallgatás lőn, 111cly 1nég tovább tartott 1nint az 
clöbhi: 1nég az admi nistr�ítor scn1 szólott egy zót is - gya
níton,. újság,ín meg·hökkcnt. J\Icglelict az is, hogy tern1é
:-zeti ellensége levén 1nosta,11i környül,l.lh1saiba,n n ,  personális
nak, szerette voln::i ha az <·g·ész kívftnság ha.jótörést szen
vedne. )Iivcl azonban ne,n akartn megbántani a ná.ndort, aki 
fél 1nég aláhb szállani az udvnr hizodaln,ában; vagy prdig 
perei n1iatt Pál ffYt, Szőgyén.vi personítlis barátját. 1r1entől 
elébb lehetni fo� a <lehreczeni praesességre, onnan pedig a 
királyi tábhí.ra általvitetni kíYánván. és, n1integy ho,nály
han, :-,;zög_,·ényi fcljehbvitele után per„oná1isságot re111!'1lvé11, 
hihető : .F'á_v azt 11karta. hoo·v vao·y tel1

·e„ségo·el ne sü!J'ön elt'o 0, • 0 

az udvar kíváns,iga. \'agy ha elsül, Pest várnieg·yének módja, 
,zerint siiljön el. - 'röbh okokn,íl fogva mélt,in gya,nítván, 
hogy a ,-,zahol<·"i 1nagistr,1tus többsége 111aga akarn,t ver
lru:iltatni. újr;i telkelék, <:,, 1ninek11tána előad tan, volna, 
hog_,. egy oly 11rszágba11. hol a tÖr\'ényltozó l1atalo1n közö" 
a f'<'jedcle111111cl, n1aga 1nag·;ÍYal annyiszor ellr•nkezik a feje
delem, valah,ín.1·,,zor a vihigos törvények 1ueg„zcg·ésére töre-

l 
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kcdik; cle n1i 11t végrehajtó hata lo,n is ezen t,cki 11tct.ben két
féleképen áJt,dhágja tisztjét, a111e1111yibcn azo11 törvényeket. 
n1elyeknek 1negtart,í,sára alattavalóit ké 11yszcrít<:11i kénf. 
11en1 esak hogy n1a.ga 1n<'gtör11i, ha 11c111 111{tsoktól is mcgtörctni 
kívftnJ'a; krl'étn a, ::;t,Ítusokat, ne Cllú'Cdnék a ll1<l!a!_'i:;;tr,Ít11.s :Íltal • ,?"") • 1 

esni a verb11álá.Rt, 1ncr1 ez vill1,gos rószv<'-t<•I lPn11t: ;r r.örv<1ny-
telen kiv{tns,í.g cszközlúsébcn. 1nelyet h,t nuí,r 0szközlc 11 i kell. 
:t m,ír eddig· több ízl1c11, t.öbh hel.vekf•n történt tiir\' 1: 11y;íltal
luí.gások pc;ld{tja ut,i.11, kcriiltcss,'.k ki inkü,bb ;i törvé11_y. hüg_, -
sem újra f'elforg·attassök. c'·s aj.íll.ion ak i akH r, és a.111e1111y it 
akar p1'· 11zb('11 ii t'clség<:11<:'k a katonrti vcrhung siker<'sebb 
t'elsegéllésére. l(ilejtegctÚ!ll azt,i.11 1niérr <,.s ,nil<.ép czélrH
i.it6bb ez ,1 1nód. 111int ;1 111ag· istr,Ítus ,Utal re11dclen<líí verb11-
,ílásdc ne,n boldogúlta111. Ekkor 1nutaták ki 11é1nely v. szolga
bírák fogok fejériét, inert a f'{íszolgabíriík hallgattak. Oda vi"<' 
a dolgot eg,vnelt,í .ny v. szliír..í k tüze,;kedésr, hog·y kénytelcuít
tetén1 nekik értésekl'r adni, 1ncnn}1ivel lenne illendéihh az ö 

• 

részekről, 1nint n1agistr;ituálisok11ak. részt nem ven11i ezen 
értekezésben. ()f)ncsi és ,·alan1ennyi tehetéísebbek 1n ind ve
lem tartának, mert !;itták 11en1 csak a nagyobb sérehnet, ha 
,1 st�ttus magistr{ttus,t a verbu11gba avatkozik. hanen1 azt is, 
hogy nagyobb lesz a Yrílogatás a katonaság részéről a vcr
buálandók közt, több pénz fog kelleni a kiállít,ísra, ::; köny
nyen kötél lehet a vége a szabad vállalkozásnak. hogy �iz 
ily etén verbuálás több alka1ma,kat szolgc'tl ta that a bosszú töl
tések re né,nely földesurak en1berei ellen ; hogy végtére így 
keYesebben fognak és kevesebb pénzt ajállani, é,- 111cgint az 
lesz belőle : nesze sen1n1i. f'oo·d 1neg· J'61. J-log-,· ezen nen1telen 

,t) \.. ._., 

<is kúro1< politika vezetett sokakat, abból is tudo,n, n,erl 
Pálffv. an1int ,·ele h,iza n1enten1 a eonferentiából, azt rnondta . 
neken, : ha 11en1 lehet egyenesen, oldalasJag kell kij:ítszani a 

' 

kor,nli.nyszék törvénytelen kíY,Í.nságát. En részen1rt'íl nen1 
l'Smerek ennél rosszabb politikát; azolta idegenkedik tőlünk 
a király, n1iolta az aj,illott hatodik része a jöYedel<'1nnek 30 
111illio111 helyett (an1int elhiteték ő ]•'elségé,·cl) nyol<·zal se,n 
i.itött.. Nincs ronp:yosabh és piszkosabb rul,:íja a hazafiúság
nak a fösvénységnél: ennek lelke teste olyan szikár, hogy 
„emmi sem illik rá rosszabbúl a paszo1n,íntos ruhánál. Vagy 
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merni krll tudni n11•o·ta<r,ul11 i. ,·:1 0-,· nr,n kell /"ösvénykcdni. 
V ü �. 

J.:zckh<·n a kür11y1tl:ílhí,.;okha11 <;11 !íOO ftot igérte111, ha ncn1

;1 n1,1!.!'i:.:tr:it11� log ,·erliu,ilni. J?e/,.;z<íl:ilt az adn1i11istrátor. é::
,.,rt akar, ,Ín vetni, kc:r<l<' : 11e111 adandok-c ,:;en11nit ha a n1a
'.!i-rr.it11,.; ,·crhu,íltat? 11r kiinnyíí IC'tt ,·olna öt 1negszc:gyení
tc•:11•111. t'•,- 11(' 111(:iti111 c\1-dc,nlett<' ,·ol11a 1neu -- 11,·(•lvt·111e11 volt e, • 

a t"r•lel1•t : .\gocl p<'.ld,íj,ít fogo111 kii,·rt11i; azonh,111 inkáhh r<·-
ki11tv<.'·11 111i ill<'nék hozz,í,n. n1i11t n1it t;rdr,nlcnc ií, azt fclc
lc:111 : hogv ,.;zi,·r,.;cbbcn fo0·11('k adui, ha a ka1011,ík vc•rbuil:i11-

• • :"'"'! 

danak. 111ert t11do1n. hogy 111indl'11 trki11tetlH'll ezélt ütől,11 
l,·1111 (' a Y<·rbuálib,: dr hoQ·,· az<'rt ne,11 szokta,n Yisszahúzni ' ' 

arnit cu:yszcr aJ.:íllok. l�rre uu·y nao·y cqJ·<·11t ki,íltott,tk ma-
...... • 0, o ... 

. '..!·ok a tlizeskedií ,.;z. bír,í,k is. hihető iiréimökl><·n: azt vélv<:11. 
hog_,. <·zinkc móclj,íra kelcpczébc ejtőcltc111. Dc 11c111 csmer11 c0k: 
l,:i , :daki. én tcl,ctek ajáll,í:sokat, rnert nen, ,·ágyo111 sen1-
n1ir<·. nr1H kérek se1111nit, <'s ha aj,íllnána,k is, el 11e111 fog,td
n,in,: c·,-ak az il_v rn1licrnek ,:;zahad t!'nni ajáll,ísokat. Ml•rt 
az a lÖrY<:ny lrlk<' a priv,ítusokra nézYe : ut extra clictan1

11,·t· p1·ta11tur, nC'c- dr11t11r ,;uhsidia, hogy az ,�j (illók az aj,íl
la� ,iltal 111agoknak é1·clc111cket 11<· szrrezzenek a végrehajt t', 
hatalo11111,í,I: a jurisdietiókra nézve p<'dig az, hogy a juris

dir·ri,',k 11<' adj,t11ak és 11c segítsék :scn1111i 111ódo11 az adást. UL

1·0tun1 <·onstit11 tio11alc, idest legalis cliaetaruu1 servatio pro 
d<'hito te,npor<' ohtinratur. I{a 1ni11t priv,Ítns nem tartozo1n 
arl11i a tör,·c:ny szerint, vag_v a törvényen túl, ,·ag,v kívül. a .z 
aclú:, frlt<'t<'l<·inck t(íle,n kell fi.i<n,·liC'tni · és ío·y i5 n< >·a kt'·r-

ot'I 
� 

0 e 

d,·.,,�r<' <'Z<'n 111\7,t',pontliól is könnyen lehC'tett ,·olna felcl11cm. 
\[o,-r tal,í 11 azt g:ondolja őnga hogy az <'11 keblen1et <.l llzzasztja, 
a 1·on1pln1·e11tia: hibáz : én nitlall kivííl 111éo· ne1n i,; szólok 

0 

<'rről \·aln,kinek .. \. jó hazafiak hizodaln1,itól 111cg akarn,inak 
fosztani - hiába'. hcc-;:;ülnek <'ngc,n az e111bC'rséges e111berek 
az egész hazáha11. llel,·hcztetc'se1n nc1n i·ava:sol füo·o·etlensé-. · Ob 

get. <':l 1négis, ,i1nC' 11nyirc <·:sak lehet. azt n1i11de11kor fenntar-
tottan1 . - a fcl{ílrííl. alólról ös ,ninden oldalról val<Í n,·n-. 

,nogat,Í.sok 1ncllctt i,.. r<'11H'.·llr1n. ez11tc1n is fenntartandon1. \li-
11rkutána J >álff\· cnncnc,.; rossz politikája győzött. f)rz;:;i 
v. isp!u, az administrcítort kí11ilta 1ncg :t praesességgel a .  fcl
írá:-t ki1lolgozan1lc'1 kikLilclött,;<1ghe, Fáv pedig clfog,ulta a
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kínálást. En szótlan rnaradta1n a gyülés vég·éig. �1ás nap 
ahogy elmenten1, a contributio dolgát vrteté fel az a<lrnini!i
trátor, s oly könnyen vitte keresztül a repa,rtiticít pengő pénz
ben, mintha valami circ·uhtréról lett volna. a szó. 

Eleget tudsz, hallgass. Senes prope ad ipsos cx;u·tar 
aetatiiS ter1ninos per silC'11tiu1n vcnia,uns. Cura ut hoc lcgat 
posteritas; erunt docun1enta inf"estoru,11 rirtutihu:s tc111poru111. 

Vale. 
l · Ll. [/. :vlég egy ,;zót. IC,Ulay l(ristóf, kit nc111 tudo 111

miért, hacsak azért nen1 , hogy nemesebb és fcrfia:sal,b l<:lek
kel hír sok rnásoknál, né1nelyek buta embernek tartanak Sza
bolcs v:c'trmegyébcn, ar.t kív;Í,nta : 1nutatná elő ,tz ad1ninistr,i
tor azt a királyi paranc::;olatot, ,nely őt a megtaga,dá c�ctérl' 
királyi co1nmiss:.í,rius11ak kiuc,·ezi. l\'legt�Íln;i<lák 11t;111elyek 
mint ,t legen1bertelencbb e1nhert - ita nos vera. rcrtun 110-

, 
mina jam perdidin1us. E11 ezt a prtrftnesolatot 111ind F\íynál, 
mind azelőtt egy 1nás f'őisp,ínnál is rnár láttan1. :-; ez a. látá„ 
nem tartóztatott volna 111eg enge1n a törvényes megtagadar-. 
sürgetésétöl, ha. reméllhette1n volna, hog·y a ,nostani szal >olc:si 
magistra.tus töb b:ségénc• k luizafi ,·, ságá ,·al ho I dogúl ni lehesse11 . 
Akkor k�tptam co1nplacentiát, 1nikor legkevesebbé érclc111-
lette1n, és mik?r n1erö kénytelenségből a kisebb rosszat kel le 
választ 11101u. Igy igyekszik a korinán_vszék 111e:gronta11i ajohh 
hazafiakat, é:s őket haso11lókká tenni azokhoz, kiket 11i.tr n1eg
rontott, vagy esztelen <··s szÍYetlen g·yávas,ígok 1niatt rneg 
ijesztett. 

(.\..z aláírást, hív,1son1ra sen1 akarta 1negte1111i gröfon1

ó nga, azt mondván : hiszen csak U. l. ez. LJúlluízy, 111k.) 

Cf'LXVIII. 

,

lljhel�·, máju, S-rl. 11<23.

Tisztelt ba„dlont .1

)í em érezhetem én nyo1norú ·,ígai1na.t ,nég inkríl,/1 n1int 
érzen1 . De rninek keserítsen, el clrnén1et akkor 111ikor Tevelcrl, 
szólok? Az ily szempillantás az élet. legked,·escbb pcrczci 

' 

közzé tartozik. Erclemetlenek vagyunk az ilyet a gondvisc-

•



h;"'tól 111cg11_vcr11i. hn ,·elc élni nem tudunk. J,'élre tehát a
g·t111clokka 1 • s ('11g<·dcl hog-.,· lt'lkv111C'r 1·<'l<'d elébl1 fe]ví-
1 . 

' < ,1n11t,-an1.
\ r(·l1iv11nH111kkal tal.ín kl'sz leszek adn1i11istrátoru11k

cl<"·rkc·z<°·.:<1\j .. ·. ll,írn1n 1·sztcn1d6 olta dol<>·ozo1n benne 8o·v,-. 0 . b�· 

vag·., k1:1 kütc•t le:a:� az :1utogr:1 phPk µ:,1·íijtc1n(\n.v('. .\bba11
, an a 1111pad l<'l'('I<' ipad hal:íla felé51: nl1b,u1 :r 'I'<' leveled a

. 
·1 1 t· I' l

r ' ,ar111cgy(' 1cz, ,ne y1't \.0111 o.:<- \.\'r\':<zte:;cn 1rál ]K07. n1art.
:!:!-d. 111t·ghall\'.Í11 hogy is1ni'·t dietai követuek v,ílasztatál.
�IC'h .:<zép le ,·<'l '. .i\jú11lod in1,íd,íst 1'.rclen1lő hitv('�H·det.
, 1

.- i e/s;; Y.'1''1·,,,,.J.,:1 sz:,., .  ,,loff hrn·rlrí: s a level1•t ,1 g·rófné
Írta. ·rl' ('>-ilk sub::;cribáltad. - ,1il,,·1·n ,·olt örö1ne1n n1idií 11
r,iakatlt:1111. J,c•írta1n 1na.ga111nak is tulajdon gyüjtemé11ycmbc.
.\ 111aradék azt 11;ila111 p,írh·u1. az autograplrok kötetében itt,
1isz1,,tetl1/ fogja ol\'asni. 'J't nagy hazafi raliil és ::;zerető férj.
Hcköttctén1 az arehí\' szan1,ira az 1;{05- és 1807-ki diétai
kü,·et�rgtck rcl,ítiój,ít is r1 1i11tlc11 oda tartozókk,d. Így k,;t
kiif1/ i:, tartja f'<•I archivn111u11kba11 tiszteletes cnilékezetedet.

Baráton,, én azt a charaktcrt kaptain ::íldá::;úl, arnit
lphigcniájába11 Croethc ad Pyladesnek. Soha ::;ern hágy el a
ren,ény. De az én pylaclesi l<Önn_YÍÍ v0rern együtt jár az
()re ztes <liihével, 5 ne,n bízon1 1nagan1at az istenekre. n,int.
(;áto ,iaYall,í. ICét perbt· idézc Epe1:jesen két gonosz ember.
Ha n1rg 11e1n sziínnek, t/2:é;,z diihhcl nekik ese1n. Egy zsidó-
101 nc·111 t'cqek. igen 1nég is �lajorostól, kivel egyet akarok
<'rtPni. I·:,. i„ zsidó. 1-\z a legnagyobb baj, hogy a.z uzsorá,;ok
n,1 k 11ag-.,· a pártfog(isok. l)e crriíl <·sa.k ::;zóvaJ. 

l r.ia Dulh,izynk, rnint szorongattatol. Hát én aki arat.á:-
111" 11 kénytelen ,·agyok eladni életen,et. " 1n::Í,r januáriu,-h,111
pia<'zról <:lel<. 1nivel ;;em pénzen,. :-Pm gabon,ín,. ::;en, se1nn1i1n

• 
• n1111·"'· :-ok.:<zor koplalok: O'Bllevaux egy krral ::;ern segíti pc-

ren1et: t'•11 költök. t··11 l'ár,1dok. S ezt D'E. nen, ok 1H\lkiil
l<'f'ZÍ. n1c•rt neki gycr111ek<> ninc,;, s ha beteg·c,- f'<'leséo·c e l
halna, nk nélkül fogott volna költeni. I,ehct�c tehát v�·tehh
·mb f"I l.. 1 cr ,t o e 011, � nem <'n ,·agyok-e az iga.zi Lnokoon? akinek 
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vérét két kígyó szívja : az öcsé1n eg�·kor, ,nost a ,-ógoro1n.
Úgy tetszik n.z <Ínod i perbe' tett ingestiótn 1negszeppen tette,
mert prókátora (tal(111 hogy a jura1ncntu1n revelatori11111 fle
<·lináltassék) azt ígérte a tiszteletes 1\.sznlninak, hog.,· ,náj.
3-dikáig oly feleletet ad be, melyet örön11nel fogunk venni.
De aki ily sokáig látá szenvedési1nct, és fort<\Jyait ,nég ;,ern
hagyta abba,, a?. tal{tn n1ost is 111egcsal. 1-Ia a s6goro1n igaz,111
akar bél<élni, két kézzel f'ogaclo1n cl az �11 kedves ipan1 fi,ít,
az én kedves feleségen, bát.vját, s el le::;z felejtve ,nindcn.
Ö legalább meg nen, iittete a gutávnl 1nint az öcsén1.

l{öszönö1n részvételedet ltogy a Majoros eperjesi pró
kiítora decl11ctióját megkiilclécl. I(érlek k iildd hozzá Dúlházyt,
{\s vedd rá hogy várja 1negjelenése1net. Dc félre teszen1 a
sze1 11ér1net, édes barAto1n, s arra kérlek. hogy a.dj neken1
contrn,etusrn. 50 köböl gn bo1n1 t. Bem pénzein nincs most. sen1
an1it 1na,gan1 és eselédi111 eg,1•enek. 1\1cgfizete,n ha pénzen1
lesz· pedio· lesz va.o-v l(á.zmérbtSL va,gy I.:r<lődYtől. flidd el

• _, ' 0 h .} -.... , 

hoo·y nincs mit e1111cn1. 'l'anta saevitia focneratoru1u <'t nffiní:-
o 

. 

mei (8allust). 
8okat szen vede ,1 1nél t. Grófné, soka,t gyer,uekcid. �o-

ka t 1na.gad is. Ne1n szükség n1ondanon1, ha sz,íntnlak-c. Né
ken, két fiam vala hr1lrílo8an beteg a gilisztába,1. " volt 11a
i1om a,niclőn öt beteg gyermek kiált,1 segédet. Lyányo1n. a
te Virginied kedveltje, I(ra.jnikné1uíl van farsang olta, s ort
nem koplal és ne,n nézi szüléinek szenvedéseket. Annyir,t ju-
totta,n hoo·v én aki 1nindéo· 1nao·a1n körül szerct11é111 lát 11i

' l o. > · 0 0 

g-yermeki1net, kénytelen vagyok őket n1ással táplúlta.tni. 1·�
ny�iron legyen Zseni a 'fe kosztosod S:t. 01Iihál_yon. s tanul
jon Virginiejétől, és szerezze vi:ssza a klavírban a 'l'e n1c:<t(;'
red1 1él amit felejteni kezd. - f:Ta ,1, Gondviselésbe 11cn1 hin
nék, an,i neke1n f'a.vori iclcán1 é:; egvctlen istúpo1n, két:;ég lH'
esnék, curarent superi te1-ras. De az ,t szóp .hit e1 1gc1n n1i11-
clen bajain1 közt tú.n,ogat, vigaszta.l, t>1Hf1. l"i;lj szerenc.:,;és('II.
liVIéo· co')'szer kérlek hio·yi· meo· az 51 1 köböl o-r1,bon,1 ,iráv,tl.

:"') "'
0 
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CCLXIX. 

;S,,;éph,1lon1. :i11gu�t. :,-d. 1823 

'J',sz(Pll l,r1rdton1 ! 

Leú11yon1 itthon \·an, s vi.::;zein hozz,íJ, niihelyt levele
dl'l \ eszen1 hogy Bá rtfáröl megérkczél. s házad népe közzűl 
-(·nki 11en1 h<'tcg, 1nel_v ,niatt ö csak alkalrnatlnn volna l1á-
1.:1 d 11:í 1. \ · <Í ron1 tehát parancsolato< lat cr:í n ta. Rg·yed űl azt 
l'ng·cdd ezekhez vctnen1, hogy 20-ban 1Lpcrjcsrc in<lúlok fl'
les<'-g-c1n1nel, kinek ott a revelatoriu1not cl kell 1no11da11 i. Ez 
újabb bánt,ísa a i:iÓgoro111nak. n1crt ő tu<lja hogy Dellvónr 
épen ,;(•n1111it HC1n \'Cvc, feleségem pedig csak an1it neki a

-<ígoro,n adott: <le légyen hAt, rninthog_r ő úg_v akarja. Ylit 
fog tenni. ncrn tudo1n. \in<"s cg:,' l1etr hogy kcrcszt(í] n1énc 
�z(:pb,il1non, " kereke {·pen itt eltört. Az itt lakos kov,í.cstól 
k(\re kölc:;Ö11 kcrekrt, velünk nc,n i,: t11d:itta hoo·y itt \·olt. ,.., . 
.\li ,lzt csak n1ás nap tudánk rncg-. 

1 fog_\' 1néJt. Lón_vai úr Bécset l�J-d. ha.gyta od,1, hog·y 
a zcrnplén�·i co1n1nissiótól ,ncg nc,n 1nenckedhctc, azt én tud
ta,n r földön lrgrlrhh, inert nzt nckc1n lX-<likban (rták n1eg· 
onnan. T -fa7,a, <;rt, s consil. 7,cn1crét magához idézte. Aug·. 
1 X-d. lesz a ncvezrt<'S gyííl<:s. - 11:1111,vit tudok. s cg_r szóval 
sen1 töhhct. 

. \ zr 111pl<:n_,,iC'k r<'pracscnt( ttiój,t ő J.'clségéhez épcu úg_ v

11e111 jav,dtatik igen sokak előtt, a.hogy igen sokak előtt csu
cl,í.lLatik.szcrcttetik. :\"yo,nárka.i rnondja, l1ogy főnotá.r. Niczky. 
:t soproni v. i,;pán na. azt 1non<lá néki. hogy n1in<len reprae
sentátióknak <'Z a díszr; s túl a DunAn rninden írta maa:i-o 

nak. 1�c tudod, 1nit ér az aura popularis a jó vagy rossz dol-
gozások rncg(télésélicn, s valamint a n1a.gasztalást nagyobb
nak mint illik nézni nc,n fogod, úgy a feddésen fel nen1 
:tkatli-z .. l rlrnte,n m<:gis hogy ismerd a téged illető hírt . 

. \ pataki rx(�nH·n alatt n patron,í.tus no1npás deputátiót 

• 
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külde her('zcg 13rctzcnhcind1�z, és az anyjához, keg·yeln1ckl>e 
aj,\nlani az iskol[tt. :-,upcri11tendcn::;ü1il< S;,:athrnár_\· .J,,z..,ef úr 
volt a szószól<',. i:i rz a tiszta f<'jt'.í, tiszta Jclk(í, nc'nictííl s f'ran
eziát'.rl jól, de ne111 ige11 foly\·,ist, szÓl<Í cn1her szerenc:;é:,en 
j,írt el <lolgi1 ban, azaz, igen jól sz<�la .. \_ herczegnt'· cg_, . össze
sorva<lt, f(?gatlan. kisded tcr1nct(í, de hcr(·zC'gnéliez illő cul
túrá.jú asszony: ti,iztC'lCtet pa,rarH.:soló s k(;gycs lecreszk1 ·clésíí. 
�1indazokat akik nála \·oltak, cb(\dr(· hívat.í; ,.;oka11 cln1arad-

, 
tak, én niegjcl(·11tr111. lny11ck szl'rnnck l1izelkcdíilil > cb <:det 
soha neni cttc,n. 1fclííl ült ,L lH·rczcgn(; és :-;zc1ncrc; johlira 
L(audó, a hcrczrgné lcá11ya .\lrn,ís_yn(\ l•'áy J<'cr<"1 1cz. ,.\ 1-
m:isy, Szent('s, \·alaki, ,1 herc:zeg. · -· 1,alra a .  ,;up<•rintend('ns 
t'S l'll, S így llHÍ;<Ok. J•:zt CS,l k azl'rt Jiesz{,]lc111 hog·y l[ t:-d. 
lllely :dkaJrnOJl1 \"; t la \·elck 111egisrnerkcd11Í. 'rud Va \"HII fclú
l('fll hog_\· (\n a 11agyokat 11<'11 1 nag�·on ker<-'s<·111, 111crt ,Lz :-z<·r 11-
telenség {,,; 11evctségcs gőg. - .\l ind a két herczcgnt: crúnt 
5ZÍ\·en1 tii:izt<'lrttl'I tölt <·l; sok 08 11agy fl('Vl'l<'·s('k van: azaz 
mincl <·sillogú. 1nind .i<'1• 1-\z i(jt'r Í<>ly\·[tst sz<>I r1 1agyaríd; az 
üreg ért, és szól ha cl 11cn1 kerülheti. 1\ ltnit::;:, ·n<- 111orid,í I<\íy
nak, hog_v ,t köt<'lcn t;inczolók !)()() í'torr ,·ctt<·k rneg ::;ziih

'.·itűl
eo·y o·ycr1nckct. 11�,í.,· azt J·co·)· ·z{ n1eo·, hoo·)· a jH;nz sziík<-l,c11

t,., o. . " n o. 

;L rico·yH,]j.,lll S )k ,Lty,Í,t tal(dnak. aki llO'\'<lll;\Zl (,CO'VC. ]:;11 
o. . . ü. o. 

1nt>g inkább akarán1 a hcrC'zcg·nc'. szép nchcztel<\:sét crnlítC'ni.
és azt 1nonclá1n, hogy az talán tzjg,íny \·olt. �lidör1 a l1cr
czeané azt akar,í. tuclni. ha a <·zig:u1vokat nc1n lehetne-e \·a-o ' . 

la1ni cultúra ,ílt,d 11r1netiÍtcni, a hrr(·zcgh<'z intézéru a szót, 
ki tőlcn1 t,í.vol ült, /·,; így vibr,ílv,Ín a 1i;igy palot,íha11 a hang. 
kiáltanon1 kcllr. s kértc111, 1uc11tcn<' rncg bennünk( ·! a zsi1/,;k-• 

t,;f, kik n1iatt borainkat cl ncn1 a<lhatj11k. :\ hcrczcg nc1n fp
lelhctr ki:tlt,í.s rH�lkül: hclyPtie .\ '111,í.sy Azóhi. ,:,_ t'rg_\· hogy 
politilrai s ,-tatistirni is,nerC't<'iL 1H'n1 ll•hetc 1H'n1 irígylcnern. 
J\ kávén,íl elbc,-z{-lléni 11C'ki. l1ogy k<'·t 6r,í,·:tl ,izclt'íttolvast,un 
a b. Eöt.\'Ö8 Tgn.Í<·z ta1j,í.11yi kaszn,í1ja lcvcl<:t Hagályi Tst
\·,í.n borsodi"· i.::;pánhoz, fllt'l_ybcn jelenti hogy urát rrarjány
ban pünkösd n1�1sod 11apj,í11 clií1:1zi>r. júl. 5-<l. pedig· egy 70 
öles juhakhít elégcték rr,f Ptf líízz,,/, s fenyegetik l1ogy iiratit
s{Lt is fel fogj:c'tk, 1nihclyt a szííríín lesz. Ötszcíz span_vol juha 
leve oda., 1nel_\"<'t t;1v:1ly Jiolicson <lrríg:ín vevc. 
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Ercl. Levelei1u niég sern nyorntattatna.k; de épen most 
dolgozon1 vfgsö kézzel Sollnstot, hogy a kettő egyszerre je
lenjen ,neg. Ilébc n1ár nyomtattatik. Igaz, örömn1el vette a 
Te verseidet. Ez rnind az ,tn1 it tudok. 

Élj szerencsésen. édes baráto1n ! A 1nélt. Grófné és a 
Virginic kezeit csókolom, s igen kedves gyermekeidet. Bár 
láthatnúnk Ujhclybc11 ,l g·yíílésen. �'-\..jánlom magarnat megbe-
esűlhctctlcn barátsií,godba. 

CCLXX. 

'/ 'iszt P.lt ho 1·áto1,1 ! 

\la. szerd,br, délt�íjban érkezérn haza, s szekereid épe11

in<lúlni akarának. fi1cgtartóztatám,míg cselédednek elkészít
hcte111 a levelet. l)c 11eken1 ilyenkor se1nn1i érzékein nincs 
h1'l."(;11, " ,nég kezein is mutatja, hogy ne1n vagyok nyúgal-
1na1nba11. J?elejthetetle11 11apjain1, an1elyckben Tégedet, a 
ti"ztcletrr lcgn1éltóhh s leglelkesebb asszonyt, nőt, a,nyát, s 
a;: i rígys<:get t,írna:sztó g_ver1nekekct lá.thattan1, esudálhatta111. 
íly háznép 11C1ll lelret több egynél az eg·ész ország·bau. K en1 
11101Hlok frlöletek se11nnit, hog_v keveset ne rnondja.k. Dc ér
drnietekct egészen is1ueren1. 

Feleségem mngára vevé a bodnár eráut g·ondjai1nat. 
� <'m sok A rn tudósítani foglak. 

Pa t,1 k tele vala, hogy Sáros és Máran1aros vgyéknek 
a<lrnini;;trátorn l ->échy .Tános lesz az újabb con11nissárius 
/,e1nplén)'ben, s Patakon ponceau-színű olasz születésű néruet 
g.VH logsúg ,·an. Cjhelyben senki sem tuda val,u11it sem Péchy 
.J .í nos sen1 a <·serep,írok felől. 1Iennyi ezeknek sz�Í,111ok, nem 
Ludo1n: tlr l,í,ttarn egy tisztjcket. - Gyűlésünk nincs praefi
gJlva. Szolgabíró l(ozn1a Niiklós hal h·,í,n hogy tőled jövök. 
tudakozá ha ,neg fogsz-e jelenni a gy ülésen, ha  lesz; n1ert 
ezek (an1int ruondá) attól félnek, hogy bchrnidcgg neheztelé
sc\hPn részt Yészcl. N eheztclék a gya núért, s mcgmondá1n. 
hoit,· 11cn1 isu1('ri az a ·re o·onclolkozásodat, aki azt hiheti. 

,. 
0 

-
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hogy ahol a köz jrivr1 forog fenn, Te priv}1tu" e1nlékezetek 
által izg·attathassál. 

]�des baráton1, fel ej thetetlenck lesznek nekcn1 ezek a 
Szent-Mihályon töltött napjai,n, s kevélykede1n kegycsség·ei
tckkel. Bái· 111eg lehetne azokat érclen1lcnen1. 1\j11 nlj ő nagy
ságának kegyességeibe, s add által mind az én tiszteleten1et, 
111i nd a feleségemét. Ez alázatosan köszöni a szappn n t is. 

Spec:h tőletek tanult,t rl hog·y engemet szeressen. Jeni 
n1ondh,tton1 n1ely apró gondokkal ig·yekezett crúntan1 1nin-

, 
<len kedvezőt 1nutatni. En nzon ban őtet csak 11u1,grí1f1·t is

szcreten,. 
Sietek hogy szekereidet ne tartóztassarn. Örök tiszte

lettel 1naradok 
hív tisztelőd 

l(azi1iczy l<'e1·l'ncz. 
' 

Zseni g·róf E,nílnek egy csigát víve. En n,ind kül<lö1n 
an1it e részben bírok. Adja isten, hogy gyűjteménye vala.ha 
igen gazdag légyen. 

CCLXXI. 

Tisztelt kedves brt1·,íton1 .'

I-Ia 1nár talá.ltan1 volna bo<lnárt, nem haln.szt.í.nr vala 
eddig levelc,net. Volt gon<lorn, és lesz gonclo111, 1,ogy tal:íl
junk, s találunk : de n1ost, szüret előtt és alatt, 1nikor ,nin
denik esin,ílja a hordókat, az újhelyiek legal,íbb hel; eikb61 
kimozdúlni nen1 a.karnak. Ezt kelle legelébb is jelentcnen1, 
hogy ha tn.lán még ez idén volna szi.ikseged r,í, reményedben 
meg ne csalatkozzál, s ki1non<lhatatla,núl sajnáln.írn, ha n1eg
csalattatn ál. 

Itt ki.ildö 1n a IIébe 1n1ir eddig elkészült Í\'eit és kéJ)cit. 
Az a .  Do,ninichino ,Táno�.t, 1nely lelkes kép az! arcz, s az 
ifjus:\g gazdag ha.jfiirtjc! l\1int jelenti ki n1np:.ít a �fc11ie 1nin-

Dc,;,.,ewffy (:.,, l(nzinczy 111 15 



226 1.;:_\ZINCZY F. (.:s (;R. DESS1�\\'FFY .f()Zf..l�F 

dcn tlolgoziís,íval 1 Fiip:<.'r110k l\L1gcl0In,'1jn szép l<'hct \'ásznan 
,:,. olai·han: ha tudtan1 volna ho.2.·v Io-n:r. ezt i:< foo·J·a adni, 

• \ �J :"" " 

k<;rtc1n volna, hogy ndjon 1n1í,-t. A lVíngdolniík ké1)cin nérncly 
pajko;: r·cst(í azt a rne,;tcr:-;rg<;t akarja nyil_viínn;Í tenni, ho[!:y
pcr,-pcc·tiv1íhan ÍR tud adni szép 1ror'1)<· J�n itt ralóba11 sok 
jót nc1n tatílok. 1 Ia az ig·azi connoisscnr ily kicsinység,cken 
frl ncrn akn<l is, �őt n hizo11yos nerníí hibákat hihiíknak ncni 

• 

,·r;;;zi i,-: :;z<'rctnc\111 <;rteni, mcl.v pnjko„ gondolatot tá1na;:zt 
az. aki a fckvéi nsszon,·i fignr:íkon a k/.t. :<arkot ro-yn1ásnak 

. . ' o. 

cllcnébc fordítja i' 
1-\ ICnntra írt epig·ran11ná,ba,n Dúlházynk egy rút ortho

grnphikust 0jtctt, n1időn a kaTegoriát kaTIIegoriává válto:r.
tatá, hihctéí a kathe<lra jutv,ín eszéhe. Tegna,p írtan1 Igaznak, 
s kc\rtcn1, Y1ígassa ki ,izt a lapot, ::; nyo1ntattassn újra. 

Edvi Illyésnek az a kis <larabja neke1n nagyon tetszik. 
Ezt annúl ,;zükségeschh vala 111cgvallano111, mert eddig kevés 
dnrahj,ít látta.1n, n1clylycl ,ncg voltan, volna elégedve. 

1\I. 'fherésiá1nha11 a censor 111eghagyá. ,  a1nit a n1élt. 
{fróf'né ig:izán 11,igy nagyatyja felől ,,J,nonclotta,m, 1- nagyon 
iiríílök hogy cl vau ruondva. N<'n1 vala 1-zahacl azt is eln1on
clani, !rogy II .. József cltilt,í a c·anccllariust a vett pai·anes 
teljesítésétől. Dc te éR 11 tC' gyerrnekeitl, c'.dc:-; haráto111, tarts:í
tok fel azt endékezctbcn. A Thcr<\sia bioµ:raphi,íj,ít talá11 
ncn1 is volt volna szabad ily igen tön1ötten adni, dc a hely 
kiili.inben 11cn1 engedte: 1- én úo·v hi:;zc1n, hoo·v ebben is i;ok 

, · o. 0, 

jcí v,igyon : 110v0z<'tcsen ,1111it a koszp<'r<lC'<·:-;kék §-ííban 
,nondék. 

l·:00-y valaki kci.?:yctlcnül 11c\·ctte a narry királ,·né o·,·er-
� ........ b . o., 

rnekeinek clc'.,szún1tíhísáhan ezt : 1ne!JSzii11t 1ílni. holott a többi 
felől ez ,í.11 : rnh. azaz niegholt. Dc a szcrcnf':-;c't.lcn Antónia 
ha hí lát ncrn lchctc nuísként jegyzenen,. 

�agyon ::;zép clulog· ez a künyve,-inúhí:-:. Egyiki.ink H

rn,ísikunk vivit siliquis et pane sccundo a n1aga :;za,hna.feclele 
alatt: i1·kríl, s a bölcs világ neveti a b,dgatagot, hogy az azt 
kc\pzcli kevélyen rnaga felől. hogy ő is valan,i. Dc ;unit irk:íl, 
,.<;g:rc n1cgjelcn nyo1ntatásb,u1. � a bölcf' világ akkor ],í tja, 
ho�y ez n bal2:ata!! k<'vély en1hcr rsnku<ryan Ynlami inert 

.. ..., '-" b ' 

1•gy <'�r,-z n<'111z0trc hatott, :-: nzt egy énekével, cg:' epigran11n-
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jával, egy satyrájával etc. 1ncgnevettctte, 1negjavította, nen1e
sebb érzésekbe hozta. Örvendek gondolatomnak, hoo-y 1'he-
é . ' 1 I:'. 

r sin na e ezt a hiographi,ÍC'sküj,1t ndibn, {·s annak a jó a$::;zony-
nak fenntarbím, vngy inkábh fclclcvenítém , e1nlékezetét. 
Lcgal,\bh 1nr,leg('n vnn írv;;i, r- l.í.tni fogják hogy a hrünni 6

kufstcini lakos szereti a 'Cheréi;i{tkat. 
Tegnap reggel � órakor gróf Sztáray Vincze helépe 

ho��á.111, gycr1nckeinek pap n0v0lőjével, R hoz.í Sallus�jnt, ex 
c,l1t1onc �e1nairc, PnriR 1 821., n1clyC't től01n egyszer 1negtn
gndott. Jtn ágyban fckücltcrn, R f'cjc111 h0 vala keszkcnőkkcl 
köt\·e; nyaka1n csigt1j,ín hcílya.ghúzó YOlt. 'rcgnapclőtt estve 
keg)·etlen rheun1ati.·1nus vett clfí. :-: 111inthogy ez nekc111 orYo
son1 intése szerint vcsze<leln1<.'s, rcndkivííl n1cg-ijecltem, inert 
ily 1nértékben soha :-;cn1 jött 11ekcn1 1n<'g a f�íjd�1lon1. l)e c1uocl 
aecedit , in intcnsione, deccclit in extcnsionc; hár rninclég ily 
n1értékben jöjjöu ezután is! Ordíthaték vala, s csak felcsé
gen1et akarvún 1ncgkí1nélni, fojtottan1 el kínjairnat; azonbau 
éjféltájban nedvesedni érzéin johb fülc1net , s reggelre nen1 
vala a bajnak egyéb nyoma, 1nint hog·y esakne1n n1eo·siketít 

f . ' , b 

a CJzugas. - A gróf ná.lan1 hagyá a könyvet. A ncYclő, ké-
peket és könyveket látván szohfín1ba11, fél 1uiaty11nkig scn1 
ííle székén, banein kutatni kezclc, :11nit én 1nindenben nagyon 
szeretek, e1nlékezvéu, hogy ez a neveletlenség (Unforn1) n1a
ga1nat is niint gaz<lag·íta is1néret0kbc11. A pap belé ugrata 
grófJa szavaiba,,; tuclakozá, 1nicsoda festé::; az a falon. Elhc
széllén1, hogy originálját 1300 fton én vettc1n meg Fáy ,Tá
nosnak etc. etc. Ekkor a gróf is felkcle székéről, s hítta,n 
hogy a gróf a 1nestcrségl1cz valóban ért. Szen1e kiYált egy 
verncti 1'enge1·vészen akada fel, s azt sok ízben nézeget(,, 

' 

azt vetYén n1ellé, hogy ha ne1n n1ondotta1n volna i::;, ki ta 1:í Ila
volnfi hogy az V crnet. Egyedül az \'alct v,Í,ratlan előtt·ern, 
hogy ablakon1ban függő raphaeli l\Iaclonn,ín111a.k (n1el.Y, a 
,Téniseh sz,iva szcri11tl-I01nér és Sophoklcs felől, <licAlte 1111-

tcr clen Alten) elébe tevé a Ciµ:nani Vénu:-;,Ít 1nezítelen tc«t
tcl szinte a könyök részciiir. Bizonj·osa.n nao-y n1éo· 1 >cclic,· 

• '-' 
' 

0 ' 0 ··r-, 

igc11 nagy szépségű clarab ez a Vénus is c::;ak fél testben, ,, 
Bause ú.ltal 1nc:;teriRcn n1ctsz,·c : dc mint 1niívé:,;zség pro<lu
ctu1na a Madonnn n1<-gis sokkal fentebb áll. A grófMihályiba 

15*
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jött, 1negtckintcni vás:írlá8iÍt n1clylycl na.gyon n1cg van elé
gedve, ::i l.\tv,in nála1n né1nely képeket, könyveket, 1nclyck 
közzííl 1naga1n v{tlogatta1n ki holinit : 

Gessncrnck 1nunkáit, in 4-o Gessnernck rajzolásival, 
táj festései t, 
schweizi tájait, 

Dou Carloszt, képekkel, 
� kértcn1, hogy vinné_1\'1ihályiha a gróf11é kedvéért is; cltncnt, 
g n1co-í o·értc, ho!!:)' 111a.ga � a grófoé hozziík vi:"sza,. Hallon1 a 

� 0 '-1• � .. 

gróf 111aga rajzol is. 
Bizony, ódcs hariíto1n, ue111 fclcjthctctn a mélt. Grófné 

szavait, hogy ha h'ttni lehetne előre, hogy gycr1nekeiből va
laha ,·ala1nclyik nag_v n1íívész lesz, szeretné ha azokk:1 len
nének. Ez nckcn1 is szívce. óhajtáson1 volna; egyért, mert ez 
1naga a gycr1neken1nck a lcgszehb (.Jeniisst adná, s azzaJ 
együtt pénzt és tekintetet, an1i szintúgy kell, inint a minden
napi kenyér, tnely<;rt nz Oratio Do1ninica. könyörgcnünk 
húgy; n1ú ért, n1crt .1z ilyen gycr111ek az egész nemzetre 
fényt vonna: s r1·1·e nézve (tudnillik a hazára) még szebb 
volna, ha egy gróf Desse,vffy festene, vitgy fa,ragna, mint ha 
egy ICazinczy, inert az elsőbbről kiki l{ttná, hogy hajlan<ló
si1ga, poetice �zólv,\n istenP, vitte p{dyáj{tra, nem a kenyér
keresés. Dc hát ha a re1nénység c;sak félig· teljc;-;ednék bcr 
l\Iit tennénk akkor r l\1ert l\fcclioc;ribus e::ise artificibus non 
ho1nincs, non di c;oncesscre. -·- l\1arccll rnuzsik:.í.ban valaha 
nagy lehet; En1íl felől n1ég talán nc1n itélhetsz. Dc Aurél 
ha<l<I 1nt'njcn a neki kirendelt úton; és bár a vcszedelines 
pályán :-zcrcn,·-;é:;en járhasson. IIol hí tsz oly készületű ifjat? 
s ha házi baj.1i<l megkörnyékcznek, ha elnézed, hogy útad 
clhibítottad: elnézvén kinek .fé1')·r- s kiknek atyja vagy -
inondd cl, kérlek, nc1n tartod-e 111agada.t a legszerencsésebb 
en1hernck, akit vala.ha láttál? !Cinek van nagyobb oka irígy
lcni a Te herczegi zcnt-l\1ihályodat azon a ,  szegény (pén
z�tlcn) gazdag:;ág földjén, de azon a gyönyörű síkon, 1nely
nck a 'rokaj hegye ád, szükség nélkül is, nagy fényt; ki  ncin 
csudálja szűrű<let, granáriumodat, tubusaidat, szőllődet, ker
tedet s gulyá<lat, nyájaida,t? <le én téo-ed, ezen neke1n olv 0 • 

�zükB(.ges gaz<lagságai<l 1ncllctt is, sehol sem csudállak in-
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kábh, n1int házi körödben. Ily nőt, ily lclkcst, ily tónu:;út, 
ily jót, ilyen idejeket véghetetlenül 1ncgclőzött :;zép n<-gy 
gycrn1ckct, ki inutathat az egész hazában r Több vagy te ne� 
kc,n ezek közt 1nint ,i <liét,i és 11 v,í.rinegyék ri,tdozó gyiílé
scikcn; és h:1 van e111ber, aki áldhatja i,-tcncit, te vagy az. l)i 
tibi fornuun. di tibi divitias ... é::i 1uin<lcnt t 

Zen1plénynck dolgai felől sc1nn1i liíreink nine:;cnck. 
1•\Tcnckhein1 felől n, nógrúdi.tk azt hiszik, hogy az ott történ
teknek egy részét liazafiú i örö1n1ncl ,-zcn1léltc. - :i\fit áll 
i::itcn? ne1n tudjuk. Nc1n gonosz;-;,í,g volt-e t'ejedclinünket így 
co1npron1ittá.lni, ::i , t  h,1zát ily ve::izcdeln1cs ::iíkr,t tcnui kir 

Engedd 1nég n1ondanon1, hogy ez a p,\.rizsi Sallt1;:;t va-
, 

. 

lóban bcc;ses kiatlás. En bíron1 a Ilavercanip Sallustját, ::: 
érte 25 f'tot fizette1n conv. pénzben; s ös::1zevctettc1n ezzel, és 
,t Cortc-éval; a111,tzokban ::iok lo1n van, dc ez lclkc::i kia<l,i::i. 
Ezt a S,dlustot csak az bírh,itj,L, aki az egész kiadást 1ncg-
veszi; itz pedig 1823-ban ,n(u· -lü kötet, és conv. pénzben 
273 f't 4,1 kr. (Virgil benne D kötet, ('a,csar -�, Tacitu;:; {i, 

' 

()víd 7.) 1!-;n sokat kivc::izek belőle, ::i belé nyon1tattato1n a 
111agan1éba, hogy a 1nagya,r 1nind egyi.itt kapja ,1n1irc .;zük
::iégc lesz. - Bajon1 :tgyban tart, hogy tcstc1n örökös p�u·á
zatba.n lcg·yen, ::i fekve íro111 c;zcn lcvclcinet is. - .l clentsd, 
kérlek, al,í.zatos tisztcleteuict a 111élt. Grófnénak é;:; a z�eni111 
priu'.;ip,í.li::inéjinak, kiknek kezeiket al,\,zato;:; tisztelettel c;;Ó
kolon1, tart::i n1eg n1indc11 bcc;::iet fclíílhahtdó kegyes e1nléke
zctcdbc11. I(cvély vagyok én arra, hogy tégedet c;,;.iLk l.'1t
hattalak is. 

Széphalon1, octob. 11-<l. 1813.

örökö::i híved 
J(azinczy Pel'encz. 
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CfLXXII. 

Szcnt-J\Iihály, ocLob. 21 -d. 1823. 

J�'cles bardtoni .1 

.\..zonnal DehreC'?.e 1111ck i11dúlt ::;zcnt-Györg·yihez írt le
�elecl, <:pen akkor 1nitl15n vcvé1n, egy od,t való t í1n.ir, Varga pro
Í<'ssorna k (ki sz.-rnih:í.lyi ,;zitleLés) veje, rurdúl v.ín 111eo- iLt 
n,í,la1n. Z,-eninek, a jó l_vúnynak, szintúgy általad,í.ni ke�ye,
atyja levell"t. ('scndeschh két tcren1tést nem io·e11 i::;rnc:·ck. 
n1i11t Z cnit é,; Virginict. 13,ír ne raholn,Í. cl tíílcl; ·oha ,;e111n 1i 
. 1:- e <'scndct. 

,JÓ lesz kihagyHi ,L h-t a kategori(tból, 1t1ert ö,;,;ze van 
. ., 

1 Leve ex xr1.-;r1., <:t a.ropzvz,v. )e n1ég nuís hih,í kat is eltürt I <raz. 
:\ n�or,ílt, tudniillik, 1ni11d a két ízben vagy nagy vagy

0

kii; 
hcruvel kcllctL. ,·�Ina nyon 1tatni, 11c1n pedig egyszer nat!· y
!.{yal, egy,-zcr k1c.:s111ynycl. .\zt ,;e szercte111, inikur az a ízccskc 
111cll<,I (rncly núlanr küz111értékíí) valah,l.nyszor azt a versben 
11c111 hos,-za11, lra11c1n röviden ejtem. a kiltag-vv,t összcfu,rlaló
_jel ki 11cn1 liagyódik. 'I'iikélctlcnséµ:n(·k ta:·ton1 én azt 

0

111éo
a 111i Ír,Í,-11H>dunkliaJ1, lio,,.y a kihao·yv,L f'o<rl·do' J'el ,: . l <.:S .n 

• 
,:, 1", e .  . -.,::- ; .. upan

krhagyc·, közt ninc.::; különbség. �okkal vcl{ísebbnck tarta 1;,Íni 
a nH·trikára, ,-.Öl a l'olyóbeszéd liar111oui,ijára nézve i:- n.z efféle 
111<•gki.ilö1il>Öz

.
tct<:sL, 1ni11t a tollrp,U>b hangú e bctü11, Ver:-;cg-i 

:-Z<' l'l 11 l, ,l l'"t ] ' ( 1 ' '" 1011Lo . n1crL ez a <eL pont csupán a hau,rol 
jcleli, 11cn1 pc<lig a ntértékct. e 

,\z e111lítctt Zsei>köny,·licn lcgjobbn.n tetszett nökcrn a 
'f (' h úcs ,ízi rrt rí(' '''..!f l"l/11/ 11uí1!. é,-gró r'l'e 1 ("ki súl ril (Í.� i 11h11 lll (Ili iújfl; 
:in1azun ragyogobh a ,-,zín, ernczt'n kou1olyablJ t\i; érzclnrcsebh. 

.\ h a földi valót ha 1ni 
� c•111 �Z('pítgetnök álrnainkkal,
L<:nnc-t- 1nég oly vala111i 
.\mit érzé,unk szép11ck vall 'r 

S rneg ez: 
LEVELEZÉSÖJ(. 

Élte czélja szent és 11ernc,, 
i\lc11nyböl ·z,írruazott szív heve ,
S n1égis, n1inthogy nc1n volt bzeme�. 
llasznos gyü111ölesc nen1 leve. 

�l\.zu Litn ez is : 

V écrtére 
,.., 

llajdan n1idön boldogs,ígo1n 
l\lagan1011 kivül kcrest.c111, 
n1inthogy sok volt kív;í11ságo10, 
Sok volt a1niti>l elesten1. 

S így u1ag,í11)·úl élcgctek. 
Órön1töl jaj tói üresen; 
Síro1nhoz így közelgctck, 
N en1 1nosolygva - de cscnde�en. 

231 

Ezek v�dóban 11a!.!:yo11 c•,·viiffyü, dc a1nellett iaazi szív-
• ., :-,.., 0 b 

� 

fakad[u;ok; ncn1 annyira phanta:siák, 111int érze 111ény :-zi.ilcmé-
11 yei. 'l'alá11 azért tct;;zc 11 ck úgy n ékc111, n1ert sz(un talan ú 1, é::.; 
oly véghetetlcu for111.íkban járt,ík n1eg 111<Ír 1nilltl eszernct. 
111ind szívc,uet. J,�n ugyan 1H•n1 közelgctck sí1·0111hoz :<cnr rno-
,;olyogva, ,;Clll <"SCll(lese11, é;; (,ditll l'JJCII az<'.rt l!l'ZClll oly llll'·

lyeu azon lii(tba rc1n1;IJt n10,-olyg,Í:-lla,k t:,_ <·st·11dcsségnck 
foQ:ytát. lVIinél naf!:yolJh lclr(;tllv ,tz tirö111 11·ycr111ckt·i111ből an-

LJ ...__, t"). ' 

11.íl búsítt>hh,tk kinéz<'.-sei111, 111i11d r,íjok. n1i11<l pedig azon 
eszközökre 11ézvc, n1el)'l'k nélkül „z(íkölködü111 lio<>·y ncvclé-. ' "' 

,;ökct úgy a111inL kcllc11c· é:- kczdctte111, hcfejczhcssc111. 
,\liiria 'l'hcrésia biograplriiíja szép egy darab. (; yü-

11yöríí érzC'nH··11vnye] ,·<:o·zccl a111it <,lv f"c·lc1nelkcdetten kezdet-
� • • ("I • 

tél és csínosan l'olytatúl. ' J'[t11 kecl,·ecl lclc111, 111idő11 ki..izlö111

itt veled e (li(':-<Í kir,1lyné t 'pitáphionnít, 1ncly<·t Son1sieli I,.ízár
1 ' 't tt l ' ' ' . f' . ' 1 · 1 <CSZI (• ; cs,t < 111,tgya l' SZl V ('t, l'OllHI I CJ \ I' ,a ta 1 _\'CL 11ag_Y 

fcJ'etlclc111assz011yunkra. N"e,n rútíta11.i <'I taliín hio0Ta11hi,itlat. 
• n 

kivilt ha végső epipho 11<'.-1núd clihe tenn<\d. 
A ,;in1a p,'i.zsint011, hatot.ti veder 1Hcllctt. :'Ürü úrnyékok 

alatt elnyújtott s ,t szcntir,í,i:;011 könyökölve ,í.brándozó, félig 
1ncztclc11, fé·lig p,tjz,í.núl beburkolt ,\lagtlulna inkább lát
tatJ.,t velünk, miként kéte� rn{•cr cll1cLU'\'lli a v{·tke:;::i!'.·p;ct. 111int 

� e,. � 

azt, !rogy bánja vétkeit. C'ei;t l'iinag:c: de Irt coquettcrie 
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d'une pén itrnec c:01nn1encée, n1ais pas du tout aehevéc. 1\.rcza
sr n1utat legkisebb ajtato.,; szo1nort. 1\ feje hátölj,ít bebur
koló p:ttyolat, a keblére gyűrűkbe l'oly<Í fürtözctek, ki,ílló

• • • to1nporaJa, ncrn igen rnutat <-píílctcs szentnére, ét- ink,1hb
e1nlékcztct b.ínatj.ít n1e.:g·elöző, ,nint azt kísérő s követő ko
rára. ,Jobba11 tetszik nekc,n Corrcggio azon l\lagdolnája,
rnely Lérdcpclvt·, könnyekbe J,íl>adott szc,nckkel ,1z égre néz,
és f'L'léje crnclvt;n k<\t összct<.:tt tenyereket, ,tz égről hívja le
a bocs,ínat sug.i1:jait, 1nc!yek, sarkiµ; éréi l1ulhí1nos arany haj
f'iirtökön rag·yog·v:í n, 11cn1 csak oly lra thatósan 11u1gyarúzgat
j:i k a vi'·tkes -,zvp as:;zony V<il t lt·r111észL:ti gyarlós,í,gát, hancn1

cgyszers1nind érde111csnek llJLt!a�j.ík <'.ít ,lz isteni kcgyclen1
1 ncgn ycrésére. , \ Szc II t ,J ,Ín us ori g i núlj,í,t ösn1ere111. l�gyf'cj ű
:>ashoz neki Ír<Ítol lat 1nc1111yországból, n1 int Gusztcr1na nnak,
l)il.í.tn:tk é:,; az cféléknck a kétfejií a pokolból.

En is :,;zcretné 111 l1a vala1ncly fiarnból 1nüvész válnék;
lcgtöbl, reu,ényt nyújt l\Iarczi, dc csupá. 11 a lia11gok kerüle
tében. J\.urélodnak nin<.:s f'i.il<', dc :,;ok nr;l,:,; van, 1nclyrc talá.n
idővel többen li)gnak :;zát ,.:zcn1et f'ülct téi,tani. l\1ind ezt
<·gyü vé véve, legi n k,íbb szcr<•lnék lc11 ni Viro·inia. E,uílt vár
j,ík a legtöbb :,;zcnvcdclrllck, inert gyer,ncl;ségétől <Jta leg
tllélychb bélycg·Liek indúlatjai. - Ezen val,unen11yirc képírói,
vala1nc1111yire pedig· 111i11d költői, 1ni11d crkölc;;i é:,;zrcvétclek
ul.ín, cnge<ld a clr.rabo:,; valós,ígbn 11granon1, és escdcznen1

11:ílad, ncrn tudn,ll-c ncke111 va]a111cly incglctt korú cn1bert
szerezni, ki itiJHÍn név alatt. 111in<l az a,cl,ísokat, rnind a vevé
:-ckct, vinné, 111ind pedig az udvari c:,;elé<lct, és a ló, koe:,;i és
szck<;r dcparta111entun1ot itt jó rendben tudná t,Lrtani; cine
e:-prcc i;;p,ín 11nd 13crcitcr zug·leich, abcr kcin Stalln1eister.
l�zen hivatalra <'gy igen józ:Ln, próbált, ügye:,; és bec:,;űletcs
<·111hcr k<·II, azon kiviíl :,;zcn1élycs i:,;, hogy ('éljenek tőle a1ni
dc>n Li,.:ztelik. �lostani j,í,gercrn inkúhh volna alkaln,ato:,; ezen
hi\',tLalra, 111int a ,·athíszira. íµ;y lt.ít n1cO'cléo-cd11é1n h,t e,,y
., , b b ' t' 

.J0 ,·adasze,nbcrl sze1·ez11c;J; dc nc1n kell azért tanult j,ígcr,
hanc,n <·i:,ak olyan közön.:-égc,.: jó \'ad,isz, ki egy:,;zers1nin <l ;Lz
1·rdci fií,k ültett·:,éhcz, szaporít,ís,ihoz é:,; n1crrőrzéséhcz ért·

. 0 ' 

1 •1:1e t·:-pccc nati.irli<.:hcr l;'or:-tjag·er. Dc jó volna 1nég ezen ki-
,·u l ha e<ry IJe<.: 'L'lct · 1 " ( ''t ' J · l' · ' o ::; 1 e::; {Cru o cs 1,LJl ut 1s szerezne], mert k 1-

LE\1ELE1/,f.:�OI<.

v,ínatos hogy vidéki cn1b0rek is t,dálkoznának cselédjcin1 kö
zött. Írj nckc111 1ninél elébb ezekről, kedves bar,ítorn. i\lara
dok, fcleségcm,ncl és gycr1nekci1nn1cl együtt, egész h.í,
zodnak

iirökös hív barátja
PiJJ8Z.

U. f. Akár ji1gert, ak(1r Bcreitcrt ,;zerezzél, jó lesz, ha
nDtclen c1nbcr leenll, inert a n1ostani já.gcrcn1 feleséges c111-
bcr, é:,; ak,ír j,iger 111arad, ak,í,r ispánn,í, é:,; Bcreitcrré v�ilik,
fcleséo-ét cl 110111 lutjtandja. 1\.zzal is nagyon leköteleznél, li,t

0 ' 
1 vitlékeden n1inél elébb clhírc:,;ztclnéd, hogy ennek a honapna <

véo-ével korcsrnákat lehet itt 11;Uan1 kapni, és hogy kcre;,z-
o 

tény, tiszta és bec::;í.ílctcs korc:,;1náro:,;okat igen :,;zeretnék. A
debreczcni úton fekszik tiz. niiluíJy, 11iskolcz, Tok,1j, Deb
reczcn és Nyírcgyh,í,za közt; cg·y áll[tst,tlan korcs1n.íhoz két
jugerun1 őszi, két jugeru1n tav,1:,;zi allódik; egy áll.isoshoz ;J
hold ősz alá, 3 tavasz alá. i\.z italt az ura:,;ág adja bizonyos
pcrccntunrra; , 1  z:ib, :,;zéna :,;zintögy pcrccntu1nra adódik az
állá:,;hoz, vala1nint ,L szaln1a is a f'í.íté:,;rc, dc .1z étel és gyer
tyiízá,s egészen a korcs1náro:,; java: 111i n<len hónap ... · · . · · ")

CCLXXIII. 

Tiszlett krrlve1:; b , rcito11i ! 

Sajn,ílitd n1inapi leveledben :;or:,;on1at, hogy ef'fclr dol
gokkal, bajokkal kell kü:,;zköd11ö1n, s kit lehetne rnég inkáhh
sai'n.'tlni 111int cno·en1ct? s kitől érdc111lem ezt a sajn:í.l.í,st in-

. ;:, 

k,íhh, 1ni11t a lcgne1nesebb lelkű en1bcrtől, akit az isten a
111ao·a 111indenl 1atÓséÍ,o·ával is tcre111thctc? J)c engedd vis,.:za,-

n o 
._,,, 

,ulnon1 a kölcsönt, é:,; el1nondanon1, hogy én szintoly igazún
szánon1 a 'fc :,;orsodat, hogy az az e1nbcr, aJci diét,íinkon ,.:

*) A levél vége hiányzik ; úgy látszik, clsz:tkíttatoti. 

(l(ia<ló.) 
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rrvülé;-;cinken. tuclonuínyos kerííletcinkben és szép tá.rsasá-
,..,. 

gainkban, ;-; 111i11t e1nbcr, 1nint 111a�ynr, 111int férj és atya 1:1 
f'iildl'�Úr í.(Jy raµ:_vog: c,nbcrci<lnek cabahíik::; fortélyaik 1ni,LLt 
kc,-.crít tctcL liosszaniatol, ingcreltetc-1 r é,; hogy nf'lllf'Slelkii

urokat, aki j<'i levén ,naga, nut::;oka,t i:-: jóknak néz, azzal kí
nozzák, hogv 111cp;c::;nl va hí.ssa 1nagát, s -�ZéJJ h illt riz eniúe,-i:
s,:_'Jh,,z kénytelen legyen t'lvcsztcni. �e1u tudj,ík ezek a ne,ujó 
<·111bcrck houy az il)·11en1íí veszt1.:ség 1u[k1·d szintoly keser-, 

l:"",... .._, 

,·<'"· ,ni 11 t ha pénzedet lopnúk ki erszénycdbiíl.
I l�z az utolsó neke1n is keservei, pa11aszo1n, e::; enge111

·trra vittl!k, hog_v ,iz t'rúnl, aki 11i,,ycsrilt cgy::;zer, ::;oha többé
hizodaln1a111 11c1n lehet. 1\ t;,-alüs alatt 111alitiosu,: es,dú::;t ér
tek, és nen1 v,nhcri botl.ísL 111ert <·zt örii111111el cln<-zen1, 1na
ga111 i,-. érl'Z\ én a 1n,1gan1 g-_yarló,-,ígo1nat. � valóban ez nc1n
111ak,H·s nH'<rá1alkn<t1,-, ha11cn1 oko,:s,Í�.� ' 

�\11H·11nyir<· ,dkal1nalo::;s,í,go111 volt (·111bcreidct isnicrni.
. ' 

nék<'ln úo-y 1.ítszik hoo·y tiszttart1J1l na1.ty<111 értelines é::; a,l-
n.. ' V ._:

---.. 

kal111ato.,; cn1her. Xcki igaz,;,íg-a van 111időn azt kív,í11ja. hogy 
.ilatta é,-, 111cllcltc· oly <-llii>cr<'k lll: legyenek, kik azt .uniL ő 
""in,íl (0

',- rl'nd<"I, c•lle11s<·µ;i 1111ido11 lcsegc•tik, ::;Öt ,izun vannak 
hoo-y io·vckczc·tcit f"l•lf'o1·!.tat1·,ín, n1c0·széu·veníthc:<::;<:k. húr�.. :->. • � .-, ;-,.. 

nekl'd k.íroddal. l)e l1a <-sak c•zl kívánja. ip:azs,ígoL kívún : 
1'pc11 n1•1u igaz,-,ígot ha ,Lz:t, hogy .1 többi<'k vele egyet értse
nek" cg_y kt'.zrc j.ítsz:szanak. ITa ez n1ell<\ n1orális é::; 111unká::; 
c111liereket kapli,1tsz:, úµ:y tartu111, 111indc11 jól lesz. l )erccpto-
rocl /"elől\' n,1pokln1t1 ,izL hall.í.n1. hog·y l�jhelybcn ::;z,í.lhí,srÓl 
,!.!;ondoskudik. I fa ű n1ozdúl. oly c111her feliíl kellene go11dban 
lenned, aki ::;zintuly 1n1udc;ís é,- alkahnato:< legyen, 1nint tiszt
tart<Íd, de hogy ne kö,;zi.inl1e::;se ennek a nyert szolgúlatot. 
ÓhajLan,í.,n ezen relííl, hogy :szentn1ih,í,Jyi tiszteid 11u1,gyar 
nyel, ííck é:< k,íl,ini::;t:1k leo·vcnek, u1int zetllJ)lényi tisztci<l . o. 

11ÍL 11yelv1iek és púpi t,\k, hogy a nép bizodaltnát e két tekin
tetnél li>•,.,·a is 111c,rnyerhc,-:<c\k · 111crt a köze111bcr ue111 e,ncl-

h n . , 

kedltctik a liiill'::;e:ségnck arra a pontjára, hogy a n1Üs vall.í
,,iról 0·011tlJ·a 11e léuyt'n; ::; az az: Úrn,ik 1nin<léff ·,ó, ha nétie az 

0 0 - �-i , 

11r.íltuz <',; ti::;ztjt'ihez bizod,don11nal vi::;eltetik. 
l{or<·s1n,í.ro.,;nak tu<lok e«,· io·cn alkal111ato;; c1nbcrt; le

o. 1? veletlet tccrna1J vcvé1n s n1a n1e,,·ycn hozz,í izeneten1. l(áYé::;l:, � 
('I 

\ 
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Újhelyben, s egykor n(t.la,111 inas ::;zolgál L tot teve. l•"urf'ang 
en1ber, <le igen alkal111atos. v�lll nén1ely nen,e a ::;zolg,il,Ltnak. 
an1clybcn nen1 kell keresni 1noralit,Í::;t, <.:sak kötelességét 
vigye; uoha becsületes e1nber11ek 1nindég· keservei:; iissze
érintésben lenni gaze111lierrcl. Ilyenek a kir:dyok,uíl a ha<li 
kén1ek. l{oresn1{tro::;o<lb:111 11c111 kell egyéb tu lajdon::;,í,g, ha
nen1 hogy ,l korcs1nit tekintctlicn, vir,í�zásh,tn tart,;a, é·:-: 
hogy ,tz ura::;,íg pénze ve::;zélyben ne forogjon. Ezt az én ,tj.ín
lottan, 111egteszi. ]/elesége felől jót épen ne1n 111ondhatok. l)c 
ezzel ::,pisák György úgy él, inint a nagy urak : nen1 gon
dol vele a.k,ír,nit csin�L l 111ag,í.val, s inaga i::; 11e111 feleségénél 
kerc::;i örö1ncit .. \z e1nber nen1 öregebb ,L fele::;égénél, :::- e7

ink�tbb rút niint szép; dc a n1cg::;zurúlt cniber�k l:jl1clylicn, 
s ilye11 vala a két 'fo,n::;ic::; is, a fő,;zulgabíró é„ a dircctor. 
kapnak az olenti i11 fornicc stan::; Gyurk,í,né cliitt. - .;\legye11-t 
�zt:n t-)Iiltú.l y ra, cl::;ű lcvelc,nben 111egí ro111, .::; ha 111egycn, le
küldö111 hozz,lc.l. 

Ispúnnak aj,í,11lhatok egy oly cn1bcrt, akinél én :;e111 va
gyok becs(ílctcscl,I, e,nber. l)ít;::;<:rctirt· 11c111 kt·II e�ycliet 
1nond,L110111, n1i11t azt, hogy n1id6n uúla111 lakott ezen t1tul11:;-
8al, sok ízben lúttan1 ::;zcn1cit t'lnetlvc::;cdni. 8alva re::; c:;t. 
Jiet.' 1no11d[uu. � ezt a félsírást 11en1 bosszús,íg. ne111 conscie11-
.tia ::;celeri::; öntette vele, ltancnt co11::;t:ic11tia puritatis. llü::;ége. 
111oralit,\sa t,íntoríthatatlau, s é11 t:sak <;tTűl felclhc·tck. a1ncn_v
nvibcn t"elclni vah1kiről, sőt ö11111agu11król i�. lehet. inert 
t�<lod hogy idő s .tlkalinatos8,Íg n1ég 'l'é.r;erl1•t is, gazc111licrrt· 
uo·yan ne111 tchetné11ck, tlc 111<-gis n1cgv.íltoztatl1at11,Ínak. J\lé
s;áros \\111uclnck ezen tiszta és nc111ei:; érzésl0'11 felül tnéf!· e1n
lítheten1 er,í11tu11k való hü:ségét i.,;, 1nelyet azolta i::- n1indéµ
bizo11,·ít. Bízz r,Í adúst, vcvést. ,tlkut, é::; a1nit akarsz. n1eg
csalv:L 111,tgadn.t solut ne1n hUocl : dc í5 nen1 nagy le::;t(í c1nber, 
,; kocsiis, béres reszketne-e t{íle, nuír a.zt ncn1 1no1Hlhato1n, 
inert ;1,lkal111cuu azt ta,pai:;ztalni ncnt volt. Keni vagyok én gróf 
Dczsi5ffy, is 1n,Í;:; egynek-kt'ttőuck p,tranc::;olni. nuí::- Öt

1

,·cnnek_: 
Núlan1 :lz volt a baja, hogy eg_v keresztrc-l"e::;zítést erden1lo 
kevély z:sidó aJ<arti lenni urain, s an1i11t li\t,Í, hof!·v ez lesz 
ispá11on1, n1egeski.idt, hogy ,ncgbukta.tja. Nen1 is volt soha 
nyugta scn1 J\1ész[u·o::;11ak, ::;cn1 neke:n; J\lé::;z,í ro::- tőle1u el-
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111r n t, de t isztdn : a zsidó u tólj,íra is kiesett kcd vünl<ből, s 
;Ítkozva ;Utalunk. Legjobb lesz ha őtet is hozzád küldö1n. 
Lesd ki, veheted-e hasznát. �en1ese1nbcr, kálvinista, s ta-
1.ín ;lO esztendős; ne1n 11a.gy te:;tü, dc zö1nök, cgésségcs; há
zas és irver1nckcs. Ila erszényem engedné, 1nagan1nak tarta-

�· 

11,íni 1ne<Y · n1ert nao·y· szerencse becsületes c1nbcrt bírni, ö
O' 0 

pedig oly,in, n1int akiről az cvn,ngcliun1 ezt ír,í, : 211 ó (}OJ.o,;
O'.JX !iat. Ebben nincs csahírtlsiig, s annyi becsületérzés n1int ha 
<·gész életében Schüngeist akart volna lenni.

I -Ia 1'hercsi.ín1 nyon1tatv,i nc1n ,·olna, ,L S01nsics epitá
phiunuit n1cllé vctné1n, hn csak azért is, hogy hí.ttathassan1 a 
11én1etekkcl, 1nint szerettük 111i azt 1L benniinkct szerető jó 
a.::szonyt. I(özönségcs Yélekedés, hogy a.z ő uraJkoclása több 
kárt teve 111int a Józ:;efé, 111ely hcn11ünkct cszn1élctrc hozott. 
l)c köszönö111 az iJyncn1ü jót. - Gróf 1�elckinck vcrsczete
11eke111 is tetszett. .i\i!int én vcvé111 által néh,íny í2bcn a, Te
.,·undolatidat: Úgv ő az e111lítctt l1clyckct né1nct íróktól vcvé,...,, .....,.., 

s az 11cken1 és neki nincs gya.lázatunkra : tanulni, cln1ondani
.unit 11HÍsoknak n1on<l,isaikba11 1ncgszereténk, nP-m szég·yen.
l�z a 'l'clcki valóban szeretetre niéltó lelkes e1nbcr. Sajnc\.lo1n,
hogy 11cn1 l�ttcin1.

I{rajnikné h{1go1nnak a gycr1nckei viszik e levcle1nct, 
, 

" 1nindj,írt itt lesznek. Igy 111ost véget kell vctncn1 íráson1-
nak. �1.gyban va.gyok; forró ny.ivalyába al<arta111 e::;ni, és tüdő-
gyulad,ísba. Niin<l a kettőből fclcségen1 kikapa. 'l'cgnapclőtt 
léptein 65-dik csztcndőn1bc; őrzencn1 kell 1naga1na t. I -Iáro1n 
szőlöni 1'rjhelybcn meg van szedve. Édesebb gyü1nölcsöt nc1n 
kív:ínhatni. Dc ki veszi nicg? Pedig az nekcn1 nen1 hasz11ál, 
ha cl ne1n allhatorn, inert én félig bornc1nisza vc.ig·yok, s to
kai·it ne1n :;zeretck inni. lnk,í.bb tüzesíti 1néo· cJéo-o-é fiatal vé-. 

0 00 

rr1net 1ni11t akarná111. - .i\Iély tiszteletc1nct ,L n1élt. Grófnénak 
(;s a iseni princip,Uis:tnak, s gycr1nckcidnek 1nond<l cl, kérlek 
H híza tosa n, hog·y nii ndeni kc felől gyönyör (í séggcl c:-n lékezern, 
<lr 1nég 111ost fiaid közt Aur,;l néke111 az első. Irígylem őtct 
nH\{ neked is, s óhajtan,íu1 hogy Te igen szegény, én pedig 
igen gazdag volnék. :Wicly örön1 volna ily ifJúnak lenni ,ityjá\'.t 
11011 nccessitate, scd bonitatc. 

Octob. 29-d. 182 3. 

LEVELEZÉSÖl(. 

I{i van vágva s újra van nyon1tatvn a kr.tí[cgoria, 
111ost vesze1n az lga.z jelentését. 

Octob. 30-d. 18:?3. 

Noven1b. 2-d. 1823. 

2:-l 7 

cpen 

A húgoln gycrrnekei cl ncn1 jövénck, s így lcYelcn1 el-
1narad. Azolta vcttcn1 a, !lébe utólsóbb íveit„ s ,·ala.1nit vct
tcn1, ímé külc.lön1. A katricgori,í,s lap újra van nyo1ntatva, s 
1nost II nélkül jelen meg. 

Spisá.k isn1ét fel vcvé árendába a k,í.véházat, és így nen1 
n1chct; különben örön1rnel n1cnt volna,, amint izcni. Dc n1eg
igérte hogy szót ad egy Veres nevű einbernek, ki talán n1n

jő vissza Újhelybc. Nem tudon1 mely dologban, chncnt volt 
onnan hazulról. Dc hát ha már van11ak korcsn1árosaid? 

A tni kcrülőnk, ki itt esztendő olta szolgál, s nen1 rossz 
cn1bcr, (háro111 testvér l{a.zinczy kcrülője volt priviitivus er
dőnkben) nen1 állhatván hogy árendás zsidónk őtct nern fi
zeti, ha.nem vele egész convcntióját n1egitatni akarja, lc
n1onda a szolgálatról, s megértvén tőlem, hogy cselédekre 
van szükséged, 1négycn láttatni n1ag,-í t, hogy lia hasznú t ve
heted, és haszn,ít venni akarod, bcszcgő<ljék. 'Terebesi szüle
tésű s 12 esztendeig volt hajdúja a vármegyének. 

Lcn1égyen hozzád e napokban :Thíészü.ros S,ín1ucl volt 
ispáno1n is. Is1nét 1noudo1n, igen becsületes c,nber, és, az én
szolgú.lato1nra, 1ncl y kevésből áll, eléggé all<al1n:1 tos. }]j sze
rencsésen, tisztelt bará torn. 
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CCl„XXIV. 

Mád, nove1nb. 3-d. 1823.

Édes lelke1n ! 

ltlc jöv<{k egy napra. Ly�1nyod, enyéi1n eg·ésségesek, 
csak fcleségc1net bántja ,1 hurut. A teg·napi bál he1nzseg·ett a 
sok en1bertől. Úgy vagyunk itt, 1nint az új 1nagyarok - sern 
idő, se1n hely semmire. 

R·� ya]ah:inyszor n1egcsalntom, azt húzo1n ki n csah1s-
b6l, hogy az e1nbcr gnzen1hcr Yolt, ne1n pedig azt, hogy 111in
den c1nbcr gnzen1bcr. l)c egyébcránt. is : 

'i quotics peccaot homines, sua fult11ioa. 1nittat 
,Jupiter, cxiguo te1upore inennis erit. 

.. :\. közlött ahnanachhan csnk egy jegyzéken1nek folyta
tás1\t olvaso1n, <le scn1 ,tnnak eleit, sem az Iclerílokat, 1nelyek:
liez nzon jegyzék tartozik. A rninapi közlésben sem vevén1 
,;szre az Jclc,ílokat, sen1 a Bor s Szerelem ezín1ű odácskát 
,\_ 1'cren1téslicn 1ninclj,-írt ,1z cicin a harn1adik Yerset így kí
,·:\1111:\111 v,íltoztatni : 

Szerzőik va!J!Jlo/;, keclvezzetek és korok olta . .

.\. ti„zttartó1nrcíl ép úgy gon(lolkozon1 n1int Te. Aki jö
,·cnclű [p„z téílcd, nag)· pracju<l iciun1 lesz az irá ntn, n k�1 r 
korc,:;111,íro,:;nak, ak,ír ispiinnn.k jőjön; clc 1nivel többen jele11-
tcttc'k 111agokat, s 011 holnap visszainclúlok Sz. i\1ihályra, a 
t·,-,d, tal.í11 jó\'cnclők 111iatt az cljötteket ne1n fogon, clszalaszt
h:1 t 11i, inert 1n:í.r töhli,;;ziir rosszúl j.\.rtnn1 így, és két szék 
kiizt 111aracltarn. \r olt nálan1 Dávid, clc én nála elébb; n.karna 
i:-, 1H'1n i,;, hozz:ín1 jönni - dc Vél n fcles{,ge, és tapasztah1-
sa i11a k l'111lékczc,tc ncrn cjtcti cl vele nzon mértéket, 1nelylyel 
111t;rni ,zokott 1111\soknl. 

Vale. 

:B'er,L1nu::; u tcrc1ue 1nala nostra ,tcq uo anin10. J gaz az 
iunit Caesar n1oncl : C)uod cuiquc suac injuriac· aeq 110 1n:1jo
rc:;; viclcantur. 

Csókol eo·c1sz h1íza1n, tlc Aurel ölel is. Zseni fclcsc\.(c'n1-
1nel n1egy T�ass,\,rn.. ]�n Sz. iVIih1ílyo11 n1nr:1<lok 111(:g egy da-
rab i<leig. 

hív PiJJSzr>d. 

Leveled elérkezése előtt ICrajnik Lúszlótól <'P:Y levelet 
küldék 1nel)'Ct Szcut-Uvöro-yi külclött szú1no<lra. 

' J �-

CCl,XXV. 

• Kerlden éjfél 'Ulán vala111ivel. 

Tisztr>lt kedves brL?·ritorn !

Újhelyben nincs időcl sokat olvasni, én pedig lict�g ,·n
!!:vok a szüret olta 1nindc;g; erőhöz ne1n tudok jutni. IGs így 
. . 

C"sak két szóval. IIa vagy 8zent-l\1Iihályrn vn.g·y Olys<Ír:1 nc111 
kell venned útadat, tahín 1ncgLítod leghübh tisztcli><l('t. 

Dá.vicl neke1n írt, s tanácson1at kérte. Kc111 sziiks<�µ:
•• 

1nondanon1 1nit fclelte1n. 0 bizonyoi:;:in iLlkalinato;; e1nlier. 
A n1eo-holt o·róf Cs,\.ky Antalné cxc. hívnek i::; tapa::;ztaltn. 

0 0 

F�n őtet szentül hiszen1 olyannak. D(' ki felelhet 111,í.srcíL ki 
n1agáról teljes bizonyossú,ggal? Az idő, az alknl111atoss:íµ:
sokat teszcn n1ind n111sra, mind reánk. Ezeket nc·n1 clijcsztt.'
sedre, mert én Dávidot n1ost is annak Í:<n1eren1. aki11ek cclclig 
1ninclég. 

1\Iut<Ltán1 a Dávid levelét l\lészi\rosnak, s ez azonnal le-
111onda azon feltételérGl hogy kercs;;c ::;zolg,ilatocla t; :un int, 
ff)·aníto1n a,zért, n1ert nen1 akarna kisebb lenni 1nint D:\\'icl. 
,.., 

l�zen 111egváltozta.tott sz,indék,inak ntrí1ia 1naraszl:Í 111cg {itct 
nekünk a. feleségen1, s erre 1\1észiíros azonnal r:í. :ílla, s tahí11 
az<!rt, inert iunen izsipi kis gazclas,'.tgát is n1egtckintheti, b
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J(ollnísán lakó atyja hah1lára is calcuh\,l. J�n pirúlnék, ha őtct
tőled foghatta 1n volna cl. l\ifcglclict azonban, hogy talán le
velednek (1nclyct olva,sott) az a ezikkclye ijesztette cl, hogy
szP111ilyes embert óhajt,íl, kit(íl kocsisaid, béreseid tartsanak;
inert neki i,npon,íló test és ilycknck parancsolni tudó hang
n cn1 juta.

Szüret után 1negszólítt,Ltáma hodn,írokat, hogy jelentsék
n,í,lacl 1nagokat. Va{!:y újhelyi szúlhísodról, vagy a gróf Sztá
ray Albert újhelyi bodnárjiítól az a hír tcrjcdc cl közöttök,
hogy esztendő n1úlva vissza kellene jönniek, inert a Te szolgá
latod nc,n állandó. Ezt az istentelen hírt úgy vetten,, a,mint
azt néke111 kell vcn 11c1n, s 1negizcntcn1 nekik, hogy h a  n1a,jd
bejősz a tegnap kezdődött gyűlésre, jelentsék nálad 1nagokat,
s ísn1ét izcnek ezen levelein bcvivői által. Dc minthogy én a
'l'e ja vadat bizonyosa.n óhajton,, s 11ern kcvésbbé 1nint a 1ua
ga111ét: azt tanácslanáin, hogy a mcgfogadandó bodnárnak
:tzt tennéd eonditi<'>jli.v.í, hogy a I{azinezy István hordaját
tegyék 1nustrájokúl. En azoknál soha sc1n láttan1 szebb hordó-
kat a IIcgyalján. () vasaztatja a hor<lait; s az azért is volna
jó, 1n<'rt úgy a bodnároknak ncn1 kellene az abroncsolás örve
al:1tt pinczédbc járni gyakran. Az veszedelmes doloo-. fla

' 0 I(azinezy István Ujhclyben van, szólhatnál vele. Nem rcstcl-
lenék én neki írni, s eddig sen1 restclten1 volna : dc jobb
volna, ha 1'c szólarnil vele. Te és nem én tudhatom, tetsze
nek-e nckc'd az ő hordainak nagyobúsciga és cs1'1iossága. Do
lia faeta sunt ad ungiie1n, horátiusi kifejezéssel. 

Aug. olta 11en1 vala gencrá'is gyűlés Újhelyben, s én
ncni assignáltathatá1n diurnumain1at. I -Ii.'trom eszt. olta sc1n,nit
scn1 vette,n ki, hogy azon egész keresetemet vala1nibe tches
srn1, s azzal t 1  icsckcdhcssc1n gycr1nckci1n előtt, hog·y azt ne
kik én 1naga1nból n1erítcttc1n. Most 1negkérte111 főfisk{tlis
Dcíkus urat, hogy, ha ne1n .!1,en lehetetli!n, assignáltassa, inert
Zseninek sem küldhcték 1nind eddig valamit, neked is örö1n-
1ncl n1cgadná1n arn1 vcl tartozo,n. Csclé<lid talán 1ncgmondják
lcvclc,n bcvivőjénck, ha Te 11e1n volnál is szállásodon mikor, ' hagyod cl Ujhclyt, és n1crrc n1égy, ICassára-e, Olysóra-c �zent-l\Iiluílyra-c; s így vagy nlÍ.la1n, vagy Újhelyben, adha�toni :íltal an1i 1 tal:ín adhatok.

• 

Rövid akara lenni levelc 111, s í111<' n1egint l1osszú. Dc ki
11c felejtse cl 11rí/url 111agát? TJa.110111 a 111cgyc' ismét tii:-ztclct
tcl hnlla tegnap szcílani. ()rvendck dics<'is<'·gcdnek, örvcndrk
hog!· itt ,·al:U. Szívesen örv<'ndek, néked <·s a ,ncgy<'-nck. hog_,.

, 

itt ,·,tlál. ll�rrzd szerettetni c·s1HLíltatni 111agadat.
' l 1nhol egy epigr,i1n111a. l•'elcsége,n ké1·t hog·y ezt t·Ra k

új esztc·ndőrc kiilclje111 a mélt. Gré1f'nl-nak; s íg_Y történt bog�·
'{'(' ezt későhl1 olvasorl 111int hécsí ba,rr-í.ti,n <�S ;1 pc'Rti<'k. (irór
M:1ilátli l'.<'.·rsh<'11 ne1n vette rossznak.

. , ' 

�\ J> Al�ATI,1\N llAZ�EJ >.
Egy fia volt ottan, 1nint 111on<lják, s lyányai hárn1ak: 

Itt három férjfigycrn1ekc, 1_,·:ínyka csak egy.

Viro-inie 1nost Erós;r, · Aurél Marcellel. Emíllcl
t, ' ' 

Chári�zok; {Tranide ő1naga, � alyjok A poll. 

I Jco·,Ll,íbh a n1(1sodik distielionnak az az érde1ne van.
� 

hogy felette szerc11escscn van sziívr. S t'gyetlcllegy J,irr1/korl,;
(otinsus) szó sincs benne.

'l'al ií.11 lii<lc·µ; :t jútrk az eg_v ly,\,ny <\,, hiírcnn fiúgycr111ek
idc(1 j,í 11 : cl<' 11<•111 szokatlan ;i p<>rtraitírt•z<Íkn,íl az \'ffél(' alle
_'.!<'>riai frstt'i;.:. ,. :1lali:1 kt\t iµ·en 11agy becsií oinglus rezet hír
tani, ahol cg,· ,Ltva a 111:tg:1 kiskorú fi,ít 1ui11L Jlereulest. n

. . . 

111,ísik atya a fi(tt t'·,; lv(t 11y(tt 111i11t ,\ 11clro1ned,ít c\s J >cr:;e11st
. . . 

adta. ,\ \T C'n11s Ura11ia snbstitútiója scn1 rossz: ő Na.gysig:1
így a dulcia f'urta gyanúj,ít c•lkcriil<\. 'l'e pcclig nrni le,·(\I
s,í nta koviícsesá. 

f,iíto<l, c\dcs ba,r,íto1n, 1nit ér verselgetni. !,'elejti 1ncllettl'
az einbcr, liogy beteg, hogy pénze ninrs, t:s hog_v ol.v se�11:'1-
kat hít, ,nint a,1, újhelyi tcgna.p.

16 
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{'('1,XXVI. 

'fiszttartód enge1n 1nost is ,ígyban kapott. Ncn1 vagyok 
hrtcg. de egl'sségc� ,-rn1, s rríi111 scn1n1i nincs. 

.1\ kerülő er(u1t �zcnt-;\filuUyba11 van levelein. 'l'artY.Ín 
téíle hng_v 1na .�a<l nc,n vag_,. ott. nz offiriolátn"hoz a<lrcss,íl
tan1 a levelet. 

Bodni1rt igen jót co1111ncud�dhatok. Dc halloni hogy az 
cs:ik Józsefnapkor kell. ,\tldig az bizonyosan praesentálja 
111ag,1t. <1s ren1énylc1n, vele ,neg lcszcsz clégcllve. - J:\. ]{a
zinc·zy István hordajit tiszttartó úrnak 1nntatta1n, s referálliat 
cránta. - f.,,\tni fogja ezt. a bodn,ír i,-, s 111,ís,\t csinálhatja. 

S l\artalidl<>I 111egsz:ibnclúh\l. l la  én volnélc a Sz. J\[i
liál_v 11ra. én ugyan 1nei.r nen1 tufltan1 volna vele férni. De ki 
lrsz a successora? 

.\ z újhel_vi g_,·íílés felől :;e1n111it ne1n tudhatok! l{e,·<-s 
1·1nhcr tudja elheszéllni a1nit tított. 

�- ' ' ' ·1· .,1rt,·0 1ro1n t'zt, <'" 1g,v e .J ,,zercnc·sé-sen. Ni ne" ;'dd,ís, 
an1it nrkccl trt,'zvr ne kív,111.iak. 

:J8 X br. 

('('l,XX VII. 

.\.. ()lysón, január 1-sii napj:1n 18:d-L 

l�rl r,s 1 r,lke11, l)(o·rítrnn ! 

1•:g-y esztrn<lií is1nét elrepült. 
1l11lla fcrunt :t1111i vcnientc� co111n1oda secun1, 
'tl[ultn rercdcntcs adi1n11nt. 

:'lfagunk kor,íhan többet ragadnak cl, 1niut hoznak. 

. 
Srd necc,sc l\1it rs�e alir1uid extre1nu111, <'t ta1nqu:11n ín :1ruoru111 

b·1cc1s, et terra<' t"rugibu, tein pesti va HHlluritate. vietuiu at•1ue caducun1.
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JV!iutliogy a cla::;::;i<·11::;okba hotlotLa1n, cln1011do111 mit 
oha,jtok, n1incl néked, 1nin<l 1naga1nnak. 

Sit 1nihi, ciuod nunc est, etia1n ,ninus, ut n1ihi vi,·:1111. 
Quod supercst acvi, si quid supcressc volunt Dii. 
Sit bona librorun1 ct provisae frugis in annu1n 
Copia, ncu flnitc1n duhiaE' spe pen<lulus horae. 
Scd satis est orare .Joven1, qni <lonat, <'t aufcrt: 
Det vita,n, det opcs. ac'luu,n ,ni ani1nu1n ipse p�rabo . 

Testi erőnk fogyt(1n n(' csucliÍlkoz?:unk: 
' . 

An semper cuperes invieti rne1nhra Gl_vconis? 

1\1eg kell szűnni 111ind lenni. 1nind akarni lenni erősnek. 
Efféle gondolatokr,1 szi.ikséges tán1aszkodni - nc111 Yi

gaszta.lás ugyan, hanen1 cls1.ániÍs végett. "\TiJlog 1n<-g n1indép: 
felette1n T)an1oklcs palJo;;a' c\lr - 111indcnr<' k{,";1, v:1g_vok. 

Olvasáni bar[tts,ígo::; k<'gygycl telj<'R leveledet D1'dhúzy
hoz. - l(iti.irnck h,ít végtére az Erclélyi J,evrlek. 

P:tn11onicaquc hrcvi rursn� venturu;; i11 or:1 cs. 

{(érlek, tll<ld 111eg: n1iért Yetettr 111cg Igaz e czí1n alatt 
hozzú küldött ó< licskfunat: ,,1\ bor, :< a szerele1n ?« Gróf Tr
leki József, kinél tlldakoz1'i<lta1n. ;;e111 felel. pedig· igen v,így0n1 
tltdni okát. 

Spleen. aza,z : lépgc'íz lepi cl 111a lclkc111ct, ol,· szornorú 
vnn·vo)._ :1z c:;ztcn<lő kczdcl.�vcl 1ni11tha búj11á111

,-, J 

. 

11111s, 

a bú-ködös Y 011ug11ak .,ctét Jtj�zakáit. 

1 )eriíl.i s 1nosol:,1gj, szfve111 hariÍto111. ,·:dan1i11t [>o,npo-
1néo· a kínok és fái"dal tnak kiizii(t i,. . 

t°' • 

Va.le ct. a1na 

[ ·. !. l\li11Lhogy 11c111 Ludoni clinenc-c 111.'1r a kcrül{í, egy
;.;zeut-n1ihAl)1i t,Lksái;o1n cngcdctlcn::;égc 111i:1.t(., 11n ncn1 n1cnt 
volna cl, 1nontld n1cg c1.en r1nhcre11111ek aki a szckcrckkrl 
\"111 s 1'rJ·hclyhc foo·i·a ,·inni a kerülőt, ltol ,·.irn.kozik a szent-

' ' • • O• 

niih,ílyi igás :;zckcrc1n, hogy őtet elvigye. annyi hagázsi,\y;1l 
ainennvi ,t s?:ekérre fér; ha töl>h le11nr n1int fér, rnkjn IC' 
I-lirhol( ' zcrnénál, PiÍ,szt.vay, 1nost olysói ti,szttartón1 h,íz1íb:1 .
JVlindcnféle fa-szerek is lera.kattath:.Ltnak ottan; 11en1 sokiÍr:1 
(\\et is fog leraknttatni zent-:J\Iih:ílyr{il; a vii'<'Z.t Szrnt-iV[i-

1 e,:, 



h1ilyra 111c11t ,;z0.krrck l11íf cl\·ihctik a h.itra l<lvií 1,ao·úzsi;ít. 
Í,!{\' Jllindrn .ic',l (I:,; 1"('1Hlr$t'll i'og JlH'llllÍ: (i(' ha okoskO�lni fo�
akarnÍ az új krriilií, e'.,., ,izc·n alk:1l111ato.,;ságot clsza lasztv;,ÍJ; 
a_zt ti1g ja ki\;Ínni Yag_v v,Írni, hogy <'gy szc11t-1nilaílvi szek<·i'. 
( Tj!Jc lyhől Széphalon1ra 111C·njc11 hagázsi;í.j,íért, isrnét új ak,1-
dály adhatja 1nagút r[6: n1crf a szcnt-,nih.íl ,·i c1nbcr enO'e-

., � 

dl!tlc11s< :gc közönséges tÖl'lL'll('(, ('.:,; IH'lll ha.8zn,i[ Ott SClll a jcÍ 
,._z,í. s<•n1 a hü11t<·ft'·,:. 1101 a n1agistl',Ít11i< vngy o·ycno·e va�,-
. , � . , . . 

0 D '-• 
1r1g,\·. c·s 111111tcgy óriíl111 látszik. 111ikor tür,·éu)'tclenséo·et kö-

"' 

1 <"t11ck 1·l a taks;Í:,;ok f öldcsnrok ellen. Ezt nen1 foo·od hinni 
1 

, . ,  .. b , 

e e 111eg 1s ug·.\· 1·:111. < )rííléik n<'ked. hog-.\ ·  11c•111 k<'llett sol,a ta-
paszt,dnod. 

f'ff,XX\'111. 

. \ 111;i,- 1·iLíg;o11 el lesz tiiröl ,·e a lia.,;. i'to·1· 111o11clJ·.1 .,, \ t" ., ( :-t h • 

l ),íl. ha_jcíl P11tli'.kc·zrn1 : d(' Glykonnakjcí \ ·olna lenni. ·.,,laini 
,·sak IC',:ziink. ,\.zok az ,lr<'talogt1,;zok -;okar h!'SZt'llik hoo·\· 

1 

t,. 

11c1n vap:yun � 111al'h,ik : dc ki i ki,· ,ín.1'011 n1arh;1 [c1111i. \ ' z 

1,oldog, aki l <\!ck ('s t1•st r'.CJ.'-liif( lehl't. ,:,, ha :1 t<•st iiröni<•it ,1 
lc'·lek nc111(·:,;íti. 111el_\· 11cqkiU a leg·<' <lc,d 1 1,r·o111 ,,,,111 ,:rl< ·,,h. �

, t. , . \·:111 RZ;P tcs 1scg ,s. 
l-1:11 is kt'-r,lhPt11{1n l g,tzt<ÍI. 111iért 11f•111 \'ettl' f'<·l 11én,cl,· 

ch1raho111;tl : dl' 11c111 111ere111, h,>gy <'I 11<· aka,-zszan1 felelet<i
licn .. \z <·Íf<llérc' a kiadók soha se1n l'clcl11<·k. " zcrrni·sc'r<· 
azzal ne111 gondolok hogy 11c'•1nel_y vc•rsei1net ki 11c111 adta. 

::\Iidiin l\íszl \·a.v n:il:1111 hclépe. l)úlh,íz,·dhoz szól('• l<·-
1·rl<·1n al,lia n horítc:kt,a vala töve•, 11c111 hoo·)· ·úo·1· n,cn,·en cl. 
J 

o n. . 
1
,
ancn1 hogy a l1·v<1 1h<·z tartoz<\ <lc,lgok 01 iH· szóródjanak. 

l•,kkor L < ·h,íL pec·,:c'trt iiték r1í , R ,iltalad:í1n J3ásztvavn,tk .. \ 
Dúlhúzy frlrlet <'t n10.,;t 111cg ;-;rnr olv:1so111. l1og-,· en1 1Je

.
redt•t ok 

11,qkül nr tart(Íztassan1. 
' · 

. \h l1R1·,íto111. kP.,;('rÍÍ IH'l'(;Lt1i ;t kínok, ;t RZ('llV('(h'·R, a 
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szükség között. Az új esztendei ba:j, a sok c:sc lét!íizcté8 és 
egyéb két::;égbc ejtenek. iseninek ,·sa.k irni sc1n n1erck. 

.\. kerülő Sz. l\1Iiluí.lyban van. Itt 1nagát ro::;szúl 11en1 vi
;:clé. _\z öesém lcvonatta s huszonkét ke 1né111· 1,otot vá,ITata • n 

rá búesúzóba. Ezen 11c111 kell fclak.t<lni; 111\la, ,t veret.és kön.r-
11.1·cn áll, s az n.íl,t jó. hogy felelettel senkinek 11e111 tartozik. 
1nillt a l{ebe s J\..uróra kiadója; 111rrt l(i„faludy T(,írol_,, ellen 
is ig·y panaszkodnak igen sokan . 

J\ bodn[u-t nc1n fcleJ·tc111. Jó 111cstcrc1nbcr és io·en J.Ó n 

e1nber, azt 1no11dják. i\ <.:111 111erc1u tartózt.ttni az c1nbcretlet. 
t'·:-: így végzcn1 lcve lcn1ct. Én feksze1n 1nost is. ,T obi, ka
rom mcgr{Ludúlt e napokball, s f',íjd,d1nat érzek, :,; ncn1 írha
i ok. Ez új b,�j. 

Az istenek adjanak :\cked 1uintl azt ,unit Neked 11,ag(lrl. 
1··s, a1ni nen) kcvc::;cbb, ,;n óluLjthatok. Co1ntessc Virgiuienek 
a<l<l .íltal étr<:n11esképe11 ezt :1z ig"Jl szép uyo1ntatúsú és nagy 

lu1sznú könyvet. 

J a.nuár 4,d. 1824 .

CCLXXl.l. 

'r1sztelt kedves l)(t)'lÍ,to111 _, 

Eperje::;en kellene lenncn1, dc nen1 indúlhatok, mert 
:-emmi szerrel 110111 tudtan1 pénzt csin,Uni. ,; lict,cgcbb vagyok 
1nint hogy 1nchelnék. Bctcgs<.'•ge 1n 11c1n ijeszt: az az t'·r kínoz, 
1nelynck crszényc111bcn kellenék lenni : d<· ijl':-zt pé11zetlcn
ségcn1, sőt elclühít, lra egyéb bajaim 1nellctt az jut csz<'mhc. 
hogy lyányornat hagyo1n 1ni11cle11 p<'-llz nélkül il_v .-;ok ideig. 
l -Iidd cl, é<lcs ha,r,íton1. 7,;1;;11,,,I pirúlok, s nagyon pirúlok: 
n1ert látott-e cu1bcr ily péld,í,1.l,111 bán;í,,;t, 111int. ainilycn az 
P11yé1n l?rá,1ltul és Zseni cr�inl :, De 1nicl ő11 nc1n te::;ze1n an1it 
kellene, azt re1néllen1 'röled l1ogy érzed hog-y ,izért ncin te
vém, mert lehetetlen volt. Mihelyt lehet, n1incljárt t<'szcm . 
:tddig kérlek, s nagyon kérlek, ne kárhoztas,-. 
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Guz111 ic;::; theol. uoctor é::; prof. Pannonhalmán a benc
dictinusokn.il, ncke1n írt utoh,ó levelében felőled forró szív
vel szól. I{iír11,í1n a levél §-:í.t, dc n1ust ncn1 lcle1n. ICözleni 
fogo111 veled ,l ( '::;erei levelét is, inert ::;zép, noha Tégedet kö
zelebbről nc111 illet. l�eteo·sé&.·en1bcn szorúltsáo·o1n érzé::,ébcn 

b ._, ) b '

egyéb h,ljai 1n" guncljai111 között, az ily levelc::k vídítják fel 
lclke1nct, é8 ;t (lolgozgatás; de a kurta napokban ez scn1 1ne
liet ahogy ,tk:1 r11;Í1H. SalJ u::,t azonbn.n halad. 'l�cg1utp lcíráin 
;3z,in1oclra és a gróf ;\ urél szá1nára az Előlieszédet, hogy íté
letedet ért.sen1, utasít.í::,odat vcgye1n, és oztán úgy v,íltoztat
hassa,k rajta hogy egy::,égbcn legyek 1naga1nn1al : dc tegnap 
olta is1n{>t sok,tt törlék rajta, pcllig levelen1 ina in<lúl, s ltol
nap kczctlbe11 le::,z. >tincs r.l. idő1n. 

"\V erfcr últal t:11 ne111 <:8ak örörnet várok, hane1n pénzt 
is  . .Nagyon k0rlck teh,í.t, paran<.:::,olj a n1 í Dúlházynkra, hogy 
\V crferrel végezzen az Er<lélyi IJevelck eránt, enge1n tu<ló
sítson n1ikorra v,í.rjúk l(ass,Í.r,t ,t betűket, hogy a rnunkát lc
hozathass,1111 \ V crfcr (dta I Bccshől. ltlj szerencsésen, tisztelt 
kedves lHtr1íto1n: ,1júnlj ő �agy::,ágánuk ,t 1nélt. Grófnénak 
1negbec.:10űlhctetle11 kegyei 111ei be, jelentstl kézcsóko111at a Zseni 
principál isn(:j,í.nak, ::; 1nondj fiaitln,tk tőlen1 n1iu<lcn szépet. 
Zsenit ,í.ldo111 1ni11t atyja, n1int bariitj,t. Á\.z isten itdja neki és 
testvéreinek azt az örön1et an1it tölen1 vont el. 

.Január 22-d. 1824. 

CCLXXX. 

l(a�sa, január 27-d. 1824. 

/ 

f;d,,s ha·rálo111 ! 

Eperjesre kell 111enncn1 sietve. \ cn1 szű1111ck, :;őt ;;za
p�rodnak napr<íl napr,t baj,1i1n; az idők és helyhcztctése1 11 
k _o\·etkezésci lt:\ én, hideg \·érrel kt•ll ,tzokat crvőznön1. �eu1
latoin, 111iné� jussunk legyen a holdogs?t.gra, é:/';11égi�, boldog
napokat 1,..; <·ltii.1k : C'i k<•ll ]1;Ít ,-z:\nui 1nagunknt. a vég-:,;lí
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nyugo<lalon1ig, 1nég hátra, levő életünk napjait nyughatatlan
::,ágokban és bajokh�tn eltölteni. Én legalább cgésl:lége::; va
gyok, te még ezen legfőbb vigasztalásban is fogyatkozást 
:;zenvcdsz: ne tetézd azt szi.ik::,éotelcn O'Ondokkal fn1é eo·y 

0 .:, 
• 

' t,. 

hálás levél lyányo111tól, - a 1nagadéról ne gondoskodj -
ni11c :,e pénzre, se ruhára szüksége. Lehetetlen szelídebb te
re1ntést látni. Oly kevésbe kerül, és 1nindennel n1cgclégszik. 
_\.zon szép és jeles könyvből, 1nelylycl lyányo,nn,tk kedveske
tlél, leíratta1n vele cgynchány sort, n1clyet ide rekesztel<, 
kérvén tége<l n1in<l a 1naga1n, rnind feleségern nevében, hogy 
a szerint tekintsd b11r{1tságunkat. Legkisebh érdcn1 sincs 
lyányodhoz viseltető von:;zódásunkban, oly természetes az: 
v,1lan1int ő, anyja és Te jók vagytok. - Nincs 1nost itlő111

többet írni, különben ejtenék egy pár szót az új I -Iébéről és 
_\_uróráról. 

:Wlondj le n1ejképe1n igazítás�Lról, mert ,tz sok időbe és 
költségbe is kerülne. Talán jó lenne, és bizonyosan szívesen 
is látná feleségc1n, ha néki ajállanád az Erdélyi I,cvcleket; 
l ia fiai111nak ajállod, szép és dics<Í ö�ztönűl fogna ugy:tn az

ajálh\s nekiek ::;zolgálni, de egyszers1nind liiúkká, is tchct11é 
őket - ,Lntc ten1pus in ora ho1ninum venircnt, és 111cgtörtén
hetnék, hogy a,z irígyek é;; rosszakarók nevclése111 1nódját 
vizsgálnák, és végtére 1nég belé avatkoznának i:s. Qui bene 
latuit, beue vixit. Sanyarú i<lőkct élünk - rettegni kell 
1nindcntöl. A prín1ás cngcdele,nkérést sürget, 111intha vétke
sek lennénk; az ,í,J nokság, erőszak és rcttcgtetés kezet fogá
nak. Döbrentcitől vevék a 1nina,pába,n levelet. ICért, ajálla,-
11 á1n Czirákynak, Eszterházyn,tk, 1\1alonyaynak; Pesten akar 
l)rov. Vicc Cornmi::,sáriusnak. kineveztetni. 1fcgtevé111 a-
111cnnyirc kitelt tőlc1n. Ugyan volt kit közbenjárónak v:'.t,
lasztani ! ! '. 

lstcn hozzád é:; veled, kcd ve,; L,tr.i.to111, és sor.stc:sLvére1n. 
l)mbre sogni folic deliri son le 11oslrc cu r('

E qua.ndo il vcrgognoso CtTOrt·,

, \ sconrir sí co,ni nci,L a llora si 111uo1·r
• 

Si mori dunqnc 1111:1 volt:1.

Vnle, cor<"t1lun1 '. 

• 

• 

•
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\. lc,ruaO'yobb O'yönyörűséO'ael fogJ·'uk olvasni Sallusto<l • O O o 00 

Előljáróbeszédjét. Dúlházy rosszúl van, de azért sürgeti 
,v erf'ert, és írt nekecl a n1ina p. 

Oly annyira. elfogott a köhög·és, és az innen nyomban 
utólért fcjnyilalás (az erőltetéstől) hogy alig látok; holnap 
,í.gyban kell n1aradno1n, félő, nehogy tovább egy napnál, 
Eperjesre scn1 1nchctck (}rófo1n 6 Nagys(tgával . - 1'egu,tp 
1íltalaclta1n ,,. crf'cr úrnak az el11yírt levelet, cl fogja azt Igaz 
úrhoz kiildcni, egy hozzája írt levél n1cllett. ,vcrfer Ílrr,:d 
e követkc;,;cnuőt gondoltuk : 1néltcíztatna a 'fele (·r írni 
[gaz úrnak egy l1a,tl1atós levelet, siirgctné s kérné gyakraH 
..,ehadét, küldcn<', ha1narább a <"icerót. Ez a gondolat előt
tünk jónak tetszik .. .\.lkura ill'lll lépten1 n1ég eddig véle -
1nagyaráztan1 a levelet előtte : dc <> azt mondá : hogy 1nég 

' 

ideje, 1níg a Tek. l1r a,z ií levelére felelni n1éltóztatik, és 
1najd ha a 1nanuseriptun1 1ncgérkezik. 

.\. perio<lic.;us ír[tsról 111<:g semmit sc111 felelheti,ink egye
bet, esak hogy oly po1npás forn1ában lchctctle11 azt T(assá.n 
elkcz<leni idő nélki.il é� egy11ehií.11y ezer �'orint 11élkül, 1ncly-
11ek készen kellene ,íllani a typographu,:; fiól<jában. M:tj<l 
gondolkozzunk, és is1nét eleibe terjesztjük 111ind a Tek. Ur-. 
nak, mind Gróf ő Ngá11ak, n1ert e nélkül sern1ni sem lesz a 
dologból. 

Zseni kisatiszonynyal közlé1n a közlenuő soi·okat; 
egt:io,-égc>s. tisztelve ('Sókolja kedves szüléji kezeit. 

iraradok alázatoe tisztelettel 
' a Tekintetes Ur 

alázatos tisztelő szolgája 
Dúlhcizy Mihríly. 

' cp, 

\ 
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CCLXXXI. 

Széphalo1n, január 28-d. 1824.

'/
01·sztelt kedve:; barríto111, 

'J)olgaidba avatkoznom tilt Liszteletcm - a,z egl'sz
ország ismeri fejedet, s ki hihetné hogy 'f'<· 110111 látod, n1i 
használ és 1ni ;Í,rt neked '! -· tilt há.ladatosságo1n, tilt szerény
sége111 : de hűségc1n szólani parn.H<;sol. S n.hol ez forog fcnu, 
ott én téged olyfor11uín is n1er11élek bií11t.,111i, 111int a neme:< 
bátorsá.u·ú Süllv a mau·a kir,U)•-ba.riitJ.á.t, 1nidő11 eltépé a Ga-o ·' t"> • • . 

brielá.nak készít0tt házassiígi kötést; inert Iicnry ne1n vala 
ne111esb lcll<ű niint 'l'e. De 111időn :;zólok, arra kérlek, kény
szerítlek, hogy légy u1·n ti.izednek, cis azt uc öntsd ki azo11, 
.tki t,tlá.11 111egbií.11tott. Saju,íl11,í111 azt, JJ1ert úgy gonclolon1, 
i'1o·v láto111 hoa), a,z neked hív cu1bered. - Dolinszl,:yd. 

;:-,, ., ' 0. 

Gra,tul.í.lta111 volt neki perccptorátusiil1oz, s nagy ké1nél
léssel kértc1n, hogy bizodal1nadat nyerje meg, vagy inkábh 
tarts,t fenn. J\. tegua,pi postáva,l vettcn1 lcvcl/.t, holott az én 
levelem hozzá egy hónap előtt n1c11t. 1'a hí.n llirholczcrnénél 
adatta be, rnert nem postán jött, <l<' a postával érkezett leve
lei1nn1el hozt.l.k ki . 

Beszélli hogy ICartaJi magát az instruc.;tióhoz tartani 
11e111 akarta; dc ��zt is beszélli, hogy ez ;tz instruetio okozza 
,tzt a tisztker.<;eléi;eket. IIogy ,iz 12 árkus, ,:; 1tbl,.1 csa.k belé 
tanulni is sokba kerül. It�küszik hogy G neked örök híved, 
hoo·y sen11nit ;11111yirn rnint bizod�lmatlat 1neg'11yerni nen1 
óh;jt, de olyfor111á.n is szól, 1ninth,t azt megnyerni s bírni le
hetetlen volna; és 1niutha t11<l11,1, hogy neki 11en1 hiszel. -
A levél rnegvan 11álan1, de 1nost ncn1 Jeleni. l(ét héti szünte
len fekvése1n után vasárna.p január 25-cl. él'i tegua.p i7-d. fcl
köl ten1, kimentem istállóin1at, 1nalaczain1a t megtckin teni, s 
oly gyengülést érzék, milyet ncrn gondoltatn. Belöktc1n tehát 
a levelet asztalo1nba, s ott megvan, s elő1nutílthatom h,1 p,1-
ri'l.nesolod, de most restellem keresni. 

•
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'rudo111 ,'11, hoo-y a tisztek 11c111 ,;zcretik az instru<:tiókat 
t:,. 

<':- a fcl,·ig_v,íz,í ura:;,Ígot. ;'[cvcttc111 1ni<lő1 1 11ch,í 11y hét előtt 
<•o·y uazda11· "T<ÍI' tiszti·r n,íln1n volt, s ,1 1na�a rcn,lC's cg·yc-

l""' 0 t"I r""' • '-,1 ._, 

nc,-;:;1'·gc .:;zcri11t nckc111 ezt 1110111 1.í : ()li nz <;n gróf"o1nn(d j-: 
,zol,r,í,111i · 1111•o·cJt\.,.,_zik vele ha 1n11>iro:-011 van J0 C>l a dolou:. 

� ' 0 0 ...., 

\t'·ha t" ljün liozz:í11k i:--. bej.írja a 111Pz{ít, hogy n1ilye11 a vetés, 
cl<· ,-cnllnit 111cg 11cn1 tekint; s ,ni azt tcszszük ,unit ,tka.ru11k. 
- l)c ha in,-tru<·Lio 11in(',:;, n1i ll'sz ügy az úrb61? a ti8ztek-
111·k 11gya11 arra sc1n1ni gondja : ,lz ií go 11djok ők 1nagok. -
l)c ha t"íkt't a 1 :! :írku:,, rettenti, 1nely talún a .  l(artnli 1ncg
_jcg·yzé·c ,·olt, és nc111 a l)oli.1,;zky<:, ki 'l'ége<l bizo11yosan hí
,·1•11 , ..zerct, s c'·rzi kcgyclincidet: 11c1n lehetne-e azt sin1plifi-
1·:ílni, hogy lt ,írkns lic·l_yctt kettő Jcg_ven, vagy csak egy. 
1 li.-zcn -:'II1ízc,-, it;íro1n para11esolatj.ít (',;ak két szóból a.dta : 
11c ölj, 11c lopj, nP par,Íz11álkodjál. 

�ajniílon 1, 1\<le:'I barátoni, ,-zer(·ncs(;tlen,,,égedet, hogy 
t·zt·k ,1z l' 1nlJ('rck nck(·d :1n11yi liajt e,.;i 11,ílnak: é,.; egyedül 
azért íron1 ezt a történetet. B;tr oly tisztrket t:ilálhass, akik 
llly tüzesek legyenek 111inl 1(:trtali. <l<· ncn1 oly inmo<lc,-;tusok 

• 

111int ö ,·olt. l�n azt :1z c•111brrt a sl)k jö 1niatt sen1 tudtarn 
volna türni. 

l)J"id neked tal.ín jó ,·olt volna elaka.dásába.n, 1nely
<>tCL kínzotta akkor. 1'egnap előtt vctten1 levelét Zboróról, 
azon Öl'\'C't1dvc cn,lített hírrel hogy ij diri.(Jr,11s tisztlrn·t,í ott, s 
hetven falu fii(J"o· tüle. [(li11o·custci 11 úr ncnl llronioveálta 
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volna oly ha,nar, ha nc1n lelte volna igaznak a.mit felőle 
111ondotta1n. Jgcn activns cn1ber, ig·en ldv eniber, igC'u becsü
letet szc'1·ető en1ber. IIogy acti vus, niu tatja a sógoroni itéletc, 
ki :--zal[u·dra c:-;nk Ú�".)' 111,•nt, lia a Cs;íkya,k őtct neki általen
gedik - l1og_v l1ív, a grúf" Cs.ik_r ..1�11talné ncke1n 111on<lott 
,zava - a h<"C':-iílet szc1·ctete nac„yobb i;; 1nint kellene. 1\ilint-:--. 
hog-y n_vo111or1'1s.íghan volt akkor, szívesen ()hajtotta1n rád és 
,írá n('.zv<' hogy <'lf'otradcl : 111osL h:t ő n1cnnc• is. nc•n, tan.íc·s-• • r--, 

lan.ín1: sohr� sc1n felejtcn,; 1ni volt Zbor<Ín. 
()zt,i 11 ne1110 sinc 11:t('\'Ís. Dú ,·iclb,u1 is van l(artali:;n1u,-, 

111•111 oly proter, iá.val: hi:;zcn l(artali kálvi11ist�í,11ak j,-; heil
l1·tt volna, oly g<J1·0111l,a. L)Avicl ncn1 épe11 goron1ba, dc x<,kat 
tart n1aga fcliíl, s n1ög azt. j,., b:íntáRnak v<',.;zj a 1ni nem h;Ínbí,-. 
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Nektek 1utgyokn,tk, édes bar�í.to1n, az ,t <;s,tpás j11 tott, hogy 
az ily sr>1ninik rajtatok nyargalnak, akár lLkarjií.tok, a .kúr ne1n. 
- Bár ;1z istenek vele1l há.ron1 hc<·Hííletei; cm hert tn láltatná
nak, 111int a1nilyct 're Dt'tlh,ízyuan Lnl:U,tl. 

r eino sine uacvis - ezt én fele1,égcn1rc al k,dnntztato1n. 
J�1111ek ,tz i1n.l.dúso1nat 1'•rde1nlö asszonynak ,t;;. a szerencsét-

. ' 
lenséo· 1· ntott ho/)"y 111 indt!II esztc1Hlől1en inas n1cg inas ese-

t> . ' 0 

l<�d<'t :;zerct11n t:trt,ini : nek(:111 az a ,.;zcrencsétlenség, 
hogy é11, hacsak nen1 perduellis gazc1nbc1· vala.ki, t-oha 
se1n 13zerctek új:1t fogadni. I -Iiábn n1011<lo 111, hogy az i'1j-

' . 1 ' • 
ba.n ,;zintúgy le,-z hiba é:,, gyengeség 111illt a rcg1 >Cn, _es _1gy
,tzért új:tt, n1ert 1ncg(u1tuk :t r0git, bolo111ls:tg. Azt az 1spant

,'
,tkit 111,í.r co·yszer 111iattit cre:;ztcttc1n cl, n1ot-t 1naga fogadtata, 

0 

vclen1 vi::;sza; 1nég nc1n tölt cl januáriu:;, " 1nú.r 1neg11nt�; 
én pc1lig ki1no111lta1n hogy n1aga1nat ki ncn1 11cvettcten1 a v1-
l.;uo··tl " elereszteni nc1n f'oo·o1n, vaJ,uni![ hüségtclcnségben 

<�bt>' ' .. � ..._,, 
. 

11c1n lelc111. �e1n r,í..1 1 <;zélzok, kinek bán(1.sát e1nuerc 1 tldcl ncin 
isn1ere1n : közöns<;gcsen �z1',lok, " i't· le:s<;ge111ről :; 1na.ga1�1ról.
J'.�n clkcrgctcn1 a 1nalitios11:; tolvajt, Int felc·st'.·ge1111ncl 1n1atta 

, . . . 
öszve kellene is l1(dioroclno1n, 1ncrl az <·11 pr1nc1p1L11no111 a;;., 
hoo·y ;t 11 ,í.zn,U n<·n1 az t'ir az úr, nc1n ,tz ,tsszony az asszony, 
lia:ent :L hr íz jru)tl ,tz úr; dc ha ,t 11yo1nta,tó ló l,elc'. hara.p a 
k,d,iszba, azéri a lovat cl ncn1 kerf;cLen1. ( 'sak l1 1v legyen 
cseléden1, és ne épen ,tlkalrnatla11 . én a régi 111agyar szokás 
:Szerint örökös kenyeret a.dok neki. 111ert be:;zcrzi ő azt nckcni. 
• ..\. Datriarr-hiílis l'nócl joub volt, 1ni11t ('Z a 1nc1;;t:ini czifrit.

'

Bddio- vabt írv,t levclen1, 111időn 1na., január 0U-d., Szil
vásról vesz�1n gyönyörü leveledet. Édes baráton1, higyj nc
ke1n, clfakadtain sírvit s felolvasta1n a.zt fcleségeninck s Tha
lienak. Tuclon1 én, hogy a 'l'c szép ::;zívednck kl'cl\'CS jót tenni 
Zseni,·el. tudo111 hog_v érzed 1ncly kegyességet teszel neke1n 
,··,; Zs<·ninek; dc 'fc ne érzenécl-e, 1nely kín vol11n az 11eked. 
lia 'l't· vol11:tl a;;. én ,lllapoton1ba.u, (;:, Virginienek ann.vi idő 
vita se1n1nit nt"1n küldhett<q volna' Barátou1 1 ,L szegénység
bC'n az efféle a legkeservesebh. S 1niért kell nckc1n ezt, é:::<
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.•ok eo·véb ilyen. 1na,<Ya111 előtt és a vihíg· előtt enge1net 1ncg-
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, alacsonyitó, "zc>11vedése1net rtzért :azenvetlne,n, inert a sogo--
roniuak, n1iut az idvczítőnck a :sza,n,\rra, ilzükségc van az
<'nyirnrc? �lost v(1ro1n. :a talán a holnapi nap veszem, az
. \.�zalay úr levelét. AzzaJ (drnoclán1 n1ég éjjel is. Ezek a vad
C'tnbcrek azt hiszik, bogy én csak vcrselgcté re, kir,ílgatásra
vcszteo·etc1n idű,nct, s uc1n tudják, hogy ,Lz ví_gasztalás<tv 

,:zenvcdési1nuek; nem tudják, ,ncl y plán umairn vagy nak 11e-
kcn1, csak kczclhetné111. Erdélyi Levelein1 11eke1n bizonyosan
adnak hasznot. Valan1i abból bejő, 1ni11d ezen plánun1on1ba
tc,-zc,n ; ne111 i1leális portéka t·z : n1ár n1utatta ez idén is a
tloloo- hoo·y n1enni foo· de kevés darabban. Bár csak veled

v' v v' 

::zólhatnék, hogy elődbe adhatnlÍ1n azokat, hogy legalább Te
l,iscl, ha rn gondatlan atya vagyok-e. 1\'1inden bajomhól ki
kaphaton1 n1agan1at, t:sak kczdhesse1n.

Azért kérlek, édes bar}1to1n, ·oúlh.i,zyt szólítsd meg, 
sürgesse "\"\T erfert. IIa "\"\T crfer halasztja, Bécsbe nyon1-
tattatok mindent, cle jobhan szeret11é111 ICassán, u1crt úgy l�tt
l,atn,1111 a nyomtatást, s igazítliatnék rajta. Ilogy Erd. Lc
vclci1nct ő Nn.o·)'o,ío·áoak ajá 11ljn.1n, az ueketn oly kedves, 

O. v 

hogy azt rcméllni sem n1ertc1n. Abban n1egncvezhete1u g·yer-
1uekeidct, s az elég. 'fartalélcod, hogy őket nem kell az i rígy-
1,égnek ki tenni, bölcs. 

Ezeket egy beteg e1nher írja, virr,�<lta előtt , és 
fekve. ..\Iihclyt felvirrad, felesége,n viszi Ujhelybe, 111ert 
a posta 111a intlúl. - ,,\_z az ér vala bajom, mely bár cr
:--zé 11,·e1nbe folyna'. Ocrekail,tn tisztúlok egy hét olta, s an11[d ' . 

<·rő,;b le"zck azut,ttL 1\Iondd ezt, kérlek, lyányon1nak, s add 
' ,iltnl n<'ki atyai .íld�tson1at. Ede,; b,tráto1n, n.z a gyermek a te 

, hrizadnak í'ogja köszönni ,nindcn cultúráját. En az asszonyi 
n<'n1be 11 nern tudom.í.nyt, lutnem csak azt a szép tinctú1·cít kc
re:::e,u, ,unit a falun neveltekbeu nem szenvedhetek. Ila Zseni 
valaha anya lc,-z, áltahtdja h,tzadban vett cultúr,íját tulajdon 
gyern1ekeinek, " képzeld, 1nely jótételt tevéi a haz,inak, n1i
rl,ín rno·e1n boldoo-ítál. Xinr:-, "z<Í 1nelv köszöncternrt f<•s,;c·. 

,-,, l""'r • 
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'f'iszt,,lt l:eclve.� hr11·rítn111. 
Görrc·,,,v :-;,i111uel, ki diétai cancellistája l"Olt a kc ,ronaí5r 

Í-1<Ínyai11ak. 1nos1 pedig Schönbornnak fiská.lisa NI1111k1i <·,•on. 
C'[őtt<'lll n1ag:a,.::r,lal:í J,<'111vait, hogy soha !-,('Jl) t,iiröl dolg·?:r,,í ,-ai11. 
kövcttárs,í.n p<·clig csudálkozott, hog_,· tnindég töröl. l•:11 111cg
.�zólalék, hogy én is épen ,tzt tt'szcn1, s <lolgozási111111:11 igvn 
ritk,ín vagyok 1negclég·eclve, dc - illik. 11e111 illik. 111<'g,·al
lanon1 - a,nit ozt,in okn t törlött·ein, azt nagyon szoktan, 
szeretni. - Ilyen az ,unit ití küldiik. Egy holnap olta ritka 
nap a,,,, amcl _yen a lr:í.tu Lsó két l1arn1,1tl rész1'·t 11cn1 dolgoz,í 111
r'rjra, s már 1110,.:t nagy0n sz<'retcn1. l >róh,it teszek 11,ilacl é:::

o·róf Auréltuil, l1ogy 111int. n.,·<'rheti 111eg javall,í,sollat <;,- az
�-jú ,rrófét, ha tudnillik <'Z llHÍr is111cri i:->all11stol. J\1<'.:ILózta;:;s,íl
1,;111ck a kedves g_yernH'kcclnck levcle,nct, é:::, a1uit itt küldiik. 
iílta ladui. J\1ellé f,eszcnl a Schliitcr íordíí,i sát 1S� a 'l'li_\"\"CJn<:t. 
hoo·y ,tz il]ú grof' C'ZC'kct (;S H latin Sall11"t<)( Ös,;z('ha,-onlít-

0 
'] ,, ,. • 'lt 1 a,,,, _ I)1, i'tff\· liiszc111 hocr,· 'I l)'YOllt o .,:l!!)°"•'lra a 11H' . 1 ::;::;.... t,J ' ,::,., ' �- '-' 

(-iróftH\ és ('01ntesse Virgini<' i" örö111111<'l f<)/.!'jlÍk 11l,·a:--11i: 
,ncrt Thyvon Sallustol híven, tud<Í,;an, nagy gonddal l;,_ igc11 
,-zépen tordítotla; 1:,: ha őt<'t n latin i::h1ll11,;ttal Ö�,;ze 11<·111 l,a
sonlítjuk, fi Thyvou Sallus�ja ig·en kedv<',: ol�·,u;a� IC'h,cr_. ,f\z
;iinit é11 praef'atió111b,1,n 1no11<lok, <·sak <'ZL teszi, bugy r<:g1 1rot 
,nor/(•1·nisrí/11i nC'ni szabad. s �nll11slot. a saját arczút, közön-
c\Q'es arczú vá tc1111 i ne 111.

� B,ir Sal 1 usto1n 111cgjele11 hctnc valah;t '. . \.z 
\'elekk<'l kC',·élykeclve teszc111 a,nit p,tranesobíl. 

1'cg11a1J felkö1 ten1 ,í.gya1nbóJ. \f en1 képzelheted tn�ly 
beteg, vagy inkább, n1ely erőLelen v,igyok. - ,s,:�. a :ok_ a�
rnatlanság, 8 ez a sok gond! - :::,ógoro111 reveh1t111Jat l1q11Hla-



tiój,it 111ég ncn1 hítta1n. Reszketek. hogy rút tlolgokat leszek 
kénytelen l'elfctlezni. i\íég no\'C1nbcrbe11 is kértem feleség·ét 
lc\'elen1bc11, ne ké11vszcrítscn, inert oztá.n ncn1 én leszek a • 

l'étke . Dc 111it lehet ott rc1nényle11i ,  ahol eddig oly égreki-
:iltó rúts,ígok követrcttek cl, és ahol az é11 nyon1orgáson, Iá-
t,í„a ötet jobb észre nem hajtotta? - l�n úgy sztí.11dékozon1, 
hoo·,· a llcgá tiún1at Aszalay úrnak fel küldö1n, Jc elébb hoo·)' 

.:,. ,.,, n 

az a pcrhe béíratik, közlön1 a. ,;Ógoron11naL S ha n1ég erre 
,-cnr hajlik, akkor n1cgteszc1u a.n 1ivcl ma.ga1nnak s gyern1c
kci1nnek tartozon1. 

Itt küldö111 a Dolinszky levelét is, de azon bizodalom-
111al, hogy, ha talán vétett is né1nely sorában, némely kifeje-
zésében, hííségét fogod tekinteni, s ezért vétkét elengeded. 

\'t·111 régiben egy tyroli,-i fia,tal crnber jöve fel hozzám. 
(""<'gr<' 11uízolt ,;zent k<-pcket :írúl, ,,. egy c1ubcrem 1negYe,·t· 
tőle cg,·et, s 111 idiín fizetni kel lett. eo-vn1!tt<ba kaJ)ta k. n1ír,· a . o. t", 

h<',·,idlottat fclhívatií1n. t11da.kozta111 tőle is1neri-r 'l'vrolnak 
azon helyeit, ahol ('·n járt:1111. "(' sz(',krn fakadt : al1, urain'. 
durt ist kvin<· (; <'l'f'('htigkcit 111chr � - � eu1 értctte111. A Gc
r1·<'hti�keil alatt vzt értC'ttc: kc>i1H· I;rcilicit. ;:; r;: alatt isn1ét 
aT,·rol vlííhhi c·l)11,;titútió J' át. - Tiu<,·),an kérclén1 hiszen ti 11e111 . . 0, ' ' 

c· .•ak 11c1n ,;zít,itok NapolC'unhoz, s[ít Ausztriának hívei volta-
tok. - )�lhrszéll� ho!!r a1ni11t az cllcns<�o· <'l vala verre azt ' '• :-, ' 

11101Hlák nekik. hogy őket fcg·v,·crrel fog;la ltá k vis,;za. " í��, 
,·rlek azt tehetik 1tn1i tC'tszik. 

• 
l�n g-,·c11!!,'C ,·a,,.rok; cle ,í,,.ylia 11 ;:;okat tlol"·ozorn ha csak �. �, n. v. -o -� -, 

azért is. hog-.,· clvrr,ie1n gondjaimat. l�lővrvén1 teh:ít 15 kötet
l':111d('('t,íi111:1t, "111i11thoo·,· nhhn11 n1i11den co-),ÜY<\ ,,olt í1·,·a " v. n ' 

így kPr<',;ni ,·.d:unit ,;ok idűhe kcríílt, é,; 1ninthogy sok lia-

LRVELEZÉSOK. 

,;2ontala.n:;ág volt be 11 11c, újra írá1n, {iltalvi\'éu, az újba a1nit 
n1egtarthaték. Némely görögből vett <larabjai1nat félre teYé111
o·róf A.urélnak, dc n1ost ne1n lelcn1. I -Ia keze1nbe akncl. ,íltal-.:, 

küldöm. Ami itt n1egy, bibliothckáriu D. úré. 

1::Jj ;:;2crc11c„é,;e11, ti,-ztelt kedves har,\to111. }'eles<:g-c111
tisztel mind 'fégecl, n,ind ő �agys�tg;ít a m<\lt. (:; r<Ífnét, s a 
Z:-icni kis principálisnéját. Ajánljuk magunkat gr,íti(ttokl,a. 
barátságo<lba. 

Febr. 9-d. 1824. 

örök híved 
!(11zi11czy J,'Pr1·1H·z. 

Cfl,XXXIII. 

'1' k • lf I e ·inteles 1·. 

I(assn, 1nart.i11� :l-d. 1824. 

A 24-<l. febr. újra typu::; alcÍ, ké,;zÍtctt Előbcszédct csak 
tegnctp délutún kaptan,, a kisa. i-zo11.v Zseni kczC'ibéíl: lehe
tetlen tehát ;\zt. typusban 3-ia i\{a,rtii kik(ílclencn1 -- ezt 1nég 
,Lrcvisorhoz kcllrtt vi11n<·111,pc<lig ,tz czclíítt kiilllöttön Sl'lll ,·olt 

111ég az inip1·i111r1/ur ,;zaha<ls,\gbélycge; ugyanazért ncn1 ki.ild

ltettc1n azt vi::;,;za a, n[d,un J-a l\l;Lrtii reggel 111ep:fordúlt <:s (;11-

o·cniet méo· áo-va 1nhau talc'dt is1)(u1 Úr (tltnl; a,ki kiilö1nl>cn
O O ó, 

sietett; bé scn1 is várliat,ta ,·olna fclöltózésc111ct, a ('Cnsorhoz
szala<lá::;01uat s levélíriL::;0111at. .b'clöltözvén a.zonbau. azonnal 
kezeinhez vettcin, ott.hon tal,\,lván a ccnsort, az i111pri1 11atur 
1nár �,llott ,Lzon. - e, vel Grúf'o111 ő :Ndga udvarába n1cnvén, 
s nyi'.tj tatik c2c n i'0 a.b h leír,í,::; kczeu1 be. l)élu tú ll azonnal 
,,� erfcrhcz mcnék, 1nit mondana. : azut.i,n egész estig örökké 
a, revisort hajltászta,n; végre cstvéli 7 órakor a k. convictu�
bitn talt,t\.in fel, al-:i tcírsas(tglian le,·én ott, e inai n:1pi reggeli 

•



!1 órára rendC'lt 1nagához: ahová ina �I Órakor eln_1envén. 
egész 11 Ór:íip: tartott 1níp; az in1pri1n,íturt r,í brlycgeztethct
t<'111, rncrtazt 1\jra 1n<•golv:tsgatta. \/r111 n1ntatott neheztelést. 
liog_v 1n,isod:.:1.or kellett neki n1rgcngcdni, é. az imprimáturt 
ahíírni. 'l'cgnap a bolondok napj;t ,·olt, kcv{-s rmber dolgo
zott, aki 11<'111 bolond is - nevrz<'t<'scn \\r rrfer - azt 1non<l,i, 
hogy hétfi"ín, k<'ddcn. i-;zcred:ín <·n1h<'rcit 11c1n láthatjn 111unkú
han lc 111 1i, :.: l,ogr l<·sz hnj;1. 111Íf!; visf.zaszPlídülnck isn1ét a 
rnunk,íra. :--,;o d<' az cgé,-z 11é1nct birodalo111ban 1ni11dcniitt el
a11nvira korhelyek a hc•tiísze<lő és 11yt>111tató leo·ények - n1éo· 

. . • .::, . t:' 

1n;1ga \:ída:-ka_,· úr i,: l\ttakr<',1 111i11t typ. provisor ide jöve 
ti,rsa,11golni. cg,r HZ<;,·al \\f,,rfer l'.1rnak C7.<.'k a 1neQ"-

• 
. ' . JeJ!".l'ZCSC'I : 

1-o. a <lafo :1-aP ]Vl::i.rtii, 1-5 nap előtt hozzá 110111 foo-hat.
• 0 

:!-o. ,-urok. s_vllabák S7.<·rinL felinérvén a 11,nnkrít, petiten
ki,·iíl (n1el.,· :-;<·i,ade pctitjc üntö,·t;nyt) cg·y<"hhől 11<·1n fér eg:, 
árkn:,rn: a 1i<Íl,ik 11011parPillehől. 

3-o. íg_, i,; IIH·di.ín 11., 0111tató p.Lpirosnak kellene lenni:
dv tz l(a,;sa I id<;ké11 11e111 l<'vÚ11 ily lnu11ar tcre111tl1ető, kö
zön�ég·t•,- ,irkusra tiin1öttrn sc1 11 r<-r ki. é,; ha kiférne i,- ya,Ja
hog_,·, irt(',ztati', kietlen ,íhr,lzatba11 jrl1'n11c tn<'g; azt ja,·asolja 
t,·h;ít: l11)g")' l<'nne az 11ag·_yo11 ,.(;kony, 1·('li 11 va.gy 111ifélének 
11<·1 ('ZCtií pnpiroson, - h,t töhhc ktrííl Íd a, ty1,us, <le ,l posta 
n1i,í :;okkal k<·,·escbhe k<"rííl, 111ert: :-:okkal könnychh a 11yon1-
tat<Ípapiros11.íl. J(:(:rdé111 l1<it hogy rn<'nnyibc kerüluc 100 !tr-
ku,-? l�'l.en petithiíl a 111u11ka ,Í.r;1 . 24 frtba 
a néµ·y koncz f,lin papiro;,; p<'dip: . . 10 frtba 

ez 34 frt. 
Igaz. l'Z nagyon sok, 111ondú111 neki. de (í a'l.t felelé: 

liog) petithiíl :{ 11 ,tpi 11111nk,ija ez a szcdönek -4. 5. n,Lpfl két
,zeri c:orre('turának k<'ll, az 5-dik na[l a nvonitat,í;;nak a 6-. . ' 

dik i-;z,irít,ís11ak. fgy ,-;,;ól,1 tovább : ha, g·ar1nondból dzedődne, 
tiihh le1'.1�e e�·.v ív'.1é�, ug·yan >tnnyiba jönne, hogy csak apa
piros 1111a ('R1k drag,ihba: ezt pedig javasolja, n1ert ío-y a.nnál 
. '11 k' 

!:" 
11szta > Jan '<' zűl, rs kevesebbet is 11yon1 a postán. 

4-o. l )r1íh,ílta a ki1nérést petitből, fél ívre nen1 eléo- :
· ' 1 ' 1 1 ., ' 1 

° . 
P10 >.i t11, · , ar ,n-ra a.7.nz 1 :l c·olun1nárn petithől, így sen1

• 
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inegy. 13-ra igen. Ezt tan,íesolja tehát, hogy egész könyv
formában adassék ez, t. i. az első colu1nna leo·vcn eo·y vak 'l:')J i::,.,  ,

vagy rninek nevezik, titulussal, 1nely ne sok sorokból álljon, 
hanen1 1nintegy külső titulusa az egy ívnyi könyvnek, p. o. 
vala.hogy ilyfor1ná.n : 

Foglalatja 

SAL L lT S T 

fordítása 
El ő b e  s z  é cl  j é  n e  k. 

A második eolu1nna üresen n1aradna, a harn1aclik co
lun1ná n kezdődne az Elő beszéd, titulusán kezdve, s folyna 
ez egész a 15-ik lap végéig, a 16-ik lap isn1ét pusztán ,na
radna, ha lef'érne a 15-ken. - r�zeket terjeszti hát ő a rrek 

' 

l r eleibe; én pedig minden igyekezeten,et arrn fordíto1n, 
hogy komn1áról kon11nára obscrvál ván a rrek. lTr ír;1sa 1nódjfi t, 
ezen jelentés gyan,í.nt szolgáló első ív n1:n<len hiba nélkül 
1nn radjon. Á�n1i enge1nct illet, én l<ésui egy perezig se1n fo
gok a Tek. lTr szolgálatára. - nen1 fogom a dolgot halasztani. 

Az új leírásban a 6-<lik lapon egy :,;zót kihagyott a 'l'ek. 
úr ezen 1násodszori leírásból, t. i. : Neque vero Snllnstiurn, 
politissi1num a.uctore1n, Cieeronia.ni rcjieiunt, sed anxiu111

illutl atque insititium dicend1: genus, setl 1nulta supcrstitiosa 
vcrba. - NB. ez �t szó rlice1idi va,n kiha.gyva a, n1ásodik 
leírásból. Ezt én vctten1 észre, közlötte1n ozt,í.11 ;t rcvision,í
list Grófoin ő Ng[tval is. Nagyon fogunk vigy:izni nehogy 
hibák esúszszanak bé a. 1nunl<ába. 

N cm 1ner ő hát addig a szedéshez hozz,í, foo-ni, í o·v szól 
('") Ü, 

a typographus, n1íg a Tek. Úr kezeírását nc111_ láthatjuk, 1neg-
állapodik-e a 34 fton, nem-é? ő 24 ftnfil (alább) petitből 11e111
akarja tenni a dolgot, a papiros pe<lig 10 ft lenne. Milielyest, 
n1entől elébb, ezen 1neghatalrnazást tenni 1néltóztatik a 1'ek. 
Úr, én erősen sürgeten1, hogy azonnal kezdődjön a szedés, s a 
correetúr(tt én oztán fogom vinni - lcétszer. Mélt<Íztassék . 
hát a. Tek. Ur enge1n 1nentől elébb tudósítani . 

Ez éjjel irtóztató i<lő volt, úgy hogy ina ncn1 cs:1k han1-
vazó szeredára keltünk, <le havazóra is, olyanra peclig, n1cl:,· 
1nég v[1rosunkban is 1naj<l 1ncgl:íbolh:1tn.tlann:í tette :1 1nenrst. 

Dcssowff)· és Kazinczy. Ill. 17 
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Jnncn telek, hogy az újhelyi piarist�ík otthon találtak n1�L
radni, jónak vélcn1 h,í t ez<'n siető le ,·cle1net prof. I(ézy és 
Nádaskay urak által küldeni. 

Az első Előlj,-íróbcszéd is hadd n1aradjon nálan1 a Te k' 
Úr rendcléséig. 

Ahízatos tisztelettel maradok: 
a Tekintetes U l '

alázatos szolgája 
Dú.lházy M1'hály. 

Ezt írám 3-ia Martii délután. Prof. ICézy úr holnap in-
dúl, nagyon kérem, hová ha1na.rább kiildje át a T. Urnnk. 

,. 
Ede s kedves ba1·átorn ! 

Vctte1n minden írásaidat, s nagy gyönyörrel olvasga
ton1 - nem fognak elveszni. Sallustodra írottElőbeszédedet 
legalább is háron1szor áltolvastam a legnagyobb figycle1n1nel, 
- de én ezen rc1nck 1nunkát és Sallustoclat is rec'nseálni
a karon1, dc kiizlcni fogo1n elébb veled recensión1at. Zseni
cgésséges. E napokban indúlok Sz. Mihályra. Sok activitas,
sok h(íség van Dolinszkyban, sed deest juclicii n1aturitas, et
decrit ctiam míg meg nem házasodik. Eleget unszolon1, de
még ne1n jött kedve - ő is azok közztíl való, akik magokat
okos cntbcreknck tartják, mert a harmadik eonscquentiáját
látjúk valaminek, dc n1ár a, negyediket ne1u l�Ltják - ő is
majd n1egérik. Ila te tudnád, baráto111, mennyi kárt tettek
1uár ne keni ezen tnagokat okosoknak tartó cn1bcrek ! Tu<lo1n
én azt, hogy nincs tökéletes c,nbcr, de a csak n1égis igaz,
hogy nem sza,bad a 111,íséban engedetlenség által kárt tenni.
, 

En Kantalit ncrn n,zért küldtcrn cl, inert hiú és pattogó volt
- n1ert ezt energiája alkal1nasint liclyrc hozta : - hanem
azért, inert ravasz és szc1nfc11yvcsztő e1nber volt, és holott
észre vehette hogy kcrcszttílláto1n, 1négis teljességgel csak
je16t se1n akarta annak adni, hogy javúlni kiván. Egy írást
.akarta,n vele aláíratni , rnclyct 1nindcn crnbcrséges eiuber
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aláírt volna, <le ő 11co1 akarta, hogy intra clo1niniu1n (n1crt 
ha ext1·a do11iiniurn ak(( rta volna, igazsrí ga 1 eft volnrt) közte111, 
principálisa közt, és köztr, tiszttartón1 közt, n szolgabíró le
gyen 1ni11<lég a bíró, és ezt Szabolesha,n akarta; elboesátá1n 
h(tt a bolondot. A DcssC\vffy f;'.ln1iliát, rncly a birtokra nézYe 
legelső Szabolcsban, gyülöl'ik a szaholc;siak, kiv,ilt a n1agis
trátus; dc ez a n1�1gistr,1tui; 111,ír régen npncl Patres Conscri
ptos fog lenni, ruikor a, l)cssc,vffy fan1ilia ,nég rnindég ,·ir,i
gozni fog Szabolcs 1negyében. N cn1 a hypoehondria, szól belő
lem, kedves baráto111, l1anc1n ezer <.látun1okkal bebizonyítand
ható igazság. Liberi cssc volun1us, et nescirnus csse jnsti. 
Azt hányjuk p. o. szcrnérc az udvarnak, hogy ncrn tart diétát 
1nindcn 3-dik esztendőben, amint ,t törvény tartja, rni pedig· 
úgy ragaszkodunk a hi vataJok hoz, 1nelyeknek viseléséhez 
nen1 tudunk, hogy mindent elkövetünk, hogy a törvény ki
,·,í.nsága 1ncgszcgődjö11, és hog,v rcstaurátió ne tartassék 
1ninde11 �-dik esztendőben. Lehetetlen becsi'tlnön1 hazámfiai
nak nagyobb részét a kin1011clhatatlan n.l:1valóságok és követ
kezetlenség·ek n1iatt. 

Vale. 

l(:iss,in, harnvas �zcrdán, félig álmosall, 1824. 

hív P11Jszed.

CCl,XXXIV. 

Széphalom, n1art. 4, d. 182¼.

'J'isztelt úaráto1n, 

Ezen órában érkezik haza Eperjesről ispánom. Bodná
runk, IColbAsán lakó Deák György, teljességgel nern akar 
rnenni, holott elébb rnegígérte hogy rncgyen. l\Icghagytan1 
tehát az ispánnak, hogy Sóváron fogadjon szá,nodra egyet. 
Volt Sóváron, de szerencsétlen időben; inert farsang farka 
évén, 1nindcn e1nber a korcs,nákon volt. Igy tehát Ep crj csen 

17"
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igyekezett ,..;zerezni egyet, és kapott. Buri ncv(í bodn{tr, ,Lz
orosz tc1uplon1 téí szo111szédj,íhan éjsz,ik felé, n1egígértc, hog)·
szólani f'og veled, s nteg·ycn Sz. l\iihályra, vag·y tal.ín fiját
küldi: dc elébb tudni aka1ja, hogy h(tny új hordót akarsz
ezen pénzért éR conventióért vele (·,;in,Utatni. Ö azt akarja
hogy hat,írozta,:sék rneg· a csi nálandó hordó]-: száma, s ami
azontúl lesz csi11,ílni való, egyezés szerint fizettessék neki.
Ezt sietek hcjelcntcni, dc perecptor Dolinszl{y úrnak is 1neo·-
' 

n 

1ro1n ezen postán (az holnap indúl, 1nint ez a levél), J1oo·y
tudja, nti ben van a dolog. N en1 értem ezeket a,z embereke�·.

'

1ninde11 p,inaszkodik hog·y nen1 élhet, és még·is ily jól dot{tlt
hiv�italt elfogadni vagy ne1n akarnak, vag·y 1ni clő11 m{tr el
fogadt,1k is , azért nen1 ,ncnnck , inert a hegyek közül
nen1 akaxnak a sík földre költözni. Ezzel n1cn ti 1n:1géÍ t Deák
György is l(ol b,ísán. Véghetetlenül sajn:1ln1í1n, ha vfda1nel y
alkalnuitlan!-1,ígot ,;zenvedne gazdasiíg·od, vala111int ,nnr azt i::
nagyon ::;aj11álo1n, hog·y annyi bajaid s kcdvetlenségcic1 ezen
jclentése111 ,íltal szaporodnak, s vígasztallta.tatlan volnék, ha
oka volnc;k 111in<l ezeknek. J)1agarn maga1nat 11cn1 ,·ádolhaton1.

A te igen ua,gy tisztelőd thcol. <loctor és prof. benc
clictinuH ,Uclozópap nnzinic.y Isid1;r I)annonhalrn{tn, azt kérdi
téíleni, ha valc' > lehet-e hogy Zcn1plénbc is általh,ttott az
olaAz tarbonarisn1us, inert az ő tájékokon Győr körül az a
l1ír :;;zúrnyalgat. lvlegírtarn neki világ·osan, hogy az gonoszúl
t<'rjeszlgctctt n1<'xe. Nincx 111i11,\lunk xenki, aki t>gyebet a
karjon rnint a t<irvt'.ny, noh:t 110111 tagadjuk hogy xzeretnénk
ha a, cliétai clahorátun1ok tan,ícskozá„ alá vétctnének, s ki
rály {,,, haza :1zt ,-zahn;Í, 1neg, a111it a közjó kíván. Rendes,
111ondú1n, liogy aki :\'apolcont n,1gynak nézé, mintha rtzt le
hetne tagadni, ,�zon gy:tnt'.ha ,·étctik, ltog·y az ő jobbágya
a�at'.\ v?ln;.\ .lenni, s azt oha.itotta, hogy hazítnk fi·anczia pro
V>nc1:1va val.1011. A vagy 11en1 n1úsolgatott-e 1naga a, mi uralko
d:ísunk i:; holn1it, an1it ;1 francziák hozának be? _ Ainadé
val rúti'.

'.
I hán,ínak a :szalaiak, " sze111c\re veték, hogy con

a1nore vitte a con11nissiíriusi 1néltósügot.
llétfön cgé::;z nap felvalék a kertben, dc 1uásnap a rút

idíí i,;1nét ;\gyban tartóztata. ]Yfcgúntam n fekvést, dc ké rnél
le rn n1aga1nat. Szük„ég \"at, r;\111. '6g0ro1n clölné gyern1ckci-

• 
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111ct, ha ncrn :Sl11ék. Oly dolg()kat tőle nern várl;un. Én ncn1

szeretnék olyannak találtat11i, 1ni11t a111ilyennck rrvrl{11,iója
1nutatta. Aszalay úrnak n1ost kiilclék fel hol111it :unit ez /Jo1·
Z(l,rlríssal olvasa. Barito1n, egyikiínk vagy rn,ísikunk, ő vagy
én, halva 1naraclunk a. pcnnaduC'llumhan. I•:J fogsz csu<htlkozni
hof!:y ily en1bcr ne1n pirúl bC'c, ííletes cn,berck közzé lépni. )Iég
ni 11c,: ideje hogy cln10 11dja111, s nem rogo,n soha, l1a az észnek
enged. Dc a, to1npa cmherek �zintoly 111aka('::;ok 1nint az csze
�ek, s talán 1nég ink�tbb. Na,gyon kérlek, e levelemet égesd
cl mindjárt, hogy l1a n1e�clő2tetik ,íltahi a gyaléÍzat, ,;cnki
ne tudja. 

i\lidön az 1spáno1n n1ent, c>ly ::;ok clolgo1n volt, hogy
sc1n1nit nen1 írh;tték. Ne vedd ,izt nckern balúl, hancn1 a kiir
nyülállásoknak. Rövid vagyok 1no;,t is, 111ert Jtszalay úrnak

, 

kell készítenc1n az allcgá tiót ,L holnapi postára. 1·:lj oly hul-
<logúl amint Te, amint az a lelkes asszonys{tg, an1int azok a
szeretett gycr1nekek, érde1nli tek.

('('LXXXV. 

'J 'isztelt kellves ba1·rlto11i,

1\1ost ve::;zcnt a Z:;cni levelét é::: a Dúlh,i,zyét, reggeli
hat órakor. A posta Velcjte é,; Szinnyc felé ina indú\. l�n�c·dd
hogy a kettőn<'k últalad fclelhcs::;ek, 111crt ut<íl;,ó lcvclc1nct
scrn egyik, sc1n ;1 111.\sik 11cn1 értette.

Zseni ne1n olvassa gonddal leve)ci1uet, Y,Lgy az örö111
zavarja 111cg. ](ét dolgot 11e111 1:rtc: 1) l,ogy a \Tajd;i-lfun_vatl
képóvel 1nit csináljon, �) hogy n1elyik az ,t le\'éL arnclyeL
neki valakinek által kell adni.

J\z elsőre ,1 fC'lelet ez : adja ,íltal azt a princip,Uis11éjú
nak, Con1tesse Virginienek kcdvc,.;ke<lésképen. ,Tó az hogy a
kép ak,ír l(axs(u1, ak(1r Szent-1\lih;'tlytt fiiggj,·,n, hol 1nincl két
helyen sokak fogják, ha /"aJon függ, J,íthatni.

.,.\ 1n(t:sik kéré;,en1 az volt, hogy levele111t't 1nélt. �zeren-
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ceyné asszonynak adja �íltal. A levél bizonyosan a pakétban
volt, az itthon nen1 1nara,dt, félő hogy Zseni hullatta el.
Zseni tehát írja n1cg nckcn1, ha azt á Ital adta-e. Egyéberánt

' ' . cn ezt az asszonysagot azon Jevclc1nbcn arra, kérém, hogy a
sógoron1at és ógoras::;zonyo1nnt hajtsa nz amicára. }'\,fost nagy
okok van hog·y azt n1agok keressék : én pedig az an,ic,í,t
1nost is, n1int eddig, n1inc1 kércn1, n1ind offcr11lon1.

, Dúll1:ízy úrn:tk is kell kiildcnen1 tudósítást, é„ n1agya-
razatot. }�ngcdd ho,�y azt ezen levelein hátulsó szélére ír
hassan1.

Zseni két tusch tajzolatot kiilcle neke1n. Látod, édes
baráton1, hogy rn Uo1nte::;sc Virgin ienek 1nit köszön hetek.
Ezen szeretetre 1nélt6 gycr1nek nélkül Zseni a.zt soha 11c111
tudta volna, s 1no,;t n1,í.r csak folytatni kell a szerencsés kez
cletct, ha patvariájáról haza hozon1. Il,\,t lelke hogy ernclked
hctctt a 1nélt. Grófné " a Con1tesse látásáuan, hullásában.
Egész élte szercncscíjét Zseni a Te házadnak fogja köszön
hctni. 

' 

Elj szerencsésen. Ji'og,id<l cl az én atyai köszöncteiinct.
�z idén, úgy hisze1n, vége lc,;z nyomorús�ígomnak. Örökös
tt:;ztelcttcl maradok.

22-d. 1nart. 1824.
Gyülés nc,n volt Újhelyben. Lónyai betco· Dcrco·nyőn.

:\1 , h . ' l . 0 0 

• aga oz c1ta ta a v1ccispúnt, 9 szolgabírót, 3 esküdtet,.
Ez nlilldcn újságunk.

· \Jtissiino jussui regio per Il1r1n. Dn. Com1nissariu1n
l{cgiu,n iu redditis n1ihi gratiosi::; suis Literis intimato sub<li
tali cuni reverentia ob:sccuturus, fidc ct Dco et Sum1no terrae
}'" ··11· rincipt le )lta tcstor, n1c 18-a ,tt1g. a prox. pract. scrius
<1uani p,ir erat, in palatiu1n Congrcgationum intrasse, ct cum
per dcnsissin1an1 cono·rco·.ttoru1,1 C"tci·van1 • I i·t l o o • '" ,.l so 1 un, ocum
perva.dcndi �nihi iinpossibilc fuerit, i11 extrc1na palatii parte,
duas inter fencstras <:onstiti s„e; und e nec au<liri quidquan1
pr,tctcr eonfusuin clan1ore1n, ne<· vi<leri prnetcr tcrgn aliorun1
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potuiL, ut brevi postca ex p,tlatio exire dchuerin1, atquc clu1n
ibi 1norarcr, tc1npus 01nnc fa1niliari scr1nonc n1ibi ahsu1ntu1n
:sit. Confcrentiis unica, tant11n1 vicc intcrfui, ncquc hic in cu
biculo Confercntiae habitac, ::;cd ob a1nicos a longiore tein
porc n1ihi non visos, in vicino. I -Ioe est 0111nc i<l, quo<l in pu
r itatc conscientiac adfir111arc sustinco.

Széphalom d. 23-tia martii 1824.
1•'1'anc. Kazi1iczy.

CCLXXXVI. 

,,. ,, 

J�'des J�rlese11i !

Kas�a, aprili� 6-d. 1824.

Ncn1 14, hane1n 6 sorban fclelten1 volna L .. nak, ha
sc1n1nit se szólotta,n legyen a gyűlésen - de, így, nen1 tud
ván, nem küldik-e egyenest Bécsbe a feleletet, néken1, :,;zó
szóllónak, úgy kellc felelncin, hogy ak,ír kiildik, akár ne1n,
senki se veszedehneztcssék. 1\.Iegki'tltli nekctl Dúlh:izy felclc-
tcmet · bölcscséO"cdrc és bar,íts.íuotlra l,ízv,ín, kivel kelle,;sék

' b 
V 

azt közlened, kivel nc111. Ilih('tíi, <1<' nen1 lJizon.vos, hogy
L .. 11a,k küldték 1ncg onnan f'clííl a kértl1"seket, és r,'.t bízt,ík,
kit és h(Lnyat kértlezzc 11 ki. J\. ('zél talií11 az, hogy 1ni11d ő,
1nind 1n·.1s né1nelyek co1npro1nitt.íltas�anak, vagy pedig épen
az ellenkező - hogy t. i. nagy l,ír1na történj<;k, ,: a. hív::;ég
álorczásai 1nondhass,ik : í111c 111c11nyi c111bl'rt ké-r1l<'zti.ink 1ncg,
1né0" se sülhetett ki sc1n1ni is. .\ z is 1ncglchct, hogy cg_v -két
,íld�zatol<kal akarják ué111clyck szC;rl:lll:sétle11 követkczé,-ű
ta,nácsadásaikat takargatni. A k,í rn1 i, vagy liaz11gs1íg, vag,v
io·azsa' O' v·1o·y semmi si.ilJ'ön ki a1111yi kúlön-küléin vallái-téte-

o - O' ' t> '- ' · 

lekből: könnyű le1:,z r:t fogni s azt n1011clani ,,,, sült ki, - 11

fübb bi,,;gatók, ez„k. '' Ezeket hát nc1n lesz sza had az orsz,ig
gyűlésére küldeni, v,tgy nern lesz nekik szabat! a vármegye
gyűlóséhc 1ncnn i . Az elijesztett nc1nzct ecldig i,- gyávásko-
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dott, s czur,íu 111ég· ink,íbb fog - n1ajd hát eltüri a,zt is, v,t
Ja,nint Czindery haza-utasítiís,ít elszenvedte. fiisze,n ez csak 
egyes szen1élyt illet! .\.z irígység·, a rossza.karat segíten<li a 
g:y,ivas,ígot, az előre ncn1 lát.is IIH:�. inkább foo·1·a keseríteni �- ....., ·� V, 

,t haza üg·yénck vrdjcit; így a 1neg·szalctd,í.sok közt észreve-
hctC'tlen(il ll'r,ízh,ttatl:t11 iga ,tl.í, jövcnd ., haza, c'·s a. honnyi 
szaballs,ig-, 1nc•Jy csak ott :íllhat fel, hol az t'"'.}'llek sércltnét '-. • <:> 

is n1i11dcg·yik szívére vc,;zi. Dc err,íl elc\g. Jtu 1nindcn <·sctrc 
, 

kész vagyok . (fg·y i,; \'l'gc vagyon ott 1ninde11 ,;zabacls.íg·nak, 
hol a ,;t;ítu,- \'<:gz<:S<'Ít ennek vn,gy an1,tn11ak n1erik tulajdoní
tani; az C'Sak olyan a.lkal111asint, 111i11t ha v,daJcit kérdőre vcn- • 
nének, inert t•sőt vagy ro;;sz csztend{ít v::ig_y h:Uiorút jöve11-
dőlt, s cltahílta. 

Elfelcjt<:1n 11 1i11ap <.:111líteni, hogy hosszú i11str11ctión1,tt 
( ,tini tisztséu.·cn köteJcsséo·e lett voln:t) nHÍ r réo ·en 1néo · I(ar-

� ::, e, ,  0 

tali ,tlatt rövidbe fogtn,11, az,tz: kivon(isok 111ellett kurta son1-
111,ízatokra :<zorítá111 ; Úi!·y ltoo ·y adandó al k,tl 1natossá o·ok ban 

.._ � o. e 

núndj,írt tutl ni lt'lics cn: hol é,:; 11lit l<ell keresni a, nagy 
instructóban? és 111ag,ít, a .sz<'rint, 111ihcz tarta11i; íg·y tehát 
,tz i nstructio ltosszus,ig·n v,í .dja is cldül, és ne111 nyon1. Be 
szép tlolog az : szolgálni, fizetést venni, é„ 111égis azt akarni 
t'Sin,Ílni IIIÍlldég a lll;Í,;é/),tu, clll1it Ő, fontos okokuá[ fogva, 
nc1n akar tétetni; azut,in pedig· 1ninde11 hibáinkat és 1ninden 
kárukat, 1nclyckct a1111ak teszünk kitől fizettetünk, az instru
ctió ltosszas1í.g·ára tolni! IIa pedig nern lenne köruyülállásos 

. . , , . az 1nstruét10, cs 1nu1de11 esetre, annyi tapasztalások után, 
clőrclátó;;,íg·gal készít\·c: akkor azt n1ontla11ál< 1ninden elkö
vetett hiba és következő kár után : 1nit tehetünk róla, n1iért 
11en1 volt erről se1n1ni ,tz instructióban ! 

Ly,ínyod cgé,;séges. J\. barAtsáo-os e,,.yezés <lolo ·ában írni 
„ 0 0 0 fog neked �zercncsyné. 0 arról é1Jen úo ·y o·ondolkoclik 1nint ::, 0 ' <:n: ha Te sógorod 1néltatl,tnság·ait el ne1n felejted, ő peclio-

liíjda.l111aid kitöréseir{íl n1eg fog c1nlékezni, úgy soha se1nn� 
:-en1 J�sz a bar,ítságos egyezésből. 

ln1é egy ki,- \'Crsezct 1Ior<ícz ut,tn. Ekkép n1úlaton1 n1a
gan1 1nikor rá érek, így aczélozont a ,;ok n1éltatlan bajoktól 
ni::troinlott, de le ucn1 vert, lelke,net ! 

Valc, corculu1n ! 

J 

• 

LEVELEZÉS(>!(. 265 

Gróf Telekinek könnyű :::zökésű verseire, 111elyekhen a 
viz<'f dícséri, hasonló versezetbcn igyekezén1 felelni; én a hort

clícsére111. - iYiost Cicerót ol vason1 dc Republica. 1'1aju:- 1\ n
gelo fürkészte ki a vatiC'áni bibliothekában. }lány egészen ép 
n1un ka 11en1 ér fel ezen cson ká val ! 

Elolvasta nekem fiam A11relius ltozzácl írt levelét; hít
v1n ,tbba11 szerénységét, semmi jegyzést nc111 tevék. Engedj 
meg neki; minden olykor-olykor szerencsés felfogásai é;; te
kintetei mellett, ne1n lehet 1nég most tőle azt ;,1,z eltneérettsé
get kívánni, melyet reinéllhcti.ink. 

Jövő hétfőn kezeli vVerfer szed ni ::,allusto<l Elő be
szédjét. 

Valc, iteru,nquc Va.ll· 

Ú,JBöZTENDEI ()IIAJTÁS01I, 
HORÁt:Z l'TÁ N. 

EPIS'I'OLÁI 1-sö KÖNYVÉN'EI( XVIII-ik LEVELÉBŐL

A VJC:CE Fl::LÉ 

A. Olysón, január 1-�ö napján 18�4.

_\zt kell olvasnod, bölc$ektől azt t,udakoznod, 
I(öunyede<len kol'idat mint kell áltsíklani tűnve 
lf o "'l' ne szünet nélkül bi zo-as$Oll s tépjen a vá/:{y,is. t,. 0 

1\ nyo,norult! s félés vagy a kisded tárgyi rc:rnén_,·ség. 
,\ tudomán,· közöl-e vil'tust vagy az indulat inkább': 
Vaj n1i lob�szt gondot? hogy lészs„ tcnn szívi banitocl ·� 

:N ,·uo-tat.-e ol) ·  tisztán a dísz s a drága ja,vacskák, 
. b 

)fint ,t kerengő ösvény, ,nely, rejtve csalóka ho1111ílyba

Élt.cdet, árnyékban, gond nélkül szökteti bátran? 
Én valahányszor ugrorn frissítő Ondva vizembc, 
�lP-1_,. dértől remegő Olysómat gya.kran elönti, 
Erzed-e n1it kérek csendes szíve1umel az égtől? 
l.égyen a 1ni1u 1nost van, kevesebb is, kényre n111ga1nnak 
Élhessek csak hogy rníg tart és tct.szik az égnek. 
l(ölcsönzöim jók legyenek, biszcn értik a kornak 
Ök bajait., tudják hogy nem fényüzte pa.zérlá„ 
És nem vétkeim oly terhessen tettek adóssá. 
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Légyen egésséges párom, jó gyermekim épek, 
II0nnon1 háhísabb dolgos Széphalrnim iránta. 
E;r. ,·-két jó könyvet s eleséget egy évre valót is 
!(érnék még Zeüsztöl, ki a ke llöt adja, ragadja, 
l�s tilthatja, nehogy niásoktól függjön ebéden1, 
� ór;íim kétes habzással folyjanak. I s t e  n ! 
J\dj napot, adj kenyeret, lelek én majd lelki nyugaltnat. 

KIS JÁNOS SlJP. pag. 261. 262. 

Tanuld szüntelenül a régi s mostani 
Bölcsektöl éltedet boldogúl nyújtani, 
Nehogy telhetetlen reménység s félele,n 
Zaklasson, vagy egyéb hiú gerjedele1n. 
Tanuld mi a virtus? hol van oskolája? 
Veliink születik-e '> vagy az ész inunkája ·1 
l\ii kevesebbíti szíved agg oda ln1át? 
l\fi teszi híveddé? mi adja nyugalinát '! 
A„ bájoló kincs-e s a dicsöség fénye, 
Vagy a bölcs c5endesség elrejtett ösvénye'! 

J�n ahányszor lcitoan vizét Digenczjának, 
J\lely földét itatja fagyos :ri1.andelának, 
Mit gondolsz, barátom, mely érzékenységbe' 
Szendergek? mely kérést küldök fel az égbe '? 
• .\zt hogy csenddel bírjam csekély értéke,nct,
S u1agamnak élhessem, amíg tart, él temet; 
Legyen könyven1, legyen egy-egy esztendörc 
Gondtól nicntö kenyér eltéve előre. 
Elég Jupitertől oly dolgokat kérnünk -
�lelyekhez uem lehet nála nélkül férnüuk 
Vig,v,ízzon éltcrnrc s el táplálására; 
Gondo rn lesz n1agan1nak szívern nyúgaln1,ira. 

J„RVEL EZ'ESÖ i.

ÉDES GERGELY. pag. :l23. 

l\'1indenben törvényt tarts, és tudakoz<l okosabbtól. 
J\<Iint lehet életidőcl' ('Sendessen tölteni n1indég. 
A n1indenkor iires kívánság, a remegő gond 
S a ne1n igen hasznos clolgok várása ne nyornja 
S hányja sctétes eszec.l: virtust termésr.et ajánl-e 
Vagy tuc.lornány készít, s a gondot rnik kevesítik, 
És mi szerez kedves csendességet: n yereség-c 
Vagy tisztség, vagy is oly ösvény, mely rejtve visz élni? 
Amikor engernet a Dígencz, Mandéla folyója, 
Tiszta hideg vízzel borzaszt s tíj ít, rniket érzek? 
Mit gondolsz s rnit vélsz, hogy kérek, Lolli,n, az égtöl? 
Hogy legyen an1im va.n, s kevesebb is, csakhogy azon kort 
J\felyet adand, ha adand, töltsem kedveanre m,tgamnak; 
l(önyveni elég legyen és esztendönként jövedelrnen1, 
Hogy ne habozzak, idöt kétségeskcdve rernénylvén ; 
A.djon egésséget s eledelt Jupiter mikor adhat
)�s vehet. Rzt kéreni; szer·zek 1nag:,n1 én helyes el rnét.

--- ---- -

(A .  111elléklet. ") 

2�7 

Dubitaban, initio, nun1 propositae Quaestioncs ad n1c 
tlirectae forcnt? quum honore �uac J\1Iattis SS111ae Can1crarii 
insignitus non sin1, et vercbar, ne a.rrogantiae argu,1r. offi
ciosum scriptu,n iid n1c <lircctuni existi111a11do, in quo titulus, 
qui n1ihi nun co1npctit, rnihi tribuit11r; ::;cd po t<1ua111 n1can1 
erga, Sua.111 n1Itten1 Srmain ct leges Patria e i nseparabilc111 
fiden1 consuluisscn1; crcdcba1n, innoccnti, et prú nie honori
fico errore Dni Co1nn1issarii Regii a, tlcn1anda.ta per uan1 
nila.tten1 fassionc quo ocyus pracstanu,in1c in1pediri non debcrc. 

Ad l-u1H punct11n1. :\"on solct, 11cc solcbat unquan1 
apud prin1ariu111 J)11u1n V. cc,n1itc111 confcrcntia eclehr,1ri .  
nen10 eo invitatur, qui vult, venit, qui vult, abc,-t. l�x hun1a
nitfite, :,;alutandi V. Con1iti,- gL"atia, ja111 istc, jani alius ingre
ditur, et ad lubit111n vcl diutiu::; 1norat11r vcl disccdit. Kullac 
ibi delibcrationcs aut eonsultationcs. V cnicntes, pracsentcs 

") Gr. Dcs�ewffy József J'eleleLt a kir. rionuuis,,íriu, Ló11,1,1y G,1-
bor kérdéseire 1825. (l(ar.in<·r.y F. jegyzete.) 
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a hcu ntcs ::e i nvi('Ctn sa I u ta II t, in tcr herba e Nicotianac fu1nigati-
011cs eollo(jt1in srruntllr. St,ituta n<'<' fiu11t, nrc ficri 1ios,;un1. 
('un1 ,;ulita Ilu11garorll111 libertate, vclut ín qualicunquc co11-
Huxu,ja111 111111:;, jan1 alter loqu1tur, nunc dc priratis, nunc dc 
puhli(' i.- nc�otiis, jan1 ad un11n1, jan1 ad plnrcs aut pauciorcs, 
istc narrat, illc ratiocinatur, ct <1uivi1" vel loquitur, vel tacct. 
,·cl auscultat. atqur prout libet, jan1 :lC<lct, jan1 stat. I,oc:i ca
pa<·itas ta111 cxigua, ut, non p11te1n, quod 12-ani pnrtcn1 uni
,·crsoru111 'tat1,11111 ('oltus Zcn1ple11iensi.::; c:apcret. Portac 
cubic11loru1n 11u11qu,�1n o('clusae Sllnt. Ncn10 arcctur, ncn10 
,·oc:atur. - A<l sal111a11d11111 V. Cnn1ite111 coniparens, rcf'cr
tun1 hon1inibus cubicull!nl rcpcri, quod ja1n tunc variis 111ixt<· 
locp1cnti11n1 vorihus rcso11aliat. Non 1nen1ini, ,L quocunquc 
cle1nun1 illcgalen1 nnt i1Hlrecntc111 :-ern1onen1 habit11n1 fníssc. 

!\.d 2-(111111. (.'11111 f'att•ntc111 dc positiv;1 seicntiit loqui 
o portca t, <'t coru 111, lpto v itl cin u::;, p ra escrti1u post e ffl u x o. 7.
1nc11,;es, longc tutior i-ccordati(I ;;it, qua111 corun1, 11uac lo
qucha11111r, aut quac au1livin1us, ratcri clcbco: 11uodpostc1ua.rn
(licct hrc\'Í::; ct cxili torpore :;íni) nonnisi cu111 <liuturna ct nn1-

xi1ua tliff'if ' ultalc i11 1nagno :-:c::;sionali c:uhili, <1uod ja111 tu1n
hon1ini bu.::; rcf'crtis.::;in1un1 fitcra (, ad 1ncns,un, u bi scdcs lo
c:atac cssc .::;olcnt, pro obtinen<lo ,.iliquo loco titndcn1 pcnc
trasscn1, solita1n scdcn1 pritesidi,ilcn1, ligneorun1 brachioruin
.::;ubstaculis f'1ilcit,l1tl, nvn ridcri1n. ln cjus loco orlli11ariu1n
parvun1 .::;cclilc conspici potcrat, <Jttod an ,tlic1uis occupa.vcrit,
ncc ne r profccto non rccordor, scd vidi, non advcnicntc in
:-:es;;ionalc cubilc Dno Co1n111issario Iicgio, Statu::- Univcrso,;
ah ürü. Dno V. Con1itc, tat1HJUan1 in absentiit Supr. Co111itis
aul cjus ,\.dn1i11istratori::;, lcgali coru111 pracsidc, per accla-
111ationc1n praesidiu1n geri voluís:;e ad cxaudicndun1 altissi-
1nu1n l

"
)aritionalc n1andatu1n, dc c·ujus :,,pecifico contcnt<• antc 

f;teta1n publica111 qjus i11 Congr0gationc pcrlcctionc1n Status 
11otitian1 nce<lun1 lialichant, ncc habere poterant, id ta1ncn 
<'o· non latebat : quod Orcl. Dnus V. ( )on1c::; ad n1andat111n 
1 >ni ('01n111issarii l{egii, rclatc ,td cade1n duo ohjec:ta :-:upcr 
•1uih11:-: <lcliheratio yj le,,·un1 nurc ad Diacta1n aut •1uo;11l

V' ... ) ' 

111ilitaria <JUO<Jlle ,-ub:;itlia in easilJU1" certis, ad (.'oneursun1
ctia111 l)alatinalcu1 pertinere potest, an Le pu blíca,1n adhuc in

26!) 

Congrcgationc.: ,dtissin1arun1 I=> a.ritionaliu111 pcrlcctioncn1, :;uh 
ipso Co1n1nissarii licgii praesidio cclcbrandan1 delibrra.ti,·an1 
confercntian1 ct congrcga.tioncn1, inclixerit. 

Ad 3-tiuin. Protoc<>llu1n on1nia rcsultata continet, 
quia tamen per positas Cluaestioncs, quon1odo haec rcsultnta 
evcncrint, sciri <lc:-iclcratur, ego autcrn, nonnisi ea., quoru1n 
rccorclor, ct quac ;;cio, dicerc possin1, fatcri debco : <[UOU ntl 
itl: An Orci. Dnus V. Con1es a.nte vel post Dccreti Paritio
na.lis perlectionc,n insinuavcrit Statibus con1missu1n sibi 
fuisse per Dnun1 Con1missariun1 Rcgiu1n, ut qua1n primum 
Benignun1 Paritionale JVIanda.tum publica.tun1 fuerit, id ci
den1 e vestigío notun1 rcd<lat? non n1c sciani refiectcre, sed 
cun1 id, uti ex posita qua.estione patct, non Statibus, verun1 
Ord. V. Co1niti per Dnu1n Cornn1issarium Reg. dc1nanda.tu111 
f'ucrit, Dnus Ord. V. Co1ncs autc1n ob plcnitudinc1n cubilis 
sC$Siona1is, (c1uod, lit:ct jam ct prius 1nirum in n1otlum hon1i
nibus stipatun1 fucrit, se1npcr adhuc 1nagis n1agisquc rcplc
batur) se tun1 c1uoclue, du1n acgre assurrexit, vix ,noverc, co 
1uinus egrcdi potuerit; Status vc1·0 contcxtu Paritionaliun1 
cum currcnta.libus ct invítatoriis Congrcga.tione1n inclic:enti
bus praefigcntibusquc con1binato 1n.inifestius adhuc cognoyc
rint, de tyronibus ct dc 1nutanda, qun,c actu vigehat contri
butione in  congregationc Cottus agi, intcndi, hacc autcn1 
objecta, vi apcrtissin1arum vigcntium cardinidium lcgu111 co 
pertinere non possint; dc his objectis dclibera.re proi11 in 
praescntia ctia1n Dni Con1n1issarii Rcgii dcliberarc se possc 
eo minus censcbant, <1uod scnscrint, nullu1n aJíum rcsultatun1 
rvcnirc va.lcrc, c1uu1n ut prioribus inlia,ereatur, et scnsa le
galia priorcn1 deter,ninationem confir1nantia , coran1 Dno 
<i uoquc Comn1issa.rio l{cgio dcpro1n,intur. Clarum itaq ne est: 
quod ex sum1na potius erga. Principcn1 observantia et vcne-
1·,itionc objccta hacc in praescntiii Dni Con1n1issarii Rcgii 
tractare noluerint; dcbuisscnt eni,n ei et cora1n eo, jn1n unus 
j: 1111 altcr, ja111 plurcs, ja1n on1ncs, a. parte declararc, quo<l 
qua.1ncunquc pro fidc sua crg,1 Principc1n �Iattis Suac S:-nutc 
dcsidcriis satisfaccre cupcrent, legibus tamcn prohibca,ntur 
<[U,den1uunque passun1 faccrc, ex quo c1ua.cunque dc1nun1 ra
tionc, activus ct voluntarius corun1 oonsen::;us lapsu tc1uporis 
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vel a procul cleduci posset. Talcn1 auten1 declarationen1 
�cripto ct per traditionen1 protocolli Dno Con11nissario Re
gio faccrc, YCnrrationi suae erga Principen1 ejusque digni
nitati con,·enientius existin1ahant, quarn quaestionata objecta, 
candic\iR quidem ct lcgalihus, scd in praesentia jan1 secun<li 
J)ni ('01nn1i;:;sarii Regii quoquc, publicis libcrisque oratorurn
scrn1onihus doloribusquo co1nn1ittcre. Indnbic ct rnanifeste
clclicata haec Stat11un1 iutentio se prodidit, pracsertin1 post
quan1 paulo post initiun1 sessioni', propositio per Ord. Dnu1n
,r. Con1itcn1 facta, Dnu,n Con11ni:ssa,riu1n Regium ad sessio
nc1n per deputationen1 invita,ndi, una cu1n alia propositionc
a 1ne profccta, ut ad1ninus Dnus (;on11nissarius Rcgius, ne
<lici possit, quod Status et 00. regia, ltcscripta audire nolu
erint, pro rescriptis his, 1neclio ordinarii Dni V. Con1. co1n1nuni
randis, exoretur, utra<1ue, co ex eode1n fundan1ento semotae
ct 1lilat.i,e fuissent, quod protocollun1 ne<lum redactu1n sit.

A<l -1-tuin. Ad puncti hujus fere 01nnes quaestiones jan1 
in u periori respond i. A pparuit ex 1neis responsionibus, in 
11ualina1n pcrplexitate Status fuerint, ne ex una parte reni
tcntiae "cl 11011 debitae crga Principen1 venerationis et fidei, 
aut defcc·tus ohscquii argui pos„int, ex alia. vero, per aJique1n 
activum ct voluntariu1n ex sua pn,rte actu1n, in clarissimas ac 
car<linalcs Regni leges vel a procul impingere videantur. 
,\dvcrtet 01nnis acquuf' rerum et adjunctoru1n a.estimator,
<iuo<l Statu;:; C'ottus Zen1pliniensis, quibur; hoc amaritudinis 
poculun1 quasi pro coronide in Regno propinatun1 fuit, non 
io-norantcs ea, <tuae alibi in aJiis Comitatibus gesta sunt, 

0 

eunden1 illu1n grc1niale1n suu111, c1ui inter nos natus, et edu-
catus, (1uasi ex sinu nostro en1ersi e, tironum statutionis et 
1nutandae vigeniis Contributionis introductoren1 ct executo
rcn1 :scicndo ; in longe tristiorcn1 ct 1niscriorem situationem 
conjccti fuerint, <tuan1 alioru1n Con1itatut1n1 Status ct Ordi
nc:s, ct q11od nihil :.-:uperf'ucrit, <1uan1 cu111 sumn1a erga Prin
cipcn1 revcrontia ac fide, strictissi111e legu111 anchora1n corri
perc ct .unplccti, atque hinc f,Lctun1 est: quod in 111iserrimo 
hoc reru111 situ, intcr a1nantissin1i Principis et legum an1orem 

. . . . . . . . . pr0Jcct1, tan1 an11coru1n <1ua1n 1n11n1corum 1nterpretat1ones t1-
111cntes, legibus liaud()ttafp1a1n vetitiun, usu seculorum firma-
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t.1111, per s�. l't 00. tliactalitcr c·ongrcgatos tlcsidcrata111,
per i psun1 Aug11sti�sin1u 111 J{cgcn1 l ,copold u1n [I-d unt 11011

pro illegali, sed nonnisi pro :-upcrvacanea drclaratan1 eorrcs
pondentian1, eo solun1 fi11c, uti et protoc-ollun1 docct, in hoc
C':tsu extraortlinai-io ex s11a parte cu111 aliis C�o1nitatibus cxer
cc1·c cupier\nt, ne acta ipsornn1 ohliquix interpretationibus in
1nala1n pn,rtem clctorci ucri, et per non raro n1rnda<·rn1 fiuna 111
pro illegalibus puhlicari vaJcant.

Ad 5-tuni C't 6-tun1. Dno ()01n1ni:,;sario l{egio ingressu 
, uo reclactionc1n protocolli lnrhant<', iicciclit ut prnptcr sti
pata,111 in n1agno sessionali cubili ho1ninu1n 1n11ltitudincn1, oli 
ciuan1 nc1no ncc antron;u1n, ne<· rctrorsu1n, a11t si,·c ad unu111, 
sive ad aliud latus se 1novcrc, si a11tcn1 sedehat, vix assur.
gere potcrat, idein Dnus Co1111nissarins Rcgius fcrc rnediun1 
<tuadranten1 horae insunnncrc tlcbuerit, cloncc ad V. C�omiti;-: 
sede1n penctra,rc potuissct. Spatio,-iore prout est corporc, 
tardius ingressus naturaliter n1ajorcs aühuc clif'fic11ltatcs cx
pertus est, q11an1 <lu1n, longc priu" i11itio Rtati1n scssionis, ego 
exilis intrasscn1. �on igitur voluntaria, ct moraJia irnpcdi
menta, setl inviolahiliti i1npcnctrahilitatis corporun1 lex ob
sta ,hat, quo 1ninus in tam densa ho1ninu1n catcrva, via111 fac-i
lem sibi parare, ct primu111 locun1 ocCUJHLre potucrit, ctsi i1n
pri1nis Ortl. Dnus V. Co111es on111i111odc conatus sít, I0cun1 ei 
praebero. Scn:;i, tietlcns, quc1na<l111odu1n a latere ct a tcrgo 
1neo se 0111nc:; attcnuare co11nisi tiÍnt, et per liunc uisu1n nos 
sedentes paenc opprcsseri II t. (iua111vis terti us a dex tra V. 
Con1itis scdcre1n, 11011 queunüo 1110 1nobilc1n rcddcre, non potc
ran1 rcspicere, atquc viderc, <1uid potit 1nc a latere factu111 
fuerit. Non vi<lco cur opus sit supponerc, <1uo<l aliquis Dno 
Con11nissario l{egio vian1 praccluserit; ipsa hon1i11u111 rnulti
tudo invita <1uoque pracclusit. lndc ab ingrc::-t<u;-; tcrnpore 
Dni Comrnissa,rii Regii, ut pri111u1n ab advcrtia parte a dc11-
sissi1nc in altiorihux subselliis stantibus conspicicbat11r, a por
tis, fcne:,;tris, et fornace, ab iis, quos vulgo ke11u·ncze v<Ír-

1negye co1npellare ::1ole1nus, uno q uasi ict,u proru111pentcs, ta1n 
inconditac, continuatae, et inintelligibilcs vociferatioues ses
sionale cubile acriter pcrstrepuerunt, et 1na11uu111 1notitatio
nes auran1 agitaverunt, t1t nos quoque, qui con1pressi <1uidc1u 
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,-ctl quicti ct taciti se<lebamus, repentino et in<lesinenter
ruentc \'Ocifcrationum fri�gorc, pcrculsi fucrin1us. Non credo,
ut sivc l)nus Co1nmissarius Regius, sive quisquan1 alter, vel
Yerbun1 in hoc ingen ti clamore intclligcrc potuisset; ego
quidern fatcor n1c non autlivisse : quod Dnus Con1111issarius
Rcgi11:,; scssionen1 solvcrit, totus adtonitus, virid;n1 n1ensam,
c·ui incun1bcre debui, a.ntc n1e ita fixus, intncbar, ut diutis
sin1e nihil viderin1, prout per totun1 decursu1n hujns fatalis
scenae ob ingentc1n ct confusum clamoren1, nullius vocem
tlistingucre, et nullu1n verbum intelligere poteram. Quantus
triun1phus, rcputaban1 n1ecuru, pro iis, qui nos livido oculo
aut odio prosequuntur, libertati loquen<li calumnian1 ino·e-

. •. 
b 

rcnt: veru111 1ste, qu1 nos nunc hicce perturbat inintellio-ibilis
ela1nor, non oratio, non lo()uela, secl strepitosissima vocifera
tio est! Postea, totus tristis, ad vicinun1 n1eu1n a .  sinistris
Co1niten1 Franc. Schn1idegg conversus sub,nissa voce in haec
Ycrb:. prorupi : clolendu1n, <1uod Lónyay ad Rescripta Regin
ro1n1nunican<la protocolli redactione,n non exspectaverit.
Non possun1 n1il1i hac occasione tempcrare, ne sevcrun1 guo
run1cla1n jncl iciu1n, ()UOd saepe ja1n auclivi, reprobantium Dnum
Con11nis. ariun1 Rcgium, quod redierit, ct non sibi potius
scdc111 ct locu,n non1ine Regio imperaverit, n1irer. Ccrtu1n
q nidcn1 est, quod Ssn1um Suae Mattis non1cn, fluetus hos ad
in:-Jt,1r tridentis N eptuni repressissct, et confusissin1as C[ uo
quc ha� vociferatioues subito in silcntiun1 vertisset, secl an1abo,
quis vcrba C.'on1n1issarii llcgii audire? quis intelligere? quis
locun1 ci cedere, potuis:-Jet? Dcniq ue in naturali hac in his
acljunctis animi perturbatione, C[Uis vcl hoc consilii caepis
�C't, quoc1 Dnns Con1missarius Regius? 01nnia judicia in 1ni
tius \'Crgcrent, si animo et cogitatione ad eorum statu1n nos
collo<·nren1us, dc quoru,n anin1i sensu judican1us.

A <l 7 -1n�11n: Rccedcntc Dno Comn1is:;ario Regio, post
q u'.1111 _confect1on1:-; ct rcclactionis protocolli turbatione prius
ag1tat1 d�fcrl_)uerunt, et plures Oratores, intcr c1uos et ego,
cxtraortl1nar1an1 hanc scena1n vchen1cntcr improbassen,u,.:,
1nultitutlinc, <tuac clan1avcrat, pron1ta. (!t sincera poenitenti:t
tlut:tn, a<l propositione,n i1nprin1is pri1narii D. V. Comitis
una11i1nitcr pa.rati crant uniYcrsi Status, orarc Dnun1 Coin-
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n1issi1riu1n l{cgiu1n, nt  pro l�csC"riptorun1 l{cg. pnbl Í<·ationc·
reclire gratioiicdignarctur. Lcg-atu,-cnn1 his 1nandati" Statuun1
:1d Dnun1 Co1n1nissariun1 Regiun1, Dnus Orcl. Kotarius. (\un
n1agna et longa <lifficultatc, postquan1 pri11� per valvaru1n
porta.e rcclnsione1n, aliqua.nt11111,- 1>1·0 1110111ento cffluxns n1ul
t.ituclini per cos, qui versus port.n.n1 n<l ( '01n1nis:;ari11n1 Re
g;iu1n cluccnte1n stn.ba.nt, prachcrct11r, tancle1n <liscc•<lrrc potr
rat ct Statuun1 preccs perferrr, ;,ecl <leinclc, ,·t sen1per ndlnu·.
intcr n1ulta obstacula, <·un1 n1agnn <liffirulta.te rc,·crsns, rc
sponsu1u ncga.t.ivun1 rC'tulit, Dnurn (;01n1nissari111n Regiu1n
clcclarasse: se neque ho<lic, ncque C"ra,.; ín n1eclin1n Sta.tuun1
con1pariturnn1. I -Ioc responso rontri,.;tatis St.atihu�, \'ÍS ,1rgu-
1nenti, cui correspondentia innitrbatnr. naturalitC'r firrnari
aclhuc dcbuit, ipsn q11oquc novor111n rt in1prnevisornn1 ad
junctoru1n necessita.tc.

Al1 X-v111n. Nisi id vo<·ctur violrntatio, quotl apncl ()rd. 
V. Co1nitcn1, ii, qui plane coturn praesentrs crant. ct po,-tea
alii l'tia1n, qui forte pro valedictionc supcrvcnerunt, eupiYC
rin1u , ut inhilritionen1 l)ni ('01n1nissarii l{egii proto<·ollu1n
ad Con1itatu expediendi. nna <·un1 ipso protocollo. c·11j11:
jan1 plura. cxc1nplaria, a.ntc inhil>itioncn1 ,iclhuc. sed sin<' offi-
cio:::o sigillo ct subscriptione, <l<':srript.n l'raut, pro pri,·at,1
notitia,, quiscunc1uc volucrit, no,.;tri,- ,;11n1ptih11,; nobi� dl'S('rihi
curarc Yalean111s? dc a,lia. violentatione non n1c1nini.

Et hae<' sunt, 'JUantun1 rrcorclor, cp1a<' f:tssionc· co1npl\·
cti scivi. Ex 01nnibus, qnae n1c loeutnn1 fuisse. Yidi,-8c et
a.utlivisse n1c1nini, :;cio : 11e1nini 11nc1uan1 in C'o,nita.tu lc111plé
nicnsi in n1c11te1n yenis::;e, ut sivc rcseripta uac· Nlaje�tali:,;
non autliantur, sive :1ltissi111is jus,.:i:- Rrgiis, prout <'t subsc
' 1 ua tcsta bantur, rcsistatur.

-- --- ----
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ccr.xxx,:11. 

'l'isztPlt ór11"ríton1 
) 

'l' 

. , c�nap c;:t,·r :1cl.ík kezembe ntols<Í lcvclcclct, s az olta
n�iiHl<'g· 1ro111 an1i az ,\lto lad is illetett ezikkclyrc tnrtozik.
l Tg_,. ki vag·yok fiírnclva, hogy :1 tollat alig bíro111 többé. Pc
tlig a kas;:;ai 111r;:tcre1nhrrrk 1nnJ·d itt 1ncnncl· ,.., e\� J1.., ' , . , , , . :; " ,1 cson10
le nc1n lrsz kiilclYr n<l<lio· a zsidó r1·e11<l.'1s·11oz ·'zt J,1· 0 
• • 

� •• n ' < '- •' <I • Z l1 Y osn )1 

itt hag·y.1ák. 
T' 

, 

, •,n a sogoro1nn1al vnl<Í dolg·ot elejétől fog·va. rninde11
tanuk 11ölkíil ól iai·totta,n vihctni 1 -I.., Pepi· 1 · o·"z.'111 �l<" · J 

• • " i:, "' •< · •• ul'Ja. 1 O o·y
ll]('O'lCO' \'('ll f in 't ' 

. J ' ' ] ' v 
, .;::, .-.J , 1·a sago,-an, a1n1t n. ,1ro <Cclvcth'nség·ckkel haJ·t 

Yc,,.rc 1• ]' 1 J • .-. , ,1 '. n1_ � C'p;-� 1og,v nr ,0111 napot rcnclrljcn l(,ízniérba, s 
1·11 fiskal,s 1/,tlny 11rral, kinrk n1oclC'sti,íja isn1crctr:, c\s akitől 
nct'.1 t:hc_t:1i. Í<'I .'.1�gy l,1r1názni, ,·cszckcclni aka.1jo11, 1negje
lcn.i<�k · \ "1' .JOn o 11< rnng;a <'ngr,n a 1naga íisk,1listívn.J. ()tt nz 
arrhi,·11111. ott a 1nappa, ott az c1nbcrck, akiket taliín ki kell 
ha!lgat111111 !<, " ocuhítiíknt trhctiink vala1nikor szükség lesz. 
IIany osztaly 111cnt 111,\r ío·y ve'o· hcz? s nc,n ío·y ']["]- ' 
1 · · J n o ' · · ;:, 1 1 , -e, rn 1 n t
in.iar n <;tt n1iíssal tudatni, 111int 111;1,- brcsiil0tcs CP'l)c ·t 1, 
J' , , , · " 1 an na , 

t' 1gaz1ta,-n.\':1 1 trrhclni, an1 it n1n.gnnk ig·azíthatnnk cl, inihrl ·t 
nl«11·1111k f ) 

, ,\.7. a ti. 7.tclt a1<:-:zonyság·, akinek nrvét lrvrlcdbcn <'lll-

1,trd, <'ng,rn: :1rra szólít fl•I, hogy ;1z ő házánál, a Te•, és az
. \�zalav ur .J (·lenlétéhc•n trgyc,n n1cg a Pcpivcl ,·alcí összcj<i
\'C,tel�. '1',,cl .o<l hog')· t'·11 1nincl hárn1ntokat ti„ztcllck, é,- 1nincicn
1ncrt<'kc•n frlííl T) 1 11 ? () · 

. . 
• <' <<' -<' <'Z. cp1 1ncg lrnnr pirítva, c\11

petl1g ,,/k,:szííl1·r, ,zóla11(>k. nrn1 t'io·y nhoo-r óhni·tol· FJ' 
J . 

;"'\, n., ': '-· - l-1C'tl-(' nzt l0liílrrn vaJ,tki hoo·y ·il·i t � <'szt olt" f" 1 
• , • • 

' '"
'· ' ' , • ,0 ne111 ara< tn111

k, kc•rn, nz an11<·át. 11101:!t, 1ni<lőn az ,·c�o·rc tőle111 clfoo·"clt·'t·J, 
, n O 

<l cl L \._, 

•.n;igan , <'11 ne akarja,n? hihrtni-c cngr,n annnk hoo-, · ne
crt,;,c,n, hog·y a heveskcdc1s, ,·cszckcclé„ek, pirono-at:ísol�·ncni 
r.;el//f1:,, ha110n1 l'z/ltúl ,·i„znck:, hihetni-c hoo·y oé11 ne fcl<·jt
l,l',,-<·111 a IJ,Ínt;Í,;okat, holutt annak �ficzihcz G·t köt utols,í le-

vPle1nben is ol.v szép jelét :t<li'nn, hogy azt l)epi n1eg is kö,:zöntc. 
Bar,íton1, an1it szenvedte,n, ;izt rcíhtn1 az isten 111Ínllcnlint<Í
sága se1n VCl:!zi le, inert factu1n nc111 lehet infectun1 . l)C' nc•n1

h{ttra kell tcl<int.cni, hancn1 cl6rc; h11 Prpi ,1knrja :1111it illik 
akarni, nen1 lesz panasza ellc11c111 soha. 

A1nit a.z a haritnénk akar, én mcgtrttcn1. frvn krrtcn1 
111eg Pepit az 111nicára, közölvc\11 icleáin1nt is. J.\. lrvc'-1 lr 11en1

pec;;étclve 1ncnt ezen har{1tnénkl1<,z, hogy Já.,.,;a j<>I ,-zólok-(•, 
jót 1nondok-e, igazat kív,í.nok-e. Pcpinek f<'lclctét v,íro1n; s 
ha n1eghív T(á7.111érbn apr. 21-clikc\rc, n,íla leszek. és hítni 
fogjátok hogy nen1 igértcn1 töhhC't n1int an1it tn<lok is tcl.i<'
sítcni, s hogy lclke1n n1e;ltc'> a .  Ti ;;zcr('tctctckrc. 

'i\finckut(u,a tcluít 'I'r ,ninclcnkori kegyességed l:!Z<'rin t
az én  javan1a.t szívesen akarod; ,ninrkut,\,nn j\'ficzi neked \'ér 
szerint vn.ló rokonod; arra kérlck alázatosan, szólj \'Clc, " 
bcszélld rcú, hogy bajunkat, Yégezzii k cl lárn1:1 n<\Jkül. ;"\ <'
gondold hogy ez n .  rettenete;; haj, ,u11elybc J">epi rngc,n el
mcríte, annyirn cln1érgcsítcttr lclkcn1ct, hogy én vele ny{1-
!!alomban ncn1 szólhatok. I(ét alka ln1akban láta eno·cn1 úo·,· 
.._, 

0 ,:'I, 

Miczi, hogy még a.z in1pcrtincntiát i;; nagylclkü„éggcl gyííz-
tc,n 1neg, s bizonyossá tcs1,en1 , hogy cllc11cn1 panaszol( ,nost 
scn1 lesz. fia szavan1at nc,n állon1, vcszítsc111 C'l tcljc1<c11 ba . 
r,\.tsiígoclat, ,ncly l�letcn1nck 11c1n csak ip;<'n ,;zép ,;;zc•rcnc-,;éje.
dc kevélysége is. 

Gróf Anrélhoz írt, s rc1grn k<1szen á.lló lrvclc1nct sohol 
sem tah\.lo,n; dr 1negya.11 vaJahol. 1\.cld ,ílta.l azalatt Hz Íve,;; 
tisztelctcn1et . 

April. 00-d. cngen1 }\i[ajoros <·onYinc,íltata I�pcrjcsen. 
Elborza.dtam a hírr<'. l�hbííl ki krll váanon1 n1ao·a1nat, llc. , n 

n1ost. nincs 1nó<lon1 ;: i<líí1n róla :-;zcílani. Szco-énv o·1,cr1nc-
� J � . 

.. kei111 ! Ok szenvednek s pirúlnak 1nia.ttan1 . [�zt l.>cpinrk ::;zí-
vén kellene viselni. Ila panaszt <'ngcclnék 1na.ga1nnn.k, sz1'1la
nék, de ín1e jelét adon1, hogy inclulaton1nak urn ,·ag·_,·ok. 

' lfjhelybcn n1ások i;; nzt tev<\k a,111it én. 
.t\hí7.atos tiszteleten1ct s a lcgh,í,hí,sabli kézcsókon1at éí

,. agysúgának a 1uélt. Grófnénnk <1s Conitcssc Virp:inie11ck.
.l\.jrí.nlon1 gráti[rjokba n1ind 1n,1ga1nat ,nind lyányo1nat. ()rö
kös tisztelőd. 1-\.pril H. 1�24. 

18* 
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l1é<·,diiíl <;rk<'zC'tI leYelen1 szerint l�ag,ílyi ,J<Ízscf sC'cu11do 
l11L",1 ,·:tn (':tt1ditl:ílYn :1 kir. t.ihlai :1s,-<',-sorságrn, !::>zirn1ay 
.\d,Í111 lH; -;Clll lllt\11(' ;\ ('.llldi(l:Ítióha. 

CCl,XXX\1111. 

Széphalon1, npríl. 28-d. 1824. 

.\.príl. 15-d. írott l<'vclC'dct, a Snllust · Előbes:i:édé\·cl, 
tí:: nap n1Ú)\'a hozá <'l I{ass:íról hozz:í1n a JH>sta, holott Bécs
b<'íl h<'·t napra vesze1n n1i11clt1g lcvelcin1ct. ::\fen1 a Sallnst Elö
ht•szétlc 111iatt, haneni l<',·<'l<'d iniatt zenvede1n nehezen e 
k<;sedelnteL Oh 1ncly szép levélk<' az, és n1int rnzta 1neg 1nin
d<'11 fihr.íiniat. a ('rcn1ntius ( 'orcl11:-: sz:1va, n1intlta azt lcvclc<l
hcn nlYnstnn1 \'Olna lcu('ll;hh. ,.., 

l ',,,·/,o 1111,,1 111'_<Jlfli11f111·: flt/1>0 .f,trto1·n111 i1111orens sn111. 
.\[c•ly inai <'1nher. s n1PI_,· inai ny<'lvhcn, 1noncla.11:i ezt il, 

,,;zt;pcn t;:s ily l'réív<'I ! 
:·{-;01,f/Í 111 rrírln{tf/f11r1k :nl.lJ iqr,n liszfrínr;k niutrcfnflk tettei111

- va,,,·v 11111fr1f /lt>tr,111.
'"'. 

,··,.; n1égiR �z<'hli 1nagyarúl n1int JH�n1et.űl: 
)[a11 hc,-rhnlcligt n1iC'h "·cgcn 1neincn ltedcn : so schr 

,;chuldloR \\'CÍSCll 1nich 1ncine 'rhn.ten. -
·rudod-(' hoo·y nr1111k })r,ío·:iio· n1c\ne cléht' �ándor \;t:,;Í-�. n :-,, 

-;z,Í rnak? l�zt h1;(·si lf'\'Plekliöl tud ont. 

• 
l�des 

kt'.·11, ll·lcn 
' 

barátou1, n1ég néked :scin n1ondiin1 eddig, dc' 1nost 
,:1o·ruk eln1011<l:1ni. �óo·oro1n - hilietc<l-e ezt be-"· "" 

T, P. \. J.;LT•'.Z F.8() f( 

csi.ilet.e:s e,nbcr J'elől !' - han1i:,;an ci;kiidi.iU a liir, l'.11.,· <'lót!. 
ICét holnapja hogy ezl a p<'rh<·n 1ncgn111(,at,(,a111. l;>' nH'·gi,.; 
borzadok ,Lz iszonyú tett előtt. J.,,í_,.,(1 n1iL esclckedtcn1: 
_\1nint rcvelátiój,it é;: liquicl.íti<Íját _t\.szalay úr llC'kcni n1eg
kiilclé, én ('Sinálta1n egy két ívnyi hos:-zas(tg,t allcgútilÍl. :1zl 
_\szala.y úrnak n1cgkiildöttcn1, dc kérvén hog-y tart,.;a titok
ban. !\[ég többet tevék, :s allegútión1ba11 ez Í,.; van : f,eget 
h,Lec frater, ,tntequani obtutui vencra11doru1n J udic111n ;;11b
otr,1ta fucrint, atque JJe1· e'ti111 strcúit. ('fercntiu:; phr,ísisa ezen 
rossz szólá� helyett: ab eu dependebiL) ,Ln i11 procts:su n1a11c
ant, vel obliterentur. 1Iég többet tevék: ,\.::;zala ,v úr11ak kiil
tlött pa.kéten1be ziírt,tn1 eg-:,., levelet a sógoro111 ept!tj('si prlÍ

kátorihoz, ::; ,tbhau ezt kértcu1, hogy a gaz lcttct tart,-a lÍ is 
titokba, dc allegii.ticín1at azonnal küldje a s<'>gorasszo11.vo111-
hoz hogy 1negelőzhcs,.;ék. - lviég- t·11nél is többet tevék: 
'l�crézt kércn1 n1cg levelein bc11, hogy bt·szc'• 1 ljc a111 ici\ra ,.;Ó
gorasszon yon1a.t, és ez által a sógoroniat, hogy ez az u11d(Jk 
tett hírbe ne n1e11jen, s 'l'créz véled ,.;z<Íla an1inL ő i:,; írja. 
're is Írod, - " a súgoroni n1ég ,;cn1 
képzelhetern 1nint ront cl cngcn1ct, 
Istentelenség ,tn1it vclcni esi1uíl. 

1 ' • • , r . cp az anucara .... ,cn1 
' • 

1 
• . es c·11ve e1n n1agat •�-

Én régen bc1nente111 voln;1 l(a:,;,.;,\ra. hvgy J\Iajofos:,;a\ 
véo·czzek, s az executiót 111egelőzze111, n1ely. an1inl írta111, 

0 
. 

1 . 111,íj uo 14-dikérc van re11dclvt·. l)e pé11zen1 11111t·,;: a eg1szo�
nvúhh cla.kadáslHlll vagyok. _\. s<>gorvn1 c,.;ak l1i'lzni von1u 
akarja a pert, 11cn1 go11<lol azzal, l1ogy é11 e'·:, ez a sok gycr
nick, hogy az ö J',í teslvé,·r, a legnagyobb ::;zug611y::;é/!c.:t, a leg
n,v,·yohb elakadást szcnvctljLik, ::: a lcguagyobb 111c.:gahízta-

:-, 
' ' J „ 11 11 tást . .,\_ perj11riun1, a1uiL elkövet, hdr,,1as, l"t- 1n<'g celtot e 1.1 -

<•·atta.111; n1i11tlössze telníL ö/o::;. l\Iondd cl hogy tekintheti n1aµ:.út
:z ilv cn1ber. (�ui� furor o Cives l11cr11111 pr,teft'rre p·udol'Í r ]�11 
tragicu:-: véget v,Írok. B:ír csak te: vala111it a :,;t'1g-oras;,:zo11,von1-
1nal tehetnél. 

•ICérlek, ezen levele1neL égesd el 1ni11dj:írL, hog,v a ::;11-

o·oroui gya hiz,ttján,tk t,tni'ija. ne lchesseu. :-, 
Bár cs,tk Tégctl I(a.ssá n t,Lhí lhatuúlak. ,
:\Ja a.z özvegy G-osztonyiné vala 11cíht111. l�n l\1ik(>ln\z,ira 

nienten1 ki, ,. ('·pc•11 akkor jövék haza, n1ikor fel akara ülni 



-;zckcrébe. ,·i,-s;:atért ,;zoh,ín1h,L. ,.: n1ég fel\ !Ír,íig itt 1núlata. 
Xc1n valla sc1nn1il: de bíto111 én hogy a �plényi ház az. al1ol 
felől Cili a legncvct,;égc::cbl> ld rck t"olyna k, :' fclérc1n, ho�ty 
a;:ok ott 1niért L'" ki ,\lt,d tc1jesztuttck. Iladd örvundjeu a 
sógoro111 ezeknek a 11yavaJy1\s örö111ck11ek. 

(i-röf .\.urélnek poot,\11 ÍrL,1111 gyönyöríí levelére. 1-\.h ua
r,\t.0111, 1ncly fiad , a11 1 11,/.1/ tiíl,•rl is irígylc111 nzt. 1\.nnyi s;:c11ve
désut;í.J1 Néked a sor,.; lcgahíbh azt az iirön1ctad,í : 11ékc111 ;Lz az
iirö1nen1 :si11c::, lio

:::,
"V u-ver111ckci111 tÍiiaJ.tcÍson1 szerint Hl'vCltes-
. ::'.) .. . 

] '/ "t'I' t'l ll ' sc11c <. /.,sc111 e n1en Cl 111cµ:: az nen1 11r;u·at 1at cgeszc11
h,ítra iLz <'í Kagys,Iga szc111ci előtt s Cu1ntc:ssc Virg·inienck ' 

il".<JY 11élclrí,jrít 1,ítv,in. 1clicze11 tanuL dc szíve (úgy hiszen1) 
igen jó; én lcgaliíbu 1nindég· annak tapa.,;ztalta111. Ajiínlj kc
g·ycsségébc ő �agyság.íuak: Con1tcssc Virginiet kérd, hogy 
pa t \'a ristiíj,i t ,-zerc�:sc. ti h idtl, hogy vala1nikor Aurél jut 
eszc111he, úgy döbben 1neg szíve111, 111i11t a szerehncr, ifJúna.k, 
l1a J_,,,ínyk,1ja ne,·ét hallja. - Ilic vir , hic crit. tibi <Juen1 pro-
1ni tti saepi u::: ,tudi:,. 

CCLXXXIX. 

zéphalo111, ,iul. clsójén 1824. 

'l'isztelt Úru·rito111. 

1'egnapclőtt cstvc érte1n haza, ti ío·y c:sak i4 óráJ·a hu<r,·. 1 , o. :::,. 
itt 1011 vitgyok. :i\Ia. üjhelybcn vásá.r van, ::; a kassai n1ester-
c111bcrck viszik leYele1nct. Sietne1n kell. és n1cly sokat kellenr 
1nontla no1n : 

Debrcczcnl>cn 111,íjus iO-d. első dolgu1n <lZ volt, hocr)'
f'H' , , 'I 

:::, pro· , arvary ur a tal n1aga111at a Csokonai 1nelyképéhez ve-
zettesse111. A fej feljebb van 1ninJcn 111agas;:tal�ísnál; ne111 a 
(;sokonai feje. dc gyönyörü fej, :,.; gyönyörüen dolgozva. l)c

rncly visszáss,ig·; n1ente, dolinány felöltve, a hüsztön, s n1in
d<·n nyakravalcí nélkül. úgy hogy a nyak egészen 111czítclen. 

1 

1 
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Vedd n1iir ezt n 1nodcrn c·ostü1nöt a tcsLrn. <;:, azl az idciílif't 
az arrzon, s azt a 1>oetait a horostv�ínkoszorú,·al 1nel,· nc111 

. 
, 

a ho1nlol<ot veszi körül horizontális vü1H'tsban, hanc1n · a fii! 
111el lett ni egyen fel, 1ni nt az i rnper�í torok fejei ken. Azért. hog:· 
né1nel_vrk 1nodern costün1ban fa.ragtatják 1nagokat, }'crenczy
nek a poet;1 Csokonait poctai <.;ostün1ba.n kellett volna fLdni 
- n1czítelcn karral és ,nelylyel " horizontá]i:,; ko::-zorúval
inkább, n1int ahogy itt a<lrí - noha ez ne1n oly vétek 1ni11t
az clsőb b.

Vala1nely kulini.ízforrna fekctc,-éget kapott a kép az 
orr jobb czin1pája 1nellett le a bajúsz Yégéig; de az a f"o]t 
ncn1 nagy folt, é,.; }'erenczy k i  veheti ha haza jő Ró1n,í,hól. 

l(ét ,iblak közzé állítottií,k, úcry hoo·y ezeknek eavikc 
b. b t,. 

_jobb, a, nu1:-:ika bal oldalról v-:ti re(t az ,Írnyékot és világo::;,.;lÍ-
got. E1111él f,it(tlisabb g;onclolal senkit nein érhetett YOlna:
J)c azt i,- ide kell tenncn1, hogy az alal>a,-tro,n bü,.;ztrc oly
i.i\'eg tokot borít,inak, n1i11t né1nely hclytt az órák felibe Jü
tunk téve. Coup des Ab<leritc::;. (Gyengén é" ké111élvc 1nondá111
prof. Srírvárynak, hogy 1nás hely kell a bü,.;ztnek, rs vc��ék
PI azt a, tokot, inert büszt ,.;ehol sen1 áll úgy, s .t n1unka ,.;zép
sége és nagy::;á,ga az olyat tiltja. Dc úg_y vcttc1n észre hog_,,
tan,í.csorn nen1 lel e javalást.)

_<\, bi.i::;zt nem így ,Í 11 két abhtk közt: 

hanen1 így : 

A ab(olc 
''-i 

. ' •föl •óiiszl• J;:'.J • . ' 

. . 

[ öl 
biiszl 

,,/,/ok B 
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tehát az_\.. ablak Í:,;, a B. abla.k i" egyiránt cretizti rá a fényt 
,,s árnyékot. 

Sok efféle abderita:,;,ígok történnek Debreezenben é:,;

Dcbreczen körííl. (',-ak képzeld te1nplo1nokat, collegiu1110-
ka.t, "a.n11yi pénzzel. I(épzeld hog·y Po1vol11i Ábr,ínyb,t11 a 
Sza.bole,- várrneQ"yei tönot,1ritt$11ak Ördöo·nek eo·y 27 öluyi 

�- 0 e,. 

hOS$zas,ígt1 ka,-télyt t'pÍt; látta111 a rajzohí.,;t i,-, a niunk,ít is, 
niert 111.\r fetl{l alatt ,\II. ,_\.z épíílct 4 oldala, négy különböző 
ízlé:,; 1nunk,í1·a, az c�yik vöröu·, a 111:Ítiik <rothie11,; a 0-ik ,;,_• .....,. V O ;:, � '-'� 

-1--ik ne1n tndorn 111i. S a széle,-;-;ég· fala Giebeldach. a,1,az fel-
ll\C!(\'Cn a z ·indclyeztt köze1iéio·. �· 0 

:-,eptenivir Péchy lnirével volta1n. Jfriti, eleven, egéis-
;-;ége;-;. �uperintcndentioncl,Ji:< gyűlésben is va.lék vele, hol 
neki a ;-;uperintenden:,; az ülé,- elején gratuh\la üj niéltóságá.
hoz; az aniicu� reeouciliatu:,;. :Yevettcn1 magan1ba.n �t ko
ll1édiát. 

Gróf Cs,íky \i.uclur é,; lC.íruly egy háznál 
radon. -

özáuja-e Zeniplén Lónyait r ezt kérclék. 

lelének Vá-

�Iost igen ! felelék, ,LZ e;1;itii bonlis civis értelinében. 
::\lcgborzadtaJ< a iszótól, ti ne111 akarván lenni sub ii::;clc111 tra
bibuí' azza.1, aki így tizólani nen1 pirúl, ott h.tg·yának. - Ma
garn i,; nevcttcn1 ,L bohó történetet, ::; ,Lzt vítatáni Ti ·zánál, a 
l{hédey nagy kalapácsán,.í.I, hogy Lónyai nen1 eg·éiszen volt 
ros::;z e1nber, " életét ne111 roi:;,;zúl rcke:;ztettc be. De tudod-e 
hogy a bécsiek tudják, hogy Lónyai a, ze1npléni con1missio 
felől 1n,ísként referált a 111agy,tr 0aneella.rián, 1ná::;ként a ,  ca
hinethc11 r .Ezt, úgy betizéllik, bizonyo,-,u1 tudják a be:-zéllők. 
[)cllinger k,\nonokot köszö11té1n nevedben, de Vuru1n püspö
köt <.:sak egy pillantatig látliatá111, ti akkor n1időn kezében 
Y,d,t ,L 111011::;tr,tntia, s felette a ,  bihari ::;ub::;titutus viceispán 
,Juri<.:skay i„ tartá a bald,tkínt Úrnapján. l(ésőn 1nentem, 
inert elébb n<:;nl lchcte. Pedig tiZcrette1n volna az egész n1i
sén végig jelen lenni. - ]�gy <.:ir<.:ulárét külde ,;zéllyel a n1e
gyéje pléh,ínu,.:aihuz; inté, hogy az idegen dog1n,ít úrnapi 
predikA<.:zióji klJan elő ne hozz,1 k : l'lég clolgunk 'va11 nekiink ri 
rnrigunké11rik vP-rlel,nezésével. - A kálvinist,L papokat szál-
1:ísra j„ liívjn 111,Lgához, ,; sok jót l1nllottan1 fe lőle. De fii gondj,1 
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a julinyi�jak ,;zaporít,í,-a, in sen:<u proprio, non allcgorico, -
s igen igen jó asztalt tart, s maga rcttcncte�en sokat eszik 
an1int 1nonclják. - R.hédcynek nagy h;irátja, " mindég cg;· 
húron beszéllnek a vár1negye gyülései11. 

:Nlo"tani bil1ari útan1a,t a '[ucl. Gyüjtc1llényben fogod 
olvasni. De n1ég egy bet(ít ::;en1 írta1n. 

Lyányon1 nen1 tette-e n1agát érde111etlenllt> kegye"�<-
gcte!<re? ezt :::zcretné1n hallani, tudni. Ne1n "ok,í,ra n:dad le
szek, és Zsenit kedves prineipálisnéjútól ell1ozun1. _,\ ti ke
gyetcknek is li.Ltár kell, a.z én ,tlkal111atlanságain111nk is. 

.\h baráto1n, n1ikor vergőclhctc111 ki bajain1ból r �zt 
óhajtom 1ninde11ck felett. Sógor1Lsszonyon1 egy rendes levelet 
íra. a. felesége1nnek. 1\.zt H1ondja hogy az oly irreligio:-us cn1-
bernek, n1int én, sc1111ni sem szent. - }'clelek rá, :- 11cn1 in
gerelve. B,ir 1nagokba. térhetnének. 

Egy Biha.r vármegyei kovács 1ncsteren1licrtől ezt tanul
tan1 : köszönörn alázatos sze1·etettel. Barátom, n1ely ::;zép szó. 
Ezzel rekesztem én is be levelemet. Elj szerencsésen. 

<:cxc. 

}{assa, júl. 7-cl. 182'1. 

Edes kedve1,e111 ! 

Tcgnapeltítt jövék l�á11król, tegnapelőtt jött kczen1hcz 
leveled. Itánkon találá111 az inagyengült n1enyhértet. l\ iadott 
Paracelsuson. Egy ifjú eperjesi orvossal gyógyíttatja n1agi1 t. 
ki Soos Pált a hal,11 111ark,1ból, Sándor asszonyság:ot pedig a 
kólikából kiragadta, levegővel krititélyozv(u1 egybcl>onyolo
dott béleit, mintha nagyra.vágyó lett volna a szíve,; a:,;szony
tiág. Több zernplényiekkel tahílkoztan1 R�tnkon: vagy bctl'
geskedők, vagy múlatjúk n1agokat . .1-\. vidék gyö11yöríí. a 
tár;;aság mulattató, és megelégcdésen1re folya egy-két napon1. 

Nen, ír,;z sen1mit. nngyvii,radi házadról. - 1( rajnyiknr 
• • 
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hrtcgcskecl vén. lyányotla t, szcrch'tt húg:,í t. cgyncluíny napra 
clkéré fclcs1\gc111tőL 11u:-zkán kerc:;ztííljöttébcn Szent-1\li
hál)'l'Ól; llc 111eo·io·ér<- Zseni leo·felJ'cbh e0·v l1ét n1úlva vissza-o C' O 0.1 

jövetelét: azonba11 111ég $incs itt. Irt ueki 111i-'1r Virgínia, s 
1n11i;1:,;zhí. ,írva:-,ígéit, s n1ég se jön ; ]e;Í 11yon1 bi'i$úl, Zseninek 
pedig 11i11es liasz111íra a franezia lcczkék és gyakorhísok félbcn
"zakat-zt,Í:;a, 111ert az cllelékben C$ak egy napot is el1nulasz
tani vc;;zte1"ég'. ' 

�c111 igen hihető Ló11yairól a kétfcle s 0gyn1fissal el-
lenkező Jclír,Í:- 111ótlja; azon1ba11 az igaznak csak többnyire. 
,1cn1 pc<lig· 1nindég, próbakö\'e a l1ihető$ég. Íl't vagy nckcc1 
vagy felcst" ·1.te<lnck ( inert 11e11J tu<lou1 bizonyosan) Zseni cr�ínt 

' 
r'cleségc111. En Béirtf,\ra 111cgyck holn.tp vagy holnaputiín. 
onnan ()ly$Öra, aliolluan l')zent-1\'lilnílyra. - Írll le 11eke111 
. ,olennia inferiarun1, 1nclyekct Lónyai e1nlékc.zetére akartok 
i.illni P,tt,, kon. ( '$ak szt:pen hazudjatok, Int fogtok hazudni. 
vagv e1nl1\kezzctck niei!' ,tz eo·,·i1)ton1i királvok sorsáról kik-·

.._ ., ( ,  n. . , 

nck sírjok f'elett a 1negkérlclhctetle11 Jövendő a díszeket és 
átkokat kiilön1b ég nélkül egyaránt szórta. 

� V• 

• 

1:-ten hozzú<l '. t-cnki se szerethet 'régedet többet é::

iobban 11,íla111n,\l. 

0·. I. ( 1 oethe Dívcínjá t 0Ivasgatá111 ltánkon. Valóban 
ritka hajlékouyságú ellne; dc nc1n tud ri-\m rc!,g·adni ez a haj
l<-ko11y${1g - hidegen hágy, és úg,v tetszik n1indég, n1intha 
liih,í.zna vala1ni, azonb;tn ne1n tudon1 1ni ctz, és jobb szcrete111 
111<tgan1at 1ni11t őt vádolni. 1\Iár több ízben kérdén11naga1ntól. 
n1ikép történik : hogy reiin1 Goethe úgy nevezett objectumi 
rajzolásai oly gyengén hatnak, holott a régi görögök tárgy
f'ct-tí5 rajzolatjai 1nég a 11é1net fordításokban is annyira clra-

, 
g,tdnak ·, l•'urcsa dolog az ízlés ! En Goethét ncn1 kisi1nított, 
h,111cn1 ki,-ik,írlott író11ak tarto1n; végig esúszik lclkc,nen, é:,

rajta t-ehol scn1 aka<l 1ncg ez a síkon csúszó. Úgy vagyok a 
nagyon szép arczákkal is, és :;ziÍ.z$ZOr jut eszc1nbe amit 1\Tin
c·keln1annhan olvasta111, hogy t. i. a tökélete;:cn szép ábrázat 
(inert n1inde11 n1ozg.ís háborít,111á rajt�L a esen<l harinoniás 
\'OIHÍsait) n(•n1 lehet élctinclító, nen1 érzctingerlő, ne1n lélek-

• 
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ra.ga<ló: Je a.zért borzaszL ,tz arczvonagh-\s. \T,dal i:-iny;;zor 
szíve1net és lclkc1net cgyfornuín akaro1n étle:- n1ozgá;;b:1 
hozni, vagy I -Ion1ért, vagy az eva,ngyélio1not kell for
gatnom. 

--

f'CX(�I. 

Sr-éphalon1, j1ílius 1-1-d. 1824. 

'l'isztett k,1,rlves !J1t l'!Íff/111 . 

'J'eguap jötte111 11cli,í11y napi t;Í vollétc111 ut.í11 J\1t,tkr<ÍI. 
:; itt ta.lálá.m az ő Nagys,iga a ,nc'•lt. Grof11é levelét. ina pt
tlig a postítr61 a tiédet hozz,ík . .:\"a,gyo11 nieg- vagyok zavarva. 
s neheztelek a Zseni tisztcletll·n,-ögé11, hábítLtns,íg,ín. g<n1-
<lolatlanságá11, parasztsiíg·ci,11, 111ert csclckccletl: 1ni 11d ez együtt. 
Comtesse Virginie ír neki, s ő nen1 l'elel. l(i hihetné ezt r S 
ez neke1n eléo·. 1'1ert hat,tláu a betcu· l(raJ·nyikné tartóztatta 

ü � • 

i:;, ha talán oly dolgok törté11hettek volna i,.:, niclyck kin1a-
radását n1enthették : hogy ő ne111 fell:lt, hugy jelentést nc,n 
tett az ne1n talítl 1neutséo·et Ncn1 oly o·ycr111ek ű hoo·j' fel l O • 0 l 0 

ne érje, 111cly kegyesség az, :; 1nit érdeincl ez ,1 kegyesség. 
amivel ő esztendő olta él: s 111ely kegyes:;ég n1incl ő Nagy$,Í
gától, n1incl Comtesse Virginictől, kit én ue111 víg kedvvel. 
hane1n a legko1nolya,bb értele1nben úgy ::;zerette1n volna a 
lyányonuna,l tekintetni, 1nint neki pl'i.nciJJál·isnéjrit. 'fi:;ztelt 
kecl ve::; baráto1n, engedd tcnne,11 e kérdést : Esedezzél íí 
�agysága előtt nem Zseniért, aki azt ne1n érdc111Ji, hane1n 
énéretten1 éi! feleségemért, kik telelni sc111 tudunk az G 
:-.',tgy&ága kegyességgel eltölt levelére, és neu1 tiszteletlen
i;égből, nen1 hi-'LlátalanságLól ne1n felelünk, hanc1n azért nc111 
inert félünk hogy it feleletben úg·y találnánk $Zühtn i, an1i, nen1 
értvén ezt ,t dolgot, a, bajt nehezítené, ne1n könnyítené. 
Midőn 1naguuk vétünk, is1ncrjiik a tettet, ::; legahíhb n1cgval-
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hogy 11c111 i.s szóll�atunk. - .l\Iajol'os 1niatt is nckc1n 11H>nne1n 
kell, s 1nt•g-yek. l� g·y hiszen1 ő 1'ao·vs,ío·}inak keo·yes�Ao·éto"I . "" . b. t, � ..: \. b '

hogy ha 1najd ott lc;,;zck, szóval lo�to111 ki pót0Il1atni a 1nir,� 
11111,-t :-.e111111i szót 11c111 lelek. r\. húg·on1 háza annyi sok gondo
latlan g_,·ern1ek kiizt lll\.:rő rendetlenség. 1�udtan1 ezt, s ez<�rt 
tiltán1 1ncg %:-e11in('k, hog·y az inncpekct, a,n1int ezek akarúk. 
ott ne töltse. � ín1e 111egvan an1ití51 rctteg·te111. I(cclvctlcn 
dolog·, s 1negto111púlok l1a forgatu111. l�ár tcttctlenné tcl,et
nt'.-n1, s azt hithat11cin1 hogy Zseni a rnaµ;a rút vétkét jóv.í 
te11ni igaz,Ín igyckcz1·tt. J'.;11 He111 !.(Olldolon1 /io o·v o·ye11"(' „ b, b b atya vagyok, s g)'<'rn11•kcin1 11agy ,·étkeket 11e111 kiscbbítcu1. 

l,égy azon, e ·cdczc111 t"líSttcd, hog·_v ő J\agysága hall
gat,íso1nat hálcítlanság·uak, tisztelctlcnséµ:nek ne vcg·ye. B:l
rettcnek annak képzeletére hogy ez töriénhetnék. 

Vasárnap kcztlődéuck az cx,í111enck az isteni tisztele
ren, s 111,ís nap (n1crt ezt ;;ietck jelenteni) gróf Teleki József 
a táhla báró, L,íszlónak fija, 233 voks ,í.ltal főcurrítornak 1ne�·
,·,í la„ztatott. Vay r\.hrahá,111 /'i0 Yoksot kapott. l•\í. v F el'en�z 
,�s J >uky lst,·án a,: ckklézsi,íkat disponúlák, hogy,l'eickirc YOk
,;oljanak. l{ülön11Jcn bizonyo;:;an Vay lett volna az. -- A 1'c
l(·ki vála,-zt,Í;-;,Í.n sellki sen1 örvendhet ink,ibl, u1int én. :.\Iinclen 
l('kint<·tlieu igen lelke:-. igen 11emc;:;, <'l'Ctt lclkü fiatal úr. 

v'a.,:irnap tch{tt H tc111plo111bau tartaték .L predikáczi<' , éf<

az oratio .• \.zt a superintenden:, 1naga tartá, ezt nvo111b;Ln 
ut,i1ut prol'. ICé-:y nH.tµ;yar nyelven. l\Iin<l a kettő ige11 �zépen; 
igaz,í.11-e 't azt kér<leni lehet; 111crt a 1nagusztalónak sok sza
bad. 13creg· ne1u kiildc ,-en11ni <leputátiót. l-1,gv,ir képzel
hetcth:nül sokakat. J·:zt vczcté kánonok Olsavszk,·, "közöt
téik ,·ala gróf :,zt,Íray Vincze Í:,;. 'l'c1nérdek volt a ; lép. �okan 
az ex,ín1e11ek 111iatt; sokan, :111,int Vayt vagy szci·<·tték va,,.,. 
g_víílölték, hogy hí ·sák kire üt, a voks. Lón_yaynak veje Jú 1�;s 
két fija közt ült, ,í.ltalellenhcn a katliedrúval. �\_ vő sokszor 
1ulgyo11 1ncg volt in<lúlva: a két fiú min<len 111egin<lúlás ll('.J_

• 
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ki.il ült ott, s ,1. ki,-sebhik. nuí,,- na1> <l<\lnt,in, vé,1icr 1nuz,:ik fil-"' b 

tatá ,tz utczfÍt, 1na.ga cliíl lépclclv<Sn t:í.1',-aiv,ll, R 1nég <:p<'n nen1 
I U f ol � I • . I setl' t estYc, sot ir1eg- h' n yr,- nap p,LI. [;,n la t.n I a kara 111 ' 1(' rezeg· 

l{retzenhei111 n1ikrt ,:pite, ho11b1ta Y;Íl':1ban, s a vú.r �,i.nczain 
1ncnék el. Lcínyaynak a k<'.t fija négy öt nen1e;-; i(júval ott 
i.ile ,L füben, s t'Listölének pip�jokhöl, ,: vacl pal'aszt beszéd 
foly,1 sz,íjokhól. - I.1ónyn.y ,Jiino,: OlnRziha 1nent Yolt ki, s 
ezért történénck ezek. 

A prc<likáczi<í c1s oratio ki fog nyon1tatta,t.ni. Dc nc1n hi
-;zen1 hogy a prcclikáczicí ol_y l'!zép legyen olvas,·;1,,n1inth:1ll\'a. 
::,ok van an1i oda n<'m tartozott . ..c\.z uralkodás i,lcájn, n <':'tl'
honarisn1ns f<'lííl itt i;-; cliíjött: s niin<\j,írt clcj<:11; - a T�cínyay 
szép:,;égc igen is hos�zan c1nlíttctctt; aki nen1 ],itta, azt hi
hetn6 hogy az valan1ely 1\ ntinon;;z volt; ellenben H\<'ly lelket 
r,ízó a hérckesztc:,,, 1niclőn Lóny,1ynak ,írnyöka, ;,;zcílíttatot! 
1neg, ;,; téílc a. snperintcnclens igen él'z<�kcny<::n ln',rsúzék <'l, 
n1int szeretett tisztit,í rsától. l(<'•zy 1ncgn11 1 tatá hogy is,neri 
Cicerót. Beszc<dének Plcj<' P:)'Önyöríí ,·nl,1. J )rl'io<lusai 1ncsteri 
kézzel YOltak fonY;L. 

,\ superintend<'n:< gyeng·c:n cmlítrttc, hogy n1indcnnek 
jó és nc1n jó olclalai vagynak; s ez szcrencs�s gondolat volt. 
·ruclod hogy <'11 J.,<'>nyayt ,-ohn 1Hi111 in1,ídta1n, :--ok,-zol' gyííliil
t<·1n, 11t,íltan1, H il'tÓz:Ís;-;al; tuclocl tal.i,11 hogy en1b<·r<'il'e rá p:1-
r,1nesolt, less<'k ki, hn szerct<·1n-<' <'11 iitet, :-- hoµ;y 1·lakadt, el
hallgatott, 1nicliín n1oncl,i k, hop:)· <:n is zúg0lóclo1n <'ll<'ne :
sokszOI' szinte kol<lt'llta hn 1·,i.ts;i,go1nat, ii, az a nagy, az <'n_,.<�-
1nct, a kicsinyc'.t, s<•1nn1iét. J)e ne1n ,·olt-e benne sok j<'> is 1
,\zt én sc1n 111 0,-(, ;,;<'111 soha 11en1 tag·: 1<lta1n. lgy "'7.('r<·tle J�ru-
tus ('ac,nírt, h,íl' 1negk,��rlte.

f,ónyay J:í11os 1negíg<"rt<' nek\'111, hog_v t1tlajcl1))1 kcz<;
vel írt, vag·_v c·sak dict.í.lt, d(• n<\hol tulajdon k(·z<�,·c·l <·01·J'ig:tlt 
re1Ati(>j,it 1ne,!_!,'1nt1tatj,1 11rk<•1 11, hogy lússa1n igaz-<· an1it o 
1nond .. \l'r«',l hizon_,·011sá t<•,·e, hogy az ipa Pszt. alatt letette 
1·0}11a 1ninclcn hivatalait, 1nöµ: a c·ttl':Ítor:--ágot i,-, J„ondonb:1, 
l),írizsh,1, l{ónuiba 1nent volna, s h, 1,za jövén a rcí1nai ela,-si
cusok, ,L 111uzsika, a g;az<la:<:ig t'-:; ,-zépn1e,;terst;g<'k boldog[
t.í,sn. lett volna n1i1Hlcn dolg·a .. \ l'l:1,-sieusokat szííntelen ol-• 

Ya ta 1nost i,-. 
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L, cínyay ,J:íno,; n1cg,·11.1lja hogy a11g·. 18-clika olt�, gyen
<,.iílt e<ré:s�c;cr(', ho!f\. a 1·r1llrí"nl: rc,tten('t('sen leverték. Dc azt 
n V <"' ' • 

�1011dj,ík 111,isok. hog,\· se1n111i nc'n1 annyira, 1ni11t az, hc ,g_v a 
beregi invc'stigáti<'> c1::: vala1n<'ly aqualis con11nissio tőle elvc{
tetrtt. l�llcnségei 1nonclják, hogí <'Zt a két történetet annak 
baron1ctru1na gyanánt vette, hog:r az n<l ,·n r kegyrlme fogy 
er(inta. Én ezt rlhinni ne,n tudom. 

Elfelejté,n idr tenni: Gróf R.héclc.\' Lajos háron1 vót11-
n1ot kapott n fiícuriítor$ágrn. Ily esztelenek az cn1herek. S 
lrihctcd-r eo-y· ekklézsia rán1 aclta ,·oksát . .l\fcl_yik trt.tC' ezt'? ' 

,:'"'), 

Nc1n tndo,n. Boszankocltnm érttc. 
V ,\ rad i h,1za1n ró I para,nrso lo<l hogy írjak. Azt hi tten1, 

111cgírtan1 aminap. Az 40 ezerbe került. a kerítése 6000 
frtba, inert .'3525 D öl n telek cxtensiója. Most szerenc$és 
volncq, ha értte 20 czcrct :id11ának. Adóss,ígainak fizetésére 
iiesén1 a házat rcndclé, a pcnclens fruetust, n borait, a n1ar
háit, életét . .t\. bor 7000 frtra felmehet; dc egyéb holn1i ncn1 
sok.� 1ninthogy az adó s:íg 27,000 frt.ra n1egy, s a hií,z <lr,1-
gii,n el ncn1 kél; ott én sokat nen1 nyerhetek. Eleget igye
kezten1 jól eladni, <le Deresényiné húgo1n titokban azon Yolt, 
licio·,· o" ,·ches,;e n1co· ,., io-cn olrsón. Rentlrs történ<'tek, <le 

t"'I. 
. 

t>' t") 

azt :SzÓYal n1onclo1n cl. 
G11z1nics és II0rv,1t Endre nagyon n1eg vagynak el<-

g-ecl ve azzal, an1ita Sal!ust Előbeszédéhen n1onclotta1u. ICözlcni 
foo-0111 Yrlr<l a levclC't. 

,.., 

illely sokfclc; k<'llC' ,na írnom! 1'egnap jötten1 Patakról. 
l{erro·cl olta íron1 a sok lev<'IC't, $ nen1 gyönyörííséghől, ha-

.-, t°" 

nC'1n háza111 clo!O'aihan. 1VIost cstvc van, s gyertya ni.ellett 
" 

.. 

dolg<>zon1. Elf,íradta1n. Ajinlj () �agyságá,nak kegyess<�-
o·eibc ,nincl cnac1net, n1int feleségen1et; kérJ· bocsánatot :1..... ' b o.J • 

%::;eni általunk nagyon ro szalt vc\tke n1iatt, s tarts 1neg 1un-
.,.ad is kc()',·es cin lékczctcd be. 1\ dja isten, hogy n ferdőbéíl
.., ;:,. � 

,:I) é„ CO'<;ss,:o·es tcstteL ví<l1ín1 clinéveL szép reményekkel térj
hazü. 

b ,.., 

::izéphalon1, jül. 14-d. 1824.

örökös hív tisztelőd 
l(r1zi n1;zy l•'e1·e1icz. 

j\lél t. o·róf I )rssc,\·tt·). Anrc\J urat :i láza tosan kéri az 
n 

1, I' l I l " �· ' ' J 'l G '1· ' 1 a o , rt, 1ogy ezen cve et o J\ agysagana < a 111<· t. ro nena , 
l>cn1utntni és ő Nao·rsiío·ának tisztelt atyi·a uriínak 11t:ína , 

�.r n , 

kiilclcni ,néltóztns,-ék. 
l(azinczy J,'erencz. 

--·--·---

CCXCII. 

'J'i.<;ztelf &r11·rífnr11, 

Én Ep�1:jcsről jöYék tegnnp cst,·e, s bibliotliékiídban 
gyönyöríí cstvét tölt..\k. ICiviszen1 Cicerónak lrvcleit "\\riela11d
t(íl, s fordítva nclon1 Yisszn. Ezen pillantatban indúlok. Egy

hét alatt is1nét Eperjesen leszek, s ezen tcrrninuson ezen ki
vííl n1éo· co·yszer, s ío·y n1rí1·us olta ritszi5l'. 

0 0 "'· • 

Sóo·oron1 nrkcn1 perJ·uriun1ot lobhanta szcn1rn1rc, az én 
;:, . 

triun1phuso1nra, n1crt n1eg1nutatá1n hogy ez a pcrjuriun1 11e111

perjnrinn1. Csókolon1 a IC'ghál(tsahh tisztelettel í5 i'Ja,gysiíg·:í
nak és Co,ntcsse Virginicnrk kezeiket. B:í,r Z. cnivel tisztelc
tc,nct. tehessen, Oet,íhcrhPn. t>zent-1\'1ih,1lyi, ininthogy i-ept. 
végéig T�pcrjcs fog elvonni. L<'gycn iUcl:-ís rajtad, tisztelt nc
n1es lclkíí jóltc,·éí haráto1n, s ol_y szeretetre s tiszteletre rnrltcí 
h:í.zadon. Fiadat vczrreljc a lC'ghüség;csebb angyala az ifjú
ságnak, hogy lélekben <\:< testben épen jőjön in1:ícl,íst érde,nlő 
atyja s nnyjn karjai közz,; . 

J(as�án, s<'pt. <1-d. l 824. 
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CCXCIII. 

Eperjes, �cpten1brr 12-tl. 1824.

'f'isztf'lt brr1·ríto111,

;,ietek jelenteni hogy tegnnpclőtt és tegnap gróf Szt:í
ray I1nt·énck perc Sztáray ..1\lbcrt cllcn_fclolvastatott, <S;; hogy 
I1nrc :1zt teljesen 1ncgnycrtc; <!S ezt azért jclentc1n, inert 
fel lehet tPnni hogv ez é5 Na.o·ysáo-át a 1nélt. Grófnét érdc-

, .1 o� ü 

kclhetné, s igen 80k példákból tuclon1, hog·y figen8 és pr6k:í-
tor k<-snek a hírek 1ncg·k[ilclésévcl. 1-\ SC'ntentiát holnap n1úr 
1ncgkaphato111, a1nint n,ondják. De én úgy hiszen,, hogy annak 
1negkülclésc ne1n lesz sziikséo·cs; n,ert ha, ő Nao·ysáo·a is :íll 

O.J t'"\ b � 

a p<'rhcn, prók,ítorfL azt bizonyosan közleni fogja . 
..:\.z én perc1nbcn a :-;ógoro111 prókátora. felelni nem akar, 

inert a 1,ógoron1, úgyn1ond, Pesten vn.n. I\zon szava1nra hogy 
tiskáli,-a I(ossuth itthon 1naradt s az felelhet, tüzbc jöve ez: 
.,}Ii közön1 ncke1n I(ossuthtal? úgy1uond : hiszen1 ha én azt, 
:unit 6 kiil<lc nckcn1 hogy a perbe tcg·yc1n be, betcttc1n voln,1. 
111.ír tízszer Í(.-l r1nenclát kapék vala." - Pedig ez az utolsó
replicn, is olv alacsonv 1nocsok <�s o-oron1basáo· a.1uilycn1·e az

. . � O' 
�

szorúl, akinek igaz:si-\ga, nincs; s <\n kénytelen valék a felelet-
• 

hcn mcgk(\rni a t.í.hl1-it hogy engc1nrt a sógoron, fiskálisá.nak
bánt,isaitúJ \'éclcln1czzcn, a sógoro1nnak pedig adja azt az in
t<'·st, hog_v fiskálisn dc,lgozás,ít, 111inekclőttc a perbe beíratja,
n1rísok 1ílto/ tPkinfr,ssP. 111r,,q. - E7. nagy 1ncgb:-íntáso<l volna
neked 1:,; 1n,i:soknak, kik, n1int a Don (;arlo� Pós:-íja. inkáhb
:tkarn:itok gonoi::zt<'vííknck: tekintetni, 1nint gyenge fejűek
nck: ,le valóban ,t ,;ógoro1n nc1n követne\ 01.en istcnteiensé
�ckct, h,L tanult volna ,· alan1it, és ha �onoszs(Lgát azzal nen1
1nc>ntcné. hogy íí nr,111 tr,n1'lt. Tch 111uss, (lenn 1nnn sa o·t inir

„ 1 ·1 
° 

- ez az o tu ,1.J( on szava.; � aki így nen1 pirúl szólani, 
:tzért :;e pirúljon, ha c!lcnkczőjc úgy kén1éli 1ncg n 1nocsoktól 
hogy a .;zelídcblJ n1oc·sokkal l>orítja b< ;. 

' 

---------------�--

LE\T J�LEZI�SÖIC. 28!) 

Cicerónak Leveleit clhoz[u11 1n:Lga1nn1al, s inkább :<zc
retek azzal clzárkozni szob.í1nba, 111i11t <Ír,í.kig nézni a kávé
h,í,zban, liog·y a dákók 1nint clöí'ögctik a golyóbisokat a zöld 
aszt�lon. Tegnap cstvc s 1n:t reggel sok:íig gyertyáztain, s
tele 1rta.n1 egy-két ívet. Rc1nénylc1n, 11e111 sok{tr:t látni fo"'od az 
első kötetet. 8zerctnén1 ha fél esztendő alatt a 1nunka

1

.\neo·
jelenhetnc. A elassiea liter a túr.inak kevés kc<l velői vannak, 
noha n1agát n1inclcn annak akarn,i. tartani, s lia a deák textus 
a magyar fordítás 1ncll6 nyo1ntattatik, ink[d)b rc1nénvlc1n hoo·y 
a jobb ifjak a kettőt cgyn1ással összehasonlítják, és mivel

.
a 

fordí t.ís az originál értését nekik mcgkönn y í ti, a 1nag·yar 
után a latint is rr1egolYassák, Dc hol találunk r(L nyon1tatót? 
1\. IIoráez lc,·clcit I(is csak félig adha.tá ki, inert a n1u11ka 
11c1n ta.lála vevőket. 

1\1ost egy fertály 12-rc, s a levél tlélut,ín intlúl. li'o
g:tdd cl újabb jeleit örök tisztcletc1nnck, s ajánlj az ő ?{ag,v
sága s a (�o,utcssc Virginie kegyességébc. 

CCXCIV. 

'11' l 1 
, 

113Ztt, l U(/1'(([0111, 

J�pt:rjcs, scpt,cmbcr 20-rl. J 8iJ. 

Nc1n tudo1n van-e szükséged tudni vagy nines : dc 
1ninthogy a dolog sógoroclat illeti, ink,í.bb akaro1n cl1nondani 
a szükségtelent n1int olyat hallgatni cl, an1it tudnod talán 
basznál; egyedű! arra kérlek, ne hidd 1,ogy az ilyncniíí csa
pások jelentése nckc111 örö1nc1nrc lehctue : a bír,ík a 111ai ülés
ben sógorodat két adóssAgi perében 1ncgbuktat:1k. ,;\lennyi a 
sun11na, nen1 tudo1n, dc igen, hogy 1nind a kettőben b,író 
Sennyci a felperes. - A1nint ez az én jclc11h'tc111bcn hL·széll
tcték, egy valaki 1ncgszólala, hogy ő is1nét a jö\'Ő tcr111i11u
son fogja :.1, grófot 111cgbuktatni egy hasonlóla,g adós:-;iígi pC'
rében. - Ezt annál inkább kötclességcn111ck is1ncrc1n bc-

vc,séwffy és Kozinc1.y. Ill. 19 
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jelenteni, inert tudom hog·y ő Nagyság·a n ,  1nélt. grófncnak 
is lesz ncn1 sok.ira pöre ellene. 

. 
l�n 1nég·i itt vag·yok, s alkaln1asint hiába, n1crt a só-

goron1 fiskálisa nckc1n ki,nondá tartalék nélkül, hogy ő ugyan 
ezen a ter,ninuson ncken, felelni ne1n fog, ak�tr1nit rsináljon. 
l\1egért,·én hogy a 1nélt. gróf Pra.cscs panaszon1at az iil6sben 
előadá, és hogy ott 1ncghagyatott hogy referensen1 a pört ho
zassa cl, hirtelen <'l kczdc dolgozni egy replicát, tlc előre el-
1nond ,·án, hogy ezt a jövő tcrn1inusig· félbeszakasztva hag)'ja, 
hog·y 1nost sentcntiát ne kaphassak. A tavalyi 1n,íjus 26-dika 
olta csak r,gy 1·e7Jlicdt kaptam, ha a.zo11 öt sorból állót oda 
ncn1 sz,íinl(tlo1n, ,nelylycl janu,ir 21-cl. revclátióját béadá. S 
,ni<lőn ,·ele erről panaszkodva szólotta1u, azt felelé, hogy 
s11cC"essionális pörbe,, 16 hónap alatt elég egy replicát adni. 
_.\ hánt�tson felül n1ég ingerel. 

�\.. sógoromat elron�ja ,nakacsság·a, és ezek az ő pró
kátorai. 

Non te oullius exercent nun1inii< irae, 
1\lap:na luis co1n1nissa ! -

ezt írta1n én 1�öröknek egy-két esztendő előtt, 1nidőn Sza
lá rclról, n1időn nzt ncn1 várá, kiesett, s viss;1,ajöve IC,í.z1nérba, 
hol két esztendei jöve<lclinét fisk,ílisa csaknen1 co-észen elven-. 

0 

dl;ge kedé. IIarn1ad nap olta. itt az a hír, hogy neki százezer 
forintot Rzct gróf J;�rdődy Ónodért, papiros pénzben. ltn csak 
azt \',Írom hogy a hírt valónak tudhassa1u, s azonnal rneo·-

'I.. .. 

, 
C'I 

z<Ílíto111, hogy ,unit ()no<l a leányok pénzéből elnyelt, adja 
ki. - 1Iin<l P,ísztót elnyelte, ,nind :tvolvt, s n1incl Pásztó. 

-

n1ind t,;ií.\·ol_v h. \\Téescy 'us,inna ,íltal jöve be a 1'örök li�tzba; 
ezek er,í,nt kczen,hc•n a kérdést nc1n szenvcclhctő bizonyság-
lc,·clek. P,ísztó !iX,000 forintot, :tvolv 58,400 ftot kíván 

' . 
,·issza ()nodtc>L s peugő pén;1,bcn. Ezen l 26,,100 frtnak fel<' 
G:3,200 frtban a vak 1'örökrc n1égycn áJtal, a másik fele ,1

Lajos liáron1 gycrrnckét illeti. 1\ vak Török. ki van fizetve, 
n10°t l>cpi fizettet(; ki  1nng:tt. J?clcségcn,re 52,666 fi·t. 40 kr. 
c•sik papiros pénzben. - Nem jobb volt volna-e Pepinek a 
l1úgaiv,tl :-zépen b,inni? s n1it nyert vele hogy n1aka.cskodotti' 
l ·�lrontá n1ind tíket. n1in1l 111au·.í.t. Dc a n1akacs n1intléo· ío·v b b 0/ 
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jár, s rendes hogy a tan 1ilatlanúl 1nara.dt e1nber 1nindég n1a 
kacs is . 

.A. Ciceró Lcvclciuek első könyvé,·el kl;szen ,·ag.vok. 
h1ost a,zt fordíton1 an,it Quint 11:,hoz íra de petitionc Consnla-

, 

tus. En 1ncgvallo1n, sokkal inkább szeretem a;1,okat a Leve
leit, 1nclyek 1nintcgy kipattanának lelkóböl, mint ezt, hol 
1nag·át parádában n,utogn�ja. \\'iela.ndot 1nestcrnck nl·zcn1 a 
for<lít1isba.n, s ő, ki iiongault é Goujo11 " 1nások utii11 clolgo
zott, nékem sok clakadási,nban is1nét igen kedves vez<�rcn,; 
azt 1nindazáltal csak szabad kin1ondnno1n, hog:_r az n neki 
tulajdon áradozása őtet sokszor hííségtelenné tette CiC'cró 
eránt. Igaz{u, jegyzéd fel sok hel\·tt ólo1nn1nl n könyy szélére 

. . 

hogy ne1n jól beszéli. 
Tizenegyet elütötte s áhnos Yagyok. Bá.r valahn nll,at

nám ! Sok éjszakámat töltöm itt álrna.tlanúl. Aludj te c·scn
desen, tisztelt ember, kedves ba rá.to,n, aludj gyö11 yörűséggcl, 
s ő Nagysága a mélt. Grófné, s a Zseni principálisnéja, s 

' 

kedves két fia.cl, és a t,ivol való kedves útazó ! Elj sze-
rencsésen! 

, 

örök tisztelőd 
Kazinczy FPrP,11·1.

Irtam-e bog'.)' n1 időn scpten,ber 18-d. 1na.garn is felju-
ték nagy nehezen a k,í,lvária felső kápolnája elébe, hol épen 
akkor ta.rtá egy pap a n1ag·yar prcdikácziót a balconról, eg_r 
n1agyar cn1ber, ki a 11agy dióf;ík .ígnira feln1ászott. 11ehc;1,tel
vén hoo-)' a. tótok szörnvü ha11Q"os f'cJ,.,ohaJ·toz,\sok n1intt a

.::, . . .._ 

predik{tcziót 11c1n értheti, ;gy ki,ílta le a clicí. hárs va.g_,. gesz-
tenye ág!Lról : 7',j/ atyafiak! kér<'n1 kcln1et<'kC't. le�rye11ck 
csendesen, hadd lta lll1as1<uk az isten ígéjét. - b'<'lpillanték 
az en1berrc, ha azt az epithét<:'t ncn1 gonoszúl tette-<' az 
a.tycifi11k elébe; dc 11en1. Oly :szomja ,·;1[a a lelki f'orr,Í,:: it;1l:1 
után, hog_v haragba jött a. tót atyafiak t•llcn, kik t,;f()/; ug_\ :111.

de ritya_fink is; de n1nit a <lcbrcczcni c,nbcr eun1 solc1111i pro
testatione hallott volna. 
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CCXCV. 

Epe1jes, sept. 26-d. 182-!.

1'isztelt buráto111 , 

Le\·elen1 rö\'id, dc kedves lesz előtted, inert azt a hírt
bozza, hogy báró J>rényi Zsign1on<l Beregben, Péchy J,inos
s,írosi és 1náran1arosi ad1ninis�r,itor kir. con1n1issáriussága
előtt t1·1.jl'sen ti;;ztúnak tahíltatott, úgy hog·y csak egy cz1k
kelybc11 is nern Yádoltathatik. Ezt én a leghitelesebb hír ut,ín
írhato1u Xckccl.

E tern1i11uson csak holnap lesz ülése a tábl�tnak; az én
peren, subn1itt,U va van; 1ni11d Yédeln1ezőm, 1nind n1agan1
szinte az alkahnatlans,ígig jártan1 a mélt. gróf Praesesre, s
kértük, Yétetné fel; sept. 21-d. olta a per n1inclég előtte idl
a zöld a::;ztalon, dc fel nen1 véteték, és rettegek, holnap sem
fog. 1\z én igazt'ág:om el nen1 fojtathatik, dc a sógoro1nnak
szabads,í.g adatik kínzani eng·en1, és n1ég toYább rontani.
Tűrö1n inert Lürnön1 kell. Dabit Deus his quoquc fine1n. Élj
szere ncséscn ldcs ba.rá to1n. 1-\.ján lj kegycsségébe ő K ag·ys,i
gának a mélt. G rófnénnk és Co111tcs::;e Virgi11ienck.

CCXCVI. 

1,.
l b ' 1 szte t arato111, 

En �Iih,í I r napj,í t ICassán töltö1n, inert írg·y k í v;,ínják
bajai1n. llolnap érek haza, u1inekutána Eperjesen hároin he
tekig lii,íba, ülék. - IJa, ott post,í.ra tegnap tett lcv<:letn ké
sőbben n1cnnc kezedhez 1ntnt ez, örvendj, annak n1egérkczé
séiµ· is, azon ltírnek, hogy b,í.ró J>rényi Zsig111ond, Péchy Já.-

LEVELEZÉS()J{. 

nos sárosi administrátornnk vizs�:álása alatt, t('"l:J·r,sPn tisztd-
1iak tal.íltatott, s egyetlenegy václclal sc,n terhcltcthctik. Ezt
neken1 így n1ondá l{oskoványi volt Yárn1egyci notárius úr, ki
ezen co1n1nissióban l_)échynck actu,iriusa volt.

Itt ki.ilclörn a. Víz rfs bo1· felől írt lelkes claloclat nyo1nta
tásban. Ila a,zt [gaz neked is n1cgkiil<löttc volna, méltóztass,íl
ezt ncken1 visszaküldeni : ha meg nen1 kiildötte volna, tartsd
meg. Élj szerencsésen. Ö Nagyságának a 1nélt. Grófnén.ik és
Comtesse Virginienek kezeiket h[dás tisztelettel csókolom.

I(assán, sept. 29-d. 1824. 

CCXCVII. 

Tisztelt barátom, 

Azolta hogy én hozzád utolsó leYe]emet küldöttem,
élet és halál kö7.t lebegénck napjaim. Ji'eleségem titkolta
előttem sírását, én titkoltam előtte, hogy magamat el\'eszett
nek érzém, dc azért mind ketten érténk rgymást.

Jarn Styx ante oculos, eL regna carentia luce, 
Luridaque annosi cymba Cbarontis erat. 

Irkáltam levelei1net, búcsú,nat vevém Con1tesse Virgi
nietől is, me;gköszönten1 Zseni eránt n1utatott k�gyességé�, s
általa nyújtottan1 be Neked, és ő Nagyságanak a melt.
Grófnénak tartozó háhímat. flah, ba.ráton1, 1nely zavarba ha
o-yán1 vala gyermekeiinet, házamat, írási1nat ! l\1axi1na pars
�itae elabitur 11obis alind agentibus ! ezt kiáltozán1, s felte
vén1 1nao-amban, hogy ha a jó istenek visszaadják napjai1nat,
okosabb

0 

]eszek. Tüdőgyuladást hoztam haza, Eperjesről, s
Lemesányban elnyeltcrn egy büdös füstölt f:datot, s a com
plicált baj n1eo-foszta minden reménységemtől hogy megsza
badúlhatok ... A.:onban feleségem, mihelyt hazn éréK, hólyag
húzókat raka 111elyemre, s három orvost segédemre kiálta.
Azok vissz:trángattak az életre. Gosztonyiné T-:iczédivel jöve
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hí�og·at;i.5�1nra., s lnczédinek az a sza.va, hog·y gróf Erdődyné1n1nd addig nc,n akar :t sógoro1111nal végezni, 1uíg ez írva
11c1n kötelezi 1nag,í t 110µ;,,· a ,ni t nckc1n l),ísztóért és S(tvolyért tartozik. kiadja, 111int cg')' 111c1111yei ;-:ug·,ír élcszte fel; örömsikolta ki belűll'lll, s az v,da a legforrc\bb hiíla 11 111it a Gond,·i::,elésnek a<lliaték. S 111ost I nczédi. rnajd \'yon1úrkay beszélték: hogy 'l�l' krgyc,- val,íl róla 111 e,n1ék('%11i hozzájok Írt lc,·cli<lbc11. :\11 volna 11rkc111 'l'iíJl•tl v,íratlan rés n1éo·is l<eo-Yés-
, . l I 

t'\ �., seg1t ne_, ez a 111eg·be<·sííll1ctetle11 újabh bizo 11y;-:1íga úg·y Irata rncg, n11ntha az vúratlanúl érne. _,\le,n köszönöm, étles bar�Í,t�1n, mert arr,� 11_i n<·s ,;zó111 : dc 'l'e tudod, hog·y elfelejtve11111c:s, hogy clfel�Jt,·c soh" neni lesz. 'fegnap fclköltcn1. s n10gbá11ta111. Lélekzete,n méo· nehéz. s isn1ét. érzcn1 n1cly<·1nben a s:1.t'.u·físt. ('sakhog'),0megnem Italok. 11ar nyolc·z,·an esztendőt érhc·tnrk, és épsé o·ben,.:ok gonclok nélkül. 0 ' 

. · :\fa írok cg·y Jevclet a pal ati11usnak. Elijedsz � ne1n feleJten1 a n/1irro:,-t, s tudo111 mi sza.bitd. Generális Beckershe· I I z utas1to1n azt. s a pnlati11u;-:ltoz szóló Goríték nélkül megyen..\. dolog ez. · 
Igaz Zrí11.,·i11ek biograpl1ii1ját kíván�t tőlern azon ío-ére.ttcl, hop;y Zrín.vi110k (a szigcti11ck) it képét ,netszeti Rébeeli be, :izon réz után, n1el yet gróf' Festetics L<iszló rnásol'tata1� a. csáktor11yai kastél_vliból. 1nely valaha Zrínyié volt. Tudnd.h� I{r;tff't PétPr histol'iai festő kapá a pitrHnésot, hogy asc�nat eg_\· négy ölnyi tábbíra fesse, an1idő11 Z rínvi Miklós aszigeti hős kilép a 1·,irból (s) elesik. B"C'stetics n1eg \�ida szólítva��gy a portrét 111,ísoltassa. I•'estetic:s kiad,\ a parancsot tiszt.1einek, hogy Zrínyi lvlikló t 1náso1t.ai'sák. A zok lemásoltaták "ui:oknak felkülclé k ·, Valaki azt tanácslá }'e$teticsnek, hogy' ak.e,pet, �1etszes (' rezLc, s n1int a fejedelmek szoktak, adjaaJan.?ekul,. �le hogy töbh becse legyen: ne ereszsze képkereskedok boJtJaba. Egy 11yon1tatványL Referenclár. lVIarkus úrkapa, s ez rnutat,i Ig·az11ak, s JT1egen„rcdé hoc,·y ez lemásolha<:"aH, bé· 1 , 

o o uv s e Je e ebe tehes e. - S képzeld az iszonyú botlást _,.\ bele ri tai csín, '. 
. [�az utol só postával n1egküldi a képet. Elréműlék. Ín1e a ;,z,get, hős Zrínyi Miklós helyett az a György unokájától

--------------

LEVELEz(,:f:iOJC. 
született lvliklós m.Lradéka, a pocta! a Il. l\'1axi 111iliá 11 ,dat,t, 
Szigetnél elesett :iYlik}ó;; helyett az I. Lcopoltl alatt csáktor-
11yai s krusaneczi erdejében elesett 1\i[iklós. An1az 1566. 7-a 
scptbr. veszett: ez 1664. novc,nb. 18-d. - /-, ezt gróf l•'cs
tctics László, ,L Zrínyi-jószág ,nostani birtokosa., nem tudá ! 
S I{rafft a violaszín vir1\.6os selyc,n kaft,tn yú sz:tk{das Zrí nyí 
1\1iklós helyett egy sujtásos dolinányó szakií.latlan Zrínyi 
N[iklóst feste, s ncken, kclle felvilágosítanom őket, hogy azt 
l(raflttal törlessék ki. - Ezért írék a palatinusnak, hogy a 
<.loloo- lármát ne üssön. Fcrtcln1es 1ncgtévcdés. ICrafft káro1n-o ko<lni fog. De inkább k.1ron1kodjék. A palati nusnak n,eg-
küldöm mind ,L szigeti hős Zrínyi 11iklós, n1ind a poeta 
Zrínyi Miklós képét, mind az lgazét, n1el_v egy a ICrafftéval. 
Ezt a három képet elég megpillantani, s kiki érzeni fogja 
hogy igazon, van, s bizonyos yagyok benne, hogy a nádor
nak kedves lesz a felfedezés. 

Octob. 14-cl. 

Levelem a palatinnshoz gróf Beckers által elinent, " ed
dio- már kezében van. Szükség volt felvil,ígosítanon1 a pala-

o 
k' tinust, hogy a képet I{raff'tta.l törlcs,;e 1. 

Nlajor újhelyi precliká.tor n1a délután nálam va)a. Be
széllé hoo·y lVIáclon valál, s benn a conferentiiíba.n is. Nagyon 
kedves v�lt nckein ezt hallani. �Iajor nagyon beléd szerctc; 
nevette hoo·y a rossz prcdikáczió alatt csaknem elal vál, s inkább 
a l{ézy ve�seit olvasád . Azokat én mép; nen1 láttam. 

Utolsó postával ezt a. rezet �cvém !g�_ztó�: �ok cn1ber
nem fogja hinn i, hogy a dolog l11rc111 �c1kul t?rtcnt. de Te 
hiszel szavamnak, hogy arról 1nind addig sen1n11t nem tuc�ta1n, 
iníg a képet ,neg nem pilla,ntám. ,..\..z o::;zlop a.ljára ez van 1rva:

I( .t z i 11 e z y n ,t k 
írói pályája 

ötvenedik esztendejében 
a Rény 

és 

a Khárisok. 
1825. 
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Fcr<'ll<'7.)' a :a-t:1tu,íri11s Rón):íból haza jött, dc vissza
n1('gycn. s 111'111 nddig (úgy írja Igaz) rníg cnp;cn1 n)cglát. -
i\lelr iirörn ! 0 a nc•111zctllck nagy dísze. . ' . 

Afrl,\'C'll1 rnég :::incs jól. fcqck liog·y licl(tiká ,v:í. v:ílik bn-
jorn. Rl,·cszctt n1in(1en cr61n. Sz(íntclcn ,í ,gyban vagyok. Er
cl{>lyi Lcvc>lcirn egészen kc1szek, :a- n1ost Salluston1at ké:zítcm 
utolsó dolgozással. 

,T elcn tsd aliiz,ito::; kézcsóko111at 6 Nag·yságának s Com
t<'S e Virginicnck. A krt kis g·róf'nak tiszteletemet, a harrna.
clikat ltozza isten haz,1 n((,qy iirö1nr>rl1·P.

CCXCVIII. 

'l 'iszt elt bor rí. l 01n .' 

, lTjhelybcn vagyok gyűlés alatt, s egy katona jő az ar-
chiv,í.riushoz, hogy holnap Kas ;Íra n1egyen egy con1mandó.
I -Ia znornra fordíto1n �L dolgot, s sietve íron1 ezt, tudván hogy
a rossz útban a posta T;11y,inak kerülve későbben vinné le
velemet. 

li1·ríntr1cl vala1ni n1ondani valón1 volna., s nem literatú
rai dologban, nen1 pénz eránt; arnik Neked és nekem két 
kedvcR t,í.rgyaink. Dc azt levélben nem írhatom n1ost. ICevés 
időn "eszed jelentésemet. Addig kérlek, ne ideg·cníts el 
n1agadtól néinely jókat, nevezetesen azt, aki eránt veled 
rígyaclban szólék itt Újhelyben léted a.Jatt. Jó lesz, ha a jók 
lcrázhatj,1k 1nagokról azt a vélekedést, 1nclyet beléjek né
n1cly gonoszok vertek. - Ebből áll 1najd az a jelentésen1, 
,unit ,·rirhatsz, dc világosabban fogok szólani. 

Gróf J\.urrl vette leveleinet, s ő Na,gysága a 1nélt. 
Grófné, s Corntesse Virginic, kiknek kcz.eiket csókolo1n, bi
zon,\'O a n k im<'n tcnek, hogy Eperjesről visszajővén, nálad 
n1eg nen1 jelentem. Egy óránál tovább ne1n 1núlattam ICassán; 
kegyetlen nátha és hurut Yala rajtan1, s oly úti n1ódra sáro-

LEVELE%ÉSÖI( 

sa.11 és rnocskosan valék öltözve, hogy ő 
nen1 jclenhettcm. 

297 

J ' ' , 1 agy;iagana 1ncg 

Dú]h;ízy urat kére1n, J-Iéhéin1et küldje ki, ha 1n,ÍI' kezé
ben vagynak. [,:z n con1111andó kiliozhatn.í, dc j{il bepakolva. 

Alig ,·rírom a,z időt, hogy 11111tntlias:san1 a palatinusnak 
írt rna.gyar levelcnict. Dúlhnzy ol\'n"ta. Gcner. gróf Becker::; 
:Utal nyújtattan) be. Vettcrn a kegyes választ gróf Bcckers 
l�xctól, rnit Ver,ncldung- J -Iöchst Ihro Dankcs . 

Pestriíl .írt levelek 11t,in írhatom, hogy az Ellinger igyc
kezetitől kevés jót v:írnak, lá.tvA11 a n1onstrosus czímet, és a. 
o·ondolntla.11 for1nátun1ot. lVIéf! itt is kacza,gva kPrd6 valaki tő-
o � ' 

le1n, mint juthata Ellinger arra a ezírnrc. l�n a Viczay képé-
hez megíro1n a, textust, és adok 1nég valami egyebet is. Dc 
nagyon szeretnén1 ha Elli11gert arra bírh,ttn,ínk, hogy ír,is{1t 

A M A L T II E Á N A J(

nevezné el. V ideantur literae Ciceronis et Fabri Thcsaurus 
Erud. Scholasticae, mely justificálná az AmaJthea nevezetet. 
Az a Minerva csak azért sem jó, mert már van magyar 1\1i
nervá.nk, s a németek közt is van N[inerva folyóírás. Und der 
:Nahme ist abgenutzt. 

. Szeretném elmondani előtted 1ni történt EperJesen. A
sententiám ddto. '1,7. novemb. ismét elismerte feleségem iga
zait, s parancsolj,i hogy a, pert rekcszszük be : de ha ez ke
gyes ítélet is : nen1 nyughatom meg a praemissákon, és azok 
eránt appclláltan1. 

. . ... . , . Itt az a hír, hogy septemvir Adamov1cs ur JO Januar1-
usban mint investigáns kir. commissárius. Sokan hiszik, so
kan nem. Élj szerencsésen, ajánlom maga1nat kegyességed be. 
..,.\._z isten adjon K cked is jó új esztend�t. Zseni n1,égis Sz�
bolcshan van l{{dlay Gábornénál. 1\.z 1nnepekre varo1n. l-I_a
lás tiszteletét örö1nn1el említe1n, noha, ha nen1 en1lítenén1 is, 
szíYed érzi hogy ő és én Neked, ő Nagyságának, Con1tesse 
Virainienek örökös hálával, tisztelettel tartozik. 

b 

Decen1b. J 3-d. 1824. 

--

•
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C('X('IX. 

'/'isztclt ba1·,íto111, 

Ellino·crnek küldök itt vala111it, s azt ígére1n neki, hogy 
0 

n1inck11t:1na holnaposírás,íba nc1n csak tncl,o,nrínyos, hanen1 
11uílattató do]O'okat is akar adui, czcu első kötetére lcgal,íbb 

0 
' annyit, 1nint 1nost küldök, adni fogok. Vedd ezen lépcsen1et 

er,í.ntacl való tiszteleten1nek h1í.lán111ak jeléííl. Ncn1 szeretnék 
én Teerc\nt,lcl taliíltatni hiílá.talannak, tiszteletlennek; s Yal
lást teszek, hogy <lolgozásomat eze11 111011struosus for1n�\ t111.11-ban pillantani rncg neke1n kimondhatatlanúl fajdal111asa11 esik. 
I{ i látott folyóírást in quarto s hasított oszlopokban? \Ta.n na k 
ilvenek, dc újságok, újságformiík, 1nel,vek írenklnt kiildet
n�k el. 1.fegítéltcti n1a,gát Ellinger, " rl'rattner és \!,.,T erf'er
hallo·atni nem fognak . .,\ szokatl,01 csak akkor talál n1entsé
rret l1a valamely ok szól mellette. Ttt oly ok nincs . .'\ Viczay r, ' 

n,·olczadrétií reze h0gy fog in quartóhoz illeni? Elárúlja 
n�agát Ellinger, hog,Y azt szegénységből vette fel, hogy kény-
telen ne legyen úja.t mcts7.ctni, s <'zt ingyen kapta. 

De rln1011dán1 ,-za b:tdo11, biít1·a1t, a.n1it szükségesnek lat
tan,. �en, fér gonclolkoz1Í:-01nhoz :1 1ná.s clolg-ait kormányozni. 
(·trílon1 aki ;izt c·,;clek<·dlieti.

\cin jobb ,·ol11a-<· .\n1altlica, 'l'e ítéld rncg. Ide tcs7.ern 
an1it a sz<Íra F'abri 'J'licllanr. l1�ruclit. Scl1olast. 1nond. ,,) -
.\.zonbHn a ?IITN]<:l�·\r J\ 111:,. ncn1 bánt úgy mint a negyerl1·<!t. 
• i\.zt nen1 ellenzem, igc11 a for1ná.tu1not. 

Panaszlod hoo·v uond i"ai\l bai'aid nern enl!:e<lik hogy ol-
�. b . ' .... .  

vashass, levelezhcss. Vedd az én bajo1nat, gondjain,at, s kérdd 
ha az Ellinger igyckezetit segéllhetc1n-c 1nint akarnám. -�n1it 
neki itt kül<lök, liar1nad 11apo1nat vonta cl egyéb dolgairntól, 
!' eperje ·i úta111 olta Sallusthoz hozzú nern ny11lhattam. 

*) .\Y-1 l<:lling-,r rogja általadni. 

f�F.VELEZÉSÖl(. 

ltt küldön1 a, nádorhoz írt lcvclcn1 1ná.s�ít, nc1n hogy 
Ellinger vegye fel, hanem hogy Te tudd, mi eránt írtan,. A 
gróf Beckers levelét leírni ni ne:- időn1. Gyönyörű levél, és én 
kevélyke<lbetnén1 vele. - ]'agadtatik a botlás: clc látni fo
god nála1n a bizonyságokat. hogy ,t képre bizonyos,ut a poéta 
Zrí11yi festetett; s hogy ,tz n1ost. ki lesz törölve, s it poéta 
Zr. helyébe a, szigeti hős tétetik, <üg 8e11.cg; az az é1i érden1crr1. 
Ha n1ajd Eperjesre megyek, cJiín111tnton1 a gróf B cckcrs é:- ;1

l{rafft leveleiket, 

J)ece1nber 20-dikán.

r.1a veszc1n az újhelyi katonák ,í.ltal le\·eledet, és a

Hébe csomóját. Nagy örön1em ,·an rajta. A Bor clíl'séretét i,;
rnét elolvas�tm. Gyönyörü ! gyönyörű 1 Egyike legjobb n1in
clen dolgozásaidnak. 

� e küldd, kérlek, Elő beszédedet. 'l'lldorn én, hogy .ió az 
amit Te csinálsz. ,Jelentésed az Ellinger n1eghívó leveleiben 
bizony igen igen jó. K em tudnám n1int küldje1n mindjárt 
. vissza. 

Ezen levelernen kívül egy rr1ásat. is ad altal Dúlházy, 
1nely e szókkal van megjegyezve : rid 111ruius prop1·i11s. 

Csókolon, n1ély tisztelettel ö Nagyságanak és Con1-
tesse Virginienek kezeiket, nagy reményü gyern1ckcidet for
róan ölele1T1. .t\.cljon .tz ég Neked, liasonlíthatatlan férfiú, bol
clo<r Ú J. esztendőt 

,.., . 

- -- - -- - -

Ól'Ök tisztcl,icl 
/(r1zinczy l''r:rr11r·z . 

I{ét Jolog van amit ki.ilön levélre kell írnorn, hogy elr.
crethesd, n1ihelyt n1egolvasod. 
0 

1. Újhelyben lévén, szó vala a diétáról, ér: hoµ:y ki
küldessék. Felkiáltának : Sze,nere, gróf D. J. és senki 11enl 

•
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n1ás. - A dolog akkor történt, n1időn Szen1erc Aszalónak 
elcseré lése 1niatt J\liskolczra elment. - Újhely tele van ea
bnl:íkkal, és higy nekrn1, ennek talán legnagyobb kov,ísza 
)Iatolay. Ii:gy valaki fclkiálta, hogy gondolhatna valaki oly 
képtelent, hogy diétára két esküdt ellenség, te és Sz., kül
dessenek. Dókus protestált, s clbeszéllé, hogy 'Te őálta,Ja 
n1int tc,·éd :-,,z-t bizonyossá. jó intlúlatod fcl61. 

:\Iato lny jó rrnber, de szeles, dc kevély, de raptusaivao·,·nak .. \z :iristokratiai gondolkozású Sz. sok ízben össze-"· 
... ., kapa i\Iatolayval in publico. ,Jelc11 vnlék egyszer kedves ad-1niuistr:ílorunk első gyííléseiben; n1időn Sz. felclc JYiatolaynak, ez Félre biggyeszté száját, s Sz. 1negintettc, hogy feleljen niajtl ha ő elvégzi beszédét, de az ő szavát ne hallgassa nevrt<tssel, n1osolyly:1l. Ebbe Szen1erét szinte csudcilta111. J\Iatolay 1nost b. -VV. Pált feltüzelte Szemere ellen.Ehhez j,írúlt a gróf Sth1nidcgg bcija, s Matolay még a vallást is a dologba csavará. hogy Szemerének árthasson, holotttudva van, hogy J\Iatolay nen1 vallásos e,nber. Bar,í.tom, én szörnyű aristokrata vagyok, an1int tudod.1'incs sze1nélyes okom rá, de láton1 a rendek összekeveréséből ct Yeszélyt. Egy Szi1·niay in possessorio van, s nyugtonvan : egy Jlritol((y retteg hogy származatlansúga miatt nincselég tekintete, s dühében csin,íJja amit ne1n kell. - Egyviceispán feje a. rendeknek, és ha valakit, a viceispánt nagytekintet illeti. J\Iagunk ellen vétünk ha ne1n tiszteljük, mégpedig nagyon, csak ne a szabad. �íg kárftval. Légy rajta hogy 1negv�ílasztassál. 1\1Ia.gadért is, a vár 1negyéért i óhajton1 azt; de n1agamért is, hogy örömem legyen, látni baráton1 ragyogását, és hogy az én Aurélemnekalkal1na legyen csudálni az atyját. 

A 1negölt istentelen I{omáromy Gábor 500 ftot hag:'·a 
az újhelyi templon1nak lelke váltságára, érezvén hogy v;írja 
ki.ilön1brn a pokol. Özvegye orosz vallású szolgáló vala, s 
pápistává lc,·e, hogy elfedje alacsonyságát. Nem akara fi
zetni, s az ekklézsia pert indíta ellene. Matolay defendálta. 

LEVELEZÉSÖK. :3o 1
Tudom 11cm hiszed, dc ha parancsolod, bizonyságot hozok 
róla fr,·a, vagy kérlok tudakozcl 1ncg mr1g,í.t -;\1atolayt, igaz-e 
a hír. - Ez a bob6kás, lunaticus c1nbcr, azt kérdé a pro
cessusban, hogy 1nint lehet a sola salv,:/ica hit<>1i lévü, as_z
szoriyt a1·ra ké1 iysze1· í,te1i·i1 hogy a fé1j e. arlóssá,gút a kalv t1_,.templo11i1iak rnegadja? - Tréfa, azt fog.ia lV[atolay 1nondan1 : 
én pcd.ig azt, hogy ak� így tréfitl, kötözni ,:a�ó.,bol�t�d.", ...En 1nao-an1 is bajban vao-yok vele. Csuful, csuful csala O O 

, , nieo· · pert indi ta cllcnen1 Tornsics bar/1 tja előtt; két sentent,a t 
Ma��lay írata a perbe Tomsics híre nélkül, s a �élkül hogy
az Incattus submittálta volna. R[t ijcszték rron1s1csra, s 1nost 
l\1atolay hallgat. . . . � l:>atriota is lehet az c1nbcr ex secund1s fin1bus. - l,n 
Szemerét nagyon szcrcte1n; nagy oko1n van rií. Dc 8zc1nc
rét, 1nint aká.;·rnely 1n,.í,s embert, ncrn in1ido1n, azt ő n1a�a

' · · ' l] l ' · · 'l ·1 e hio-v e részben n1c,,. sen1 k1vanJa. ICer e< egy JO ve e, s 11 .. ';'J . • ;=> az (dtala1u igen nagyon tisztelt"\\' écsc! l )a�nak is. -:- Grof
Schn1idcgg eránt volna valan1i 1nondan1 valoni, dc tal.1111 nc1n 
szükség hogy el1nondjan1. 

2. Úgy tetszik, édes barátoni, ½selli cr:ínL Írt s?raidlia1�.valarnely l.,evé.s, valan1cly kegye8 éstüle1n elé_qgé ne1n l1s:tr·l/11t11

iichezte lés érezteti n1agcit. ..-\.z ily neheztelés a legcdcst'�>li bizonyság,1 a kegyes inLlúlatnak. Dc gondolod-e, ho,g�-- en� ltoo·y releséO"cn1, hog,v niaga Zseni ,1 legnagyobb gra.t1a JH'. k 0• 

e'· tu··1c
0 

hoo·y Zseni háza.dnál volt? IIiszcn én azzal 1l1l'g"nen1 n z , o. 
· de' 

o- kei;i:lykerl<>ni és, ha �1ttól ncin t,1rtanék, hogy tcr-111111 0 " . ' 

1 ' " thcdre, l cga.lúbb alkalin:1tlansúgodra ninc� ,1 gycr'.�1<; <_, c:1 �:e.

két kézzel adná1n vissza. De csak engcd.J egy elot�rJ�sz�c„t ·
Ö Na,o·ysáo-,1 Bártfára, 1ucgyen, s Zsenit 1nagáral r1sz1. Edes 
i., . 'to. 

olchetctlcn hoo-y ez ő Nagy:-:úgának nlk"/11,r1tl11n uc1,1a 0111, o. ' . 11 1 lco- ,en . s a,z vao·),ok-e éu, a.ki az én hasz110111 nuatt :i ca -11c 0) , o ] · ' ] 1 1 · l· · · ·t · "''()ll""·ío·n·tk a c1t e11 1:t n111tl an akar hassa < en n I an na , ,tz · ::ss,, _, v, o • , 
, ' . 1 "ótéten1énvcitckct i1cn1 nézc1n is, kénytelen volnek, i11111t so ( J 

J 

• 1 " 1 . ' t ' l . f"' .,,,. �t t·1 -ztel11i cs11dúl111. i\fe Y no, ia1a on1,netnenc-: cov o t i::szc :;, ' . .. .. n101, 1,co·)�;s <l"Ontlos anya, rncl)' i1niídúst érdrll1lo liaz'.-v \ 0 ' 0 
1 ' � t ;\J ass;ony ! Ava,gy ncn1 látt:un-c, n1int jöttek iozz,1 , zen -1 i�
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hálytt a betegek, s (';,; a nagy születésű asszony n1int o·yóo ·yí-
. 

o. b. 

totta. n11nt ada, nekik orvo,;ság·ot, ,nint látott go11djaikhoz. 
;\1Iadatne dc Boufflers azt mo11dá, liog'.)' csak azok tökrflletesek 
(l _1ibátlanok) akiket .ne111 1·s1J1e1·ilnk, s Voltaire azt, hog·y
nincs nagy en1ber a világon a ko1nornyikja előtt - tudnillik 
ennek alkaln1a vala a Napoleonokat a 1nagok nen1 őrzött ór:i
ikban is látni. De, édes bar�í,to111, ha bennern van va)a1ni jó. 
úgy a.z bizonyosan az, én legalább e'küszön1 istenekre, <'m
berekrc, - hogy én mag·an1ban eg·yéb jót nen1 találok, mint 
azt, - hogy az igaz{u1 jóknak sc1n nen1 lá,to1n, se1n l(Ltni nen1 
akaron1, erőtlenségeiket. IIog·y ő Nagyságiíra, térjek vissza, 
azt n1ondon1, hogy én tudo1n jól, hoo·y ö N aO"ySáO"a hoo·y o·róf ::, 0 0 ' ::,., 0 

f)cz öffy ,József, hogy az a Dú,lházy által is irnádott VirO"inie, 
h 1 'cl 'l 

O 

ogy az en 1 ea 0111 Aurél, hogy a Zseni által annyira ma-
gasztalt l\Iarcell, hogy az a ki1nondhatatlan édességíí Emil, 
11en1 istenek, nen1 angyalok, hanem testből lélekből O"yú rt 
en1berek : <le higyj neke1n, az én lelkem mindéo· láno-o; kap 

0 0 - ' 

valarnikor a grófné jut esze1nbe. 
Ein hohes, ein heh1·es '\i\T eib !

Zseninek a Ti látástokban tölteni 11 holnapot oly sze
rencse volt, a1nit vén korában is dicsekecl ve fog említeni. 

Dc nen1 mertern vele terhetekre lenni; ki vált hoo-y lát
tan1, hogy ez az irnádást értlemlő asszony neki n1éo· lec:kéket 
i;; adott, sőt hogy költség·ct is csináltatok 1n:gatoknak. 
Gon?olsz-c te �nge1n ol.v fcrtelinesnek, oly gaznak, kegyes-
égeidre oly n1cltatlannak, hogy én spionkod�an1, ha lyányom 

nem szenved-e, ,·.iln111it? Gondolod-e, hogy Zseni panaszko
dott ,·alahn? l I t,ílj, sőt ölj 111eg·, öljön ineg isten eng·en1et és 
%senit, ha ezt ő vag., - �" c·s<'lekedtiik. \ícm 1nernék soha sze
rnetC'kbC' pillantani ha ezt tettein 1·ol11a, 111ert érzcnéni, hoo·y 
iirdög vagyok. :--:zerencsyn{, hallv,Ín hogy clhozorn Zsenit, 
megszólíta hogy azt 11e tcg,vcrn. Zseni nő, jó az hn a Yiláu

l(Ltja hog,,· íí i„ rxistiíl, s jobb hel,vtt nern iehet rnint n,1Jad � 
itt ha rnar,í b b a kacl ,;zC'r n, rncl y rncgszeresse, el veg·ye, min� 
:-izép11:1lrnon. - �li11d ezt, édes IJaritorn, én is érzettcrn: 1no
destián1, tisztelcten1 cselekedte· hogy elhozzatn, nern mintha 
kcg_vetcket nern becsültcn1 ,·olna. l<'.íj 11ekcrn, hogy gyanúd 
terhel. Noha az szeretetből ered. - 1\ lig volt ide haza, s 

L EVEL RZÉS0 l<.. 

in1hol jő l{állay Gábor, a l(raynikné húgom veje, lto�y fele
sége gyern1ekágyat fog feküdni, adjam oda Zsenit. B�n n1in
den testvérin1 közt ICrayníknét szerete1n leginkább, noha
pénzt tőle 11en1 kérek, s ő ,nagától nem ád: nen1 lchete meg
tagadno1n, s oda a<ltam, noha fá:jt hogy idejét elvesztegeti.
I(érlek alázatosan. ezen levelen1ből mondd elő Nagys[Lgií.nn.k

' 

:unit jónak ítélsz. Az volna halálo1n, h a  ő Nagysága, te, és

Comtesse Virginic hálátlannak hihctnétek. 

CCC. 

I{assa, január 3-d. 1825. 

Sze1·elr11e.� baráto1n !
Isten lépe közénk, mihel.vest pálczája 01egéré 

IIá1.am', lett,ünk n1intl reptibe 1nennyeiek. 
Istennekvalljon lehetett ö rnelyike? Forgott 

l\1fézzel kent aj k,ín Sz vád a, kezébe' koboz. 
Négy lábán két 8Zárny, tölünk elvitte Zseninket, 

i\1erk,ír volt, elszállt, e1nbcrek t',jra lcvénk. 

Nen1 olv o·vöu;-örí't n1int a tieid. rl<' 11en1 hígabb sz(vhííl
. n. . 

s7.á.rn1azott. 
Gyön:vörkö<lé1n 1n:1 l�llingcrhcz ki.ilclött I�rtekezéscden:

díszesíteni fogja, és en1clni n.z ő sz,í,ndékát. Olvas{1rn a közte
tek folytatott ]cl'clczést. ICitapogat{1111 fclcségcn1 vélcrnén,vét,
ő az A·,nalthea czíinet olyannak tartja, 1ncl .yct legalább is két
harrnadrésze a magya.1· olv,Lsóknak ncrn {·rtcnc, úgy, n1inth,1

<.,; • 

\':1laki rórnai n,·elvcn :1z urlvarl101. ki.ildrndíí f'elír,ísainkhan
co·észcn tiszta clC',í.kságot követne; a biíst:g sz:1rYa. s ,L kec,;ke
a.:on felííl, a rossza.karó <�rtőkn(q könnyü alkalnu,t ;:zolg:íl
ta th,1tnak sokféle gúny okra. 

Ez ug5·an csak egr asszony 1télet<': <le vclőssége rniatt
előttt:rn még akkor is sokat nyornna, hit kc,·ésbbé clrné:; a:-7.
szonvtúl, (\il ncn1 feleséo·en1től szárn1aznék. Is1nétle1n, ne1n ,·;t-

• 
t, 
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lék scn1n1i tekintetben a, ,,Felső-Magyar.országi :JVfincrva" ko
holója; dc rninekut,ína erre adódott az cngcdele1n, credo in 
pracscntibus adjunctis n1alun1 benc positu1n. An1i a formátu-
1not illeti : híssa Ellinger, énnékc111 1nindcgy - a formá
t111nba bele ne1n köthet a Fcls. I-Iclytartó-tauács. Én mind 
franczia, n1ind ángoly, 1nind olasz hónaposírásokat, az Ellin
gcrtől kc<l vclt tor111átba 11, 111incl látta 111, rnind pedig olvasta1n. 
Zschokke's Ubcrl iefcrungen, ha jól c1nlékczem, hónaposírás, 
ily forru,í ton1ban, hasábos nyo,ntatványban, oszloposan. A 
fő dolog a tiszta papiros, a tiszta szép betük, oly köz szi.ik
ségü, közhasznú és kedvcllésü jó dolgoz:isok : ut et indocti 
intclligant, ct docti intelligerc curent. Viczay életfrását, va
lan1int Dúlh,izy 1\baúj v<1rrncgye íróit csak a 2-ik vagy 3-ik 
kötetben ja,vasolja tétetni feleségcn1 , n1i vel ezen darabok 
csak táji-részvétclüek; a szegény kassai l\1inervának pedio
igyekczni kell felléptével 1nagúnak köz részvételt szcrzcni : 
két haz,iban. Az Előszó után, 11yelvbéli régiségcink marad
Yányairól szépen kidolgozott értckezésed fogja n1egnyitni a 
folyóírást; azt kövctcndi 1\urélccl dolgozása a jó ízlésről 
1ncghujtott papíroson, rnclvet néked foo· ő elébb mco·ki.il<leni 

J O 0 Ezutáu jön ma.jel :Olontesquieuből tett szerencsés fordításod •. 
Ezt lel v,íl cjn k a Dúlházytól valahol feltalált régi levelezések, 
a régi 111,lp;,rar stylusnak és orthographiának jeles példában 
szolgriló clő111utatására és annak új bebizonyít{Ls{Lra: hogy 
ncn1 n1indcn új aini az effélékben uralkodó járatlanság előtt 
annak Iá tszik. 1''1 i vcl a 1nag·ya r életvern1ek dolgát nagyon 
szemügyre vcvék egy idő olta a külföldiek, ezen táro-vról is

l . ' k bJ egy , rs crtc ·ezés fog n1egjclcnn i a l\1i ncrv:iban. Auré-lod eo-y-
két !ordítást fog héiktatni tlans le gcnrc soit narra.tif soit hu
nioristicprr - ,tz elsőt franczia, a, 1n,1sikat pedio- áno·lus 
nyelvből, dc ezeket t:lébb veled s vclc1n közlcndi 7 1ne7-t e 
nc,nben l\'gnehezcbb úgy eltahílni az előadás n1ódját, hoo·y ki 
ne vcg·yük :1 dolgot sav,iból, és 1négis a ,nagyarokat is

0

1nú
lassuk. l)c sok több nHÍs t,írgy is áll készen p. o. : Janus 
Pannonius életírása stb. _\z Új tahilnuínyokból és li'clfcdczé-

11 "1 f' 'J <· \ >O az ,,. · · ··- ' · . · ,, · , 
r , 

• oo , � <1sztodn1, .tn11t a Tud. GyuJtenicny va,gy 
1'-ultsar ,··to·y ,, l'-Cd\'C ,], , 10·· ' · · 

J 
' • ' ' ' n . ,. s ,cl nein cr1ntt:ne ,, s 111co· 1s rcszve-

tclt gerjesztő, n1ivel avagy izgatja a figyelrnct, v:gy a hazá-

LEVELEZÉSÖIC. 

ban is használh,ttó. Versek is f'ogna,k clőfordúlui, dc c:;ak igen 
mértékletesen, s a java, ak{1rn1ilyen ncn1ébc11 a l(öltcménycs
ségnek, és egyenlő tekintettel a köz ízlésre, valan,ínt a fí110-
1nabbra és választékosabbra. Ncn1 záródnak ki a, régi, az 
újabb ane�doták, apo ph theg1nák, na.gy 1ncgvalasztással, 1nert 
1núlattatni akarja Ellinger a publikon1ot, 11cn1 botr(tnkoztatni. 
Jó volna 1nagyar anekdotákra és apophthegn1úkra is ::;zcrt 
tenni - 'f e sokat tudsz, én is tud ok egynch anyat. 

Nem fog terjedni a 111agyar litcr.1túra, ndg csak ncin 
fognak íróink hasonló figyclcrnmel viseltetni n1ind a na,gyobb 
publik:01n, mind pedig a tudósok eránt. Ezt l1azánkban 1nég 
nehezebb cszközleni n1int m.ísutt. Tegyünk hát prób,it, c:s 
mivel minden tárgy nem gerjeszt mindennél részvételt; ,,\,
laszszunk olyakat, 1nclyek sok.aknak figyeln1ét n1agokra von
ják; és ha nen1 vonjúk is egészen, igyekezzünk úgy előadni 
azokat és azon formában, _arnint azt a ,z olvasó, vagy szívesen 
u1agyarúl olvasni akaró, ruind neveltebb, n,ind nevclctlcnebb, 
nagyobb és kisebb publikom cultúrúja n1egbírja; rncrt köny
nyebbcn ereszkedik le egynehány olvasó a, sülyc<lkcdő író
hoz, n1int az olvasók többsége egyszerre egész hozz[t 
ernelkeclik. 

Reméltem , rneg lesz elégedve 111inden felekezet Elő-
szómrnal, va,gy pedig n1i ndenik fog r[1rn bosszankodni ; illő,
jobban szcressen1 haz,bn, nyel,·e rn és ncn1zeten1 fen11n1arad,í
sát, mint akár111elyilc felekezetet. Kéked, tudo1u, tctsze11 i fog,
inert te velern együtt nen1 túlkodol sc1nrniben is. 'l'éged tisz
tel, szeret, becsül az egész világ, te valódi rcforn1á,tor v,1g_v.
Ne1n a rnester szép nagy gondolati és tettei, hanem néu1rly
tanítványok túlságai ártának mindég és niiutlenütt a jó ügy
nek, a, jó tanít,í,soknak. Jó kedvvel vegyített kí1nélés vczcté
pennám. Várjátok be, s 111cgl�1tandjátok, rninő becsülője va
gyok l{azinczy Ferenc;,; tan[tásainak. 'I'c 11cn1 1ncrcd, ha kí-
1nélve is, úgy meg1nond,1ni a,;,; igazat ta11ítv,ínyid11ak, n1int én,
a te barátod, inert ki ne szeresse tanítvúnyit? Dc {•n, aki ta
lán lcgidősebbje v,igyok azoknak, és bizonyosan, h,1 ncin job
ban, legalább úgy szerctc111 a rucstert, ruint ők, i; ,t 1nellrtt.
Júdás nern vagyok és ncrn is volt.u11 .;oha, is - éu bútrabhan
bcszéllhetek a nálan111cíl il]abbjaidhoz, s szintúgy n1cg111011d-

Oe:;i;ewffv t::; Knzincr.,. lll.
. . 20 

•
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hatom rncrészcn v<-lcrnényemet az elavúlt zordon <Í:,;(tgok
imádóinak is.

Olvas�í rn szép jeles leveledet a nádorhoz, nen1 külön1-
bcn arnit Becker 11ek /rá!. Felrscrélék luí.t a hőst a poétával.
1'iíz ragyog ki t. i. n1ind a hős, n1ind ,t költő physionorniáj,i
hól; n1ert egyébként n1int énekelhetné rnéltán ez a másika
tetteit? De rnicsoda képíró az, ki a physiono1nia után ncn1
tudja a hőst a poétától megkülörnböztetni ? és aki csak a szá
zadok öltözetjei után esn1ér rá. a szen1élyel<re?

Arnit nékem ad proprias n1anus írá.l, arra non propriis
1nanibus csak ezt felelheten1 : hog·y én a k:érdésben lévő sze
n1élyt mindenkor bec ülém, tisztclén1 és szeretém. l\l!inden
susogások és rágalrnak el szoktak csúszni fülein1 mellől. !Ia
lesz diéta, s cl akarnak küldeni követül, és ha  1nehetek, azzal
megyek, kit választandanak; de 1negval 10111, n1egérdemlené
vénsége,11, tapaszta,láson1 választáson1at első követül. N en1
n1ondon1 ezt hiúsá.gon1ban, rnrrt ötZon, istennek hálá, túl va
gyok! hanem az elsc'í, praescs inindenkor sorban a kerületi
gyííléseken, és így sok jót tehet, vap:y legalább sok rosszat
túvoztath;1,t rl. Ezt nekC'd ad tuuicas aurcs. Ha. rnég nekern
srm hisznek haz;Í rní·iai. n11ír akkor VC';isék tíízbc a n1ao-yar

o. 

ronstitútiót. Ncrn v,ílna senkinek az egész hazában szégye-
nére velem nub,o<lik követül 111c11ni a diét1ira. -- Ada.,novicsot,

.. hallon1, v,írj,í,k Zcrnplénybcn. () jobban visclé n1agit Iógrád-
ban, 111int rnag·ok a nógrácliak. B,ir tan11ln,ínk rossz példájo
kon, inert a ro;;xz p<qchík �zi11t1"1gy, 111int a jók, tanítanak.

1�ltalálád okút annak, a111it 1_,·,\nyod frlől írtan, - ez az
ok pcclig az : hogy 11t;i11,l<l ,; 1·c1('�<'.grd 11t.in senki scn1 szereti
é.ítet jobban rnint nri. Azt tchút 111<:g gyan[t,tni is, hogy 1ni
téged háhí tlannak gonrlolhatn;Ín k, ré,;zcdről valódi szí vb éli
vétek ellenünk, <·sak 1·ala1ni,·0l kiscbh, ntint a szentlélek ellen
való. rrc te, t>I ,·cl(ink jót, 11iíkor Zsenit nálunk hag·yád. Itt
n1ég kércl<;;;l>c ,;e111 jöhet a háhidatoss.íg. Ila nénjénél job
ban, zokik alroz a sorshoz. rncl.v ;tz á.ldott, jó, dc nern gaz ..
dag- l_,·,Í11yt 1 ,Írja: jól tCVl;d, hogy oda adtad. rfer111észctes volt
tőlünk, ,;ajn.ilni cl111cnct(•lét: tcrn,észctcs, hop:y t<'5liink
C'lvivéd.

\Tale. 1 )C'liciac n1ear.

•

LEVELEZÉS() K. :30í 

Gyönyörűséges verseid \\T cssrlényilrrz cg_r ki:- hiiszkr
séo·re f'ogj:d< ingerelni a szerény kassai Athé,nét. ]�z <· Vl'rsr
ze; valódi rcn1ck a n1aga, nernc:b('n; de a I-:Ia lhc·rz11·ö lf<'-t ,·ál
toztasd - nen1 az ideát, hancn1 a kitételt, cela <l<'1n1re le reste;
ne111 tu<.10111 hamarj:í.ban, n1ic'-rt r <le <'·r7.cn1, a p,t<·si kecl 1·e;;clih.
Tudod m?tr, hiszem. hogy Szila,;sy lett ad111inistrátorunk
Ze1nplényben, P. nrn1 a<l1ninistrátor többé, iirc,shan - még
több foo· következni, s t{u1 jobb n1int hiviik. \�i,·at (:aroh1s

" X-mus, et nuperna procella Petropolitana.
Vale iterumque Yale.

CCCI. 

ICüldöm a beretvát. mert a tieid valóban ro,;,;z,tk. �e
kem még egy pár 1nar,1,<la,, nen1 ily czifra nyellel; de czifra
per se nihil v:cilct : a vasa épen ezen JJ1jJr1jelt viseli, s így nr
lridd hoo-y mao-an1nak ezzel k,irt. teszek, ,:. rc1né11ylcrn ol.,·

' 0 0 . . 1 ·zi've�en t·oo-'t<lod tőle,n s i'ro·v nem adsz érte scn11n1t. rnrnt  1a
:-;_. � o" , t"'. 

gazdag volnék. Eleget adtál, C:s h,\nyszor : h:igy<l 11cl�cn1 :tzt
,tz örön1ct, hogy én is adhassak v,ibtha neked ,·ala. rnr�. �a
o-yon örYcndcnék, ha a bC'retva 1ncg<-rdcrnlené azt a <l1cticre
��t n1ciyC't fc)iílc t<•tte111. 1::11 _johhat. 11<'111 i,;n1rrek 1nint a

' . 
pi pajclü. . , 

A inint felcségcrnnck <'lhe,;z<qlérn 1ni 1·a11 a ::-:cntrntraban,
o-yerinckcihcz fordúlt,., rzt 11101HlLa 11<'kik: nc;zzl:tek I{ázrnért
0 

· 1 . ' 1 'l . 1 
11e az én suc<:C::SSÍÓ1nnak. ha11c1n az :rtynto < a.Jall< e ,nna ,.
Nála nélkül azt soh:t ,;c111 nyertétek 1·olna nrcg. -- Bará_toni.
hol leli fel az ernhcr a. t"órfi ncn1bcn a,zt ,1,z ,:rzríst, a1n 1t az
asf-7.CHJ)'i ne111hen tal.íl "? " csuda-e. hogy é11 Pzt a 1:e1net
annyirtt tisztelc1n? ( 'sak kir11011do111 11ekccl. hog�: elottc111 

utolsó kassai n1úlat:1so111 olta kétséges, rrl' vagy-e tobh, Y:tg_,·
az a, n1>?1/P.� lt>lkií .. 1111.qy /r,/Jc,;; ;1,s$zony. akit az isten néked 

20• 
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adott. 1'�zt 1no11cl.11n l){tlházynak, és Dúlházynénak is, s va.ló
ba11 én C7.t h1s7,en1. ' Zseni ezt a .  nagy asszonyt, Zseni Con1-
tessc ,·irginict csudálhat,í annyi holnapokig ! -

Dc nincs örö1n csípőssép: nélki.il. 11időn Sophie szere
tettel, hiUá.val fogada, D'Ellevnuxnénak vcszcn1 levelét, dc a-
111elyből az ura szól, cltcl\'C pa.naszokkal, v:Ld,tkkal, hogy én-
1niattan1 n1cgycn ily rosszúl a per. Eszc1nbc juta a szép 
l{ciskYné, ki csak kin1on1Lí, ő Nao·ysáo·a n1cllctt ülvén 1nit 

, 0 b ' 

tart ;'\laric és D'Ellcvaux felől. Bnr,1ton1, a _qyerniektelen 
D'l�llc,·nux cg�· fill<�rt scn1 ád a perre nékcn1 sok gycr,nc
kíínck, s vcidol,-. Dc 1negszégycníti leYelen1, ,nely hozz�l a sen
tenti:1t viszi. ]�n f,íradta1n, én dolgoztan1, én költötten1, s ez 
a h.ílátalan enibcr otthon ül, s kritizál, vádol. 

l(önyörgök n,1lad, hozd cl Pestről gróf Teleki J óz::ief 
úrtól két cson1ó1nat; az co·rike az Erdélyi Leveleket a n1á-o. , 
sika Y orickot foglalja. n1ag,íba11. Döbrenteinck 1nost írok, 
hogy tegye le gróf 'I'clekinél Y orickon1at. 

i\l utnsd be alázatos háládatos kézcsókon1a.t ő N agys.í.
gá nak s ('on1tessc \rirginicnck, s szeretetr e 1néltó o·yermc-

• t> 

ke1det, - valóban pri 11<.;i pcs ju ven tu tis - csókold. Gróf 
1-\.urélnak nen1 küldhcte111 az ío-ért könyvet inert io·en nao·y , 0 ' t> t> •

.,-\_nnak sze1�ér kell. 
l(ísér�cn l'-Hl)hael ano·yal, az útazók vé<lJ·e s hozzont,. ' 

vissza a szeretetre lcgn1éltóbb h[1zi körbe örötnme;L 

:Febr. 19-d. 1825.

CCCII. 

'/'isztelt kedves baráto111, 

\Tit;c is p;Í njai n k Kassára k ül<lenek assi o-nátióért h oo-y 0 ' t> 

az acl1ninistr;Í,tort n1cgköszöntő deputátusainknak a státiókon 
lo,·ak adattassanak, :;; ezen alkalo1n1nal élni akartam, 1nind 
hofry tii,ztclctc1net n1egújítsam crinta.d, n1incl hogy Téged és 

LEVRLRZÉS0K. 

Dúlházy urat 1negkérhesr,1elek, hogy a 1'vfincrva fíízctét a 
hajdú kihozza. 

Az n.dministr,ítorhoz a szá1nos dcput,í.tusok 1 :,-clikban 
indúlnak; a n1ágnások közzül <.;sak b. Sennyey l(ároly: l6-
dikban Pestre beérnek, 18-d. rnegköszöntik, s úgy ozt;Í.11 
jönnek. - Az a<ln1inistrátor 8-db,tn tar�ja n jo,veuse entréet: 
9-dben 1nind ,l két te1nplomban V cni Sanctc, azutiÍ.n gy(ílés,
s ebéd és bál. A két utólsó készítésére 1n{Ljus ch,{íjébc11 itt
lesz az ad1ninistrátornr ess a. le,í.nya C'sonu'u1é. i\Iinden új
ságaink ebből {dl.inak. 

Az ,iclrninistr,ítor �I. 10. 1]. m,�ji itt lesz. Akkor rne
gyen, mert 1násnap áltloz<'>-csötörtök. 

Consil. Szerr1ere tegnap érkezék be cstvc, s ez <Írá
ban indúl Erdő-Bényérc a tegnap előre ment Szir1nay 

, 
1\..dámhoz publicálni a Szir111a._v Zsigmon<ln� testa1nc11to1n,í.t 
'l'olcsván. 

Itt 11ailáth ca.1nerac praesessel egy időben, dc nern eg.Y 
nap, halának el Kis János Almásy fa1nilia. pr<>kátora., Jdibus 
Martiis pedig ('onsil. I -Jorv,íth T,ászló, {•s oztAn szolga.bíró 
Kasznernek az atyja. 

Dókus főfiskálisnak eo·v O"yÖnyöríí lova clöo-lött el, s az �. t,. ' 0 

nagy kár. - Siet a hajdú, félek, itt hagyja levele1net .• 0 \.zért 
bérekesztern. Csókolon1 a leghívebb tisztelettel ő Nagyságá
nak és a kedves igen jó leányodnak kezeit, é1:, kedves g_ver
mekeidet. 

, 
Ujhely, apr. 6-d. 1825. 
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CCCIII, 

Újhely, april 8-d. 1825. 

Tisztelt ba1·ríto111, 

Dúlh,í.zynak ,na vcszc1n levelét r,ostán. Írja hogy mcO'
t:rkcztél, és kedve:;; hírekkel. Örvendenék az elsőnek is : dc 
a n1císoclik teszi, hogy na,r;yon örvendjek. Bár azok a kedves 
hírek a, Te sze1nélyc<let s házadat s erszényedet illessék. Én 
rettenetes clakad[tsban vagyok, dc az nálam ne1n újság, s az 
1nindcn vígasztahíson1 hogy szegény fclcségc,net nem érzé
kenynek, hanen1 etj'rísúltnak látom. Ugyan hogy állhatja meo· 
a bi.ityja., aki látja. hogy Eperjesen vesztett, s így ebből tud�
hatja an1it neki szíve és a lelkiisn,erct és bccsi.ilet hijába, sugall, - hogy szenvc<lésinken ,ncg ne1n indúl. De várjuk csendesen. ,\z cvocatóri,ít !)estre neve napján a.dabí.111 1neg, nen,bosszantására, ha 11e1n n1crt akkor vevé1n pesti prókátoron1tól.Tcr1ninus <:01upa,ritionis 30-a NlaJi. ltn oda. csak a,ugustusban n,cg·yck , 111crt 1n{�j11„b;,t11 Ös júninsb,tn 11e1n consideála scptcn1,·il'.itus. 

l)úlhúzy írja hogy liallgabíso111at 'l'e, ií Nagys,i,o·a a
:1t (' 'f' , ,. , E11· 

o 
1n� · .rro ne, o es inger a neheztelés hallgatásának vc-szdc - .\z istenért r ho?;y ueheztelhetnék é11 a;1,okra, akiket i1ná<lok "! De febr. 18-d. olta itt vagyok, ., úgy dolgozon1,hogy ijf nap 11e111 léptc111 le a grádicson, ., öt nap 11en 1 etten,1nclcget._ •·'<·leségem tejjel és hideg pecsenyével tarta ki. Kapok én l jhclyhen ehéclet mindennap, s ne,n bizodal1natlanság tselek,·é hogy 1náshoz ne menjek ebédelni, hanem az,hogy az cbc;ück 1niatt ne,n ,Lkará1n félbe szaggatni m11nkámat. .-\.z é11 tel'1nészetem erős, s nin<·s elkényeztetve; semmi
k,ir.{Lt neni <:r;1,etten1. Csak ,tzt érzem hogy it sok n1u11 kéíbanaz inak 11yaka111 jobb felén nagyo11 megf{LjúI 11ak . .:VIinthogy),utl.rtlr• �'1 111' lrr&or prrrs est non prirvri qtii.etis, ha belé Ílnokaz ar('lnv11r11 papirosaiba, S,dlustot veazern elő. Azt épen
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most végzem. Csak az Index geogr. et historicus van hátra. 
Praefátióm egészen új for1nában áll; <le jobb és szükségesebb 
darabjait megtartottam a réginek. 

Azonfelül an1 it tegnapelőtti lcvclen1ben írék, itt sc1nn1i 
hír. l1. Szilasy köszöntésére 14-a indúl a deputátió vicc
ispán Szöo·yénivel, minthoo-y S;1,c1ncrc Consil. a 1n[tsok tan{t-

o v. 

csára Pestet már megjárá. 
Fáy Ferencz e napokban porr,í égett ICazsuban. r,1,gyon 

le van verve, noha. uyugodaln1at mutat. 
Botló perceptor úr a vacsoránál beszél lé hogy gróf De

zsőffy J ózscf neki 2 hordó bort küld e aj,índékba, s csudálko
zással veté mellé, hogy nc1n érti, mint jutott e kcgycsségé
hcz, mert hiszen ő Ö Nagysúg(tval sc1nmi rclAtíóban nincs. 
Jelen valék, és hallgattam ; 1ni nt rn i n<lcn m[ts. 

Zseni tegnap jöve hiiza„ l\icsin_v <'.•s köY<'.-r. j\1int örül. 
hogy itthon van. ICimc11te1n hogy otthon legyek 1nikor Jlusz
káról jő. Elbeszéllé n1cly kegyességgel fogadta ét n1élt. Grófn<'· 
és Con1tcssc Virginic, s óhajtja, hogy Szent-1VIil11'dytt tehesse 
h,tlás tiszteletét. - Nem tudon1 kicsoda, azt. híresztelte cl 
hogy ő zabolcsban férjhez 1negycn. i1aga is nevette, n1i is. 

A Pestről neken1 hozott két pakétcket, kérlek aláza
tosan, ,néltóztassál ezen <·n1bere1n ,iltal kiküldeni, 1:s tu
datni vele1n an1i ncke1n való. Gróf Te! eki J ózsefnck 1nost 
vevén1 levelét. Úgy hízelkeden1 vele hogy az az úr cngcn1 
szeret. 

Alázatos kézcsóko1nat a 1nélt. Grófnénak és Con1tess<' 
Virginienck. Ajánlj grátiáikba s kedves három fiaidnak. 

örökös tisztelőd 
Kazi1iczy Ferencz. 

l 
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• 

('C('I V. 

'l'isztelf bardto111. 

' lTtban léYén, <\$ rettenetes gondok közt, megengedsz,
hogy röviden írok, s körííl se1n nyírom levelen1et. l(érlek,
rnéltóztass..íl ,;zólnni Bálintff:yval. l\,[a 12-d. jún. szörn.vű jég
méne cl itt 'foron�·fínak; félek hogy lníri szőllőd otla van
rncgint. Oly nag-_v jég hulla 1ni11t 0g·.v galao,btojás. Neken1 a
vctéRe�nnek ?gy részét 111egkén1élte, a n1ásikLan nagy kárt
tett. lT js..íg l�jlielyben sen1n1i sínes. f-Ia a ICurir XLIII. da
rabj,í t ol Yasta d, tudod, hog.v, a dmin istrátorunk egy Zelin ka
nevíí i(jat a prí1 11Asnak aj,ínlaní szcíndékozott. Jll{ár 1:tt az

rr,'111ini8f1·rito1· 1,·vP/", ho_q,lJ ri p1·ímrís rtz ,:fjrit e1:fo_qcidja. ·-
• 

i,:Jj szerencsésen, r gondok s teher nélkül. 8zt óhajtom n1int
rnagarnnak.

�. 

12-d. j1ín.

CCCV. 

Edes kedves Ferenczem .1 

Tiszten,nek tartom sietve 1negírni, mit hallott légyen
grófTöröknétől feleségen,. Ebből áll: megkészűlt az egyesség
gróf Erdődy György és sógorod között. amaz emennek het
venezer rftot c·onv. pénzben fog hat esztendő lefolyta alatt
fizetni: 10 ezerct ezen sommából már lefizetett, vagy legalább
1nrg- az idén le fog, mert ezen utolsó környűlállást nen, fog·ta
fel egészen fe]t",1ége111. Akármint légyen, illik ezekrt tudnod.
és áltaJan1. s igazságos czéljaicl szerint velek úgy élned, ne
hogy feleségen1et compron,ittáld.

LEVEJ,EZJtS()K. 313 

Csókollak ezerszer minden hozzád tartoz'>ídclal. - 1\i[i
nap megint eltűntél, pedig még bibliothék[unban remélltelck
találni. V(trja l\'linerva legkedvesebb fijától az írj ajándék0t .

V ale, vale, vale.
Kassán, j1ínius 12-dikén 1825. 

CCCVI. 

TJjhely, június 21-<l. 1825. 

'l'iszt{'lf bai·rítom,
)� napokban egy kisded 111unkát kcrcsten, könyveim

között, s e 1níatt fel kellc h..ínynom n1inclen könyvei1net. Bgy
rakást kiilön rakta1n, hogy elséí alkalmatoss{1ggal neked kül<l
he$se1n aj,ínclékban, vngy inkü,bb hogy a 're sok jótétemé
nyidet, an1ennyire erőm engedi, meghálálhassam. Sunt hona,
sunt mala, sunt mediocria: de hibliothrkríhrni ne1n lehet ha.
szontalan könyv, s a kis könyv sokszor dr[tgább becsü, mint
a vastag és nagy. Ide teszem czímjeíket. tia kedvedet talál
hatnám, örvendenék szívesen. 

• • • I Itt küldön, a ,  Szirma.y biographiáját és vala1111 igen JOt
'\iVielandból. l\'Iit mondanak Szirmayra.? Ahol jót nem mond
hatok róla, csak a factumot 1nondom el. Hogy pajkosságait
emlegetem, az nem megbántás. Ha mit szelídíteni tudsz rajt�.,
tedd, s köszönettel fogadom. De rencles, hogy n?ke1n a�t 1s
balúl vevék, an1it a.z első füzetben mondottan1. l gy legJobb
semmit nen, mondani.

Reszketek, hogy Bálintff'.y boldogúla-e Niajorossal. A
zért küldö1n en1beren1et, hogy hírt vehessek, 111ert itt jún. 2�
clika midőn rán1 akarnak jönni. Bár a diéta haladna. hogy
val:��a revideáltathatnán, a pert. - Ö .'.\agysá.ga és Con1-

tesse Virginie még talán nincsenek l{assán. Ha igen, jelentsd
alázatos kézcsóko,na t. - Örökös tisztelettel n,::i raclok
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CCCVII. 

, 

J,Jdes, szí,vböl sze1·etett ba1·rito11i .' 

Vevén1 leveledet. Nem írod vetted-e az enyimet, 1nely
ben írok neked 1;uÚ rosa, hogy sógorod 70 ezer r. forint 
con v. pénzben 1negegyezett Erdődyvel. ()rvendek néki, de 
n,t:g jobban örvendenék, ha ez a szerencse igasságossá és ér
zékcnynyc; tenne; erántad. i\Iost, 1nost \·érzik az é11 szíve1n, 
hogy tehetetlen vagyok, és hogy lVIajoros ellen nen1 segít
hettek. ?IJindcnt elkövetettDúlhJzy ésBálintffy - alább fog 
következni Dúlházy relátiója. Il_vrnkor boldogsitg it studia 
literarum, qu,1e a<lver is olati111n a<: perfugium praebent. 
l�ngen1et is ,·,írnak rna,id ilyen hnjok, ha így folya.ndanak 
az idők. 

.r\. Ifl-ik kötetben fogja nyon1tattatni Dúlh(tzy a1nit hálá
val \'ett tőled, n1ert a másik kötet 1n,1r 1negtölt. l(edvct kezel 
tahílni ?1Iiner,·a n,inden piczinykedő inclúlatocskák ellenére. 
IIaszn,ílni f'ogon1 engedelinedct, és Szir1na.y Életében cgyne
lníny ki:o Y,íltoz,í okat tenni, n1clyckért ne1n fog ugyan kellen 
pirúlno1n az igazs,1g isten,tsszonya előtt, ,tzonban mégis n1cg
oltaln1azlak ellenségeid buta clül,étől, vagy legalább n1eg 
foglak ójni azoknak szaporod�isától. Csókollak könyveidért, 
<le el nem fogadhn,to1n; 're neke1n legkisebb háládatoss{1ggal 
;-:en1 tartozol - ha, pénzem lenne, megvenném, dc nincs. Én 
azt gondolo1n hogy azokat jól eladhatnácl - ez is voln,t va
la1ni. Ugyan n1it fog mondani a posteritás a n1ostani időkről 
és mo,tani e1nberekről - Fa1na.n1 "Di Nostris hostibus illam. 

'zívből ön1lött könyhullatások közt ölellek számta
lanszor. 

l{a�sa, j1ín. 24-dikén lö25. 

Vert.,;,) 
hív Pipszed. 

*) A levél <'me fele nincs meg. 
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CCCVIII. 

Újhely, jtínins 30-tl. 1825 

Tisztelt ba1·rítom, 

315 

Prof .  I{ézy néked a Piron verseivel kedveskedik. 1\ bo
hóságokon az eszes ember is nevet : de nen1 kell-e azon ne
vetni, aki ennyi bohóság összcfirkálás.íban lelhette gyönyö
rűségeit? -

i\1rtjoros é.:; az en1berei rám nem jövének. Örvendj szc
rencsémen. Itt írok neki. - Pestről is írja a prókátorom 
Zsiday, hogy a sógorom 70 ezerben megegyezett. ]'vleglátom, 
teszen-c n1ár vala.mely lépést a béke eránt, vagy arra kény
szerít, hogy a,z a gyalázritos per, 1nely vil!1gosan 1nutatja nem 
csak az ő t1,stvé1·tele1isé.c;ét, 1nelyre talán van példn,, dc a pél<l,t 
a rútat nem n1cntheti, ha.nem az ő JJe1jui·iii1nát is, melyet 
n1ég a. gazemberek sem szeretnek magok felől tudatn í, - a. 
kir. tábla. s a septe1nvir!ttus elébe vitessék. B,ir szál laná 
rneg- valaha a Szentlélek, s érezné, mcl,· kín a.z nckc1n hoo-y 

� . ' 0 

néki kénytelen vagyok affélét sze1nére vetni t Jlogy az ne-
ke1n irtóztatóan fi�j (.tz az ö ké1iysze1·ítls"), Te nekem hizo
nyosan hiszed : de megmutat!tn1 akkor 1nidön a sógorom fe
leségét kértem hogy előzné nieg, s prókátorá11ak levelet ír
ta.ni , hogy visszavonom replicáma.t, 1nihelyt <'í azt fogja. 
akarni, a.mit kell. - Aj{tnla1Him néki n békét, de félek hog-y 

, 
. 

az csak bosszant,tn,L Es így hallgatok, s nem ajánlon1. 
Ha a kassaiak, kik m�t és holnap itt az országos vásár

ban kiürítik ládáikat, minap említett könyveimet elviszik, 
küldöm : de Dúlházy conferálja minapi listámmal, és ha va
lami elinarad t, tudósí tso 11.

Itt küldöm Igaznak a. iVIailáth Jllfagycil'ische Sagen und

.l'Íiih1·chen fordítását nyon1tatás alá. Igaznak ajándékozom a 
rna11uscriptumot. 2000 frt. k,í.rba ejtette Pánczél. Pénzen1 
ninc.;,- hogy Igazon ,icgítsek. 1\n1it a mu11ka kieresztésén 
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nvcr. légyen övé. �Ieg<'-rde1nli mind úg:y rnint nyelvi.ink s li
teratúránk barátja, nlind úgy mint az enyé1n, hogy segítse1n, 
s teszen1 ahogy lehet. - :l\Jélt,>zta";oál a nyalábot a clilizsáncz
ra küldeni. Tgaz fizet ,l vitelért nen1 én. 1'e teh(1t ,ninclcn 
teher 1H\lkiil niaradsz ,t feladáskor. 

' l\ .. Szirrnay Antal Eletében nen1 kerülhettem el, és nen1 
kelle clkerülnö111, a keseríít is. De én Szirn1aynak személvét 
. ' 

. igazan $ZCrctten1, colosszáli:,; nagyságát. kivált az archivum 
körül tett szolgá latjúba n, csu<lál ni <' léggé nen1 tudon1, s 
örökké fogo1n hirdetni; venális lelk{t, gyávaság,1t, rettegé
sét s hit'ts,íg:�ít (('ieero hozzá képest gíg,.íszi erővel bírt) szi
non1. <le nen1 dicsérl1eten1, " 1ninth(1ó·,· elhallo·atni eo·c�sze11n., � b _. nenr ,·ala szab,1d, 1ni11él :<zelídebben akar,Í.!n megérinteni 
Lág-yíts. kérl<'k, mindent, de ahogy be<'siiletes e1nbernek lá� 
gyitani szaLad. Vag-y hallg,i:ssak , vagy n,,,n igrizol ne 
niondjak. 

1'udonr én alkalinasintSzécs-l(eresztúr mit veve rosszan 
a -:'lliner,·a el,;ií kötC'tt'•hc11. - ,\ topolókai Szirmay J\1ihály 
Eperje en lé,·én, közlén1 ,·ele a Szir111av-lrc'tz o·enealoO'iai s 
historiai deductiójftt, melyet kiadni f;gok. Azért vfttem 
Eperjesre, hogy közölhesse1n Szirn1ay J c'tnossal, a kcrekréti
Yel. . \z Pesten ,·olt. Egy fogadóban lévén Szirn1ay JVJihály
Jya l, oda adá1n neki, hogy tekintse körül, s igazítson, bővit
sen. Ez rnutatni fogta azt, Luzsinszkvakkal (sic) A S ·. . . ., . z1r n1ay Tamas �<.\ntal at.vJa Consil. Szirrn�ty László felől ez a jegyzés Ya n a Msb:in : 

��yj� (András) ezt a László fiát Erdődy egri 
puspo.knek a��ta gyermekkorában azért, hogy leg
tompabb eszu lévén ez minden gyern1ekei közt., 
neveltessék pápistának, s így szolgálatot kap
hasson. 

. Ezt én Szirma_v Ádá1n volt főnotárius szájából vetten1 s felJegyz�tte1n, ne1n hogy kinyon1�attassék ( annyi eszem esa� 
�an h.ogy ilyet ne akarjak), hanem hogy az en1lékezet nálan1 es akik :'\lson1at olvasnák fennmaradi'on B' , , , . . - 1zonyosan eztvevek nehezen a szécskeresztúriak s ,,zt h' e' l é ., , . , , «, 1 v n, 1ogy n az 
0 szepatyJokat akarorn nyomtatásban prostituálni, a Mine1·vában niondottrik niP_qjPrldés" által igyekeztek ettől elrettenteni. 
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Itt sen1mi hír. - l(özelítek arehivu1ni foO'lalatossáftOJn 
0 0 

végéhez, s ez nen1 kis érde.111e111 lesz. t;ok jót tanultan1, s ha 
élek, én a<.lon1 ki rnagya1·1.í,l, amit t:>zir1nay Antal, eléggé so
kat hazuuva, hol félele1nből s re1nénységből, hol hiús{1gból, 
s n1agat rninclég nagyítv,t, ne1nbarátit1nindég gya. lá,zva, ro:-;z
szúl 1uondott. - Fönotáriusunk éjjel nappal dolgozik. A két 
viceispá,n itt nincs. - NlíLtolay Bécsbe n1ent, és ío·y csendes-o. 

ségünk van. J\'1, a sok jóból és nenlkevés rosszból gyúrt, 
eszes és valóságos ·1'//JJttisos ( a 1nagyar azt tal{1n hava;;11r1k 
1nondja, rnint a nérnet niondsüchtig) en1ber kész felforgatni 
mindent bosszújában hogy ő itt nagy ne1n lehet. Én szcrné
lyére nem haragszon1, de tetteire haragszon1, és neveten1 is. 
Ne1n kellene neki felejteni, hogy n1í, gróf ])ezsőffy :Sán1. 
úrnak 1ninapi felszólalása szerint, a1·i:;tok1·r1trík vagyunk, és a 
novus h1;11iókal csak úgy szeretjük, ha :izt ne1n kell nekik en1-
lékeztetve n1on<lanunk, an1it ,Lz öreg 13árczay l<'er. úr 1nonda 
Pósa Gábornak : b ... a lelkét, kentek rninll rtz e1nóer -úr 
se1n leh„t. - :OI,1tolaynak egyik legnagyobb vétke a.z, hogy 
1nirittr1 gyanús leve sokak előtt 1naga a szeretetre 1nindeu te
kintetben oly igen igen méltó báró 'v\T écsey l.).íl is, kit én 
annyira tisztelek, hogy (ha Szernere Consiliúrius el1nellőztet
hetnék a diétára kül<lésbcn) VV éeseyt kiilclenérn veled diétárü. 
Pedig én minden boldogságo1nat a Calvin ,JAnos egyedül id
vezítő tanításaib,111 keresen1, sőt találorn. 

' . Ujság, ha tuclnillik igaz, arnit Balásházy János, ki 1uost 
jön Pestről, a Dókus főnotárius úr Li1szló-napi gratuhínsai 
közt beszéllt. - Balásházy J ánosna.k, a )ilatolay nagy barát-

, jának , azt beszéllé Pesten Szir1nay ,A„dán1, hogy püspök 
Csáky László 1\ilatolayt szolgálatjából nehezteléssel e1'esz-
tette el . 

Nyeviczkei .József úr is Pestről jő. Azt 1non<lja hogy 
n, csás7.á.rné viselős, és e7.ért elhaJad a diéta. IIogy a korona.
örököst J\llezőhegyescn 1negtapodtn egy ,·ad lcí, l1allottad. 
Kern terhellek tch,\t elb<'széllésévcl. -- l,iteráritts újságon1 
épen nincs. '!'eleki talán felhozza az J<:rd. 1,l'\'eleket az e.,;Í.-

, 1nc11re. - l�lj ;;zerc11csrscn, holclogúL /.!'011dok nélkül, örörn-
mel, tisztelt szeretett baráton,. 
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IColo i Igná.�z itt vala e napokban. ICevélykedett azon 
szerencséjrvel. hogy 6 Nagys„1g{tnak körében rnég 'l'éged is 
f'elejthctett, hogy Co,ntessc Virginiet csudálta, fia.iclon ál-
1nélkodott. 

CCCIX. 

'l'isztelt ked1;PS barrítoni ! 

A Y�Í (1rosok itt hagyák a könyveket, s küldörn. Bnr 
úgy talitlhatnád hogy ezen rongyok közt van valami, a.mi 
haszonra lehet s bibliotheká.kban helyt kívánhat. - Nekünk 
hétfőn gyűlésünk leszen. Akkorára beadom jelentésemet, 
hogy rnost n1ár a juridicuinokon is keresztűlestem. 1\1Iég fél 
esztendeig aligha. nen1 lesz dolgom az archívumban. Többek 
közt arra lesz gondon,, hogy a. nevezetesebb emberelc sub
scriptióikka.l jegyzett leveleket összcköttessc,n. Erre kék 
papirosra. lesz szüksége1n, hogy 111inden ily levél rnellé egy 
kék ív jöjjön. s a könyvet-forgató ezen kék lev1\J á.ltal hí.ssa, 
fordított-é rnits subcriptióra .. ICércm tch„ít Dúlházy urat, hogy 
ezen nyugtató mellett szerezzen neke,n egy rizrna tiszolczi 
kék papirosat, arra. vígyá.z\'á ,11, hogy a, papiros minél teste
sebb legyen. - Paranc::;olj, kérlek alii.zatosan, hogy Dúlházy 
úr tekintsC' 1ncg·, a Busk lotcri�tj,1 hozott-e valami nyeresé
get; az c\n .Krói,n ezek: 

109,351. és 740,40.

J\Iost bizonyosabban írhaton1, rnint a .  tegnapi cso1nóba.n, mert 
haza jöttc,n l;jhclyhől s 1nC'gtekintette1n a czé<luJákat. De 
Dúlházy úr 1nC'g-tckintsr a Béc,-hől leküldött nvon1tatott 
listnt. 

B�tr1'> '\\'c1c::;ey Pál felől forró tisztelettel szólék utólsó 
leYclt111be11. A tiszteletet· 111ég 111ost seni vonnn1 vis.sza; ne1n 
azt kell ti::;ztelniink, :,ki er.í11t.unk jól van, hnnc111 aki ,t tisz
teletet érdcn1li, ő pedig érden1Ji. De képzeld, niit kell né
kem érzcnC'n1, ki a n1ás v6tke miat.t gyt>1·1n<'kt>,'111nir,l szenvc-

LF:V ELl<:Z.JtS(lK. �19 

dek, igazsdgtalansrigot szenvedek, s 16-clik eszlendö 1·e szen
vedek, n1idön ,1zt hallon1, hogy vVécsey P,íl 1·eflP.CJ hogy én 
pénzt ne ka.pjak, inert ha kapok, a. sógoron1 ocla van egészPn. 
- Az ő szavaival élek. 'fehát ,,r écsey Pál azt ne1n óhajtja
hogy szeavedésimnek valaha már vége légyen, s azt óhajtja,
hogy az én gyilkosom továbbá is gyilkolhasson. - V e<ld
ehhez magadat, aki rnit tPvél érctte1n. Rrezcl mennyire kell
neken1 tisztelni tégedet. - Áraszsza rád és háza<lra Isten
minden áldásait. Ezért könyörgök.

Széphalom, július 2-d. 1825. 

Zseni egy levelet íra Comtesse Virginienck, de nincs 
itthon, s nen1 akadhatunk reá. Tiszteljük, mind feleségen1, 
n1ind én, 1nind ő Nagyságát a mélt. Grófnét, n1ind a Comtesst 
alázatos és hálás tisztelettel. 

CCCX. 

l{assa, júl. 6-d. 1825. 

., 

Edes ba1·áto1n !

ICét levelet írtam Neked; sohase1n írod, vC':-ze<l-e lcve
leinet, egy szót sern írsz azon tudósít(ts felett, n1elyC't Xekecl 
sógorodról adtaJ1'1, hogy t. i. íü ezer frt con \'. pénzért tract,d t 
Errlődyvel, 10,000 ftot le is fizetett neki, a, többit 6 esztendő 
alatt fizeti le. 1(ár hogy elkülclötted a, könyveket: n1egírtan1 
hogy ajándékba cl nr,111 vchctcn1. pénzért ,;zi11t1'1g,v nc1n, 
mert ninc::;. 

Virginia nagyon s,1jn,ílj,t hogy 7,,-cni lc,·elc1t 11c111 vrttC'. 
l{<·clvcltségre kezd kapni lVIincrva. l)un,í,ntúl is: G11z1ni<.::-. 
I(i,-, küldtek ,nunkákat. Jó IC'nne ha zereznél <l,1tun1okat a. 
volt egri püspök Esztcrh,í.zy l(c', rol y, a c;,tncel lari u:< Eszter
házy Fercncz, a volt ca.mera.c prae:-;es :WJa.ilá.th, é:; a volt pcr,-o-
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n�1lis Nlaihí,th életír,í.sár,i. II,i ezeket ,1 biographiákn t írnád a 
l\1inerva számára, n1ég jobb volna. Neke1n rossz az egéssé
gen1 , bajai,n véghetetlenek. Minerv,1 II-ik kötetje ne,n 
lesz aJ,í bbva,ló a,z ch,őnél. �ch1nidegg nagyou neheztel rád 
Szir1nay .t\.ntal rniatt, - védel111eztelek . .Biogra.phiácl csak a 
II1-dik negyedbe jöhet, inert 1ninekelőttc küldted, ,ncg v0lt 
1nár telve a 11-dik. 

Ne keseredj ál el, n1ert ,,r écsey Pál nem gondolja rneg 
1ninclég, 1nit beszéJI ; nem rossz a szíve, dc 1nég érni kell ,iz 
ifJÚ embernek. I-Iányszor történik n1eg riijtunk is, kik az 50-t 
1negh,iladtuk, hogy oly.inokat n1ondunk, 1uinden rossz szán
dék nélkül, 1nikct ,n:tsok rossz néven vesznek. - ltn 1neg
vallom, kértelek volna, hagynád ki  Szir1ua,yról azt, amiért 
annyi cnibcr ueheztel reád, ha cs,dc 1negálmodhattan1 volna 
is a sok nehczteléseket. Ezentúl őrzőbb 11ngyalod leszek, 
ren1éll vén hasonló őrzése<let rá1n néz vc. 

ViYC et Yale. Non si nunc n1a.le, ct olim sic erit - vi
v i  te fortes, fortiaq ue ii<l vcrsis opponite pectora rebus, 11 unc 
viuo pcllite curas, cras ingens iterabimus acquor. - A 1najd 
kétezer esztendős víg a ztaló érzet te, u1i n t lesz az e1uberek
nek tnindenkor sziikségök vígasztalásaira. 

Vert.*) 

1>) A levél fele hiányzik. A kiadó. 

• 

• 
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• CCCXI 

l(assa, júl. 13„d. 1825. 

Ede s Fe1·e1icze1n .1 

Gyermekei1u unszolás::'tra, 
eladod könyveidet, n1egveszem 

ha 11en1 ino-yen adod hancu1 
l"). ' 

belöllök e következenclőket : 
'l'orn. 

Justus Lipsius rracituszát 1 
Calepinuszt l 
Bonfiniuszt l 
Adelu11g nén1et dictionáriun1ját 4 
R.anza,nust 1 
Bembus cardiruí.l levcleit 1 
\\Törterbu<;h der .Buchdruckerci 

und Schriftgiesscrci '}, 
Blotz, Gartenkun,;t .j. 

Oeuvrcs de Gre;;s0t 2 

Elcn1entarr lTnivC'r;;�tle totius (Te-
nrris hun1a11i alph;1betun1 . 1 

,Justification de J,J. l{ousscau ou 
1'1én1oires de Mada111e <le v\Tarens 1 

Zeit-Gedicht0 v. ,Ja<;oh öch"·eitzer l 

Nen1 lévén pénzen,, n jövő élcttern1<\shöl, ha a jég cl 
nem veri (rnert éppen n1ost jön a hir hogy 111,ídi 1Szöllőin1et 
elverte) kívánságod szerint az életnek azon nemében, :unint 
kívánni fogod, élettel meg fogon1 fizetni, dc úgy, ne te, a111int 
mondja Cicero : pudor subru:sticus deterreat, és magadnak 
barátságból és szerénységből kárt n<' tegy. ,raJ0b,1 n. 11en1 
tudom, n1iért szégyellenénk a szegénységet� 1nikor az kö
zönséges, és csak a 1nértékben van a kiilömbség, é,.: alkal1na
sint n1inél e1nbcrségescbb és érden1es<'bh cn,bcr 1nost, valaki, 

21 l)essewff\' é• Kazinczy. Ill. 
. ' 



annúl SZC'!réllYCbh: n1idéín, vég-L<;l'C, a UC(;SÜ(Ctt'S ::;zorcra(o111 
• ,1 • ..,_., t) 

1'.:- híradoz,ís ú�j}Ín teljességgel 110111 Jeltet boldogúlni.
nia (;rkcztck ;1 sok hírek a sok rcdu('tiókról, 1nintl a mi

litáris, ,nintl a 1·iYilis státusban - egy egészen rongyos ru
hában k(,t h:íronl lyukat lic akar11,ik foldozgatni szöszszcl. J,:z 
is jó ugyan <'gyn<•li,í.11.v P.-ztcndőrc, dc 1najcl is,nét kiszakad a 
ruha ahol befol<loztatott. ahol pedig ncn i, 1neg1naracl " 
rin,ry-rono·y·, é:;; 111(\0· J·obhan cl foo· rono·yollódni hit eo·észen

O. 0 � , .::, �. ' V 

új ruluíról nC'rn gondolkoznak .. \. diétát bizonyosnak 1nond-
ják: kételked('tn, s nern is óhajto1n rz itl<;n; inert rnu.ga, es:tk 
a koron,í.z,Ís méir J·ohb,tn cl too·J·,L szeo·ényíteni a.z orszáo·ot és

� 0 0 V 

:1 hi,·nlkodókat. kiknek olr 11ao·v sz,ín1ok hazánkban. 
. Oa • 

1�11 két 1,ét olt,t nagyon rosszúl vag.rok; 11e1n tudo1n n1i 
hajoin , g_,·01nro1n, eszen, . szívcrn, egyszerre s egyfor1n:u1. 
p]o·v,•no·íílt. \:10·,· hctc,,.séo· közcl<l'cte felén1 erős ter111észc-v. 0 n.l o ::, o , 

tcni s a.z orYO v11la1ncnnyirc elh.írftotta. dc n1éo· i!?:en o·yencrr• W u t, 0 

"ag_,·ok. Thli csuda. lin a sok go11d é,., ag�odalon1 elébb öl cl
'réged<'t is. c·11gc·n1et i,.,, n1int külö11be11 az idő clölnc? !

\'.de. 
l•},cdc•zz<'l az egek11{,I tart,.;011 111cg. 111crt ,.;zi;iksc:\ges 111<'.•g 

élrtc•111 g·,·crn1el«·i11111<'k. 
. . 

l11H· <'gy lc·,·<;I gróf 'l'clekihcz; add :O:c;ki által. l,ítni fo-
g-nd Patakon; i'drld licl,·ctten1 i,.;. 

lií,· l >ip.,z rl.

(,: napokh,111 .irl<'nÍJ.:: nH'g' a 1 [-dik ncgyccl a ::'líinervá
hól. J(iilclcl <'1, h:1 111<·g·,·a11. lialnd<;k 11,'·lkül ezen expre,.;
sus,-al Birckcnstoc ·k <·pit:íplii11111cit ;-,;indor Lcopold felett. 
l ,!1.í- ,·,tg,· I 70G-ha11 jch'nt n1eo·. :;\°('111 tudom ki YCtte el 

. • . 0 

tőlcrn. ('],·<·szett, <;s a go11dolatla11, hala;;ztó Gllinger nc1n 
tudta nH·gszcrczni. ](érlek, szc'r<·zcl 1ncg Patakon, h,L nincs 
nlP" és kiil<1d c·I azo 1111al; c::;ak ez h..'1tr,í,ltat'1a a .  nlfincrva lJ-

�· . 

dik ncgyed.ic- 1111'/.!'.i<'l<'nés<'t. l(as:'l,tn t('ljességgel senkinél srn1 
1clict 111<•}/;kapni. �zerczd n1r14 okvct<>tlcnűl. 

1 ,E,. El, E zi<:�o 1,. . .. ) 
.. 

. , -. ,

'/'t>kintPf"S l 'r .1

l{úszernről nc111 tudok 1·z útt,d ,szíves ti:;ztcl<'t.<•1nn<\I 
rgyebet írni. - Grófo1n ő Nng_,·$úga l,agyja 11<'k('1n. külii1n
lien 6n is igen n,Lgyon kérnén1 a 'f. Urat, nehogy ezen ex pres
:-US a Cons. Birckcnstock cpit..íphiu1na nélkül tl;rjc11 ,·issza. 
Nagyon nagyon esedeze,n hát, 1111\lt,'izta:-:sék ::;zép kérú,.;cink-
nek engedni s azt tcl.i<·1dt<·11i. I -Ia rnag: i 11c111 bírn,Í a 'I'. lTr, 
ta.lán 1ncglesz ,·agy a collcgio11111ak, vagy vala111clyik11ck a 
professor ur;Lk közzül. - .\ l l -clik 11cgyed l\finerva 1� úr
kn::;ból fog állani, és így kett<'ível szaporíttatik. <'Z i;; az oka 
hogy 25-ik előtt ,dig les7, ké,.;ze 11 harnará.bli, clc ({r<'>fo1n ií 
fa,crysáe:a l){-ikb:111 ,·;.tu·,· 111é"' 1 í-ikhcn Sz. ivlil i,il,·ra 1neg,. 

t, ., V ' ' Ö ' '- ' 

ahol 20-ikio· vcndé!rííl ,·,íri·n 2,·róf 'l'cl<'ki ií l\ae:,·s,Í!?".Í.t. :t JHl-
r-, ., • \,/ � ... ..._ ;1  

taki <.:11ritort, azért 1íhajtan,i czc11 C'Xt>ressnsn:tk, :t BirC'kc11-
stock Con:;il. epitáphi1111Hí,·;1] ,·a.lcí hov(1 ha1nar,ihh l<'hct{í 
viss7,;1érkez(:sét. 1,o .. ·v c111H'k $C/.!:<·dcl1uúvcl l '1-ikig :1 S1í11dor e,. ...... ... 

Lcopold volt palati1111:,; hiographi,ij,it <'lkészíttethc,.;s<', kinek a 
képét Jgaz úr Béc·::;hől nuír elkiildöttc. - ,Jó ,·olt-e· a kék 
papiro,;? -- 'f. J)ókus i'1r ,negkiildte EllingcrnC'k ,Lz_ előfiz1·
tők neveit, s azt írá.: hog_,· a pc;nzt a. napokban a 'L'. lTr i,- h1•
küldi. Elliugern<"k írt. ő kiizlt'· ,·<'1<•111 a lc,·elC't. d<' ,:n cz,cn
t,íro·yb,tn ncn1 k,tt>t:tn1 le,·clct, an1int írni 1nélt,iztnték a 'I'. l rr.

0, 

.\ gr1·,r ií �ga ,·nl1íban elgyengíílt, <le johhan l<'sz. -
... \ n1egn1:tr,ult ki)n.,·,·ckk<'l ,nit trgyiink? cl:1d.inn1-t·. "hogy: 
::; nii ,Íron r? - Grúf'olll ó ;\ga." 1ncgn1aradtnkat n,·111 akarja. 
t<·h/it én eonscrib,1lo1n kétszer, l;,., az egyik co11;:1·riptiój,ít ki. • 

küldön1 a 'J'. lfrl1úz. :; 111t;lt <Ízta-<sék ozt,Ín 111egír11i. n1itévő le-
gyek a.zokkal '? 

Örökös tisztelettel 11H1radok 
a. 'f s. (J rnak

alliza tos hív szolgáj:, 
/)ú/1,,ízy ,1/ilt,íly. 

21" 
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CCCXII. 

Széphalom, júl. 15-<l. 1825.

'l'isztelt kedv<·.s óarrítom .1

Ila itt nern ta,l.\,ltarn volna tegn,tp cstvc le,·elcdet, rna 
n1ár in<lúlna levclen1, hogy lássa1n, niennyire va,la igaz az a 
rettentő hír, hogy inhirlr•gh, estél. Elrettent annak halhís,'1ril 

' 

gróf'feleki, a superintenclen8, Vay _.\br.,a szabolcsiak, és rnin-
dcn, aki azt tőlern hétfőn és kedden Patakon hallá. f, kiv(dt 
a sza.bolcsiak, akik kin1ondák, hogy ők ugyan Téged Zen1p
lén11ek engedni 11cm fogna.k, n1ert llekik nincs 1nás senki a. 
pápi8t,ík közzül. Pálffyt gyíílölik, útálj,1k, haragszanak rá. 
?llclléd, a,1nint \'ett('1n észre, l3ónis Sán1uclt készítik. Az nen1 
,·0!11,1, ro sz. Dc saj11álon1 a tiszteletre 1néltó Pálffyt; uerék 
c111bcr, tudós en1bcr, ne1nes lelkü en1bcr, s í1ne oly dolgok 
n,iatt, a1nit Ren1 ő, seni rnás nen1 hiszen, gyűlölségbe jutott. 

' 

- f;;dcs har,ÍJ<'rn, cRak :i\Iatolayhoz illil{ rnag,1t a.z effélékkel
gyíílölségbc hozni; dc nrikor egy Pálffy, egy ,i\Té<:scy Pál,
egy gróf Dezs6fTy ,J ór.sef van gyanúban, rnár akkor fáj a. szí
,·cn1 és bosszanko(lorn. Va.nnakgonosz en1bcrck, kik az ilyen
ben kcr('snck gono„r,s[tgokna.k védclinet és ürügyet. Tud ,·á.11
ezt, leg-jobb se1n1nihc ncrn kcvcrcd11i, ami a gyanút tc\n1aszt
liatja. \\récscynck <'g)' :-za1·a ('] nem oltja többé a gyanút. t\z
azon \''1 ló f'clakad.i,,, hogy a k,\I vi 11. Szilassy s a k,í.l v. Zemp
lény. a k,ilv. tc1nplo1nban i„ híY,Í segédre a szentlelket,
téged gyanúb,t ucin \'Ctt; de sajnálja. rninuen, hogy nén1elyek
azt n1ondha�ják, hogy 'fe is hajlasz a.zok felé, akik a közjót
és az igazságot a rnagok il-(::tzs[tgtalan czéljokna k fehilcloz
r.ák. Circr."1 lia,ilt1tt elfogadni a Caesár ajánlatát, inert szé
gyculctt egy ri'•vhcn lenni ('Jódiussal. Ila engen1 pápistának
hí,·nának, aho!!:y kálvinistának hívnak, én protcstálnék szó
,·al i,-. ( ':-elC'k<·<lc>ttcl is, hogy Pn �Iatolayval nen1 tartok. aki
rlégg:(' gondolatlan nérncl_y sza.,·aiva) oda jutta.t.ni n1ag{tt.
hng:y Zen1plén�·hcn ugyan soha töhbé bizodalinat 11e1n nyér,
akárn1i( (·oli1Híl; ,. neki 11<>111 1narad <>gyéb hátra., hancrn az,
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hogy furiosus antiprotcstá.ns légyen, s legalább a.z ilyckkel 
tekí ntesse n1a.gú t nagynak. Látv,1 n némcl .Y dolgokat, aini kct 
papiroson nem írhatok, (szóval elmondan:tn1), én magam is 
furiosus protestáns vagyok. l\Ji cxist[tlunk, s törvéu_,· rncllett 
existálunk. i,ri jusa van tehát m,ísnak bántani bennünket, 
hogy exist,í.lt1nk? hogy a. n1i tcn1plon1unkban hí,·unk segédre: 
Szentlelket, holott mi a n<'n?. mi tl';n;>lonihrin is hívtuk azt? 
Fáj a. becsííletes crnbernck, ha "ánlrttik; f,í.j, ha H nPn11,s lelk1i 
kr1tholiku sl mint co·y o-róf' Dczsőff'y József, gyrinúl.,r1 1Jéll'tni 

' u... t:) • • 

lrí�jr,,; fáj, hogy rnidőn cgyeknek kellene lennünk. vastag bo-
londs�igok és bolond gazemberek rést keresnek s ta.l�dhat
nak. bennünket klt 1·lszrP von11i, s ahol egyetértésnek, bé
kességnek kellene lenni, ott zavart csinálnak. l(ét tisztelt 
nyavalyást nevezhetnék, aki mellett szégyen lenni. és káros 
azon felül. 

Ezen polgári szakadásban mind a kath. mind a protest. 
legjobban t('nné, ha a 1naga cultusát tiszteletben tar�ja -
az szent kötelesség, - dc ki.ilönbcn óvná rnagút 1nindentől, 
an1i úgy jöhetne ki, mint az ellenfél va?;_\' bántása vagy 
gyűlölése. B. \\Técscy P{tl bizonyos:tn nemes lclkü és tiszta fejű 
s szeretetre méltó emher: de rrír{oltl/ a protestiínsokat, inert 
,·áclakat hallott 7via.tolaytól és ri Matola.y tcirsá.tól s társaitól. 
l\1atoln.y11,ik sz{ijá.ból és tolhíból hall!u1k gondolatlan :- ,íln1él
kocl,íst érdemlő tetteit, szavait; 1Vécsey t.írsa. bará�ja Ivla
tolaynak és a Jvlatolay t(trsaina.k. Menjen rnost, és lássa mit 
nyér ezután. 

Édes barátom, ha is1nét akad valami, ami neked pana-
szosan jelentetik a l\11iitolayánusok által, nag_yon kérlek, s 
nen1 magadért kérlek, ,zki r>lölte1n .�ohn s<·1n i;r>szthr>tsz, hanem 
a közjó nevében kérlek, szólj v:lem, és ne olyrinokkrit akik 
szavadat meg nem érthetnék. En ezt a polgári tüzet nem 
gerjeszte1n. hanem oltogaton1. Piarista prof. Szakálas úr 
megjelene -Patakon látni a collégiuinot és bibliothekát. Én 
vezetém fel 'f elekihez, a supcrintendenshez, ,lz asztalnál Te
lekinek, a superintenclensnek éE- Szakálasnak az cgésségéért 
ittam, és csak e háromnak ; s a harmadiknak 1negköszöntem, 
hogy 1negjelcnésc is bizodalmat, szeretetet 1nutat hozzánk. 
Excellc11tcr vi,,<•lé rnngát ez a pap. és ha mi11<le11 í�y viselné. 
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jó volna. :-,zo1nszétlja az asztaln{tl valan1it 1nonda, an,in
Szak,ílas l,ít;1, hogy ez lie1111e ne111 az 1,,11/,1·rt, hanem a J)rÍ

JJi.�tri JJ111,ot 11ézé: s ezt 1nond�í : Nlinek az, Uran1? �/\lo11 sun,
ego t11lis, - azaz. a111ilyc11nck a predik,ítor go11dol,í. Ilyen kel
lene sok, s 11c111 ,·olna baj; 111id6n n1.ís még gyúla sztg·atja a
bolondok11t. \'°(•111 kell 11ékc•1n 'l'égcd sen1 a tiszta gondolko
z,isra. sen1 a szent C:rzé:;·Jkre. sc,n a hölc::; 1nagndviscletérc
kérnc1n, ann_vi,·al i11k,íbb ne111 kell t,inítano1n, ipse doccndus:
dc cl kelle 1nonda110111, l ingy 111ég neked is  kell nén1ely esele
kcdctedct '"'I.I.J!Jru·áz110111, inert jobb nak néznek rnint ,iV é
c,-c_vt, de niég is tr11·f11nr1k tiilécl. Ret.tenctes ga z idők!

Az ilyenre k,ír n tintát vesztegetni ; dc szükség vala
tu1latnon1 veled, 1nik esnek. Sok Tégedet és \\Técseyt kíván
diérai kövct11ek; sok Szen1erét é!< 1:;óo::; Pált. - B,ír veled
lehetnék. ho�:y el1noncijan1 a1nit tudok, hallok, gyanítok.

Leveled, és a bi bliothekáriushoz írt levelen1, hogy
küldje, ha \'an, Birken tockot, eddig Patakon van. 1'1ost ott
nagy a. zíírzavar. Kiki haza takarodik. Sok a vendéo-. Sok
a dolog. Xe1n hiszem hog,v a bibliothekárius ma rá érjen a
könyvet kikereRni, ha víln is. En1beredet tehát visszaeresz
tem. Elküldöm. ha hoznak. Ha neni veszed e napokban le
,,,,lPmPt, vedd J'eléiil ho_qy nincs. i1ihelyt leveledet vettem,
minden C$O�Óin,at végig há nyta1n, tegnap estve is, éjjel is,
ma reggel 1s. Nála1n az nincs, és nerr1 is volt. An1it Birken
$íock Friedricbre írt, azt küldöm, noha arra niost szüksé
ged nincs.

I{önyvei1net nem azért küldém, hogy megvedd vagy el
add. �em, ha�em hogy bibliothekádat gazdagítsam, amint
t?le,n1 kit�l.ik. Igy küldék egyszer egy kis, másszor egy nagy
l��lav�I a.1andékban cancellariu;: Telekinek, s az elfogadta 
<l;Jandekomat, noha ő neken1 egy babot :sem adott soha. _
Gróf Dessc,vffy József, ,iki ncken1 oly sokat adott, ezen, ne-
1<em .. csakne1n haszontalan lon1.iain1at elfogadni nem akarja:
� �-rtclek. DC' kérlek foga.dd el, minden vonogatás nélkül.
J· . .11 111eg11111tatta1n hogy ké1·ni ,:; tiidok trilr:d. - ;\ifihelyt haza 
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szabadúlhatok és r,í C'rck kcrcsztíílinco-)1Ck kö11yvcin1cn, <·s� 
b. . 

újra küldök egy t:,;omót.
nincs, inert nc1n lehet.
a1nikrc nincs szükségc1n,
bibliothckáclé, legyenek.

N cked bi bliothckúd van : nckc1n az
Illő tehát hogy az oly könyvek,
11úla<l álljanak, ncrn a tiéid, hancn1

'!'eleki 11a,gy rakás könyvvel ajánc.lékoz,i 111cg a pataki
bibliothck:tt . Na.gy tisztelettel nézé1n a. Ilc�·nc \Tirgiliusánal�}tzon ré,;zét. melynek 11yomta,tott l,1pjaira Ilc_,·n(: 1naga teve
azon igazít�tsokat és bíívítésckct. a1nikkel az újabb kiadást
,ikará tétetni. 1s1nerc1n a I-leyne kezét.

Pal•)czi főnotár .. Pata.kra azt a b[rt. hozú,, hog)' két re-
gen1entünk új propriet,í.riusokat kapott. az egyike ezcknC'k
b. Splényi Jgu,ícz, a m,-ísodik

(Jotto1'p. K1·onp1·in,z von ,',chwed<'n;
így oda a Bern ad ot te fia, s a leg i,t i1n i,trí s aligha tüzt t n cn1

támaszt északban.

Vav Ábr. ott vala .. \. bor,;9diak alig tudnak rszmé
letre jut�i. I-lic Yir, hic e::;t, tibi quen1 pron1i�ti au�isti. Tiszt
társai szeretik és rettegik. Irtóztató kem<011y, cs a lcgna
o· ohb 1nértékben jó n1inden eránt. 1\.. szolgabírák repülnek
eY . 

. 1 1 ·t 1 , te)je::;ite11i amit hágy. és bizon.v esu�át ere ClllC am1 . 1�g.v.
Vasárnap virradtakor rnent ki rcndclcsc, hogy a pred ,k�to
rok ,·irr,tdta után (az,,z n1i11él elébb) tarts:tk a cultust �gen

kurtán, s a nép ,izonnal oszoljon keresni a gyilkos to!vitJt; s
akkor nap vagy más 11ap elfogattak a nem„ t11dom hany .ci-z_
tendő olta hajházott gono,;ztevők. Legeskufltebb ellen„ege1,
Puky István és Rao·ályi István a volt viceispán. mo,;t legna
o-yobb 111a ()"aszt�d6i� lettek. Ragályi István feljár a gyülé
:ekre, sedi:ákra , elébb oly ,-z:1ndékkal, hogy kitolóját, vala=
hol. lehet, csipkedje; n1ost ,izt beszélli, hog) b�1: 10 r�ztendo
előtt adott ,·olna ily férjfinak helyet. Vayt fianak fogadta,
\Tay ötet atyjá.na.k, ,; oly barátok, ((r11ily<'n ,·lle11sc��ek ''.oltak.
T ·r· ··v. ·ho'/. ·emmi közö1n nem volna is, örvendenek ra.itn. 
' ,1 ,ty . ::; . . . 1 JJ II 1.' 1 . , .. ott lesz ,; l·í.tni f'oo·ocl 11111 cs111a . )nr-a ( ,et,t t·1<z, > • "' · ' r-

t

i
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1,od imádja ,nincl őtet. 1nind főispánját, kit valóban in1ádni 
kell. Elhíílte,n restaurationális beszédén. 

,

Bocló mondja hogy Rhédey eg·y hét olta betegen fek
szik Bercgszászbau; Bodó is ,í,g·yban lelte. - Rhédey res
tn,ur,ílni fog ,nég júliusban va,gy a.ug·ustusban. - 1Tagyon 
mcgsz<'rcttctte rnng:Lt, a.,nint 1negjövcndölé 1n. Neki csak ez 
az útj,1 ,·an li,itra. ;\ rossz világ azt rnondja, hogy termé
szete bizonyosan 1·f>c111·1·álni fog, a.k:ir1nint kezdi a eronis 
q uinqucn n iun1ot. 

Zsiclay 'ií,ndor pesti prók(Ltorommal tegnapelőtt Pata
kon Yalék. Bizonyoss,Í teve, hogy Aspcrn1ont .11á.ria, úgy 
transig·filt a sógoron1111,d, hogy ki nem lesz fizet,·e, ha felesé
gem és Oclvóné neki nyugtatót 11en1 adnak, hogy exconten
tál1·a vannak a \\Té('sey Sus,ína successiója eránt, 1nelyet 
()nodha tett a felcségern nagyatyja .. Minapi leveledben nem 
Prtéd rniért ncn1 feleltcrn egy <:zikkelyctlre. Aka1·11ri tettem 
azt, !'- i1.ulh1ctorl 1niért . .11ost se,n szólok. 8zólanék szóval. 
De sorsom ré zvételét úgy köszöntetn Neked, mint tőlem 
illik. A káz,néri ?xecutio után sen1 leszek gazdag : de addig 
koldús 1·ag_vok. Elj boldogúl, gondok nélkül, teljes örömben. 
Ezt kérem iRtentől, ma,gadnak, a 1nélt. Grófnénak, gyerme
keidnek. 

CCCXIII. 

Ujhely, augustuR l -jén 1825. 

'riszt „z,, kedves óarríto rn,

. !egna p Ya lamit kell e keresnen1 rettenete sokaság·ú pa-
prro a1n1ban, s bchozatám azokat, a Birkenstock által dol
gozott, Sándor nádorunk epitáphiumá,t egy mag,tm által 

•
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összevarrt kézirati csomóban találo,n. �cm emlékezni nem 
' 

vétek, mert az nern 11krl'l·rís 1nunká.ja. l1�s n1égi1, vitel lottan1

1naga1nat, hogy emlékezete,11 l1ibája miatt nem volt teljesítve 
parancsod. I1nl1ol, édes baráton,, talán rnéltónak látod, hog_v 
a latínt a Minerva. 3-ik füzetében fel vétes<l. Sok okok ta
ná.csoljúk. ICicsiny a 1nunka, s ki bí1:ja? így örökké fogja 
bírni a nern7.et. 

l�z a sokncn1ű gond enge1n n.lkalinat.lanná tes7.en 1ni11-
<len re. Búr csak az arC' li i vun1on eshetnén1 által becsülettel. 
Sem gazdaságon1hoz, se1n gyermekim neveléséhez nem l(tt
hatok, s f'elesége,ntől, gycr1ncki1ntől távol kell lcnnc,n. Mcd
dio- élhetek? s ezt is ellopjan1-e maga,ntól s tiilök ?

° Főnotárius úr nálad lesz, R bes7.Llll a dolgokról. �lind 
z·c,nplény ólrajt, rnind Szllbolcfl; s kit i,.; óhajthatna 1néltób
ban. l)e rnint ·zauad e1nbereknél kell, az akará.s szabad, R

sok vagy rossz, vagy clolgot nem értő, sok hiú vagy titkos 
czélú, i'zeret11c rontani. Baró '\i\Técsey l){tllnJ e napokban cbé
dcltern. Szabadon szóla ő is, én is. A pastorálét ernlegette, 
s annak isn1érsz, aki annak amit hallottam, gonosz hr,.sznríl 
venni soha nem fogon1. Ze,nplényből sokat lehetne küldeni; 
hála istennek itt j<ík vag·ynak. De illik-e vall.is felől tüzes
kedni? Nec nominetur ín vobis' ezt mon<l{i szent J )áJ. '\V. 
is tele va11 a Calvi11 fiai ellen panaszs?:al. 

em jobb volna-e nem pann,szolkodni, s ncrn nagyítani 
a tüzet, hanem oltani. Az utólsó restaurátiókor 1ninclen felé 
ment a panasz a püspökökhöz, hogy Zemplény készül a ka
tholikusok ellen. Itt vala a sok pap, s azt vallá, hogy több 
moderátióval lehetetlen bánni. lVIí akik al,íl vagyunk, nem 
feliíl, nem csuda ha viczkándozunk, de minek érezteti erejét 
·az erős? Almásy, kit én soha nern látta1n, kinek keresztne
vét sem tudom, a.zt hirdeté Egerben, hogy ha kálvinista, 
hajdúvá sem kell tenni. Borsodban visszaadák, s jól �ették· 
Csakhogy ott nen1 a kálvinisták tették ezt. F-la vala1n 1t, azt 
inéltóztassál nekem elhinni, hogy nagyon sajnálom, hogy 
vVécsey a .vallás miatt hozza magát kedvetlenségbe olyak-

' l akiknek se1nmi vallások de a vallái:: ,nellett lángolnak, na , , 
s olyak n1ia.tt akiknek sen1n1i vallások. dc nem, �llhat�án
bosszút egyébben. ezt feszegetik. 1\ mi kedves Szogyén1nk 

•
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buzgó piípista, és őtet n1égis 1nindcn kálv. :-;zer�ti: nem bánt 
rnást, s e,:zcsb, n1int hogy a clariízst ingerelje. En rosszúl le
·zek belé, ha az il.v haszontalanságot hallon1.

�zC11\'ede1n a szükséget, néze111 hogy a sógorom hogy 
ncrn gontlol a testvérével, s örvend hogy a . diéta késlelteti 
dolgain1nt: cs11clálkozo1n, rnidőn egy ne1neslelkü ernber az én 
o·yilkoso111ért retteg·. Dc c1nlJeri dolgok'. s mincle11napi:d{ !
o. � 

J(vre1n iste11t hogy cgésségcll álljon teljesen helyre. '!'e-
leki n1ég l)atako11 ,.<,tte le,·elcdet . 

.. ·-\ i·(111lJ' ke,ryesséo·ébe ő Nag-ysáJt.Í11ak, kit a inai aszta.J-
• �. t" ._.... ..... 

11:íl is <\rden1c szerint 1nao·asztalta1n, s 1nele2:en. J\·Iely háznép'. 
� . ' 

örök tisztelőd 

/(11zinczg Fr,1·e11cz. 

------- -

('CCXIV. 

Ka:;s�, aug. 7-d. 1825. 

Édes kerlves úaráto111 ! 

Egynehán_v 11ap előtt érkezett rneg Dókus levele, mely 
nálad Yolt, a praenumeránsok lisztájáv,tl. Dókus igen szép
lelkű ember, igaz barcÍ.tod, nagyon becsülö1n és szerete1n 
őtet, senkivel sem 1nennék szívesebben a diétára; azt lehet 
róla mondani : tn non c·orpus eras sine peC'torc -· nála ke
zet fogott a szí" az ész:,zel és. tudománynyal. Bár sok Dókus 
lenne Nlagyarországba.n. Got 1dold meg csak, lefizetett he
lyettrcl 100 ftot, a töhhit j;,: megigérte, hu igen sokáig tarta
nának szorúltsigaid. 

:r:ngem a diéta jó hátra. lök 1negint, 1uert akár ,·ála::,zt 
,·alan 1rl.v várn1egye akár ne1n, n1egyek, feleségen1mel és gyer
rnekeim1nrl. Feleségem 1nég ne1n !{itta atyjafiait miolta férj-
1:<'·I ,·,u1, pedig 1nin(l azok, mind ők, kivánkoznak látni egy-
rn,Íst r'·s hít1 1i g_,·c·rn1rkrit. l�n ri:;ak n.hból n. vármegyéből ,ne-
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gyek követnek, n1ely cngern a nélkül hogy a gyülésben le
gyek, és a nélkül hogy az i11structióba ::;zen1élyes és nyilvá
nos h.efoly�ísom legyen, legelébb vála::;zt cls6 követnek - ez 
büszkeség, de fontos okain1 v:1nnak r,í., 11011 cgoistico, sed pa
triotico rcspectu. �e1n fogok neheztelni, lia. nem választanak 
is, hazá1nat úgy fogo111 szeretni t11int eddig, a felső t{1bhíl1oz 
1negyek, és ne1n fogon1 clinúlatni n,ind azt a jót teP11i a ha
zámna,k, a1nit tehetek. Felesége1net mi1 1den esetre vissza 
fogon1 küldeni gyer,nekeivel együtt, ki vévén Auréliust, 
october közepe felé Sz. Nlih,í l yra vagy Olysóra. - Csak az 
isten jobb cgés,;:éget adn,L l zúg11,tk mindég füleim. de jobb,tn 
leszek, ha új n1etliu1nba, ój sphaerába ií.ltalteszen1 1nagamat. 

A hírE's .c\..ngyalf
f
yt, kiről igen derék emberektől igen

jó tudósításokat vevék, gazdasági dircctoro,nnak fogadtam 
fel, némely régibb jó tisztjeim mellé. .r ag·yobba akaron1 
vinni a spanyoljuh-tenyésztetést - 1:z, ha áldozatokkal is, 
hihetőképen, ki fog rövid icló a.Jatt ragadni adósságain1ból. 
A köz környiílállások kivánták meg ezt az új elszánást, új 
elhatározást és új combinátiót. Egy esztendőre kötötten, 
vele, n1ert n1indet1 esetre kell gondolkozni, 1nin<l neki, mind 
nekem - reméllem össze fogunk férni, inert n1inden tekin
tetben, észre is, tudományra is, és szÍ\'re nézve is ki1nívelt 
embernek látszik. Azonban az idő nyilatkoztat ki 1nindent 
és minden oldalról. 

Rendes a .  megbotránkoztatás azon egyenességemen, 
melynél fogva bátorkodtam megjegyezni a viceispány előtt, 
hogy furcsa ugyanazon egy Szentlelket, egy azon nap, két 
külön templomban segítségül hívni. En jó ezélból tettem ezt 
a megjegyzést, n1ert szintt'.1gy ismerem a pápista, mint a fa
natieus reformátusokat; tu<ltan, én, hogy ez így történt gr. 
Eszterházy alatt is, de gr. Eszterházy katholikus volt, és 
Zen1plénynek a reformatio olta, azaz Ferdinánd vagy Rudolf 
olta, nem volt protestáns kormányozója. Epen az, amit né-
melyek legnagyobb politikának tartottak, hogy t. i. a con
stitutio ernlítése nélkül a monarchia 1nagasztaltassék egy pre
<1ikáezióban, és épen a ref. templomban, legke,·ésbbé volt po
litika; és pedig épen az�rt, mert alkalmatos,;ágot adott a 
katl1. papoknak a politik:ít ,íltalhí.tni. �<'nt úgy kellett Yolna 
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cRclekedni, habito rcspectu eorum, quae acciderunt, hi1nem 
eg)· okos katholikus pappal kellett volna a p:1pista tcinplom
ban egy olyan kirekesztőleg n1onarchica orátiót elmondatni, 
{) }'el ége n1agasztalá,.:ával. hogy nem csak minden vallá:s
beli k iilö1nb:,;ég nélkül választjfi a vár1negye korrnányozóit, 
hanen1 hogy oly szerencsés YOlt a v,ílasztott szen1élyre nézve 
is ezen maga választásában. mely viílasztáson n1inde11 val
lásbeli méltán éi- okkal örvendhet. I-loc posterius fuisset et 
Yerun1 et politie11111. I -Ia 1násod ízben jött voln,i cl Szilassy, 
akkor lehetett ,·olna a háron1 külön te1nplon1ba11 is hrvni se
gítségül a zcntlelket. A pra.ece<lált 1nonarchica oriítió a pá
pista templo1nban par,tlyz,ílta volna pápista papjainkat. Be 
k,ir, hogy né 1ncly emberek csupa gyanúból v,tnnak összc
füzve, nen1 akarják teljességgel a jó és okos embereket 1neg
is1nerni, és a n1agok belát[1sának keskeny n1értékét a n1esz
:szcbb látók gonc.lolatjaira é" 1nind c1nberi, 1nind ha,za,fiúi ér
zéseikre akarják alkal1naztatni. Be szererencsétlen ember 
lennék én, ha engem a maga1n lelkiesmérete és czéljai1nnak 
nemes:sél!e az efféle subsumptiók felett nem vígasztalna ! A
kik közelebbről esn1crnek, és a részrehajlatlanabb po teritá.s 
1neg fogják vallani, hogy én minden politikuR és minden re
ligiosus f�1natisn1ustól egész élete1nben távol valék. - Csó
kollak ezerszer. Te es1ner z, és ez több n1int ha 10,000 akár 
ká I vinista, akár pápista es1ncrne. 

Vale anin1ae di1nidiun1 meae ! 
Tuus Pipsz. 

Sajnállom, hogy ·vv· écsey magát depopularizálja, 1VIato
lay pedig gyülölteti; azonban, noha pártjokat nem fogom, 
még sem n1erem őket k �írhoztatni minekelőtte bizonyos le
gyek vétkeikről; inert ahol még felőlem is gya,nakodnak, ott 
ugyan nagy mértékben kell uralkodni a pletykasagnak . Igaz 
az, a111it én mindég n1ondtam, hogy nincsen talan az ország
han pletykásabb vArmegye Zemplénynél ! - Be kár annyi 
szép lélekerőkrt nem a köz eg-yezé. re hane1n o·yanúkra és 

�- , 0, 

bizodalmatlansáf!;Ok terjesztésére fordítani. �1ulta non de-
hrnt intelligi. alia dissimulari. nonnulla enim nonnisi inter
pretation<' fi1111t 1nala. 
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Próbáltad-e sógoroclat azolta 1neghív11i az egyességre 
amiolta, szerencsés kötést tőn? I-:la most se p11húl, c.luris ge
nuit te cautibus horrens Caucasus, IIyrcanaeque admorunt 
ubera tygrcs. - Feleségednek kezeit csókolom, gycr1nekei
<let ölele1n. - Nagyon 1uigyon köszönö1u Birkcnstockot; be 
fog teljesedni tanácsod. -- A más két llara,bot is kö:szönö1n. 
Élj szerenc•sésrn, bibliothékám neincs gaz<lagít<Íja - dc rnaj<l 
ha r(un keríílhrt a ,.;or, Te se légy kegyetlen az elfogadás
ban. - Suh rosn 1no11don1 : 1\.urélius, ,·agy Dúlliázy. Y,tgy 
egy ·zer az egyik, egyszer a 1násik, f'og'ják rapi�dni a jövő 
diéta titko,; prag1natica históriáját; le nem f'cksziink, 111íg 
az elélt napnak hi,.;toriáj,i ncn1 lészen lcdictálva. l1'elett:e con
rentrate és tö111ötten lészen az írva, é,- ,nin<len lcgki,:;cbb 
részreh,tjl:u:: nélkül. - Vale ! 

--- --

CCCXV. 

Tisztelt k<'Cl'IJeS bril'dtorn, 

I-Iogy Szabolcs Tégedet t,ívollétcdbcn ti:sztclc tneg hi
zoda.l 1nával, az _Néki úgy v;tlik tiszteletére rnint Xékell. 
!-lány példánk van 1nég ma is. hogy az .'\. ristidcsck ncn1 
jutaln1at vesznek, hanc1n büntetést! s midőn a 1na,gya,r John 

Bull ily i o-azsáo·os, n1int1'ccrá11tacl vala zabolcs, akkor 1ni11d 
• t> t> 

azok, akik az igaz érdemet n1eg tudják kiilön1böztctni a,tt0l, 
a1ni csak szeretne ennek lát:szani, örvendhetnek. T(ísér,icn a 
Szerencse, s adja hogy nagy fényben ragyogha:ss; n1ert arr,t 
ne1n csak érdcn1 kell, hanem szerencse is. 

Én c:::�ndesen 11ézen1 1nint játszanak az c1nbcri indúla
tok a haza szeretetének l(trv(tja alatt, és akik czéljokat n1in
dcn n1esterségcik n1ellett elérni nen1 rrn1é11ylik, n1int barag
l3z,1nak, s 1nint v.íclolják hol a valh1st, hol egyebet. }Tii bajok 
nen1 volna n1agokkal, kevc.schbé zajgan(tnak. - - De ,nirc 
való a ,· ,dlásról csak be,-zéllni is: ezt n1ondon1 n1incl az egy ik, 
1nin<l a n1ásik fél e,nbereinck; és hogy an1it 1uonclok szíve111-
ből jő, bizonyítom, n1időn a hllzgó katholikus I�odót és az 
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<•tli'•Jrkcn IH'lll tÖprönkcdíi pi arist,Íkat 87.ÍV<':-('11 S7.t'rCtCIII. ,\ 
,ni ,·alhísosi'Úo-unk. ,· an·,· inkúhb. az, hoir,· <'2:,·ikiink 11{�1)Ísta. � r. �· .,, r 

111,ísikunk kiíl,·ini:sta. a szül<'t<'.- {.,,: 11CYC'iteté::; 1111111kú_ja, ,: n1 i 
k,ír ,·a11 ahh,1n :1zo11 tcki11tethc11 111<'l_

v felől szólok, hog_v ez 
így. a1naz :1111úp:y go11dolkozik ? Dc én szég_vcnlcnrk azon felül 
annak 11éz<'ttct11i, aki <'hhc11 kt'rcsh<'tC'k ,·.d.1 1nit. .Tónak. 
ro,-szna k, 1'SZ<'1<11<'k. rlr11<;tlC'11n('k. azt prcdikálo111, l,ogy h,í 11-
j11nk cgy1111issal pl1ila11thropik11;; <:rzé,;,-,(']. s <'I l<'SZ f'ojtva az a 
V<':'iZ<'d<'l 111e,- s rH'\'l'tségc;a dac111t111. 

J�g·�·rhhe én 11< '111 avatkozo111. S ,:-(' 111 ::>ze111crc 111ellett. 
se111 :-;zemcr<' rllen 11r1n czi1nhor(1skodon1 . Világosan ki1non
dotta111 n1ind szÓYal sokaknak, 111ind írva b. Wécsey l >,\lnak. 
hogv ha vok,-ornat kellene adnom, kit ki.ild,iön Ze111plé11y kö
,·<'t.ién<'k. <;rtt•l 11H'111ct íp;_v a.d11.í111 : Ze1nplé11_v11ek sok fejei 
Y,1!lyn:1k, akik hi:i:oclalrnAt <;rdc1nlik. ilven o·rc)f S<.;h rnidco·r,-..._,, . .- nn

(\S h,ír<Í \\r(;<'SC'_v r>.il. l�oronkay (:lásp,Ír <'·" a rákó(·zi Szir,na._,·'I' • ' J) ' l ' 1 • L' • 
·

1 ' . 
' an1 :1 ,-, :-ioo"' a e:-. 11110,-. ,--..z11·n1a_,· , oz:;ct a prrccptor. es :11.

iic·scsc :--zir111ay J\ntnl, két jó fe_iií (:,, .i1'1 ,;rzé1,ií l"érjfi;1i11k. fő-
11oti\ri11,- l)ók11"'· 1·.,, í\latula_v. "' X_vo111:írkai, "' a krt ,·i<·1'isp,í-
111111k. l)<' 111i11('k11t,Í11a itt nt•111 1·:;ak a fej 1\:-: a szív jós,Íµ:;Ít. ha-
111'111 <' gy<'l><'t is k('I[ trki11t<'11i. s a k<;t vic·cispiín 11c111 i'rgy vi
:scltC' 111,q . .!;,it hogy elinclliízé,;ünkrL <\rclcn1lcttnC'k itélt<'th <'s
sék : <\n a 111ag:11n ,,nkson1;11 a kcttéírc :ul11á 1n 1ni11dC'11 1111ísok

felett. :- ez;r,el végc;r,11éu1 vélcke<léscn1ct : ('ctcru111 <.;Cnseo 
0111nc,-,r111i 111rha,; eicnt. a<pr;t ign<'quc intcrcidcndo,;. Szen1crc 
<'·,- :-;zögy<:11i <·11111 dignitatc jcl<'nhctnénck 111cg a haza aty,íi 
kö;r,t, és bcnnck sokat tal.ílhatui. an1ikct 11c1n ta.l(ilhatni 
azokhan, akik köny,· nélkiil tanult,í.k rncg .b'ilangicrit, s
csapkodó hí.ngokkal t;g- nck � ,in1b,í.r a diétai követek 1neg
,·.íla,-zt,Íi',íha11 ll'gki,,<'hl> go11d az. hog·y valakinek <.;on1pli
rn('11tekct teµ·yiink. jc'd tennénk. ha kár nélkiil tt'hct11é11k, hogy
,1 per,;011.íli:-:11.tk t<'g_,·iik azt az iiri.i111c.:L. l1ogy tcstvérliátyj;,t
l.íthas,:a nH'gtiszt<'lv1·. - .Nr111 :-:zl\gy<'11le1n ezen érzésrrnet, s
annál hiítralili ,·agyok azt ki111011cla11i. 111<•rt ,t gondolat Sze-
111er< · és Szög_,·t;ni frlől k('bCl1'111bcn t;í1n1tdt. 

],;n a diétai követben t<'jet is kívánok és a dolgok isn1e-
retét : dc ::Pn11nit nem ann_,·ira 1nint t,Íntoríthatatlan jós�Lg·ot.
hííséget. Azok a lángok J1ekr1n ritkún e1nberei1 11. ki\',Ílt h::i

··3 ,) . )

l:íton1, hogy rag_vogni ,,;zeret11é11rk. rs kivú11s{1µ:;1 ik, szüksé
geik \'a.n111d,. II,in_v jött Ú /1::' haza .. 1ninL oda rn<' nt? ;'\Ícvl'Z-

" 1 ,, Z<'ll1-C O ,Ct r 

S ,bnbá.r levclc111 clc_jr11 l'ltiltotta111 11Htga.n1tól 111indc11

tu<liís,í,t annak. liocry 1·z v,,o·y az l�ó111át hiszi-<' ,1 er11zs,ílen11H'k. 
n. t"). 

vao·v Dcbrecze 11t és Patakot; n1i11c k11túna a v,tlhís úgy is te-
{"). 

ki II tcthct.i k. 111 int. c·o rpufl poli tir 11111, Int rá 111 rH�z vc nern bá,11-
n1í 1n i" ha ,·.írn1(• 11·,·<''n1 (l"róf l)ezsőff')· J ózscfet és b. \\' ées<'Y •J, h, ,-. . . 

Pált vao·v o-rór Srl11nicleo·o-et választotta \'Ol na : n1ásokra. 
f"' • V O \°I 

né:i:ve óhajtorn, hogy 11 1l,1e111on feli11gerlésének clkeriilésc: 
1niatt c,rv ka.th. és ('o·y kálv., s PC két kath., s 1nég 'inkú.bb ne: 

t,.I t, 

két protest.í.ns küldessék. Szégyenleni a,ni a bihari rcstau-
rátión történt. 1Ioo·v Borsod két protest,Í,ns kövct('t y{t.laszta. 

t:,. 

n1i11t S{1ros két katholikust. azt azért. 1H'1n b,íno1n. n1crt oly 
két követet mint a borso<liak, 11c1n könn_,·íi cgg_ri.itt tal,ílni. 
Különben én két középszcrií fejet, de nc1n közé11,-zeríí c-ha
raktert i11kább választanék. 111int két lúng fejet, dr akinek 
:;zii.kség<' v�1n. 1Vlo11dhatnék IJL·ldút r;Í. 

Úgy tetszik, tisztelt har;Í,tou1, hogy a1nil nék<'d a pro
tC'Rt,íus V cni St111ctc <'r:ínt írtan,, tég(·d tűzbe hozott .• \.zt 
nen, láttam cléírc, <le 111cgír,í111 v;1 la, ha előre l{1ttan1 volna ÍR.

ls1nerem 611 o·ondolkuz{1sodat, s 1nindc11 is111<\rheti : dc sziik-
r, 

ség volt t11d,ttno111 veleü ,L rui téµ:e<l illet. s azt. :tz érzésc,nct 
közlenern v('lcd, hogy púpist,í,nak kálvinista ellen, k�tl,·iui:st.á
uak pápista ellen a legszC'lídehh <;rintéss�l sc111 kell ,;1/,ólani. 
rnrrt a, vast,tg fejek lntlra rnagyar,ízz,ík. J�n it k,il,·inista ellen 
szólok, h,i szi>lliatok: d(' a p:ípi,;t,\k fclöl václolva 1,oha ne111

szólok. Q,;ak i11gc'rlcn1'·111 v('lc a tlae111011t 1'•,- :1 ,·a,-tng főket. 
I-Ia � rkcd könyv('i 111 leµ:kí,-chh örön)Cl tehettek volna.

Ör\'e11denék. ( 'sa .k arra k<'·rlck, hogy azt odn ne 1nagyarázd. 
hogv érettek, Yag_v ,í.lt,dok vala1111t. kerc•ste111. l{rxquc pa
tct:<;ue audisti c·ora111 . n<'<" , .. _,rho parei11s alisens. l{1:rtc·n1 <·11

tiílcd, 111ikor kell<' kc\rne111. s vctl.e111, 111i111 att1íl, aki ;ulh,1t és
öréirunrcl ,ui. ;\lacsor1ys,í,g-11ak tart;111,írn cr:1nt1ul tíz11 i rava'-'Z
j.ítékot. - JJe,·<'lt'd ,.<;t<'lt olt;1 11t·1n ,oltn rn f)<Íknssal, hogy
o·vÖn)·Örií tettét 1neo·köszönh('t1,<'111 ,·ol11;1. ;-;zív<·n1 11a.g:·011 kö-
t>J ,., • 

s zöni. V aln.inint azt is. hog_v cl111oudta ií :"\ agys:1gá11nk. hov:_v

a arófnét és ('onitcsst 1nég nag:-ohb elm<·lep;<'d<'s::;('l ,;zokta1n
0 
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e1nlegetni 111int magadat. Ezt így kell, mert téged itt 1nin
den tisztel, n1iuden esudál : de ő Nagysága és a Comtesse 
ezek előtt is111éretlenek. 

?\1időn tegnap it városból kijötten1, Balásházy János 
egy darabig kikísért keveset; tart AngyaJffy felől, s ne1n jö
vendöl jót. Jtn neki, azaz Angyalfl'.ynak, n,tgy díeséretét hal
lám I(lingensteintől. I(iki a n1aga szemével lát, s Baláshá
zynak nen, veszc1n balúl hogy ő is en1ber, rnint én és más. 

De b�tlúl veszem annak, aki eránt kérdesz, ha nem 
teve-e erc'tntam 111egelőző lépést, hogy n1ost is az a,ki volt. 
' En ::;zólítaná1n 1ncg, de 111inek? Hogy ne volna ö igazságta-

lan most is, midőn IJu,-rítjo az ő hangján beszéli? I{endes 
hogy a 1noralitást pengetjük, azt a,karjuk hogy e_qy rossz 
érezze 1ítálatiink((/ : dc aki JJ('1j·u1·iis is igazságtalansága, ra
pinája, pracdociniu1na mellett, az - Ehrenn,ann. l(ülönben 
tán csak 11en1 szerctnéuk oly igen nagyon hogy n1é,q 1·1,szkc·
tiink is azért, hogy kénytelen lesz kiadui �unit tartózt�t. 

Elj szerencsésen, tisztelt kedves ba.ráton1. Tegnap estve 
jöttcn1 ki Ujhelyhől, s n1i11djárt 1negyek vissza. J,cvelecl, 
n1ely aug. 7-d. vala írva, r1119. 19-d. jött kezemhez postán 
]{(lssrír,íl ! nincs vcletn. Nlegengedj, ha egyik vagy 1uásik 
czikkelyét felelet nélkül hagyán1. 0 .N a.gyságának kezeit 
csókolon1, úgy a Zseni tanítójáét. Zseni Ruszkán van, Tltalie 
Regn1eczcn. Felesége1n 1nin<l ő Nagyságát n1ind a Comtesst 
tiszteli, n1incl n1agaclat. 

8zéphalom, aug. 21-d. 1825. 

Adja isten, hogy a n1i követválasztásunk lárn1a nélkül 
eshessék n1C'g. Félek; látotn a pezsgést, s undorodon1 tőle. 

----------- -- -------------------...,,----�--.... ._

l,EVELEZJtSöl(. 

CCCXVI. 

Itt volt és ,negölelt, dc csupán lelkével, epedve 
Gondjai közt a. szegény Jóska szabolcsi követ. 

IIon kívánt csendben békével rejtve n1aradni, 
Választák s nevelik köz bajok ön bajait. 

Így rnikor ég a ház, szél tíi1nad, lángba. borítja. 
Véo-io- a durva fidut, nincs aki oltani lutl:00 

�[ert nem tudja hová, vagy hounan hordja kupáját, 
Nincs akkor forrás, csak szemeinkbcn a. víz. 

Cito citissimc, 23-tl. aug. 1825. 

Pipsz. 

CCCXVII. 

Újhely, aug. 28-d. 1825. 

'1.'iszl elt ba1·áto1n, 

3�7 

Szcnt-l\1ih[tlyra utasított leveledet azon órában 1nidőn 
vevén1 általadtatn viccnotál'ius �zcn1erc Péter öcsé1nnck, ki 
Nagyfaluua,n lakik, s kértc1n főszolgabíró Bónis urat, hogy 
azt azonnal küldje Dolinszkynak. �zetncrc Péter, a l(azinez., ·  
Péter unokáj,1., 1negígérte, hogy sebesebben ve,;zi Dolinszky 
1nint ha posti'1n 1ncnne. Ila ezt ne1n kellett és lehctC'tt volna 
ren,énylene1n, n1aga1n küldöttein voln,t le exprcssus [tlt,tl. 
J(cdvcs nékc1n az a pilla,11t�1s , 1nclyben éretted tehetek 
Yalamit. 

l(épzeled hogy n1iolta cln1e11tél innen, n1cnnyi beszéd 
lehetett itt a történtek felől. Tudod hogy én Szc1nercista 
vao·vok, <le : .tzért 1'"nti-Sch1nideggist.1 ne,n ,·agyok, s 111ég in
kább nc1n Anti-Dókusista.. Azt ne1n értc111, hogy 1ni11t
érdemli Szcn1cre �tzt, oly ?irigy .szol gálat:j(( i iitrín, a tii i vele
történt. Azt fogod kérdeni, hogy szá.lljak kcbclen:hc, ,,, vall�
·an1 111eo· ha Szcnicrc alkalinatos-c 1ni11tl arrn., :1n111·e Dokus t
J 0' 2i 

Des�cwfl'y <-s Kazinczy. lll.
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„ c'·n rc·h·lctk<: [)Cn 11gy,1n,1zL k<'-rcl('tll, l,a gr<Íf" t,('l11ni<legg, t·R

ak,írki 111;Ís, alknl111:1to"-<' :1rr:1, an1irc Szen1er<' . .J\zon l'C'lííl 
hogy az <·fl' {,I<' k<:rdt'•,:<•k, a1ni11t küziins(:g'('S<'n tapnsztal.íd, 
i,!!;<'n nag·_\ 011 fájnak, c\n :izt 1no1Hlo111, hogy dietalis ablcg:í
tusban 11c111 <'sak <·zifra. bt•s7.{:díí s jó tollú en1her kell, ha 11c111 
... ok egy<-1> kpll bPnn<·, s 87.C'rnc•rc egych<•t is tud, <le ki\',Ílt a 
\,Ír111eg_\·ti -,zolg,íl:1111:tk 1ni11clc11 ne1neit úgy tudja, ahogy k<•-
1 ,:,.. <·1nbcr: "' 111C'·g ('llt•11,.,<·ge i,; k<!nytelen n1egvalla11i, hogy 
hat:ilina:s pl'a<•:-;cs, 111c•ly , ·,;;tk olya11t1>l tC'lik, ;1 ki tudja :unirc 
„zuk,.,t'·g 1a11. Sz<·rct<'111 <:11 aki i\lo11tesc1uicut, Ji'iln11gieriL 
[�cc·c:ari,ít, So1111<·nf'c•ls1•t. llH'gia1111ll:1 : dc ,tz én vél<'kcdésc•111 
,zc·ri111 a kii1<'.tbc•11 ,-,c111111i se111 kivá11Ln.tik annvira 1nint a r('-

. 

111<:11_1,c'•g1 e;] s l"<;lc·l('1ntcíl szabad lc:lc•k, s én Szc111crét ilyennek 
1:-11H·r1·111. :\1 il lc·v<· ,1 dic'·l.Ín, ,:11 is tudo111; ott 1nind n.z .j:2 
\ ,Ír1111·�y1'·11ek 1ni11cl :1 k1\t, kiivctc 11e111 bcszc\Jl : elc'-<,· h,t ott úll • • 0 

:d1ol k<·II, e::; 01111:111 1nag.'1t se1111ni tekiuLctek ,í.lt.:d clinoz<líttatni 
111•111 engedi. Se1111nit a11nyira nc111 rc·ttegek, 111i11t az oly ki.i-
1 <'l<'l, aki parad íroz l ia7.as7.<'reteLév<'l, aki 111agút, czi f'ra h<'
,z<\l<'i h<·n hallatni ;1knrja, s \'n.µ;y a s()/,;(lstÍf/ tu1,srcil kerc,;i, 
1 agy ''!/!/'''u'f. 

(; ri'if' :-ic·hruicll'gg i,., 111ind<•11 l<•ki 11leLhc•11 1nélt<'> a 1ni hizo
dal1,11111kra s I i zteletLinkrc, ,; ,Í.111h,ír <�11 a n1aga1n v< Ítu1no-
111at a két vic<'ispinra adl:1111 volna, inert lt•lkc\t 111i11dkettej<\-
11C'k is11H'l'<'lll, " i11l«íhh hízta111 1·olna e kett,{;höz 1ni11L a ('zi f'r:t 
liP:széch•k n1011(l<'>ilro7. (ily<·11 ,.;ok van :tz országban, s ennek 
.ll'lll nag_v ha;;zn:íra): hog_Y 11gr<Íf' Lis7.Lclt,r1PLL 1nc'g, annakszí
l'<'sen iirv<'11<l<'k. l)i<'l,í.inkon :-ioh,1 se1n s7.1Íla lelke ellen, " 
,:l1·tc'·t, \C;rt·I, 1 11,·yo11.ít, l«�sz valn, f"clálclozni. J•:lsőnek tétetett 

:-, 

a kor111ú11yzi'1 hiil<",-. kö7.lé,;<' ,ílhd, ne111 a ;;okasAg Altai, rnt•ly 
ho•>'\' na•ryohh szá,nú ,·olt a hal oldalon, ,L7. k<:tsé,!!.:et ncn\ n� :-,.. ...., 
--z<'111 <'d. l�{tr a <·ollcg:ilu:;han úgy ne lég_ycnck 111i11t a nagy 
�<·ípi,í ,,s a nag_v (',ítc'i. Í)<' lia t'tg")' tal,í)n,Ínak is l01111i, ;izon 
f'cl 11t•111 akadnk. 1\ar;Ífnk l<'nni 11c111 tarlo7.t111k : az sziik <\1:,

lto!!;\ a /.·ii;:, itf/.JII•./; lc·gyii11k har;í�jai. 
.\ ·

101>1, oldal 1ui11(l a o·\•(íléshcn 111i11d azolta ink,íbli . t,. 

h,ígt,L :íltal , t  l1at,irt, n1int a jobb oldal. Ott kczd1:k :1z illct-
lvnsc'-gct : itt küvC'tték, dc 11en1 annyi 1nértéklic11. La polil('SS<' 
,,,,1 la \"('.rl11 d<·s c·,-c·l,,1<'s: ti<' 1ag-clalko7.11i 11C'111 szi'tkRl;g' a 

3 .,, •) .,

:;zaba.d léleknek is, s a johh olclaJ en1berei ezt tevék n1i11<l a 
o·yííléshen n1intl a7.olta„ Szakac.hí.sok t.í1nadtak czc11 holnap-
,-:, ' 

1} ;111 s gyűlölségek, és a g,Yiílölség 1nég paradíroz v.ul:,;,Íl!':1i-
1· 1d; ina is paraclíroza egy igen nagy ebédnél 70 \'l!ll(l<:g 
közt. S ily crnberek tehetnek-e jót? E7.t Te hinni bizony 
ne1n fogod. 11entsen 1ncg ist<;n cngc111 1Lz olyakt1íl, akik 
('ff{·le vads�1.gok:han gyönyörködnek. 

Dókust senki a nap ahttt ink,íbb ne1n szereti, 11t·1n t1.,z -
teli 1nint <'·11 Sz('o-{,ny va<ryok, tle sokat atlta1n 1·olna 1 '·rtl'. ' . � 0 • l:°'• 

ha ez ne1n történt volna. I�gyc11<'ssége1n1"t azon \ ' ,d '1íst1'·tl'-
len1hől fogod rnérsékclni, hogy ha Dók11s volt \'Ol1 1a I ic·< -
isp(u1 a Sze1nerc értle1nci vel, é:; ha 8ze1ncrc volt 1·01 na f'cí
not.írius a Dókus érde1nci vel, én nc1n Szcnierére. ha n<'111 
Dók usra acl n:í 111 1·okson1a t. ?\ eu1 (·sak az a kc\r<lé,-, hog,\· 
egyike ,·agy n1.ísika hírja-e :unit, bírni ól1ajthatu11k, ltanc·lll 
az i:,;, !rogy egyik vag,v ni;ísik c'·rlle111li-e 1n<·gtis7.leltl'tésl'.t. 
Én úgy lii,-,zc111, hogy a LÍ:,;7.ta Jelkíí s crcís lelkíí Bó11i,-,:--.í11111cl 
sen1 f0g ragyogni a lli<':tán, n1int gróf' J)ez,-,őff'y ,J<'1z,;ef': cl<' a 
kövct�vgct oly hizo11yos,1.n 1neg f'ogja érdc111l<'ni 111int g-r1'1f' 
D. ,J ., s kárára S%abo1<'snak 11e 1n lesz. ])edig nc111 hi,-zc·1n
hogy ez az igen igen tisztelete:- e111bcr csak nevéről is i:;-
1nerné li'iJ,,ngierit és l�ec('ari,ít. ;:,okfélc védíírc va11 :;ziik
séo-c a J.Ó üo·y11ck ;; l�ónis eo-yik<' !('SZ <'ZC'k111·k. l�zc•11 hitcn1

O , 0 ' o. 
mcirhazud tol ,·a soha sen1 lesz. 0 

1 . ' :l\Ienj, édes bar,ÍLon1, s szcrcttes<l n1eg újra 111ag,u at .JO 
f'ejedcl1nii11kkel é·s a haz,í1·al. li'c-jcdel111Lii1knck <'g-_, ik nagy 
érden1e a.z, hogy rnidíín 1naga v,í.laszL, dic,-,ÍÍ<'11 1·:ilaszt. 1 lyen 
,tz <'r<ll ;lyi piispök, ilycnc·k :;oka11 111.í,-ok. J\% i,-,t<'11 boldo
gítsa szándékihan 1ni11d a í'ejcdl'lin<'t, 111i11d a haz.ÍL �<·ni 
ellenségi oppositio k<'ll a kefl<Í küzl, li:111c111 az az ellcnsul.\·, 
,i1nely a 1nértékekhe11 adja 1ncg a l1orizo11tú)i:,; intéz<'tl't, s azt 
<:sele;kszi hogy a két csésze közííl a7. egyik rclj<'b lJ nc111 ,íll 
1nint ,L n1,ísik. - ICövt•sscn a'/4 isten .íld{1sa, s hozzon \·i:,;sza 
elborítva dicsőséggel. N<'ke111 di<:t,ii dolgokat ne írj, ,tzt 
Ú O")' is fo,ro111 hn.llani. Ila holn,i an('kclot,ikat Írsz, azt gr:i-o n · · 1 ti.íúl vesz<'n,. S7.eretck iirvenclcni is. ncv<'t111 rs, 1arn-
gu<lni is. 
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tri,1c ob 1nctu1n ct invidia1n falsa, vcl rcccntib11s odii,- aut 
:;tud i is con1 posi ta.. 

Valc 
CCCXVIII. hív J>i11szed. 

l(assa, 1uart. 21-rl. 182G. 

Kedves baráto111, 

�(cgjöttcn1 cgynC'hány hétre nyugodni, vagy legalább 
n1.ís forn1a és 11cn1íí bajokkal küszködni. A n1agyar akade
n1i,íval bajlódók, kiknek némely ideáik tetszenek nékcn1, 
némelyek pedig ncn1 (én azornban ncn1 giítlon1, és nen1 is fo
go1n g,i.tlani őket azok:ban, 1nelyck nckcn1 nem tetszenek, az 
időre bízv�1n, 1nutassa meg, ők liíttak-e 1uesszebb vagy én?) 
ki vált Vay és '\V essclényi, azt izcnik néked, lenne-e kedved, 
hogy az akadcn1ia. örökös sccret [triusává neveztcssél? 1200 
c-onv. ft. fizetéssel, és ingyen való kvártélylyal Pesten. Ott
kellene laknod. Döbrentcirc vetették elcjéntc szen1eikct, <le
<'·n 'l'égcdct jnttattan1 nékik cszökbe, és egészen capaciti\l
tan1 n1ag,it Döbrcnteit, hogy n1indcn tekintetben rád néz ez
n . díszes és hasznos hivatal. cn11nit sc1n kivánnak tőled,
esak hogy n1érsékeld n1agacl a ncologisn1usban; az a n1agynr 
nycl,·ct cinclte ugyan intensivc, dc extcnsive fogyasztotta a 
liazií.ban. Ncn1 akarják ők kiirtani a, neologis1nust, hanc1n 
c:supán n1érséklctét kíviinj{tlc, és a.zt is csak adclig,mígink,\.bL 
közönségessé v,Uik a. n1rtgyar nyelv n hazában. li'clclj hát né
kc1n, és írj nékik is 1ninél elébb. 

.. () l?clségc, a1nint n1on<lják, jobban van, dc ez a job-
húlás ncn1 lehet tarthatós, annyira n1egfogyott Urunk. Nagy 
j,,vcndőkct rejt kebelében az idő, és ncn1 lehet többé 1ncssz<' 
a,zoknak ,·agy kifcjt{íclésc vagy kipattan(isa. 

Val<'. 
:Ye1n akrtrtál sc1n1nit hallani a dict,ilis dolgokról, és így 

l1allgatok. B,ír 1nind te, 1nind 1nások ne itélnr\tck a cliét,íról 
t'·s az or,-;z,í.gos kövctckről, rníg a 1nostani di<1ta a, l1istóri:1 kö
ribe 11r111 f"og tnrtozni; inert 1110 t 1nég narr:itio rcr11n1 pa-

Aurél csókol; 11e1n kevés dolog- és cn1berisn1crctct szer
zett n1a.gának; nagyon szerették n1indc11ütt és 1ni11dny,íjan, 
a,nnyira, hogy elrontották volna. ha én 11cn1 n1érsékcltcn1 ,l

kevélységet gerjesztők kcdvczéscit, és haszonnal ncn1 intc
gctén1 és szoktatán1 fia1na t a szcrén)•ségrc. Lcezkéin1 chhííl 
,1 llottak : ,,Gazdálkodj, fian1, cgésség:eddcl, időddel, eszed
del, nyelveddel, azaz szavaiddal, é:,( a pénzzel : nc111 egy
könnyen lészesz szegény, ha a gazcl�ilkodás ezen öt ncmcibcn 
fogod 1nagadat gyakorlani. 

Telekivel bcszélltcm, 1nondt:1, írni fog neked. 
1Vlegcs1ncrkcdtcn1 j)fcdnyánszky és llorn1ayrrc 1 ; az 

elsővel kivált nagyon syn1pathizálok. 

CCCXIX. 

8zéphalon,, n1art.. :;J -<l. 1826. 

'J'i:;zl<'ll b1trá/0111. 
t,;r,áintalan s 111in<lcn becset n1cghaladó jótéticlnrk az 

. . . . 

Lcuné fel koronáj,ít, Int 1negtchctnéd an11t tenni rncnn�;r1 sz1-
vcd áhít, s én azt ink{1hb s;r,cretném elérni 1nint a. nagyvilág
nak 1ninclen czí inercit és pántlikáit, ha ezekre kívánságiniat
kiterjcsztcnc111 s?.abad volna is. Jtlctcn1 eddig n1i11d�g falu,n
f'olyt niclyct boldoc,· 11)'urra.lmáért inkább szeretek 1111nt a va-

' 0 b 
, . , 

rosit; dc 1nc11nyit nyernék i:;1néretckbcn, hn varos1 lakos:sa
válhatnék, s ,tnnyi jövcl1ele1nn1el, hogy gond nélkiil éljek, s
így co·ycncscn ügyc1nnek élhessek. 1\_n1it készítgetek, cgyiitt

olva .:(1111 a. neologisn1usok barátjaival s cllenségi,·cl; kihnll
gatnán1 egyik félnek is, a. n1ásiknak is okait, s azt tcnnéin.
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,unit ,l dolog és 1n;-iggyi>zőcléscn1 kí,·,ínna. 1\'linclen e:3ztendőbe11 1ncgl.ítn11n1 Bécset, 1nég· pedig kétszer, hogy ismérctcirn a festé:,bcn, f,trag.ísban, 1nuzsikáhan, architekttrrúban, aa J .>ol_vtechnikon dolg·ai köríil g·y;trapodjanak. V ctld ezekhez,hogy liain1at , kik J >nt:i kon clva,clúlnak, s nem tanulhatják,unit óhajtok, vclen1 jönnének. IIol Zseni, hol Thalie volnaazdnsszonyorn, :, fclcségc1n a telet velc1n töltciié, akkor ah.ízi gazcl,Ukod.í.s neki icl6t cngcllhctvén. �cn1es lelkű halandcí. te, kinél 11e1n('Sl bh lelkűt én soha. nc1n is1ncrtc1n, kérl(•k. tedd n111it kC'ztl1'l, s légy r,tjta hogy a titoknokság cnyén1lehessen: � rnind f'oglalatoss.íga, 1nind gazdag·abb fizetés

rnintt, mire sziiksc1gc1n van. Po1npa. nélki.il akarok én ott élni,,::iít az az idc.í1n, hogy falnsi életet c(Jjek a zajos városban, sa,;ztalo111 111 '!JY ,,. étekn61 egyebet ne hísson. - Ila ezen szépfizet(1s nicllc' /'út és gycrty.\.t kaphatnék, é:; ha szab,icl volna1utf/!J1JI Í:3 k ívií n 110111 - koc:,it (�:, két lovat : Pei·s1il'1t111 vige
,·l'n1 i·, !/ · 11,,,,tiur. 

J;'i:iin1 í,g;y clolgot is, nyelveket i:;, v,í.rosi n1ódot i s  tanul11,Íllak," ez igen nagy ok, hogy a,z általad nékcn1 készített, :,:zolg,ílatot t'lhajtsani. Es n1cly :,·�épco \'C'.gczőclnék az az élet,111cly harn1i11C'znégy esztcndlík olta oly szcrcnrsétleniíl folyt cl.f_,e\' clcdnek rncgérkez<Ssc olta, inclyct öt nap cl6tt vetl(•rn, ez 111incl!'11 ,íl 1nocloz.ison1 : ez nz óhn.itása. fclcséo ·cn1nek'J 0 i.,;. l)e rni erről .,;cnkinck 110111 szólánk, scn1 ncrn fog·unk. Lé-gy<'n titok ,·ala rníg cl 110111 sLil. Grcíf Teleki ,Józsefnek azonban ina Írük, s ennek i1; kérni f'ogo111 lioldogítú,sait. ()daf(•I, aniint lcvclcclbfil J,ítorn, az az idcn uralkodik,hogy a ncologis111 ll:50k használtak in i ntensione, ,irtottak i nc·xtcnsio�1c. Igazságtalan a,ki az ,tbusus 1niatt k,í.rhozta,tja az11:3u:,:t. J•:n is .,;okat bukta.111, a1nit ké:,z ,·a.gyok kitörleni, nHÍ,,-.ok is igen sokan; dc ott voln,i-c nyelvünk alrol áll, ha 11cn1linktunk voln,t: �e,n ig.tz-e, arnit 'l'0 1nondá.l ,t ]v!inerva lel
k('S prac/iític,jában r nc,u igaz-e a1nit 'l'haisz monda lelkesen1 ll.ín 1�21. a 'l'ucl. Gyben? ncn1 igaz-e ,1,rnit vVielandból éna lék a :\Ii 11crva egyik fiízctébc11? - i\Icntscn isten a.ttól,1,ogy az olva.só parancsoljon az írónak; ez rontá cl a franczia,11yclvet 1nidőn annak sírnas,i,got és praccisiót a.da, dc elvettevr,•jc\t ,és sok z:11iísr:,q,�1. IIa 1neglcnne a1nit Te (Íhajtasz ne-
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keni, é:, an,it én nélküle(! <'>hajtani nem n1crte1n , olna. úµ;y c'-n
eo·y fclol,·asrtncló értekezésben iis:::.zcl1asonlíta11,í111 a f'r:rn<·zia 

t>, 

c\s nérnet nyelveket, s ezck<'I ,1 rún1,ii,·:il. s nH·g11u1lat 111 1µ:_,·<'-
kczn(\rn, ,n�ly V('SZC(lrlincs ÚI vol11a a f'ra11c·zi:r ki111í,·(·lí,clc'·�v
útjút követnünk. . Sall11st clré1nítcné a Ü<ibr\·11tciek<'L - 111ost ez '"
1uio-y o-yíílölőjc a philoxeni,ínak, 111clyct nc1n c.,;ud,ílhatok "'"" 

·1 1 ·1·1·· é;:; ío ·y elcSbb n, Ciceró Or:itió;t <'·s Lcvclc1nc < <' 8Ó <vt con_v-
vét :clon1 ki, s úgy S,1,ll ustot. -- l T tölsó post,í ,·,d ,·cttcn1

hírt hoo·y l{cfcrcnd. Nopc,;a l•:lck úr az Ertl(Slyi I,e,·(,]pkct0 ' ' (' 1 > ' 1111gy gyiinyüi·íisé!J . <J('/, olvast;i 11 1cg - ('Z

1

t rr_pt "scrcy ,ec,;-
hűl. l�c1né11ylcn1, ha ezt,;,, Cic·er<'>t ho1·.,;:1tc,111 C'lor('. :r nc·olo
o ·i,-11111:,; cll( 'nsc\�ei n1cg l(',;7.11ck elc '·ged \'(' ,·l·lenr. " ' , 

' l 'I t 1 J�n fcbru.í.riusl,,1,11 forro 11yava ya HL ('s e111. .,;111(•r,·111 a
n,·a,·alyn 111en<·�l:t, kc'-t.,;zer lioz\'.Íll c"•l('LC'111<·t , e:-zt·l_,·l>e. ,, :--i1·t-

J 
, l) ' ' tcnl 1nco·('löz11i. Orvo,-ai ru, s ()oszto11yi1H\ <'1, )ar[n,; 111.1.1or11t·

·t ·t
0

ott·lk - 111crt (· 1·t l(•l1·IH·t1 l<'tt( ·n1 rosszt 'rl. , ott íík l.í-111eg a1 , . . , . togat�i,nak nicg, íík go11lluskodtak fc](',:c'·ge111111el.,; lya11ya11n-
1nn.l fclfilc1n. 

Soha éu neuic;:;cbl, ]clku " b,íjosalJb f('·rlit, ,-.ol.it lcl-
1-csebb 1nívcltebh cl1néjíí, 11cn1c,.;ebb érzésü as:3:r,011yt, :-olra
t�sztel;tcnrrc c:5u(l,í.lúso;nra 1néltóbh li,í.znépcl, 1nint '!'1·

"i '-r.,,.y_,:1 o··t , a ti o-ycrrnckeitck, 11c1n i,-;nH·rl<·rn -vagy, s ( ·'"·�. ,;< o', · v . l. 11·•<>"t ll111·il· f�lcséo·en111ek ,; ifver11H·kc11n11ck, :--ezt ll10ll( a111 l "
n

' • ,, • :-, <J• 

, · l '·ol<ri·•I· · liizon,-•o.,;an ezt f'o,,.0111 haldokol,·a clclih111111( Cll ITI,t::, •• ,, " ' . ' n 

utóbb lHOll ll,i11i. 
:\Icly ,razdags:ígot gyííjLc gr1 íl' 1\urc'!l Pozsonyban. ::.

,nint ért nic<� ti:-;ztcletcs atyj.'1nn.k 1:;ze111ci ellítt, ki solia scrn-i:, ' l . '1 ' ·t . ,·1> t 111int ·tzt hou·y a J'óktöl jon,t < 1sn1ert('1,Sl' <. " ttg) 1n1 c<,y< e ·, · ,, ü. 
'11 °· 1 ,.), lcll·c "Lt" .. d J··t ncn1 óhai·ta - kö1111yíí kt'·p·SZO lH:iSOll iL 10,_!, '' ·• .-,• . ' ' · , ' , 1 1 1·,11- .1 li·•z·i i..,tcnei hoo·y nern :;okara <'1/. a parat-

1/.C nc1n .• �< .J,•, , ,. ·' u o . 
an it'.jú ritg_Yogjon úgy 111int elsű i_fjús,í.g:íban aty.1,1. ,])p a na-

1 · · 'I· 101,1 111·11,(t,\o- kcri.ilhct1k el n kedvctlcnscgckct, sO' yo ,( cs .JO , 1 • ' "o · 
, . , L n. 

'11 1r1 o·c·i<)ll e'· . Scípió \z én h1tcn1 a 1okb:t ::;oha nt'111erre p(' < a 1 "' · Á 

• , • ,.  , • 
l' 1 t cl· • 1néo · ·tz itt rninclcnck (dt,tl sz1(lott /JJCh)' ]\.aroly1 ,l
1 O "")' l; L , ::, • ;:, ' ' 

J 
' ·. � zt l ·ér,léni h fl /)ly i nl'n hi?..on!JOS-e, hogy íí ,-1.ll'ns/ge 11(zo-1s ,L, ' � , .J 

, • 
))[ , ·,' ,,,J· h 1JtJY .szirlnnnk kr·llien ütet. Dc azt lat111, hogy a io-J l'• • • · .  ,/ 'b ... ]· <·io11ok ús Sripiók, ,n,ísol,: ríl/11,l inr,gc ;;((,/vrt) gy.tnu n Jonne ,,



:344 l{A.ZIN'CZ Y F ÉS GH. 1)ESSE,.YF1;,Y JÓZSE1'' 

felette kínos, az pedig a Phócionokon és cípióko11 is 1ncg
történhetik és n1cgtörténik. l(Lilö1nben én inkábh szeretem
a zirtrk közt bölcsen és vala1nit engedve evező korn1ányzó
kat, n1int ;1 lángfcjiícket, kik 1nég a szirtek közt is egyenesen
akarnak 111enni: e akhogy azt látni, hogy a jók gyanúba. jön
nek, és ;1, rosszak felé közrlítcni l,í,t-zanak, irtóztató; ez pc
dip:. a l'ozsonyhól vett levelek és Pozsonrból jött cn1bcrek
,.:zcrint. 1nég a lelkes l'rt;nyi11 is 1negtörté11t, ki felől tudja.
mindrn. hogy egyike a legjobbaknak. Fogadd cl hahírtnlan
tisztcleten1nck szükségtelen, clc soha cl netn fogyható bizony
ság,1t. és 1níg kcgycss<-geidre érdemctlcn nem leszek egészen,
légy nékcn1 an1i annyi esztendők olt.1, valál.

CCCXX. 

]{assa, apríL 3-d. 1826. 

Edes barcíto1n! 

I-Iolnap írok Telekinek és Vaynak. Leveledből azt közlö111 vclek, amit közlendőnek tal;Uok és a1ni egyenesen a tárgyat illeti. Esn1crvén az cn1bcreket, kivált azokat, kik n1ost
a ,  diétán vannak, n1crt elég idő1n volt őket kicsn1crni, és ha,·:tgynék inkább vezető lenni, n1int az igazságtól vezettetni,képes levén az ő vezctőjök is lenni : n1ivcl ügyed pártfogásLÓl függ és kérőbcn vagy, kérlek, ne í1j nekik egy szót is a
ncologisn1usról vagy akár1ni egyébről an,i nem egyeneseniigyedet illeti, inert a practica, azaz végrehajtó és gyakoroltató életben legfőbb dolog, ha valakinek az a szándéka boo·y<'zélj,ít elérje, sen1 többet sein kevesebbet mondani vao-)' ír�i 0 , 1nint an1i okvetetlenül szükséges. Egészen n1ás helyhezetbcnvan a clietrilis 'l ay, a clietális Teleki, 1nint a <lietán kivGl
való; hogy pártfogókat szerezzenek Néked, szélyt fogják1nutatni le\'Clcdct; és így ncn1 kell őket abba a helyhezctbctenni, hogy vagy ne mutogathassák, vagy, ha mutatják, aköz clőitéletcke;t felzajclíts:tlc

• 

LEVELEí'.il•�SÖ K. 

Végeznem kell, ::;icL ispányod, véghetetlen sok clolgoni
yan oly rövid n1úlatáson1hoz képest. ::\fajd írok neked I )o
zsonyból május elein. H,t akarod hogy 111ég Szent-:i\Iihályon
vco·)'CITI leveledet szolo·á Itasd keze1nhez akAr postán, a k(1 r

0 > 0 

111ás alkalon1n1al e folyó hónap lö-dik(ug. Ji:n ])estnek mc-
o·yek · ottan n1úlatni foo·ok co·\'nch,tny napot.
O ' 0 OJ 

Fercncz ICárolyt . . . . . . . . .................. .
' 

. . . • . • • • • • • • • .  ,L koronaörökösnél. - In1c n1inclen esetre
nén1cly icleáin1, n1elyekct szeretnék ugyan az egész orsz,íg
ban clszélesztve látni, dc mégis oly vigyázva <'·s annyi okos
s(iggal, nehogy bajba keveredhessem, n1crt kin1ondhatatlan,úl
üldözik a mostani ministerek a koronaörököst , az orszag
Rendei pedig elég gyávák ezt szenvedni. I,itthatocl ezt az
utolsó örömfclirásból is ő Felsége fellábolása után. Dc ez e
fcllábolás nen1 lehet tartós, és így 1ninclen esetre készen kell
lenni. Én gróf Illésházyval tartok, aki 1nég jobb.tii tudja
rnint én, hogy a korona.örökös cnergicus ember lesz, és hogy
több esze van 1nint hírlelik, és amint akarja magáról vélct
tetni. Kényes az ő hclyhczete, és 111inde11t 1ncgn1agyar,íz.
Apjával már mo�t jobban v,tn, n1iolta, emelni kezdtük né1nc
Jyek a diétán, bár ellenünk lett légyen, de csak színesen, a
o·yáva, a nc1n n1crő és azért n1agát helytelenül oko1<abbnak
�'Irtó töhbség; de még sincs n1ég olyan jól apjáv�1l mint kel
lene . .:\.zonban szepcg a 1nor-titni 1ni11istcriun1, ne1n tudván
1nitevő legyen ezekben a környülállásokba.n, kivált mivel a
koronaörökös energiája és a sanctio pragrnatica ne1n igen

<'no·edik az orosz példa utánozását. Ott sincs 111ég egészen
,·<'·�·e az abból szArn1azott kövctkezéscknck. IIihctő, sok dií
t 11 �,okból, hogy n ,  1ni 1ni nistcri111nun k mí \'e volt az egész orosz
birodaln1i abdicatio. 1 ':rről sokat kellene és lehetne szólanon1.
dc nincs időn1,és félek; rs ezeket is csak azért írha,ttain, inert
j,.:p,'inyotl vi,;zi e levelet. Tucljacl, hogy nincs zárt lc�rél a
po:-tán, vigyázz tehát n1it írsz, és a lcgnag-yohh nko:::::;agg:11

vedd annak liaszn,ít an1it Neked írtan,, :-őt szakítsd cl ezen

]C\'Clct.
\Tale.

.. ..__. .. ---- ---



3 [(j K.\Z[NCZY F. ]�S (;i:. I)esSE\\'FFY .TÓZsJ;;J,' 

.\ I�(-; U1'IENTUJ\lül{ .\ 
.. ' 

IIJ,:'fü Llí;l\lONT),\S J;;LLEN. 1826. 

. . ' 

Tül{TJGN-

l) .\ t >rag1natica �nnctio nc,n <·snp,in pa,ct111n f'a1niliac 
, agy az uralkodó h,ízat illct<'í rc11<lclés, 111int az orosz biro
dalon1han, ahol 1. Péter az autokrata hat,1rozta n1eg ,tz első
szülöttséget; hancn1 pact11n1 hilatcrale egy olya,n uralkodóh!tz 
<'·s ne111zet közt, 111ely az egyvnes tcrfiágnak 1nagv.t-szakad,ísa 

t i f ' 'l 1 • '  I ' u a11 rcg1 va asztas1 JUsat v1ss;1,a,11yel'te. 
t) .\;1, orosz birodalo111ba11 az clső:,;zi.ilöttség aet,í.ja esu

pán tudtokr,t ,tdúdott a tübui Ullv,trokn,tk: dc a Pl'ag,natiea 
Sanetio a töubi eur<Í pai udvarok ,Utal di plon1atiec garan
tíroztatott. 

;)) l�leink a lyún_v,ígból szúr1nazott (;]ső:-:ziilött fiúkra 
n< ·n1 tétctték vol11,l által a :;ueces:-;iót, ltae:;,ik gondoll,atták 
volna i�;, hogy ez 11nilatcralitcr, :;ine conscnsu nationis, per 
ahdiC'atio11en1 :-:ucce<lere <l<'bentii:; natu 1naximi 1neo·uuí-

c, 

-;ol tat ha tik. 
1) l\lfaga Gu:;tern1a,n11, aki azt ,í,llítj,t liogy a 11e1nzet

:1en1 bírt hat,írozatlan Y,Uaszt:í:;i juss,tl sul> pri1na, periotlo, 
!1nncn1 <·sak úgy, hogy csu1ní.n az egész kirúlyhúz férfi iva
tl<;kja között v:ílaszthatott,sehol se be:;zéll az unilatcr:íJis ab
die:iti,', jussáról ex parte clecti. 

5) .\. választá,si jus azért al>rog,íllatott, hogy a pú,rto,;
::-,ígoknak v<\get YcssC'n annak abrog,ílta,tú,sa; n. határozatlan 
é:-; n 1n<'ghatú l'ozott váln:-;ztúsi ju:; közt, a következhető pár
ln:-:�.ígokra nézve, csak az a küli5n1hség, hogy az első esetben 
,1 küls6k :Utal i:; élesztctik a ptírtosság, a rn;ÍRoclikhan pedig 
az otthoni szaka<l,ísok belőlről jönnek, é,; így az első esetben 
nagyolih körre é:; nagyobh 1nértékre te1jednek, a 1násoclik
lia11 pedig kischb köl're é:; kisehh ,nértékre szoríttntn:1k a 
p,í r tos:;:Í go k. 

fi) 11.t az elsőszülött ahdic:ítiója után a n1á:;oclik szLi
lött núlunk csak a vríla:;ztás által léphet a trönusrn : a,z elsií-

• 

·> ' -,),t '

szülöttnek a ncn,zct elébbi megegyezé:;e 110lkül következett 
lcn1011dása, a ,náso<liknn.k pedig a trónusr,t en1eltetése által a 
Prag1natica Sanctio 1ni11d :Ul:tna, n1ind nen, ,íllana. 

7) II:t a Sanctio l)ragn1atica 1>a("tu1n bilaterale per 
EL1ropaeos etia111 tr:t<.:tatus sanctionatu,n, és 1néµ:is helye Yan 
az abdic:1tión::tk, úgy ezen ab<ticátió11ak okokon kell fund,í
lóclui és ezen okoknak csupán a ne,nzet a h[rií,jn. 

8) I,ehet-e tudni ltoo-y a;1, e lső:-;zLi lött c')',Í ,, a n,eo·tél,o-
n. n ' � 

lyodott ,·a,gy ,dkalin,ttla.n az uralkod,isra, 1ni11e;kelőtt<' ural-
kodott. és lehet-e (·:-;111>:Í,11 ;J r1111o·c11s niini.stercket \';[ü"\

T (':-'ll-
� �-' 

pci11 ,nag,i.t az alidil',ílúL ezcu alkalin;ttlans,í,g l>ír,íiv.í tenni"! 
9) A n1ég él{í fej('delc111 c;ic:t<'·b<·11 tiirt<'.11t ahdic,ítió az

elsőszülött r<:,;zér61 bizonyo:;:-;,i, teszi-e ,L 11c1n;1,cLet, hogy 1flin
den n1or,ílis erősza,k 11élkiil tört<:nt ;1,;1, alidic,ítió r é,; lia 11c111 
volt szabad a spanyol kir.ily, 11,ikor a eonstitt'1tic',ra <•:-;klitlött, 
lehet-e szauadnak 111011da11i (·gy korouaörükö;;t, 111itlíí11 apjn 
életében abdicál r

10) Ila p<.:dig apja halála ut;Ínl'onfir1n:ílj,t apja <:le t<;
ben törtrnt abdi(';Ítiój,ít, ('.,; így ,l �an<.:tio J >rag:1na.ticút 1ncg
s;1,egi, 11e1n áll-e helyre é:-; vissza ,t 11e111zct ré:;z<'·riíl a válasz
tú:;i jus r leg,Ll,íbb a hat,írok köz;1,0 szorított, azaz ,tz cgé:;z 
kir,ílyi li;íz fiúi iv:1d<;;<iba11 gyakorolhat;indó ,·.íla,;zt;ísi jus:--

1 l) ;,/ine:;-e ezer 111Ódja egy n1i11istPrÍlllllll.tk az audiCÚ
ti6ra kényszeríteni akár1nely hercze'.("<·t "! és 11cn1 eszközölheti-e 
a. point d'honncur, hogy az apja életc'-hen abdil',tl<Í hcrczeg
apj,t halúla 11t�u1 az abcli(';ítiöt <·01dirn1ú�ja r

J 2) 1I,t a;1, abdieáti<'> pri11<·ipiu1na ,i,11, 111i li.\tr,íltatja 
hogy né,nclyi<or a 1ninistcriu1n, né,nelyktir p<·<lig a nen1z<:t, 
yagy né,nely hatahnn.sabb p,í,rtosok a 11e1nzetbc11 11e provo
cúlhass,t? -- és kell-e egy olyan prineipiu,not n1c·g:íllapíta11i 
fa('to , ,nely az ud\'ari 111csterkcd<·seknck szi11ta1111yi utat 
J1_,·ithnt, 111i11t a nen1zcti p,írtoskothí,soknak? 

1:1) Ne,n örökösiiclik-e a 111inisteri.íli:; <lcspoti:;11111:,;, ha 
az ,Li >dic,í.tió ,íltal arr,t száll a korona, akire a 1ninisterek 
akarj:ík? s ncn1 útmutitt!Í.:;-e e;1, nekik, azt a trúnustúl cl1noz
díta11i, kinek energiáj:ítól !'élhetnének? azt pedig a trónu:;ra 
cn1elni, kinek háláclatoss,í.gától netalán ro,-sz kor111.í11yo;1,,Í
:-;ok11ak 111araclhat<Ís,íg,ít. Y:írh;1tnúk? 

•
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1 1) l\ .  törvrn_rc,; t'ls(h,ziilött korona örököstől is hihetők 
nz j,,.az áo-os eoncc,-,-itík, kivált n1ikor azokat az idő és iuaz-

r w ........ 

,;,tg kí,·:1nja <'s par;1 11csolja,1 a v,igytúrstól való tart,ís pedig 
j;1vnsolja. Az ilyetén conccs iók valóban n1ég tart<Ísabbak, 
111crt a Prag1natica Sanetio ellen a trónusr,L euieltctcttöl vett 
conccssiók 1nép; a lcgkés\•bbi gcncrátiókban is épen annál
t'ugva könnyebben clvcthctendők, 1nivcl olyantól szár1naztak, 
ki a bilateralc pactun1 ellen c1nelődött a trónusra. 

('('CXXI. 

Széphalo111, apríl. 16-d. 1826.

'l'isztell kedvfS 11a1·ríton1, 

Dclvóné lc1nénc l{rass<Íba, s ICassúról jövén azzal ,·á
clola, hog-y én 'régccl kétszí11iínek hir<.lcttelck. Akarct,n1 tudni, 
<'zen í'clül n1ibcn úll n1ég vétsége1n, s ő ennél cg·ycbet mon
rlani ne,n tuc1ott. - Örvcndcl< sorso1nnak, ha csak ezzel vá
dol tathal 01n, rncrt úgy lelkcn1 előtt tiszta vagyok. Vanna,k 
t·,nbcrek, akik ily vádakat szeretnek költeni, s a .  vád oly hi
hetetlen, oly vastag, hogy nem szükség szót vcsztcgetnc 1n 
rn<·ghazutltohts,í.ra. Soha az én ajako1n a Te vádolásodclal n,a
�ÚL 1ncg ncn, fcrtéztcttc, inert én soha ne1nescbb lelkü ha
landtít 1nint "f'c nem isn,crtem, és isn1crni soha nen1 fogok. 
l)c cngcni Tcftléd 11c1n csak a tisztelet, lrauc1u a legforróbb 
h,íla is Yonsz; ezt nc1n kellene felejteni vádlóin1nak. "[e és 
c;n kiilörnbözhctünk nézésinkbcn, érzésinkhcn, cselckcdctink-
1,cn. Ilyenkor azt fogon1 1nonclani hogy a dolgot ne111 l(Ltod 
azon pontból, 111clyct én nézek a lcgjohb nézőpontnak: dc 
sc1n szí,·cclct, sen1 fejedet, n1cly épen oly jó 1nint szíved, , ú
dolni soha nen1 fogon1. 

' 

_\n1hár szükségtelennek gondolom n1entségcmct, kér-
l(•k, engedd, hogy erről szólhassak. - 1\_ diéta elején egy 
Yalaki, ki haza jöve a diétáról, viccispánunk kandallója mel-

• 

lett b. vVécscy ] ):tlnak jelenlétében 111ond�L ezt : l )ips i,-t 
ganz im Skart. - Rpcn ezt tcrjcszté cl, ,dc :unit csak ni:t-
soktól hallék, ncn1 1nag,ít<'>l, :iYiatolay. I�n isn1crc111 lelked 
nagyság,í,t, tisztaságát, s tu(10 111 hogy ki.ilö1nböz11i a sokaság 
ítélctét61 a diétán úgy ncn1 vétek, rnint a ncologisrnus dol
g,í.ban, s ezért ugyan soha 11cn1 v,í,<loltal:ik, noha a jólcn,il
lenni gyanúban épen nc1n kedves dolog, s t.ncltan1 hogy ,ik.'.tr
n1it n1on<ljon 1nindcn 1nús, gr. D .. J. soha sc1n juthat sk,írtba, 
,-őt ragyogni mindég fog. Dc cszcn1bc j11ta, ,·agy ink,í,bb nc111 
felejtém, hogy a nagyok sorsa ,·{grc a vií.doltat,í,s. I,cjö,·e a 
dictáról egy I,a.sztóczi ncvíí i�jú, s n1i körülvcvénk, bc:;z(:11_ 
teténk, s rizt hallánk fcl6lcd tőle, hogy a, köz vélekedés t(:g<'d 
a féljók lcözzé szá1nlál. - B. \V. Púl kevés nopok 1ntd\'a elő
jött, s tőlen1 tudakoz{1 1ni hírt hallék I,asztÓC'zitól. \\" écscy
nck, a 'l'c hív tisztelődnck, cln1ondám hiítran a1nit Lasztóczi 
n1ond, nen1 is tudnán1 1nég 1nost is, hoµ:y \\T écscynck: rniért 
ncn1 leellett volna a Lrcsztúczi dc ncn1 a 1111c,r;ru11 ,-élckcdé1:1ét 
clmondano1n. Ez lchctc a Yétkc1n, dc én azt "\Vncl-. cbnon
<lani n1eré1n; olyannak, aki Téged ne1n szeret, ncn1 is1ncr, cl 
nc1n n1on<ltan1 volna.ICihihetné, hogy a,z ily szót gr. D. J. felől 
a I(. F. szájából n1agyarázlrassafélre az, a, ki isn1cri h(h;égcn1ct r 

Ezek ne1n n1éltók hogy rólok szóljak : dc Ycdd hűségc1n 
jeléül a1ni következik. - ];�pcn azon időtríjbiin, talán octó
bcrbcn, 1nidőn az történt a,rniért vádoltato1n, ug�anazon
kandallónál, dc a viccispán t(ivollétébcn, szó lévén rola.ll, éc1 
az elterjedt ncn1 kedves hírclc szerint, 1nidőn én kérdén1, h:L 
felőled, aki egész életedet arra fordít,íd hogy tisztának i.s-
1111,rtessél,,; ennyi lelki s testi a<lo1nánynyal, tudo111Any11yal "
a niinücn összchnsonlít,íst eltiltó éke,-en, sőt biíjosan szöl:í.,-
sn,l, sen1111i hivatalt, scmn1i külső díszt ncn1 kcrcst<'.:1, cl lchet-l'
1,inni, hogy 111ost öreg napjaidhan vúltozz,í,l e�. - J�zcn sza
va nira Nagy L,í,zár szörnyií t(ízzel fa,ka,da ki ellened, hog_y
init csin{1lál, 1nidőn Lónyayn az a gyalázat történt. 1_\_ bccsu
let cltiltana itt Nagy Lázárt n1cgncvczni, ahogy ,in1ott l\[a
tolayt ncvczé1n n1cg ; dc szükségesnek tartán1 őket 1ncg11e
,·czn i ; egyért, inert bizonyos., n. tud 0111, hogy 'l'c CZ('ll 1neµ:
ncvczé,.;t scni ellenek ,-c111 cllcncn1 ncn1 l'ordíL011 111,ísod
„ 0,. lioo·y ·tz ·t 1,·011tlolat ne fi\rhcsscn hozz,í.d, hoµ:.' e11gc111:'jz ' t'> • � " b 
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isten tLHljn 1ncly �ze1nercianisn1ns li'inp;oltat, n1crt én azzal 
,·Adoltaton1. l1o!!Y a Szeinerc szeretete cno-0111 tiRztcletlenné 

�·· 0 
e.. 

h,íli'italann:í teve az én clicsőségP-1n s jóltevő1n cr:ínt. - i\1it 
tettél az itt e,nlített nap, ne,n t11clo1n; annyi igaz hogy a 
Xagy L,í,zár fele általad, 1ncg(·:,alva hiszi n1agát, lcgahíbb oly
,·aln1nit pengetnek. - l�n, tisztC'lt kedves barát01n, scn1 Szc-
1ncrét, sen1 az �\.nti-, zc1ncrékct ne,n tarto111 c:;upa angyalok
nn k, s n1ind az egyik fclen n1incl a ,  n1ásiko11 hítok sok hol111it, 
an1it nc1n lehet ja,vallanou1: azonban hacsak az isten újj.í 
nem terc,nt és érzésin1ct egészen cl nen1 Y�dtoztatja, ncn1 
hihetek egyebet n1int azt, hogy elég okon1 van, clsőségcidnek 
tnél y 1ncgi1:n11crésc ,nellctt, 111As felcn lenni, 111 int Te voltál. 
1':n itt forgo1n, és sokat látok an1it Te nc1n l..'tthatsz, inert itt 
n cin vagy. II iaC'OR i ntra 111 u ros n1ultun1 pccca.tun1 est, et extra. 

K<'.,ke111, ,ninüen attieusi félrcvonúláso1n mellett az 1nin
dt·11 ip;yekczetc1n, hogy a tüzet olt:::a,n ahol lehet, és ne gcr
j<'szszem, s hogy péld.i1n buzdítson niúsokat, úgy ncni gon
<lolni azzal a111i,·el gondolni nen1 kell, mint én igrtzá1i ne111 
gondolok. - nlidőn a követek választásának na.pja közelge
tett, az egyik fel buzgó és törekedő p,í,pista leve, holott kii
lön1hcn a valhís e::;zébc sc,n jut, a 1násil( heves és törekedő 
k,íl\'inista, s 1nég az oly fejek i:< lángolgattak, n1int b. ,.,

r é
c·sc.r é::, tVlatolay s l)upinszky. -- Viézn1áncli prépostnak csak 
zú,-zlót kellett volna cinelni, s ké:-zek voltunk volna ölni eo·)r-

' b 

111,íst. En Ii. \\'nck néh,iny levelet írt·t1n az cránt, lta a jú 
.f,:Jr·knr>k illik-e ily balgat.igs(tgokha ereszkedni, s a vallás
núl fogYa akadozni <' gy,násba, s kérte1n hogy adjunk inkább 
pél<l,ít, 1ni, az egyik és nHt:-ik f'él jobbjai, hogy az afféle gya-
1,izat .. \.z ,:11 "élckC'<léscni nz volt, hogy követeknek küldcs
scuck k<'·t ,·i<·<'Íspánjai11k. /�1·rlen1/r,tt//..; tiszteletünknek ezt a 
hrílrí, l1iz1J11_'J;1,í.�rít. Ila ncn1 ,H·c;cpt,íJbík volna, ott vala a ha
zafiú:;.ígúr,íl i:-n1eretC's S<"h 1nidegg; ott az igen gyönyörű, \'il

lób,tn t isztel<>tc:< ,�rzésü \V{esey; ott a n1i11dcn kérdésen felül 
\'allí, t0ljc:;cn elkésziílt, n1unk,\s, tiszt,t lclkíí l)óku:;, és a 
J>est v,í r1negy<\ben not,\ri nsságo t, fisk;í,J i:;s(igot, szolga b í rÓs;Í
got Yisclt, ,:;; így llolgokha tanult, s virilis eloquenti,í,jú, gyö
nyörü tónu,;ú, g:yönyürü lelkü Fáy Fcrcncz -- ezek közzül
,·akt,íhan i:-- lc,Jic•t11r ,·iílasztani, ii ,·,írn1egy<'·11k gyalázatot <':<

• 
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k,irt nen1 vallott volna, dicsííségct <·s hasznot nyert ,·olna. 
1\. ter1nészct a n1aQ:!l ado1nán)· ·ait ne1n oszt1·a e,,.\' for1néÍn azt 

� . .:,. ' 

ez a négy scn1 bírja. cgyforn1án, dC' ez ncn1 1<,Ír: én sz(•rctcn1 a 
ne,n hallgatót, dc olyan i:- kell egy egészre, s elég ha Yalaki
a jó fel 1nellett van, ha keveset vagy épen nc1n szól is. Iliin)· 
kotyogó Y::tn, rtki bíz\',Í.St hallgathatott ,·oln: 1. - 1\{inclcnt 
iisszevévén azt hisze1n, hogy azon cgy,n,ís ellen való töreke
désre, 111ely �L kö,·ctck választásakor 11111tatt,1, ki 1nagát, se1n1ni 
szükség ne1n volt, és hogy n1i11d a nyertesek, ,nin<l a 1n('l!;
győzöttek vesztettek, s jó lélekkc,[ ncn1 t11dnú1n n1cgn1011<la11i, 
1nelyik fél veszte töhhel. 

' 

Ecles har,Í,ton1, az oly fej(í, az oly 1'zí,·íí, az ol)· tu<lo-
nuí,nyú, az oly t<'kintC'tíí 11fff/!J ferjfir.ak illik példút adni ,1

kicsinynek 1nint 7•,., vagy. 1\1i jót Y,í1ju11k, hn '/',, nc1n tcsz<'<l 
' 

:1zt? ),�n a vil(tg ,nin<lcn csillogású<-rt 11<'111 nkarnék 'J'ülf'd Í,;-

1nertetni nc1n tisztá11ak. Engedd tchlit liop:y ott 11é1n<'l., - dol
gok clbcszéllé:--ével kínozzalak C'I, an1ikC't hnll:1nocl liúl11'ri 
tortura ugyan, dc Zc,nplénynek hasznot ígt'·r. 

Eln1ell6zön1 ,unit 111,ír tahtn pa11aszlotta111, hoµ:y a lu
thcr,ínusból pápistú v,í lett l\latolay (úgy n1on<ljií.k, 111ert 11C'
kc1n nin<:::; kcclvC'n1 az affélét i11vcstig..'tlgat11i; én n1ag:u11 p,Í
l'i:;táv,Í, soha ne111 IC':;zck, clr n1iattan1 kiki az( IC'heti a \'al
lásúval an,it akar) azt Íl'ta az újh<'l:·i C'kklézsia IC0111;\ro111.,
Fcrc11czné ellen :'>00 rt. eriínt inclított Jiquidi peréi>c: q1ti 
potest postulari ah assecla ficlci soli1t:< salvificac, ut d<·f1itn111 
c;onununitati non <'atholicae sol \'at? - <'l1n\'llőziin1, hog_,· azt 
n1ondá, hogy ő ne,n 1ner egy szob,íhan h,í,lni k:í.lvinistÚ\'al -
(azt n1ondocl hogy az trófa.: <1<',joro inC'pto rcs in<'ptior nulla 
est), csak azt ,non<l,>111, 111i történt itt <' napokban : 

l)ict{llis ir,ÍHaiuk v<-t<'tvc;n a, <let111tatio ,íltal in11;Í,c;;:koz,Í;:
a.Iá, i\latolay a pusztúk in1popul:íticíikra <'Zt 1n<1nd:í: l�n kény-
telen vagyok itt azt tenni „7s;;,,,:, a,ni kiilii,nhcn l"fJ1ifo/s,í: 
cletur i1n1nigrantihu:,, liher111n rrligionis suac cxerc·1t111111, 
l tia,nsi Socini,tni fucrint.. nlajd n1<'gl,ítocl ahí,bh, ez 11 vilrígos 

./f'jií vr1llástctla11 111ely toler;Ín;: lesz. - Szó c;:,·én ugyanazon
scssióban, hogy a haza 110111 nyer ha hazafiak sz:íllíttatnak
le az alföldre, ha11e1n külföldiek jöjjenek, ViC'z1n,í11di prépo,;t
,tzt vítatta, liog_, 11cn1 k<'II 11c\n1<'torsz,ígi: , a11 n('ki'111k a

•• 
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, I(rajny,ín elég emberünk, aki kész lesz lc1ncnni. Ugy hittük
hogy ezt vele csak a nérnetck gyűlölésc n1011datja, s elálmél
kodánk n1idön fenn szóval kin1ondá ugyanazon gy(ílésbcn,
hogy a német azért ne jöjjön, inert protcsti1ns lehet: a kraj
nyai azért jöjjön inert azok: katholikusok.

U gya,nazon sessióban lVIatolay n,zt akará, hogy a pusz
t,íkat bíró földesurak tartozzanak a ma,gok aJlodiális földei
kct is oda adni. Lásd n1ost ugyanez a földesúri jusokat
összctaposó és csprit-fort en1bcr n1int viselé n1agát e héten.

Elövétctvén a dict. írások, ntidön a 1nagyar nyelv dolga
furdúlt elő, :oiiatolay felkelc : I{ett'gek kirnondani érzésirnet,
1nel't l.íto1n ,ni ,-1, közönséges vélekedés : dc kénytelen vagyok,
n1ert én rncg Yagj'ol< győződve lelkemismérctében, hogy a
macryar nyel,· behozása vcszedelrnct hoz eonstitútiónkra. s

0 

n1indcn jusainkra.
Elborzadánlc A lelkes és derék b. ,1/. Pál felálla :

Tcl,. Táblabíró 1Iatolay úrnak szent hazafiúságát mindnyájan
isn1crji.ik stb. dc én ncn1 titkolhaton1 el, hogy ezt a szav.ít
<·sudálk:ozással hallon1 stb. stb.

Viceispin zögyéni úr azt kérdé, hit rosszabb-e a ma-
g_var rnint az orosz, akiknél a russziai nyelv a köz dolgok
nyclYe.

:i\Ioln,ír Antal mcg1nagyaráz�t, hogy a franczia revolu-
tiót ne1n ,L franczia nyelv, hane1n az udvar vesztegetése és az
u<l var romlottsitga hozta be.

Fáy Ferencz s utólszor főnotárius úr hosszasan, lelkc-
:,;cn, 11<1,gy tudon1ánynyal és t(ízzel feleltek neki.

Vicz1nándi prépost felkiálta : Oda a religió, ha a deák
nyelv cltolatik. Erre (azt n1ondja egy szavrihihetü) Matolay
kinyújtft ujj.ít Vicz1nftndi felé, s ezt kiáltá : IIoc est qnod
tliccrc volni.

, }�n jelen valék, :,; n1in<l ezeket hallán1; tle rettenete::-
Lírnuí.nkban (csupa Jntú tiiz, Lauffeuer, volt a sok szó i\Ia
toh 1.' ellen) nen1 liall.í 1n a Vicz1n[u1<.li szavát és a i\Iatolay
l'clclt.!t1: t.

----- -
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ltéld 1ncg czckliől, lia lehet-e csud{ilni, ha Matolay tit-k?s Poli;r,eynalc tartatik, és ha, a, zcrnplényi sokaság nincsb1zo<ln;lo1n1nal a.zok cránt, akik vele szoro;,an co·yütt tartanak. En a derék rs ,í.ltalan, s;r,ívcsen tisztelt ,v"'1>111t . · : •, · · , S.1Jll,l-lo1n leginkább. · 
Visszatérek oda, hogy a tüzet oltani kellene nen1 o·cr

�cszteni. IIo�szú annak a;r, útja , aki azon igyek,:zik ,;ogyMagyar0rszagon c,:ak egy valhís leg:vrn: jobb \'Olna azttenni, hog-:v eg-yiknck se lc�:_vcn panasza a n1}ísik ellen.

Rdes baráton,, 'l't>, nki önn1 agacltól gondosko<l,íl rólam,
tedd azt n1inek11tána errr kérlek is, <-s ha eldől a kérdés, enq:e<ld tu<lnon,. Vnn J->oz,:onrban elég. nkivcl pi1ranc:,;ol11at:,;z

1 ··y nekcrn írjon.
rfartson meg flZ isten ét)Séo·ben. R adj. l1 hoo·y diCSŐség-r.> • "'· érhess haza. Ajú nlon1 ma,gamn t n1egbrrsülhetetlen ha-

god ba.

CCCXXII. 

IC,1h,n. j1ilius 28-u. 182G. 

'/'r•l:i11t1,fr,.� ('1·! 

., 11-dik ncg_,·cd k<'.·sz. Ide ;1 t11l>'<'> lapra iktattam 1n:í
.1 a;r,on paranc:-:11ak , n1clyl·t a l.,ibr. l{c,·i;:;or , P. 11Iész,1ro:,;

r;r,t·líítt rsak kéiríílbclííl tíz na .p1n1l knpntt. l�zrn ki ,·ül e!!.'Y
�. n1;,'1,;t i,- kapott rsak n 111últ n: 11lokban, 11 1(•1,· J)C<lio· rn11él

• t"", 

előbb költ, n. 111. 10-a 1\iia._,·. Ez g_,·eng<'bh; ezen lcír<,tt
a rrn;.;ort csak fi!!.·,·<,lentr<' inti a n1eo·hal,ílnzott l\Iokr,· 11enJ·a-

" ,, 0 . 

1nin 1nu 11k:'tja miatt, ki a p1,<>,-i:-: fc•jtegeté:::c 1nrllett politieu-
111okba kr,·er<•1lrtL. )findenkc'·p rl krll <·n�·é,.,zni l\linrrv:í.nak

23 
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1H't11 ,-ok,íra. De hou·,· i,: ne·, n1ikor a szeo·é11,·, iste 11 l,c11 hol-:-,. � . 
d,1o·úl1 l•r:1z 

t'I 0 
,í111u1•l ,.:7.erz<'ttc bée,.:Í fi() clíífizctííkb{íl e fol:- 1',

1;,;Jti-ra cg_,· ,.:ints. De hoo·.y is lenne, 1nikor c,;nk rrga ,:che-
d: 1111 se1n kaphatja ki senki l�<'.·csből 11/-dik ta ,·,dyi ncg,'·1·d-
1;1 · hno-,· is ,nikor H7. co·l'.·,.:z l)ebre( 'zc 11bc 11 esak egy ·1JraCtllt-. "· � � ',. 

nn•r,Ín:< van : a c·(lllc�i11111 : } >atakn11 ('sak egy: a rollrgiu111 ; 
Zi·ntpl,;n:·bl.'11 e:,: icl<'-11 ,·,.:nk k<•ttii: t. l)1ík11.s L,i,.:zl<Í 0::: h. \·1�
e:-l'' P.íl ő 11:::o·a. l11·reo·h<·11 , l{1•rcg,;z,Í,;7.j ut,ín (ki 11:lgY k :1 r-. " :--, . ,. 
!'ZUt trt.t :1 l\Ii111 'rv,í11). :1liol t: 1,·:tly 16 Plőfizetíí ,·olt. t'z íd<'ll 
, . .,., �i111 · ,  niert :t r:1 ,·a J ,·i f't>l(•szt('ndíí ,Írr,Ít 1nrg ,.:Ctl l  ki'ildt{k 

:*'!. • • ' • .. 

IH · .• .\ ('11llPc·tur urak ,.:clion11:111 ,:('lll ki.ildik be tn,·:1 lyi p<'·nze-
i11ki·l. l\ 1:1.,-on_, ha a :--;l'h,YaigC"rnek kiilcliitt ez idC'i rxr1npl:'1-
r1,k I. 111•g_,·ed.i1•i �-ic·h"·aige1· .íltal (111el_,·ek neki siil> spc rati .. 
........... ) kin,::,:t11gatt:1t,tnk. dr fi:t.!'tni, ,.:pnki ,;('111 fiz<·t<·tt. 
Í o·,· f,:J li11 0-1 ·r ll< 'tH fol., t:ll hatja sok:í, 1nc•rt !IC'lll ,gy<'í:1.i, 111ert 
"· ::-,. 

11],:1,.:i',i 11Ín<',;C'n<·k, inert öt1 ·t IIC'll 1 lizC'til,. l)c íí ,.:('111 ('11g·(•1 11

k1'·t,.:t·!!.·li1· k<,]I c•:;11<·111. ()rök 1n1111k:íha11 < ··ll'k, (:s <:ltc·l kc•ll. ' 
1·llt,1 l1111n1. l·:l 111 · 111 k1 '·pz(·l11!'ti kí 11ai111:1t a 'l'ck. l 1r .  Nrn1 11rlt1·:,-
1,·l ('.

,.l,,íl 11<· 111 Í l 't:1111 <"1 1 :1 111i11:1 p i,- a ' l\·k. (-rnnk, n1rl't é11 :1rr:1
11:10·, 1111 kil' .-i 1i, [lOllt ,·ag\·ok; de a leg1n('·I ,·rbh k<':-rrí'i,-<'Q:< ·Ínt-

:--,,. • • J � • .. 

t;'í] (•l 11 ,·on1attat,·:1 . 1n<'l,·<'k lc-lkrntr(' ,-z.í lhína k ,  C':-zr111bl' Sl'tll 
jntoti.. {)rökkc: :1 s:t.Í\'C';Hcn f'('k,-:1.ik n<:kc·111 a T<·k. 1·· r. Öriik

' 
zavar n111nk.ílkodá:-ai111 kiizepC'tt·r. l{nc·,.:,Í,.;,-011 lll<'/,!' :1 ]'c•k.1'r'. 
t'll\'l títse tn<'·ltatlan :<zenv<·d<::-\'lll<'t. li:1 c ·,-ak ,·íg- : isztal/1,.:,Í\'al i,-, 
t'·,- :1 ,-:,: 1•0·<'·11, ·  Boo·áclvr<íl 1111'!!.' 11<· /'( ·l(·jtkrzz< :k,  a ki 11au·,·1111

� . 0 • . . :-,,. 

1•,cd1•zik sz('lt\ <·dc·ln1l'i közi.itt ....... .. ....... . 
l(.ir ,·olt hr< ·sűlctc:; rn1h<•r11l'k :-ziilc·ttc·t11t·1i 1. 

i:ngl'tn tov:',lihra i,- ,-zr1·r;:,.:(· 11 , ,.: tartson 111rg 
tl'IH•ti. ,\ ._zívc•111 1najcl i' ,,-,-:1.c·,.::1.:ik:1tl f' :'1jdal1na i111 

k(•o'\'(•ihc·11 hu ;-,. . ' 

kiizf. 

Dúlh1íz!J 111,'Juíly. 

, 

137!J:.l 
1139. 

S81nae ('arH.-l{1·giae rt Apost. I\lattis Con;;i]ii J{c•g. 
I,octlis l:lung. no1ninc Jlcgiac :-\upcríori St11dioru 1n per Di
,:trictu1n I�itcrariu1n Ca,-:,:ovicn,.;e1n l)ircc:tioni dccrrtandun,: 

Si q11idc 111 in !ti(' :1cl,·oluto seripto pc'ri c ,dieu ;;ub titulo 
Z,'elsii Jl1á(;yrirnrszági Jl{in,,1·1:11 ( 'as,-01 Ía<" lrinH•,-tralitcr pro
Jenntc n pag. 601 11:-qc 50;5 <><'eurrat ()cla A sz/

7
1 JJéld(l in

scripta graYibus ad!'o nbnoxin rcAcxionibu,;, cen,:urnequ<' 
reo·u]i,: ta1n 111:tnife,;te ad,·er:-:a, 11L < ·anclc 111 e· libror111n con1-o 
n1ercio prorsns c.:xulnrr tlebcrc.: ,-11npte patcat. llinc dc poi-i-
tivo A ltíssin1u ,Juss11 l�cgio prnetipit11r : ut pracinclicati 
Scripti volu1ncn, Odan1, a /�.;;:/

1
1 JJ11!1lfl, sibi Ín,.:rrta1n habcn,-. 

01nnibut-, penc,.; qno,.: forte a<lhue r<'pcrirctur: hibliopolis, 
t:-'pographi,.:, iten 1 I 11stit 11toru1n libros crga pcn;:u1n quodcla1n 
lcgcndot- prachcntiu111 (IJcih-13ihlinthck) proprictariis ah>'
cp1c n1nni 1nora adi1naLur, eo suapte intcllecto, ltanc ipsa1n 
rntio 11c111 cu111 illis rtiant Ü<lnc ín quact-tione ,·crxantis rxe1 11-
plis, quac f'or:,, :-cpar:1ti1n ,·tdgari contigi:;sct, incu11cla111, C't ,_j

prafatacOclac for::; no,·a quarda,n Pcliti o tiararet11r, hanc qno
quc nc·utiqua1n a<ln1itte11da111 r,-sc·. <iuac· 1 1roi 11tlc 1\. ltissi1na 
Orclinatio Dircctioni ltuiC' finc in<lilate in ,.;uo l)istrictu pencs 
qnosvi,.; t:-·pog:raplto,-, l iihliopola:::, a11t Jll'aeclic·toru 1n In:-titu
torun1 propric•tarios pro1·u1·,tn1li clfcetus his{'C int.i1natur. Xl' 
autc1n tali11n1 ae qu:t� pracscn� <·as11,- ,-ihi dcpnscit, di,-po,-,iti
onu1n atte11 t·io11r 1n ut·icp1c C'X<"ÍtanLiu1n nC('(',;:;Ít,1,- :;acpiu,.: r<·
currat; J1�icle111 l)irrctioni 1111.1 dc 13cnigna 1nente Rcgi:t
con11nittit11r; ut c11nC'to,.: Di:<tri<"tns ,-ui ltcvi,:orc,- ,.:crio c ·on1-
1noncat, ut illi in cxplcntlo 1nuncrc ,-no niltil :<cu diligcnti: t<', 
,:eu circun1spcctin11is ah :s<' nnqun1n cle::;iclc•r;1rí patiant11r, c·c11-
,;11rncq11e rrg 11lis a quibn:-: utic1uc :-uf'ficicns relatc ad on1nia 
scriptoru 1n gcncra eyno�11ra rcpcti va lca t, ::tcn11·t cxnctis,-i1ne 
acco1n1n<Hlcnt; ru1n a.utc,n ( '.onccrncns Jtc·,·i:,:or, c·11ju,- inad
vcrtc11tia, aut incuria, quac,.;tÍ011:1ta Oda attractn1n ()pu;:, pe
riotlir11n1 irrcp::<it, aut illc, qucn1 01la1n hnnc: typo illic·ito 
fors cxcudi;;,.:c <·<nnpcrirrtur, una a<l rc,:ponsio11c1n vor;1n<l11s 
bcnign<.; juhratur, 11t pro re nat,1 pro1ncrit;1c :1 11in1ad,·cr;;ioni 
,;ubjiC'i valcat; Eiclc1n l)ircctioni ultro hi,-re i11j1111 gitur: ut 
conccrncnte1n l{e\'isoretn Cassovie11:,;c111 ,  ,-11per co nu<liat : 

'>3* �· 



quo1111>1lo qual'stio11atan1 Oda111 prout pra('111issu111 cst, gra vis
o:i1nis rcficxionib11:s obnoxian1, ad typu1n :1d1nittere potucritr 
ej11,-dc1nquc Üel'l:1ratic,ncn1 coniitc circa in1putationcn1 opi11i-
1111t• ocyus isthu<' perferat.Ex ConsilioR,l'gio-Lc1('111nte11entiali 
Hungarico. Budac, <lic :10-a J\'Ia .. , ·  182(-i. cclcbrato. 

C'oniPS Jo.�. S(q·1·ny, n1. p. 
11. J,7n1P?', l?edl.. n1. p.

CCCXXIII. 

Sz. iV[ih:ílytt, sept. 30-d. 182G. 

Ker/1·"·' Ft>l'P?H'?..en, !

l�e11 11'·11_,·lcttc1n: elcsap Szabolcs vár1neg:·c; ez az clcsapiís 
:1 haz:ínak 11rn1 á.rtott, 1nagan1nak peclig, gazclasiigon1nnk {•s 
g-:·<•rn1ckcin1 nr,·clé,:ének has:1.n,íra szolgií.lt volna. ok <'·ljcn
kiiiltií,:ok köziit t vcvék a kérdés1·e vonatottnak 1nag,it 

' 

1nrntő feleletét. holott. azt a ,;c,k 1nin<lcnféle haj ok, :1.ajok é8 
f'oglalatos.-iígok közt 1ncgs:1.:1.kasztvn. írtarn. és itbba, n1ni11t 
g_,·aníton1. cg:· ki1narad,ísi szarvas hiba is csúszott belr; ezt 
l':-nk e:r:·11eh:íny nappal azelőtt ,·(•vé111 észre, a l'Ópiiít, n1rl:·
ről :1 p11r11n1 leíródott, rnagával az első ('On1positióval összc
,·ct,·é11. De írt,L1n 1n{tr a f'őnotAríusnak. - IIogy legyen az 
<:n, a1111)·i okoknúJ fogva, levert, lclke1nnck n1í11<lc11kor elégsé
ges rclcszrnélése? nehéz magát az én hclyheztctéscmbe bel(· 
gondolni. Igaz ugyan, an1ínt Caesar 1nondja : ,,(;uique suae 
in_jurínc 111axin1ae viclcntur": d(' ha hírája lenne a n1éltatlan 
mindenféle iildöztct(:scknck és kií.roknak és bosszont{1-
soknak, 1nclyvl,kcl 1nintlc11i.in11e11 illcttctc1n, kisLilnc akkor, 
n1en11yivel aláhb\'alúk i.ildözőin1 <.'·s h,íza111 1nindcnne1nű 
n1egrontói nálan1 n,íl. ( 'sak arra kérem az istent, hogy 
,:ltess(' g:·ern1ekcin1ct, ki,·(ilt Auréliust. - l(öszönö1n sok 
aj,ínl6 leYelcidet, n1elyekkrl Erdélvben olv dicséretesen fel-

. . . 

• 
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léphet. 8zabolcsuiu1 llClll ,·olta111 c<>·y u·rüléscn i:s jlCUi:.! ttl-0, ;:,. ' �, 

don1, néken1 fogják tulajdonítani az ott történt dolgokat. 
Bónis l1elyébc J{trmy rl'an1ií:st vúlasztottiík. és két hetet en
gedtek neki ,1 ké,;zülésre, csakhogy é11 111a.ga1n iirít,;eni ki 
l)ozsonyh�LII a kescriíst'·g pohar(tt. ]�zck 1nincl a lp,r11,LO"\'Obl 1

r , 
. 

� �. 
t icserctck és naagaszt:dií,-ok kiizt történtek, itthon pedig. 
1níg Pozsonyb:111 a n<'.·1H·t is, a 11cn1cs;,égct is védcl1ncztc1n, 
.iszent1nih,í,lyiak in,-:tanti,½j,ít ne111 is <:11n11nuni('iílt1ík vele,n, ha
ne,n egy szolgabír1Ít kiildttk ki, liogv legyen vizsgáliíst; dc 
Ö tO\'tÍbü IIIC11t, n,tgyon szidta H lako:,;okat, dc llCIII bi.i.ntett.C, 
sz,íval adott 11Pkik par:l1H;solatokat. a ti;;ztjci11111ck pedig ír,Í.:,
l1an .. \. szabolcsi ig:1zs,íg pC(·uliar<' gcn11,; .iustitiae; oly rö
vidl(tt!tst'ia,k ezek n, szn.bol('sia.k, hogy nc111 liítj,ík azt. hogy 
én a,z 11c111 vagyok, 1;,; ho.�y 1··11 kcresztíílbito111 1nindcn r;t\·asz
::;,igaikat. �� fői.-pAn, az cgé!'z l(:íll:ty-.Pistancizmus cum 01n

nibu,; acccs,;oríis ellcnségei1n; ,L dcrl:k Bó11ist . zintúgy ül
ilözik alattonila:1,11, 111int cngcn1et iillliiznc•k: az cgyncl1 ií11y 
jók sen11ni jót nc1n tchct11ck. 

Szc1ncrc igen i'ól ,·íscli 1nau·;í,t az or;;z;°1,ro·yülé.�c11. '\fa,. 
, 

'..-J • r-,; 00 , 

.\.brah[L1nnak kár vult 11:tza n1cn11i. A 1nostani orsz,i.ggyülé,-.c, 
a környűl,ilhí::;ok összef(ízé:-énél fogva, legki;;c•bb jót sc111 hoz
hat, tle hozhat ,;ok ro,;szakat; vagy ,Lzt kell kí,·ánni hogy 
tartson 1né/!: egy ideig 1nindcn rcsult,i.tu111 11t'-lkiil, vagy l1ogy 
rcsultiítu111 nélkLil closzlassn, ií l1'clsége .• .\. pr:icfcrcntiiílékrll 
111ég nincs felelet. A lcgpracf<•rc11tialis1,in1un1 ,·olna a n1ostani 
időben aludni eg_v piír csztcn<lcig, és azutiín felébredni. -
Va.le. - É11 cgyncluíny 11:ip n1úlvn, indúlok ülysóra, s onn.i11 
ICass,í.nak a gyönyöríí fekvésíí, <le ,·éghetetlen iigycs és bajos 
1núlatású .Pozsonyba. �l'udo<l, re1r,én_vlen1, 1nint üldöztctik a 
kassai ccnsor Szécl1cnyirc írt ótlán1 1niatt; engemet legalább 
e részrí51 kén1éltek, pedig cnge1n kéne üldözni, ha rossz1it 
vagy rosszúl Írta.ni. ()szhajú vagyok, tle n1ég soha :sern l1Itta1n 
oly sok en1bert. kik n1indennel bírj:u1ak. 1nég pénzzel i:-, 
czekbc11 1L s:u1yarú itlííkhc11, csak józan észsz1·l nc·n1. 

G val:ízatosan 111eo·csa I t és teten1<:,- k.íroka t okoz0tt né-
" e 

ken1 .1.\..ngyalff:v; ez való,-1tgo,: iirdöµ:fi i·har:1 ktcrére nézve: 
o-y;Ív,ít ·1,ítsz1k, ho<rv n1f'o·nvúzhasso11; soha sc1n fordi'tlt 111é;.!'
�... • :-').J h . 

rneg rliíttc1n kc\'e:;r.hh hr„sületérz,'.sií ernhrr, .-nha se1n t111l11t-



• 
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lanabb tudÓti a 111aga ne1nében. En az ö javál a 1nag,1méval 
:í llandóúl a karta1n összekötni, dc ő a rnaga rövid ideig tartó 
javán,Lk az egész házan1 jav.it f'el:-'tldozta volna, s n1ég se lesz 
soha :sc1nn1ic, inert nen1 lehet n1inden e1nbert 1ncgcsalni, 1ni
vel nern 111indcn c1nber jószivű. l�lhihetecl nekern, hogy az ő 
szcrntclcn:ségének, hálátlans,ígának és tudatlansúg,ina.k 11in
csen h,1t:-'1ra, de 1nég 11lacsony lelkének se1n. 

\förös1narty Zalán ]!'ut:-'1sa nagy figyelmet érdcn1cl; b,1r 
csak elszaladhatnék vele ad terras alio solc calent'3S ! ! ! 

:Yagyon „okat kellene írnom, ha n1ind azt, ami szíve
rnen fekszik, közlcnérn veled. 1Iidőn nagyon nagyon bús va
gyok, clőveszc1n Harnletedet, n1ely fordítást én n1ár legalább 
is tizenkétszer életemben 11agy figyelcn1mel általolvasta1n. 
Te véghetetlen nagy és jó fordító vagy, dc meg kell valla
norn, soha sern fordítottál sen1111i t szerencsésebben, pedig n1ég 
abban az időben ne1n követted az ikistákat, és mégis tovább 
fog élni fordítúsod a nagy Beregszászi, a nagy l(assai rnun
káinitl. 

};'e}cségcllnek kezeit csókolon1. 

CCCXXIV. 

'J'isztelt kedves ba1·rílo111, 

Gró!' .\urélnek ez cstve vcvé111 octób. 31-d. írt levelét 
1n,ir Szcnt-1\Iibályból. 1\:Icly férfi gycrrnek. l(i hinné hogy ily 
levelet egy 18 esztendős ifJÚ írhat. 1\Iá.r hatszor ol vastan1 cl 
azt, s cl nern tudok vele telni, n1int a szerelmei; a· 1naga 
1 yan y ká.j,\.é val. 

1agyon 1negszcrette Erdélyt, s ,L szászoka.t azoknak ta
lálta amiknek én. 1\Iin<lenütt szívesen foo·a<ltatott báró .Tó-

o ' 

sika ,J:,nos a, gubernii l)racscs pedio· úo-y hoo-y ,Lzzal <rróf
\..J b O ' 0 b 

.\urél n1ég dicsekszik is. Gróf Aurél az én levelei1nnek tu-
laJ·donítJ·a ezt a 1·ó1 fo0·adtatást én pedio· úo-y hisze1u hoo-,· • 0 > 0 b > o-

azt n1agának köszönheti, és a.ty ja nagy nevének. I sn1cri azt" 
l:.r,lél y i�. nen1 c·sak 1ni . 

, 

LEVF:LT<:ZÉ�OK. 359 

Cserei 1\liklós, felől azt írja, hogy ötet (azaz Cscreit)
irígyli Erdélynek. l�n ,Lzon a f'öldöu ncn1 isrnerek nagyobbat 
mint a gubernii praesest, ezt a Cscrcit, és J'ejérvárrncgyei 
fonotárius l(is József urat, ki felől gról' r\urél azt írJ·a, holl"y 

' 
Ó• 

egc:szen annak lelé, rLkinek f'esté1n: tudnillik ,tz Erdély \-av 
,J ózsefének. 

' 

lmhol gróf 1\urél1uLk tulajdon sorai : 
' 

„En Erdélyt ah.í.la,és szeretet igaz <!rzernényivel hagyin1 
el. ,Jó emberek, jó feJ·ek. Mindenütt úo·y láttak i<lccrent 

n , o '

n1int h,t atyafi volnék. ;\. n:-'tl11nk vúndorbotra jutott venclég-
,;zeretés és nyíltszívüség e hegyes országban keresett s ta
lált rnenedéket. 

Erdély magyar nyelve sokk.ti rníveltebb a 1nienknél.J\ii 
,dig tudunk 1nódosok lenni 111,igyarúl, az erdélyi pe<lig igen 
tud 1nagyarúl fra.ncziásko<lni. 

.\. szá.szok hidegsége annál szc1nbetíínőbb, n1cnnél na
gyobb ,L rnagya.rok rnelegsége." -

' 

En kész vagyok :szi.irctcrnrncl. IIáro1n szőlö111 15 hord,j 
bort. ad,L. Ilúsos volt a szőlő és lcvetlen, n1crt. v,Ln há.ron1 hol
napja. hogy nincs esönk, :; így ,L :szcin nedvet nen1 �tcdhct:
n1a.gába . .:-\sszún1 több van a propurtionc 1niu1, szí11horu1n. 
Az egész llegyaljá.n sok az asszú, kevés u bor. 

Egy holnapja hog_,· a Yrt.rost nenr hittani, ,., ki sen1 lép
ten1 húzanruól. }'clcségc111 szüretelt, c11gc111 hl'teg fian1 úrzé
,-,érc h,_ igyoLL, dc az rnár felg·yóg_,·últ kcvé,- nap olt.a.

}:de:s bar,íton1, gyönyörködjél gycrn1ckidhc11. ,\J it ada 
neked isten ('on1tc:-:-:c Virginiehen, n1it ,\urélban '. .\ kcttó 
1n�p; ki,-,scbh, 1ni11t. ho�y C'zek 1ncllet.t ragyogha,-.son . 

.\.z istc11nck légyen gondja igen becses élet.cüre. 

:Novc111b. 1-,1. l��,:j. 
1-\i.i,·li l� órakor. örök ti„7.telod 

l\�,izinc,.;y }"e ren<,z. 
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CCCXXV. 

, 

Edes kedves Fe1·e1icze1n ! 

Több ren<lbéli levelci<lrc tartozn,í1n vó.laszszal, ha időn1 
engedné a 'fíéclct fogyasztani, n1inekutána tnllon1, 111iként 
l'oglalja cl a haza haszna és dísze n1inclcn ,-zempillantat,tidat. 
::\Iost tch,1t csak egy csf'tről, 1nclv 'r'éo·e<lct közelebbről ér-

y J � 

<lckel. - B:írs v,trn1<'gyci követnek Sz11<·sic,;nak fia, ki cgy-
szersn1in(l h:í::;si l'�necllista, azt tahílt:1 n1ondani ccr,· ,·c 1Hléo·-

.::i. n 

fogadóban ttihb kiilföldiek hallatiíra. hogy a n1agyar nyelv 
f'clcttc i.igyctlcn és tehetctlrn. és h a  i5 valaincl.v lcvl:J 11ck írá
s�1hoz fog, 11c1n tt1llja li,íro111 ,;;orn.íl tovább f'olyt, 1tni, lntnen1 
1n,1s nyel,·re kell azt :íltalfordíta.ni. 

. \.karta-C' czzc I honn i n vcl Vl' tudatla11s,í.0·(1t kiva llani, 
. ,., 

vagy a n1ag,t né1nctnyelv-tud,\;;:1t fitogtatni, kétséges. Jelen 
\'al.t 13arkasy Borsod v:ír1ncgyci canccllista és több 1nás ifjak; 
azt n1ondja 13ark:1sy, hogy n1i 11<ln.,·:í.jan hallgattak. 1niísok
pedig azt, hog,v többen p:'1 rtj(1t f'ogtúk a ho 11 11i 11yclvnek.
.\Icgtud,·án ezt az ifjúság, a dietatú r,ín egyik szószóló ifJÚ 
a történetet clbcszélltc, zúg·,í,- kezdett t,í111adni : l{i, ki vele, 
az clf'aJ·Últ, kurcscsal ! vab1 a köz ki.ílt,í,s, n1cJ,· az orszáo-házát

• 0 , 

hol ,l dict,1túra szokott lenni, végig futotta; lchunczfutozta 
a ,  tübbség Szucsicsot. Belép épen akkor a sz:íl,íb,i a szabole::;i 
Zolt,ín :\Iihiil_,·, ,l:ír1ny l'<>llcg.í1nnak c;111C ' cllistúja, szé_p, kar
csú, derék ifJn, i,:n1(�tli .1 ,'>z:-ef iicsé<ldrl a többség szitk,tit. 
:-;z11<·,:iC ' s  ü,:zveltunczf'11tozza a r,,lzúdúlt, itjús:ígot. Zoltiín 
ttízbc jön és pofon v,ígj:1 a kilódúl1 1i 11c1n akarót, és öeséd<lcl 
együtt kijelentik, hogy ők :--,:,,;u,·;;ic,,:e,-al együtt nc1n fognak 
írni, és oda lia�yák a (li('tatúr,ít: a többi if:iús:íg pedig ,1ddig 
hírrn;Íz (:,. l't'll)'<'/.!'('IÖdzik, 111í"· Sz11C',-ics ki1 1h'nni kéuvt('-

. ' :-, 

leníttctik. 

�zucsic,-, " köYet, ,i dict,íli„ snlvus coHductust n1egsér
rertnek iíllítv�:n, híYatalosan panaszolkodik a pcrsonáli,: előtt; 
a per::;on,í,lis n1egbékéllést akar eszközölni, de cl ne1u sül; 

• 

1 

Lb:Vl�Ll�:lÉSÖJ<. 

tegnap az országgyűlés végén jelentette, hogy vizsgálást té
tetni kényteleníttetik, és az ifjús,ígot szelídségre intette, ne
künk pedig rájok fel vigy:1z,ist aj(dlott. Ez a vizsgálat, hi
szern, megfortlúl a státusok előtt, inert a kir{1lyi t,íbla az 
országgyűlése alatt a :-1t(1tusok n1ep;liagylisa nélkül ncn1 itél
het az orsz{1ggyűlésén történt vétkekről. Nlegválik, n1i lesz 
a doloo-ból. En részcn1ről ne1n tartom uo·yan a pofonesa1)ásL 

t: o. 

v,tlan1ely nyelv tökélletcssége prób:1j(1nak, azoinban cl kell 
beszéllcne1n eo·v hasonló történctecskét, 1nelyben bíró valék. 

n. 

Húgom Paloe:iay l;uiza egy igen sok kclle1nü és gyönyörü

szép 11y1í,j,1s le:u1ynitk fraja l�écsbcn egykor a 11J,igyarok 
ellen :izitkuzódott , tüzről pnttani húgJ111 felpofozta kon1or-
11 [1ját; hozz:1111 j[trúlt Luiza anyj,1, s h í  rónak kért ki cngcinet. 
N cn1 n1011<lék ezen szókn:tl egycl>(;t l,uiz(tnak : � e te<l<l ezt 
többé, húgoesk,in1, biír1ni szépen és érdemesen <·sattant a

pofoncsapá::i. - Ila valan1clvik -fiai1n közzül azt tette ,·olna, 
an1it az itjú Szue::;ie,-, é11, apja, sz<'gyenlenék elégtételt kérni, 
és aligha 11cn1 tol<la11,ín1 ;1 n1:tg:'t11os pofo11csap:'tst, hogy páru::; 
lcn·vék. 

l"J 

�\zunban kedvetlen a Li.irténvt; úgy l;ítszik, nc1n gontlol 
'zucsies, fia gya.1,í,;r,atj,í,val, cs,tkhogy bosszút úllhas,:on. Eddip: 

a szépnem, 1nely 1ni11dég a szép és b,itor fiúk 1nellctt áll l'(:) a 
pofoncs:ipókat n1indég johb:u1 ke<lvclli :1 pofoncsap(1,-t szen
vedőknél, valarnint a jobh <'·,. okos ('1nlierek nem igen ltajhu1ak 

.., · ' ' · ' l  ') 1 ' l '  b' ,1 ::szues1cs ügyerc, ('S nagyon saJlla na,, 1a a szep o cu ar

érctle11 fii1tali ti'.tzeskc<lés egész életekre :-;zcrcncsétlc11 né 

tcn11e e()'yneh,ínv hevesebben érző ifJ. akat,. 
0 J • 

:iVIindczcket csak azért írt:1m neked liug,,· testvérticsédct 

n1cgnyugtasd és vígasztald. J,:z olyan történet, 1nelybe11 méµ
a ,·étek sinc,- dicső,-ég nélkül; ren1énylcm nem lesz a dolog
nak rossz ki1ncnctele, és ha elküldenék is innen öcsédet, az 
néki idővel 11agyobh dí,;zérr fogna vAlni 1nint maga is 
gondolja. 

/t praefcrcntiálékra 111ég nincs felelet. A St,itusok és 
l{cndck minél töbhet panaszkodnak a nép szcg�ny;;é?;e felett, 
,1n11ál többet ígérnek. 

,.\j{dlon1 nek_r,l ,t kassai Nli11crv�tt. l(ölcs('.v nc111 tal:.J 
benne legkiscbh lntszn�lhatót is. 13cregsziÍ,szi pedi!;', ki ,nég 
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a nyo111Lat,í::;i hibákat ii,. a szerzőnek tulajdonitja, szoros gran1-
111atiku:; létére 11cn1 tudja n1egf'ogni quen1odn1udurn aliqui� 
„c-ie11,- l'ae;cre pos:;it .,;oh,cei�1nun1 . l;�n :-:oha se 111 h,Lllott:Ln1 hogy 
<'p;_,· hatvan esztendős gra1n1n,1til<us tudott, volna ,lc.,;theti-
1 ' 'J . ' ' ' ,, " 1 1 1 <u:-:-,L va 111 ven:-egcrc. 1.,cn1 szunne ,, 1ancn1 szaporodna e
korunkkal n1i11cl te„ti 1ni11d lelki nyaval_vúink. 

J<'ogaclcl cl l'clcséo-cclflel és 0·)·er111ckeiddcl co-yi.itt öle-
�; n � b 

10,.;einiet. Foirvni kezd n1ind testi 1ni11d lelki co·ésséo·(·t11 dc 
.._.,., r, 0 ' 

ideje is 11 1,ír: a1nit az idő elvetett, azt az idő lassan lassan 
learatja és földön földdé sz,irítja. 

::\laradok v�dtozhatatlan ti:-;zlclctt,el és szcretéssel 
Pozsonyban :/0-J. dc1:e111l1 1826.

hív harátod 
gr. Desse 1v_fl'y J ózs�f. 

---- --

('C('XX \'I. 

'fiszlf'lt kedves hal'cíto111, 

11a levelednek az a 111egbeesíílhctctlcn kegyesség, 1ncly
lycl nékc111 <Ís az öcsén1 11ck 1neg11yugtatásu11król gondoskodni 
1néltóztattc1l, é:s a,1nclyct illőlcg 1negköszönni ne111 tudunk, 
nc,n adn,í í.,; érclc111lctt bcc·sét, 1nár az a f'ranczia attici:;1111u', 
111ely azt cgé„zen eltöltöl te, 'I'ége<l e szép 11e1nben cgyetlrn-
11ek kiúltaua küzötti.ink. Valakiknrk azt itt ol vastan1 -és kik
n<'k n<·1n olvastam 1n..'tr, ,; kiknl·k nc111 li>o·o111 1néu-rltöJt,·k 

0 r, 
' 

,·,.;ud,il,í,.;,Í,yal. Jly szeretetre 111éltó azazcn1bcr, azki11ek n1Íe,;ak 
11c·\·é1, is111erji.ik, holott ha ko111olyb pl1ilosopl 1iai írá:sait s he
:izédit olvasni eríínk lclctt v:dónak tekintjük is, gyönyöríí le
veleit lnítrak lehetnénk l'orgatni ! 'J'égcd czc11 levél írá:-a 
alatt, az ő lelke sz,tlla 1neg. - 1\zo11 sorod, hogy a pof 11<: 111 
<·lég: i>izo11ys,íga ,l nyel,· lökc;lycinek. ,;zóhci<z<;<ldé \'Úln 1··.i
hclyhc11. :-:izucsics azi IJékével l1orclhatn,i, hO"'Y il,· c,·yö 11\·tiríí

n. . r, .

lc·,·<'·lre acla poliival alkal1n:1I.
.\z iics,:111 elbeszéli,� az atyj.i11ak 111i történt. 1\zL ír.ja. 

ho .gy •Í 11cn1 teve c�y<·lict 1nint .:J.()(I 1ncisok: dP 111ások11ak lc·
v<>lcikliéíl 1,íto,n, hogy �zttf·,-ic;;ot n1eg akar,i .,z/kr•lni: ze1np-

., (' ., il ),t

' 

lényisen , nen1 111t>gszékelni ,  hancn1 lr,. ]�rLrd ,L ezélz{u,L: --

dc hogy Szucsicsot esa,kugyan ne1n i l lcttc. ;,;zcrcLn<;n1, ha az

öesén1 nevcinct is1nerLeté:;l>e hozn,í, s a karon1, hogy viLan1 :-i

lentio ne transca,t, dc nc1n a 1/ll'(} vag_,· /1,székelésckkel, s nP

,L dieta.túra helyén, s a lár1nás kifakad(tsoktól lírizkedjék. Dc

,L pofot inkább hordj,1 az, aki ti::;ztcletlenűl szól nyrlvi.ink

ellen, :11i11t aki  1ncllctte szól.-liút tett; de non male eccidit.

l\linekut,Í,11,L 1ninden híreink h,dlgatnak, 11en1 esak a ma

o-am s az öcsén1, h,1ncn1 min<len zc1nplényiek nevében kérlek,
0 

rnéltóztassál tudatni velünk, mi lett a dologból. 
l\1incrva nerr1 rossz darabokat vevc fel itt is. 1.\z llyé,;-

tní.zy István élete alatt D. B . .11. betűk állanak, dc az„t l\Ied-
nyánszky után én dolgoztan1, ne1nDeúrr,czeni BcírcínyAgos/011. 
1\.. Bárrí.nyét gróf .t'\.urél kénytelen vala elvetni, oly hibás volt 
amiket monda, és bizony rosszúl monda.. 

�'\.n1it a Rákóezya.k gcnca,]ogiája felől n1ond0Lta111, ne1n

lehet az olvasó előtt ne1n kcd ves. l\1cnnyi 1nunkáva.l j uLotta1n

azoknak tudásához. Nl{u,ok készen veszik.
1\ Góró rnunkúj:tt innen kevés fogja érteni; dc kötlvct

kaph,it., rncghozatni �L Góróét, ha erszénye bírja, s talán a

o·azda,"'ok 1nco·hoza.tiák, s az is1néret elterjed.
O O O ;/ 

I(özelí t febru,tr. ] 3-dika; hogy az nckcn1 i.in nepcni, lu-

dod. !(érni fogom istent, hogy adja 111eg a1niL érdcnilcsz. l)c

néked szép sors juta: nézd n1agadat, 11ézd háznépcc.lct,. Van-e

több olya.11 a 1n,Lgyar földön. 
jl�Jj szerencsésen, édes barúto111. Ilozzon ísten haza 111i-

nél elébb, inegkoro11(1zva azon érzéssel, hogy n1osl 1s na�y

vagy, jó v.tgy, tiszta vagy , 111int n1indég.

i.irök hálás tisztelűJ
J(rizi nczy l''e 1'1·nc;;.

Ila 1ueo·],í,t,o<l ,rróf :\failúth .\ntall, ki l'ünot:iriui:;unk
b e. b 

vahL, :; 1nosL J,'iu111éb,tn seeretárius, kérlek, Lutlakoz\1 tői(',

hol az ,L két c::io111Ó, 11HJyct kezében 11agyb,1tyja µ:rúf' ,Jún0,

Lcvele szcÍ111o1nra . .l\lind ecldig 11c111 ,·cttc111. .\zt izcné egy t11-

llakozón1 ,i]tal, hogy n1ci1· elki.ildötLc: dc 11l'kc111 ke;z<•111hez

ne1n jutott. II,t 111cg;ize11i, kitől ki.il<lötte. 1 1t.í11a júrhatok. 
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CCf',XXVII. 

Újhely, �cptcrub. 11-d. 1827. 

1'isztelt baráto111, 

Gróf 41\_urélnak 1110g11illant.ísa 11ao·)' o·yönyöríísé<Y<YC]'-
b O bO tiiltc cl. J\ícly szép i(j(1v.í ncvrkedék ki! s 1nely nemes n1ódú

ifjú,·,í ! hol i:a1ncrek <
1 11, vagy h,írki nHÍ.s, ifJnt, akit vele ös zc

lchc.sscn hasonlítani'. ivícrt 1nidőn ezeket 1nondc11n 1nagan1ban,
111íg n1ég köztünk 1núlata, s n1időn ezeket, ,nidőn clmé11c,
11cn1 kérdé111 ezt lelkére. t11don1,\ nya ira. nézve; ezt v[trtan1 :
an1az haladta n1 cg re111énységc1net. Xen, én egyedül, ügy t,t
bíla főnot,írius Dókus úr is, hog·y a grófba,n össze van ön1ölvc
atyj,ínak és anyjának physiono,ni,�jn, s ennél nagyohb di
cséretet nen1 n,ondhatni. 

i�dministr,ítorunk itt lesz :;eptc1nb. 20-d. ,uniut hisz
szük. En főnotárius úrnak azt a o·onclolatot ad,ín1 l1on·y o·ro' f ü ' � 0 4\.urélt tétc:;sük tübl,tbíróv,í, n1elyet főnotáriu„ ür azza.l tolda,
ki, hogy n1ég ezen gyííléshől oztá II vala1nel y kiküldetést is
kapjon. l�zt előre kelle Előtted béjelcntenc111, hogy, ha vala-
111cly okod volna clle11ére, bennünket ettől cltiltha,s:;. ltc-
111ényljiik ugyan, hogy akkor közöttünk 1neg fogsz jele11 ni;
d� az is 1negtörténhet 11ék, hogy a, szabolcsi gyűlés napj,1 a
11Hénkkcl ö.:;szc•csap, s így itt ncn1 lehetsz, h:u1cmlia a rcdu
plicatio csudatéte r,í<l is kiterjedne. 

}\. diétúról haza rrkcztck ki.izzül 1ni ,né(}' .senkit 11en1 Jú-" Lánk cg_vcbct 111i 11 t  ('Qnsil. első alisp,ín S,:c1nerc urat; 111crt
gróf Sc:h1nidegg nc1n erre jött, Bernáth Zsign1ond nc1n n1Ü
lata, 'zerencsy pedig éjjel n1énc keresztül. Co1n1íromyt kerc
�én1 :.\likóházá.n, dc 110111 tatílt;in1 : ellenben a gróf J(,trolyi
húz juriu1n dirccto1·a Ltőth úr 1nost vnsi-írnap ebédle itt egy
k<·dYes bar,íton1n11l 111ajor Barthos úrn:tl, vélen1 is; dc ezzel
a dicta l'eliíl nen1 ig<'n s,:ól1í.nk; én Bártfay ,íltnl léYé11 clfoµ:-

Jalva, kivel i 11k,íbG lit('ratúr,ínk fcliíl s,:ó]ék, 1nint a másikkal 
a dieta felől. Ilogy e,: a clicta 1n<'g 11<'111 í'elcle a hizonyos rc-
111énynek, ;; 110111 érdc1nlr hoµ;_y oly sokáig tartson, az 11cn1

Szenved kérdést· mro·ino·ati', az itlkot1n�111y talt)kÖv<·it, rs ze-� , :-, n 

rcncsénk hoo·y oly· rei i n·iosus fcJ· cdclen1 kezében van 11 kor-' l::> • l::> • 

1n,íny. kinek 0rök ti,:ztcletóre válik az a két bc,;:zéd. 1nely-
lyel ezt i, clietát 1neµ:nyitotta és hc,:Úrta, 1nint az a tiszteletes 
v,ilasztás melylyel 11én1cl.,· igrn (rdc1n('s férfiakat ,·ive fen
tebb polczokra. Mert ki 11en1 örvrnd, :t gróf ('zir,íky, gróf 
Batthy{1n,v '\TinrzC', grcíf Reviezk.", b. ilalonyai, gróf r['eleki 
József megválasztásán! Tudo1n én hogy gróf ()zirák,r ellen 
mely 7.ajgús ,·an; dc én készebb vagyok azt hinni, hüg�· 
maga az a vétek is virtus a1ncl_vlycl Czir,í.ky vádoltatik. 
111 int azt, hogy Czir[1k_Y rossz lehessen ,·n.lalta. Azt kcsergc.;111, 
J,ogy az oly diC'sŐ férfiak, 1nint llléshá,:y, elkcscríttettek. Dc 
az a sorsn a,: e,nberi .�égnek. hogy olykor a, legtisztúhhnkat i� 
a lco·rossza,bbak bére éri. 

l::> 

Gróf Aurél alig érc ki a városból, 111idő11 viC"eisp,ín ('o-
1n,írornv úrnn,k vcvé111 levelét, egy bohó hírrel, rn<'lyet itt 

• 

közlök. Scptc1nbernc k ta lá,n �-<1 ikán f'elol ,·nstatott l(assá 11 
'áros viírrncgyé11ek ,negldvó lc,·ele a 11Ht tartott install,ítiór,i. 

.\ kkor felkcle Zon1borr .l!'erc11cz " <'7.t n1011tlá : - 'l'ck. K. • 

vúrn1eg)'C, Szoi<.isa a vi.'1 r1negyénck, hogy az ily esetekben a 
,;zo1ns,:éd v,ír111egyék innepét cg_v kiküldött:;<�g- ,íltal fén_v<'sÍt-
5ék. Ezt egyéb okok 1ncllctt :i IH·iktató kir. co1nn1iss,írius (;; 
a beiktatandó f'iíispán tiszLclct<'·ért if- t<'szik. hit <'7.Ck a,:t ér
<lenilik. ltt tehút az fL kérclrs, hit van-e ('·r<le1n? S it7.t felelc111. 
liogy nincs. 1 11clyet a dicla napl<Íi ,·il,ígo:;an l,izon.vílanak. 
Jtn tehát, ,Í111h:Ír S�Íro,; Vlll'lllegy{-he11 hirtoko:- \';1�(\'0k, CZCll

install{tti<Ínak reléje sc1n nicgyek, R al,í,:. ,·éleke<lé:;c•1n az. 
hogy S(tro::- v,1r1negyé11ek ezen 111eghívó har:íts(tgo;-: lcvelérl' 
sc1111ni tlcputatio ne rc11dcltessék. - J•:rrc nén1cly('k vh·úto
kat halh1t:í 11ak, co11sil. �zent-1 111rey pedig, sok,í < ·sóviílgat
v,í.11 fejét, ezt 1110 11<l;Í : ez cln1aradhatott ,·olna„ l\1eg kell ,·al
la.ni ho<,·)· Zo1nbory sza\'a, a1111:íl b,ítrnbl> sz<Í, n1i\'< ·l nz a,: 

<. ) 0. . 

abaújvári főisp(t11t, s ennek fiát c·sipkedte meg; de épen ezért 
a, Szcnt-In1rey félhalla,tszóttn ejtett ,;op:í.nkoctís,1 is eln,n.rad
hatott Yolna ;

. 
neki Y:1 €r:' töhbet k< >llt'tt volna 1nonrlani. va9:y 



' 
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('�ak hallgatni. 1"őnot�írius Vitéz azt taná<;slá, hoo-y 1nara<lJ·ao. 
nak IUCg' a szok,Í::- n1cllctt $ l\CYeztessrk ki H kiküldöttséo- · dC; 

,._.., 0, 

a két h. EötYr!' fc-lől hnllgatott. ,i\._z íí ,:zava g:_vcngc YOlt a 
l{rudckrt egy értclen 1rc hozni. l\[ost tch[1t Co1n,í,ron1y sz6-
lala 1neg, ,: ií i cln1ellűzé iL kinevezett f'iíi.,,p,tnt és con11nissú
riu,:,it, ,: ('Sak a f'őis1)(t11i 1uéltt'>:;,Í!! tekintC'tc'·t foo·tu /'cl s ío-y ... b ' ,t"'. 

a kikiildött,:1'·µ: tagjai kinevrztC'ténC'k. l�zrknek szán1c'1ban 
111cg1H'\ rz<'.) Sze11t-I1nrc_y úr Zo1nbory 1''erenczct is, azt re
n1ény],·1'11. hog_,· rz töbht· \'Onakodni nen1 fog. Dc Zon1bory 
li.•lkiilt, ,: ki1nond.i, hogy ő. r, k1)<·lentett okoknál.fog·va 1ncnni
11e1n foµ:. - (',:ak azért c·si.irditrni ostort, bog_,· JJattan_jon 
,··s hog:· n,i pattant::-unk. nen1 na�':- <lolog. D<' vnlljuk rncg·, 

' 
olvkor az sen1 ro-,sz. 

(\ni:-i 1. Szrn1ere ú.l tal The \\'rc,,·l< nekc1n 1negkülclé a 
::\lnp:_Y,11" Panthl'Ollnak ;;Q képrt. I(in1ondhatatlanülörvenuek, 
hog:y ez a g:,·ííjten1é11yi,i11k ,·an : <le sajn.ilt1cí1n ha csak ezek 
a fejek jrlcntck volna n1cg:, s cln1aradnlinak azok, akiket n1ég ' 

1110,;l itt nen1 l.ítu11k. ](ajtlal' sit az isten oly arrzczal bélye-
gezte n1cg. ainel:·tiíl borzadva fordúl el a szc111, ,. a,nint hal
lon,. nrki linja i,- verc><. A ( 's,ísziir S,índor feje 111utatja, 111el:'· 
lelkíí. a. J{itt1Í<' pc•dig a 1 ,;1Yater tn11ítúsai szerint ros,;zat gya
ní1 t,1i. (lrt',f' .\urc'·l azt hag·_,·ja hi111>c•1n, hogy ' l'hcl\·rr,vknél t'•.s 
l,ütgendorf'1i;íl jó c,nhcrck fejei is ,·agynak li,í tl'a. - l\1ato
laynúl hítta1n a g-róf' 1 llc\sh,í.ziét. s azt nagy tisztelettel lci
hÍJn. iir,·\• 1111 ,·<· hogy a:,nak a .i<>11:1k kt;pc i jó k<-ztől j<'.í. A 
Xag_'' t>;1]c:t Szüg.\'c'·ni \'ic·1·isp,Í11 í,rnak ajií,ndékúl hozta n1c2.· 
8Zulgahír1'i l(nz1na; az igen ros,;zúl van clolgozva, ha tal:i�1 
hí,· i,-.. \ 1ní,·<'·,;z Ös,:zc tndja egyeztetni a .szépséget a hííség:
gcl, .,, n1indég igaz a,nit J,(',::,;ing tanít, l1ogy a po1·trriitlian 
fel kell lclui ;t lt•l/,pf: nzt : 1 :-J'ag-v l");í,] clhan no·,·an fel nrn1 . . .-. . 
t.1 l;í 11,n tn i.

G rcíf :\ urrl tahín ctldio· clindúlt. ]\,f co·ío·éré,n hoo·y 0 t:>t> ) ::-,. 

kiizleni fogon1 a Csc•rci �Iiklc',s leYcleit, s azért íg<<rl•rn 1nci, 
111ert a gr<>f szrrcti C:'lcrcit. c\s (�scrci gróf J\.urélt. 1\lfilléín 
Ol:1,:7:?rsz(tghól vi,;szn1\rkczik, venni í'ogja azokat. 

1,:11 nlig Y:Í.ron1, hogy pénzt c·,;inálhn.ssnk, 1:, 1négyek 
J>cstre s Bér,:he, ;; ott töltii111 az ősz utolsó napjait s a far
sangol, 1H·n1 nz iiriin1, 1 1n11c1n a h:1j 111in.tt. Ilúron1 cszt<'11dő\·el

' 

"6-
,) 1 

hitrálá. perc1nct ez :1 í'atális <lieta. 'Tizenkét esztendő olta 
nc1n látván Pestet, és akik ott együtt laknak, új vil:1gba l{·

szek általtéve, s Ör\'endek annyi <lerék ifjabb t:tr:<ai11k is
n1rretségeknck. Onnao gyakran fogod ,·e11ni tutl,ísít<Í lc:vC;
lei1net. - -� �lagya.r 1\.írsasí1g száni;Ír,, tett ajánlúf:ok ui
c,-éíségére v,1,gynnl< ncn1zcti.inknck; adja isten hogy ha:;zn:1rn 

' 
is lchcssrnrk. l•:n niost is azt óhajton1, ,unit 1nind<'.·g; hogy :1
kön.\'vkc>rrske(lc�s dolga tétcssc'•k k('clvczőhh Júhra. ;,: a dolog
l,a,,·"ass,'·k 1nindcn i llCO"en bC'folY.is 11<\Jkül az írókr,1. Il:1 :1z

r,) ;-, . 

ír.'1s hasznot f'og ]i ;1jta11i, 1ni11den azo11 lesz. hog_r jól írjon, "
el )esz (' J"\"l' H ('Zél. ,\z akad\'lllit1k l'Ollti111Hk, lll'lll t'pÍt('11l'k.
]�zt n1cg tndn/1111 bizonyítani, ha kellene. 

J�lj szrrc1H·s{>:;e11, tisztelt kc<l"r" bar,íto111, húzatl n<·pc

n)·ugn.ln1as hirtok,í.ba11, 111elytől ol.,· sokúig Y,tl.'d cl::;zakaszt,·,1.
(iyrrn1c-kcí(l. h,ír kiilön1hözL'.;-:ekkcl. ha,:011líta11i fognak.'\ ur(·l
hcz s Íl>'Y 'l'c ,·ao·y a le<>",-zl·rcnl'séscbh atya 1uind azok közt,

> 0, �.. 0 

akiket isrnrrek. J\ugu,:tusbnn 1'·n <:g_,· igen híres orYossal is-
1nerkedén1 1ncg, a Ri1naszon1bntb,1n lakú 'l'útl,-t >.ipay,·al. .l\z

úgyr beszél lé, hog::' a szent \Tid t,Ílll'ZH ellen az artcn1isia ,·1tl
µ:nrissal igen sz<·rCn( ',:és g·y/>/,(yÍt,ist tu<l. T,c akar{11n írni a
1nóJot, dc 11e111 cngede kéré.,,cu111ek. 1\z cgy<-h orvosok azt
1nondj,ik, l1ogy azt 111indc·11 nryo,: i.-;111eri. 1'·::- hog.,· ha.thatósh
,:z<'rek is ,·,,Q_",·na.k. • • 

.\j,ínlj, kérlek al{tzatnsan, íí :\'ag_rs,ígúnak a 111élt. (1 rc'1f'-
lH:na.k ;; C'on1tcssc Virginirnck kegyr,:sc:gckbe, kiknek kezc·i
kct 1nc'·l ,· tiszt(·ll•tll·l c·s,'1 kolo111. � t. 1 rts 1ncg- n1egh<'<'sííll1etct-

örök ti.,,ztcléíJ 
J(r1zinczy J·'erf'ncz. 

1,:zc11 lc,·el 1•1nct viszi kcnízliíi J•':1rkas úr, ki <0·pc·11 inneu 
indúl. - I�zi :1 t:1belLít (':snk az<'·rt trszc111 111ellc\, l1op;y na
o·vobb lco·ycn a n_,·al:íb, s ink,íl,I, el ne ,·cszszcn a levél.
t)J o. 

-- -
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CCCXXVIII. 

'l'is;�f Plt br11·cíto111. 

A kenízlei Fnrkasn:1k izentem is, hogy kiilclje hozzá1n 
v,í,lnszoda t. szólottan1 is 111a ,·cle. }\zt n1ondja, hoo·)· ö se1n1ni 

• 

0 

valaszt ne1n ln tott. Ezt kötelesséo- volt bé1
· elentenero hoo-y 

. 
n . , o 

ha talan azon leveledben pnrancsolá,l valan1it., tudhasd, 1n i-
('.rt 11 ines teljesítve. 

,t\. mi új \·i"eispánunk nem 1negfelel a vú.rakozásnak,ha
ncn1 ,1zt \·<-gl1('tetlenül n1eglialaclja. Olran, amilyennek a 
\-.1_1· "i\Iikló:,; <-s Vny N{iklósn(: fiát látni Te ólu�jthato(l. Tu 
<1<1111,111_\·ain,íl, n1u11k,íss,í,gán,íl n1ég többet ér ritka szerény
sége. 1nel:· m<-g iísz hajjal is nagy becsü s ritka tulajdon: h,ít 
1néµ: <'g):_ 25 eszten(lő1' enihcrben . .J\1 Iert a báró 1802. apríl.
.!�-cl .. zuletett. 

Tegnap az ebédj<:'nél a .  Matolaynál pat,·aristáskodó, 
1110,-t V el('nczébéil s Gennáhól haza tért Bujanovicscsal is
n�erkedte111 111eg . .J\lel.1· k,í.r hog·_v az ily ifjak n1agyaroknak 
11111c·scnek ne,·elve. 

liallúd-e, éde,; tisztelt baráto1n, ltogy ,1 :-;Ógoro1n rosszúl 
\'�tn: azt 1nonclj,í,k, 1'-letéhez nincs rcn1ény. Megk(\rte1n vala
kit, h1>g_\' ha az ií hetegs{ge n1egcngetli, s ne1n lehet félni 
hngy ,í.ltala 111<'gr,izatbttik, aj,ínljúk 11oki johho1nat. Jtn nein 
f('!ejt<'lll, hogy ű fia az <:11 kC'd\'C'S ipa111nak, s testvére annak 
az as.,:zo11.\·11ak. aki11c·k szerC'tetre 1nélt('> lelkét én ink�d>b is-
1ncre111, ll1i,1t hogy rajta ki,·ííl valakit szcr<'th('tnc'.k, ha 111étt

�zahad 1·ol11a is szeret11c111. 
.\ ::-ógoro111 hC'tC'gségc a l >ét('r báLv,í111 l,a.l(d,íra e1nlé-, 

k:ztct, ki
. 

dC'c·en1h. 4-ll. aludt cl, inkúhh erej(' teljes elfogy,í
saban, n11nt hetcg,;égben. Szül. 17-l.7. június l�l-d. 8 íg�· 
11yol\z1·a11 esztcndé.ít c'-lt t'·s, 15 nap ldj,\.11, l1at holnapot. -
}lull, b,,n,, 11111Jt 11 nuu·ito, <'Zt lehetne rúla. 1nondani, ha a. Yers 
oly 11y�l\·cn 1H•n1 \·olna Ír\·a, 1nely sex.ua.lit(1ssal bír. 

J,;n j:1.J\u,íriu,.;h:111 J >L•stC'n le.,:zek. ,J:111ko\1·i('l1 ;\fíkl1',,_ 1n:.ir 

• 
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tava.ly vendégének híva n1eg, <le én inkább Szerneréhcz ígér
kezén1. 1Vlost isnu\t 1ncp;ldva. hogy pesti háron1 h,í,zainak 
Pgyikéhen végyek sz{dl;í,,.t. F,za jós,íg 1nrghatott; készebb va
lék ellenni a , 'ze111err társnsii.p;,1 nélkül n1int húhitlansáu ,... 
gyanujába esni. F,,;zen1bc, juta a qu.i,111,uf' rlir•s tib1' 11ollicilits 
- 111elynél II0r,itz11ak egy cpi,;tolaját sc,n szrrete1u ink,\.bh.
,\z c11gc1n eg,\' cpi,;tola írás,Íra gyi'tlaszta, :,; közlöni azt. 
Pesti bará.ti1n 111i11d('11 cgy<;li cpi.,:toliii1n11,íl inkúlih kc<l\'elik. 
;; ann,1k örvendek; inert :iz l'l,;ií l1clyet ,ulo1n :innnk n1·v„a111 

. '"v . 

i,;:. A Ilor,Ítz 11yo1nain kc<lvosc•n pongyol;í,;kodon1. l\lik azok 
:1 pnncgyrirn cpii,tohik chcz képest, " 1nég inkáhh nz az idét
len :-;toicisn1us, 1nely ju\ <·11:ílisi 1·lkcs<'r<'(lt>ssel szól. holott a 
r<�nvt szchh 11y·u

0
o·alon1han ;;zcr<'tni festeni tanítnni ,•·10·,· 

• ' ' , ( C'). � 

n1int Tiorútz cselekeclett, víp: rln1ével, j}í.tékosan. 
Régen nc1n írtn1n nekeü. tisztelt, egyetlen f'érfi. hason

lít.hatatlan bar,íto111, s lcv<'len1 olyan rnint nz újs,\.glevelck -
Engedd, hogy még egyet cn11ítsek. - Utólsó post,ivnl vevé1n 
egy pesti har,íton,nak levelét, s es,tk ahból tuclon1, .unit n1rg 
sem 1iln1odta.n1, hogy a 'Rón1,íb6l haza tért és C'anov11töl ked
velt Ferencz.v fejen1ct C'nrr,íri 1n[1r\'ányhcíl faragta, luírC1n1 
va.g_v négy rajzolúsok, c\s a Döhrentein<-1 f'iiggíí kc:pen1 ut.ín. 
Bizonyosan azért, hogy a hír enµ:e1n 1ncglepjcn, ezen cn1Iített 
le�él megérkezéséig, ne1n tudtan1 hogy a fej késziíl, s 111:t. 
möir azt sen1, ha az 11ronl-c VH(?'V hiistc. T o·azs,ío·o,; ya,,·,·ok 

._., .._J.., :::, n • r-,. 

megvallani, hogy l�erenczy ,íl tal 1,í tno1n 1negtisztcl tctés<'1nc•t, 
anna.k nngyon örven<lck. Ne1n tul101n, iirii1ne1nbcn n1ennyi 
r{>sze van a hiúságnak, 1ncnnyi .1 111csters6g sz<'rctcténck: 
mert.én örvendenék, lta azt h:1llan,i1n i;:;, hoo·: \Tcrse«h\' �

n. � . 

Bacs:inyi vannn.k 1netszYC; cle azt ne1n is kérde1n. 1\ vizsg:í-
lat nvn!raln1as Óriít kív,ín., én 1icdio· ij1·-íílök.

• • , t,, 

l)e in1hol nz cpistoln. l\[agadtól fogod ('rteni, 1nint ör-
vendek azon sorai1nnak ahol a nc\1nctckc11 egyet. ('síphcté-k 
benne.-Aza "Bf'csíilf'if'S le,r;riny o 111í1netf'cske(( <,rczt·eti az ol
\'.ts<Í\'al, hogy a 1nn�trnr n1int szereti ííkcn,ekct. 

l(ét le,·eled n. v,irn1cgy('hc?:, 1nelyckct ő N:1gys:íg:1 :i

1n{•lt. grófné íra le, az :1rchivu1nn:1k a.zon ki>tet<:hen .ill, n1e
lvet az archiv11 1n vcntlr.

0
o·cinck foo· elíhn11tatni :1z arc-hivúrius. 

. � 

Ott a 1nélt. gr<íf'ni\ :1nyj:í11:1k kczé\·p] al:iírt l< ·\·1\1 i><, 1nelyh('ll 
Uessewff� t-:, Kozincz� Jll :l .-_l 
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terje hnláliit jelenti. De gróf ztáray 1\iiihálynak az egész ar
chivun1ban nincs több kézír{isa mint egy czéduhicska, 1nelyet 
egy ked vetlcn adósság e ránt írt a szolgabírónak, s azt ide 
tenncn1 nem lehete. A c,tnccllárius alá.írásainak nem lehete 
eln1ara<lni, valan1int azon levélnek is, melyet gróf Eszterházy 
,Ti:ínos és F<'rencz [rtak atyai b�ítyjoknak az egri püspöknek 
h:il:tla felől. Itt vn n az Esztcrhttzy Antalé is, ki Riíkóczyvnl 
tn rtott. 

I�ngcdd kérclcne1n, édes baráto,n, ki volt a Te atyád, 
ki ,tnyAd ; rnind vezeték, mind keresztnevét kérem. Tudo1n 
hogy a nagyatyád S,í1nuel volt, s sárosi főispán és ta.lán 1nég 
egyéb. l\'(ondd cl n1i volt, s ki volt hitvese, hogy az autogra
phonok kötetében feljcgyezhessen1. Azt kedves lesz látni az 
arehi\'1111, vendégeinek. Azt teszen1, valahol tudon1, 111á.
sokkal is. 

l\'1élt. ]'áy Barna,bá.s úr itt ebédele decemb. 9-<l., de 
sen1 re,staurátiój{Lt, sem a sz,tbolcsi dolgokat elő nern hozta. 
lV[ely szép, szeretve látnunk ,nagunkat ! 

.. 

() \íagyság·ának a mélt. grófnénak, valan1int a tiszte-
letre oly igen n1éltó Con1tesse Virg·inienck is n1ély tisztele
te1net, 11 szívnrk minden szent érzéseivel. Ú o-y o-róf Aurél-o 0 

nak is ki.ilónö,;c·n. s szeretetre 1néltó két testvéreinek. - Élj 
szerencsésen, ti ztelt, nagylelkű s széplelkű férfi, s lásd 
1nag·ada.t ,ninden jóktól szeret,,e. 

Decemb. 13-d. 1827.

örök híved 
Kazi1iczy Ferencz. 

• 

' 
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CCCXXIX. 

Szent-�1ihály, de<'c·1nb. 24-rl. 1827. 

Annak aki hozta Je,·cledct. ad:ín1, szintúgy le\'élbe11, 
Y:ílaszon1at; kenízlci rn1b('rlll'k 11101111:í n1:1g,ít. F:1rk:1-s úrt61

' 

küldet,·c; őt teluí,t 1ncgkérctén1 a lcYt'·lJio7,Ó ,·i"G :íltl\l. jut-
tatnií kezedhez. Saj11á.lla1nín1 (n1crt liozz,íd \'Olt) Yesztét: ta
lán <'sak e]tévcde, 1·ár1·on véo-ire Ji'arkaf', reo·\'c íízőhc a lo-• • 0 b, 

'4 

va. t vag·y gyalogot, ki leveledet kezemhez szolg,íltat,í. 
Sc,nmit cin 1no11dhatsz nekcn1 az új vict·i�pánról, nrnit 

régen . ncn1 sejtettcn1, nen1 ren1énylettem YOlna. 
Sógorod jobban érzi ,nagcit : n,í,la.111 volt itten cg\ ik fia 

egy ideig, és 111ég jobban gyúlaszt:A fel Yad,í.szi hajlanclós:í
g(it En1 íl fiarn n ak; cn n ek kövctkczésé bc11 sii I t el szere nc·sc'.t-
1 en űl a pusk,"L; dc nc,n sült cl a szerencsétlen lövésnél sze
re11c,-étlcnebb hazugs,í,g. ](ét cgé�z hétig al«1rá velünk elhi
tetni a, két vacl,ísz (és ,szcÍ.111t:1lan scgé-<ljcik YaJ,ínak a. esalásr:1 
törckc<lő ig_vckezctlicn) liog.r kiugor,·:í 11 a Indi kbúJ. iviili 1r1eg
sik,unlott. s leh11kv,í11, nádtorzsákon scbcsítc'- ,neo- kar1·!1t -

0 

tantun1 c.;aeclis 111nor potuit suadcrc 111alornn1. fclt t. i. n va-
clászat n1cgtiltás,ítól rJ'örök Ni,nrod-Kapolco11, n1eg ncn1 gon
clolvá.n, hogy ha rajta. érjük a csaláson va.d..íszainkat, 111ég na
gyobb lesz a f'c;Jclen1. ,1 f,í_jclalon1, " neheztelés. é-s bi?:on_rosabb 
a til:1 10111. 

1Iu,uaui gencri� n1or<·� tihi no��c· vol<·nti 
Sufficit 11na do1n11�. -

B1Jis tol.í,d való bn 11 ,,. vö 11 viirüséo ·esc11 o·yö 11 yör íí. 1-lor,Í t7, V, ., b 0° . 

1nfiga. nem írhatta volna :.;aj,1tabh lelkével. E renick, hiszen,, 
,naj<l inkább segíti elé percdet n1intlcn ignzságocln:il, n1indc11 
prók,itorokn,\,l és prókátorkod.ís11iíl, inert nehéz cgés7,c11 hi
deo·e11 111nradni :, hírcínnk il,· dnrah szc•rzÖJ·e ir,Ínt. i\fin{í hol-,.. . 



:1i2 

dog helyhezésbe teszi lelkünket a,ren1ény. VaJld 1neg, kelne-e 
ren1rk ,íllapotra ez az C'pistol:í.d. ha hihetően Pesten n1egnye
rendő perednek netal,íntún ve,:zte annak írását n1egelőzte 
,·olna r Ne kárhoztas<1 hát,Juvenált, tedd által g·onclolatoddal 
I Ior,.'itzot J uYcn,íl k{-sőh bi idejébe, .J u venál t pedig a IIor�ttzé
lHt, és azonnal a tépő csipkeclőnek, a csipkedő pedig tépőnek 
'· ... sz·'O'o·atónak f'oO' általváltozni. fiorátz August.11$ koráh:111 u .c1._:-,, C"' � �·� 

,',]t. ,nikor a brl,;ií 11:íbotú iszonyai szünni kezdének, s az cr-
kölrstclen:-<égnck 1nég sok nevcts{-gcs oldalokat is n1utat{1nak 
az l\rzékeny költö re,nénynyel cltclhető lelkének; <le ug-)·nn 
111i yn]a nc1n irtóztntcí az crkölcsrkhcn .Jnvrnál korrí.han � 
,néo- a honi hékc közepette is. ,., 

Xeken1 is l:>cstre kell 1ncnne111 hanyatló egésségcn1n1el. 
:::ioha scn, viíltan, rl nehezebben a. 1naga1néitől, n1int n1ost fo
n·ok: t'1o·y l,íts1.ik, 1nintha egy kevés hypoc-hondria. kezden<' 

,-.. t".")o; 

hel<:111 liarapóclzni; j<Í hogy ! )rstcn lészesz; orYoskoclhatik 
,\pehh lrlkecl n barátod roncsoltahh(1 kéir(íl. Eltűnt az a lelki 
llrrií lrh's,1t'.ge1n, a,z a 1nin<le11ek fel0tt könnyűséggel lebcg·ií 
,·í<r kC'd,·r,n; n0héz a ,  darabos valóság sz(íntcl011 korbác.·ol<> 

:-, 

111i11de11félc hajait 1nin<lég egyforn1n erővel győzni. Dc tal:ín 
111<-g eröt vecndck hypochonrlrián1on, ha ez ne1n rajtan1. Fian1 
. \nrc\l is l)rstrn ]e$z, rJ'cleki ,J Ózscfnél fog lakni ; {j l'S a.nyj:1 
n1éltóztnttak 110ki szállá,:t ajánlani; 1nérhetccl szÍ\"c111 h:íl:íl
kod:ís:ít: ugyan hol lehetnr jobb helyütt? - Acl-c ncken1 a 
v,íros jó sz,illi, t '( nen1 tudo1n. Pozsonyhnn senkinek sen1 
:ulntn grl',f Eszterh:1zy József silánya.bbat mint 8chn1iclegg
nek c'·s nckc1n; azonban n1in<lég jobbat ígért, $Z,Ín1t;iln.nszor 
ch<;<lre hív0tt ,··s összets<>kolt. Igaz ngyan, ncvetkőzni kellcnl' 
az ilveté,1 c-,,,·1kok felett, <le nc1n ter1né::;zetcs-c bosszankodni . 

is az eff<:Je aLívnl<ís:ígokon, ,nikor :1 hélek a sok iil<1stííl ,;s 
o·ondokt<'>l n1e2: vannak töm\"C, (,s 11en1 a.karnakt.isztúlni, h:\r-
:-, \ ,..  

1nrnnyit .:'lozogj <:s akár1ne11nyi rebarbar:ít v<\gy.
.\ 11y:'un húró Véc,;ey Anna J\Iária. vala, ap,í.n,at Tstv:ín

nak h(\·ták, <·�.,{5 feleség<'t a gróf T{lobusi<'zky házból vc\' c '·, n
lu1r111aclik:1t a o·rc'if" ,\Tin<li1,2:riitzokéb6J. 1\.1),Í,n1nt ka.11i::1r,ís-

b .. ., 

kul<·,- <;kesíté zsebe - :111�·,ín1at kere,;ztcscsillag n10lyc körííl. 
.\ty,í111 "'<'n1n1i hi,·;1tnlt 11r1n Yi8elt. Nag_rapfi,111 felrs(>ge ;:zijJc

tl'tt h·ír6 J):tlncs:1,· 1(1:íra ,·olt. F'oo·-<' <'Zrke11 töl'éídni a J·ii-,., 

1 
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vcndő? ncn1 Lu<lo1n. _\.ddig :;ürgct.é nála,n hiugra11lti�í111at. b,ír(', 
II0r1navr, 1ní"· azt. neki véo·rc aln1an,1,cliJ0 ,L ,..zú111ára ] > uz::;ouy-

. e ö 

ból de[tlc ll)'Clven n1e0' ue1n küldén1: összc::;zorílott.ahb;tn ált.al 
• t, 

kelte n,agyar nyelven engednc1n l )onori 'fhc"·rc,vk úrnak; ö. 
::;zokú,s:t szerént, kifinny,ísítú, a c.;cnsura pedig 11é1nclycket. Lör
lött, p. o., hogy a dietákon a voc.;alis, ncn, pedig a c.;onsoua,ns 
követek közé igyekczé,n száni l,íltatni. 

l(ülönös szíves barúto1n háró 1\Ictlny(u1::;zky .i\h\jo,:; által 
küldé1n 111eg szintúgy . Pozsonyból b,író II0r1nayr11ck rézre 
1nctszctt képedet, inert nagyon kért é,; forrc'in kívánta. A jú
szok egyik követének, 1\Iihalovi<"snak scge<lclinévcl szcrzé111
1neg igen szívesen azt egy poz:;onyi prókií.tortól. L{1tnod 
kell, mint tisztelnek 111i11denfelé, ;1z or:;z,íg :;zélén ,;zintúg:<

,nint ,1,zon túl; ha tch,i,t }'ercnc.;zy tartós ,nárv,í.nyon akarja 
,nao·útrajtad örökösíteni, azt mindenki helybenhagyja, és rajta 
szi1�túgy örül 1nint 1'c. 1\lit taglalod örön1érzé:;eitl �k,�_it'f 
ncn, rejtőclzilc-c csaknem 1ni11den örörncink alatt egy kis on
,,zeretet? Ugyan 111iért ne szeressük egy kicsit 1nagunk

'.
1,t i,s, 

,ni kor 1nások is szeretn<:;k '? vagy miért szeressünk 1111 ndeg 
,násokat jobban 1na.gunkn,íJ? holott oly kevés a valóban sze
retetre ,néltó e1uber a vih'tgon, és annyi értlerulené a kincvcL
tetést vao·y éJ)Cn a gyülölést is? l lclycscn 1nondja Ta::isó 

:::, . 

Goethénél 
Und haben alle Gótter sich vcrsan11nclt, 
Gesc·henkc seincr \Viegc darzubringen, 
Dic Grazir.n sind leider ausgcblicbcn; 
Und wc111 ,lic Gabcn <licscr flold,•n fchl<!n. 
D<!r kann zwar vicl bc�itzen, vielcs gcb<!n, 
l)ocb la,zl, sic:h nic an scinen1 Busen ruhcn. 

}'clesi·o·e1n 1n,í,r eo·y hét olta l{öt=>sán van; új ('::,z(.endii 
0 :::> 

� , 0léítt, vagy rnindjárt 11t,í,11a, J'ogo1n követni. - . Szcrcne,-e:-
boldoo· ünnetieket é::: új e .�ztcndőt. 1ni11dcn11ek, ann c::iak lehel 

o "I" , 1 h,í.zaJban. - Ilízclkc<lés nélkül is1nétle1n, a l\ ,nervana' 
c,c•·yik legszebb éke lészen .J ,tnko,vich l\Iiklóshoz írL cpistolúd. 
t,�1o·etlc véo·térc ,1, köz ízlésnek b:llinger, s nag-_,·nlili nyol<' zad 
rétben jele�encl ,neg l\Ii11crv,ija, hogy Jcl1cssc11 útközben i� 
olva:;ni; inert ncin n1i11den olva::;Ó kí1néli szc1né1, és gontlol-

•
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kozik ar, ötvenen túl, 1nikor 1nég öü esztendős. Ellinger
azonbitn nenl azért, hogy kevesebb vak vagy gyenge szemí.í
magyar találtnssék, adá ki nlinerv,íj,ít olébbi forrnájában;
győzné az en1ber polgártárs,iit 1nindenbe11 kín1élleni? úgy
ne,n kellene ,.:e run1ot, se rakot, se p,Uinkát, :se bort á.rúlni.
mert véo-hetctlcn a szédclo-ős, az iszá.kos, és teli tömve azr,al

0 . t, 

n1indc11 YiÍro , 1ninden falu, n1inden l1á.z. - V,de - m,í,r le-
velein színéből és tónus,1ból i:; észreveheted egy kis ízét a
hypochonclri,ínak, bocsá.ss 1ncg, ez nyavalya„ Ölellek :száz
ezerszer.

Ágyon kivííl í,; valóban beteg hív bariítou
.Jríska. 

l'. !. �lri vevém leveled, 1nclyrc ez a válasr,. 'fudod
már, hiszem, túlesését t>ztára.y Vinczének ,t világi alka,ln1at
lanságokon. n[időn bátyján l(ristófon a halál nern fogott, s
n1ég a ken1ény <Ín golyó is ken1énycbb homlokáról az erős
élctiinck lepattant, azt 1nond,'.t : n1ég az ördögnek :;en1 kellek.

� e a.del soha ,t liszkai po tára leveled. ) )ap I:stván, ki
ott, helyben lakik, egykor a :1-dik hónap végén vevé innen az
c11yé111ct. Bostonból pedig egy taksáson1tó) R l1atodik hétben
jöve kczc1uhcz a levél.

----

CCCXXX. 

Tisztelt br1ráto111,

Elrémítcnc lcvele<l azon hír által, hogy lelkedet a hy
poc:honclria beteggé tette. Dc rl'c azt oly gyönyörüen írt lc
Yélbcn panaszlod, hogy ha ilyet csak a hypoc:honclria tucl
íratni, k<:r11c··n1 az isteneket, hocsáss,\k azt r/un is; ily levc
lC't a lcg<'g<;ss<:gebb Jc.;l('k :,;c111 ÍI'. · -- Egyébcr:í.nt cl kell
111onda11on1, hogy é11 azt csud."dg,,iton1, és már sok c,-zte11dő
olt,t, hogy rl'égcd az a sokféle go11<l ,nint nc111 sülyesztc c·I
111,ír 1·t;µ;<>n. �t·kt'd c,;ak lcvC'lcz1::'<·id is igen sok idé5<let rahol-
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ják el; nem szólok a, városi t:c'trsalkodásról, mely nén1elyeket
úgy elfog, hogy egyébre nen1 érnek. Végyük ehez olvasáso
dat, az igen széles kite,jedésüt; végyük azt, hogy házi kö
rödért rnit tészesz; 1nit tészc,-z vármegyéink gyűlésein, die
táinkon ; s mennyi i<lő<let rabolja cl gazdaságot!. Pap
István beszélli, hogy csak néki is, kire azoknak a gon<ljaidnak
csak egy részét raktad, mennyi dolgot útl a, végig tekinté,- is.
Bria.reuszi erő lakik benned, hogy ezt 1nind győzöd, � ily
szeretetreméltó hypochondriával. N cm óhajtok én neked egye
bet, mint an1it IJorátz óhn,jta magának: /)Pt vit;i111, det opes.

Viceispánunk nehúny nap olta itt van. En nála még
c:;ak egyszer voltam. An1it a.z orvosok deák és nén1et nyelven
folyosónak neveznek, s talá.n görögííl i,- annak ({�iu11.1i), de a
.f'olyos<Í magyar neve a l(,othlau_f'1·a, vitetett áltn.J, engem e t(
len sokat kínza, s n1ost is kínoz : foga,i1n kegyetlenííl fájnak,
s ez miatt hozz[t 1nind :ulJig nc1n 1negyek, míg pofiim mcµ:-
(lao-ad s a dao-adássnl eo·yütt ördöo-ö1n elh,i2:y. Ez a :t({ e;-;z-o > 0 0 0 � 

tendős ifju, kit vice és főnotáriusságában is csuuálánk, vic;e-
ispánságában is csudálkozásra ragadoz bennünket; a hatvan
esztendős embeJ"ben sincs annyi nyúgalom és szerénység.
�!int fogja a pá.rtszövőket lecsendesíteni, nen1 tu<lon1; de úgy
hiszem, fogja. Mavnlt invenissc bonos, quam fccissc. - Ma
gától nem lta)lotta,m vélekedését gróf Aurél felől : de igc11
a secretáriusától, s úgy hiszem, hogy ,L secretári usa echó ja a
mao-a principálisának; az ily rolláj ú e1n berek ritkán ellen
kez:ek vélekedésekben a 1nagok isteneikkel, itt pedig gróf
Aurél felől ncn1 is lehet egyéb vélekedésben se1n a secretá
rius, sen1 az ura; csudálják mind tudományait, mind lelkét
1nind o-yönyörű tüzét. Ezt én Néked örön11nel írnám, ha gróf
1\urél

0
életet, lelket, nevelést, tudo111inyt, példát Tőled nen1

vett volna is.
Gróf Aurél emlékeztet arra, hogy két lelke,; ifjú, 'fhidy

�.:\..ntal l(on1áron1 vár1negyci viceispá.n fia, és Farkas I(ároly,
a Nagy Pál képét kőre metszeték. s egy példáoyn�al enge�,
is n1egajándékozának. A képpel cgyi.itt jött levél <'re annyit
mint maga a kép, n1ely hív kép lehet, de n<·m szépen van
,lolgozva. K agy Pálnak érdemeit én nen1 csa,k nem tagadon1.
si.it melcge11 vallon1, dr h,t engem szólnokk:í t.ere,nt.ettek
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,�ol)la az i::;tcnck , 111irc épen ncr11 teremtettek , én inkább 
szcrette1n volna nyúg odalo111ba1i l<>nni nrcgy, 111int lcir111cis. be
s.:édi1nbe11 tabíltatni annak; Nagy J >ál pedig· a lár1nás be
széllők közzé tartozik. Azonban egy 60-ik esztendejébe be
lépett c111bcr tudhat a11nyit, hogy az 11c1n kárára van az 
egésznek, ha11c111 jav,ira, ha tagjai kLilö1nböznek a színekben, 

, csak a dolugb,u1 legyenek azok, a,1nik11ek lenni kell; pedig· 
hogy �agy lJ,í.l hív volt a dologhoz, nc,u ::;zcnvc<.1 kérdést, s 
az az ő egy sz,Lva : öe1n jrivcilld/jo,, 11e1n kapok, se·ni a j'eddö 
z11,jl nen1 1·ettege1n - 1n11ta.tja ti::;zta::;�tgá.t. A Thaly Antal és 
J'."arkas l(,í.roly ajiín<.léka tcl1át nckcn1 igen kedves ajándék
vala. l)rózában köszöné111 111cg nekik, dc 1nég cl ncn1 ment a 
levél, 1nidőn azt ján1busokba öntén1. Í111Itol az 

l�g.1 néma pilla11t,ís olykor heszé<le�b 
i\Iint a hosszúra nyújtott harsogások. 
Veg,1 étek hát szó nélkül an1ivel 
. 

Er<leklett lelkem néktek tartozik. 
é)rú\i,ok ti, hogy i�tenink hazánknak 
Lly tiszta férfit adtak : én viszont, 
Ilogy ilyen ifjakat. S ha n1ajd idövcl 
}'eléritek nagy fényét, és ha majd, 
)lin t ö, ezt hallaljátok : T<tpso/ én

.Vc11i ké1·ek; ci feddé$l nem rettegeni : 

(;oncloljatok r,írn, hö ifjak. I,chat 
Ilamvaimhoz a szó, s áldva tér felétek. 

l·�z a Xagy JJál kép{' c1nlékcztet, hoo·y a The�vrc,vk 
0, 

l)antlieonja l'c•löl en1lítést tevék a1'lincrvában. Gróf �zéehenyi
l'clól itj,ík, hogy ncbcztclc ezen szóláson1ért, nyilv.ín, n1ivcl a
Panthcon oly etnbcrek képeit adja, ,ncly képek inkább illet
tek Yolna a J >anda.e111oniu1nba. ]�n nc1n látom vétkesnek
szólásonuit, s ncn1 tudo1n l(ajdacsi n1it n1onda, 1nikor olvasá,
liogy az ro·cz n1r19rí11 hoi·djrc, a1nit az r1nberröl 1nondhatni -
inert én irtóztatóbb physionon1i,\t mint a l(ajdacsié (a képen,
1nag,í.t ne111 lútta1n) nc1n is1ncrck. Il�tt az a Bittóé, Császáré,
a czifr,í.k,Lt :-;zerető aulac fa1nili,írisé l - Én nc1n szeretnék
Yala1nit tenni, an1it grof Széchenyi ncin javallhatna: dc ill

nctn vét.kct hí.tok, hanc1n érdcn1ct.

LEVELEZÉSÖI{. 3í7 

Követek felől lévén szó, el kell n1onclanom, hogy az 
ungvári Bernáth Zsign1oncl<l,d egy cstvét tölték a n1inap. 
.\.zt vitatií., hogy az uralkodó 1lagyarországról csak egy to
jást sc111 k.Lp. Dc csudálkoz,íson1 111ég tovább 1ncnt., 1nidőn 
a,zt is vítatá, hogy a l.>rag1natica S,u1ctiót az udvar ne1n a 
1naga javáért tette 1723, hanen1 a 1nagy.irokért, kik régen cl
vc::;ztck volna, ha ez nen1 történt volna. n1időn Bcrn,í.th n1cnt, 
Bodó azt rnon<lá, hogy ne1n csull,í.lnú, ha így Szerencs:' 
szólana. 

' 
' 

]�Ij szerencsésen, tisztelt kcd vcs baráto111 ! .-\.raszsza r,í.d, 
ó .Nagyságáraa1nélt. Grófnéra, s nagy rcn1é11yü gycrn1ckidrc 
az ég n1indcn áldásait. 

Január 1 Q. J.. 1828

CCCXXXI. 

Jlféltóságos 

örök hívell 
Kazinczy Ferencz. 

(iróf' DESSEvVFFY J ÓZSEI<' úrnak 

l(AZINCZY FEHE 'GZ 

hálás tiszteletét. 

I{egyességeid, melyeket velem Te, és a szí vc, lelke � 
nagy kimíveltctése által oly igen tiszteletes a,;::;zony n1ég nc
heztelé::;teknek ::;zon1orú i<lcjc alatt is éreztctétek, újabb bi
zonyság,i n1aga::; lelketeknek, 1nclyet ruí.la1nnál inkább senki 
nem isn1érhct, ::;enki ne1n tisztelhet . .f'ogadd cl, dicsií c1nbcr. 
,uind azokért a legforróbb hálát. nlig az a köd, 111clyet nein 
tudorn rnely gonosz istenség támaszthata, tartott, hallgattan1, 
� ti::;ztcletből J;rántacl - és, 1niért ne légyck egyenes n1cg
,·,dlani? azon büszkeségből is, 1nelyct tisztas(tg,1, érzése a sze
rencsétlennek ,nindég ád : 1nost, n1inekutána 1nég Döbrentei 
is kénytelen nekctn azt .i bizonyságot adni, hogy a szóban 
forgott cpigranun:ít u1ég ,1,z ő Erdélyben hLkás,.L alatt írta,n, 
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szólhatok. Orgyilkosúl tá1uatlni 1neg, akit a ,  tiszteletnek, há
],i, 11ak, szeretetnek 1ninden érzéseivel szP-retünk, s azt nevet
ség tárgyává tenni, gyahízatos tett, gaz tett : de viszont az 
is fáj, 1nidőn az ily v{ula.t nen1 érden1lettük, és vele n1égis ter
hcltettiink, és 1niclőn rtz ily v,ida.t elhíresztel ve l,itjuk magunk 
felől. 'fiszteltelek, de n1aga1nat is bersíílten1, s úgy szégyel
lé1n a rnentegetőzést, amint (+uzruicsnak is írta.111, n1intha 
azzn l v,ídoltattan1 volna, hogy lopta,n. - Tiszt,ínak ismersz, 
s az néke,n elég. 

Dc 'l'e Csokonai 1niatt is neheztelél, s ez cránt a sza
lia,cls,íg férfijával szaba<lon szólhatok. - A .f'ri?·i quae sentiat, 
neke1n ne1n inkább igazo1n 1nint mindennek rnásnak : de ne1n 
is kcvésbbé. Ha ne1n jól ítéltem, könnyű megczáfoltatnorn. 
l�n ('soko11,1it nyúgalomba.,n feddé1n, nen1 irígységből, nem 
gyülölségből, s vétkeit azzal 1nentém, hogy hamar elholt, s 
pórdalait, azitz a pórnép ízlésében írt, nen1 pedig pórnépnek 
irt dalait magasztalt.un, vsu(híJtan1, irígylettem; Csokonait 
<' p{tl_,·,í 11 utólérltetetlcnnek hirdctten1. Hol itt akár Csoko
nainak, ak,ír m,ísnak a bá11ti-'tsa? f-Ia én felőlem 25 esztendő 
n1 t' rl,·a ezut{t11 hogy kidőlök, így fog egy újabb recensens szó
lani, én előre n1egköszönö1n neki kírnélő sa.nyarúsiígát. 

l)e <'n Csokoniti ellen epit>o-ra1nn1át is írtam, méo- lJedio-
. b b

élc,;t. - Boileau 1nég (;orneille ellen is írt, s Goethének és 
Sc:hillernek ismeretesek Xeniáik. Az tehiit a kérdés, ha ,tz 
a szép Crunen raptus, és a1nit neki a rín1 miatt mind elébe 
ra.kta111, érdemlé-e a vesszőzést, s a Csombók ,Tankók és 
('.so1nhók árák, kik Csokonaiban élnek halnak még m11 is, 
érde1nlék-e, hogy eszméletre hozassanak. - Ne vedd tiszte
letlenségnek, hogy ezeket elődbe terjeszten1; ha n1ás nehez
telt volna ráin ez<.:rt, hallgatnék. 

-1\ te szereteted nekem kevélységen1 volt, s örökkön az
1narad, s én n1agadat, a n1élt. Grófnét, Con1tesse Virginiet, s 
.i.zt a háro1n n1ásatlan íf]at utolsó lehelleten1ig fogo1n áldani. 
r�lj oly igen szerencsésen, ahogy ragyogó érclen1eid által élni 
rn<qtó vagy. 

;-s7.,\phalon1, apríl. 9-d. 18:30. 

• 
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CC,(
'.

XXXII. 

Tisztelt bciráto1n, 

Egy szeretetre n1éltó, n1ég iskoláit járó ifJÚ, Szalay 
László, be fogja Neked nyújtani ajándékomat, ,t J.>e?·lP1i clp1•

heili_qfl1i Vo?·ztit nyomtatványát velínen. Fogadd azt megbe
csülhetetlen kegyességed szerint. rlexan1etereket, 1nég pedig 
gyönyörű hexa1nereket prózáb,tn a.dni, bár poetai prózában, 
nem ,i legszerencsésebb gondolat: de sem erőm, sem esztcn
deim, sem gondjaim ne1n 0np:edék különbeu: s legalább a 
rnunka előtt (dió Bcvezeté� ti>p:ja érclemleni, hogy azt rnegol
vas<l. Örvendek hogy enn< >k a csud,t na.gysigi'1 férfinak életét 
közölhctém a n1agy,Lr ,·ih\gga.l. ,\rnit a, ,·elcnczei rév felszabit
díttatá,;a felől rnontlék, az egy oly tisztC ' l('tes l,azafinak, 1nint 
Te vagy, t{tntoríthat1itJ.:u1 Jelkíí en1h<·r: kön11y(•ket fog csavarni 
szemeiből - örö1nkön11yeket. 

-:\Iely útakon vezetc keresztül cnge111 a 111t'ilt két l1ol
napb,u1 az isteni kéz! Feleségen1 az eperjesi :; egri út n1i,t tt 
a sibiriai hidegben tüdőgyúladásba C'sett, s m{tjus 10-<l. kassai 
orvos Horn úr nekem kimond,1, hogy özvegyen maradok, dc 
nem n1indjlirt; azonban n1ikóházán n1ég ltz nap megvallú, 
hogy 14 napig élni nem fog. }�!jöve a :sógorom is, Dercsényi · 
ő nem ijeszte el, de Lónyay Gábornál Olasziban 1negmondá, 
hogy 14 napot nem ér. A'!. én életemnek ez ,t n1egbecsűlhe
tetlcn, ez a tiszta Jelkíí, ez a, semmit ne1n affeetáló asszony 
minden öröme; lcépzeled tehiít 1nit szenvedtcn1. I-Iét gycr
n1ekkel 1na.radni cl tőle, kik közt a.z utólsó kilenez esztendős, 
s ennyi bajban, n1ely rettenetes kinézé::- : de én felejtén1 a 
haszn

.
ot, s csak az ő el vesztéi:;ét forgattan1 . f\.zon ban 26 pió

c..:za, s a két orvos segéde n1egtartotta; s an1ely nap exequens 
bírá1n nyakamat szegte I(ázn1érban, az nap jobban lett, s í 
héti fekvése után júniu� első n,tpján kikölt ,\gyáhól. Nlihelyt 
l<'hetett , hejött lTjhelybe, "' kevélykcclvc mondon1, hogy 
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an1inl .:;zckcrc a patika előtt 111egállou,, a patikárinis és 
fL"le:ségC' elébe szaladt;tk , ::; ez az igen nc1ne.::; lclkü en1bcr, 
a J'elcbége1net, örö1nében hogy él , az útczán csókolta 
.. o.:;:szc. 

;-; 1nit c.;.::;elckvék az alatt a. sógoro1n és az őhozzá, 1néltó 
f'clc:ségc r 

L:ítvá11 hogy sc111 én, :scn1 Dellevaux11é ,na,gunkat pénz
zel, 1nég pedig l:l,000 forinttal v„íltó czé<luliíban kifizettetni 
nC'rn engedjük, ocla hajtá exequcns bíránkat, hogy az egy 
köblös iíszi ,·ct(;:,; használ 3 ftra hec-::;i,iltc, a tavaszit felényire

. ' 
- holott 1n1 1ncg1nutatt11k, hogy az őszi vetés egy köblö.:;
földjétől a szo1nszécl I,asztóezo11 X ftot fizetnek a föld
ur:u1ak - co·y szíílő esztendei tiszta J

0Övcclcln1ét 30 forintra.
� . 

holott n1i a helybeli tan,Ítsesal tGO forint haszonra becsültct-
tiik; cg,v h{u·on1 abl,tksorú 11agy granáriun1 hasznát 16 fo
rintra; - a lakóluiz, a 1ninclcn ólak és ist,\.lók s a rcttcnctc::
nag,v kő csíír esztendei haszn,ít (1ni11clczckct cgycten1bcn, ncn1
külön) 40 azaz negyven forintra: - :t napa111 halic'tlával n1a
radt 111,trhát in natura ítélte ide, ncn1 vévén fel sc1n ha.:;zn,í.t,
sc111 szaporodását: egy 7000 forintra n1enő articulust co·,· Al-

� 0, 

)érbe scni; .,; így oztán, n1ikor azt hittük, hoo·v a, sóooro1n a 
OJ 0 

r,ítán felül nckiink 1nég pénzt is fog fizetni, azt c:;apta. l'c-
jünkhöz, hogy mi fizessünk neki 12,081 ftot 34" u krt, - én 
ennyit. s cnn)1Ít D'Ellcvauxné. Ezzel cltncnt n1co·ío·érvén .. ' b 0 

hogy mihelyt neki a pénzt ltpcrjcsrc 1negvi:szszi.ik, kijő s rá-
t:í i 11 kat kiszakasztja. E11gc111 a búcsúzáskor n1cgkövetc, ha 
kcd vc111 ne1n teljesítette volna, s én neki tisztelettel és nyú
galon1ba n, ezt fclclten1 : I.,cgalább az az ürön1öm van, hogy a
Tekint. 'Grr,1 1nagára provoc:tlhatok, hogy keclvezésé1·t :,olta 
n<'tll kértcn1, s csak ,izt kértc111, ho!ry ne cno·cd i·c hoo·y aki 

� 0 . ' t"> 

r11gc1n és az én hét gycr1nckcn1ct ölte, tov�1bb is öljön. 
S ltogy a 12,0X I frtot ki 11c csin(dha.:;sn,n1, n1it teve a 

,,,í�ororn? l½pCn az nap, rnikor l(,í,z1nérha11 1110:st harn1adszor 
.íllott a;.: C'xCcutio, treditorai1n1nal egyetértve, vagy l1a.u1i:-: 
1·,>11lractusai1nat bev,í.lt\'a, intahuláltat,í. S így ott ,i,llok ahol 
1X10, :söt rosszabbúl, inert 1ncnnyi1 adta1n cl, és 1nenn:·i 
adósságokat tcttc111. Ila 1nost ii; 1 artoznék fclelctLel bír,í111, 
1nint 11. József alatt, 11cu1 LÜrtént ,·olna ez. 

L 1� V R T ,l�Z f.:S<> K. 

<) Nagyságit a 1nélt. (.irófné, :1 111:tga 1nennyci szívével 
1nely in1i<l�íst tlrdcn1cl, n1int ig)·ckszett grt'>f A11rél últal se-

• . · ! l ' l 1 ' 1 f' 1 . 1 ' ' t ' g1ten1 raJtan1 . a 1, et cs ),Lraton1, 1ogy C' C.Jt 1etncn1 1•11 C'z .
Szíve. tisztclettC'l 1naraclok 

('jhely, június 29-d. 188ú. 

-------·-

<.:CCXXXIII. 

örök húlás híl'ed 
l(r1zinczy F, 1·1·11cz.

Szrnt-i\[ihály, ji'd. 27-d.18;.JU 

., 

}!)rl, s lcer/vr,s b" 1·rítrn11 .' 

l(iiszöniin1 :1 Tla,jdankor (}.,·iinp;,YC'ÍL; YC'Y<�n1 :1z1,kat 111c\g 
J>esten, lcvcledC't pc(lig, 1ncl.,·hC'n c1nlíttctnck, ('snk tegnaprliítt
111,ír itten. A p:1tri:1r1·hn adlintott Yolna. 111ost:1ni prnzt kiil
c:-:iin a. 1Iaj1la11kor Gyiingyci<1rt, n1rrt <> 11c111 Y:1k 1nint Tlo111<\-
rlisz, 1\s l:\tjn bajaidat, <':a gazclng:1.hh llion f<'l<lt'tl:ís:ín::ik 
r 1H: k l éíj 6n <' l. 

Súgoro<l por ös han1u: őt 1nors o<lio C't grnlinP j:1111 
cxe111it. 

, 
Itc1nt'·11yl!C'k J;í.tni [(állóban is, l�jhrlyh<'n is. :ivag;,,· ill. 

vagy ott lcg:11.íhh. Nnµ;,vok :t k11Rzíílctek. A n1:1µ;.'·,1r Plpo111-
p:ízza fe]c,;;Jcgét, <'S olykor SZC'?;l\11,\'S<\gh<'n ,·agy szcg<\ll_\'S1'·
gig pon111ásl,01lik. 

Az 1\j orsz,íggyíílc\s k,1pu cl6tt ;\ll; t;írg:yai :1 nH·gl1h·,·, 
lcv111ben í'ogl:1.lt:1.t11:1k, minC'k c1nlítscn1 h,í.t:> l•�n s1'1n1ni esC'lr(' 
ncn1 n1co·yek, scn1 az clsií, sen1 a 111:í.,;;ik bíhl:\hoz, hos,.:z:is t:i-,., . 
vollc''.tc1n n1int.t. r<"nd beszC'cl1;src l<\v(,11 sziikségr 11:ízi dolµ:a in1-
11:1 k, 1nng::1n1n:1k pC'dig kipihC'11c\src. l,'ia1n E111íl, :-:zaholr·�i 
jcg)"ZÍJ, 111cnC'ntl, 1\s J\nrc\J :1lkaln1asint ott le,;z :1 <·:1111'C'lh1ria 
ri\szén'.51. A sz:1hr1<l:1hh szóhí,q'1 ;\fnr<·<·llt l<'in11H'rC' kiildi>n1, he
$Zélljen ott a tcngrrrcl, n1rlynck visszah:111gzatjni lcgaliíbh 
YC:-zcdl'lin(·tl('11chliek. �e1n tudo1n, kikerült-e 11nír a pr(;,, al<',I 



viílaszon1 Zaj baj úrhoz -N en1 lehetett tovább türni a glatliáto
rok 1nindcn 1nértékc11 túl n1ent illetlen paczk(Lzásaikat; a sze
rén)·séo· heesét a knrta,rn vclck 1neg<'s1nertetni, rnelyre nz

Cl 

i.iregnek, botl.ísai cinlékczct<' llt[tn. a fiatalnak pedig bukások
f1'·leln1c 1niatt, va11 szüksége.

A sok 1nindenünncni unr,;zolásokra bévégczte1n EszrcYé-
tclcimct gróf Széchenyi Ilitcl czín1ü n1unkájára; észszel s
ideákkal hcn1zsegő könyv, csupán nagyítttsait, szélsőségeit és
túlságait kell szerényen a szükséges n1értékre visszaszorí
tani ho()'y hasznos o·yümölcsöket hozzon és hozhns,::on. 1 Dc' t t:> -...; ne1n elég csa,k mustrálgatóna,k lenni, 1ncgha.ttÍ rozottabhan
kell kijelclni a, nc1nzct részéről teendőket, J11in<lcnnck okát
kell adni: ncn1 lehet sz,Lla<lnllnk, <le kell indúlnuuk. l(öszönni
kell a szerzőnek és dicsérni szabad szokií.s,í,t s ha,;onló egye·
nességµ:el kell t:Lgo ln i i<l eái t, nagy, ne 1ncs, felsége,; v r:1.éseitő 1
el kell raO',ultatni ha,sonló érzetekre és 1na,a:asztalni kell nz

ö � 

így érzcn i tudót; bésa,vn nyozott keserűségeit észre kell ug_va n
,·enni, dc cgyszcrsn1ind 1ncgcngc<lni ann,Lk. ki g:,1ö11yöríí
nao·y tettel előre n1CO'v:isárlotta, a bátra,bb s:1.ól1ís szahadsá-o. b 

g:í t; hol n)i csipősségckct ha,sonló Legyintő csipős,-égekkel kell
viszonozni - így olyan lesz a kritika, a111ilyc1111ck lennie
kell: használni fog a kritizált köny,·, haszn,llni ,L kritikus, é,.:
a hazit n1cg kir,íly java ,.: <líszc fog kö,·ctkezhctni. Scptc111-
hcrbcn szabadúl ki a prés alól e <lolgozáso1n. i1ngyarúl ,·an
[r,·a. - I{iszcn1, olvastad a sajtó szn bad8,1ga 1ncllctt <ulott
különző rotumo1nat, róniai nyelven, csak hcly·lycl-helylyel
Szüksé()'blíl n1a,o·yar-<lcáksá o·u 11 kka l VCg')'Í tvc. A köz di e: ta tú rtí n

0 0 b \� 

k ivűl sokan í ra ttá k le 1nagoknak, és többen rosszú l és hi básn11.
ra,ry fio·veln1C't o-cri·c,;ztctt n1éir a ca,nccll{Lriiínál j,;; 11e1n

r°h b. � . ._,,  

rossz 1nag, a, jiivcndőség szá1nára elvetve.-!. tcn hozzád, én
nagyon réníílök tcsternrc nézve - sok évek ltajai fejen1en
telelnek, dc vígaszta,ljuk egymást Ciccróval : ,,nccesse fuit
esse a,liquid cxtremu1n, et tan1qua1n in l>a,ccis arboru1n ac ter
rae frugihus tc,npesti\'a ,naturitatc victun1 a,t<iuc caducun1."
Se,u rrc sem ('11 nc,n n1úlathrLttuk 1nagunkat eléggé a sze
rencsével, hogy nagyon nehezen cshessék nekünk e bojtor
jányos világ elhagyása: non semper atur, sed quandoquc
etia1n 111<tlc nutritus conviva rcccdit. C ·ak kevesebb gondot

Ll�V ELEZÍ�S(> K. ,.. ( ... ,n.,
várhatnánk 1nagzatainkra, de a jövendőt 11e1n Láthatja az
e1nber, bár1nint nyon1ta a jelen, és bár1nint iirülhet a rnúltnak
mulandósága 1niatt. Maradok

h[v barátod
gr. Dessewffy ,fózs�f'.

----- -- --

CCCXXXIV. 

'J'iszt<'lt bnrdtorn,

:NJco·tett.en1 a1r1it h(íségcn1 <{s h,í.lán), s szírem szent ér
zései s a; igazság pa,rancsoltak, s sictC'k azt veled láttatni.
Bár amit totten1, ja,·allhatn,íd ! Neke1n ugyan jól e1,ik. l1og:'
tisz:aságomnitk ezt a jelét adhatán1. �Ja Yc,·én1 ki a péld(1-
nvokat a nyo1ntató n1ühclyéhöl. s első dolgom az ,·olt,_ Iiog-:'
e�y péld,i, 11yt Guz1nicsnak küldjek n1eg, másik, hogy ); ckc_cL
1i:�·inadik hogy Hirnfynck. IIolnap bémutato1n ülésün�hc'.1 .1s.
I<le'e hoo·y ezek a o·arázda faragatlanságok ,·alaha nrmulJn-J O O D"I . d"l f 11ak cl; dc ne feledjük hogy 1nin<l ezeknek a o )rcnte, o .,· e
az oka. Ötet régolta b,írdolgatoni lc,·clein1bcn, melyek erí111t
111egírtam ucki, hogy, ha meg ne1n szíínik, ezen hoz�á, írt le
Yeleimet kinyon,tattato1n. Dc azokna.k elhcszélléserc n1ost

• 

nincs időn1. 
J clents<l kérlek ,dázatosa,n, hí,· tiszteleten1et éí N ag:·-

s,ígának a méÍt. Grófnénak, és n leglelkesebb, legjobb lc:íny
µak, s tarts n1eg kegyességedben.

Pesten, május 1-sójén 1831. 

--------

örök híved
Kazinczy Fe1·1:11cz.
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('('('XXXV. 

'J 'isztf>lt h111·<í to111. 
Iloz.Y zróf E1níl n fen)"'Ser1 J,1· �llott 'I 't · � � , , " pro ,a or1 cen�11ra J��nl ,nag,ira és Re,í<l f<'.nyt vont, annak szí�·esen örvendek. :\1,nes :tz :ilcl ,ísnnk nz n ncn1e, n1elyet én Kcktek ne óhajt�ak .Bar az a szerencse. a .n1cly 1'égcdet került, ily pélclátlan ne\'Clés '.1.t,ín gyer1nekeidnek jusson. 

... <)rYe.ndve hallo1n a lyányo1ntól, hogy Bzent-1\1ihálvtkeru!1. az isten _ i:lclöklő angyala. Attól én is 1nent ,,1g�·ok itt. Dr lJ.1hclyhen o,un. 29-<l . olta júl. 19-dikáig 180 en1ber holt 1neg, �n,i :t. hely kis<ledségéhez képest sok. - ,Túl. elsőjt'>n a pntak1 professorol, az egész ifjúságot, hé ne1n YárYán a jt'tliu!-10-<l. rendelt cxa1nent, ön1nagoktól, s a patronátns híre nélkLil, széll yel ere;;ztették; s e?. volt n,z első signál nálunk nz elr,�n1űlésre. ezt ugyan bölcsen tették; n,ert hn Pataknak i,- be k.cll vala �árat�i
'. ,al�ogy kevé,o órák 1núlvn azután ljhely za'.·atott.be: a� tfJusag éhen holt volna 1neg. _ Ugyan

�zt 
1

t_cYck. a �) 1�.r1s
1

tak , nyo�ez nap 1�1úlva. ]\1fngn n viccispán, ,tz 11Jhelv1 pHu 1stak cs nen1cly 111·ts ott l"l·o'lc · "l "I 1 1
• " • n,.... n �zo o � a. a

��nt(1k ki n1ngokat, � Dókus a filngori,\bn. - 1t11 ])estr61 Jun. 30-_cl. ilrkezten1 111eg, : örvendve hogy végre honn vagyok, k 1 se1n lépten, háznn1hól egész n1nig, s n1i történt körí:le1n, nlig tuclo1n. - Csnkha.n,ar nzután hítán1, hogy a, kishHlon, n1cly lt,íziuntcíl 600 lépésnyire, Zcmplényt és Ahnú't 1 'l t· " "I '11' J e va '.'.sz JH, o�o { a 1ttattak ki, s_ a bc1nirígylctt Újlrelyből AbnuJbn senki nen, bocsáttatott. Igy ,·n.l/1nk itt 1nindcn J1írek n�ll�_iil ;5zi1:tc júl. _0-kéig. Akkor jöve fel hozzfl.n1 az újhelyip1ar1stak n I tala,111 nao·von szeretett rectora T"in' ' J é t �J , , , ,. a„ y ll r, s ( • r pa rn nesoljn k az őrijknek, hogy fít szckeréYcl és e1n be rei veÍcrc;,zsz<-k :íltal a híclon. Elébe tericsztc'>n1 J1orr)· é " t J , , , ,.., n „z n cn1 trhrtcn1, n1crt az é.ír tGle1n nen1 fi_igg, s nz áltjö,·ést 111ás is 
azon ju�sal fogná kfvnnhntni. Tnn,:ísy úrnak vissza kelle 
incnni l fjhelybc, és G:í.lszécs fel,: kcrűlve n1ent T(éke<l re a 
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ferdőbe, hová sok:an a n1irígy előtt futottak, és a.hol, amint 
tegnap hallom, a mirígy magát már kiütötte. Tamásy úr ak
kor hoza ki neken1 Újhelyből leveleket, egyszersmind ké
rést major Barthosné assztól, hogy ami tojást és apró marhát 
neki egy abaúji barátja hozzá1n küldeni fog, tétessem által a 
hídon, s egy zemplényi lakossal l(üldjem be hozzá. E szerrel 
tettem magam correspondentiába ezzel az igen jó asszony
sággal, a patikáriussal és a posta.mesterrel. Én, felesége1u és 
gyermekeim látjuk a n1a.jd reánk is terjedhető bajt és ve
szélyt, de hasztalannak látjuk a félel1net, s legalább nem 
rettegünk. 

�A.. viceispán Velejtérc vette magát, oda vitte ki a ·vár-
megye cassá.ját is; életet vásárol tata az elzárt újhclyieknek. 
I mreg, ahol az emberek ralcásra halnak, s talá11 J esztreb is, 

, cl vannak zárva. - Vílyban is sokan elholta.k. - Ujhelyben 
egy se1n holt az urak és a n1agoka.t jobban bíró mesterembe
rek vagy kereskedők közzűl. I(épes fislcálisné igen, de forró 
nyavalyában; J(ecslte1néti ref. predik., de öregségben; Na.gy 
Lázár negyedfél nap igen beteg volt, de felgyógyúlt -
Cholera-e ez vagy az éhség következése inkább, nem merem 
elhatározni; én az orvosi tudományhoz nen1 értek. De emlé
kezen1, hogy magamnak jövendölte meg Dr. Metzner az 
őszszel, hogy most tavaszszal és nyárban rakásra fognak veszni 
n1ind azok, akik tavaly bideglelősök voltak . 

Újhelyben 4 nap előtt 24 óra alatt csak két ember 
l1olt cl. 

A dolo()'nak ezen zavaros elbeszéllése után azt kell in� 
0 kább beszéllnem, mely szép utat tevék Pestről. - Szemere 

Ungvárt, Bereget, Szatmárt, felesége pedig nógrádi és gö
n1öri rokonit �1kará látni. J(értek jöjjelc velek. Péczelt tehát 
jún. 12-d. hagyánk el, s útunka.t Nógrádnak vettük. Június 
20-d. jelen valék a Losonczon tartott nógrádi gyűlésen , 
Gyurcsányi ülta k:ormányszéken, nyúgalon1ban, n1éltósággal, 
ahogy én hosszú sorában esztendeimnek csak az egy 1l{a.lo-
1iyait látta1n. Felolvasák a barsi levelet a lengyelek eránt. 
I(ubínyi Ferencz perorá.lt, s vádolta. i\1etternichet. Prónay 
János Metternicl1et 111entette a vád alól. Al( kor I(ubínyi is
mét felálla, s e kevés szókat mondván, és semmit se többet: 

25 Dcssew ff y és Knz i ncz y. Ill. 
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,,1\Iil_ven en1ber légyen herczeg M ... arról nen1 szükség hosz
szasan szólano111 ; elég ha ezt 1uondom, hogy testi lelki ba
r�ttja J>olignacnak" - s leült. Egy vala az akarat; csak va
lami Szíjgyártó nevű assessor ellenlcezett. Gyurcsányi úgy 
visclé n1agát amint előlülőnek mindég lcellene : senki sem 
tudhatta mely részre hajlik. Akkor kimondá, n1i a többség 
vélekedése. - Az az igazi előlülő ! 

Losonczról ki1nenék Videfalvára ICubínyi Ágostonhoz. 
Láttatá vele1u zoologiai, numismaticai, 1nineralogiai s könyv
gyűjteményét, és egy Szélim nevű török leveleit. Midőn tavaly 
Gyürkyt sok nógrádiak lekísérék Lugosba, onnan ehuentek 
J\,f ehádiába is és Orsovába. Egy aga n1agyarúl szól a velek, 
a tolmácscsal olaszúl és francziáúl. A renegát Szőlősi ne
vet Yisele itt, s erdélyi születés vala. A basa neki neveli 13 
esztendős le{tnyát. Leveleznek egymással, Kubínyi és ő. Azt 
írja Szélim, hogy olvassa a Hitelt és a Taglalatot. - Sze
n1ere, és oztán l{ubínyi l<értek, írjak Szélirnnek. Írtan1, s l{u
bínyi nál hagyt:11u a levelet. Felidéztem neki a Voltaire sorát: 

a tous les coeurs bien nés que la patrie est cbere l 
l\Ieg nem romlott szívnek 6 n1i szent a haza ! 

Az olta hogy itthon vagyok, megírtan1 nógrádi és gö
n1öri útamat is, s az erdélyiekkel valahára ez idén kiado111. 

Tegnap Yevén1 azt a rettenetes hírt, hogy Pesten július 
18-d. b. Palocsay Ferdinándnak a fia - (félek hogy a kis
Eötvös is) - nzt a zajt csinálá. - Tisztelt kedves baráton1,
nem szeretem ezt a 1nindent felforgatni akaró dúlás lelkét.
Ezek a. 111i lángkeblű embereink meg nem gondoljálc, hogy
midőn jobbat akarnak, a régi jót is elvesztik, az újat 111eg
nem kapják. ,A..z isten 1nentsen meg minket az ily sa.nscülotti
patriotáktól. Bonus patria.e cívis forma1n reip. non 111utat, ezt
111ondta. V rty József. - Ajánlj kegyességébe ő Nagyságának
a n1él t. Grófnénak, s Con1tesse Virginienek, s fogadd el vál
tozhatatlan tiszteleten1nek, s újabbi kegyességeidért tartozó
hiíJá111nak 1ncleg díját.

Szép hal 0111, júl. 26-d. 1831. 

- - - - -· ·--
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CCCXXXVI. 

Szent-:r.:Iibály, aug. 8-d. 1831. 

Tisztelt édes ba1·átorn ! 

A choleráról és az ellen tett rendelésekről egy igen 
hasznos könyvet lehetne írni, mely üdvösséges befolyással le
hetne a jövendőre, de a jelenben sol< embernek visszatetsz
hetnék; legtanácsosabb tehát hallgatni, . kivált annak, ki a. 
prés szabadsága mellett írt, n1ert azolta még azt se111 bo
csátják tőle a prés alá, amit az ifjabbik királyné bájaira. 
ajánló óda gyanánt írt a kassai Nefeley"ts számára, 1neg lévén 
az iránt keresve ICovaesóczytól. A legrendesebb az, hogy 
nekünk már harn1adik teljes hatalmú királyi biztosunk van 
a nélkül, hogy 1nég most tudjuk, hova lett a leg·utólsó. Az is 
furcsa, hogy itten a daclai járásban, hol én a fiók deputátió
nak előlülője vagyok, három szolgabíráink és három esküdt
jeink közzül, kik mindnyájan tagjai a vármegye batároz(tsa 
szerént e fiók küldöttségnek, még egyetlenegyet se láttunk, 
ak{ir tanácskozás, akár végrehajtás végett, miolta a cholera. 
kiütött. Még jobban félnel{ a cholerá.tól mint a restaurátió
tól. I{állóban a központi kiküldöttség kör(ílsánczolta ina.gát, 
nem hajtván se111mit is a cholera ügyességére, mely n1ég a

sánezokat is a levcg6n lceresztűl által szokta ugrani. 
Ö Felségét és a külsőkre ügyelő testet, mely ne111 1nin

tl1:o- bővölködik szívvel és lélekkel, azért küldötte a bécsi 
� 

. 

bölcseség Bádcnbe, inert 1nikor l\1ária Terézia alatt pestis 
uralkodók a fővárosban, Bádcn épen mara.da. - A pesti eset, 
vala.1nint a füredi, terebesi, kassai esetek, tuclYa lesznel< 
előtted. A sok elzárások több és nagyobb rosszakat hoztak 
azol<nál, n1elyel<et el a.karának kerülni. A cholcra csak épen 
úo·y ra,ga.dós nyavalya, mint p. o. a forró betegség, 111elyet

v 

U " b b  ' 
az akár1ni oknál fogva elgyengűlt elka.p, e az erose re ra 
nem ragad. Ha a cholerát köldökcsön1örnek nevezték volna, 

25* 
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sokkal kevesebb ember hal el vala benne. Ha a népet alckor, 
1nikor egésségcs volt, az egésséget illető dolgokban felvilá
gosítottftk, és egyátaljában szorosabb okos cngecleln1ességre 
szoktatták volna,, úgy n1ég most is sok ember élne, kikből 
talán többen 1nég élve ten1ettettek el. Egy halála után vo-

, 

nagló asszony lázaclástokoza 0-Budán. Nálunk a falusi bírák 
határozzák n1eg azt a betegséget, n1elyet még a legnagyobb 
orvosolc se1n ös1nertek ki eddigelé, és így, n1ivel a keresztelők 
tudatlan emberek, és nincs elegendő orvos, a nem cholerá
ban, hanem 1n,is caniculáris betcgségelcben meghalók is mind 
cholerában halnak meg, an1it megtudván odafent a remegő 
és sem clolgoknt, sc1u en1bereket, se1n a n1agyarokat nem ös-
111erő dicasterialista és bu1·eauc1·ata bá.zlik, a mostani .íllapo
tot, n1ely n1inden tekintetben a legrosszabb következéseket 
fogja n1aga után húzni, még állandóbbá fogják tenni. Haszon
talan írok én a központi dcputátiónak Kállóba., úgy mint 

1nin<lé()' és n1indenütt elhangzik szavan1 a pusztában, és, 
0 

n1intha ICassandra volnék, megvettetik. 0 grands Dieux ! a 
quels n1ortels livrcz vous l' uniyers ! ? Pedig még mindenen 

seO"íteni lehetne; de sietni kellene, mert az orosz praktikák 
0 

nao·)'On viláo·osak és viláO"osabbak a francziáknál. A londoni 
0 0 l 0 

és párizsi késedeln1ezések, a bécsi határozatlanságok mind a 
belső mind a külső dolgokra nézve, olyakat fognak szülni, 
melyekről a nem gondollcodó emberek nem is álmodoztak, és 
ne1u fog születni azon jó következés, melyet a jót a.karók re-
1nénylenek, inert ne1n kell ugyan semmit halasztani, és lcez
tlcni kell n1inél elébb, de nem kell olyan veszedelmes ' grá
sokat tenni , melyek bizonyosan ki fogják a lábokat fi-

, . 
czan11 tan 1. 

Gróf Széchenyi Világába n1ég bele nem tekintettem. 
:i\Ii k,ír, hogy ennek a jó akaratú és oly nagy czélú ember
nek oly kevés csmeretci vannak hazája minden részeiről, és 
hogy oly kevés józan ítélettel bír minden genicje mellett. 
Felséges mintl az amit akar, <le nem érti a módját és a lép

csőket, n1elyeken azt végbe vinni lehessen. El volt hibázva 
első 11c,·elésc, és amit azolta gondolkozott, az nem pótolhatta 
ki azon esn1erctcl<nek hiányát, melyek: nélkül hazájána.k na
gyobb részeire nézve szűkölködik. Ha javítani akarom az 

...... 
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emberek állapotját, azt jól és rninclen oldalról kell ösn1ér
uem, és nem kell 40esztcnclő:; koro1nban, gőgösen n1agam,nal
azt elhihetnén1, hogy n1;vcl Angliát, ..l\..r,\,biát és Francziaor
szágot ösmcrcm, a ,  magyarok és :i\f agyarország esmérctc nél
kül hazám sorsán tudok javítani. Gróf Széchenyit senki sem 
tiszteli és szereti jobban mint én, mert érzern, n1inő créí fek
szik benne minden tekintetben, és 1ninő szerencsés tünen1énv 

.. 

hazánk láthatárftn : <le épen azért, mert nem csak tiszte le111 
és szercten1, ha.nern ösmcrcn1 is őtet, vala1nint hazárnat, kí
vánnám hogy genieje ne ragadja el annyira a döly fösségig, 
mert bizonyosan többet fog ,irtani, mint használni honunk
nak. Engc1n úgy rnint téged be fog n1aholnap az anyaföld 
borítani. Isten világosítsa fel a föl<lfclcttieket ! - Addig is 
míg azok közzé sz{unláltathatom, maradok 

hív barátod 
Pipsz. 

Igaz-e hogy megholt az okos és virtusos Papp István 
.fiskális ? - Szemere Péter úgy viseli mag,it, hogy ha tőlem 
függne, ma lenne viceispán Zen1plényben, vagy akárhol 
másutt is. 

Dc:<M.:wlly é:. Knúnczy Ifi, 
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