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Széphalom, jul. 13-d. 1815. 

Tisztelt kedves ba1·cítorn ! 

' 
Mely jól esett hogy Ujhelyből tegnapelőtt hozz,í1n ki 

ne1n jöttél! En és feleségen1 s Loyan kisassz. (így liívjúk 
leányom nevelőjét) hétfő olta l")atakon valánk az ex,í1ncnben, 
és onnan csak tegnap setét estve jöttünk haza; s így üresen 
találtad volna a házat. lCöszönöm, kedves bariítom, az aka
ratot is. Lesz oly idő, a melyben te hozzán1 ki fogsz onnan 
jöhetni, s akkor szerencsésebb lehetel<. 

Mindenek előtt annal< kell okát ad 110111, n1iért hallgattan1 
oly rég olta, s miért ne1n folytattam tu<lósításain1at bécsi ne-

, 
vezetes úta.n1 felől. En júniusnak első napján érte111 haza, 
nyolcz héti távolléten1 után. ICépzeled, ily hosszú út alatt 
mennyi dolgom gyűlt öszvc, s 1nely halaszthatatlan teljesítést 
lcívánt. De ha csak ez volt volna, u1aradt volna idő1n neked 
írni, a rnit sok ízbe1i el is kezdette1n. Egyéb oko1n volt, és ezt, 
ha néked értened talán nem szükséges i::;, nékeni eln101Hla11om 
meggyőzhetetlen kívánság. 

1'rattner az augustusi vásárra Ossziánomat akará ki-
adni. Ez nálam rég olta kész, úgy hogy azonnal sajtó alii 111e
hctett volna.De literáriai újságokból tndon1,hogy az az Osszián, 
a1nelyet oldenburgi professor Ahl,var<lt egyenesen n. .ghael

lltssc,dfy é, l<n,inczy. II. 1 
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nyelvből fordíta - azo11 o-hael nyelvből, melyben énekeit 
0 • 1 Ossziic'in írta - n1indcn eddig isn1crt Osszi11nokat annyira e -

szégyenít, hogy nagy n1ocsok és vétek nélkül én a magamét 
ennek mco-tekintése nélkül ki ncn1 adhaton1. Már scpten1ber
bcn tehát �-tan1 tlcln1eczynelc, hogy nekem a könyvet hozassa 
mco-. Ö az erá.nt teve rendeléseket; dc a könyv csak május első 
na�aiban jöve meg Pestre, - akkor, mi��őn én azt B_�csben
Schaun1burgnál már rncgvetten1. - Bekottetém a konyvet 
mécr Bécsben; s az úton végig tekintettem, s láttan1, hogy 
io-e� jól esett, hogy fordításo1nat Rhode és Denis után ki nem 
a:ltam. }laza érvén neki ííllék újabb dolgozásánal(, s az első 
kötetet lckül<lé1n post.ín Trattncrhcz, a har1nadikat most 
yécrzcn1 ; n1ár csak kevés lapok vannak hátra. Ez annyira el
fo;ta n1indcn iclő1nct, hogy lcgszorgosb leveleimre sem felel
te� sokaknak. Kcked is csak akkor akarék írni, midőn ezen 
szorongató gondj11in1tól mcgsznbadítom maga1nat. 

i1inckclöttc holinirc egyébre tcrjeszkednén1, azt beszé
lcn1 cl, n, n1it te részvétellel fogsz érteni : I,oyanban 1ncg nem 
csaltan1 n1agan1at, mert kí\·1\11s:ígain1 nc1n szertelenek. Go1�
clol kozAsai s erkölcsei 111eg1·0111olvn 1ii11cse1iek; szeret ol vasn1; 

I I • , . I caq uctja nincs, felette keveset beszel; magatartasa, Ja rasa, 
ülése, szóLísa csupa 1nodcstia; sorsával ncn1 békételcn; fran
cziáúl és né1nctül ékes pronuntiátiÓYa.l szól; asszonyi 1nunká
kút ért; Jeczkéit ketl vctlensép: nélkiil és szorgaln1atosan s nagy 
haszonna,l tartja; 11c1n csapod{, r, dc nc1n durcz(ts. 1'1áj us 5-di k 
napja óta vagyunk egyiitt, és még soha okot a neheztclésr; ncn1 atlott. Kngyon kétlcn1, hogy l�.údayné és Gcn. b. Vaync, 
kiknél visszajövíjbcn vele vid1ínk,n1cp; fognának-e vele elégedni; 
dc én vele mcrrcléo-szc1n, s örülni fognék, ha az én gycrmeken1 

t, � 
• k.lenne idtívclépcn ilycn.V,ilaszthatt.an1 volna én talán azt 1s, a 1 

a gróf Frics ház{tni11 8 csztc11(l6t töl te, lcgalAbb szólottan1 
vele Bécsben; dc az Isten 111cntsc meg az én házamat az 
ilyentől és az én gyern1ckein1ct. lGgy Friesnclc n)ásra van 
szükséo-e, 111ásra nckc1n. Én tudta.n1 előre, hogy 1nindcn óhajt
ható ttJajdont nem fogok fellelni a magarnéban, akárki lészen 
az; s f gy örvendek, hogy abban aki hozzám akad a, egy jó
személyt és sok jóval bírót kaptam, ha nen1 Jcapta1n is csil
logó t11la,jclonút. 1Ia késéíhh szükRégcn1 lesz reá., inkább még 

l,E"\'ELEZ.Él'.iÖ l{. "
,) 

, egyet hozatok. - En ezt flcrnalsból hoztan1. IIa o<la találsz 
n1enni, kedves baráton1, n1on<ljad a dircctrísznck Madan1c dc 
Ilollc-nak, hogy én éi:; az én fclcsi:gcn1 a mi ki:-; Loyanunkkal 
tökéletesen meg vagyunk clégcdYc, noha szeretnénk, hogy 
francziáúl bcszélcni sze1·etne is, s hogy ennek a.jó asszony
ságnak a v{tlasztásá.t ncn1 tu,ljuk eléggé köszönni; ne felejtsd 
cl mellé tenni, hogy Loyant úgy tekintjük, 111int tulajdon 
gycr1nckünket, s látjuk, hogy ő bennünket nagyon szeret; 
1nondjac1, hogy közöttünk sc_n1111i collisio nc1n Yolt, és hogy 

' 111i ővele n1indcnck előtt dicsekszünk. }�n ezt Ilollc asszony-
nak n1agan1 is 1ncg fogo1n írni, dc eddig nc1u írhatta.111 az 
elíjttcd 1n1í.r tnclva való ok 1niatt. S 1nost a hcszélé:-;ckrc. 

l�n neked Bécsben csak egy lc,·clcdct vcttcn1; a két 
n1ásik tal:ín fcl1ncnctclcir1 utún ért oda.. l\fár akkor irtani, hop;_y 
Sán<lor császárt híttan1, nem még akkor a többit. Grúf J�szt. ') 
J ózscf parancsolt velem, hógy cbéclcljck niíla. a Prútcrbcn, a 
jöY6 Yas:írnap n1ajd oly helyre állít, ahol az clún:ísig f'ogon1 
lá.thatni mindenikét. Dc cs6 esett, s sc1n ők ncn1 1ncntck ki, 
scn1 cn. 

iI,íjus 4-díkén úld. csütörtök YOlt. 8 óra rlött a f'ői;:péÍn 
luizán,il YOlta1n. l\1ég feküdt. li'é[ c',ra 1núlYa 1ncp;yck oda, h,ít 
J·;; az útczin ()·)·aloo-. l\Ja,o·)'ílr,izon1, hogy· ni.ír Yolta1n l i,íz,ín:íl. 

0 .:, 0 . . .  

'l'udo1n én n1i kell az úrnak Décsbcn, s kiált egy fiakkernck. 
A Rclvcclcr alsó épiilctébc Yitt, hogy az �\1nbraszból ocla jött 
stiitu.íkat ]áttas$a Yclcrn. 1'cn1 ,·olt o<laliaza n. gond,·isc!G. J�s 
így cl\·,í.l.ínk, dc n1úsnap cbé<lrc paranc:sola,s 1ncgígértc,hogy 
Scl1önfcldhcz írott aj:ínl:ist ad nckcn1, hogy ez n111taf'SOn 111eg 
mindent. );�n annyira cl Yalék foglalv:-i, hogy oda ncn1 1nehct
tcn1, n1ert 111ájus 7-c1ikén clhap:yta1n Bécset; oztún az 1\1nb
rúszi st(ttu:í.k rczci t bí ro111, ;; azoknak nincs 1nivé:,zi, ér
dcn1ck. 

Gróf Esztcrhiizy Józi:;cftől az erdélyi canccllarinslioz 
• 

1 !' 
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n1cntcm. Ezt, még schlafrockban találtan1; megkövettem, hogy 
korún jövök; a !Cal vin ten1plo1uiíba akarok 1nenni, hogy 
lúthassan1 a prussziai kircilyt, ki hihető, ott ma meg fog je
lenni. A 77 esztendős Teleki velen1 rleyne felől beszélt. 
Végre a vil(Lg 1uegszabadítói hozódtak clö, s ekl(or a cancel
lar. fclőlök nekc1n igen szép képet ada, nevezetesen a ,vür
te1nbergi király felől azt 1nondá , hogy ez a congresszhez 
beadott nótákat önruaga dict.ilta.-A Cleynmann te,nplomába 
n1enni akarván, kér<lé1n az cgyházfit, ha itt lesz- e a király. 
- Ganz gc1Yisz; cr ist cin sehr rcligiöser I-!err. A seh1· szót
nagyon n1cgvonta, és én n1cg találárn billenteni reá a fejemet
ezen cxclamátiócskával : Ey! - l lören Sic, einer n1einer
lTreundc hat n1ir in Ungarn crzalilt, Sic hatten ih1n un1 1 fl.
cincn gcsperrtcn Sitz gegeben: ich gebe lhnen 5 fi., aber urn
cincn, ,vohcr ich <len ICönig gut ins Auge fasscn kann; ich
bin 1\la1er. - U ran1, 1nonda ez, und ,vcnn Sie mir 25 fi. gc
bcn, so kann ich Iluicn kcincn Sitz aufspcrren; das kann ich
nur ,,·cnn der Eigenthüiner ctb,resencl ist; heute ,viru allcs
voll scin. Abcr gchcn Sic frLihc hincin, und post iren Sie Sich
na.be an clic IZ:anzel. Bcn1cntc1n. J�gyszcr jő l<.ét csillagos
n1cllyü c1nbcr, sctétzöl<l (vagy tal[tn kék) kaputban veres haj
tókú ,·a\, sok Achselschnurra.l, sze1ne elébe tartja a 3 szcgű

kalapot, 1ncl y fehér tolla1 volt n1cgpré1ncz ve, s imádkozik,
A lcü\.

A 
• 

' 

� J----(: e
* 

�\.z egyik a d bctü székébe ült, a másik az f betüébe, s 
ad bctüben ülő mellett üresen n1arada a e és e bctü széke. 

T,EVELEZ.ÉSÖ 1,. 

A d bctüs úrra gyanúm volt, hogy az lesz a király; dc 
a figúra nem gyaníttatott velem királyt, hane1n pataki di:ik
ból gcncrálisságra avanszírozott c1nbcrt. J\. ni.>vés n1int a 
palatinnsé, dc a n1i palatinusunk lelkes fejet 1nutat.. Ez az úr 
szépen énekelt is, an1it én nen1 tettein. - Clcynmann fcl:'tll n,

kathcdrába sub lra A (- mert lra n. az úr,·acsoriíja és a 
keresztelés aszta.la) s mondja a prcdikr.ícziót. J�n ezt az cn1-
bert mindég nagy gyönyörrel hallc1n1 eddig. J\Iost tenni ezt 
lehetetlen volt. Félre ránti\, magát centrumáról, karjait az ég 
felé nyújtá, s úgy kukucskált a n1cnnybe repülő idvczítő felé, 
a kit mivel én nem láttan1, holott ő nagyon 1:\,tott,(n,erta,zért 
kandikált úµ:y felfelé) - az effekt egészen n1is volt, n1int ,b

n1it ő hallgatóiban tá1nasztani akart. Voltaire is épen azt 
tette volna, ha oda állították volna, hogy az akkornapi in
ncpen mondjon egy prcclikácziót. 1fár ott akarúin hagyni ,i

papot, midőn liíton1, hogy i1nhol az egyházfi hozza a esörgéís,, 
erszényt. 13evártan1. ,,vVann kon1n1t dcnn <ler ICönio-?" - U. 

/ ,, b 

Da sitzt er ja! - E1i . ,�r o?  - O. Rcehts bci dcr JCanzel, 
,, 

un ter der sch,varzen Tafcl. - En. Nicht doch; tlas kann cler 
' 

ICönig nicht scin. O. 0 ich kenne ihn, ,vic n1ich sclbst. -
Ekkor szcn1bc fogám ismét az én királyon1at s lcstein, hogy a 
Nagy Fridrikncl{ van-e csak egy yonása is ebben az arczban. 
ICijöttcm a templo1nból. 

A ház előtt meglátá1n a két fekete lovú uclv. szekeret, 
mely a királyt hozta, vissza,ncntcm a gr,i,<licshoz. '\\'ie langc

blcibt der ICönig hicr? - Über einc Stundc, dcnn hcut,c i,-t 
ICinder-Confirmation, un<l dcr ICönig hat allc religiösc Aktc 
ungcmein gern. Eh 1noncJitn1, n1cnji.ink az udvari kápoln:íb:i, 
ott függ a Fügcr sz. J�inosa s a lVlaurcr sz. ICatalinja, ott :1

thcáteri orchestcr, s így fi.ilen1 s szcn1cn1 többet lel itt, n1int 
a Clcynmann sovány predikácziój[lban . .,_\ ravasz aclllig ku
kucskált a felhők felé a kathedra dcszkázatján s a te1nplo1n

boltozatán keresztiíl, hogy egészen cl1ncllőzvén a n1ai textust, 
hogy rtz iclvezÍ,lÖ az egekbe enieltetelt - inkább csak ebben 
határozta rneg a tanítását: Unscr Erbthcil i„t diclt,vigkeit.
A l\Iaurcr és Füger két oltára, s az oratóriuin, n1ely közt 
döröo-vc hangzott a \V cin1uüller bassusa, cnge1u oly an<lal-

o � ' 

gásban tarta, hogy későn mentem vissza Clcynmannhoz. 1'.'.n 
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,Vilhelrn kir:ílyt n, grádicson lejőve akar,Ím l:ítni, s írnc 50 lépésnyire volta1n a, szckérlicz, n1időn hítá1n, hogy fellép belé. 'l'ársa, bal kézre n1 :ír ott ült. Finita la Corncclia, 111ond.í1n, s
a I,uther te1nplo1n:1ba 1nentcn1 a d,í.n királyt nézni. J�z netn lehet schr religiöser IIerr, inert ő tcn1plo1n alatt i11k,íbb csak a ,ni urunkat kísérte a, Prúterbe, ,negtekinteni a, cseh Land1vehrt. Itt eg·y finta,! lutheránus ditik den1011-:str:ílta, hogy a I(risztus bizonyosan fclincnt; a superintcndcns és Glatz s a ,ricarius egy glii:;erncr Schrankba ziírva hal-1.\k a di,ik papohisát, s úg·y hiszem n1osolyogtak. Innen a, l3urgba 1ncnte1n. I,,iton1 hogy a Sch,vcizerhof'on egy hat lovas hintó ,ill, s hogy oda csoportoz a bécsi sz,ijtátó csi.irhe nép. l�zck közt neken1 is szabad azt tennc1n. Irnhol jön i't pru:ssziai felség, felLil, s rettenetes hideg al:ízatossá�g-al 1nindennck köszöno-et,dc fao')'OSan l\Iao-arn is J. ('o·o·é ._,._, 0 W • b t:>� Yálta1n. Soha sc1n sor1·adtan1 1nlg inkább öszve Yala1nely:íbr.izat l.ít.ísJra. 1\..zonban ii igen derék e,nber lehet. Balkézre igen púderes hajja,l egy veres rnhás úr ült fel, eliíl pc-1lig egy csillagos n1ellyü c1nbcr. - Azat,in tudún1 n1cg,hogy a, \'Cres ruha. a dán királyon YOlt. Láttan1 őket többízben is; dc ,,�ilhel1n nekc1n az 1naradt, a ki első pillantúsravolt. 

Innen a1nidő11 a ICohln1arkt felé akarék n1cnni, rcán1bukkana. concipista. l3ajz:íth úrnak felesége és lciinya. Ezön,nag:ítól, és nc,n az én kérdéscn1rc, 1nagya.rázgatá, n1clyszoh,íban lakik a. n1indcn oroszok csiíszárja, s ezt Ycté n1cllé:Littad-c 1nár a kis Xapolcont,Uran1? - Ncn1, felelék. -J\Icnjh,ít an1otla. ahol az a sok nép úll; n1indjárt kinyitja ablakait,n1crt 11-kor ,·áltoz i k a strázsa. Oda n1cn ten1 . .1 \.. kis o·ycrrnck co·y·1 ::, ::, e tcs a.s„zonynyal iilt egy ablakban.Ez bczürta a külső ablakot, a belsőt n1cgn)·itotta., s így a szép gyern1ckct igen jól lchctel,í.t1101n. II,ílófőkötő volt fején, jobb szcn1c l(örűl co·y hosszúsziig fi.irt (blondc I,ockc) nyúlt elő; ruhája fejér g)�Olcs volt,nc1n öntött, hanc1n gon1bkötéí által készített ar:iny o· oinbocskákkal, s incllyén a sz. IstY,tn pántlikúja és ke7.esztjc, sl'arrott csillaga. - .i\[,í.sszor, rnonda egy né1nct 1ncllcttc1n, akis fiú franczia gencrúlisi luí ron1szcglct(í kalapot tcszen fel,ha. f'clhozz:ík :i Y.Írt:ít; n1iért van ma f'ököti5hcn? - (li'oga.i

• 
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fájtak,) - A gycrmclcet valóban még az is örörnn1cl nézheti, 
ha szíve s szeme van, a ki atyját gyűlöli. 

JYl á.snap a főispánná! cbé<leltc1n. Ö cxc., Bajz.íth és én, 
mi  hárrnan val[tnk egyedül. l3a,jzáth nem csak hitére nézve 
orosz,hancn1 egész gonclolkozás{tra.1Ia rajta állana, n1i n<l ki v{tg
nák a francziákr1t a legkisebb gyer1nekig, n1crt abból is villíg
háborít6 lesz, ha 1negnő; öszvchorclanának 1ninden franczia. 
könyvet, s 1ncgégctnék, s 1ncgtiltanúk, hogy senki se tanul
jon s be::;zéljen francziáúl. A föispán azt ú,llítja, hogy :i 1110-
narchia, s ebbtn a 1ni hazánk is tele van k{ín1ívcsekkcl; ezek 
a francziák tüz6re fát hordanak. Én azt 1nondá1n, hogy én is 
emberel< közt élek, és hogy én i::; tuc1hatná1n ha. vannak kő-
111ívcsck, s én assecur�tlo1n ő exet liogy se1nn1i kőmívesi ösz
vefiiO'O'ésről 11c1n tudok. Ö cxcja a.zt 1nondta, hogy tuclja ő 

Ob 
, • 1 , ) cxcja, hogy ez nincs külömben, s így én a szot JOva 1agytam. 

Júl. 20-án lesz Újhelyben, azt mondja. - Eln1énc a cs.íszár
hoz, s ez volt szava : Én is vcttc1n felséged parancs,\.t, hog! 
n1i főispánol< 1ncnji.ink v,ír1ncgyéi11kbc s si.irgessi:1k a subs1-
diumot, ha l,etcgck ne1n vagyunk, s más hivatalunk cl nem 
von. Én scni beteg ne1n vagyok, scin hivatalo1n cl nen1 v�n; 
<le felséged jóvá fogja hagyni hogy n1ost 11cn1 �cg,yck. },lct 
nincs, maga felséged a.da 30 czerct az 6n 1negycmnek azon 
100 ezerre, n1clyct kölcsön k6rtünk. I-Ia arritás lesz, a.kl�or 
· l J tt Dc l'el"éo·cs uram kénytelen vagyok vallast JC enc < 1neg o . , 1, v o , 

, ;--t · 1 OO'Y :1 111a,ryarok cl vannak szo1nor1tva a Transsava.na cn 1 1 1 ,  1 0 • , 0 . 
. • • . el vétele miatt, és ezt felségednek: eski.ivésc szerint 1s t1sztJC 

visszaadni, s nem is lehet intercsséjc elvenni, mert az ad-
. · t 't· ,. t·o·bbc kerül 1nint e<lclio-. Ozt,in felséged a 1111111s ra tOJa o . . , 

• • 11„lc méO' azon kcO'yckct sem adJa. a miket a ne-maga nagyJal ., 0 , o . . , t 1 1 Osztoo·at· én novc1nb 11-kén adtan1 be 1nstant1a-n1c e cne < o' , 

inat a vicispáno1n consiliúriussága crúnt, s fn1e nc1n az; én 
Vay J\.braháinnak kolcsot kérten1, s 1:c1n kaptam. A

1 

fels: �zol�
g,í.latja ellen van hogy ennelc atyJa n1cgszon1or1tta�1k; A"
I11yricun1 eránt ő fcls. refcrúltatni parancsolt, s me�,1�erte

'.

1 , . d' 'óba vétct·1 . Szemerei\,; Vay crúnt incguJ1ttatn1100'Y UJ ISCUSSI , , " 

o , . , t·: t Eszterh·ízy c11o·c1n ezekkel eresztc cl hao-ya az 111:otan 1,t . - ' o .'. 
, 

0 l ya' mon -1an-'11n mco· IIorvii th 'Tan1cÍsnak, hogy o cs 1neo- 1ag , .. , u , o 
b. 0 l · , 1 · t.\bl" assessora lesz ha isn16t lecnd vaca.n-1zon yosan <tr,t Y1 " ••' ' ' 
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tia; n1ost nem lchctc az, n1ert loco 2-0 positus est.-. Zsolczá.n
n1áj. 27-d. a l\f. l(urirban olvasta1n, hog;y Vay Abris kul
csos hív, Szerencsen pedig Bodótól hallán1 hogy Szemere 
consili,írius, és hogy IIorváth Ta1ná.s királyi tábla asscssora. 

Bécsben minden iircs időm a 1nesterségé volt. Voltam 
Zanncrnél, a ki a József réz lovát önté; prof. l\1aurernél, a ki 
77 csztcn<lűs, és n1égis egy igen szép tablcaut festc : Jézus a 
kisde<leket cíldva; .i\gricolán(tl, Starknál, Nie<lcrmannál. Prof. 
Fi;;chcrt, l(itzlingct, ICraftot, Christcnt ncn1 lclten1, e.le ezen 
utolsónál (Ilelvétiából ide jött fa.ragó) szólék fiával s láttam 
n1unkáit. ]Tügcrt csak láttam, dc vele nc,n szólék. Ellenben 
az :\.kade1nic <lcr bildend. I(ünstében gokszor voltam, s itt a 
Bibliothckában végig· forgattan1 a l\1useun1 Napolcon XVI 
köteteit és Ra.phaclnck né1ncly munkáját. 

1\. leányon1ban, ki 1nost nyolczadfél esztendős, nagy 
örömcn1 volt. A Belvec.lcrben 111egállék a Rúbcns felc
�ége előtt. Loyan elfordúlt, 111ert Rubensné, közel meztelen 
festve állott clőttcn1. Eugenicn1 mellém Yonúlt : Papa, ezt a 
képet n1i Donátnál látánk ! úgyn1onc.l. - l\1ely öröm, hogy 
az én goncljain1 által a gyermek szeme formálva van, s n1ár 
rc,í is1ncrt a képre, holott az itt Rubcnsnét lábakkal, Donát
núl l{t�ak nélkül n1utatta. - Reá is1ncrt a Correggio ívfa
ragó .L\.1norára is, s két fejére Van Dycknak, és egy szép 

' 

1\. 1norra, n1clyck nálam olajba festve függenek. Csak abban 
' 

vétett, hogy ezt vetette n1cllé: dc a mi A1norunk nagy, ez itt 
kicsiny; holott a kettő egy na.

0
0-ys}Íf>·ú. A tévedést az okozta, 

• v 

hog:y A1nor (J\. Gvido oskoLí.jából) itt nagy képek közt állott, 
n.íla1n kis képek 1ncllctt. - Az augustiniánusok tcn1plo1ná
ban 1nondá1n a. fclcségc1nnck, hogy ott fogjuk l(ttni az 1\.l
bcrtné 1nausolját, n1clyct a. gyermek rézből isn1ér; lássuk, rccÍ. 
i:;1ncr-c. 1\Icgálhínk ott; a gyermek csudálkozék, s felkiált : 
.Jlru,1n, ez Ch1·istínri. Dc hadd fccsegjen1 el, 1nint járék vele 
az udv. thcátcrbcn, május 6-<likán. 

' 

Bn, Loyan és Eugcnic oda mentünk. A császár lózsija. 
alatt a pa.rtcrrcl cn nivcau áll két lózsi. l\1i ehez jutánk, úgy 
hogy az én jobb karom a. part�rrc n1ásotlik sorában, az alsó Józsi 
rckcszéhcz ért. A gycrn1ck közten1 és I_,oyan közt ült. Így 
ncn1 jól látott az előttünk ülők fejei miatt, s jobbomhoz ké� 
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re<lzett. Üres levén a második Józsi, felállítám székemre, 
mert így senkinek sc1n volt alkalmatlan. Az első lózsiba. két 
úr jöve be; az egyiknek, frakkján, mind a két 111ellyrészén csil
lag Yala felvarrva, a 1násik űbcrrockban volt, s így nem tud
hatom, volt- e csillaga. Ez a két úr 111cgilletődéssel nézte 
grouppunkat, hogy a gyermek baljával {dtalfogta az atyja 
nyakát, jobbjával pedig homlokán a hajjal játszott, és hogy a 
játékot falta szemeivel és füleivel, s velem mindég beszélt. 
1;'-- két úr azt kérdé egy,nástól, mely nyelven szól a gyermek. 
En ezt értett�n1, Eugenie elfclejté ma.gát, s a két úr párnájára 
tette kezét. En lopva megfogtam ujjait, s lelopta.m a párná
zatról. Az egyik úr meghajtá nekem mag{1t. Ez egy bizonyos 
ismeretségbe hoza. bennünket. Ismét kérdék, mely nyelven 
szólhat a gyermek. Elle ne parle a.ucunc autre langue que l' 
hongrois, mondán1, s az egyik monda. a másikának : la pctite 
hongroisc ! la pctite hongroisc! s a másik n1osolyogva néze a 
kis n1ag3,arra. Fogadni mernék, hogy a theáter után elbcszé
lék vacsorájoknál mit láttak. 

Egy estve, 1náj. 5-<likén, haza megyek.Feleségem kérdé, 
is1nercm-c gróf A remspergct? ( A név nem ez volt, dc ilyen
forn1án hangzott. N cin jut jól eszem be. A név A betűn kcz<lő
dött,és -spcrgen végzőclött).N cn1 én. - I -Iát mi dolgod vele? 

, 

Nekem semmi; nevét sen1 hallottam soha. - Ime cselédje itt 
kerese; n1ár a polizeynál is n yon1ozott, s holnap 8 órakor v{1r; 
azt izeni, hogy papirosaidat vidd hozzá. - Én ezeket nem 
értettem; de eszen1be jutott Angiolini, a ki l\lunkácson fogva 
ült velem, s épen ily tcchná.val foga.ttatott cl, ho,c;y leírnia 
1iélkül fogattassék el. ICépzeled, baráto1n, n1int aludtan1 eg ész 
éjjel, noha tisztának vétlennek érzén1 magam. S más nap í1gy 
csókoltan1 meg fcleségen1et és gyermeken1ct, hogy az az 
utolsó csók, 1nelyet nekik adhatok ez életben, <le nekik nc1n 
szólottam. Rettegve 1nentcm be a városba. A Hecrngassenben, 
a Lichtenstein háznál úgy valék, n1intha a chaffotot láttam 
volna n1agam előtt. ICérdem a kapust, itt lakik-e? - Itt. -
Ji.ustriacus, vagy nen1? - Ba.varus.- Ekkor éledni kezdtem, 
s ma.garna.t mindenre elszánván, bejelentetén1 mn.ga1nat. Cse
lédje n1egmondá., kérclése1nre, hogy nen1 Excellenz.-Sic ha
bcn bcfohlen, Jicrr Graf, dass ich erschcine.-A. Sie nehmcn 
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Copiccn . - Én. vVas für Copicen? A. ·\�l as Ihncn vorgclegt 

,vcrdcn ,yird. - Én, ncrn értve a grc',fot: Copieen nieht, aber
Antographicen ja; ,vcnn sie 1neine Sa1un1lung bereichern kön
ncn. i,\.. ezt isn1ét ő ne1n értette; végre kisült, hogy ő a con
O'L'CSszrc aka,r beadni holmi írást, a királya nevében; ne1n kap 
irót; a polizeyra l<ülde, s ott neki engem projectáltak, mert
én szép-író vagyok. - A polizey n1egtéve<lc a neki beadott 

l1írbcn n1011d,ím, s ,L szép-ír,íst bizonyosan nem azon érte
lc1nbcn vette a 1nelyben a.z neki hírül adatott ; mert az stylis
ticai és nen1 kalligraphiai értelemben kiildctett be neki; a
copiziílás nekem nen1 kcnycre1n, mert én holnap itt hagyon1

ezt a várost, s kedves honomba. térek, �Iagyarországra. - A
szegény gróf n1cgkövctett 1negbántó antragjáért, s felpanasz-
1.í, hogy a polizey őtet n1iként játszod tatja már néhány nap
olta. - Baráton1, B a.tsftnyit épen így ejték kelepezébe. Ili
hctő, a polizcy tudta hogy az� congrcsszi nóta a 1ni udva
runknak nem lehet kcd,·cs. -- En olyan nagy örön1n1cl bal
lagcsálta1n liaza f'clé, a milyennel oda mcntern. 

A pol izcy i:--1nérctérc n1ég egyet. Szállc'1 .so1n a Salcsi us  
szent Fercncz szí.ízeinek klastromjokban volt; mert ezcknel< 
két udvarok van; az egyik a szüzcké, a 1násik a plébánusé,
kcrtészé, n1aj orosé. Itt két kiadni való szállás van.Egy parti e
öt szobaból all; én itt valék. Ernigráns generális gróf Bussy
is itt ya]a a m,í..sik szállásban. April 26-<lik{in reggel, midőn
ültözénk, nyílik az ajtó, s bejő Bussyné, szül. b. Lusinszky
assz. - U rain1, a férjc 1n ebédre hív mára, 1ninthogy tegnap
érkeztetek, és így 1nég nem tehettetek rcn<lelést főzetésről.
A gróf délután a v,írosba megyen, s beszéli mely intercssz:í.ns
ismeretséget kötött. - 1\z istenért, uram, fclelénelc neki,
il étoit cnfcrmé stb. - C'cst un ho1u1ne bien instruit, 1nondá 
Bus y. - Oh igen, fclclc neki ez a valaki, igen szépen ír 
1nagyarúl, s 1nost nagy perc van a puristákka.1.-Néh,íny nap
1núlva Bussy ésBussyné meglátogatják a feleségemet, s a ge
nerál el1non<lá neki,hogy n1it hal la rólan1. i{ais, Niadamc,Votrc 

n1ari étoit cnfern1é. Oui níons. le co1nte, felcle ez, ct il cn est 

ficr ..... csak gondold cl - car tout le mondc sait qu'il 

étoit innoccnt. -- Csakncn1 1ncgpukkantam ncvcttemben.
Bussy ismét ebédre hítt. Nlon Général, mondám, te már tu-

• 

• 

11 

dósítva vagy szerencsétlenségem felől; eno-cdd h d<l kérd-hcssclek : él- e lfiorella? Nen1 is1nersz- e 
oco· �, f R 

l. ' 
C 

-,'/ 0tO \,QSSyta <1 t cn a ondé scrco-énél 1800 · . - .. 0 

t ? l"lb , o . tu111t 01 O;,z kozcn1bcrt Jel-
cin. 1, eszélc1n neki hocr R , 

lt· 11, ' oY ez a O sy altalan1 kérette

E
< iore at , hogy nck i szerezzen engedelinct a haza-n1cnctcl re zen nao·vo ·! . . 1 B , oJ n n1cg iaraguc t ussy cs ha ott lett l R l é , ' vo na os-s y,  < sz lett volna kardra hívni hoo·y oly l1onb , 

1 ' o a vao·yott a-
_ 101 nc�: Bourbon uralkodik; mert neki a hazáJ·a c néllcül ' 
is  hazaJa - A f.. . . . , nen1. i ancz1a urban1tas nem eng·c<ltc neki hol)' vele1n szercncsétlcnséo·en1 fclo"l S' ·1· oY 

o zo J011. Győrhöz közelítvén, nagy vágyás szálla mco· Tétre n1cnncn1, hogy I-Iorvát Andrást, a plcbánust, láci1assan1 inert ezt na.gylclkű írónak n1utatia Zircze I1111cn p: , ' 
z · . . � . , . 

J • 
"p ara s ,ncz�c . ogtc1n1 ,·olna. venni úta,nat, itt az apátot Dréta An-

�:dt_ lat� 11, ott. pedig_ P.ípay Sán1uclt; <le rcttcgten1 'l'a.kficsot, 
,:t ki cz11nborakat cs111,íl cllcncn1 Azonb·1.11 J·o· 11alc l' tt 1 1 

. 
· , , • a a1n e a -tat

l

1�1 cszc1nct, s Cllak szívc1nct követni, s ináj. 8-dikún Téten va cl< s T·1k1 · :1 J ·1 C ' • .ic:.;sn<1. 1a tan 1. sakhan,al' cl vezctc a pleb,ínus-hoz, s ez vacsor:íra kísért 'l'ak(tc:.;sl 1oz. Szintoly szerctetrc-1néltó cn1her mint a mely  lcll·cs író p: 
. D é . � · ,tpay cs r ta. nc1n Yah,�nak �áp,í.n és Zil'czen, s így jónak híttan1 visszatérniG?'.orbe. 'léten �:am �zon, luíz előtt víve cl, ahol ICisfaludy

s:ulctett, inert o itt szuletck, és ncrn IC,ín1011, un1int cddio·
lnttcn1 volt. Atyja 111ég n1ost is itt él. Dc ncke,n ez a sövény�
nyel bekerített, cs.í.tés fcclelCí ház tisztclctcsb ,nint Gödo"JJ" _ 
1' 1 • 

o. 

,1 nicscsal perlénk, dc úgy a1nint perlcni illik. 
, Pcs�L"ől miíjus 14:-kén pünkösd első napján indúltan1 ki . 

1\far ko�s1ba kellett Yolna. ülnötn, 1nidőn VitkoYics hírt ada, 
lt_og·y Papay Sán1uc l itt van. Lá.tta111 őtct is; ki késért Vitko
vicscsal a hatvani-kapu lincájúig. J\.kko!'nap Laffcrtnél hál
t:m, s 1ncgszcrctten1 feleségét.. 1\Iríj. 15-<likét Rádayn,íl töl
t:11 1, s ,17.-20. 1náj. 'f�l' tclen 1núla.ték a Vida és IIeI 1ncczy 
ta.l'sasag.abnn. 20-24-ig Györgyén b. Prónay Si1nonn,-íl, 25.
Jaszberenybcn, 27-30-dikig Zsolcz:in. Itt a generál és én 
sokat pcr lénk a ncolo2:is1nus do]o-ában dc abba J1a.o·yt"nl ,..., o , e: 'o u, ,n,crt a gcnerá.l n1indcn tudon1cí nya s sok tapasztalásai n1cllctt

nc1n az a ki okai1nnak helyt :1dhasson. - Ez vala histól'itíja. 
utaz,í.so1nnak. I1ár kedvedet töltltctten1 volna vele. De íráson1 
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n1utatja mely sietve írá1n, mert nincs idő1n. JVIost következnek 
kéréscin1 : n1éltóztassál azokat teljesíteni. 

El::;ő kérésc1n, édes barátom, az, hogy az itt menő képet 
add últal az öreg Dónátnak Pesten J{errngasse bei cle1t drei 
flfohren, azon szobákban, hol te egykor a kedves l(oppival 
laktál. Imhol hozzá a levél is. Ennek a tiszteletet érdc1nlő 
en1bernck a felesége leánya herczcg Lichtenstein l{árolynak, 
ki a ducllun1ban hala meg 1795. Bánj ezzel úgy, ahogy ::;zü
letése i::;, érdeme is kívánja. Ez nekcn1 igen kedves barátném, 
rnint az ura kedves barátom. Bár vagy ezzel, vagy l{reutzin
gerrcl Bécsben, olajra festctné<l 1nagadat, kéz nélkül ugyan, 
dc n1égis életnagyságban. l{ivált l{reutzingcr gyönyörű és 
jól eltalált képet fog dolgozni, s olyat, mely hozzád n1éltó 
lesz. A te erszényed clbí1ja, hogy őtet fizesd. 'falán 12 arany 
lesz az ára. Szi\llását a képző1nesterségck akademiájában a 
kapustól n1egtudod, J ohanncs és Szent- Anna útczáján a ka
rinthiaiból behajolva. l{érlck, barátom, tcc.ltl ezt az áldozatot, 
nem nekem, hanen1 gyer1nckcidnck, kik atyjoknak képét bírni 

• 

fogj,ik. En azt olajban fogom copíroztatni n1agamnak. 
1ilásodík kérésc1n az, hogy özvegy Gerstnernénck, auf 

der ,,ricdcn N ° 449 :idasd meg ezt a levelet és pecsétet, s 
méltóztassál kifizetni, s a pecsétet elhozni. Talán 20 forint lesz 
az ára. Nagy szükségem van reá. Ide zárom a húsz forintot. 

Harmadik és legfőbb kérése� az, hogy ezen levclcn1ct 
n1cgvivő cn1bcrcm által írtl meg, Ujhelynek veszed-e útadat 
Pest felé, Yagy l(�ssána,k, 6s mely nap lészesz Újhelyben, 
mely nap 1{assán. En ehhez alkaln1aztaton1 magan1at Osszii
non11nal. Tudnillik ezt neke1n Trattncrhez kell kül<lcnc1n 

'

postán, ha alkaln1. nem lészen. Ez franko talán 25 frtot is 
tenne; azt pedig jó n1ost mcgkín1élni. I -Ia Újhelynek veszed 
útadat, a patikáriusnál lesz a cson1ócska; ha l{assának n1éo-y 0 '

küldj be Tornyos-N én1ethibcn özvegy ]{on1t1ron1i Lajosné 
asszonyhoz, s azon nap a melyben nekc1n arra vagy erre 
menetclcdct tudtomra acloc.1, Osszián Lizonyosan ott fog 
várni. Cselekedd ezt, édes barátom, és add által Trattncr11ck, 
kiYcl azért is jó lesz szólanorl, hogy az általan1 oly sok::;zor 
sürgetett excmplrirjaid cránt bizonyost tudliass. 

llordjon a jó szerencse 1uenett és jövctt, s adjon neked 
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sok örömet, sok hasznot, mint nekem adott útamban. _
A mélt. grófné kezeit csókolom, jelentsd feleséO'cmncl- is. 

1 ' 
0 � 

tiszte etet. 1-Ia házain valaha el fog fogadni, örön1c lesz a
napnak. 

örök tisztelőd 
l(azi1iczy Fe1·ericz. 

I-Ialljad mintjövék öszve Tichyvel. -Egy nap bosszan· 
kod va jöttem a I-Iaupt-l\1auth rhadamantusi ábrázatjai közzűl, 
s an1int a landstrasscni kapu felé közelíték, reá ismertem 
prof. Tichy úrra; de úgy hogy kétségem volt, ha az ő-c? -
l\1int szólítsam 1neg? Egy 111agyar paraszt belénk ötlött. ]Iol 
}akik : kend, kedves földi, s mit csinál itt ezek közt a ronda 
nén1etck közt? A magyar felel, s 1'ichy elnevette magát, hogy 
a magyar mint örül, ha n1agyart lá.t. U mV crgcbung, haben 
Sic nicht ín l{aschau gelebt? - Ja. - Sind Sic nicht der 
gc,vcscne Prof. Tichy? - Ja. - Und ich bin l{.- Ach }Ir. 
von I{. Sic \Yaren ein blühcnder Jüngling und sin<l cin altcr 
l\1ann. - Das sin<l sic nicht, II. v. 'f., kau1n sicht man Ih
ncn cine Verfin<lcrung: an. Ekkor bc::;zélé hoo-y fclcséo-c yan 

� > 0 0 >

gyern1cke nincs, hogy a Landstrassc utczán lakik, hogy 500 
frt pcnsiót von egy herczegi ltúztól, 1nclybcn két úrfit philo
sophiára tanított; 1nost 1n,ís hcrcz<'gct tanít.11indcn holnap
ban két leczkét ád neki, n1clynek mindcnikéért 40 ftot kap. 
és így két leczke 80 frt. - S mit ér az oly philosophiai lccz
kézés? kérdé1n. Tudakozá, él-e ipam? mikor holt meg? ki 
l{assán a director? Tansics hol van? Én házas \'agyok- e? 
vannak-e gycrn1ekei1n? s elvá.lánk. Azt n1ondá, hogy a más 
világban, jobb világban akadunk egymásra. El akariin1 ma
gamat nevetni, de n1egtartóztatá1n a nevetést. Sic glauben 
also nicht, dass wir uns ,vicdcrsehen ,verden? - Nicht 
unmöglich, 1nonclám, de én azt nen1 tudhato1n; hogy a lélek cl 
nem vész, mint se1n111i nen1, a n1i volt és van, azt tudorn. Ich 
bin clavon ge";iss vcrsichert, mondi, s sol._ szerencsét kíván
tam neki hitéhez magan1ban. 

Július 11-clikén Szent-!11ikló::;sy Aloyzt láttan1 Pata.kon. 
Felkeresett, s kért hogy Vay J ózscfct kérjem, hogy vegye 
maga n1cllé patvariára. Ezt mcgtcttc1n, s mcgnyertc1n, de 
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csak télben ,·eheti oda. Derék i�u, szcrctten1 c<l1lig i::;. Auxit 
pra.cscntia fan1aro, n1int IIcl1ncczynél. 

CXI. 

Széph:1lon1, júl. 15-d. 1815.

Erl es l>r11·áto1n ! 

Újra n1cgol vas,-\111 lcYclcdct s csak n1ost ér,té1n . mc� a.
scí11trt ül'dógiit illető sort; eddig nc1n tud tau� n1cgcrtc1: 1.� ki;c
czélzasz. An1int egy na.p az Akadciuic <lcr b1ldcndcn 1'�.unstc
ből kijönnék, n1cgláLok általellenbcn az aka,<len1iával egy
pomp:ís palot,í.t, és előtte egy czifra kapust. Epen mellette 
1ncntcn1 cl C/rY faragóval, s kérclém a kapust : ,V cr ,,·ohnt 
hier? __ Fi.irst rl'allcyran<l, fclclc. l\lcgszcppcntcn1, mert csaJ..: 
ezt tudakozni i::; gyanús lehetett volna Yalan1cly sekrestyés 
cinbcr fidénck, s n1indcn szó nélkiil torább 1ncnék. Ebből áll 
az egész clol0p:. 

.t\júnlo1n a Trattncrhcz és Dónátného·z szóló lcvclcin1ct, 
s n1ég egyszer kérlek, fcstcttcsd n1agn,dat,  s ha lch�t 
1(rcutzino·crrcl Bécsben. Trattncrt ha 111cgl.í.togatod, vcltn 

b 

, cxcn1plarjaid ir,í.nt is vchct1:z vilcígosít:-\st. lY1inthogy ez acson1? 
nyomtatás alá való, vcszcdclincs az odavivést ak,írkirc bízni. 
'ru<lon1 hoo-y az odan1cnctel alkaln1a.tla.n; dc nyclrünknck s 

n 

' . litcra.túránknak tészcsz vele szolgúlatot. - Gcrstncrnc igen 
szépen 1nctsz pecséteket, s talán n1agatlnak is lesz szükséged 
reá. 1\drcsszc1n után könnyen rc,í talcílsz házára„ Ila a 20 
forint cléo- nc111 lesz kérlek l)Ótol<l ki; dc 1ncgkér<l elébb hogy 

.-, ' 

a pénzt neki a.dod, n1i kell érte, inert n1cglchct, hogy a n1unka 
kc,·c::;cbb árú lé::;zcn. Csak clhozd a pecséteket. Tutlasd 
sz,\llásoclat Yelc, s otla viszi. 

Bats:inyiné azt bcszélé ndv. (1gcns Vitéznek, hogy férjé
nek nagy rcn1rnyc ya,n a. ha.zajö\'etclrc. Botlását, vétkét, ha 
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nem tudom mennyi hűség és szolgúlat által tette is jóvá, neki
bátor�ágot nem igen ígér. Ennek képét n1ost rnctszcttc 
Füger után John; dc alig lehet l'Céi is1ncrni; annyira van 
idealizálva. 

' 
, Elj szerencsésen, kc<lYcs barátom l Utad legyen hasznos 

és gyönyörrel rakott. 

CXII. 

Szent l\Iihály, le. 28. dc Juillct, 1815. 

l\1onsicur ! 

J e suis bicn fachée, <le dcvoir Vous annonccr, quc Vos 
paquets pour Pest, quc vous avéz cnvoiés a 1110n 1nari, �ont 
arrivés trop tard. I>ips est parti le 18, ct vos orclrcs ne 
1nc parvinrent qu'avant liier par notrc juif d'Olysó, Ott íls 
étaicnt depuis qnelques jours. Si vous les aviéz cn,·oíés di
rcctcn1cnt ici, oü nous passcrons tout l'été ct l'auto1unc, 
mon mari les cnt reyus, ct cut pn finir tout sclon vos 
clcsirs. 

lVIaintenantjc Vous pric, J\Jonsieur, dc 1nc n1a.n<lcr, cc quc 
Vous voulcz quc je fasse avec vos paqucts; jc 1ne ícrais un 
11laisir extrcn1e dc Vous scrvir, ma.is jc ne le puis cn ccttc 
occassion, ne sachant aucunc pcrsonnc s11rc pour Pc::;t ou 
Vicnnc. Je crois que Vous trouvcricz plus fi1cile1ncnt unc 
occasion, il sorait donc n1icux, dc les faire chcrchcr par un 
hon1111c dc confiancc, <'hac1uc rctard pouvant Vous ctrc <lés
ao-réablc ou nuisible. Ji;n tout cas, j'attcns Vos ordrcs, et 
Vous pric, J\1onsícur, d'ctrc convaincu quc jc suis bicn n1or-

• tifiéc dc ne pouvoir \T ons prouver cn cctte occas1on une 
pctitc partic dc l'c$tin1c pa.rf;1itc, avcc la,qncllc j'ai l'lionncur 
d'ctrc 

Votrc trés hun1blc scrva.ntc 
Rlconorc Dcsöffy, néc C. Sztáray. 
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J e Vous pric dc faire mes eomplin1ents a Mme Votre 
épousc. l\íon mari ne rcviendra, que vers le 20 d'augustc, ou 
plus tard. 

CXIII. 

D„ága kedves barátom! 

IIogy esett, hogy nem, nem tudom, de a te pakéton1od 
Széphalornról Olysóra, s onnan tegnap ide útaza, ,hogy cn
O'en1et a ki teO'nap érkczék vissza, itten el varjon. Irt neked 
t> ' 0 

fcleségcn1 1nár két hét előtt, <le nen1 jöve 1nég eddig a felelet. 
Ncrn tudván hogy 1nitévő legyek, és nc1n akadván al

kalinatosságom a 1nelyre bízhassam meghagyási<lat, nem ma
rad egyéb hátra pakéton1odnak visszakülclésénél ; hogy az�n
ban annyiba-1ncnn yibc vígasztaljalak, régi kívánságod szerint 
portrétemct kül<lön1 n1cg néked. Azt 1nondják,hogy lágy,finon1 
az ecset, és hogy a szc1uei1n el vannak találva, de se az aja
ka111, se a.z illa1n, hogy szélesen festette arczo1nat, hogy ne1u 
elegendő hosszúkás, végtére, hogy kaln1árképűvé ·csinála, 
felette szépíteni akar\'án. l(acrgling, ha nen1 hibázon1 (n1ert 
ha ne,n olasz név vala1ncl y festőé, nehezen tarto1n meg) vala 
képem írója, legnehezebben esett, hogy négy ízben és 
mindenkor másod fél óráig szinte csak reá kell e n1erőn tekinte
ne111; nen1 tudo1n, hogy hibázhattaelkedvetlensége111ct ajakom 
körííl, és hogy rakhata oda mosolyg�íst komolyság helyébe, 
dc a képírók szabad emberek, és a1nikor tetszik nékik, ne
vettetnek is bennünket. 

Az útazásomról másszor. Rán1 torlódtalc a sok foglala
tosságok; ha szeretnék panaszolni sokat mondhatnék Désy 
iiihá.lyról, és egy.íltaljában hazánk bíráiról. A nevetségig 
mccry iO"azsácrtalans(1o·ok, és ha ez több becsületet tenne szí-o O ' 0 0 

veknck 1nintse1n tészen, lehetetlen volna nem kaczagni eszek 
járásán. A mi consiliáriusunk Szcn1erc úr nen1 tészcn ugyan 
rossz ítéletet az én ügye1nben, de ő scn11niféle velőst se 
t<'.:szcn. Egész Európában scan<laluro hogy nálunk három ki
fogás van törvényesen megengedve, - <le a mi <lriiga kedves 
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v. ispánunk ellcne1n és az én káromra négyet is már mcg
cngede. lVIíg csupán c;:;ak eszen1, dc pénzein nem vala, alkal-
1nasint tcr1nészctcsnek ta1álta1n ezt e procc<lúr,í.t ; <le m,\r
1nost, hogy az is kezd lenni, n1cg nen1 foghaton1, hogy 1nért
halasztja az igazságnak kiszolgáltatú::;[tt az olyan e,nber eránt,
a .  ki ncn1 szokott kérni igazságtalanságot, és a kinek n1ódja
lesz benne, hogy ezután ne szenvedje. Ccttc pauvrc patric
est pleinc <l'a.1ncs <le bouc. Ila a nen1jö en1berek 1negronthat
nák tiszta lelkc1net, 111i1r régen hozz,íjok hasonlóvá kellett
volna válnoin, és akkor mcg1nutatta111 volna csze1nn1el (a
1nely az isten ajánl1éka) hogy 1nilyen helyhcztetésben {dlaná
nak hozzán1.

Ugyan 111iért van oly kevés ncn1eslelkíí cn1bcr a hazá
ban mint 'fe p. o. és Péchy I,nrc? ITogy í1atal1nazhatnak cl 
a kis indulatocskák annyi cgyébar,ínt jó fejű c1nherekc11? 

Örvenclck tiszta sz[ rc1nből, hogy a politia kör,nc közé 
ncn1 kcrűltll, ezek vagy széttépik, vagy cldugj,U� az c1nbcrL. 
fiogy esik az, hogy minden politia n1ellett annyi a tolvaj, 
annyi a gazen1ber, éR hogy az emberséges embernek i:; annyi
ra kell tartani anlazoktól, n1int nu1g:ítól a politi,ítcíl?

V ale dcliciae 1neac. 

Sz. 1\1ihályt 21-d. August. 1815. 

hív Jóskád. 

CXIV. 

Széphalo1u, aug. 23-u. 1815. 

Nagylelkű barú.to111 ! 

A sok cső és az összetódúlt 1nczei n1unka annyira el-
f'orrtaJ, hocry án1b1ír a rr1�lt. o-rófné levelét ezelőtt épen tíz 

O .: ", 0 � , , 

nap előtt vevén1 - (inert 1'okajl>ól 'J';ílyárn, kcrűl a lcvcl cs 

ott har1na<l vagy ncgyctl napot 1núlat) - ctltlig nyal,ího1nért 

ne1n küldhettc1n, dc holnap bizonyosan fogott ,·olna c11luercn1
1)"$�Cwfr) ,·..., {{:uin('t)' 11 2 

1 1 
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érette intlúlni, ha a te 1ncgclőzni n1indég f:ZCrctő jóságod az 
odakiiltlé$t sziik:-:égtelcnné nc1n tette Yolna. }'ogadd cl érte a 
lcgszÍYCscl>b h:ílát, és ndcl :iltal 1:gy részét H 111élt. grófnénak, 
kin1cntvén a tiszteletleni,ég gyan11j,ítól, n1cly rc.ín1 innen h,í
ran1olhat,1i1. l)irúlnék ti::;ztelctlen hallgatúson1 111iatt, ha nzért 
mag:11nnak sz:ín1ot ncn1 tudnék adni. En a ki ke,·és c1nucr 
ura. yagyok, ne1n tchctcn1 a 1nit Ti, édes bar:íto1n. 

:;\Jit n1oncljak a szeretetre legn1élt<ibb e111bcr képének 
l,öszöneté(íl? Ilallgatok; inkúbb se1111nit n1int keveset. Légyen 
:iz n1ég p:ycrn1ckei1nnek i::; örök kevélysége. i\[i(léjn l<'ion-G!tal 
11,e,, ·,ryéízte a Yia,tlalokban azokat a kikkel küz:lött, ezek 1nind

e,�. 

azt (',hajtott:ik, hogy b:írcsak őtct n1ngokni\l liít!tatn:ík Yalalra., 
lton·y o·,·er1nekcik azzal dicscke<lhesscnek, l10Q·)· azok a falak �.. b.1 '-

Lí t t:\ k az akkori Napolcont, s {tln1élkodó tisztcicttel :ílll1assa-
11ak n11:o· r·co-vvcre előtt, me!,·et, a szokás szcrént, ottlétének 

V o. J 

rn1lékczctérc ott hao·yott Yolna. r. 

II,l Ye]cd lehetnék, azt tudakoznií1n, ,ni lesz a vil:igból? 
rnit igérnck a jobb fejek ott ahol jártál? J úni11s 18-dika cl
dönté a sor:;ot az rllen a rei tcgctt cn1bcr ellen, ti adnií. l:;ten 
ho"'Y a ,·érontitsoknak, <le ncn1 csak a véront:1soknak, liane1nn� , 
1ni11dan11ak a n1i ennek hasonlója, vége lehetne. En ncn1 érteni 
a 111it az új:=:\gokból ol,·:u,ok, csak azt értc1n hogy Ör\·en<lek, 
hogy sc,n X\TIII. Lajos, scn1 ,nég inkább Xapoleon ncn1 va
,,.rok, s I•'('rcncz é:; Sándor és \Vilheln1 csak 2-1 csendes órái!.!:� w ,,

szeretnék lenni. n1l it tut1a annyira kapni N"apoleon a, koronún, 
holott l,itta,hogy a nép nagyjai a veres sipk,í,n kaptak, azt én 
nctn értcn1. \"oltn. értc1n azt, hogy az a vcre:; sipka elébb-
11túbh rere:-: színbe ke,·erte ,·olna be a hazát. IIút\i:1, ő a ko-
1·011:í.n azt"rt k.ipa, n1ert feleségét é:s gyern1ekét akarta. ,·issza.
kapni� �\ 1111.' i bizonyos, l,og:· ritk:í.n J,\tott az cniberisép:, 
,·a�,· tnL\n sohasc1n, szeren-:sésebb és szcrcncsétlrnchb e1n-, . 
hcrt niint íí, s 1ncglchct, hogy sen1 nc1n nagyobbat, scn1 
ki:'cbbct. Dc én ezt nc,n csak nc,n tullo1n , dc 11en1 i,1 

1 
o ·  r a n, to,n. r. 

O:=:-ziánon1nnk frle nyo1ntat,·a van, dc 1116g belőle cg:y 
"ort sc,n J.ítta,n nvon1tntYn. ],� l,étcn v:írom l )cstréjl cx1:n1-. 
pl.írj.1id:1t. 'rrattncrnnk írtan, hogy ki.il<1jc. Ila ki.ildi, yenni 
l'ogotl. 
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I(ijött egy Anti-J11onrlolrit is . .t\zt is n1ost váron1; nc111 
látta1n, ncrn isn1ere1n. �'élek hogy bohó:súg lesz. 

11aga,n clkezdék prof. 13cregszi\:;;zi ellen egy philolo
logiai értekezést, <1e Szc1nere cl\'itlc a 13. irú><út, és így ncrn
clolgozhato1n. Ezt nc1n 1nint újságot, hane1n 1nint igazításai
L1at váró kérő írúst fogod látni, nrinckcléítte sa3.t<Í aJú 111c<,.ycn.;:-, . 
Illő hogy azok, a kik azt se1n t11dj,ík, n1ir0l \'an "zó, érl:-:ék, 
nii hasonlít 1ncg bennüuket. 

rrc Dé:si l\Iih.' tly ellen panaszolkodol. 1:;n éítct jó crnbcr
nek hitte,n. Dc tudok 111:ír annyit, hogy a j<í c1nucr is sokféle, 
tu<111illik, igazún jó c1nber és for,nálís gazcn1bcr a jcí cn1bcr 
színe alatt. 1,;zcknek sz,í,nokba. a jcí e1nber11ek hitt l)<.'·::-it nc,n 
s7,,Ín1lúlo1n, dc ha tőle J.Ő co·,· !,ír, Ú<r)· azt títon1 hoo·y a J·Ónak 0J b ) ;-..,. 

szeretete őtet is nen1 J. óvú akarJ·a tenni. - Ncn1 réo·cn ltallú,n . � ' 

hogy te a kálvinistúkat üldözöd. J�z 11nnyi n1inllta cnge111 
vúdolnúnak hogy én a p:ípistúkat, holott neki.ink C/. é:; az 
1nindegy. Szi.ileté:; vétke, hn. Y(tck, hogy ez nc1n arnnz, s az 
ncn1 cn1ez. Dc 1nost a vall.is gyííltil::;ége i,nnét szokú:-ba akar-
ja n1agút ejteni, s isten tullj11 1nit akar. J�n ::,oha p,írtosa. nc,n 
leszek, ha egy1n:íst fojtogatj,ík is. - 1.\. n1i perei11k foly,ís:1. 
rettenetes. 180G. egy gaz<.;111ber asztalo;; engc,11 ,·cx,Ua a 
kegyetlenségig. :Xc1n Yala. n1:ís 1nódo1n ellene, lranen1 ki ne,n 
fizetni 80 forint ba.nkój,\.t, lrolott 400-nt két holnap alatt a

1nunka n1egteYése előtt lcfizettcn1 - hancn1ha :'L la Jtolly
Je,·onatta.,n :; n1eg:,·úgatta111 Yolna . .r\.z a;::ztalo::-czéh kikiilclc " ' 
két dcpntátust, s én eleikbe tcLtcn1 b:ínt,\.:sai,nat, azaz a eri-
1nin,\.lis és n1intcgy bos:<zant:í:;t'.d tett ,nunk:it. l\lcgis,ncrték
hogy ,:;zenYe(1hetctlcn, ::- hall\·:í.n, hogy ,nihelyt n1cg Je:sz ig:1,
zítva, niincljárt n.z utolsó fillérig kifizct('tn az illkudott s1 t1n
n1{1t: - ,,Uran1, ncn1 adnál ról:1 ír,\.st ?" - �zíve::;en, s adta1n 
ír,í:;t. I�11r vettcn1 Yolna is tGlök hasonlót! .,\z asztalosok 111cg
Yitték a czéhnek a hírt, s parancsoltiík az a::;ztalosnak, hogy 
jGjön s hib:íj:ít igazítsa. Ez azt ncn1 tette, hanc,n cllcnc,n 
au,-.zugúlis pert kczdc, n1ely közel jár g·yalríza.tjúra néz,·e ,t

fisc:ílis actióltoz. i\lag·ani allcg,íllan1; az el;::{; allcg,ítiú,nban a 
111critu1nbn, bocs:í.tkoztnrn , és s11h1nitt:íltn1n. - ,\ bír<'.i, a kit 
ezen alle()':ítión1ban a 111unka n1egtcki11té::;érc i11\'Ít:.ílta111, 110!1;1, ::-, � 

azért is con(lcscendúlhatot.t ,·olna a per, uicrl a. 1111111k:i Sz<'·p-
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halmon Abaujb�Ln Yala, a bíró és per Zemplénben, <leliberá.l 
mindj:írt akkor, hogy pro juran1ento purgatorio terminum 
praefigi. _ Rettenetes! n1on<lán1, hogy én az eski.ivést �1e1n 
rette<Yeo1; dc az esküvés azt hitethetné el azokkal a kik a 
r:ío-al�naz,ísnak hitelt adni akarnak, hogy én becsületen1et s 
80°bankó forintot egy han1is eskiivéssel ,Lkarok sal,·,í.lni; azért 
kérein, hogy 1naga tekintse 1neg az elömutatható hibát. l\'[in
drn allegátió1n subn1issio is YOlt, egyet ki\'évén - n1agam 
i_irn·ette1n sokszor a dolo·ozást, s bebizonyítottan1, hogy én 

0 0 

alperes, valamikor az actor dolgozott, 11yo1nban felelten1, a 
felperes húrom esztendeig is hevert, s 1nost, azalatt míg 
Bécsben járék, convincál To1nsics JstYáu 238 v. forintban. 
Lefizettem, s ne1n merem appellálni sedriára, rettegvén, hogy 
:t n1agistrátus ( corvus corYO oculun1) a ?-' omsic1- becsületét 
elébe teszi az én ártatlan.3ágo1nnak. - En bohó! a ki 56-ik 
esztendőn1ben tanulon1 n1eg, hogy nern igaz az, hogy az 
igaznak, tisztána� triumphálni kell! - Barátom, l1a citálnak, 
fizess mindjárt. Ugy kevesebbet vesztesz. 

Itlj szerencsésen kedves baráto1n. Várom bővebL le
veledet. Vigasztalj meg óhajtott hírekkel. A mélt. grófné 
kezeit csókolo1n, s alázatosan köszönöm keg·yességét, hogy 
dolgain1 s megtévedésen1 felől tudósítani n1éltóztatott. 

Gróf Eszterházy József azt kérdé tőlen1 Bécsben, kit 
' óhajtok substitutus vicispá.nnak. - En úgy hisze1n, hogy 

J::xc,id a 111:1g:1 szeretett Yárn1cgyéjét, 1nost 1nidőn szabad ke
zet ,1Ll a történet, oly e1nberrel ajándékozza 1neg, a kit 1nin
ucn szeret, s a kinek lelke keze tiszta, n1on<l,í,n1. 'fúl va
gyunk azon, fclelc, hogy az i1npostúrákat vindicáll1a,ssuk, ha 

' nyilv.ínságosak is. En hallgattan1. 
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CXV. 

Drcí,<;a kcclves ba1·átom ! 

Gyanítá fele::iégen1, hogy valamely akadálynak kellett 
okozni válaszod elina.radús(1t; soha sc1n inert volna neheztel
ni, ha fclelhcttél volna is, hogy nen1 feleltél; annál nagyobb 
hálával veszi nchezt('lésétöl va.ló tartáso1Jat, és annAl jobban 

' becsül is szeret is. En ki1nondhatatla11úl snjn{tlom, hogy ne-
ked nem szolgálhattan1, de nehéz akár másra, akár po ·t(iink-

, ra, kiv,1lt írásokat bí:1.ni. ]�n egykor hét hét a.latt kaptain 
lcveletAmerikából, S�tor Ujhelyből pedig a negyedik hón:ip
nak a végén; szerencse hogy ncn1 volt rnás a levélben, hancrn 
csak az, hogy n1enjck Bé'). be egy-két f'őhajtást cs1n,í.lni és 
örvendezni a leipzigi ütközetc11; de én itthon örűltcn,. 1-\zon
ban jobb mégis vagy késöbb, vagy épen nen1 ka.pni a. lcYcl _�ket, 
hogysem úgy járni n1int a sógoro1n Sztúray Albert. 0 azt 
felelte a m<Sg akkor ncn1 consiliárius Sze1nere v. ispúnnak, hogy 
a leo·nao·),obb szercncséJ'ének foo·n,t tartani, hit a tettes ncrncs 

0 0 0 

vgyének vala1nely hasznos t:irgyban szolg,ílhatan<lna, dc hogy 
a ceren1oniális biztossi'tgot 1nély t,isztelettcl köszöni. Szen,ere 
úr a levelet a. fői$pánna.k kiildöttc cl. Ö cxccllentiúja pedig 
azt Bécsben szcrteszélyel rnutogatú. 

.t\..nnak hogy én a reformátusok üldözője vagyok, nincs 
jobb tanubizonys�tga. annál, hogy 1 1,'

2 
esztendő alatt l 50 kö

höl életnél többet osztogattan1 ki tax1ísai1n közt, a kik 24-et 
kivévén mind reforrnátusok; hogy a sz. 1nihályi ckklézsiának 
és oskoláknak, a kiknek a nagyap,í1n idejében két telek vala 
szánva., négy egész telket n1ércttette1n ki; hogy végtére azt 
a fundust, a melyet a.z uraság híre nélkül oskolának elfoglalt 
a tanács, még a religionális nrticulus előtt,az oskolánál n1eg
hagytam. Sz. l\1ihály, míg az egész fa1nilián1 bírta, árent���a 
vala a lakosoknál 6000 ftért esztendőnként; ennek a fam1ha
ra nézve káros fÍrendánid< senki 1<en1 vette liasznát cgynehány 
<'.lőkclőbb lakosokn:'.tl, és né1ncly közel lakó vegye tisztjeinél. 
Az idők változtak, én nem vagyok olya.n tehetős 1nint a 
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nag_Ya[HÍ1n gróf Desse"·lfy Sá1nucl, S.íro,; vgyénck í'ííispitnja;
nt'.·g_\' gycrn1ekei1n vannak . .1\.z arend.ílis e�ztendők eltelte;!-.;
T ,.\ ,,z] ú nl:í r ton t, rcf or1n,í tust, f ogn c1 tn 111 sz,í ntszú n dék ka l t i�z t
! artó na k; ez a lakosokat ellcncn1 és cn°·en1et a lakosok ellen.:0 

Ín!J;Crlé, a 111a
0°·istratu:ílisokat traktúlta, az ol)·....-arehiát itt. 1neo--.... V � 

gyökereztette, az odiosnn1ot 1nind rú1n, a o·ratiosn1not 1)eclio· 
' b � 

1ni11<l 1nag,írn, ruh,ízta; végtére ,-\rcndáson1 aknrt lenni, é:-- ke-
zcn1ből n jószfigotkifi1esarni. Nen1 akarván a,jó olysói vizet, lC'
vcg6t, szép berkeket és Yölgyckct elhagyni, lHíró \T ..... }'c
rcnC'zet, édesnny,1111 testvérét, teyé1n hclybC'li plenipotentiú
rin:;01nnak.azt gondolv,Ín, hogy a VéÍrosi élet Yiszontao·súo-ai 11ak, • '-.• b b . 

e1nlékczete hccsültctni fogja Yclc unokájn szíYességét, és hogy
a nyert tisztessége::; hajlékban, véréhez Yaló szcrctC'te, 6::; ta!,ín
hál:Hlatoss,íga i;;, igazgattatni fogja, tapasztalntlansn.giit. Az

egész vitíg c;;;ucl,ílkozott rnjtnn1, n1inclen cn1bcr ÓC'::-:írlott, clc
(:11 jól ércz,·én, hogy ezen lépést ink:íhb őn1iatta, ho:_l.·y::_;('111' . 

n1ngan1 1nintt tettein, nyí1goc1t cln1é,·cl Yalék, é::; ncn1es lelki-
e:::111ércttel C',-nk nc,·cttc1n azon e1nbercknck fonú k i télctcikct ,
a kik 1nindenhen e::;np,ín csak önnön l1asznokat révén czélúl,
nzt 111,ís c1nhcrck javá,·al ritkán ::_;zokt,ík összccQ·ycsítcni.• • 

�\zonban h. \
r 

..... 1ninclcnről clfclcjtkczrén, ki,·éyén nrr<íl,
ltog_,· unok.íja ,·agyok, a legjobb szí,·yc] ugyan, clc cgyenc:::cn
akarato1n ellen. olyan Yis$z.Í.s és n1cgbo1nlott itlc,íkon folytatta
ga;;:das.ígoniat, hogy gyengesége é:-- fonák co1nbin:ít i(ÍÍ, ha.
azoknak jó 1ncíddal végét ncn1 szakasztott:un volna, a :--z,\n10-
:c:ahb lakosoknak n1indcn haszna nélkül, nz itlC' Yaló olyo-are;hi-

. ::, 

.ín:1k <:,., kiirííllcvíí irígysé�nck pedig iirö1nérc, Pc1dig cngC'111ct
gycr1nckei1n1ncl egy[itt egészlcn n1cgrontottnk Yolna. 1\'en1

Yolt C'gyéh hútra, ltancn1 ho,,.,. 1na<,·an1 rao·adJ·a1n llJCO' ., l·cii·-�. ;:"" .-i ' � fi; \.. 

1))' t ' 'l ' l ll . any , cs n :<zc ,·c,-ze, e c•11 1µ::izga ::-an1 hnjórnat .• \,nh,ír 111:ír
jobb c,:ztcnclőket i:; értcn1 Sz.-1\Iihi'tlyon n1int aktír a, ta,·alri,
ak.ír nz ez iclci, n1égi úµ:y álclották n1eg az cgc•k igvckezct�i-
1nP,t é� fúrnd,.;,ígon1nt, hogy nc111 esak 11:)g)' lcgnag�):obb része
ados:-ngo 1nna,k ez idén ki lc:--z fizctrc, ha11c1n hogy n. :::zcgé
nyebb, szc1n1o;;;nhb é::; annyi es;;:tcnLlőtől foo·va clnromatott
lakosok is egészlcn felveszik 1nno·okat és lt;o-,· co·,:ctlcnt'o·,·

.:-, ) ;::-,., �. � zsellér �cn1 lesz Sz. ::\fihályon, a ki nc,n fog $Zánthatni ·<:s
rcthctni. Dc pcr::;zc a helység olygarchái és a szon1széd Dada

�, '- l 

c·zt nc1n szrrcti, ct J,;11c ill:tc lachr) n1ac. ll��yan �011<loloc1-e,
lingy incg nc1n kii,·cznénck, ha ;1 tiirvét1yC'11 c-sak <';.()' tapoclt
nyit is túl 1nc11nék, vag·y !i'- 1 1ncntC' 1n \·olna !' :�i1ic-,; C'��Y ;.:zÚ i�' . 
<'ZCll egész cliíacl;\,;ba11, a rnclyet le:2:al:íb:> 10ok,·t•tl:•n p<'.·1(1.ík-
ka l 11cn1 tu lnék hchizonyítaui. U 0-)·a:1 1:0111 c,.:1u1•rnrk <'11""<'111

V � 

azok, n kik 11e1n tudj,í.k, J1ory a jó és netllCS cztljai 1n:1 :1k tctl
g:ítok crő1nct és tclict::;égcinct csnk ncYelik és kctlííz!ctik -
gyiízcllcl1ne:-3ket1ni fogok '.tkir1nit tegyenek. 1)é,.:i Y. i"l':',11 úr
111:'tr h,í.ron1 ízhe11 a lc6nngyobb főlinjt.ísok nirllctt i:-- r:í111

nézve Yil.ígos igaz:;:íghtl:L11:--.tµ;0t kö,·ctc cl; én 1ncµ:lioc:-::!nk 11e
ki, é:-:l ncn1 fogok bos::;zút :'dlani, dc 1ncgn111taton1, hogy .íllli:1!-

·1 \ • 1 
' l • L' .. [ l 

, ' C • 
] ] 

• ' 11e ,. � 1:z. 1n1:1a y1 ,o t csur 11ngy ur ,,za )t. e::- rar111eg-yclH'11,
ki ,·:ílt ín praescnti ju�ta an:1norn1n t1i:::positione; dc én ne1n
fogok élni ::;upcriorit:í�·onunal; azt c::;ak akkor ,;zokta1n 11n1-
lat11i C'gy kc,·é::::c:é, n111iknr 111:í.r tnéi:--1,t'.pcll nc1n lioldo�t'd!tat,,1,
solt:1:::cn1 !'(lrdítottn1n Ynlakinck k.ír,írn, é,; 11en1 ki, ,ínok C'g\'<'·h. . 
bo,.;,,zút, h,1nc111 c::-ak !rogy ,\ 1nnga111 1nér:-:éklé:-e últal 111:Ít-kl:p
<'"l'lckcdvé11, 1nint n.liog:y c,.:clckedhctnrk, a 11e1n érdc111lct t cl
lt·n::'égcin1nck Yclc1n ya!,í ii,.;:::zchnsonlít:í�a 1nellctt n1i1�d az ií.
111i11cl a n1nga1n lC'lkc clíítt ne nlae,;011yítt:1$s:un. Xt•1n i"ddiiziik
1;:c1nn1i vall:íst, ]C',,.kcre:--cbhct 1>edin· a tiéllet, a ki Cg\·,-zer-

0 � ' . 

s1nincl tax,ísai1n Yall,ísa, r:- a 1ncly a pliilosoplnt�i e1ul1er ll'-
kintctét jobban ki;\llja 111int ak,írn1elyik 111,Í,.: n l,('rC�7.lt·11yi
ya]Lísok kózzül, ,\n1búr n1ég ez j,: clrg n1es:-:zc c�:-:cn a ('Cili l'llll1-

tól. .1c\zt n10111lta 11cdio- i,;tenbcn bolllogúlt T,iírincz l,:í.,zl,í,;:, . 

hC10·5' 1nin<l ('<>·)·, ak:ír C"')" hLivcl),knrire, ak:ír C'!.!;)' :1ra,.:z11yiran t'"' .:-- • ' • 

léíj a, kiizépponthoz, l1n belé 11cn1 tnli\ltúl. .:\ µ:ycrn1ekci1n in-
forrn:ítora scn1 ]l:Í[iisla c1c io·en dC'rék cinh<'r. l T�,·an l,illiik' t"" ... .  

YOl11a-c y;da,ltn,, v:1g:_v én Y:t p;y ne,·e;IG1n J(opp_Y, 110µ:y e11g-c-
1nct a, rcforn,:ítu::-ok iildözéíjének ltírlcljcnck? .\zt n1c� kell
Y,tlla.110111, hogy l,öztctek in g:rncrL' töhb vall.'1:-<hcli tekintete
ket tapa.szt,,lok n1i nt kü;;:lii11k; clc az tcr1nc.'·,;zctc::;, non hahc-
1 is pcrfcctc aC<[Ualcin nobiscun1 lil>ertatc1n rcligioso-C'i,·ile1n,
ós í_u:y szük::;égc.:;, hogy az elnyon1:1ttat:í:--nnk l'élcl1nc politi
k:í.1Jól i,.; buzgós,1got ,-ziiljön núlatok t'·� bcnnt•tek .. \zt i,- n1cg
kell valla.noin, hogy ncn1 ig(•:1 dic-sérlictc1n, a1nidön cx:\nicn
kor azt ha.llo1n :i 7 cszt011<lö:< fiútc'1l �zcnt-)[ih:ílyon, hogy
az é lc:s,1pjának c::;:ik akkor kell cng:cdcline:--kctlni niikor az jót
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parancsol. Az 7 esztendős fiút nen1 szeretem legalább 20 
esztendős apja, és annak, hogy mi jó és rossz, bíriíjává tétetni. 
.1\.z cngedcl1ncsség nem ellenkezik a szabacls(1ggal; la libcrté 
individuellc d:1ns la société civilc est le pünYoir de faire ce 
que les loix ne defcntlent pas, soit quc cc„ loix soicnt bonncs, 
soit qu elles soicnt n1auvaiscs; m,ískép anarchia van. 

Napolcon buk,ís,ít, amint tudotl, n1ind clőrel(1ttam, ,nintl 
kív;'1ntam, kiv,1lt amint votun1ot adott a katon,tkna.k és a 
petitionis just körűlnyirb.ilta, és n foga fehérét kimutatta, hogy 
ha győzni talál, elkergeti újra n1ag,1tól az igaz szabadság 
kív,111óit, a kikre szorúlt Yala. De azt 110111 gondoltam, hogy 
egy ütközet véget vessen neki, és nem is óhajtotta1n; azt 
akartam volna, hogy ha n1ár háborúra kellett kerülni a do
lognak, 1ucggyőződjön, de nehezen. A francziáknak megbom
lott az eszek, hogy kezekben léYén, úgy ncn1 bántak YCle 
n,int záloggal, liogy t. i. magok által nem adt,í.k 1\..ngliiínak 
rnég az elséi ütközet előtt, dc úo·y. hoo·y sze1nélye bátorsáO"át 

- o. · 0 0 

a coalizátusok 1ninclnyájan garantírozzák, azzal együtt, hogy 
a francziák n1agoknak fejedelmet választhassanak, et per so
lum novuin inutuum pactun, cnn1 solo novo principe constitu
tiójok, szintúgy a coalizátusok kezessége alatt, n1eghatároz
tasson, azaz hogy a coalizátusok azt garantírozzák a mire az 
új kir,íly és a nemzet rá foo· iillani Én azt o-ondoltam lioo·y 

0 
. 

ü . ' O 

csupán csak pol i ti ká ból állottak oly hevesen Bonaparte mellé, 
hogy az alcátu1-oknak a francziákra néz,·c kedvező dcclará
tiójokat provociílják, és hogy így elkészülvén és az egész 
ncn1zctet organizálvún, az első ütközet előtt fogják azt cse
lekedni a mit mondtan1,· dc meo-csalatkoztan1 és mc()'vallon1 

0 
.; ' b >

hogy malus gcnius vitte a francziákat. Azonban úgy véle-
kec'lten1, hogy nem fog újra 1negnyirbáltatni Francziaorszá.g, 
és ha még ezután sem talál ott csenclesséo- lenni 1néais az � 0 ' O ' 

orleánsi herczeg le z utóljára a francziák királya .. l\1ert nem 
volna sem na.gyobb, sem Yeszedcln1escbb inconsec1uentia a 
szövetségesek részéről, 111int Napoleon fiát a trónusra tenni. 
lformosus ille pucr citius aut tardius manibus est sacratus. 
De sohasem felejti cl Francziaország is azon károkat és azon 
megalacsonyítást, a melyet egy részről Na.polconnak, más 
részről pedig az ausztriai h{1znak köszönhet. Így múlt el a 
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világ nagy és hosszantartó kon,étli,ija., valamint a crucial:1 
expe<litiók vagy a reformatio, dc sok jó n1aradt amazokb61, 
és ebből is maradni fog, és amint monclán1, nem fog eltcnict
tctni az emberi nctnzct szabaclsúaa, 1nío- A,ncrikát 1\.no·li,ít 0 0 ' O 

és Franczia-, rncg N érnct és l\'1 agyaror.:;zi\got a vil{1g mappitján 
fogjuk keresgélltetni. -

Trat�ner ide a.da egyneluiny cson1ót n1unkáidból; rnost 
kötteten1. Enolyan vagyok mint az Orbán lelke, nlindég utaz
no,n kell, egynéhány nap múlva. I(assának Olysóra kell mcn
ne1n, és ismét ICassn.nak visszajönnö1n. 1\1ajd írok Oly;;óról 
utazásom felől. 1\..z a n1it neked ő cxcja mondott, felette 
gyenge főispánt mutat, dc tarthattuk-e ,.,a,Jaha erősnek a 
rninden 1nóL1on gyengék és kisdedek körül forgolód6t? Ö 
exC'ja felette 1nértékletesen csodál tatja ,nagát.V clcn1 IIoríÍtius 
1non1Jás,í t akarja követtetni 

Nil aJrnirari rcs est propc sola, Nun1ici, 
Unaque quac possit facerc ct scrvare bcatum. 
Vale. 

hí,v Jóskád. 

' 

Irám augustus 25-dikén Sz. {l{ihályon, 1815. 

U. I. En is szereztem egy vén fejér nén1et kisassz0nyt
hat nap alatt Bécsben, prób,íra egy esztendőre gou,·crnantc
nak. Rosszúl ejti a franczia. szót, és talán itt Sz. :'llih:ílrnn 
fogja jobban 1ncgtanulni ('jtcni, dc cgyébarrínt 111int igen biz
tos zcn1élyt, nc1n hcrczegnék, 11c1n grófnék, hancn1 HC\'Clök 
é:; ncvclőnék tlicsérték. l\lajd n1egválik 60 nap n1úlva. Sept. 
elején várjuk. 

CXVI. 

lt. Olysón, ScpL. 24-d. 1815. 

Drágu kedves barcitornl 

flá.rom fő tárgya, vala bécsi utnzásomnak; az c�yik hogy 
nevelő seo·éd asszonyt hozzak felcséo-cmnek Virgíniú1nhoz, a 

0 0 -

másik, hogy egy vagy férfiban vagy asszonyban két talon-

' 

1 
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tu111ra taLílha"�ak, !'.·:-- hogy így ugyanazon egy !-zc1néJy 1nind 
a 11111z�ik:íra, 1ni11d pctlig a rnjzol:í"ra tnnít!:as a gycrn1ckci-
1nct ha Ya"'" a11nak Y:10-y ennek közzülök, Ya�y n1narr:t va�y ' r,J r .. . ' 

erre kc1l \"C jótlllC. Sz;1,liole" YÚr111cgyében, ahol 1Srde1ncn1 f'cJ;,t t 
�ondoskodHak rólan1, azt hirdették, hop:y én l1i\":ttalt n1cgyek 
• 

kcrc,;ni Yap:y l('gatíhb knle:--ot hozni, és így cngc1nct Yngy,i-
kolló h:tzafinak clhíre,-ít�nek, n1nidőn atyai ];:ütclcss(\gc1nbcn 
elj:írl:un. _\. harn1adik czélo111 pedig· az volt, hogy n1agan1nak 
j1í e:lcYe oltalinat kcrc--sck azok ellen, a kik <'f�Y Yihígo1can 
tiir\"t;nytelen repositio által elakarjúk nyon1ni jus::;:1i1nnt.180?. 
!'.·s 1Xl)7-ben egynchanyad 1nagan11nal felette cllcnt,íllottan1 a. 
repo:-:it ion:ílis lÜr\·én;·eknek. ::'.1Icgn1onlltan1 cgy<'nesen n.z or
;;z:ígg_víílé,;en, hogy ezek a törYények ne1n ri.i\·idítik, :11ni11t 
elt'íatltÍ\lott, li:1nc1n ho::o:::znbbítj:ík ink,íbb az i�azs:Í�( útj,ít, 
n1crt fl':111tar! \',Íll n .  renc1cs tÖr\·énykczést, a sn.iút:;Jg juss,írt' ,l

1, l' 1' 1 . l 1· ·1 . ' . '··1 va o ,<'r( c:-e ,ct, e�y:azcrs1111n( a. po 1ti ,:H 11trn 1gn?. 1tJa,; e
11('111 1n:í,-r,1 ya]cí, 1no:1tlék. liancn1 hogy a \'. i::;púnoknak hatal
n1:1 é,; a , cn11C'ellari:í11nk jii\'ctlcl1ne ncvekecljen; re1nc(li111n e�t 
i,cius 111,110, 1\; 1netii>\'C11Üi'ílten1 a SS-nak, hogy 1negbá11j:1 az 
cgé"z orsz:íp; C'zckct a lÖr\·ényeket, és hogy sok esetekben 
tiibhe fog kerülni n. rcpositionúlis költség n1int a repositit'>11ak 
:1 1'llb::,tr:ítu1na. l)c né111:íkn:1.k szóluttan1, n1crt t<ihbnyire v.
i,-p,ínok <·li"ílt lil',.:zélll·ttc1n. IIa a. 1nagyaroknnk 1nostani 1naj<l 
kiizö11st>gl':-: ron1lotts:ígok 1nellett, 111cly szerint a .  pallérozott
:-::íggal j,ír<'> 1n:1j11 1ni111le11 rosszakat ki\·ettii11k, anélkiil hogy
·Ja\·ainak lief'o�·:1tl,í;;.ín cJc.,.cncliíké 1 1en törekellncink. azt akar-. .. � ""' 

J'uk, lio�y J·l, törvények tétc::::;cnek nz orsz,Í!!.'Q:)'tílé„cke11, f'iio·-• • • • ..._ � .._ .:-> 
getlcn \\, lii\·atal nélktUi e1nherekct, lliurn111nok nélkiil kel! az • 

or:-z,í,ro·yíílt;dl'l' kiiltleniink: c:,-,1k Íu\· foo· a köznél) kí1nél15dni \°';:--, t°I, 0 '

rii,·illiílni f'o!! az or,;z:10,·Q'y(ílés ideJ·c, é:s nJt�o·is több ;; i·obb 
... J "- ... ,,, V • 

dolgok f'o!!nak az 111 \'éo-ziídni, 1nint edtlio·, ainidí>n több o·onrl � ..... ;;:, � � 

Yolt arra, hogy sz{•p :,:zúkkal jussainkról be.szélgcssiink, é,;

azokat olykor tc1jc::;z::-ziik i,-, 1nint hogy charaktcr Yagy iíllha
taLo::s,íg áltn.l vagy oltaln1n.zztd,, vagy az idGhö„ képest 
okos é:- l1a.sznos tör,énYekct hozzunk. Dc n1(1r a.z utaz,Í.-• 

::-o 111 ra. 
I�gernck, 110::tnck, l >oz:-:onynak vcvc:1ll úta tnat. l�gcrbcn 

kanonok búró Szepes"y nagy f:í.racls:í.ggal é::; nagy részint a 
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maga költs6gével a bihliothek:ít szecli rendbe. l;'.�·y nng_, 
kö11yvet atla, elő1nbc, ahol bé !,ellett írnün1 nevc 111('I, <'·" a 
n1ely ni.ír rakva, volt a.zokna.k nevcikkcl,a kik, a1nióta <'.í Yi-cli 
gontlj,ít, e nagy kö11yvházat n1cglátogattúk. lszt n ki;; l1iu:-:Í
got, 1nely azonba.n né1nely beírót ic; csikLíndozlat, 1ncglch<·L 
bocsátani annyi f,irad:ságnak. A YO]t egri püspöknek, gr1',f' 
l�szterházy ICárolynak,a I yceun1 fundát orúna k 111,í l'\'Ú ny szoli rá l
fel a.karjn. állíttatni a könyyh(1zban b. Szcpes::;yJ�rdc1nlclt li:í-
lallato,;s,íg ! n1ely 1néltó becsületére szolg,\l n1ind a pü;;pöknck 
1nind a kanonol,nak. 

J�iindúlván F,o-cruől, 6 nc1n réo·cnten felfi:to·gcsztettckcL 
b ;:_"'> ....,,. 

l:'1tta.1n az akas;,,tóf'ún; a lcrcgő és az égi 1n,t(larak 1n,\r alkal
n1n.sint dolgoztak rajtok; többnyire olJsito::; katon:ík val:í11ak. 
Sokat el111élkc<ltcn1 nrrcíl, hogy n1t>rt \·annak 'l'i:-z,ín innen :1

legtöbb zsiv:Ín)·ok I3or:socl é:-- lleYC,- \·n1egyében, azaz kt;l 
"zo1nszc�(l v,írn1en-\·ében a n1clviknck e0 ·vikc k.ílvini:-ta a 1n:í-• \,,; t'"',• , . t"I, 

;.;ika pcllig p,ípi:sta y;Írn1egyc, és c;;nk azt tnl:ílta1n /'el, lioµ:_\ a 
j(; ne1nzcti ncYelés hiányo„súga az oka. A n1arhatart<í JH:IH·k
nél nehezebb a. jó nevelés, é.:; a.hol a, hib:ízik, ott nc1n ]('h('t 
11cccaria. úr prineipio1nain 1nenni. ak.irn1ilyen igazak !'.·,.: az
c1nberi$éo·hez illendőek Í,; le<2,·vcnck. 

i-, ' • 

Gödöllőn 1ncgtckinté1n n,1, i',j anglu,- kertet. J\ z a11glu,.. 
kcrt<'k regul.ítlans:íga. többnyire ha,;onlít el,!y tn:í,-lioz n1:1jd 
1nincleniitt.i\lin(fen an�l11" kertcl:Lcn, a1ne]_yeket eddiµ: l:'1ttan1 • 

a 1non:1rchiúnkha11, n1njd 1ni111\ny,íjoknak n br,1ki a T,ajta n1cl-
lett n1int:\jok (1noclelljek), és így nincs hogy 1nit h:ín_\janak 
";r,('1nckre a;r, anglu:: kertek kedveléíi a franczin kerl<'k kC'tl\·e-, 

lőinek.De hcrezcgG ra"alkovirh 1ncg1nutattn, liog_v {í .\ngli:íl>an ' 

t'ttazott; egész len n1:í� f'or1n,Íra YHll az íí angl11,; kertjél,c11 
a rco·nl:ítla.n,-:íg. J Jis1.e1n, liogv e„ i:-- <:$111>:t kö\·ct<'·:-<· ep::i· tíí-

.:, .. . 

le1n ne1n is1ncrt, .·\ngli:ílian téíle Lított kertnek, de tneg kell 
\'nlln.ni, liog)' a '"idéknck helyhczteté:;éhcz vag�·on alkal111az
tat\·a., és ez a f'éi dolog egy anf(ltt:>- kertben. Kcn1 [('het ebben 
Delillelel 111011dnni : 

Sur ht plainc étendnc un petit n1onticnle, 
Vent etre pittoresquc et n'c,-t <111c ridicule. 

l>esten csn.k egy napig 1núlaték; f"cle:;égc1n unokag_ver
n1ckénél gróf ,,raldsteinnénül laktam. Igen szépek agyernic-
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kci és iaen szcrcncscscn nőnek fel. Az egyik fiának Albert
ncl; 11ao·; a talcnton1a,, dc t',gy kezdik nevelni mint a többie
ket, és0a gra1nn1atikabeli tövisekkel el fogják idegeníteni a 
tanuLi,-tól, yagy híngcl1néjét eloltani,·- mcgmo!1dtam nekik. 
.. \.. kis ::\'!ária a.nagy szent M:1riiíhoz fog idővel hasonlítani, 
csak hogy hihetőképcn ncn1 fog sz(íz maradni .• �z ifjn gróf 
I(,1rolyiak rendes fiúk. . . · • . ·
• • 

• • 

• • 

• 

• • • 

•

• 

• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

• • •

• • 

• 

• • • • 

• • • • 

• • • • • 

• 

• • 

• • 

• 

]Cocsin1at Bud{1n hagy1.í.n1, bérlett kocsiYal indnlék 
Bécsnek. I�sctt n1ajd n1inclcnnap, és dörgött gyakran az ég. 

'A kis Csalóköznck rncnte111, hogy útan1at rövidítscn1; a .z eso 
és a vízáraclás elöntötte n1indenütt a mezőket és sok k1írokat 
tett n1ind az életben, n1ind a szénában. Csakútközbcn VCYém 
észre, hogy rézkocsiban ülök, a mely bclől ftíval és posztóval 
vala kibélelve; 1netallon1 alatt ncn1 jó járni égiháború közben. 
.:\.Dunára cgynéh{1nyszor lecsapott a 1ncnnykő,azonban ne1n ért 
se1nn1i ·zcrcncsétlcnség, dc Sz. r.Iilnílyon i=:zint akkor (an1int 
ké::;őbb n1cg[rta fclc::;égc1n) 4 luizba vert be a 1ncnnykő, anél
kül ho,ry o-yúJ·tott volna. Azonban 1ncgölt 4 c1nbert nc1n :::, ;:,. n1csszc az ud ,·arom tói, és hogy az ég is részrehajlatlan nak 
muta;:: a 1nagát, egy pár rcfor1n1í.t11st és egy pár katholikus 
c1nbert persele a n1iís világra. 

Bécsben hét napig n1l'.ilaték. A l\1agyar l{oronit.nál valék 
i-zállva; n1aga111at és feleségemet, meg gycr1nckcin1et egyne
hány esztendőkre felruháztam; jobb lett volna ugyan, ha ez e 
pénz az országban mara.dt YOlna, dc an1it az e1nber a 1ni ke
rcskcdőinktől vcszcn, az úgy is többnyire Bécsből jön, és 
úgy fizettetik rnagokat a portékáknak alj(iért n1esterembereink, 
azonban olran ké11telcn clrá,rák és olya,n rosszúl dolgoznak, . 0 • hoo-y való::;á"'OS o-azdas,írr Bécsbe menni és csináltatni valan1it, � 0 0 0 

mert többet nyer az ember a vett portékán és a munkán, n1int 
a1nennyit az úti költséggel és a bécsi n1úlatiíssal vcszejt. 
Nem lesznek jó n1estercmbereink se kézn1íveink, míg privátus 

J,E\'ELEZÉ. Öl(. 

nagy uraink nen1 fogjitk a telet Y1Írosai1Jkban, a nyarat pedig 
j Ó::;z(tgaikon töl tcn i a ha zi'1 ban. 

Elhirdetrén, hogy nevelő scgédasszonyra lenne szi.iksé
gem, felette sokan aj,í,nlottcik magokat,n1indenfélc sza .bitsúak, 
<le többnyire grabeni ny1nphák, és az első tekintetre 1ncg le
hetett ii csínos férgeket is1ncrni. 1'ngy bajjal és sok sz,�jel
járkúlás után a b{1tylin1 fi�1i ncvcliíjc prof. l(onopasck úr 
ajá.nla egy 48 esztend<'ís leányt jó házból,a ki  1nár egy helyi.itt 
10 esztendőt töltc, és a kire bízviíst lehet bízni a lc{1nyo1nat 
fcleséo·e1n tú,vollétébcn i::;. :Né1uctorsz,1gi, a franczia szót rosz-

o 

szúl ejti; dc a tekintete tisztessége::;, a híre sértetlen, és íg:,·, 
mert a franczia köz1uondús szerint : le n1icux est l'cnnerni du 
bon, 1negegyezék vele egy prúbncsztcndőre; niaholnnp fog 
1nerrérkczni. - 1\luzsikust és rajzolót cgyszcrstnind nc111 lel-

"' ten1, dc n1cgtcltc1n a rcndclrSst hogy kapjak. l\Icglátogattan1 
Lányit, kedves b1tr,íto1na.t Czirú.kyt. 1\.. főisp,ínunk nálatok 
volt. l!'úyt kcrcsé111, dc otthon nc,n lcltc1n. Egy jó úgcnst fo
rra<ltam. Az ú::;z,Í.s oskol,íjút 1ncgtckinté1n, és gyönyörűséggel 
lúttan1 milyen jól ú::;znak it b,1ty,í.1n fiai. J\.111i11t ncvclíijük 
mondja,, lG tudon1[1nyt ta.1111ltak, <le 11cke1n az Ú::;z.'1::; legjobban 
tet�zett. 1\1it tanultak l,:gycn, nc1n 1no;1<lliaton1, inert a nc,·c
lőjök felel hclyettök tni11dc:1kor. A\.dja l::;tc:1, hogr azokb

'.
1,Jl„ i::;előmentck volna, n1elycket 1Hí.111nk szükség tulln1. 1.\. lcg1do:,;b 

io-en szér) fiú é:; icrcn n1c,rállapodott visclctü. A közbcl�ő lré-
0 ' 0 0 

. . . fás, nyájas, viczkán<.lozó cln1éjü.f-zt·pen YCr1 a klav1korJ1un1ot. 
1\.. legif jabb pedig (gr. Dcssc,rífy l•'crencz sucecssora a. kc
rcscttcl<bcn: acquis'tu1uokban) igen jó és értcl,ncs íiú; szc� 
rcnceés v,i Ja::;ztúst tett II ra1n hú tyií 111. l�11nck lcgkc rc::;cbbc 
tct:,zik a bécsi lak,i::;. !\. kiizbcl::;ő 1111ír jol>ban szít o<la; a di
plotnatikúra aka1j11, 1nagát i:>zánni. A legidősb katona akart 
lenni, dc n1cg ncn1 rngcdték szi.iléi. }\. kassai her�z?g llcsscn
homburo· hadnao·)•O'y,í akarta tcnni,clc: J�clla. n1atr1bus dctcs-

o o ;:,  ''l'b, tata, ott.hon tartózta.ttúk. ,,_\zo:iban n1iatta 11e1n lesz UJ 1u oru 
Európában. Ezu t:i.n ](ass,1ra jönnek a fiúk, va.gy pedig I)atakr:1• • J · · -t t·11 lni l�"Y clo]o<r nao-ron 1nennek, atn111t Javaso tatn, a . .Jll:S , 1 u · ',:, o 

I:'·. vissza.tetszett nckcn1 ncvclésckbcn, a. pedig az, hogy profes
sor uraiu a ncvclőjiik, \.Jizonyo::; 1ncgvctést igyckezc bcléjü.kplánt,íln/ hazájok, intézeteik é,- szok,ísaik <'r,ínt. l�liíl t<' e,.; 

1 
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előtLek egy parellél.ít húztrun .t\usztria é8l\lagyarorszúg közt 
t0bb tekintetekben, é5 Szabó-S:írai niond.ís:íval végcztc111 azt, 
lto�y l�éc::; t. i., n1int 1nintlen ÍÓY:Íros, 11c111 egyéb, l1anc1n czif
ra 1,er,·.íta. I(értc111 őkC't hogy ol,·a,:n::ik l\Iada1nc Stael Né-
1nctor8z:Ígról kiallott n1nnkiíjúnak első darabj,ít, n1crt tL1d.Íson1 
és ítélcle1n szerint ninc:;en sehol olyan ignz:ín 13écs lcír\':t. 
• 

1 cr)' i!.!·\·ckczte1n antidotuinot beadni unok,íin1n�rk ecr)' io·en 
� ... . b b 

ye-;zeLlclinc.,; nya \·alya ellen. ,\ jót, a szépet, a nagyot 1niudc-
niitt kell licc;:ülni, dc ne1n kell' 1nag:íYal elhitetni, hogy 1nin
llcn ro:-z, kie::;iny és oesn1,íny ittho11. 

13adenbcn is ,·,dék, é;: l�arkóczy 1:...,ercncziinkcl 1nc:gLíto
gatl:11n. ;(agy örü1nc Yolt. ,\ ta,·,tly 1ncghult 84 c::;ztcn<l6s 
gr/>f' �zt:íra_r l•'itl0p b:íty.ín1 felt í1nadott, szakasztott képét 
szcnilél01n CL(\" ;j(i csztendií::; en1bcrbcn. ll:íro1n l.íbr:tvalót 

' . 

Yi�el é,; 1nt'·gis oly réknyak l.íbai 1nint n. nádsz,'il. 1\lig 1nozclúl, 
úgy <'I ,·:111 g_rc11gül,·c tcn.\'crc,; talpas fclc„ége oldnla, n1cllctt.
Siígoro1n1nal együtt Yoltunk n,íla, ,t ki a két testvéreket osz
tozlatni f'o�·i·a, nicrt o;;ztozni nkarnak, hotty az özvco-)·nck ne 

... ' ... • ::> 

lc'J_YCn hajn. s<>gor.í,·,d ura halúla utún. A kis fin. szép, erős, a 
lc.inya Yi�auú-szah.í::;ú, a kl.1stron1ba Yn.n BéC'sh<', n.ux 
risitandinc:-:; nzl is 1ncghítogatta1n. 1\zt 1n0ndt,ík nckcn1, 
hogy· 11arkúez., ·  111ég 111ost JTcrkules ahoz képe.,;t a n1i Yolt 
ta,·al,· tt'.l!Jcn. �c•1n hi�ze1n boo·y ;;okúio- élhcsRcn ,· sz,írad 

� o. V 

n1int egy n1ú1nia. l(,ír a cltrl"k cn1bcrért, ncn1 n1cliet a Y,Ír1nc-
1t\'t'J. éhc, dc n<:111 irtaz hOO')' a ca11ccll,·11··1·,·111n'l tcs· 1· le" 11·tet , �. • , • � , Z ,e l . ; 

a ,·,ír111e�·,·énck küllli le ír,ísbnn. 
' . 

l�:ídc11 :.-zép környék, < le nagyon ;;zo1norú, ,Í1nb:í.r rakott 
n1i11dcn 11c1nzcthéli nagy urakkal..\. 1nosta11i idíílicn nagyon 
vigy.ízcí a politia, és csak niérik eayrnúst n1esszir6\ az cn1bc-

, . 

rck, a nélkiil houy C<>'Yn1,íshoz közelíteni 1nCrJ·cnek é" O'(Jl1-�- t"', � • • t, 

dolataiknt <;,; érzéseiket egy1n:í:-:sal J,özlc11i. _é\.. lfelénn rölgyc 
h,íjol<� ridék; Lílta1n a helyet, ahol i)crogyolt az 500 egync
húny gyal1lg c1nbcrrcl rakott ,·ashíd; egy ki:; c:-:er1ncly foly
hat alatta, l'f!:Y nc1n igen ,-zélcs ,írokban, lle c,;:ak nkkor 
erc,;ztik 1ncg :t g:ítj,it, inikor .íracl a YÍz, s ígr .;zercncse lrogy 
iirl':i ,·olt az ,Írok, a111ikor tiirtént a szerc'nC'sétlcnséo·. Ken1 0 

pr,·,1,:'1lt:ik a ltidat, hogy 111c1111yit hír, az<°·rt roskadt tiirt le a. 
11:l'.!\' ll'rch ala.tt. Öntött \'asliúl YahL csini.il,·a, és ío·y nt·n1 .. . ('"'. 

• 

lehetett a Yas ros::;zasúgiínak tulajdonílaui a. í.íton1ot . ,Í1nb,ír a
szélyeltört ,·nsnn.k clarabj:ii, a1niclőn ,L kii,·cl<hcz Ycretlct<'.·nek, 
szélyclpnttantann.k, n1crt így esik ez 111intlc11 ii11ti;t( ,·as:-:al. 
Enilékezctrc 111éltú, hogy egy zsillÓ, a ki ,1 híllon :;e Yala, a. 
parton szörnyü halúl t holt Í J

. edtébcn a szcrencsétlcnsl:.,.kor ·• t"' ' 

egy török petlig, ;L ki n híd előtt ül,·e pip,ízgatolt, hclyéliiil 
scn1 1110,,üúla, a1nidéín a nagy l.írn1:1 és za.Yarodús kiizt az 
C!.!;<:sz szcrcnes(tlen Yil.í o- iiröo·ütt, forocrott, hc111zsco·ct t és 

.. � b :::> t" 

vacz kolóclo! t. 1\zt :lClll kell cl!'el<'jteni, ltogy niinckl'liíttc her-
czcg �\ntnl a lcgcL:;ü :íltal1ncnt Yolna . a hídon, az inncn,-G 
partn.íl egy deputátiú kö::;züntöt!c légyen, a n1cly szcrcnc:-:c'·1 e 
hi,íba kéré Ű l1crczeo·séo·ét ho")' c1111·cdné n1ecr a cr;ÍL llll'"-

n t> '  ;:-, n � ;-...  t"' 

eresztését, 1niv<'l iirr·.� <Írok ./'ef
.(·ll i11it1dc·n hí,d 1i(·1J('ts/!J<'s . • \ z-

zal fcjczé be bcszédl:L a kikiildötc:-:ég, hogy iir\·cnd, hogy ií 
hcr�zcgsége 0ltal1na alatt ez az örökii:; 1nl1nka clkész(ílhetct t;

a.lig Yégcztc cl, cs ncl1úny perczcnctck n1úl\'a lerogyott ez az 
ürijkü::; hí<l, a rajta tolong,·a n1ú l:111tl1> e1nherckkcl l'gyíitt. 

1\ gróf 1(,írolyi l,i,;,1,;.;zo11yokn.t 1ncgl,itogalta111 13ée�hc•n . 
GrlÍf' '\',dd:,;lcin,To:-ephina ki8a:,szony ncYcli i.íkct..\ lcgidi"í,-ll,
}\inni, fclcserepcdett, dcrt'.·k, !'iirge lli c,;ztcnllö,- 1 c,íny. S,ígo
ro1na.t kín.íltiík ,·ele, tlc ií a hn:,zoninlan lart1ís és kúro:,; f',ij
<la.lo1n11::1.k élni a.knr\':Í11, 11c111 élr a szcrcnc>'évcl,é,-csup:Í11 :-;zi1·c 
után j.ír,·ún, 1ncg ncn1 go:1dolta :1 innga Yir:ígzú t'·,- tcrjl'dCtlllÖ 
C..:ztcnllcit é:; azt hoo·,· n .  o·)·cr111ckszob:íb1'il fclc,.:éo·et venni 

..,; 1 Ci , oJ � ü 

c5:1k azért is jú, inert c:;upún a ne\'clüt \·.'1ltozt,\ljuk, t'·,; 111a-
1q1nk:tt tc.,;zszlik élctt.Ír511nk utol ,Í nc,·clűjé\'é. G rc.íf \\\ild-
s tein J osephina. kisa:;szony nen1 pulya lelkíi szc1nély; azt 
kérdcztcn1 tőle hoo-)' io-az-e ho ,.). st')crora ,,.róf' I{olt.ír,·, hcr-

. " ) ü ü • 0 b � ., 

,-zen- aka, r lenni inert né1net ltcrczc1q1ck adJ. ,t C�\·ctlcncgr
v „  0 ' V , , .._. 

lc,íny.ít, a. kit pracfici,íltatni kí,·,ín : lgeni,-, !'clclc ke,·élyen,

1neg akarja. n1ag.ít alac:.::onyíta.ni. hogy íclc1nclkcdjen. ::\lidiín

azt kérdcznén1, hogy i:;zép c1ubcr-c hcrczcg ('ohurg (111ert

a gróf l(oh,í.ry kisa:;szony Yalós:ígos szépség 1ninclcn tckin · 

tctLcn) azt felelte: Son .11ltesse <'!it 7;oit1·i1uii1·1. - J<�n ec l a,;

les sonpir:; ct le,; ordrc:; :;ur la poitrinc dc �0.1,\ltü:;se clc1·ront

tlétlon1n1:1gcr la l>rinccssc, fl'lclék. 
S1ío·oro1n1nal l�a1111111·a1 lc'1ilia koe.-iz:í11k, fcle:-:1\;c·n1 11110-

:::, 0 

ka.o·)·crniekéltez \\' olkcnstcin Lotlihoz, grt'>f' J��ztcrh:ízy
.::, 
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Ferencz lc,inyiíhoz. Jtppcn air1int elérkeztünk, menöbe értük 
l )entzing felé egy en1léket 1negtckinteni, arnelyct egy szeren
csétlen férj fiat.11 feleségének en1cltete. Elhalaványo<lék, gon
dolkozván sógoro1nra, eleget intettc1n a grófnénak, de nen1 
érte. 1\.n1int hala<.hink a legszebb vidéken (ahol 1nindenünneu 
arattak), jó n1ívelt n1ezők és vir,igos rétek között cscrgetlező 
tekervényes cser1nclyek felett él<es falusi hida,kon keresztül, 
jobbröl balról felénk for<lúltak a rendes 1najorok, a 1nosolygó 
v,íroskák, a szorgaln1atO:i és boldog nép, a tnező s völgyek 
Yégén az c1nclt tetők orn1ain a sűrű különkülön zöldelctű 
berkek és cr<lők: - dc ezen l>,íjoló vidéknek érzésére a 
része1nről erőltetett ny,íjas beszélgetések a gyönyörű Lotti
Yal, scn1 nyugtathatt,í,k 1neg belsőn1ct azon félclcn1től, amelyet 
ezen ,;céna ,·égé11 scjdíték.Sógororn egészen halavá.ny és kornor 
képpel, lesütött fövcl ltá.nyta lépéseit., é .; csak olykor-olykor
co·y foh,íszszal crcszté n1cg belső ki.izdéscinck li11ll:1n1jait; 

o. 

csak cgyl,o� 111,í�kor Yctc sziikségből <'gy cltördclt szakadék 
l:izÓt bc:::zélgctéscink közé. 1\. gróf11énak ártatlan gycr1nckei 
:se1nmit se111 scjtlítvén, szöktlöstck 1najd sógoron1 körül, n1ajd 
körülöttc1n fris örö1nckbcn. Így értc1n a kon1ors,ig, a kellc-
1nck és az örö1nck t,Írsas,í.gában rettegve résztvevő szívvel a 
tcn1plo1n ajtaj,'.thoz; a sógoro1n be1nénc ugyan \·clünk a tcn1p
lomba, <le benne n1á.r hú.tra1narada egy kevéssé, és amidőn 
én I,otti\·al az c1nlékhez ::;ietnék, ő a n1ás oldalra for<lúla, ott 
nézni, tlc nc1n látni az oltárokat. Eltem az alkalrnatoss,iggal, 
bésúgY,Í-n ha1na,rjitb;in �L grófnénak gondatlanság(tt; mcgszcp
pcn t az ,íltlott lélek, dc már késő volt, és úgy kc'le 1nagun
kat tettetni r11intha scn11nit scn1 vettünk Yolna észre, s már 
n1ost ne1n lchcte n1ásra gondunk, hanc1n hogy csak 1ninél 
cl6bb oda hagyjuk a 1.lcli cn1lékct. 1\. halvúny sógoro1n tudott 
par;i ncsoln i f'újdal 1nának; 1nél y bánatja szinte azért, 111:rt 1nél y 
Yala, egy könyc:srppct sc1n facsarhata ki szc1néből. Eszrcve
Yé1n azonban, l1ogy egy oldalas pillant,Íst Yctett a szép 
<'1nlékrc. 1'rgy siettünk kifelé :t t0n1plon1hól, n1intha valami 
koporsóbúl sz;ibadúltunk ,·ulna ki. Sógoro111 kívül 1nár köny
nycb11cn lchcllctt, é„ töröl�cttc ho1nlok,ín a f'agyos cseppeket. 
l� ncrn volt n1indennapi scéna. - :vla,gaaz cnilék rcrnckn1unka: 
rg�: �ík n1rírY:Ín.\' gol.v<Íbi�on, an1el_v e f'iild gol.vóbi>'át kc\pezi, 

• 

• 
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egy gyönyörű angyali tcrc1ntés félig bélcpelvc mintegy lebeg, 
és kimondhatatlan könnyűséggel az egeknek tart. Azt 1nond
já,k hogy Canova farag{1sa; elhiszem minden tekintetben, J;í,t
ta1n több rc1nckjeit Olaszországban. Az idea, a 1nárvány, a 
faragn1ány, az emlékezeteim : n1inden 11 cveli hitc1nct. Visz
sza1ncnőbcn, n1ert ott ültünk. fel mindjárt a kocsira, elbúcsúz
ván Lottitól, egy ideig se1nmit sem szólott 1\.lbcrt, s én sc1n. 
Egy fertály 1núlva így szakasztá1n félbe ,·égtére a mintegy 
rajtunk fckü<lt hallgatást : L'étourderie <le Lotti a été bien 
cruelle, mais il y a une certaine jouissance pcrn1isc dans les 
tourments de la plus grande <loulcur; cepen<lant, elle <loit 
avoir sa mésure ct ses bornes, autrement elle dcvient un cri-
111c inutile contre nous-n1cme. Et quoiquc je rcspccte ct par
tagc en mcn1e temps vos souvcnirs autant justcs quc pénibles, 
il est ten1ps ccpendantque je vous proposc dc rcstaurer ce soir 
nos :11nes épuisées par cl'autrcs sentiments moins violents. 
1\1intha szívébe nyúlta1n volna, felderült, mcgcsókola, mag,í
hoz szoríta, és abban cgyczti.ink meg azonnal, hogy az uclYari 
theá trt11r1ba a karin thiai kapu hoz n1cgyünk az operába. F'elct
te tön1ött vala a há.z, holott n1úr harn1atlszor atló<lott a darab. 
i\.z Egyi ptomhcli J ózscf eladása.volt a t,í,rgya. A m uzsifra�Ic
hultől van a nérnet versezet úo·y tetszik Seyfriedtől. Az atyai ) 0 / 

szeretet lehellé által ezt ez egész rcn1cket. I�n Sz.-Mih,ílyon 
valék gyermekeirnnél midőn a bécsi partcrbcu hallgatóztnn1, 
kivált 1nikor az öreg Jakab azt éneklé 

Akárn1i történjen velem, 
Csak boldogok legyetek. 

l(i nem mondhaton1 micsoda együgyü ez a n1uzsika, és 
n1inclcn czifrázatok nélkül levén, hogy érdekli a szí ,·et. Ezt 
anná.linkább kell 1nost becsülni, mert a mostani 1nuzsikaké
szítők többnyire 111erő ha.ngfortélykoclók, és nagyobb részént 
<larabjaikkal egyii tt kikergették volna őket Sp,írtából. A ruha-
szokás costume el va<Y,·on u o·yan hibázva ezen operában, > > OJ 0 

inert Salan1on alatt sen1 vala, a hcbréusok costu111ja pon1pá-
sabb mint ahogy azt a régi patriarcha Jakab idejében képez
ték a játsz6színcn : dc én keveset gondolok szcmein11ncl az 
operákban, csak fülcin1et é::; szívemet ne b,ínts,ík, ha· édesen 

3 

' 

' 
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érdekeljék. :Ke111 kell 1ninclcnkor a7, operában tndon1.í.11yo� 
e1nlékezetekkcl 1ncgjclcnni, jobb olykor érzeni, 1nint n tuclo-
111:íny ciltal t:1pocltatni gyön)•iir(íf'égcit. Azonban Cf'ak azt 
tudjuk, hog,Y 1nilyen 111•111 Yala a costun1c Jakab idejében; 
hogy 111ilyen ,·,Ila, c,:ak ltozz,Íyct,·c, analogi(1kból, nen1 pedig 
bizonyosan lehet tntlni. 1\z opcr:L után az Attszt1·irii Csríszár 
f'ogac.lój,íhan va.csor:íl,ínJ.:. n 1núlt búna.l( elfelejtésére jól fel
hajtottunk. én punc,-ot is ittrun. ,Jelen vala a , többiek közt a.z 
öcsén1 i(ju li. Vécsey J\Jiklós is, a főispánnak fia, testére lel. 
kérc és c:::zére igen-igen jeles fiú. Látta1u ott 111:ír honjaink 
közül cgynch,íny nappal azelőtt gróf Szirina.y 1\ 11talt. For
p;:ícs }'rrcnczet,  a ki Recrcti1ri11s a cancellari,ínríl, ' .Cerebrs 
11rcit i:;, a ki éppen indulóban volt Egerbr és onnan 1',írisba; 
passuR:'1t 1nutatla, kért ltog,v írjak 11eki, i; ígérte hogy íj is fog 
írni. 13úcsúzt'i ebédet tartott 111,íLknjátóJ, n1nclyet nc1n Yitt 
1nag,Í.\'al, noha kötYc hi,;7,rn1. hogy clcYcncbh f:zc1n(ít <'·s or
<·z:íjút találjon l)ári,;ban. 13<'.(':.;bcn hagyta kitéYe rzer vesze
(1ele111nck. a1nclycket nclH·zcbb Jc,;z 11cki ott elkerülni, mint 
n n·rófnak (aki 111,Ír élet<.: :<zcszénck 11agYobh részt't clYc:.:ztc-

0 �· 

.,.ette) l;rnnt:ziaorsz:ío·han lia:.:oulókra tal:ílni. \lincs n1ár sok 
� n 

Yeszte�ctni ,·aló, és ott clc:g olyan lál>ikriítlan rérfialc taliíl-
1,oznak. - ,\l,i:.:nap SchaL11nburghoz 1ne11lc1n könyveket Y,Í
:-:írolni. Ott i:-, n1i11t 111;\.,,.utt, némely henye t11tlús vagy l:cinult 
c1nberek, kik kil1.é olykor politiabcli l1allgat,jk és sug,lrlók is 
, ,tnnak keYcr,·r, össze szoktak gyülni t's okoskodni v::igy ki
Lírni i:sn1erelcikct. ProfeR:;or ](011opasek úr a. bajnokos idóket 
(Rittcr7,eitcn) kczclé gyahízni} <'·:.: a niostaniak n1cllett bnjno
ko,-ko<1a, egy 111,í,- cllrnhcn a 111ostani nyo1not alacsonyította 
,:s �ynl.ízla. Sokat, dC' ,:cin ncn1 s7,éprn, :-cn1 nc1n ren<lescn 
t-:zólottak n1ind nz egyik, n1ind n. n1ú:-ik; :-<,kAíg ltallgaték és 
Y:ilogaték c--up.in a könyvekben és alk,1dozék. Végtére :17,t 
n1on<lún1 : ancl1 ín <lenen llítterzeitcn, n1cine Iierren, ,varen 
"cnig ,rahrr Ritter, und auch ín dicsen jct7,igen philosophi
:·-c·hrn Zcitcn :-ind \l'Cni;c ,vahre }>hilosophen. Dcr l{itterg·cist
hat srinr ,· crlliensLc, dcr philo..;ophi:,;t;hC a,11eh. }--:s f'inü Z\\

1ei 
ganz YCr.::cliíedcnc (;ri,-1c!r; der eine :,,prichtmehr clas1Ierz an, 
drr an<lcrc 1nchr <len l�opf, 1tn<l "·eíl drr :i\[ensch sciner Natur 
gcn1ac«10 n1chr Ilcrz i;.t al4 J�opf', und ,veildas l{erz zu allen Zei-
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ten roehrHcbel ,rar zu 1nc11schlichen l la.ntll11no·cn als Jer l{ol)f0 ' 

so ist der philosophisehe Gcist in Riicksicht dcrn1enschliehen 
Ilandlungcn, die doch cigeutlich das gcsollschaftlíehc Leben 
tles Menschen ausfüllen 111iissen, n1ehr cin ordnender, crhal
tcnder und müssigender, und Ycrbessernder Gcist, als cin 
Jlan<llungen hervorbringencler. '(r gy Yevéin észre hogy a i;ok 
nén1eteknek, a kik a könyvholtba.n Yalánnk. ncni tetszettek 
vissza ezen észrevételei 111, susogvit azt kérdezték cgymá!'ltól, 
hogy ki lennék, és azonnal an1int kilépék, n1indcgyik igen 
szépen n1eghajtotta n1ag,\,t nckem.�t\. többi könyvek között 1neg
vettem Rollinnak egy n1unkáját, a melyet 1uár régrn keresek, 
és a n1clyet csupán a német fordításban olYastan1 1nég fiatal 
koron1ban: De la manicre cl' cnscigner et d' étudier les belles 
lettres, azut.á.n Carnotnak és Chateaubrianc.lnak újabb mun
k,íit, továbbá Bignon új híres könyvét és Constant úrnak egy 
igen Yclős és talpra.e ctt n1unk,íjút: Sur la Jibcrté dc la. pres
se. Csak akkor fogo1n hinni, hogy a francziák tudnak szaba
dok lenni, an1időn oly lábon fog nálok i1llani az írni; szaba<l
s[tga, 111int .L\..ngliúban. J\:linden a 1ni a nyo1ntatús :-:zabaJs,ígn, 
ellen n1ond0<lik, gyökerezc!.lcn okoskodá,:, és a n1il Fouehé 
úr a. 1nina.p n1int 1ninistcr írt vagy inkább írni ké11ylclcníttetc 
a val(íságos botránkoztatása aJ·Ózan észnek crry t'elvihí.o-oso-

._., �.. 0 

dott nc1uzetnél. Nen1 gondolják n1eg, hogy az ír,í:,; :.:zabadság� 
nern e:<ak_ a kóvetkezé:se a polgári sza l,ads(1gnak, liancm hogy 
neveli is egyszersmind erre a nemzeteket, a kik a nélkül ne1n 
tutlnak egyebet, hanen1 csak visszaélni a polgári �zabadság 
a.jcindéká ,·al.

Pethe Ferenczczel sze111élycsen 1ncges1nerkcdtem; én is 
, 

volta1n nála, ő is nála1n több ízben. En igen jó ncvclé::;í.i, de-
rék eszű, szívű és tudományú e1nber�éges n1agy:1 r cn1bernck 
tarto1n. Ugyan üldözi a ccnsúra ! 

X c111 1núlathaton1 el ezen a.lka bnatossággal ltogy elő ne 
bcszéljen1 mint jártan1 másnap. A kánikula hű::;égc ,a sok uta
zás, járás-kelés, a rendetlen élés-módja, a pcnczingi ::;eéna 
kivált, nagyon fclhevíték a. véremet,, és szíve1nbűl nagyon a 
fejemnek hajták, úgy hogy cl levén vclűn1 egészen fogva, 
szédelegni kezd ék. N cn1 levén jó n16don1 benne a fogadóban 
hogy lábaimat áztassam, n1ásnap reggel 6 és 7 óra közt rncg-

.3* 
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parancsoltarn a borbélyon1nak ,  hogy egyneh(tny piócz,1-
kat tenne a fülein, 1ncgé. :Ofcg_r értek, hoz és felrakja; neki 
engedem h�1tan1at, tarkó1nat, <le n1ivcl nem hasonlítokJánu"
hoz, ncn1 látvan hogy n1i esik rajtan1 háta1n n1egett, elinerűl
vén Bignon úr n1inap kijött könyvének olvasásában, a tudat
Lrn borbély hét natl,1lyt rak fel, n1indc11 fül mcgé egyet, a 
tarkón1 tövébe, ahol az inak ii;:,:-:zcgon1bolyoclnak és a_hovfÍ 
nén1cl yck a scnsori u1n ro111 n1 n 11ét teszik, és a lélek lakj át, 
:;zintúgy egyet, az a,),;;ó h:í t gcrinczérc, a közepébe egyet, és 

• 

oldalast n1ég 1uá::; h,ir1nat. Rn n1ind ezeket n1ég ncn1 is gya-
nítottam. II úzza a 7 nadály a vért, és valan1int a 7 halálos 
vétek a gyarl<í en1bercn, úgy .:;zopik rajtan1; <"n fel scn1 ve
szem, nem érzek :-;cn1n1it is, bent levén cgé;::zlen az olva;,ott 
könyvben, azonban l,ts:;an-lassan kez<l enyhülni ft'jcn1 , a 
pióezá.k követik serényen kiitclcsségckct, vc\gtére n1cgteluek 
1\:,; od,tl1agynak 1nint a ros�z c:c;rléd; luít kcz<l folyni "íírűn a 
vér a hátan1on, hitlcg: fris ví1.zcl, tn.plóval, coloniai vízzel 
akaro1n sziintctt.ctni, ncn1 holdogúlok, 2- 0 ing, a, púrnúk, a 
lepcclő elkrvercdnck, tari a foly(1:-;, g-ycnµ:ülni k<'zdck, n1intha 
valan1i c:,;,11,ipiaczon schckc't. k,q,tan1 volna; egy receptet írok 
:-;chvízért t'·R a patikáb.i kiildö111, tle ne1n a.karnak adni, mert 
ne1u nrvo:< prnr:,;crih,ílta: orvo:-:t kell h<ít l1ozatnon1, és 10 
rtoL a<.1110111 nel<i, hogy pr,1rscribúlja. C"ak így :-;zü11tcthctten1 
n1eg 5 úrak<,r <l<'·l11t.'1n a Yérfoly,íst. 1 ">órúl járhatta1n volna., és 
annyiban i·;Írt:un is, hog,- az aranycrc11111ek direetiói,ít mccr � � • • .J t'> 

kellett y(tltoztatno1n, 111crl azolta n1é� Yakabb n1int azelőtt 
L 7

nagyon n:-01norgat <'R f'<·lrttr 0] vag_vok gyengülve, a térclein1 
kivált oly g_vcnp:c'·k <;� rr:,;zketíik, hogy alig j,írhatok; dc re
n1élen1, hogy a n _,·úgodalnn1 vi;,sza f'ogja t<"ríteni egészségemet, 
a melyre ezut;Í.11, n1iycJ i<lő:-;öclöm is, jobban fogok tudni vi. 
gyázni. Ott 0rzek kiYált fájdaln1akat, ;ihol az inak ö:::szcgo1n
bolyo<lnak, in :,;ic· 1lirto i-:cni;orio con11n1111i. De nc1n hiszem 
azonban, hogy a nad,íl>· nic�CRÍptr. volna a lelkemet. iitts 
YÚr.::izopók csipkc<ltrk azon 111,ír, ::; 1nég se111 n1chcttck sokra. 

11él::-1héíl Yi:-::,-:zautazrán, cgynchüny forint ajáuclék 1nel
lctl baj nélkiil áltaJrr<':-;zlcttck a "·olf'�tliali lincán, <le a pecsé
telt lcvel<'ket mind fclho1.tottam - anélkül hogy olvastam 
volna mert olt a titko1, g0n<lolatok közlése jövedelem. Kern 

elégesznek meg hogy tudji\.k 1nit Írsz, l1ane111 fizetni i„ kell 
gondolatidtól, a n1clycket barát ,íltal ,i b,trátnak küldesz. 

Vis.::;za1ncnten1bcn .i\ío:,;011yba,11 a palat,inu:-;:,;al é" gróf 
Beekcrs:sel, régi jó baráton11n,tl talál kozé k iissze; h,í zaso<l ni 
mcnének 111i11d a ketten. l1e:szélui 1néltóztatott vcle111 ű hcr
czcg.::;égc. Becker" 111cn t0geté t11agti t clőttc1n, hogy ]i;ízai-:otl i k: 
azt fel e lén I nck i, 11ogy 11 ein ,·agyok 11í>tele11. , \ z t pa nuH;:-:ol ta 
íj fel::,ége a. 111:Lgyar k,unarií,i,í 11ak, hugy a ka111a ra heli hec:,;ii 
szcrént jelclue ki egy, c,;ztencl,'í11ként 100 ezer fori11t jiivedcl-
111íí jú:;zúgot C:í l1er0zegsége a 11,ídorispún sz:Í1núnt. 'l'udni fo
god, hoQ:)' i:;tcnhe11 bollloo·últ, Leo1>old es,í.-z.'1r n1i11dr,<Tyik (i,i-
'"..., ._, ü C). 

nak egy 1nillion1ot hagyott pcng-ö pé11z.be11. J·:ttií
l 11iidori,;pá-

nunknak i.::; c::;ak -1 percent interc�t lizctet.t c.,zl<'ndőnként 
az u<l v,ir, és az II tol só idfíkbcn a jii \'<:del111ez.és ho,nlott ,ílla-

lJotj,i n1iatt ,izl, i;; esonkúlva vag:)· rendetlcnűl, úo·y hocr,· 
� e. o. 

Csab,t nélki:il, 1ncly jósz,í.got nagy ré:-:zi11t kiilesÖn\·ett pé11zc11 
szerzett n1cg 1nag,í.n,d< ij her0zcgséµ:<·, é„ a X.í ezer ruhhík 
nélkül, ,L n1elyck 1ni11dcn <:sztc11tliíl>c11 a <·ur:,us „zerinl }Jéter
vtirról fizettetnek, rangjiíhoz képc,;L 11cn1 i:< <'·ll1etv1 t ,·olna az 
utol ·ó időben, é,- így ez a pótolékajú11dék igaz,-.'1;.:·1,:-. l)c m,ís 
kérdés, hogy 11e111 lett volna-e tanúc:.:o,;,ibli, an1i11t ,t rnúlt 
diactán többen sürgettük, hogy az orsz,í.g ,·egyen a kan1ar,i
tól egy ilyetén júsz:ígot ,L 11cídorispán11ak, a1nely jlí�z,íg hozzá 
legyen köt\·e a hivatalhoz. l\llert ne111 lelietctlen, hup:y ez ez 
,nostani esztendei száz ezer jövedeln1ií jú;-z;'ig olyan ka,nattá 
v[tljon időYcl, an1elynck megfelelő tiíkcpén7,ét a liaza fogja 
visszafizetni az udvarnak. 

�{osonyhól l{,írólia 1nc11tc1n grt',f S,í.11dorh1,z, a ki igen 
hitt 1nagához 111ég 13éc.::iből. Igen szép társaságot találék ott 
és sok régi e ·111cré_í:;cket. Gyönyörű parkja van gróf Sándor
nak, dans le ,rrand o·enre. l{co-o·el, rnikor n1é!!· 1ni11dny·,ÍJ·an

n b on 

aludtak, eln1cntcrn n1aga1n :,;étií.lni, é:-: eltévcdtt111 a nng_v ter-
jedésű parkban. :-:e111 tch<'Lte111 volna a grt',f11ak és a gróf'ní:
nak nagyobb con1plcn1<.:nto1not e1111rk az clt<;V<"l1•se1n11ck ,nc�
valláRánál. ,\.1nidőn ,L tiibhiek eliitt gúnyoh·a :;z:ínakozotl 
volna a o·rófné tévcdé::;emcn azt 1nu11clbLn1 neki : il c:::t bien 

,:, ' 

<lignc d'unc fcn11nc ain1able ct dc :.:e n1olp1er d'u11 égaré et 
• , I • , 

<le le plain<lre. Itt 11cn1 akartak elcrc:,;zten1, ef en 11' ,:z1vc;;en 
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múlattan1 Yolna a jó társas(1gba11, clc :-;ok dolgon1 volt még 
Pe:sten, és haza is kellett sietncu1. 

Pc"tcn megint könyveket vette1n : IIeyne I-Iomerusát 
görögül é:s Virgiliusát; <le nern tetszenek nekem aj cgyzések, 
sok gra1un1atikabeli avar va,n köztek. Mcgvcvén1 Révai mun
káit i.::. Ilallotta1u vahuui t a J\Iondolat 1ncgczáfolitsár6l, dc 
ncn1 kaphatta1n n1eg .  l{Lilclcl 1ncg, tal,in az cnyi1nct haszonta
lann,í. fogja tenni. 'l'rattncrtől n1co·ka1)tan1 1nnnk.i,id 11ak co-y-� b neh,íny kötetj_cit. Pesten és Bud,\n többnyire régi bar,\tin1n1a.l, 
rcfe1·cn<lárius �zögyéniyc], grúf Dntthyiíny Vinczévcl és báró 
)[edny,inszky .:\liltonnnl t,írsalko<lék, és felette jól n1úlattam 
magan1at. J�l1ncntünk Dón(1thoz js; ott vagy kétszer, és 
a1uint szíve,,;en e1nlékcznék, háro1nszor is 1nelyképedet l(1tta1n 
cltatílva. I.,,íttan, Corrcggio r� 1norjána.k 1násá.t is. 1\lár Olasz
országból ismer tein ezt e kis ha1nis fattyút; n1icso<la r,tvasz 
esintnlans,iggal húzza, fel tt nehéz íjj,í,t '. .t\.cn1iliu fi n,m sokat 
hasonlít hozzá. 1inon l'Enelost i,; láttan1; ha olyan volt, nc1n 
kell C'Od,ilkozni, l 1ogy önnön fia n,nyját ncn1 ismcr,-én, belé 
szcrcte és szercleu1ből agyonlőtte n1agát, és Chateauncuf ap,ít 
a. RO esztendős IIcterébc úgy bele bolon<lúlt. Csal< nehezen
és észrevétlenül vén ülhetett az ilyetén asszonyság! 11i ragadó 
alak, ininö lankad,i.ssal elegyített tűz l:tngol azokban a sze
mekben, be nyilatkozó é::; ejtcgető aj�1kok, 1nilyen finomak 

, . . , ;ir�z,·o�asa 1, n1enny1 rozsnk abban a: tejfclarezuhttba11, 1nely telje scg ezen tc,::tállásban, ,niesodá.s a hó keblének fcszi.ilésc ! )Icgvallo111. hogy r,··g nc111 l.ittan1 olyan lelkes gyönyörűtestet '. 
::\lulicr toto iactans e corpore _\.1norcn1. 
(' . \T . . . :u1 ener1s 1ncmbr1:s v1 ,; omoibns exoriatur. Bs noha már i'ísz(ílök, lehetetlen volt ú o-y cl v:d1101n azon ké�'.től
'.. �a�an1 int ,�z ideáloktól szoktunk; dc én ,nint egygyonyoruscges valotól ügy váltam el, és íg·y ki,:ílték fel 1Ied·nyánszkyhez 

puleerrin1a ccrte 
<iuac tan1c11 usc1uc latent, an ne minora putas? 
Pestr.ől, .:\fcdnyánszky egész 13aghig elkísére. ];;gy hú

zon1})a r�c1�alta neken, JJ11eréezot, Iloráezot és 1'aC'itust; 
nehtz lnnn 1, hogy nicnnyit tud ez az e1nbcr könyvnélkiil a

Lf.:\!ELEzf:söK. S9 

legjobb régi é::; új elasi:;ieu;;okhl1l, valúsúgos júr1J l,ibliothcka, 
é:s a n1i a legszebb, annyi e1 1ilékczetc-, tudon1{u1,· ne1n ki,-eli
bítette sen11nibc i s  eliuéjl-ntk cre1lcli,;égét. J·:z ez e1nb1.:r Pc'·
tervár.íig cln.ssi<.:11,;okkal t 11dn,1 t<:g1.:d 111úlat11i. l-).!.'_,an ha rl, 1-
t,i,natln;Í.nak a�.ok a nagy lC'lkck, hogy :::zcrc(nc'·k 1.:zL az 1•1nl Jcrt. 
a ki 111i11tcgy 1nitl,);:\ba foglalta, űket, l''s lic1gy n<'·1.11é11ck azokra 
n, kik nc111 tntlj,i.k ezt a szép talenlon1ot 1,ce,-iilni, ha a;i;t 
gondolj(tl,, hogy ií ncni lehet ,·alan1irc Yalú. n1ivcl iík 
csup,i cxhibit1 1n1ok,tL olva,;nak 0" k<iszítcnek, ií pedig 'l'a· 
citust és Sh:ikcspearL és l�ousscauL ti 11lja kiiny v11élkül. l:�y 
ilyetén. tiírsas�i.gban levén vele, e,gykor 1nég ilju,;.ígo1nha11, 
ahol cgyneh,íny <licasterialistúk <'s k11lc,-o:- e'·,, kcrci:;zlc:-' 
czí111cres é,- o·azdar„ urak (dc He111 ol,·nnok 11 1i1 1l :-,zöu,·é11yi 0 U .; ::-,., .. vagy 13atthyú.ny és 1nég niús egynPlianyan) nagyon IHíny-
torg,ittá.k sok és nyo1nos f'ogla.lato,;,;úgaikaL - t'zt 1no11dta 
nekik )lcd11y,i. nszky (n1ég akkor sccrctári11,- levén a hely
tartó t:tncÍ<.:snúl) 1 >1ini11:sból : in 01n11i l>e11c ordinala rcpuhlica 
oportct a.liqua.1n partc1n eiviun1 in anir<', ut hi, partin, ho110-
run1, parti1n habcn<li eupiditatc al>rcpli. publico servi,int. 
ceteri:s in trancp.1illo otio vitan1 trn.nquilht1 11 dcgentibu::;. ):1· 
1néltóztassanak, liozzü, tcvé, rcá.111, hanc1n :t;,, iireg<;bbik l )li
niusr,t rneo·harao·u<lni. Ncn1 ké1 )zclhete<l, 1ni1·;;1>da kaezaj t\-

;:, ;:, 

madt, é::; hogy nevet.te egyik a n1iísik,ít, vagy 11t·111cly<'k n1a-
gok magokat is. 

Ila ezen útazá::;on111ak leírÚ,:5:t e:sak f'clil>c is úµ:y n1t'data té
gcJ mint ol vasút, valan1iut cngc1nct n1int írót, n1crt l1( 1zz:íd va 11

intézve, elértem czélomat,és ncn1 �ajn,\10111 hogy helekaptatn. 
Foo··1dd cl l1üséo·cs barátsáo·o1nnak 111indc11 ::;zínlé,; uélki.il Y,dú 

e' o :::> kinyilatkoztatásait, a niclyekkel holtig n1ar,idok 
igaz hív ,-zolgicl é,- barií.tod 

]'1jJ.s1;. 

U. L. )linekut.in,t két ízben a diact,i 11 kí,·iil ,idotL volna
sco-edelinet Zcn1pléu vúr1negye, l1ar1nadszol' 1negtagadta. l)c

0 

az újabb slirgetésrc 1negint adott, et quiden1 pencs rcparl 1-
tionen1. il..z ilyen a.lk,d 1natos,;,íggal n1indég c,.;zen1bc jut az a
1nit Sevio·11é a:s::;zony,.;éÍg beszél : :\látha úr, úgy111011tl, l'1,!Y

0 , . . . , 

io·cn keresetlen tcF111é:szcti c:;zü c111l>er vala, e:; az 1gaz1 .10
0 
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tcirsas�igoknak gyöngye. An1i<lőn 1\lbert fi·anezia 1narschall 
történt halAla ut�ín nagy bújában és szomorúságában hátra. 
maradott özvegye teljességgel sem1ni eledelt nen1 akart volna 
rnagához venni, azt n1onclá neki 1\Iátha : Asszonyom, ha fel
tettetl magadban hogy nem eszel halálodig, helybenhagyom 
és dicsércn1 fel tételeclet és heroicus szomorúságodat; de ha 
megtörténhetne, hogy egyneliány nap n1úlva egyél, kérlek 
hozass 1nost n1indjárt inkább egy findzsa levest n1ár eddig is 
nagyon eltikkadt t�1gjaid11al< szán1okra. - En azt írtam a 
�zolgabírónak, hogy írja meg n1ennyi telek rám nézve a kulcs 
hogy vagy többet yagy kevesebbet adhassak a n1it rcparti(tlt 
a vmegye, inert ő ugyan repartiült a törvény ellen, ha neki 
tetszik, dc én csak annyit fogok adni, a mennyi nekerr1 tet
szik. - .i-\. patriotismusnak pótolni kell a törvényt, dc nem 
rontani. Se a főispánnak,se a vicispánnak,se a vgyének nincs 
jussa rcpa.rtiálni; én edtlig sem ad ta1n soha is rcparti tio 
szerint. 

CXVII. 

Széphalom, sept. 26·d. 1815. 

Csuddlt baráto1n! 

Felelnem kellene a szép levélre, de ez engemet elné1nít. 
J-[a prof. l(onopasek úr a bátyád gyermekeit cl akarja hűteni, 
n1it mondhat vallyon nekik arról a ,  hiizáról, a n1cly ezt a két 
lelkes testvért, é:,; az egyiknek sógorát gróf Sztáray 1\lbcrtet 
nevelte? ?.ifit n1ondhat vallyon nekik arról a hazáról, a n1elyet 
ez a három n1agyar szeret? - Pro ct contra 1ninclen ne1nzct
bcn ,·an, ezt és ezen zÓYal n1ondja \' orick a 1nao·a 1trzéke11y 

' 0 

1;tazlÍ.saiban : de fclvcvén mindent, nevezete:,;en azt, hogy 
minket nem r,li; ne111 vin1ii, hane1n rontani akarnak, és  hogy 
mi derekasan n1eg yagyun k n1a,-zlago 1,·a, s így erőnk ki holt, 
csak érünk annyit, ha nem többet, 111int német uraimék; s 
épen nem láton1 1ni jussa van ezeknek, minket nem bccsűlni. 
. \ bátyád, a ki ti�z te lctcs 1nagya r, nem a kar hatja, hog·y gyer
mekei magyarok ne legyenek; tlc csucl álotn, hogy h l�az,-íban 
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nen1 lelt nevelőt gyermekeinek, s ily emberre merte őt bízni. 
Adja isten hogy ez a cseh I(cndcresy és Bécs őket meg ne 
ronthatta légyen. 

Azonban hány példák vannak, hogy Bécs a mi jobb vér
ből gyúrt ifjainkat meg nc,n rontotta. B(n·óczy, Barcsay, 
P(tszthory, Vay 1\'Iiklós és ni(tsok. Athéna azt végzé, hogy a 
persák által elégetett tc1nplo1nai a.z isteneknek fel ne épít
tessenek, hogy azoknak hí,tií:=:a ,.t n1aratlékot is hazafiv,í tehes
se; s a gondolat illett a honjá t szerető göröghöz. 

De n1i<lőn a 111i en1bcrcink eLsőhb,-égét e1nlegetcn1, vagy 
legalább tagadom hogy a, né1netet illcthcsse az elsőség ezek 
előtt, kénytelen vagyok vallá,it tenni, hogy kiizöttünk kevés 
van a ki inog nem érclen1lcné hogy őket lelkestől tcRtcstől a 
németeknek acljt1k, hoYá a konez 1niatt úgy i:,; szítttnak. l�z a 
mciganios lélek csaknem elvc:;zté a n1onarchiítt, s bizony illő 
lesz az udvarnak a n1orált tétetni tekintetbe is1nét. C..'sakhogy 
némely e1nbcr a rényt vcszc<lcln1esnck nézi, azt tanulv,ín rneg 
egyedül Montesquieuből, hogy a rény a, respublicik,a hecsű
let pedig a monarchiák talpköve. 1\zt szeretnék, ha nem gon
dolkoznánk, csak engedeln1eskednénk. 

A religio dühe, vagy inkább a rcligio palástjába öltö
zött furfangság, ismét űzi bolond:,;,ígait és istentclenségcit, s 
kénytelen vagyok kimondani idvezűlni akaró kálvinista lel
kemre, hogy a réformátusch ked ,·es atyámfia,i t teljességgel 
nem érte1n. Csak olvashatnád (én ugyan soha ncn1 fogom) 
mely theologiát á<l ki most pataki professor Szath,nári Dániel 
úr, mindan,ellett hogy hajait púderezi. S n1ég a nen1 felette 
nagyon orthocloxus emberek is ja valják hogy a theologiá.t 
úgy tanítja. Nevetik a, mit tanít, s azt n1ondják hogy úgy kcl1, 
s azt n1onclják hogy azért kell úgy szólaniok, inert a curulis 
székében ülnek Calvin .János apámnak. � vedd oztán az 
inconsequentiát. Ezek a val1ástalan szörnyíí thcologusok azt 
nevetik, hogy a pápista a p�íp,ít csalhatatlannak nézi, dun1 
sedet ín sella S. Petri . .Nliattan1 bízv(tst azt tanít'hatná a ,nit 
akar, csak cléglené be Yclc, liop::· 1nind az a 111it aknr, két 
három ívnyi kathekizmu�k,1ban ,íllana. l)c 80 ,írku,-nyi thc
ología sok időt ellop az ifJntól, E' !clc tön1i holinivel fejét, 
111ely a lehetőségek legjobbik esetében legahíbl, azért rossz, 
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n1ivel sen1 ezen a viláo·on, scn1 a n1á.sikon nen1 veszik hasznát. 
l:> " 

Oda. kevéssel is elér az c1nbcr. - 0 cs. k. herczegségének a 
1ni palatínunknak h,ízass,íga taLín :;ziil valau1cly jót. Nen1 ol
Yastan1 a. Ilcr1ni11ia confir1n,ítiój:í.nitk ex,í.tncnét, 1nclyet 1\1Iár
ton ,Tóz::icf 1nagyarra f'or<líta . .1\zt 1nonllj,ík hogy abban oly 
dolgok vann,tk, an1clyért né111cly Liuzgó ura.sá.g tcrc1ntcttézi 
:tz udvari p,1,pot. Én azt 1no111l:í.1n nekik, hogy Nén1ctorsziígon 
minden nevezetes prof. és pap úgy hisz. Dc ők n flclvctica 
Confc ·sio ncvií ,;y1nbolicu. könyvet e1nlcgctik. 

0 sn.gesse <les 1lic11x, jc te croi;; trés prof'onde, 
.\!a.is :'t. qnel,; plats (tyrans s:i.Yants)as tu liYré le 1nondc? 
l!.:zt előbbi leveledre is, 1nelybcn sz,ibolc::ii hite1n-sorso-

s,ti ellen yala pana.szotl. llcligio :i<l 01nnia utilis - ctia1n ad 
dccipiendos ho1nincs. ·- Dc Yissza lcvclctlrc. 

Schaun1burg·n,í 1 ,-zcrcttclck ,·ol na hallani, ,; látni a seé
nút a bau1ng:irtcni tc1nplo1nban grúf Szt�u·ay �-\lbcrt körül. 
'l'i::;ztelcn1 azt az érzést, dc én i.s sokallo1n. Succcssorc 
novo tollitur omnis a1nor. B,í.r csak a gróf az érzékek ütjan 
keresne enyhülést, l1a a szív útján nc1n tahí,lhat, s az érzékek 
a szíYhcz vezethetnék. l•�n sajnáln(tm ha az a,z igen szép lelkű 
ember 1nagzatoka.t ncn1 hagyna„ De 1niért nem tesznek olyau 
főispánokat? - Szegény sze:gény Barkóczy }.-'crcncz ! az is 
en1óe1· volt, a szó lcgne1nescbb értcln1ébcn. 

:.\Iednyá.nszkyt l1ány semmirevaló en1ber tartja bo
londnak! - Engem is múlattata vagy kétszer; s amint egy 
igen szép asszony 1negncvczc ki Yagyok, felkiálta,: Jluch 
Lncl'eti.a1ie1· � s eo·y;:;zcrrc szórta. a Lncrccz verseit dccla1nálva.

� 

J�n a ki két ::iort sc1u tudok clmon<lani Hor,íczból, noha sok 
darabját bírja fejem, csuclá.lbtm mne1n.onikai érdc1uét. Is1nét 
a kálvinist,í.kr,l n1egyck. Szulyov:;zkyt kivévén, alig ísrnerck 
kalv. vagy lutl1. tekintetes urn,t, a ki a classicusokat isrncri; 
köztetek te é;; ;\,Icdny,í.nszky, 111.ír lcg.tl�tbb lcettö van, s t i
ketten szúzak vagytok: s 111i 111égis a. classic,t literatúriÍ.t is 
jobuan tudjuk 1nint ti, mcrL mi kálvinist.ík vagyunk!!'. 

, 

J<�n az 1-\.11ti-:\lo11clolatot sept. 14-dikén lá.ttan1 nyo1uta.-
t,ísb,tn először, ír.í::lba.u sohasc1n. Szc1ncrc és l(ölc::icy, anna.k 
írói, tapa.:;ztal.\k hogy ,L ,·ilúg a,z(, az én ir(t::;01nnak nézi, és 
hogy érette cllcncn1 sokan fenekednek, 5 azt kív,in,1k tiíle1n 
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ezen két baráti1n, hogy a l{ults[1r újságlcvcleibcn tegyek egy 
jelentést, hogy nekcn1 annak írií.sában scn1mi részcn1 nincs. 
Megtettcn1 alacsony rettegés nélkül. - l\[of't egy prcdikiítor 
íra isn1ét egy 1\1onclolaLfor1n,ít IIcln1cczy és Jlcthc ellen. 
Czírnjc: () és l(j 1,iagya1·. 1\ifocsko::; n1unka ez is. ,\.zonban 
Helmeczy kérte 'frattncrt hogy adja ki. l•'orrani (elt h ogy a 
clolog k·i.ürlüc(j1J/..;,« ez val;t l lel1ncczy :;ziiva. - A :\Iondohitra 
adott Feleletben sok só, dc sok tullo1nány is yan, kiv,ílt az 
clöbcszéclben. l)c a kis 1nunka dcpropcratu111. ('sak az fogja. 
érteni a ki litcra.túr:í.nk protl11cturn:iit úgy is1ncri, 1uint írónak 
kell. - És oztán az a \'ads[tg, hogy a: '01nogyi Gc<lcon neve 
Bohúgyi.vrí van clv,íltoztatva ! Ezt én ncn1 tettein Yolna, s 
sajnálo1n hogy tették. 

Gyarnntthy egy cxccllcn" 1nu11kúL crc:;zt ki : I.,cxicon 
II1111garicun1 parallclum. 35 lcxicont nézc" végig, hogy l.íssa 
1ncly szavuukat rncly ncn11.ctté.íl vctti.ik. 7 vagy 8 ív lesz, és 
snbscriuálni kell reá Piínczél D,í.niel bécsi újs,ígír<1n,íl. .\z iira 
nincs 1negszabva. Én fogok. ICérlck, te is tedd ugya.nazt, n1ert 
félő,liogya könyv nyo1ntatatlan n1arad.�\. Rt11ny :'.fonu1n.Ilung
na.k első kötete h,írom c:;ztendci zaklntúsok ut.in, ha herélve 
is, kijöttek.Nem sokárit vc:;zcd Osszilinornat is. J�lj szcrcnc;:t:· 
scn. I{ö::;zönön1 azon nagy <irön1ct, melyet nckc111 ez n dol
gokkal megrakott szép leveled nyújta. Biír 1nin<lcn csztcn�
<löben lehetne hítnod Bécset, és ma,gadat lúttittnocl annyi 
cn1berrcl. Lehetetlen az hogy annak sok és nagy l1�sznai ne 
volnának . ...-\ 1nélt. grófnénak ajc'tnlj kcgycs::iégcibc. En 1ninap 
Pazdicson valék Szirrnay l\ifihálynénnl. Ott c1nlcgcttük a 
1nél t. grófnét is, tégedet is. l'viég egyszer foga.dd köszönetcn1ct 
a. gyönyörű levélért, ::; hidd, hogy téged ::;cnki inloíhb nc1n
tisztel, 11cn1 csudái, nem szeret mint

J(azinczy J,'erencz. 
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CXVIII 

S;,;éphalon1. octob. 3Q.d. 1815.

Tisztelt óa.rcíto?n ! 

April 24-d. írt s ut,111:un Bécsbe kiildött leveled�') közelegy hónapja hogy kczcn1bcn vagyon, s reá n1ég ncn1 felcltc11 1. Ne vedd hallgatáson1at tiszteletlenségnek. N cm tudtamhol múlatsz, s az a gondolat, hogy levclc;n Eperjesre menjenpostán, s onnan Olysórn, s úgy végre Sz. ll1fihá.lyra, jéggeliinti cl 1nindcn tcte1ni1nct. Végre találta.1n egy alkalmat, n1elylevelcn1ct késcclcle1n nélkül viheti cl kezedhez, s azzal örűlvc élek. ' ' En octób. 6-tlikán egy útat tevék '.l'orna vár1ncgyébc, azúristen clolg{tban . Tudniillik Szín nevezctü tornai falubansupcrintcndcntionális gyűlés vala, s nekcn1 ott 1nc()' kellc J·c-� 0 lennem,hogy ,Lz újhelyi ckklézsiának egy kív[tnságát elsüsscrn.�\.z öszvcQ:yLilckczctt káJvinista ura á,O'ok és co·y rettenetes...... 
0 o., i:-ereg pap m{1r tcmplon1han vah1nak,mikor oda érten1. l1emcn-tem tehát. A pataki collegiu1nbeli thcologiac prof. ,ílla a kathedrán, s tizenegy ifju papot nyaggata, kiket a,kkornap délelőtt és délut,ín s n1ás nap is1nét délelőtt minden jelenlévőkhallatára 1ncgcxan1ináltak, s végre consecrált:1,k is. - Rettenete tudo1nány ! - _i\n1bár azon exá1ncnbc a vilá()'iak ist, b�lé szólhatnak, én csendesen maradtan1; de alig v(t rtam hogykimehessünk, s megszabadúljak az affélének hallásától. -Amint a templon1 vomitóriu1n{tn kitócl 1ílt a nép, az igen kö.zel 80 esztendő- superintenden nek s n1ásoknak, nevezetesenaz idősb éi:; ifjabb fő curátor0knak (mélt. Vay József és Lónyai Gábor ad1ninistrátor 11raknnk) köszönten1, a supcrintcnclens n1cgölclc, 1ncgcsókola. Ila ezt Vay vagy JJónyaicselekedte YOlna, nen1 szólanék; de hogy Öri Gábor cselekedte, ötZt bizonyos tri 11rnphnak tartom - azért tartom annak.inert az a rettenetes nép látta, hog·y a l(olrin Jrínos helvtart<!ja innen a T1szrÍ11 a kiki}iltott ya,Jlástalans�gú cn1bert os-

*) I,. ar.l ('Vlll. ,,z. alatt az I. köt. 3 76.:; köv. II.

culo pacis ct fratcrnitatis fogta körül. 1\z ebédeket és \'ac�o-
rákat tornai viceispán Ragályi Abrahá111 a<l{L özvegy Fáy
,Tózsefné asszonynak hií.zán:í.l. 1\. ka.n<lalló 1nellé gyűlénk,. az
öreg supcrinten<lcns pipázni kezdett.De miért tolá cl Ujhcly
György J ózscfct? ezt kérdé t6lcm az öreg. (ltz a György
Jó zsef tőliink Ujhclyböl Szatn1ár-Né1nctibe 1nent ez idén).
Én n1cgemlékcztem, hogy ott nc111 1(. }'. vagyok, hancni
deputátusa az ujhclyi ckklézsiának, s azt f'clcltc1n, s ez való i„
volt, hogy 1r1i cl nc1n toltuk, hancn1 1naga nem akart mRradni.
Igen, 1nondá n supcrintcndcns, n1crt úgy n1arasztátok, hogy
meg ne 1nara.dhasson. - i1inthogy a dolgon 1n(tr vúltoztatni
késő yolt, s ne1n vnla i<lcjc róla szólani, a beszédet clforclí
tottan1, s azt rnontl�Íln, hogy nén1cly zclóta hallgatója ()yör
o·yö t h etcrodoxiá va.l v,í.üolta, soc i n ian is111 ui<R,d, s pi noz ismussnl.
n ]'Blmelco·cdtC'n1 n beszédben, ,- azt 1non clá a :-upcrintcn<lcn,-o neken1, hogy auiint látja, én a l _)icrrc 13aylc értcln1éhcn va.-
gyok protci-t,�ns. ('fndni fogocl tn.lán ho;�-" R.ieliclicu cttíH azt
kérdé ho!rv 1nici<o(la v:tlbí;:ú. - l�r,.'Jll'. ]-.;n protcstan" vagyok.
J?.ichelir>,;.· l\lclyik ronfcssic'in ? - J?rr!Jll'. J1:g_yik<'n ><cin; én
annyiban vagyok protcstan,;, a1ncn11yibcn ,nindcn po;;itiva
vallás ellen protcst,ílok.) Azt tclcltcin a :-:11pcrintcnclcnsnck,
horry ha az volnék, annak kö,:zünnén1, hO!!Y l >atakon íín la tt:t
la1�ultan1 öt esztendeig n thcologiát (�. T�. az iireg ,i6 frj volt.
s 111é()" 1nost is igen tiszta fej). 

t:> lvléo- ebéd előtt hozzá foo-únak a confcrenti,í.hoz. :\ kc'.t
b b , , föcurátor közt itt is kiütötte 1nagát ,1,z cllcnscgcskccl<'><; nz

ifjabbik patrios inCJ_uirit in annos, nagyon ,<zcr�tn� li'.t :r a.,·
nc1n állana útjában. i)1ind a kettő szörnyen li11zgo k:tl,·in'.stn.
Én az effélétöl n1indég irtózom; clckiv,í.lt akkor irtózon1,n1 1 kor 

ismcre1n az emberek go11dolkoz(1s,í t; ;: tudon1 liogy úgy gon
dolkoznak 111int én , és 1négis az esprit du corps, és az, hogy
seclcn t in cathcdra sancti petri, őket szürnyü buzgúkk.í tc,;:i.
Ebéd hez iil{-11k, :; 1nindcn szájból a fanatismus szóln; -:- Ji,I>
mon<litn1, itt kötelesség ;;zólani; én tehát szaba.don �z_nlek. }.I_i.
iuond,ín1,azza.l dicsck::;zi'tnk, hogy a n1i valh\sunk rcl1g1oc.xam1-

. ,. '!'1·· 1 ••• o-yan h'tÍ<r)'l11C<Yyünkahog,·n1s,apap1stacc rc 1g1oo)scqu11, u
0

' ' o _o :--: 
111együnk, mivel vagyunk jobbak mint azok, a kik c�lc� azci t

" "l', , ·i 111rn·rrynzorlhrté-::,idegcnkcc1ii nk
1 

n1ert a n1eggyozu1 e,-. cs, f-,-,. , 
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ellen dolgoznak? - 11:löhoz . .ídott II0r1ninia, s n1indcn örült

' hogy az ká.I,·inist,t. )�n is örülten,; annak jó következései
lehetnek, 1nclyckct érteni könnyű. Beszéltek az ő confirm:1-
tions-cxa1ncnjén (így), s Lónyay kértlé ha ol,·a::;tam-e. Ne1n
ol ,·asta111,s talán ncn1 is fogo111. - l=>ata.kon 100 cxen1pl. Yan le
téve, 1nondá, I,ón,vai. - (l\i[egen1lékezérn hogy ő 1809. ncken1
azt rnondá, hogy ::;ajnálja. hogy ne1n született pápistá,nak -
nyilv,in inert úgy kevesebbe került Yolna neki ungi ad1ni
nistrá tor rá lenni). - 11:lmondatott az i::; na,gy örömn1el, hogy
I -Iern1inia rcversálist adott n1agáról, hogy pá pistá vá soha nen1
lesz, s első fiát, a ki ut,ína uralkodni fog, kálvinistának ne-
vclni fogja. Ji';nnek i s  1nindcn örült. - l�n, mond:t .111, ennek
ncn1 örülök. Ugyan ha pi.ípista leány 1nent YOlna kálv. hcr<'zeghez, s ily reversct aclott volna n,agáról, ncn1 azt n1onclan,ink-e hogy ez intolcrantia, és hogy nc1n illik 1nagunkat arraköteleznfrnk, hogy ezt vagy a1nazt igazSé1gnak isn1erni s annak\'Hllani nen1 fogjuk. - Erre senki ne1n fr>lelt, dc senki nen1 i:svette balúl. Dc egykét cn1ber kötődve az én hitctlenséO'CJn

' 0 felől kczcl c :szólani. 1-í;n, 1nontl lín1, ne1n hihcteni azt, hogy az
isten azt kí\·,í.nha sa tőlen1, hogy bolond legyek. - Ez a
lCraftansLlruck nagy effektet teve. 'l'udon1 én hogy JCraftaus
druck ne1n illik társ:lsiígi túnba, dc azt i:; t.u<lon1, hogy Quin
tili.ín ezt n1ondja: Ornnia verba suo loco optin1a.

Ebéd után a thcol. prof. 1ninden neheztelés nélkül azt
kérdé tőlcn1 : 1ni<:rt jobb azért valan1i inert új? - Szeme
közé nézte111 , l1a neki 1ncnt-e el esze, vagy azt hiszi én vagyok
olyan? - l\ cin lehet-e 1negfor<lítani ,i kérdé::;t : 1niért rossz
azért vala1ni 111ert új?,] ézus, Sokrates, J,uther, tofuha111ed és
a jcsztrcbi pre<liká,tor, a ki forn1aliter n1egbolon<lúlt a biblia
olYa::;ása ,íltal, és n1ost n1int bolond Szerencsen tartatik, újat
tanítottak; amazok igazat, ez a két utolsó bolondot.

Lónya,i ott sok szépet tc,·c.Örön1n1cl be::;zéllé hogy viee
palatin l)échy Irnrc nen, consiliáriui'i, és consiliárius soha

111'111 is lPsz, rncrt isn1cri k az u<l varnál. - 1:�n erre ncn1 szól ék
sen11nit. Dc néha az j,; szól a ki 1:allg:.it.

Bárczay l<'cr. kérdé tőle : LónyrLi, azt n1011dj,ík, hogy
te :i Bretzenbei1n leányát vesze<l? - Lónyai erre így felcle:
'f>t<'ni 1nondo111 hogy ide n"ni adncík, tlc én nen1 házasodom.

LEVELRZI-:SÖK. 4i 

1Ioo·y v herczCO' hi:-;zcn1 .... a lelkét, 1ni is herczegi Yér-o b 

bííl eredünk - JCcn1é11v erdélyi fcjetlele1n felesége IJúnyai
• 

lc:íny Yolt. Tsrnét ncn1 szólék. Bárczai üz�e ,t kérdést.- Lónyai.
l\en1, csak azért se1n n1ert p,ípi;;ta. - /:.,'n. r\. rnélt. úr azért r
Lcínyrti. l(ilelnc a hideg, ha a hiza1nnál franciscánu�t látnék
1neg. - .72n. Engcdel1nct; a. franciscú11t1 S ncn1 irtóztatóbb fi
gúra sen1 külsőjére sc1n bels6jére n1int egy n�·otnorúlt k,ílv.
lévita. J\ z é11 feleségen1ct soha :,,en1 lelte ki a hideg, n,ikor :1z
a rongyos, n1ocskos, ttttlatlan koltlúló léYita hozzúrn jött, s ií
azt épen úp;y fogadja 1nint én a a ::;ztropkai \'agy 1no11aszteri
bar,ítot; s én két franciscánust i,;n1erek, a ki épen azt hiszi a
niit hárn1an itt 1ni. - Lónyai 1ncg1nara<lt n 1naga ,íllít,í,:1
n1ellctt, s n1i neYetén k.

ltn nc1n tudon1 n1i leli az en1bcrekct. 1-:n olyan n1int 6k
lenni ncn1 tudok. - Tefclííle<l az a, ldr n1indrnfelé, hory
1nost nag_\'On antiprotcsta.ns vagy, s én az ilyen Yáclra orrok
alá nevetek. Dc ők ,·iszik tlolgaiknt. 1\.zt n1ondjúk, ho!!Y n1éµ:

teRtvérctl is, gróf S,in1uel. 1nosolyog, hogy 111i n(lég n Yal1(1,;t
cn1lco·etcd. - r\n1húr ezt senki ,;cn1 hi;:zi. 111c�µ:i,- ,-;ijn:ílorn

0 lio!1 ·v 1nondo"'a tjlí k. 
,,

. 
rl'orn:Í,1;kcrcsztü) 1nen,·é11 el111cnf.c1n a p:ípi:;La lc1nplo1n-

ba hocrv ott a .  bécsi l)rof'. 1\1aurcr l lubcrt últ:tl 17�0 t.íjún
' o. 

' '[ 
, festett oluírt:ihliít hí:;san1. Sokat Yárta111, inert cn ,, aurert c-,-

az ő rnunk,\jcit isn1erc1n; de többet lclLc1n 1nint v,\rla
_
,
_
n. �

e 1 ' [ ' • g ·obi) ,; · 110°·, 'l ''')'<Jll \'\)·sak az <nr, 1ogy a va,szon nen1 na ) , , ,.. r-. , � .. 
rű n,unkát a régi oltár f}tragiísa.iha, tették, 1ncly fcrleln1c,
fósvén)·ség, é:; azt 1nutatja., hogy grt)f l{eglevich ,Jt'iz::;cf tor-

" 
I' 't · {'"' · '. Ao·"zonuin l�co·o·. I\Ja(l·. a ,cpct 11c1n azcr nat 01spn n e:; ,.,,. , · oo n 

festetteLte, n1crt '"isn1erlc 1\l[aurcrnrk becsét, hancin tal.ín
azért n1crt valaki tlicsércttel :szúla J\faul'Cr f'cliil.

'A kép eo·y ...-\ :;ccnsio. r\ bold. sz(í;,; a f'elhök küzt lebeg.
}(örí.ílte IHíro; gycrn1ck angyal ::-zúllonfr· );:,�·.\·obb ,ui�ya
lokra , s többekre nen1 vala hely.

Alól nyíl\·n áll a. ;:Ír, és azon cl vn11 vctrc a !,!':Volc,- lr-
pcl. /t 12 npo::;tol a sírban kerc:;

_
i :,,z i::;t�n a

_
nyj.i_\ , " ·.,T,ínos a sír rnélyéből en1cli Jel feJct, JObbJat a, szuz,felt 

nyújtja,:,, Ör\'endő nrczczal jelenti l:Ír�ainnk hogy 1nestercnck
anyja nin<'S 1nár ott.
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Péter a, 1naga nagy chara.kterében a váratlan eset által 
megrázva, térdre rogyott. I(ezeit öszvckulcsolja térdein, s 
hátra r[iutott testtel néz fel i1n(1dkozva a szüz után. - Ez a 
Péter n1egrázza a nézőt. 

Dc n1i következik 1nég? - ],;g·y súgá.r tcrrr1ctű szép 
apostol talpon állva n1aradt, n1ert érzettc a maga rú11iai ne-

1ne:, 1néltóságát; vállain gyönyörű redőkben foly le a czinó
berszínü (ponccau) paJ.íst. l(ét kezeit egyn1,íshoz tapadt 
tenyerekkel felnyújtja a lebegő szűz felé i1nádkozva. Enge1n 
ez aP;íl még inkább 1negrázott n1int a1nott Péter. 

Ezen oltárról szólani ak:arok az Ercl. :i\1uzeumban. 

Telek, telsz, - és így rnéltan te!, nen1 pedig telik. -
A tellel ncn1 comn1end,ilhatná.m hogy éljünk mindenütt: ez
zel n1eg kell c alnunk az olvasót. - Egyébiránt én is azt hi
szem, hogy a philologia, nem n1athesi$, ahol a figúráknak: be 
kell zárniok n1agokat, ne1n philosophi11, ahol a, katcgoriai
parancsoknak vaktában kell cngcdeln1eskctlni. 

Nekcn1 i:;1nét kegyetlen szüretet adtak az istenek mint 
tavaly, csakhogy ez idén nen1 törhcték fel pinczén1ct, s nem 
Yihctték cl n1inden 1811-iki igen zsíros tokaji átalagaimat, 
n1int taYaly. ?\" égy hordó boro,n lett a.hol 80 lehetne. Az istenek 
tudják, hogy élek. Elj szerencsésen tisztelt bar,í.tom. A mélt. 
grófné kezeit a legszentebb tisztelettel csókolom. 

• 

J<:n Pestről n1ost hozat�ím n1eo- 1nao·amnak a vVieland 
0 t> 

I,eveleit, 1nclyeket a fia. Lajos ez idén Bécsben 2 kötetben 
ada ki. i1cghozt,ík a 11athisson munkiíit is 6 kötetben. IIa

alkalinad lesz, olvastl meg, kérlek, a. '\\riclancl I,cveleit. Sok 
jó Yan benne. 

Dc szabad volna-e azt a kérést tcnncn1 hoo-y neketn 
' t> 

ki.itdcnétl n1eg Göthénck ezen 1nunk:tj,ít: Aus 1ncinc1nLcben. 
• 

• 

l),chtung und Traun1. En ezt 1nost kíYántan1 !)estről; de azt 
felelték, hogy Göthénck egyéb n1unki1i nélkül ncn1 adják. Én 
pedig Göthének XII kötetét az originál kiadásban bírom. 

, 

LE\
r
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CXIX. 

\Tégre :zcrt tehetek egy kevés nyúgalomra itten I(as
»,ín, ahol töltö111 a telet, és kipihenek fele:; ga,zdas,igi bajain1-
tól, 1nint a de,íkok ,·ncátiókor; de ők akkor vcszteglenck, én
pedig fordíto,n ,1 szűnés napjait a kcdYclt foglalatoss,1gokra.
)�l11:1gya secrctáriuso,n, an1i nagy baj egy olyan rossz és he
nye irkálónak 1nint én, aki oly nagyon szereti azt cselekedni,
a1nihez nen1 igen tud; dc azt montlja, Lcssi11g Ga.lotti Emili-
1\j,1ban : Ilát ne,n lett Yolna-c képírástu<ló R,1phacl, lia p. o.
kezek nélkül sziiletett ,·oln:1? Írón1 ncn1 azért vált n1eg
tőlc1n, 1nintlia ncn1 clégcJti.ink ,·olna 1neg egyn1,í_.;sal; liancn1
1nivcl a pat,·arkodó tudo,nánynak gyakorlúsára. } >estre kiv�ín
kozott .. \ prók,ítor»úµ:ra ,·:tló ,·ágyá::; f'ogja é::; 1·011tja cl niég
1nost is if)aink elméit, és azért találunk oly ritk(111 alkaln1a
tosakat valarncly józanabb élet nc1nérc . ..-\zomban új írón1
érkczentl az új csztendi5vel, és azt ugya11 fop:lalatosítani
fogon,.

A nagyon szép, hogy téged vallásbeli kö, et�égekre for· 
dítanak; az a jele, h\Jg} nem kell viselned képét a va.k
buzgóknak. 1,:ngcn1 a pápist,ik Baylc· cardinál l >oJignacnak 
tett uyilatkoztatása :-;zcrint 111indcnkor protc�t:Í 11::,nak hirdet
tek, a Yaló::;úgos protestánsok pedig 1nosL, 111iolta nén1ely 
c.sorbáikat kczde1n s�jtcni, szörn:'Ü pápistának. }; nen1 lehet 
111cískép. 

�ckcd Szc1nerc v. isp�n szólot La levele1nröl, <le ugyan
mért nen1 ol vast.a vagy olvastatta vclcLl egész foghilatja sze
rint? Azt ír,í111 neki, hogy némelyek. akik előtt panaszolko<l
tan1, hogy a kurucsói pcre,u ncn1 hit \'éget,:; azt 1nondták
volna : 1\1ért perelsz protcst[u1sok cll<'n Zcn1plé11 vagy Sza
bolcs v[1r1ncgyében? ltn pedig azt fclcltc1n nekik : Ne rágal-

111azzátok Szen1crc "· isp,ínt, és 11c l>cszéljctek clöttc111 olyan

bolondokat. E volt lcvelc1n tartalatja, é:; haszniilt, n1crt azolta

hozott scntrntiát.; n1CQ' i" kö�zön0n1. híl77.,Í t<'Y<{n. ho.�·y nrn1
' 

Dt•,.i:c\,fl'yt, h:11inc•\· 11 l 



-

azért inert kc<l ,·cző, köszönii1n, h�u1cn1 azért, inert hozótlott. 
A sz. mihályi sz6da dolgába.n Ragií lyi é,- Déz„i v. ispánok 
viláa:os i o·az::HÍ o-ta.lansrí 9:okH t kii,·ettck el, hog,· a J)a t:ik i co]lr-

._, 0 b ,--, ...., ., 

o·iu1nnak co·vn<'h,-í.ny czrr forintJ'.ít h:ítors,íghH. tra:)·ék; dc a
.-, t,, • , ' ..... .  

dolgon j61 igazított a <'Hncell,\riH„ l":n azt n1onll,í1n, hogy a
curá.tort kéne szú1nadá:ra. húzni, 1niért adja oly biztalan he
lyekre az á.rv(Lk tőkcpénzét: n1crt. a ;;z. 1nih{dyi ,;z<Ídar,ík volt
a.rendátora, lVIa.rgarét P,í 1, eg_r frlC'ttc bo1n !ott teheti'ég·ü n1is
kolczi kereskedő vala.

.\ 1ninap a sz. n1ih,Uyi tisztcl<'lr,; úr <'µ:y ,;zcgény rrfor
m,íta asszonyságot, aki egynch(uiy csztC'tHléík clött - vala
mint az anya a gycr1nckét a. farkassal .�zokta ijeszteni, -
prcdik,itorát azzal ijesztgette, ltog.r n ró1nai vallásra. tér ,íl
tal, ,í1nb,ír n1int egy buzgó rcf'<lrt11úta l<'·lek, ,;zülctctt Yallá:::a 
kebelében hagyá. cl a 1nula11d<Í,;,ígot. tcljc,-:-;éggcl clte1nctni 
ncn, akarta. ],�n épen 13éc.-,bcn YHllq, a.kkor. f"<'lcségen1 tc-
há t egy kevéssé 111él tú11 1negdorµ:,í I ta a papot. ::\li ndczeket 
egykor is, 111:tskor is c1nlcgctérn, é" n1ú.r 1nost nincs na.gyobb 
púpista 1\Iagyaror:;z(1gon 1ni11t én. ,Jól írtan1 ,·nlahol: ,11ikor 
iyf/zrct 1noncl .Jú.�ka, csrtk 11!.-!.-or sért. Dc én senkinek kedvéért 
:;cin a ni1ncsi gyilkoss,'1gokat l:<'rancziaorszúgban, sc1n az ir
la11du -i és belga papok boloncloskodás,ít, :-;cin c-gyéb s akár 
k i.il ő, a kúr 11011 ,·béli halga.tao·s,í o·okat soha :-:c•n I foo·o k ltel v be-

. ... .::- ;-,. t°' .. 

hagyni. 
l-Icrn1i11ia bér1nál,ísa ['clhírn1,izta a. p,ípista papokat, é,

a.zért nagy okosságnak tarto1n hog_v a ti papjaitok is soci11ia-
11i:;1nust szagolnak benne, nc111 az<'rt 1nintha a :;ocinianismu,
rossz szagú \"Olna, hancn1 111i,cl a hiidiiskét tíír11i kell a ross7, 
lc,cgőbcn. �\. ,·il(1go:;odú;-;11:tk f'zép p<"lcl,íja. hegy ausztriai 
hcrczeir rcror1n,íta hcr<"zco·nét J·eo·,·ezc <'I 111a•>':Í11ak dc azért 

\.--' 0 t:', .::, ' 

nc1n hi1,zcn1, hogy n,ÍLlorisp,Ínunk fiai czifra ten1plo1n helyett 
' 

-

puszt,L ten1plo1nba fognltk sietni az 1 · r-Yac:;or,1Járii, inert az 
<'lső 1nap;yarnak kii,·etlli kell ,t l1a7,,L tör,ényét. .i\.zt 1ni11daz
,\ltal n1ind hi,;zcn1, 111in<l kh·,í1101n, hog_v a,, igiizságta.lan tör
vény cltöriiltesscn, <'" a nc111 a. 11cn1ct kövc,-se a va.lLísra nézve 
1ninden egyéb 1t:1za,;súgban, és hogy ;-;zabad legyen 1nindcn 
e1n bernck egy vallásból a. miísikha :d talmcnni; n1ert az en1-
h!'ri ju;:sokhoz tartozik id,·c-z(ílni ncn1 ta .rtozni, és ha tetszik 

1 

• 
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' 

a pokolbtt i11<lúlni. - U gy vagyunk val6b,Ln 111ost l�urópában, 
n1intha 25 eszten<lők és az azoknak tapasztalásai egészen 
elvesztek volna; egy túlságból a n1á.sikba botlunk, 1nintha 
nem tu<lnónk (így) botorkázás nélkül járni a csiniilt úton . 
I -Ia körülnézi n1agát az e1nber, n1erő vagy bohókra vagy
nemjó crnberekrc akad; az okos és az c1nbcrségcs en1ber rit
kúbb n1int a pengő pénz. Csak a ,·i,rasztal, l1oo·y lehetetlen

� 0 t:,. 

ez a szüntelen való kitérés az igazsúg útjából, n1inckutá.na
n.z már elkészült; rnás volna l1a. 11cn1 lenne kés7., de legi.dább
historicc, Yagy,a 1ni n1ég nyomosabb, sajnos tapasztalásokból
tn<ljuk, hogy 1nerre viszen a legbátorságosabb útcsapás. Az
a. botrúnkoztató viadal a Yilág és setétség között, nem tart
ha.t sokáig annyi elszórt fény világ ut[1n; a setétség tcrrné
szcte szerint nehézkes, a viI:1goss:1g pedig könnyü, és tern1é
szcte szerint 1naga ah\,nyomja a sctétséget. 1én1ctorsziíg fog
lenni ltihctöképen n világoss{1g középpontja ezután; a.  volt
ugyan eddig is, dc csak athcoriáb.in. Igen szépen n1ondja egy
új 11é111et szerző, hogy niílok eddig n1inden karok fejckké
Yáltak, <le hogy n1ost, 1niclön pihcntenck a pcnnák, forrt a
bosszu, a .  pallosok köszörültcttek és hegyc:t.tcttek, és hogy
közel yan az iLl0, a1nelyben 1nindcn sarczuralko<lásnak vérrel
fog írattatni ;:;zú1nkivettctés levele. Csud,ílkozon1 hogy a. bá
tyii1n e11ge1net Yakbuzgósággal vádol, n1inck11tiína én vele a
szar,·as1nnr)_1,Ír<',J 11gy,u1 igen gyakran, dc a va.ll(1sról soha. scn1
�zólotta1n. ü ezekben a Llolgokhan ncn1 igen júratos, és az ö 
1ninde11 egyébt11don1ánya is töbhnyirc ha.llon1á.tból ,íll; azo1n
ha.n ne1n kell azért gondolni, hogy J >J;itö,·,il sétálgatta az 
,tkadcn,ia ker�jeit. 

' 

ln1c egy kis 11e1n rossz bolondság, 1nel_v<'t nrkem szá-
1nodra. n1cgküldött Pethe l;'erencz 1). 

:\.z Erdélyi l\Iuzeumot forgattnn1 e napokban, és egync
hány gyönyöríí dara.bjaitl átolvasta1n; 1neghökkcntem an1i<lőn 
benne n1aga1nra. is aka.cltan:i. l\1egvilágosíta Döbrentei, akinek 
tegnap -vevén1 levelét . .i\ te barátságod híressé akarna tenni 
engemet; köszönöm a jó szándékot, de 111.ír egyszer ér<lc1n
leni is kellene. Azon leszek, hogy barátságodnak becsületére 
váljak. 
·----

4" 



_\. i)Iondolatra a l'clclctcl ul\'a::;tan1, helylycl-helylyel ne111 
annyira forró 1ninL \'astagoci<ka: a holtakkal szelídebben kel
leoék b,ínni. Szc1ncrét :1 tchozz,íd yÍ::;eltető barátság ragadta: 
azon1ban itt-an1ott igen hclye:<cn patriu 1)crf'usus aceto a Mon
dolat koholója. _ "\.z én n1unkác.skán1, a1nint inkább-ink,-ibb Lclé 
creszkedé1n a. t,irgyba, a, kotl(1::, közben 111ind jobban-jobban 
költ, t,ágúla, tcrjctlc é::; f'elélcdc, úgy l1ogy n1unka lőn a n1un
kácskúból, a1ncly Lai.ín figycln1ct fog ::;zerezni litcratúránkban. 
l{a án clvégzcn1, kicgycngcte1n, kigyalulorn é.:; 1negrostálása 
véo-ett neked 111egki.ildön1. azután pedig tal:ín közre is bo
csáton1.Se1npcr ego auditor tantun1, nu nq ua1une rcpOtHtm? Nem 
alkaln1atoss�tgi 1nunka, holott a l\!Iondolata<la rc;í :1lkahnatossá
got; sokat olvastau1 újra,-kiclolg·oz,ísa közben, és kivúlt sokat 
gondolkozta1n; fő iparkodá:-;0111 a Yolt, hogy nicg ne biíntsak 
enkit is an1időn az io-azsficrot kcrcse111. Keni n1ondo1n, hogy ' b :-, 

cltalálta1n, de bizonyosan l"ürkésztc111, kutattan1; nein 1ninclég 
ÍO'aZ az u()'yao a1nit valaki i0·az:,áffnak tart, dc fő doloir, hogy O O ' 0 0 � � 

az e,nbcr a dolgot a sze1nélycktől elválaszsza, és kitessen az 
ilyetén munkából hogy literatúránk clőu1ozdítása egyenes és 
1nin<leu targya igyekezeti.inknek. 

11ég új esztendő előLt Olysóra kell me11nen1, onn�n 
foo-01n neked n1eo·kül<lhetni Göthének kívánt tnunkáJát. En l:> 0 

már most egész Göthét bíro1n, és gyakorta forgatom mind én, 
inincl feleségem. 

Olvastam is1nét 1ninapában na,gy figyele1nmel n1ustrálá
so<l (recensióclat), 1nelyet ]lin1fyre ké;,zítettél, magad-maga
dat a nén)etből szépen lefor<lítv;in. 

!{érlek magvarázd n1e,,. ncken1 a .�e-ben, �t- a seni-ben a � .J n 

negativu1n és a prohibitivu1n közt a különbséget. r�z egészen 
új gran1mati kabeli regula, amely a pon tra-,:;zabá,,:;t a kifejezésben 
nem segíti, n1iYcl az értclen1 n1indenkor elég világosan mutatja 
ki, hogy tiltó vagy tagadó-e a beszéd. Ott íro1n én Se?n, ah�l 
n1ao·,'Lbanhangzo következik, se pedig ahol mássa1hangzo. ' 0 

k Uay csclckvének ré,,ihb irúink i::,; ugyan ne szaporítsu' C' C' ' 
szükség nélkül a gra1nn1atikai regulákat, ne terheljük szép 
nyelvünket, é.:; ne igázzuk, uc korlnto]juk ok nélkül az eleven 
elméket; kövessi.i k a görögöket, nen1 pedig a lizerfelett pontos 
franczi;íkf11. e:,, c:;ak ott ,·C'?:-:i.ink �átat a szaba,ds:ígnnk, ahol 
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teljc.::!séggel szükséges. Szép lehet u�·yan a tc:;t a feszes lepel 
idatt is, dc a fcsze,; rul1n rnag,íh:111 ,;oha s<'n1 szép. és a görög 
képfaragók tcrn1észcte,- rcdőztC'té:-:c·ik n1ir1dcnkor jobb:111 kccl-

1 ' · l ' ' k 'I YC:r.tek a ,u (J.I.Uv-nnk :1 ictyaro:- t·s rc11t e� ra.nezozaso na. 
.'\zt scrn f'O[!On1 n1eg cgtS;;zcn, hog_\· 111i('rt t:1rtod hih:í.nak, ha 
a 2:r,íeziákat p;r,Ítziiinak írj:l ,·alaki, l1nb.ir nc1n i'.1[!y hangzik � 

is a {7., 1nint a e, dc a z hiába,·al<'>, ha :t e 1nl:'ge:léjzi. és így ha 
ncn1 kell tz-t írni, tz-t :'\C k<'ll, l1anc111 ('ft11pa c-t. :-"iílunk, mert 
k bctíínk \'an, n e soha ,:cin hn,np:zik úgy n1int, a k, követ
ke:r.ésképen a, �: tc]je�,;c�gµ:cl nen1 YÁltoztat ,;en11nit is a r
liangLan. 

Jl tijpiirrilliilf hoszo1·kú11yo( :-cin tct,;zcnek 11ekcd; azo1n
b,LH é11 ncn1 tndnék szép 1n,i,s,;al érthetőt ragasztani a boszl)r
hcí11yhoz. !•�zen az úton te cg0;,z sorokat tciriilnél ki Ho
ráczból. 1'uclon1 én hogy a burkui-- király ,tzt 1no11dta egy 
képíróról, hog_,· a, gnnéjt tcr1nészctcsen festi, d<' ez a szikra
szó (bon1not) nc1n n1np:út a festé,;t, hanen1 csup(to a tárgyat 
illethette, arncly nl'1n a képÍl'Úsra való; ,le ha festjük egyszer 
a ganéjt, azt tcrn1é„zctescn kell fc,:tcni.ink, vagy, _ami jobb,
nern kell fcsteniink. Az orosz császár meg\'ctl e a minap nagy 
summa pénzen j\Jal1naisonban Pottcrnek hugyozó tehenét: 
a kép maga remek, dc a tárgy ocsn1riny, {

>
s az orosz csá

szár ö felsége bizonyosan nerr1 a tárgyért, hanem annak 
természetes előadásáért fizetett �nynyit. "rous les gouts 
sont dans la nature, úgy mond Boufflcrs. �agyapánkban

'.Hoinerusban a Thersitcs charaktert> pökcdelem, de emeli 
a,zzal a többit; és sohascrn készült hosszabb és tartósb lehel
letű munka amelyben minden, nem mondom fellcng, hanem 
csak közön�égcs ·ide:íl is lcgy,cn. BocsfLsd meg észrevételei
met de m:1,o·ad h:itorítottril. J�n csttk ott nem :;zeretem ,,,da-

' r, 
\ 'd 1nely darabban a borzasztút, ahol rr1aga a tiirg.v szcp min az 

eo·észre n1ind részeire nt'.z,·e, ct oú les disparates choqucnt 
c:r le c'ontrasl e Frappc. Jt„ ezért botrúnkoztatott I-limfynck 
eo-yik darabjában az élet édc,: hcnyei leírása közötta p ipázás. 
Elkészült nyelvi.ink, dc ninrs n,ég befejezve, é · adja az ist�n 
hogy még soká ne leg·yék. �1ég most e ak könnyű „zabolan
kell crednünk, úgy fog kifejlődhetni egé,;zen nyelvunk hat
hatóssága. A nagy é1- szép gondolatokki1J rakott elmék ala-
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pítják és formálják a nyelvet, és adnak just a szavaknak és abeszéd formáinak. Ne1n a gran1matikusok csinálták a nyelvet,hanem csupán egybeszedték annak reguláit a csínosabb közbeszéuből és a szépen okos írókból. Te magad szerencsénkreminden módon nagy tcren1tö vagy nyelvünkben, és így neadj n1agad ellen fegyvert ellenségidnek. Non quidqui<l gramn1atice, et latine dictum est, úgy 1nond Quintilián. Itn tégedúgy szeretlek mint litera.túr,1nkat, és azért b,itorkodo1n letenni gondolatimat a barátság kebelébe. 
Egy nagy kérésen1 va.n hozzád : a.zt írja nekc1n Bozókvfiskáliso1n! hogy a Szemere famíli:t archivun1ában egy docu-1nentun1 penészedik ily czírn idatt : Diplo1na, divi :Thíathiae irnperatoris in facto bonorun1 Ecseclianoru1n. 1\1[. I-I. betű Ya 11rajta. Erre ncken1 nagy szüksége1n lenne, nen1 hogy valakitbolygassak, hane1n hogy n1agan1at s gyer1nckein1et védcl-111ezzen1. Te Szc1nereékkel jól vagy; l1a vidin1ált p,í.rban 111e•rs zerezhetnécl neke1n , nagyon érden1 ítenéd 111,1,gad 1ni1�c ler ántam, mind gyer1nekeirn er,ínt; parancsolj velen1 hasonlóesetben, de n1ás lia,so n latlanban is .• i\. leo·i o-azab b ba ráts:1 o-O'al- 0 b t < 00 élek halok n1inden kor 

Írán1 l{assán, 7-<l. dec. 1815 . 
1 igaz hív bar;\. tocl 

,Jóskcírl. 

Igen rosszúl v:igyon szegény Uj hitzy Sa rnu; kár az 
e1nberért. tlos:;zú é:; nyugalina,:; életet érclen1le ne. 

cxx. 

Széphalon1, tlcccmb. 14-d. 1815. 

Tiszl<'lt bol'cítoni ! 
Arra foglak kérni, hogy e levele1net láttasd prof. Pono·-

. , 1 k' 
0 racz urra , a I által azt néked ben yúj tatom. Ez a n a,O'yérden,ű

h . 0 aratunk már e_gynehá.ny leveleiben n1eghizony ította :tzt,

ltoo·y ő lelkes tanítója a nyelvnek, é� hogy aesthetikai érzele111-
111;1 is bír, s nagy ol\'asással, é:; nen1 so,·úny gra1nn1:ttikus. Ila 
1ninden nyelvtanító az ors.z,1gba11 oly,tn \'Olna 1ni11t Pongrácz, 
úo·y jobban volna dolgunk. - S ezek ut(1 11 ha<l<l tudassarn 
v�led és vele 1ni a l„úclas ll1ntyi, é:; n1i a,11nak írója. 

ltn a Vitkovics hoz írt epi:;tolába11 egy bohót f<'1·e1nletle11i, 
ki �LZ én kedves hitem sorso.-ainak, a l(ál\'in ,János fiainak, 
csztclenségcket pengesse, hogy csak k<ílvinista tud n1rrgyarúl; 
:; 1ni11thogy ezt ,L bohót valohf>l kellc születni hagynom, még 
pe<lig Dcbreczen táján - 8zat1nárban szülcttctén1. Szat-
1nárra így jutottan1. 

Nevet kell vén neki ,uluo1n, félteni, hogy ha :B'ercncznek, 
.Jánosnak, Istvúnna.k 1nonclo1n, va.Ja1ncly Ferencz, vagy Já
nos vagy I 6t\'Ú ll ,nagára veszi; szokatlan nevet kerestem, s a 
.lfúté tolta 1nagút előn1be, s így az én bohó1n li1cíté leYe. 1\. 
)láté is1nét Jllút1r-;z/ll/;rírr1 c1nlékeztctett, s hogy a keresztnév 
1notiv(1 lva legyen, ezt aclta1n neki lak6úl.- ICijöYC epistolán1, 

• • s eo·ész Szatnní r tí'Lzbe jött. F,gy egcsz sereg n1enc az on-
0 r • " • I f • I keledhez felpanaszlani, hogy l\.az111czy az(' exC.J,L varmegyeJen

rnely n1ocskot ejtc. 
A főispán l(áz111érba írt a, leá11yána,k, :; ercztette velen1, 

hoO'y neki tettcn1 fáj. l(imentén1 1naga1n a főisp�tnnál, s írtan, 
v. ispán Isaak Sámuel barátornnak: hogy érts�k 111:g a poc
t·ti tréfát· az én bohóm nem portra1t, hanem kepzeles terem-< ' 

• s 
, . '" tése · bohót n1indcn föld terein, miért ne tchat zatmar is· 

� ' 

, , , , Horáez a Fundi városa praetorát ne1ncsa.k kaczagas targya�a

tevé, dc 1neg is nevezte becsületes nevé.n : Funclos 1-\.ufid.10

Lusco praetorc libentcr Linquin1us, insan1 r1ndentes prae1n1a. 
scribae. Moliere a púrizsi színen hal(tlig adatja a lcive11ien

1

t-ot 
egy len1ozi11i szi.iletésü nápésznek; Cer�antes a maga bo<lo_r
}ovanczát La 1VIanchá.ban hagyja tern1en1, s ezekne� Fundi, 
Limozin és La }\(aneha ncn1 vette rossz neven, a mit neken1

....! t ' Ne11, J1a.:zn·í la :ivlco·felelt reá valaki idou1talan, . .Jza n1ar. - ... , , , , • '" ::, . hexaineterekben, dc hogy l(,ílvin ,Jánost hitte az iste� leg-
io-aza,bb prófétájának, 111egtetszik onnan, hogy az epistola

��ó t két vagy három helyben epistólának ( cu1n accentu �uper

0) veszi. _ 1\.z epistola neke1n post[in küldetett n1e�, minden 
levél nélkül. I-Iallgatta1u, nevetten1 ,  neni tudtan1 kinek felel-
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jck, é:i így n1et!· ,,e,n köszö11te1n az exempl,1rt.- J�rrc egy ho
nap n1úlvn cg:· 111,isodik exe1nplárt ka.pok így. 1'finthogy a.z 
cpistóhíban 20 poet,\jn ncycztetik Szat1ná.rnak, én ezek köz
zííl ki ,·:-'tlasztottnn1 cg_,. kii 1 ,·inista papot, s le,·clemct hozzá 
i11téztcn1. azt niond,·án. l1ogy 6 t:1.l:ín isn1eri az cpistóla vála
:-z,\11:1.k Ír('>,J:Ít, " kércn1 közölje ye)e lcvelen1ct. 1\ z csak en
gesztelő volt. ;\[incla1ncllctt í6l eszt. 1ni'ilv a a  munk.íc·si post,í.n 
tcyefel Y:1lan1elyisn1erctl0n liozzrí1ncgy h1íro1n <1 l'k11,-11_1·i lc,·clct, 
� :tbban küztl a hogy tutl. - l{:1r:ito111, il,v veszcdrlnics dolog 
n . czinczogóval t:rcztctni. hog_,· c'í nen1 1'ifozart. - \' al 11 hogy a
czinczogót ncn1is kell bántani, ch'.-_� neki ,t n1cgvct<;�. l)e l1is,:c11
én sen1mi ('Zinczog<Ít ncn1 l..>,íntolt:in1.s hoQ.·v húszan czi 11rzo11·_

\,_ .._,.,. ... 

nak Szatn1:írb:111. azt se1n tt1<lhatta1n.
{T�)·nnazon eszt. (1811) kijiittck \'irigai 1n és '1'ö,·i:-:ci 1n, 

azaz ae"thct. <::; gran1. epigrn.n11n_jain1, " 1812 a Daykn. \' ersci 
előtt e�:y philolog cxcursiúni. 1813. a Itír1',ci,v életében (to,n. 
'\-III.) eg:,v niásik. :1n1clybc11 n1r.�1111ilntta1n. hogy l�lin1a grne
ciss,ilt, hop:y Cicero n1aga if> ja,·alta a C\Co-és Xcno-lng-i;:nn1-
sokat, hogy Ilor.Í<'z. Virgil, Plattt11i::, 'I'crencz, I,11rrétz, n1agn. 
az e�,:;:zen dc,ík 'fibull i"· ann)·i,·al inkább a l)ereo·rinus 

� , e 

tra.ns1narinui; Propcrt7. rontoltiík a nyelvet, hogy ;tnnak díszt 
adjanak. Esk(idt Somogyi (icdeon 1'ót-Vázsonyban azt gon
dolta, hogy én le leszek i.itvr, h:1, e11ge111 szamárra fei-tct. h:t 
I1olnesicscscl öszvekcver, s ezen szép sziíndékbn.n túl a 1)11-
n;ínak nén1ely fiai kezet fogtak a pajz:in éH szörnyií tt1clatla.11

emberrel. l)hiloti. prof. l{uszck javallá a szún<lékut, toldit0tta, 
:iz exen1plárokat n1 :1ga terjesztette, a gr6f Festetics ö cxc. aszta
lánál maga. kio,-ztatta, minclen vendég két cxc1nplár 1nunkát 
kapott, egyiket a prof. Ruszek (ki most keszthelyi plcb. és ez 
által hahotai apát) philos. munkáját, és egyet a, ;\fondolatot, 
s így azt a gyanút támasztotta, hogy a i\1Iondolntha dofgr1zr;ft 
is. ,.\.noyi bizonyoi:;, hogy kéziratban olvasta. - 1:;n ,·ettc1n 
postán a könyvet egy idegentől, kinek nevétsen1 ha!lán1 soha, 
s képzeled ha nem tettern-c fel, hogy aki nekcn1 ezzel l1ízc·l
kedve kedve kedik, csak ké1n talál lenni. Megl,öt-ziintcni, � 
azt válaszoltan1, hogy felelni reá. nen1 fogok. Csa.kha.n1nr p,\pai 
ref. prof. Tóth Ferencz ír, hogy hallja prof. Ruszektől, hop:.v 
én őket tartom a 1nunka íróinak. Feleltem neki ho<,,· nPn1 · ' l". '

' 
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egyszcrsn1ind írta1n ,i philosophiai 1nunk:í.t írt l{11szcknck,íl'tam 
philosophi,1t t:inít6 és J{ant ta.uít,·ány,ínnk ta,rt,1t11i akar<> 
p,ípai pl'of'. �[,\rton IstY:Ínnak, hogy kt;ren1, 1nin(lkettcn kel
jenek a <'ritieisn1us védcl1nt'·rc, 11('111 ír,·a. lia11('111 a <lolgot a 
pnri�t,íknnk 1nag_\'!I rÚzYa. l:�r,·ik :-L'111 f'elele. 111ert l�u;:zck 
1non<lolatista 1·olt, ifárton pedig :l �0111og_v i (;cdcon :;i°,gor;Í
n,l k. ]i'ábián ,J Óz,.:efnck nag-_,· bar:ítja. 'l'11dod l1ogy a tudós 
en1berck. ha, cgy:3zcr"1nind JH'tl,í11tok. n1ely 11cli<·zen ,·c,-znck 
1ninden 1ncgérintést: 11e111 leh<·tetlc11 teh:ít. l1og_,· \f:írton, kit 
Szatn1fír �zült, a Vitkc1,·ÍC'�hoz írL epi,:tola 1niatt is l1aragszik. 
.t\.nnyira inent :i kálvinista tliih, hogy a Patakról odn. inncpre 
vagy kolclulásrn. vagy Yar,í.tióra haza ,nenií to�:ítusoktól hí
reket szccltck a. tisztelete.,; pre(likiítor urak, s czrkhííl pasqnil
lusok íratta.k; :i többek közt hog_Y :12 any(11nnn,k özvegy ko
r,1bau szcreln1ci voltak, holott 1nindc11 t11djn. hop:y ezt az 
asszonyt idegen kar, aza.z 1n:ís k:ir niint nz :1ly:ín1é. solia 11en1 
ölelte· én austér:1,bb erki;!,:;:ü a.s,-zonyt i;oha nen1 is1uert<'n1 . 1;:z 

' . 

a, pasquill nekem isn,ét n1<'gküldrtrtt. ,.Csud:ílon1, 1nn11dán1. 
hogy azok, akik '.'.zt tn11ítj1ík hogy az i,-ten az c111bert a. n1a:;a 
képére tercrr,té, n1agokat n1 :1rl1úkk1í tc1111i nem ;;z<:p:yenlik ... 

Még sen,elég; - 1 )ethét, ki11rk "acl kúlvini;:ta,;;íp:iít ;;ti
lu:;c1, mint mindene n111tntja (rg_vik oekü11<llnik11s 111unk,íja prac
fátiójában nincs-e ez azokra 1nond,·:1 a kikkel haja v:111 : - az
az szamá.r"?) f'eltüzelték, hogy én az éí kf-1,zr,/,11/s,;/f ros:,z szó
n:1k mondo1n. N[it írha,tta.k eg_,·chct, ar,t én ne1n tuclhato1n, 
n1ert én Pethét Roha ncn1 nézten-1 annak, akinek isn1erctst:gc 
által vala1nit nyerhetnék, elég az a.hoz, liog-y (.>ethc kétszer 
enge<le mag1í.nak ellenem kipatta111íst a n1aga \'e1nzcti Gazdií
já bitn, n1elyekért én 11em is pana.sz kocl tan1 .S írne itt a ,  ha rn1a
<li k : Lúclrts 111ntyi. Ez poetai tekintetekben sok érde1n1ncl 
bír, stilislicaiban kevéssel, morálisban scn1mivcl. Sohasem 
olvasta1n valan1i engemet n1egh1íHtÓt l,i<1rp:ebb v1:rrel. Egy 
vad ember ez a Pethc,s ninC's benne i:;em1ni 11r1nr� érzés. 

Iloo·v tudon1á.nyi c:;ntá.k vannak, az nc,n illrtlen, s oly-
o-

. kor, midőn ébreszteni kell, n1ég hasznos. sziik,:é/!cs .• .\ 11en1et 
literatúra nen1 c1nelkcclett ,·olna 1710 körül, ha Bolln1<'r és 
(;ottshed egymásnak i.istökébe 11en1 kaptak volna. Ezért pe
relt így Szemere és l{ölcsey S0n1ogyiva.l, ki ll éR 111P,q ??Prn liott,
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,in1hcir 1ncgholtnak v,Ln kihirdetve a. l(ölcscy clöbcszédébcn. 
.\. 111ostani jobbak: és a 1naraclék meg fogja , ítélni tudni n1i 
rniért esett, s akkor S01uogyi és Ruszck és l(isfaludy (ki 
1na.�a i.:;; osztogatta a 11ondolatot) pirúlui fognak alacsony 
bofszújokért. Én nem pirúlok n1üsba kapni, csak hogy az 
gr:1czi·íval essék, scn1 a I(i f'n.lucly Szereln1cinck rcccnsióját 
11cn1 rctractrilhatoni. A n1it te n1ondasz, édes barátom, hogy én 
Ilur,ttzban, é� így Catullban, 1\f artiálban sok sort kitörlcnék, 
ip;az volna, ha. ők n1agyarúl írnának. II11t te nen1 törlenécl-c 
ki lia C7t : turgcntis vcrbcra caudac így forclítaná1n : 
111r11la_r;((df ..... JJiij'ügelé.sei? vagy ezt: cunnus, .... a? 
Ila 1nég ,\llana a Circus Florae, ben1ennék, s nézném a mi ott 
e,ik. l)c ha n1inden gout dans la naturc Ya.n is, becsukattam 
,·olna gr. Fekete Jánost, 1nidön ohcrstcr korába.n, ing és 
híbravcló s 1nindc11 rnha. nélkül fogadta el a b. Pocln1a11iczky 
föl<l,·ári tisztartój,ít, s így CYett az Officier Corpsral, s 1nég 
inki\bb, n1idií11 15 eszt. cliítt lG túnczoló n1ezítelcn urasngot 

• 

(kik közt lTn,vcrt és 11 n\\·crth11é s az ezek 16 eszt. leánya, 
t.\nczolga,ttak 1nczítclcn, és a gróf fekete t1ános Ferencz nevű 
fia) t,inczolní nézc ez az inge1·lések1·e szo1·ú,lt Faunus. Nen1 
yagyunk Rón,áuan, és jó hogy ne1n vagyunk ott, dc csak 
rzcn egy részhcn jó liogy ott 11en1 Yagyunk. A ICisfaludy 
lie1zeúuú 1,r,jlrí_ja ncn1 egy szép író tollába való. 

l )arancsolo<l hogy a S<' é,.: sen1 külön1bségét 1nagyaráz-
zan, rncg. l�n scn1 szcrctc1n a nagy bizonyosságot oly dolgok 
körül, ahol a clen1on::,trútiónak kevés helye van, vagy ahol 
,·annak vagy lehetnek kifogások, 1nint a nyelvben minden 
nyon1on lelünk. De ott is az aka.clcmikusok skepticismusát 
affcctAlni, ahol annak nincs helye, nincs kedvem. 

)lr>ni) ne) és seni) se, azoncgyek, c,;akhogy a seni se-ben 
1ncg van az is (auch ctia1n) i<lcájtL, inert a .seni se1n nem több 
sen1 ncn1 kcvcgchb mint az is 11eot vrtgy 11e1n is; a se sem nen1 
több cin ncn1 kcvc:-ebb mint az is 1ill vagy nr> is. l\1ondhatod
c �e volt r1tt? e helyett Ye111 volt ott? l\iliért 1nondod hát : 
ott sF; roll?- Igaz, hogy így szól a közcinber, aki a nyelvet 
csak ernpirice tanulta. Dc ez így is szól : a házbci volt; holott 
a hrízbrrn ,;olt van jól n1ondva; n1ert a bci rnindég n1otu1n in 
l()c11n1, l1an 1nindég quietcn1 in loco jelent. Dc az írónak nc1n 
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úgy kell írni ahogy a közc1nbcr szól, ha ncn1 szólani kell úgy 
ahogy a jó író szól. 

.1:'\.. cs hangjára n1(tsszor, n1crt az ho,;::,zÚ é" készen van 
n�ílan1. - De még is próbáljuk. 

Írta-e valaki 2'scíki) 'i'son.r;1·úcl) 
'f'srin,írl ) 1:,:1.sey, '!'zi11-

cle1·i1 'izouor? Nc1n tagadhatatlan-e hogy ezeket íµ;y írta, elc-· 
jétől f'ogviL rninden : Csríki) C

1so11g1·dcl, C'sanúcl) C'zindel'i, ('zn
úor) - vagy a régieknél, n1i,·cl a typothcta a. cs�') (n.zaz rs) 
betűt ch (ch)-nak nézte, C'hríki) (.,'hozrí,· ct<·. 1"c1n kell-e te· 
hát, non ex anticLuitatis aff'cctato studio, hanc1n azért inert ez 
1negcgyez az a.lphabetu1nunkból ki nem ki.iszöböltcthctő e be
tűnek hangjával. Oztán azért hogy concursus litcrac t ct s 
aequivalet sono literac gc1ninatac cs, sicut concursus cl ctj 
aequiYalct sono litcrac o·cn1inatae o·yo·)' YCI o·0·)· : J'ól íron1-c 

ö ::,., � ' �Cl 

diernielc pro gyerrnek, rljünclj pro gyöngy? Ji:z nc1n haszon-
talan mikrologia„ Igy valahol /.s van, ott mindég positio ,·an : 
nr>vetség máskép hangzik n1int 11P1,;<'cs,:g ; az annyi mint 11<'v1,r-

, 

cség, s ha ez így, hogy fogorn pronunci,ílni /;e/sr >g,,? l 7
g)'-C

hogy így kecscsege. - Oly annyira igaz ez. hogy ni.ír íróink 
nagyobb részben úgy írnak; 1naga Virág is így, noha clcjén
tén majd levágtak n1időn ezt tanítani n1crtcn1. 

G1·átzici ( nen1 g1·áczia, sen1 J1e1n g1·rícia, vagy !}l'rctia)

hogy az eredeti betű a 11ie11 nyi,·e lehet 1negtartassék. 
Sze1nere György a László fia épen 1nellcttc1n ült, n1idő11 

leveled vette1n. 'föle tudtam rneg hogy a, Szcn1crék levelei a 
vicispán kezében vannak, s azonnal írtam a v. ispánnak. Ifit a 
kívánt diplón1át megkapom, ha neked szolgálhatok, n<'ked
képzelccl n1ily örömern lesz. 1\. levél Yalóban az újhelyi YÚr
n1egyeházhoz be van adva már. 

-- - -

Prof. Pongrácz úr elvezet a Balkay cópiá.inn,k 1ncg· 
szernlélésérc, ha parancsolod. Balkay exccllcntis,.:i111c copíroz. 
Ott leled a }'urino által festett kesergő ,-zép Ctipiá,iát; én 
lco·inkább ezt választanám. lvlelv 1nclcg tintek a ,-zc1n körül'. 

0 . ,.; 

n1ely test! Ott leled ivlengsnck Józsefét. l\1cly anatornia '. ()tt 

*) Itt az s úgy van fonn,Hv,1 a kl'Ziratbau, 
i� nézhctö.

liogy könnyen h-nak 
.\ ki�d<Í. 
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az ő tulajdon feleségét és gyer1nekét, kiket �1,íriának és Jé

zusnak festett. Ott az angol I. l(iírolyt Van Dycktól, két 
ni.is fejjel. (l(iíroly a.z, akinek fehér ruh,íja is ,·an veres csí
kokkal.) Ott l:>on1pejo Battóninak tékozló fiúj,ít. Ott.'\.ngelica 
l(aufinannak I -Iern1annját, kinek a gyözcdele1n után a felesé
ge 1'hnznelda {tltalöleli hibait. Ott Ca.rlo Dolcénak Madonná
j:ít, és egy igen szép nőstény tigrist. Megérdemli hogy lásd. 

' 
Rlj szerencsé:::en, i111,íllott lelkes és jó en1ber. 

J(azincz!J Ferencz. 

CXXI. 

Széphalom, ,Jan. 6-d. 1816.

'I'i.:;zf elt kr:dves úrn·d f on1 .'

C'.onsiliiríu$ Szemere Ist,·ún úrnak feleletét itt l<i.ildön,. 
f.�bből l:ítha.torl ltop;y ké8z közl0ni Yelecl a kíviínt tloenrnentu-
1not, dc neki, tµ;y ily nagy várnicgyc Y. ispánjú.nak, kc,·és
iiressegc lehet valan1it csin1íl11i. J,;n <·zt ,;ürgetni ez11t1ín sein
szünök 111eg, de jö volna ha iin1naga<1 i::: en1lékcztetnéd. }'iscií
lisod .Bozókv Út· i� n1e2:,:zc)líta ez ir,í.nt, " co·y viszontszolo·á-

., \1 b ::, 

lattrtl kí111i.la meg. J{inek szolg,ílhatok c'-n ink,1hb mint '.l.nnak
a nagy c:s szép lclkií c1nbernek, akit 1nin<len levele vételével
uj okoknál fogva tisztelek é,: szeretek? De vn.lóban jól esnék,
ha B0z<')ky úr az én négy gyer1nckei1nnck liasz11,í.lhatna.

Öt hét olta, én n1inclen11n.p rco·[>·cltéí) foo·va estia az or-
�,� t'"" ü 

thologu c,k és neologn'-'ok közt folyó perben dolgozom prof. 
Bereg z,íszynak Philolog. Di,,�ertáticíja ellen, és az ellen, a 
n1it Zso1nbori írt ,tz Er<l. :\[uzenn1 TTI-ik fiizetéhen. Goro1nba 
nem vagyok, <le Beregszászy ellen felette éles, n,ert ügy ér
rlen1li. �.\z az e1nber a maga titulu,:aiva],é,: niivel zsicló,arabsz 
stb n?elYekkel paritdíroz, sok knrt teszen; elá1nítja a maga 
kálvinista feleit. Szatmár viírmegyei v.ispán Izsrík Sámuel úr 
neki ezer forint jutalmat gyűjte, s most Szabolcs gyűjt is1nét. 
Ez nz embert n,ég inkább el fogja bolondítani, n,int ()ircro 
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1nondja I>hilipp. 1I[. e. 187. i\.unál nitgyobb oko1n van tehát 
igen vil,í.gosan ki1non<lani, hogy ű 11c1n tu<l a 1ni clolgunkhoz. 
]'rof. Pongrácz úr közleni fo�ja Ycled kevé,- hctC'k alatt k<�z
ír:ísomat. 

l{ét könyvre Yolna szi.ikségein, s te n1inda,kettőnck ol
,·ashatására segíthetnél. Lehetetlen hogy \'alaki !Cassún ne 
bíija Schillers klei11e Sehriften és ,;'\Tienl'r �\.llgem. Liter. 
Zeitung fi.ír 1815, ll ennek rnind a .  XII füzetét. !{érlek lég)· 
rajta, hogy ezt fcbruáriusban 1negkaphatn,íd; féínotúrius l{o
n1áro1ny urat kérnén1, hogy l{assáról hozza ki. 11a l;'ried 
Sámuel kaltnárral ösz-·vcjösz néha, ki jó fej és excellens en1-
ber ő talán meo·szerezhetné. I(érni fog:0111 :-,zercncs"né asz-

' 0 .._., ., 

szonyt is, hogy ha talán ő tu<lná, szerzené 1ncg. ltgy l1ónap 
alatt s n,ég elébb is visszaadhatná1n. 

Í1ne eo·v epio·rammon, :i Tövisek és Viriígok újabb ki-e .1 o 
riclásúra, 1nelyekből kitörlök nén1ely epigran1n1ot, de nérnely 
újat is teszek. 

• 
• A... NY:B�LVRONTOI<. 

Rontott mert építeni akart P,dládio; benne 

Csak rontót Iá.tál, va1J kora, jó ideig . 
A tnívész érzettc 1n11.gát, s neked én fogok, úgymond, 

'Törvényt és példát adni, <le 11en1 te nekem. 
S í1n áll a roppant csarnok, s bizonyítja ki több itt: 

A niivész-c, vagy a �zolgai to1npa Szllkáa. 

Csarnok Zrínyinél Libro XV. Stroplia 8 L cu11phitheátrum. 
Palládio azt építe Vicenzában. - Élj szerencsésen, tisztelt 
barátom! Az isten adjon neked é:- a haziína.k boldog új
esztendőt. 

• 

alázatos szolgúd 
J(azi ,1czy Fe1·e 11c2·. 



• 

• 

r ,,,_ 1(.\Zl?\('1/,t }', ]�f; (.;.H, J)J,:SS]�\\'FY J(>zsv:F 

CXXII. 

J�cl,es Fe1·enczen1 !
Ila e,:ak gyaníthatta1n volna. is, hogy Ludas Ma.tyi el

lened i,,, ag:y:1.rkoclik, Yissza.külclötte1n volna Pethének ezen
kis tréfiis,ígot, n1clyct 1nég két esztcndíSvel ezelőtt ol,·astan1
kézírásban ,1nélkül hogy egyebet találtnn1 volna benne a.
gőgö,: aristokratis1nus ellen va.ló satyrú.n{tl. l\1eglehet, hogy n
nyorntat.ísnúl elvúltozott a,z egész n1unka, n1ert én, emlékez
\'én, hogy 0Jyasta1n, ne1n vetten1 n1aga1nnak időt annak for
g:atá_..ára. TJogy pedig meggyőzzelek arról, hogy a te szá-
111odr,1, ncken1 küldött legyen l.)ethe egy példányt, í1ne látni
fogod a k ül�6 borítéknak belső lapjá.n, hogy az egyik köte
t('1·ske a, te :;z(11nodra küldettetett meg néke1n . N e,n akarván
�1,Yatkozni se1111niféle tudon1ányos vitúba, a111elynél fogva, bár
1nint csnp:í.n c.:sak eszköz is, valakit keserítsek, leveledet l)e
théhez külön boríték alatt fogo111 tétetni a postára; l.)ethének
pedig írok, hogy engem ezután az ilyetén com1nissióval 1neg
ki1néljen. l<'!�j a szíve1n valahány.;zor l!tton1, hogy a tudósC'1nberek 1nint vala1nely athléták felgyűlnek a köz.piaczra ésYiaskod,ísokkal és sebeikkel múlatgatják a mosolyogva néző
községet. I{i v ,Ín nií 1n, h oo·)· érzéketlenebb lennél i rí o·y ei <l erá n t.\.,' o. t> 'rern1észcte�, hogy a n1agasra en1elkedett z:'tszlót a szél n1in-de11iinnen lobogtasAa. l\ én1el)' íróink 1néo· 11,1,o·yont)iszkosan�. � 0 ><ze1necskClik azt, an1i nekik sze1netnek l,ítszik, és ·1negtörté-nik nén1el,·kor az is, hoo·j' a crvö11o·yöt sze1netnek a szemetet• 0 OJ O l 

l)ediQ" g\'i>ngvnek yeo·),ék. Ezzel csak 1nao·ok macroka.t._, ,. , ... .  U O t, te::;zi k ne,·etségessé. �\.,,on fogok igyekezni 1nunkán1ban, hogyaz én kri.;isein1 a dolgot, ne1n pedig a szernélyt érdekeljék,e'·.; l1ogy a be(' ·ület és tisztesség hat,í1ján túl ne hágjanak.,\ <·:-ípé.;nck a csiklandoz,íshoz kell közelíteni, és mézbe kell
111cirtani a f'uhínkot, és csak ott is azt kell kritizálni, a1nivalósággal rostába való; ne1n kell se felette tágas, se feletteapró lyukaka.t fúrni a. rostába; egy szóval ki kell tetszenin1indenbőJ, hogy a nyelv és ha.za szeretete vitt minket ezen
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1nagáb,in keuvetlcn 1n11nk,\rn.,an1el:·nek ne1n lehet 11111..; ('zéJj:1,
hane,n hogy az e1·ősebbek péld,\ja nt[tn, n gyengébbek nz út
ból eltéYedni ne 1nerjenek, vag,,· rajta ne igen gyakorta bo
toljanak. Én n1unkán1ban, n1ert a tárgya úgy 1negkí\'ánja,
tégedet i:-: fogl�ik kritizálni, de anélkül hogy 1ncgneyezzelek,
és hoo·y cr,í,ntacl való bar(1tsácron1 és tiszteletc:111 1nindenütt ki-

0. 0 

tetszszen; az cin berségr,,; en1 hercknck en1hcrséges en1 berek kc 1
en1berségesen kell bánni. :01inden jó fej(í c1nbernck kiilün.kii
Jön tekintetei lehetnek ngyiinazon cp:y clologré>l. L T gyan ho\':Í
lenne az eredetiség, ha ez így 11rn1 lrnnC'r ;\z írúk, az acto
rok; a közönség és a jövenclő, a nézéí puhlic·u1n, é,; így az
aetoroknak n1údosan kell n1a.g:okat vi:5clni. é_., nen1 kell cgy
n1,\,st r(tnczigúlni, tépni, szakgatni a 11e1nzetck tanítöinak, e:"
azzal magokat kikaczagtat11i n.jót akar<Í 1nr::,tercknek pajkos
tanítványaik iíltal.

Írok Szen1erC' eon,-iliá.riu::;nak, holott ncn1 nagy re-
111énységgel biztat lrvele; nékC'cl azonban köszönr,111 i>nr,ít
,;,í.o·odat. 

0 

J�ercgsz,Íszy úr, l1a f'iilig i,,; belcnHÍrtotta 1na.g,'tt az ori
entális nvel,·ckbe, itt 11úlunk, in septen1lrione, ,1, leg:-zoha
"zennyes.cbb c'1nbcr, ,,kit gondolni lehesscn.:\eki az arai-11:\niai
nyelv fejét egé.;zen n1egzayarta; benne a tudo1n1ín _v nen1
szolgál egyébre, hanen1 hogy kineve;;sék, e:,,; valóban. c:�ud,'..hogy oly roppant e1nlékezetn1ellett C'I ,-zokta olykor fC'l<·.1te1J1,
hoo-y nen1 tud jól okoskodni. 

,..,, Xckein n1egYannak �chillcr11C'k ki,-rl>h i\I1111k,íi, dc 11cn1
itten, hanein Olys,ín . .1\. közclehl, 1núlt cs„tcnclíínek liéC' si
literatúraúj;;úg�iit 1:2 kötetben ,·ciro111 1nin1lcn. 1'.>r,\n: 111i '. 1<lcn
kor a jövő e:-:ztendéi rlcivel ,,;zoktn111 hor,clatn1, a csorbal� 11nk
,�s fogyatkoz[isoknak elkerLiJé,,,<' ,. ('·gctt. l

'.
·<l.1n�p; 110µ::,· kinek

,tdjaiTt itt (:i-octhének n1unk,íj,íl, n1<'l_,·r1 k1\'n 11tal: an1111:111 <'l
hozta111 1nao·,11n1nal ()lysóról. 

Szcre�ein hogy az cJa,·últ szava.kar fel_t,í111a,-zt'.,d: últa-
lad új tekintrtct fognak 11yer11i . Szép az ep1�r;11nn1a<l_ a �7:�
rencsés 11ycl\'l'OJ1tókról. Én ezen egé::;z kérdé_.;hcn _<lu11'.tilia
nussal tartok; 1n1ll1k,í1nna k jegyírúsAuJ ezen ,-za ,·,11 t Yala1-7,
tottan1: l '.�itatis tnliu.s nti11nir, noeo 11011 :;in1· 111uHla111 JJeri"1<lo

.fing·uidur. ,\T;1111 .�; ·rPCl'Jifr1 g111it, 111nrlic11111 laurlf'111 1ifJ',,,·u11f 
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,n·rrlioni, re JJll rí iol a el i,1111 ; l1 i ocos eJ:eunt. A itrlend·uui tanten,
,1r111u1_111!, 11[ (;irl'rO r1it: etia111 qnae JJrinio di1.1·r1 visa sitnt, 'UStt
,111Jlliitnfu1·. Ilop;y 1nunká1nnak lelkét , czélját jobban által
c'.rthesscd, í1ne ide ragaszton1 a bevezetését; n1ontld 1neg ami 
ne1n tetszik benne, a betűirá (orthographe) hibií.it ne nekem, 
11:1· írón1nak tnlajdonítsd, azo1nban, inert nincs még akade1ni
:'t 11 k, csak azon kell igyckczn ii n k, hogy valan1ely író önnönmaga 
orthograplii,-íjá ,·a! sehol :::e ellenkezzen, l'eliqu1.t1n dis1;i,tativ-
11iÓu8 eo1·u1n De1,s co111111i.·it. li: 11gedd 1neg hogy ezen alkaln1a
t0ss:íggal egyneh,iuy észrcYltclei1nct veled közöljem. A 
1nagyar fonto.:1s:íg a régiségnek kedvelője, és így kevesebbe
ket fogsz t:dálni akik az clavúlt szavaknak felelevenítésén 
1negi.itközzc11ck, 111i11t olyanokat, akik az új alkoti,súakon 1neg 
ne botrünkozzanak .• l\.z óság tisztelete 1nintegy vígasztalja 
őket Yalan1cly 11cn1 ismert régi szú értetlensége felett, dc az 
i'tj sza,·akban berzenkednek legclc'íször is azon bátorság és 
n1crészség ellen, melynél fogya Yalau1ely író tcren1tővf tette 
1nag�tt; h:1 helyes itz új kitétel, iríg·ykednek hog·y repülni 
inert a szerző, és <'íkct 111egelőztc a repülésben, ha pedig hely-
1 clcn, örvendenek hogy nyakát szegte száll:ísa közben. I -Ia 
llcdig nehezen érthető az új szó, tnár akkor ter1nészetesen 
l1aragudniok is kell, inert szégyen valamit, s unaln1as valakit 
ncu1 érteni. A n1i újszokoholóink ta.lán a.bban hi bá.znak leg-
i nl«íbb, hogy nagyon sietve és egyszerre akarnak sok új szót 
bcfogadtatni. Keni oly könnyli, kivált 1\[agyarországban, pol-
.�·,íri just kap11i ak.ír az en11Jereknck, a,k,í,r a szavaknak. Apol-, 

µ,atni, 11c,·cl11i. fejtegetni kell a nc1nzcti geniu:,1t. ncn1 r-edig 
azon erőszakot tenni :.1,karni; elsi.il itt is 1nindcn j6. mint 
1ni11clcni.it1 . cle la:-sabban rnint másutt. 

Szalka .\1 ,i,tét,, 111 int egy ő rzőan g·yal t vagy k ís í rtő és vé
l c:krc J,i.,.ztct6 i.irdöo·öt , a leve

0
o·öbe és ncn1 Szatn1árnak 

l'> 

l:ípjaira kellett Yolna hcl,v lieztctned. 1\.z igaz hogy nevctsé-
ge:-ek né111el.r kúlvinistúk, 1nikor azt hitetik cl 1nagokkal, 
l1og_,· c:..ak <'ík tu<ln;tk n1:1gyarúl : azon1ban a szatn1áriak 11cn1 
l1úz;,:ák 1·1g·y a .. -,;,:ÓtagokaL n1i11t tizal,olcsban, 1-öt gyakran 
n1<'gperdítik a szo1nszédjok szc�jokba.n húza1nosan l1ang·zókat 
i"· -..\. :,;zat1n;Íri cn1bcr p. o. a búzát buzának n1011c:ija. 
J ,i) ( L1tlon1, azt is ,tkarn,ík 11én1ely kritikusa.ink, hogy minden 

LEVELEZÉSÖl{. 

szótaguak 1neghatá.rozott n1értéke !egyék; dc én örvendek, 
hogy sok közmértékí.'t syllabá.ink vannak; scn1mi scn1 segíti 
ÚO'Y a n1értékcs pocsis 1nechanisn1usát, és ez az egyik oka., 

;::, . 

hoO'v 1niért írhatunk n1i görög: mértékben oly szerencsésen o. � verseket, és hogy ezen tel<intctben tnindcn európai nyelvnek 
hátrább kell állani n. mienknél. Egy sza,bacl nc1nzet nyelvének 
sok szabadsággal kell bírni; a mi nyelYiink nc1n rcgulátla.n, 
hanem nincsenek békúi és nem is kell azt l:ínczra verni. Azok 
a ká.lvinistcík ::i. kik tégedet annyira kritizálnak, nem olvasták 
n1unkáidat elegendő figyelemmel annak észrevételére, hogy te 
rninc.1en hasonlítás felett bizonyossan a lcg1nértékessebb irónk 
vag;· a próz,í.ban, a szavak clhclyeztetésének n1esterségét 
kétségki vűl senki sen1 érti jobban náladnál; ha 1nás érde-
1ned scn1 Yolna, n1ár ezzel is díszes fénye lennél literatú
ránknak. Ezt ez igazságot még senki se1n Yallotta 1neg 
irío·yséo-ből dc én 1ne0' szoktam az io·azat mon<lani hízelkedés 
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nélki,il, és nc1n tartok tőle, hogy szen1érmcd barátságomat 
vi1<lolja. Ilát ha 1ncggon<lolja a tnagyar e1nbcr, hogy hány 
szava.inka,t kurtítottad 1ucg szerencsésen, h,ínyat tá1nasztottál 
fel a 1nohos koporsóból, hány újat teremtettél a legszeren
csésebb clsüléssel, hán.r új ékes f'orclúlatokat hoztúl be 11ycl
vi.inkbc? bizonynyal ncn1 gúnyolúst, ha' lHílát érclc1nlesz h(t
l(idatlan hazafiaidtól, és gyalázatos látni, hogy tapsolnak az 

,. 
. irío·ykc<l6k 11én1cly elsikan1lásaidon. Ok 1nég botlani scn) 

::, 

., ,, tudnak így, azután kuruttyolnak a fertelmes be ,a,. . , [(érlek, kiilclj nekem két példát, a n1ely11ek egy1kebc 
ne lehessen eo·yébbcl élni csak sr1n-n1cl, a. n1(tsikban pedig 
:1e lehessen 111:issal csak se-vel; így jobba,n fogon1 últalértcni 
id�áidat. 1\c-ről való okoskodú::;o<l ki nem elégít. 1-la a e betű 
és ha,no· ki ncn1 küszöbölhető az abcénkből, 1niért nen1 élünk 
1na;{á v�l ott, ahol ez a hang csup,ín csak ezt e jclbctí.ít 1ncg
kív í.nja? ha tb lcgrégicbbck Chakija helyett ::iz újab� régiek 
CsLkit írtak, a, legújabbak írhatn;:i,k 'fs,í.kit. n1crt n11hclyc�t 
a e betí.'tvcl ucn1 akarunk élni, a 1' s ész bcti.inek scgcllclmc
vel írhatjuk 1nind a Tsákiakat, 1nind a 1'zinderyckct. Való
bar. rendes, vctlamcly ön hangú betűvel csupán l'Sa k az ösz ve
tét�lbc.:n élni? Ú gyde így az y-t is cl kéne vetni, �s niind;nü,tt
csak jótával élni helyébe. De 11('111 lch<'t, 1n('>l't r.�<'�zrn 1riaskcp 

De�sewff) t:., K.izinciy. II. Ü 
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ha.ngzik 1í119yol; é,:: n1,í,-kép hr111.r,jok; tle a ,  Grátziák teljesség-
i, 1 1 l ·1 1·· 

. 
0 ···1 ' ge ugy 1angzana < a )CSZC( ..::ozt 1nu1t a rlcic1a {, e s  a e 

hangjára nézve 11e1n r,:upa ,:('gé<lbetíí, 1nint az y, a 1nagyar 
nyelvben. A ki teh,it a grálziiít Yao-y tzintzoo·á.st csupa c-vel 

� 0, 0 

írja, az igen következőleg rselckszik, ha a tsiíbítót ts-vel 
teszi ki; cle ,L ki a Gr::itziát /z-vel í1ja, annak szabad ineonse
<lucntia nélkül a rsalogá11yt is ts-vel Ó,: ii czukrot tz-vel ír
nia. V alan1el y :-7.Ó rrcdetr nen1 tartozik a doloo·ra han o·J· ának 

0 o 

kitc\telében, inert a fülek, 11en1 pedig az etyn1ologia 1negta-
nulása, ked\'éért jelr11tjiik ki írá:-sal lieti.ik iíltal a szók ha11g
ját, és én azt hitte1n 1Hindrnkor, hoo·y n1éo- a rao·nsztékokban 

�- � 0 

is a gran11natikusok thC'ori:íja ártott az euphoni:íniik azzal, 
hogy p. o. így �zoktatta írni nz írókat: Beregsz:íszi úr borzoR 
t1ido,nrí11yja,ne111 pedig tudn111,í11i1.1Ja. Ncn1 rsnk hogy szebben 
hangzik <',qéssé.(Jf'S 1nint ".'flszs1:.r;es, hancn1 pontosabban is fejti 
az ej té:-t a1uaz ír(1sn1ódja. .'�z sc1n ,111 ked veR barátom, hogy 
vatihol rs Yan, ott 1nintlét.i� positio j,_ van; ugyan ki ejti 
111egnyo1nva, {,,_ kcttőztetvr a c.s-t rzcn ,-zóban úotscí..ss, vagy 
bf'(.sl's? ,\z én fülenlnek lrg-al:íhb a kf't.<:l'.(Jlb1•11 i,: 1nintlenkor 
rövid volt a 7. rl:-í5 tag. a ll<'l'f'fségr>sbe1i 1ietli o· a 1násik taO' 
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J,_öztnértékíí, inert n1i11d 110:-:-1.an, 111ind röviden ejtik azt a, 
legjobb 1nagyarok i:-. C)rvcndjLi.nk nyelv(inknek, hogy abban, 
ritk,i kivftclckkcl, tiihhnyire úgy kell írni, n1nint :.;zóllnnk; 
rrrr 80k helyiit t jobban figyeln1c1.tck őseink 1nint n1i. 

Dr tahín ho::;:<1.Ú i� m,ír ezen lcYél; azzal végzem hát, 
ho�y 

0
<ri1bcrnantné1n fclé5l t11<l1):;Ítani foo·lak a 1nno-a ideJ·ében 

.._ :-i, ;--. ' 

<!R hog_v S<'hillrr ki,-ehb 11111nk:1it igyekezni fogotn számodra 
itten 1negs1.er('zni. Tin{, pro <·oronitlr kövrtkezik egy levél 
Szah(Í D,1vidtól l'elclctc,11111('1 <'gyütt; c·:-snk azt kell cselekedni 
a 1nit lehet, nc111 jH'diµ; a 111iL nk,irna az e1nbrr. l ),íroclat tiszte
len1, p,ír.í.dat pcclig ölele1n, c\,- szívc1nbc JC:;hellcn1. 

Tcr co11atuí' erat (·irC'un1dnre brn,ehia collo 
'

'l'rr lrvis in liquilla� auras effugit in1ago. 
I(a.;,;Ún. 20-cl. jan. J Rl G. 

l(ülönöscn szerető hív 

.Júskcíd. 

.,.\ T)úda1- 1fatyin�k n1inap 1negki.iluött példá.uyát küldd. 
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L l�VJ�l ,EZJtSöl{. 

( A 1nelléklet). 

Nagyságos és J\1éltóságos Gróf, nagy kegyesség(í nao-y 
' . ' ! ;:, 
es JO uran1. 

Alólírt n1i11t a ki professori hivatalon1ról lett le1nonll,í
son1t6l fogva gyakran és többnyire ré ·zszerint azon igazs(1gok 
körül foglalatoskouon1, n1clyck a 1nathcsisből és physikából a 
világi életben közönségesebb hasznúal<k,i lettek, részszerint 
azokból többeket újakat, s ugyan olyan széles hasznúakat 
következtetni unatlanúl s szerencsésen is erőlködön1 : ezen 
foglalatoskod,ísirnna.k egy ktilönös result!ttu1nút n1időn rnost 
Nagyságod eleibe te,jeszteni, s egyszers1nind ,innak vilúgo
sít[ts,íra ,negkívántató segetle]n1ét teljes bízakollá::;ú al,íza
toss,íggal s kérve kérni talán alknltnatlankodó 111crészséggel 
is Látorkoclo111; ezen bátorkodúso1nnak keo-yc,- 1ne,rcn,redését 

b � .:, 

előre a.Jázatosan kikérni a legtii;ztclkcdííbb illPndéi:<clµ: törvé-
nyétől kötcleztC'te1n. 

](idolgozta.111 t11dnii]lik 111éo· 180\l-dik <'>'zlcndöben ]co--
.._, t'> <:"I 

szorosabb és lcg,í1l,íthatóbh 111cgn1utal,Íssal a thcori:íját egy 
olyan 1nachinú11,tk, mel)' 111aga 111ao·,ítól Yé:<zrn 111:i"'ánnk n1ind ,._, n � 

kezdő, n1Ín(l foly,·a tartó" cgy:,;zel':;1nind v,íltozhatatlan se-
bességű 111ozgást; úgy hogy c1:-ak ,i n1atC'ri:1, inrlyhől k6szít
tetik, legyen sz,1z,idokon Jltal tart<>::;,,, n1cnt egt::<zci1 ha lehet, 
a clörzsölé::; által esni szokott kop:í,-túl : a 1nachi11a 1nind-, :-őt 
örökéti

0
0' v.iltozhatatlan hnth,ttnz;í:;ú 1nnz«,-.í:-d>a111nar,id. :;\Jint-

,.., 

hogy pedig azonban elég 1nal'cri:íi11k ,·annak, 1nelyck ha. ncn1 
örökétig is, dc bizony több századokon :íltal eltartanak 1nindcn 
észrevehetőbb dörzsöl{,si kopás nélki.il : ilyen értelemben ez a 
1naehinn. vaJós,ígos örökniozgó s 1nélt.ín nevezte,n katcxochcn 
fo1·gon.11nr1k 1nagyarúl s r1nthentir1on11rck görögös-deákúl. 

.\.lkaJ1naztathntó n1intlenféle haszonYételckrc, val:1.n1c
lyekre 111ostan az úgy neveztethető fi:r'ci inachi111íl:kal élünk, 
,tzaz olyan 111achin:íkkal, 111elyek ncn1 ep:y helyből 111:ísba elébb 

,: ,:,J 
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tovtíbb n1C'nvc. hancn1 ugya,nnzon egy helyben 11 1ara<lólag fo
rogva 1uunki.\lkodoak. Ilyenek 1nár nevetcsen Ítn e következők: 
1) 1nindcn gabnaí'irlő, pu�knpor, papiros, fürész, szalrn,-is élet
nyon1tató, k:isa. dara, k<'ndcrtör6 : egy szóval akár1uit gyártó
s ak,ír111i nc,·czetü n1aln1ok 1n:ír al<árn1i erő c'tltal forgattassa,.
nak. :2) �1intle11 vizi antli:ík, 111Ür ak.ír ,-zívók, akár 1\\'01nók,
akár n1erftők, s ak(1 r veure,-ck. aki1r p<'rf><·zcsel<, ak:'tr csigá:;ok, 
akár :-;th légycnck i:;. 3) ·.\Ii ndcn érez, kősó- :,; n1{ti:; bányai, 
úgy szintén n1indcn foncí, .--zövií, gyúc;;, bőr, kötéljártó ma
c:hinák. 4. i\linclen ath111oliydra11lica, egy :.-z1·,,·al n1inden n,achi
nák, n1clyck ,í,ltal a vfz fel fel{· " 1nag;iskoclni kén_,·;..;zerítt.ctik: 
,;őt 5) ilyenek 1ninden falra s toronyba ,·a.ló <'ir:-ík i,-. 11in<l 
ezen niachinák s többek e félék bfzv:ist rc1néll1ctni lassan la.$
san 1ni11<l n1eg fognak :,;z(í 11ni ! ,;Öt gátlá,; által kárt okozó 
, izim.tl1nok, 1nég diaet:iliter is n1rg fognak ::-zí'intctni, n1ihclyt 
a forgony lábra k:ip; ti 111:�jcl a tornyokba i-c111 kell azután 
fcljárogálni n,z órát felhúzni, n,c:gi,- azonha.n 111i11Jég „ hib}�Z
hatatlanabbúl focr J

. 
árni. 

O• 

'\féltóságos Uran1: 11i11c� nel<e1n ezc11 1nachina fclállítfÍ-
s,Íra n1cgkiv,Í.nl:ttó költs/·n·c1n .. \.z én hirtokon1 aliO' ér többet

� 0 t:> 

20 ezer váltóczr,lnlai f'ori11t11 :íl, s anna,k jövcdcln,c szorosab-
ban gazclálko<l,·a i,; n1i 11cl r,í n,égycn h:-'tza.1nnak tisztességc
,;ebben való f'cnntarl:-ísúra. TJ cryanazért foro·onvom kidolrro-

::>,• .:, ,/ 5 

zús,itól fogva n1indég a.zon Yoltan1 7 csztcn<l6k alatt, hogy az 
arra tizükségc,: ,::11n11nát fclkölc,-önözhctné 1n vn.la.honnan, tör
,·énycs intcre:<rc. egész hirtokon1 !Pkötésc alntt. Da haszon
talan Yolt 1ni11dcn ebhrli iµ:_,·ckezctcn1, annyival nagyobh 
fájdaln1a1nra < ' közjtí n1iatt, :tn1ennyÍYcl 111ind jobban job
ban közelítek a sírhoz. 'fiirt<.'·nt a.zonhan 1nost közelébb 
sziiretkorTolcsYá.11, hogy n1iclőn cz<'11 kólC' sönnck megszerez
l1cté�éről töhb együtt levö részszerint. ott lakos, dc nagy.:ibb 
részint frlföldi urakkal cgytilt. beszélgetnénk, ezen felf'óldi 
nrak kö;,.ííl rgy így szrila: ,,l�zcn tárgyra nézve egyáltalá.ban 
olyan c1ul>cr ki,·ántatik, a ki 11r1n rs:1k tehetős, ha11cn1 a n1el
lrtt a, tu(lo1ná.11yokn::lk Yala1ninL 1na.ga, is értöjök, úgy mások
ha.11 i:- 1nin,l bcc�üléíjök. ,nind gyá.molítójok, és egyszersmind 

' ineg nevezetesen oly hazafi i:;, ki a 1nagya,r haza köz javának 
' becsének buzgó n111ok,í.lkodöja; ilyennek is111erjiik pedi�· 
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lenni nevezetesen gróf Dcssc,vff\· ,J óz,;ef ö nagyságát.'' .1\ lig 
111ondá ezt ki, azonnal 1ni11<l11_v :ijaH ugyanezt mondották a 
töl>bicl-: is. Sőt maga.ni i:,, - - lr,·é11 111,ir l'(�gtííl f'ogva nékem is 
::;7,crcncsén1 a fcnnírt nagyl>cc,::(í t uhtj<lons:tgokat a :,;agyságod 
;;zcn1élyébcn n,ind es111érnc1n, 111i nd ti�ztcl11C'n1 - azonnal neki 
élc1.ltc1n. annyira, hogy 1nin<l a fcnnti�ztclt uraknak teljes 
bizodalinú javall.i,.;okra, 1nind az önnün1naga.1n bclsD érzésére 
e 1nostani csc<lcző íráso,naL tJrg�·a.zó b,ítorko1l,í�ra Yaló lépé
,;cn1ct nyo1nba11 1ucg i:. l,at.írozt:un. 

[<'oly,t111otlo1n i\Z(\l,t al:Íz,Ltossan cscdcz<J kcr<'.:SClllffiel S• 

cgy:;zcrs1ni11tl teljl·� kétclkcdctlens{gü hizudalo1111nal a.Nagy
ságod j<Íltc\'Ő keg_v<'s,-<·µ;úhez: nH:Jh'1zt:tsso11 nckcr11 ezer köböl 
gabonát, va.�y ,111nvit {·rií \':tlt1,czéduL1i f'uri11tokat. vagy már 
a ,mint ,dkahna.to,:,;:-1 .bli:111 esc11tlik a j1ílt<:víí int.ézésnck, mind a 
kétfélét f'clez,·<· (•gyr,.;ít ,·e tiir, <·nyc:,; ÍH!Cresrc csak luíro,n csz
tcn<lcíg b,ítot',;:ígosít,í 11yugta,tóúl 111inden jószágo111nt lcl<ötii 
co:1tra.ct11su 111ra kc�,·<·sen kölcsii11öz11i. 

• • 

)íag_vs,í,go:-; lfra1n'. ncrn ('sn,k (:n ,·gyc<l(íl, hanem l>ízv,íst 
Allíthatni,  önnönmaga a 1nagya.r l,aza csedc�ik Nagyságo1l 
előtt az en i-zcmélycmlJcn. Tvlcrt 11c1n <'sak a l,a:-zon, mely ezc11 
rnach ina á,J tal előií 11, lianen1 rgysz<'rsmin d az a tiszteletre <.> 11-

kén t emelkedő becs ii-, melyet ennek clöállta niaga utAn von, 
a,z egész magyar nemzetre hál'amlik. Dc azon1ban egyedül a 
:Nagyságod méltó sajátja lészen iiz a nemes érdem, és az ezt 
mind külső tiszteletadó (hézag) megl1áláló, rnin<l kivált belsé.í 
édes érzésekkel magasztaló nagy hccsiilési kirekesztő privi
légium, hogy ezt az ily közönségesen 11agy hasznú machinát 
egyedül a Nagyságod kegyessége állította elő. Arninthogy 
1nár csak az is, hogy ezen alá za.tos írásom� agysá godnál ese
dezik, még pedig sok 11emc:-: t.l!kintetüeknek ja.vallásokból, 
n1ár csak az is, mondom, egyenesen mint önnönmagána.k a 
különben igen í:; yft]ogató s uagyon finnyás közbecsűlésnck 
szájról sz.:íjra. adott kedvesét, úgy díszcli \íagyságodat egy 
részről; mcÍ� részröl [)Cllic,· <'!r\':<zcrsn1ind éclr.� l )raelud.iuma 

l:' .. _. 

,tzon tisztelettel tc1njé11zeui fog<', emlékezésnek, melynek 
rna.gas1tó örö1

11szn.va.i között N a,gys,\god eze11 rnagvetéséből
fogják a. rnariiclékok h[dálú örven,l<'zé:,;,;el a.ratni a.zon sokfélr 
hasznokat s bolclogs,\gokrtt, melyeket 1n;i,jd n �ok c1nheri rs
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baro1ni erőket, a sok eg6.;z hat�írokat gyakran hasznavehetet
lcnítő vízgátló n1unkákat,a sok idő s költség-vesztegető inté
zeteket, a sokszori őrölhetetlenséo- miatt sáro·ító éhséo-ü

0 0 O 

kcnyértelens6geket, s az innen is hirtelen eredő sanyarú drá-
gaságokat, � több ezerféle tetemes károkat egészen 1negkí-
1nélő s szüntető forgony a világ lakosi között 1nindenütt
szélyelhint. Bizony, Nag·ys,ígos Urain! annyi sok haszon s
boldogság teren1tése koránt:;e1n földi, lianern co·ye11ese n éo·i

, 
0 0 

szarn1aziísú szív n1unkája! és annyi sok emberi és baro1ni
erőket öltlöklő ellenségeknek lcgyőzések véghetetlenül na
p:yobb becsü eg·y orsz,Í!!.'meo·hótl í t,Ísnál ! És az azt örö111 ki-

� a:, 

,iltások között ic1Yezlendő hazafiak inneplések sokkal jclcseb-
bítő a (;apitoliun1ra való borostyános felszekerkézésnél ! sőt
ennél sokkal fontosabb 1nivoltú s 1ncsszebbről is visszafénylő
1ncgtisztelés, n1ely Nagyságodat tárgy,íra 1nár csak egyedül
1nag,inak azon háznépnek s ennek itt esedező atyjának az ő
há l,ís i d ,·ezlése is, 1nel ynck jö venuő boldogabb sorsának
talpkövét cg·yc<lűl a Nagyságod jótéte1nényezése veti 1ncg, s
ugyan ez ,iltal egyszersmind valamint egyrészrűl ezen h,íznép
holdog·s,ígának n1egfuntlálfísával egyenesen 1nao·ának az em
beri köz boldogságot t[trgya.zó virtusnak 1n�ecenáskodik
;-; agyságod; úgy n1ás részrűl ö11nönn1aga en1lékezetérc :-:zcn
tcli fel élő te1nplon1okká mindazon h�íznépnek, rnind ennek
n1indcn később 1ncg később unok,íinak szíveket, 1nclyekbcn

inaga a tiszta, háládatoss[tg fog mind mindenkor :t legédesebb
é�-z�sek között áldozópaposkotlni, rnind pedig jclescbben a
vi!ag l_�kosinak egyező érezésü gyülekezetével együtt a
1u_1ndenutt esztendőnként örömvasárnappá v(dandó foro-ony
ehn<lul,isának innepe napján, é$ ezen háládatoss(1 0-01nnal� első
zscngéjeííl 1nél tóz tasson 1' agysií�od közclébb a: én n1a o-am

, , , 
l:"> szan1ara n1ar-n1ár épülendő forgonyon1 elkészülése után,

v�gy, ha úgy tetszik, 1nincljá.rt ezzel együtt egyszers1nind a
);agyságod szán1ára, is, n1inclcn 1nunkán1 f1tradsáo·o1n lco·ki-

bl • O ::, se ) n1cg1utaln1aztatása nélkül clkészittcndő forgony-ajánhl-
son1at kegyesen elfogadni .

:\lely ekképpen alázatossa.n előadott kérésc1n n1e,rúji-
t' 1 1· ' ' 

0 asa s anna ( te Jes1 tcsc er}Í n t való erős bizodalma1n n1ellctt
"'.'\ ' · agysap;o<l nag:yhccs(í grátiáiba ajiínlottan, 0gé:.-z al.ízatos-
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sá,gú teljes tisztelettel n1aradtan1, :\léltós(1gos (� róf', na,gy ke
gyességü nagy 6s jó uran1nak, S. Patakon, 13. dec. 1815.

a.lá.z,1,tos szolgája.
l�rirczojálvi Szrcb11 ])rívid ni. 11.

' 'fckintctetes dr,íga, k�(lvc,; l)rofc:-;:,Ot' lJr '.
l�zer gondolatokl',L é,; érzésekre ada 11eken1 ,Llka.lina,tos-

, S}Ígot a. Tettes Ur becse::; levele.
Számtalan jeles c,:zí'L c1nlierck türték 111úr fejeket a szü

netlen forgony feltal.ílú,;,íl>an. 'fer1né:;zctc;:, hogy ez az örö
kétig n1ozg1> lélckeri, az e1nb<·rbe n1a.g.ín kívül is örökn1oz-

, 

gót törekedik tcren1teni. l'gy b1rtj.ík azonban l�urópának
legmélyebb szi11n- és 1nértéktudi'1i, hogy a tiíz, víz és levegő
sege<lcln1e nélkül. ,;ijt né1nelyck, hogy 1nég a11nak ,:cgcllcl1né
vel is a szüntelen v,dó tliirzsölé::nck tern1é::;zctcs sikerét és
következéseit egészen clc11yé,-ztct11i vagy kipótolni a praxis
ban a csupa 111cchanismus nltal lehetetlen, b.ír hogy szán1ít
tasson is fel a thcori(d1an az erre 1ncgkívántató erőknek
csillapatja. Ehcz járúl hogy a kic:sinyhe a legszebb 1ncsterség
gcl végrehajtható mostonok nern állíttathatnak clií 1nindenkor
a nagyban is hasonló szerencsével, é,; így ,í1nb,ttor mobile
perpetuum ez ez örökös, dc n1indenkor 11c1net, for1ná t és színt
változtató n1ateriából álló n1indcnség (u11i versu111), n1in<lazon
által nagyon kétes n1ég, hogy lehessen-e csupa. összcszcrkcz
tetés által, bár n1ilyen tartós forn1[1jú legyék is az anyag
vagy szer ncn1e, a 1ncly arra for<líttatik, örökmozgót készíteni,
és úgy tetszik ncke1n, hogy a testi világb,111 az örökn1ozgó
ideáját szintúgy csupán csak a közelítés végett adta nekünk
ideál gyaná.nt a tern 1észet, va.lamint a politika világban az
örökös n1ozgatlant (perpetuu1n i1n1nobilc). 

Álta,ll[ttom azonban, 1nikép lehes„cn e;.'.y, 1nin<l igen tar
tós, mind igen ha.;znos, felette sokáig forgó n1ozgonyt csi
nálni, és kiilönö.;cn örvendek, hogy az ilyen rcn1ckn1ívbe egy
olyan jeles eln1�jü hazú.n1fia kapott, 1nint n, Tettes Úr. i\fi lenne

' 1 
• 

ezer köböl haz.ín1 hn.szn,íra vagy <lí,-zere, vagy 1a <.:supan
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csak egy érclcn11ncl teljes Lecsűletcs embernek felsegéllé
sérc is? 

zükségtcle11ck a,z önszcrctete1n csiklandoztat,\sai , és 
cnge1net ncn1 a dísznek ösztönei, ne1n a dicséreteknek rúg6i, 
ncn1 a n1aga1n ja\'a ingerei serkentenéuek, sem pedig a költ
:5{,gnck nehézsége és terhe luí trálhatna. a megkért scgedelen1-
tűl; sőt inkább n1aga a dolog és annak köz haszna elegendő 
lenne a díszes n1eghí vásna k val<Í 1ncgfel elé::;rc, ha szí vcn1 
hajlanclós,ígaival környiil(dtísai1n n1egegyez11611ck. Dc én, 
Tckiutctcs Uran1, n1ég nagy tcrlick alatt nyögök ezen bizony
talans,í aokkal telj' cs és u1é!!.· nagyon kétsége:-; k in1e11ctelíí 

0 ...... ... . .._, 

időkben. Elő\·ittc1n ugyan talán Yala111ivcl dolgai111at, és rö-
vid idő alatt Yittc1n, nagy l',íradt,.;,íggal, nagy igyekezettel, 
sok ,íldozatok, és n1ég töbl, cngc111et 6szítő gondok közütt, 
dc ncn1 tehctte1n még eleget atyai kötclességc,nnek. Egy 
leányt és hrírom fiút adott az i;:;tcn . .-\. tehetségem a st,í,tu
so1nhoz, a, 1nostani időkhöz és kiv,ílt atyaságornhoz képest, 
még most csak középszcrü. Ncke,n ncn1 szabad cltávozno1n 
feltett czélo1nt6I, a ,ncly az, hogy n1inél elébb kivcrekedjen1 
aclósságaimból; ennek szi.inct nélkül való üzése vitte eddig 
is szerencsésen tlolgaimat. Nékem tántoríthatatla.núl ellent 
kell állanon1 a legnemesebb kísértéseknek is, hogy így minél 
elébb elérhetvén czélomat, hazámnak annál hamarább és hat
hatósabban szolgálhassak. l\1egválik ha élek, hogy atyai és 
polgári arányza.tokon kívül másféle czélzások soha sem von
zották lelkemet. IIányszor fájt nekem már, hogy vagy kéret
tetnem kellett arra, a mivel önként kínálkozta1n volna, ha 
megengedték YO!na környülállásaim, vagy hogy nem lehetett 

, 

megfelelnen1 a meg kérésnek. Higyje el a Tettes U r, hogy ne-
hezebben esik részetnről a megtagadás, mint a kérés azoknak 
a kik hozzán1 folyamodnak. 

De még sen1 tart6ztathaton1 meg maga1nat, hogy te
hetsége1nhez képest a nen1es és hasznos czélra 200 ftokkal 
ne kedveskedjen,. E foly6 esztendőnek Sz. György napjáig 
n1egküldön1 azokat a Tettes Úrnak. Ie ezen csekélység·et, 
hane1n készségen1et méltóztasson szá1uba venni. Tessék gróf 
Fe,;tetics Györgynél, gr6 f Széchényi Ferencznél, azoknál a 
hatalma,: szerenc,;é,;eknél kopogni, a kiknél a roppant tel,ct-

-
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ség a hazafi szívnek társa. A sok középszerű tchetségü.ek 
közt is, hiszcn1, szán1osan fognak talúlkozni a haza hasznára 
és díszére töreke<.lök. 1\.. bőségbc clpuhúltak é::; clton1púl
takhoz 11e1n utasíto1n a 'fcttc:; Urat; czcktiíl nyakraförc sza
ladni kell az érde1n1nel, ncn1 pedig- hozz,íjok közelíteni 
I�Ionjokon kívűl szokták ők elpazarolni itnnak gyürnölcscit é;:;

önnön lelkeket. 1\dja a% isten, hogy sokan részesüljenek a 
közhasznú igyekezet é" a '!'ette;:; l'r felsegéllésérc vezető 

' 

szerencsében. JJ;11 an1íg e;,-ak élek. �ajnúlni fogon1 azt, hogy 
helyhcztctésem azt :t kcn1é11y törvényt szabta előmbe, 1l1cly
nek megvetése n1ellctt l1azafiúi érzései1nnck c:::ak úgy enged
hetnék egészen, ha rossz apa lennék. 

Foga<lja el a Tettes Úr ,-zínetlcn bccsi.iléscmnek kinyi
latkoztatásait, ,nelyek n1ellett úri fúvoriba ,tjéínlott különös 
tisztelettel szünet né! kül 1naradok J(assiu1, jan. 19-d. 1816. 
esztendőben. 

. 

,-\ 'l'ekintctcs Urnak 

ahízatos szolgája. 

CXXIII. 

Szeretern ba1·átorn ! 

Nálam vannak már mind Schiller Apróbb 11unkái, min<l 

Cicero-vVieland levelei szán1odra. Pongriicz úr szcrezt,c meg.

A tavalyi bécsi l iteratúra-újs_ágot is keresi. Göthe Eletc is
) , , . , 't

várja már, hogy kezedbe kerüljön. l ongracz ur tar"as.1ga 

szereten1 .. i.\..zt 1nondta nekcn1 teg11ap, hog_v l )on1poniu;:; 1Ie

lát n1ásod ízben fordítja. 1-\.z ilyen (lupla f,írad,.;,íg nng,1· tÖr(·

ke<lésre mutat. 
Vi1rva váro1n a te n1ódodua éjntctett béYezctií Gc:-zé

clemet. I(ár volt több olyan dolgozásokat meg 11en1 tartani. 
_.t\.zon örvendezzünk, hogy ír{1sn1ódunk éF gondolatink szer-
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kcztctésc sora kiilönböz. Ez ncn1 rekeszti ki szíveink között
a harn1oni(�t. Ila én úgy rakná1n öszve ::;za,vai1nat és ideáimat
rnint te, vagy te n1int én, scn1 benned, ::;0111 bcnnen1 találtatna
eredetiség. A jó fejeknek úgy kell különbözniek, mint a
physionomiáknak. Ez a különbözés legszebb rc1nckc a termé
::;zctnck. Dc szükséges i::;, inert ,LZ egyforinas{ 1g a gondola
tokra és érzésekre nézve legnagyobb a.ka<lály volna, a 1nelyrc
a lelkek országában a való, a, szép é:; az idcAJ nak keresése és
íízésc taLí.lhatna. l\[cnnél ho::iszabb le::;z v,ílaszod, annál job
ban foo- 0·5·öoyörkö<lLctni és  többre tanítani. Xem kell azzal

0 .,.., 

o-ondolni sctninit is, hoo·y ,·a.gy ez, y;igy ainaz, vagy rólad
� 0 

vap:y rólam mit ítél; én csak azon igyck::;zcm, hogy scinmit
E<C mondjak vagy írjak ok nélkiil, azaz riim nézve ok nélkül,
inert a ,ni nekem okosnak li\t,;zik, künnycn láttathatik n1ás
clé.ítt oktalannak: ha mcggyőzctc111, változtaton1, ha 110111,
n1egn1aradok vélckcdéscn1nél, a nélkül hogy vctélkedjen1.

?lleglchct hogy igaza van recensensednck, dc ncken1
ezen Yers :

Íz, csín, tüz vagyon a versbr, l1a 1nesteri mív.
jobban tetszik n1int ez :

Íz, csín, tüz vagyon a versben, ha 1nestcri mív.
_\. ver1;"/Je1i az utol.,,ó syllaba nem rövid, mihelycst h

következik, rnert ah betű a 1nagyar nyelvben sohasem lehet
1nag,íbanhangzó, n1iYel nen1 n1ondhatorn r1lo1n, halo11i helyett,
1nint a francziában n1ondom 011vne, homrnc helyett. Az olaszba
szintúgy a h  betüt a szó elején ncrn ejtem, ámbár írom; hi
hető hogy az olaszok ezt e n1ódot őseiktől a ró1naiaktól
vették. K en1 kell soha elfelej tcnün k, hogy a versezetben nen1
,L sze1neknek, hanen1 a füleknek n1érj i.ik a szótagokat. A mi
prosodiánk olyan mint a görögöké, kevés változásokkal.
Nagy erőltetés volna, ha versbe1i helyett nem írhatnék: ve1·sbe,
csak hogy a versbe ut,í.n tegyek egy elhagyó jelet (signun1 ex
missionis), így : versbe', hogy kitetszjen, hogy a hatodik, nem
pedig a negyedik ejtésben van it szó. l(öltőink többnyire n1ég
az articulus a-t is cun1 clisionc hosszúnak teszik. Ez egy kicsit
nevetsége�, inert rendes valóba11 a,zt mérni a versben, a n1it
kihagyok, 11e1n pedig azt a mit meghagyok, ejtek, ki1non<lok.

' 

1'�n ezen dolgokról taJ.ín többet goutlolkoztam, n1int gondolná
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valaki; azonban nc1n a.karok ::;cnkinck is törvényt szabni,
írjon kiki a111int neki tetszik, csak igazakaL, jókat és szépe
ket 111oncljon. A jövendő fogja n1cgl 1atcirozni, kinek volt
gram1natikája, orthographiiija vagy prosodiáj,L a lcgtcrn1észe
tescbb nemzetünk és nyelvünk géni11sa sértéi:;e nélki.il! Azon
leszek 1nunkámban hogy kivilágosítsam 1ni az a nemzeti és
nyclvgénius? különösen rt rnagyar nyelvre nézve. A n1i
gram1natikusaink ,izt gondolják gyaknin, hogy nyelvünk
tcrn1észetébcn tal{ilták ,tzt, a 1nit csup,\n a magok fcjcikbcn
találta.k. En a diaet:'.in sc1n neveztem meg személyc::;cn azt a
kit czá.folta,n, mégis tudt:t 1nindcn c1nber kiről szóllok. 1\. ki
csrnéri litcratúránkat, tudni fogja kit értek ; azonban mint a
diactán, úgy itt is nem arról lesz a ::;zó,hogy ki n1on<l valamit,
hanern hogy 1nit mond, és úgy tetszik néke1n, hogy ez a, kí
mélés, a mely csak a tudós c1nbcrck elébe idézi nc,n annyira,
a, vá.clolandók szen1élyét, n1int munkáik nén1cly foglalniúnyit,

, 

nem focr senkinek is visszatetszeni. En ebbe ncn1 lútok sc1nn1i-
o 

fél e haran1iaságot, hancn1 bizonyos ójva háná::;t ( d ilicatcs"'c ), :t
melyet mind hozzán1, mind azokhoz, a kikről szólani fogok,
icren illendőnek látok rriivcl lcualább azt foo·J·n. n1c00-111utatni,
e , o e 

hogy hazá1n literatúr,íj�t szeretete nélkül 1nások igyekezete
iránt való tiszteletből 110111 is 1nertc1n volna lcgkis:scbbct i::i
munkáikból vizsgál(1s végett felhordani.

Annak nincs érzése a ki azon v:tltozások�it és iga,zítitso
kat, melyeket Rajnis és I(crckcs Virgíljébc tettél, 110111
javalja. I-Ia megengednéd, n1cgjegyeznén1, hogy a l?endre
elén.ekelern hiátus; két szóban, két cgyfor1nán cgy1nás mellett
hangzó 1nag1c'Lbanhangzók közzííl itz egyiket ki kell tolni, n1ás
kép ex natura rei hiátus, azaz : szájtát:,s van minden nycl,·en
a világon. Így tenné111 hát: Renddel elé1iekelein; és ha kétszer
az el el ecrymás n1ellett ne111 tetszik (fi.ilen1nck ugyan felette
tetszik)ú;y tcnné1n: Reiiden f'lénf'kele111, non obstantc Gram
n1atica Debrecincnsi, a ki a Renclen szó Yégén a ,  vcrsczctbcn
is loco sio·ni ex1ni sionis, talán két n11-ct akarna tétetni. Dc

' 0 ezek való::;{1,ggal aprós,\gok. l\1i rnostani a.ristarkok, vala,nu1t
a régiek, olykor felette a11yarú cin berek va�y11nk. 1\.n1azok az
Ili,ís clsé.í vcr:5ébcn két kib,\t ta.láltak; az egyik a volt, hogy a
vers egy szótaggal, egy syllab,íval hosszabb 1nint;;cm hogy kel-



letett Yolna; a 111.ísik pc<lig a, hogy a vil,íg legelső poétája 
legfclsége::1cbb n1unk(1 jának legelső versében egy pocticust is 
l<'ltck. l liszc1n tökéletesen, h11hogy elő fognnk 1nenni it jobb 
ízlé,bcn, fontlorlóink lassan-lassan cl fognak zokni a túlsá
goktól ig:1zít,i::1,likb:1n, és n1cg fogn,tk győzcttctni arról a n1it 
Ou �1arsais 111ond : ,JtuTu,i;, grand génic 11\1 p:1s été puristc. 
a\·agy pedig a mit Boileau : L · cxactitude c::1t le génie dc::i 
,;Qt'. - Egy ,;zép histori,í.cska jut c::1ze1nbe, a melyet, ha 
1ncgengcded, n1úlnt�,íg kctlvcért elő f"ogok neked beszéllcni. 

_\. híres gra.n11uatikus Bauzéc, niíg egyszer oda volt ét< 
lct·zkét adtt az o::1kolájúb:1, otthon cg·y tudatlanabb. dc kccl
VC'ebb J-iatal cn1bcrtül 1uegkoro11ciztnta ; úgy történt, hogy 
el ké,.,11c a lator profcssor1 1é asszonyo1n ka1j_ai között, a hon-
11an hi:í.ba kív(tnkozott több ízben kik:í,;zolótlni. Dc az as„zony 
he, ei tartóztatt,ik, és n1ivcl a :;zcrcle1n jobba11 rövillíti az 
id,ít n1i11t a ;;r,1m1natikai ta11ít(1:,:ok, 1nég ideje előtt bétoppant 
,t szobába a tudós parókás professor. Ji'cll,írm,íztattak a szc
renc:;és ölclkc7.ők, és a fiatal cn1 bcr r laka<l ván, azt 1non<l ta az 
asi;zonynak : :Ne YOUS a i -je pas dit c1u'il fa,illc <1ue jc 1n'e11 
a.illc? - ,,Qt1e jc 1n·en allasf-e, quc je 1n'c11 allassc 1\1onsieur -
úgyrnond a hidegvérű, és csupán a, grammatikai regulákért
buzgó profc;;:-or 11r, a kit a. ;;zcrencsés javítá.s tökélletesen
ví gasz ta I t bal Rorsa fel ctt.

;\,1ivel bele ereszkedtünk a históriácskákba, ín1é ezt be
;;zéllettc Bertol<li úr. 

A híres Jahn Berlinből Bécsbe érkezc, a szerződések 
ideje alatt. Amint leszállott a k0csiról, pantalonba, kurtká.
ba, borza.s hajja.l és egy kis vesszőcskével a kezébe, jelene 
n1eg sietve Hardenberg herczegnél, ahol épen Európa sorsá
nak dolgozói múlatság okáért felgyűltek valn. Bé és fellép 
közzéjck az egyszcrűes crnLer, és az elí'ö köszöntések után 
n1inden tartózkocllis nélkül, 1nin<lcnck ltallattiíra azt rnon<lja a 
herczegnek, hogy őtet a berlini s.:abad kőmívesek lózsija 
küldötte légyen látni, hogy n1i történnék itt Bécsben az en1-
beri nen1zct javiíra, miYel a közönsége,- lcYelek csak a köz-
1núlat.�1igokr6l cn1lékeznének, és ideje, hogy annyi áldozatok 
után it nen1zctck boldogólására is már egyszer tétető<ljön 
v;1la1ni. A herczeg a legnagyobb lcere:-zkeclésscl a köz dolgok 
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szövevényc:;ségét. clőhor<lani, ezrr bittatásokat adni, egy 
sz6val az cszc-hataln1as embert n1inclen szí,·csséggel fogadni, 
,;őt m,'Ls napra ebédre is hivni, és néki n1eg-igérni, hogy f'z:'111-
déka vele rnagá.nosan bővebben szólani a köz dolgokról. Gon
dolhatod, hogy liökkent n1eg a diplo1natic-a. test, egy ré:;zrGI 
az aYatatlan 1nérészségcn, mús részről pcclig az ezt krgyc�
séo-o-el clfoo-adó hcrczeo· o·őo-tclc11séO"én. 1\ zonban a szabad�,í-oo O O O O O 

O'Ot lchcllő férfiú ::;ok főhai"tások nélkül isn1ét elballaga .. 1\.1ni-o . 
<lőn m(ir az  ajtón kint vala, a, viirtc1nbcrgi király 1ninistcrc és 
egy ,1,usztriai generál el nc1n titkolhatták a hcr<:zcg előtt
csoclálkozá::1okat, és azt 111oudák néki, hogy c-supán ő hcrczeg
ségc iránt ,·aló ti::1zteletck h�ttráltatta, légyen őket ezen Ya.d
b[ttor crnbcrnck n,egfenyítésétéil. l�rrc n hcrczcg : Ez igc11 
okos és derék r1nhcr : szót s liclyt fog állani az uraknak, ak{n· 
kardra akár pi::;ztolyra keljen a dolog. Nagy vitéz$égct n1u
tatott a pru::;sziai úr1nácl.ín:íl; dc 11cn1 jaya:;lo1n, hogy pcnn,Íra 
menjenek Yclc, 111crt nem gond0lorn hogy kcd\·cző !egyék az 
11rakra nézve a dolog kin1cnctc'I<'. ,J,ihn úr ::,;/'émctorsz,íg:nak 
eO"vik lco·hatható::;abh ÍrÓJ. a.

'/"'>J O . 

ICözlön1 veled Döbrentei úr lc,·clc'.-t is felclctem1nrl 
egyi.itt. l\.z Erdélyi \luzc111n1nal nag_v<ln 1nrg ,·agyok clép;cd,·c, 
noha tőlcn1 is nén1cly darabokat bévrrc. J(:'tr 1 >ataki J\f Óz:-r:::t:
ennek lLZ e1nbernck igen vilá.go:- feje \·a.la és kiilöni.is tnlcn

ton1a a beljebb vonúlt clolgok11ak (rcrun1 abstrnl"tarun1) rlíí

adá.sára. 1\.. né1nct litcrat.úra hi�toriríj,íta.lkal1nas kéz dolgozta.

Én az  erJélyickct. ink,iuh tarto1n 111ap:_,·aroknak 111int 111inkc1.

Úgy látszik, n1i11tha több ::1zép ntnp:)·ar ajakú é:- 111:ig-yar :-zí�·1í

jónevclt cn1bcreik ,·olnának. ),[rg krll \·alla11on1. hog,,· 1ne�·

sehol scn1 ol\·astan1 a ,;pinozis1n11,.:t ol�· szr1nl:íto1n,Í;:t l'lőacl,·a.

1ni 11t Pataki i\lózsc:< értckezé:-rihrn. 1'.�11 fiatal koron1b:111 n1a

g,ít Spinozát i,; forgatta111. dc ,·a�_v í; Yag,,· ifj11ságon1 ,·o_lt .�
z

oka, hoO'y nekcin nein yala olyan \'ilrígo.,;. n1int n1agyarazuJa
0 ' 'l ' lt Pataki, a ki a,z én iclc1ín1at. az0n ,;ystc1naru rp:e:;7.ell e a·

lálta. Gyönyör(í talcnto1n, t',g,Y 1negf"o�a1 tatni a l<'·lckkel a

bclJ"chb Yonúlt dolO"okat; ehcz ,-cnllni nrn1ze1 ,:r111 t11<l kc,·<·-
� 

1 bb ' 1 'l · 1· ko··t\'" 11·1sz<'1n ho,r,· anna ( se ct a 11en1etc (llC , c11 [)Cl 1g , · , r, 
. ,. 

meo·különböztctctt idc:íi (idcae c1istinctac) lel1c;:;,:e11l'k, a kiei

o "l' k �,r·k t lal-'1 ·ol· 1-o··zt i1a<>·Yon aprÓí'Otlnaknem v1 a.gosa ·. LYJ 1 ·or n. ag, , " , ' · · o„ 
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a 1ncgfogások (conccptions), akkor kell kivált vigyázni,hogy 
a nagyon perdített i detíknak fonalai hajszálokká ne váljanak, 
és öszve ne honyolocljanak. A legnagyobb rjrön1mcl látom, 
hogy az analy;::is, azaz taglalás, n,ílunk Í:3 lábra kezd kapni, 
rs hogy ncn1 csak festeni ha.nem kigo1nbolygatn i is már 
kezdjük a k<-pz<'tcket. c�ak az egyik talcntom gyakorlása ne 
,'trtson a 1n,1siknak, ha' har1noniával eredjen, és sokat lehet 
r<'n1énleni l iteratúránk el61n<'netclérlíl. 

Itt a farsa.ng nc1n iµ:en víg; nehéz ok:ít egészen által
lcitni, azonban forognak a ;::zép l,íbacskák és ne1n szűnik a 
forgolócl(1s. C,.;okonai BékéR Yár1neo·,·ében n vilá,o- Jco-szebb 

- �� 0 b 

buzájá.ban t,ipocl<í lóhoz hasonlította a né1nct tánczost, de én  
nen1 tudok ,·alami hasonlóbbat a planéták forg,ísúhoz a nén1et 
t,incznál. Itt is ott is két erő űz; itt is ot.t is, n1ind a sarkon, 
n1ind a körön esik a forg:\ö; itt ii:- ott ÍR egy ha.rmadik és a 
leghatalinasabb erő, n Rzcrclcm, hordja 11, tcstcl<et, és ha igaz 
hogy nót,ira peregnek a planét,ík, an1int véli Pythagoras, 
nót,ira indúl a nén1ct táncz i}:. Iliába kc'1 rh0zta,lja tehát Göthc 
ezt a t,inczot; azt 1uon<laná neki D'Ala1nhcrt ha élne, a 1nit 
hcrczc2: Richclicnnck mondott, a,n1i<lőn ez co·ykor kérdezné 

......, b, ' 

hogy 1niért ,·agyon a ,  szép tánczoRnéknak több kctlvcllőjök, 
n1i11t a .  szép ének.esnéknck? Rz ter1néi-zetei- következése a. 
1nozg,is közönséges törvényeinek. A ko1nor n1orál ugyan 
1ná.;képpcn ::;zól,de ki tudja hány genic en1bcrnck lételét lehet 
a táncznak kö„zönni ? é:; ío-)' l)Óto}O'atiák ma(rokat olykor;::, ü J. 0 > 

lcQ:alií.bb a n1or:íl é,- a tcstiséo·. Általha.tatlanok a tcrn1észet 
,. b 

titkos ú�jni. 
!(evésbe n1últ ke<lvcs baráto111, hogy egy nagy szeren

e::étlenség ncn1 ért. Egy gyönyörű alak fclbolygatván képze
lődésen1ct, oly közel k<'zde férkczgctni szívemhez, hogy azt 
111ajtlhogy el nc1n lopt,t. Talán ősz hajan1 szerencsétlen sze
rcncsé1n ! l\Iollc n1cu1n tencri:a; c;-:t cor violabilc telis. i1i 
poctcí.k kcinnycn gyúlunk. ll<' : 

Dc.;ine <l11lciun1 saeva 1natcr cupidinun1, 
Circa lustra <lcccn1 ficctcrc mollibus 
Iam durun1 i1npcriis, 
Na1n fugitarc dccct si1uulacra, ct pa.bula amo 
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Abstcrgcre ,.;ibi, a,tquc alio convcrtcrc 111cntcm, 
Nec retinerc scmcl convcrsan1 unius a.morc, 
Et scrvarc sibi cura1n, certumque dolorem; 
Ulcus enim vivescit ct invctcrascit alentlo, 
Inquc dics gliscit furor, atquc acrumna gravescit, 
Si non prirna novis conturbcs vulncra plagis. 
Valc. - N cc mc iubear- miserum cssc libcnter. 
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Tansics itt nála1n lakik; szüntelen görögül olvasunk. 
, 

Igy próbálgato1n tépclclni a veszc<lclc,nnck zsengi5 érzeteket. 
ICönyörögj 1\1inervánál 

l{as,-án, február 13-<l. 1816. 
hív bar,\,toclért 

J Ú1:ikádé1·t. 

IColo1.�v,ír, janu,ír 18-tl. 1816. 

,, 
;,..Tagyon f isztelt llféltóscigos r:-i·óf (Tr !

Pirúlok hogy a válasz ennyire clké:;ctt, s a l'vlélt. Grófl'-r
iránt lévő tisztelő szerctctc1n érzése fenyegeti halasztgatúso
mat. Részszcrént azért 111cgycn későbben lcvclc1n, n1 int né
hányszor n1eo-intlúlt <Yon<lolatairn n1a<Yok rci)űlni ak11rtak 

0 0 v 

volna hoo-y a l\Iuzcun1 h,iro1n füzeticinck elküldése ir.í11t i::: 
' 0 

bizonyossat. írhassak, rész�zerént az \r. fiizctbc menő dolgo-
záso1nat kellett. fonal folytába.n clvégczne1n. J\. J\luzeu-
1not prof. Scirváryhoz utasítva., a 1núlt héten elküldöttc1n. 
Sajn,ilom hogy a. képekre néz,·c, c�,tk az utóbbi nyo1n:í:;okból 
szolgálhatta.rn, n1ert a többiek n1ár kio:-;zt<'1dlak. 

A IV. füzetből a n1t'.ilt dccen1bcr ;'í-kén 1'raltncr lc,·elc 
szerént, 9 úrk11,; volt kinyo111tat\'a. l:ddig tch,ít az i:; �gészcn 
elkészült, s ezt is I)cbrcczcnhc cl f'ogon1 a ::\í. (;r. 1 rr ::-z.Í
rnára, n1ihclyt hozz,i111 n1rgérkczik; kiildrni. 

A �1élt. Gróf Úr11:tk két lcYelét vagyon bírno1n szeren
csém. Úgy nézem 1n indc11ikct 1nint lélek kincseit. ?\lennyi

örii1nn1cl 0lvar-tr11n a 1níi lt. clr<·rn1lier fi-.ín irottRt. s h,íny.,:zor
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ncni örvc11<lctl:c111 ;i YC16� gondolatoknak oly lelkes clöa<liísú 
s erővel tcljcf, forclub\sokat ki lobbantani tudó nen1es észszel 
lcYclczé»ben lchctne1u. Ila élcternnek örön1eket kíván a l\1. 
Gr. "'r adni, ne vonja n1eg tőlen1 azon szeretetet, melyet én 
rgycnes haj lanclós,í.gból a 1\if. Gr. iránt éretek. 

\-alójában a ce11súra, hogy a vett becses levélnek czik
k�ly�ire �érjek, a �ensúra úgy an�i�1�  nálunk vagyon, nagyon 
hatraltatJa n.z clmck szahaclabb k1feJlődését. A o·ondolkodásra 
jól elkészült fő rnun ká I ko<lása a.Jatt az ide:i< atyafisáo-os 
fona,lain gyönyörköd ,·e n1egyen ,-í ltal, s örvend a keresett�ek 
" meg:talúltnak.; dr a gondolat kifejtése közben is már 
eszrbe j11t a, nyűg, melylyel n1egköttetík, ha censúra elébe 
adja. S nálnnk mely g·yermeki félelemmel rfbeo·nek sok cen-. l 0 ;:;ora,n ,. 

1\.. l\Iuzeun1 IV. füzete clőbcszédje irásakor nekem ezen 
syllogis1nus fordúla papiroso1nra. E nen1zet, zabad. E nemzet
nek törvényes külön királya van. E két hazn, nen1 provincia. 
J� nen1zet nyelvének élnie kell, s azt virágoztatni kötelesség. 
A cen or a két középső punctumot kitörlötte. Én nyuo·hatat
lan ncn1 Yagyok, s principiurnon1 hogy egy-két szabadabb 
gondolat kin1ou<lásá ,·al több hasznosabbnak eléadhatását meo-
110 �átolja�, ,<le annyi se legyen-e sza.bad, a 1nennyit törvé�
nye1nk ny1lvan 1non<lanak? 

Gróf 13�tthyáni Ignácz Életében pedig el kelle hagy
n 01n a�on per,od 11:st, 1nel yben ciliciu1ná t kárhoztatám. 
.. I�_, .  j:\rék :1 n1 t'.dt dece1nber utolsó l1etében, itt Erdélyben

�ia,;z ,·a roson J eYő gy 1nn,ísi u n1i rector Jiist or iai clct?·abok / s 
npr,;.sri_q()k '.�e-�·ű gyüjte1nényével, 1nelyben a;r, erdélyi fejcdel-
1ncknek " torok portának ok levclczéseik erdélyi orszáo-o·yű-
l · · ' , ' eb 

t·,i, Yegze,:ck va.gyn,tk egybeszcclvc. Eno-en1et kért n1eo- az <'�·yhcgyiíjt.-í _ _J_Cerc�<c,- .\.be] ,17. I 111prim�tur n1egnyerl:té:;erc, dc;\ gyuJtC1neny kinyo,nta,t;isa nc1n engedtetik 1neg. :\z ilyc,-ek <'lked,·etlenítik a legbuzgóbb igyekezetíit is, ;:; az�n k.c,·e,-ck ,;zan1út kik 1nap:yarúl írn(in:ik, n1ég kisebbé teszik. � ne,n ,nnkacsolja-c n,eo- sok. zor a o·eni<' ma.o-át hoo-v 
, . 0 V "b ' 'OJ c_pcn sciuirut ,-e tegyen, ha úgy nen1 teheti, n1int azt lelkének t,:;zta. R11p;all,\sai benne erőYel s h�tthatósan cléállva meo-kí
y;', nj„1 k '.:' _\_zonban a közjót nvu o-hatatlan 1neleo-séo-o-e} ::,ter J O b 00 
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jeszteni égő, bírjon elegendő elnyon\hath1n indúlattal, s te
gyen annyit arncnnyit tehet. l�gész erejének nen1 mutathatása 
nem az ő, hanem az idők szégyene. ]� levelein 111ellctt szeren-
esém vagyon, tt 1\1. Gr. Urral egy epistolámat s egy ód,ímat 
k.özleni, melyek így amint vagynak, bizonyosan nem jöhet
nel< ki. Az ódának legutolsó strophája nen1 o<la tartozik, a
leíró elhibázva tette oda.

Az enibe1·szerctü inicídsága a 1ietphoz, igen szép philo
sophiai gondolatokat fejteget; a 1\'1uzeu1n következő füzetjeibe 
menő munkák közé már béírtam. De 1negengcdvén a i\{. Gr. 

' Ur, hogy 1negjegyzési1net egyenességgel n1egírhassa1n, 1nél-
tóztassék instálo1n azokat elfogadni. Az ík-be ne1n végző<lí5 
igéink i1nperativusai s conjunctivus imperfectu1nai ne1n vesz
nek n1agok mellé él syllabát. Így a jele1iek, az említett idők
ben jelenJ

· lesz s nem jelenjél. E szerint ne1n jó a nienjél, 
közelgessél, siessél, híniezzél, tíí]crezzél, JJirosí,tsál, pe1·geljél, 
ge ·1jeszszél. Mind ezek a jelenvaló idő harmadik személyében 
nen1 végződnek ik-ben, azért így kell nekik lenni : 1nenj, 
közelgess, hí,rnezz, stb. különben pedig a kedves hangzat is 
n1egkívánja hogy az úl, él sokszor egym;.1s nt,í.n elé ne for
dúljon. 

Ezen kifejezések helyett : szivr>vetts1igl'1i, helén k ette, 
vala.mivel ked vesebbeket kívánnék. E rí111ek bizony 1iern félő 
kis cíllat vagy, ne tagadd a szép gon<lolatnak fáradságot ad-
nak, s ohajtanám azokat is változtatni. 

ICülönös örön1en1re fog lenni hogyha a l\11. (ir. Ur több 
1!,unkáit is az  Erdélyi l\tI uzeu1n ba n,<ln i 1nél tóztatik, s arra 
instálon1. Így szerctnén1, ha igen nagyra becsült levelében 
en1lített újabb munk{,ját j,- kapui �zercnc,:é1n lenne, hogy 
kiaclhassam. 

Az első fűzetet nc1n t1tdon1 ki? a. bécsi literatúrn,i új-
ságban recenseálta. A M. Gr. Útnak abban (dló két an,'tkreoni 
daláról ez volt 1nondv1t: Z,vei 1\..nn,kreontischc I,ierlcr von,
Grafcn Dessc,vffy 1nit jener f'ranzö:sischen I,eicl,tigkcit ge
sehrieben, die 1na.n an diescn1 gcbildeten Dichtcr gc,voh,nt ist.

A III. füzetben áll azon ódiín1, 1nclyet a ,  1\I. Gr. Urhoz,
tisztelettel cl telve írtaru. 

Schiller Ideáljai fordítását, k.érése1nre gr. Cs(d<y J ózscf
6 
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áltaJadta. l\1indent egészen kitéve benne érzéi;en1 nen1 talál. 
Ha megengedi a }\'[. Gr. lTr, hittor fogok lenni ítéletem 1neg-
írására. 

Legyen h,ir a 1\1. Gr. lJr levele árkusokból álló, én azt 
a. legnagyobb örö1nn1cl f ogo1n olvasni.

ICapitány Thomann alázatos tisztelete jelentésére kért. 
Ajó . . nlon1 1na.2:amat a l\llgo::; Gr. U rnak, s vacryok n1eo·-

'-J .... ., , b b 

változhatatlan tisztelettel a lvf. Gr. Ur alázatos szolgája 
Döbrentei Gábor. 

Vcílasz. 

l{assa febr. 3-uikán. 

Tekintetes r ·,. .'

Vettem a kedves levelet a tetsző versekkel egycte1nben. 
A 11uzeun1 három füzctjci is 1nár l<.ezcmhcz jöttek. l_)rofessor 
Sárvárynak 100 ftot kiilLlöttcn1 amannak ;::zánuíra. l\1éltóz
tasson a jó szándékot, nen1 pedig a sun1111á.cskát szi1n1ba 

. . 

' venni. Orvendek hogy gr. Csáky közlötte a, 'r. Urral az Ideá-
lokat. ICönnyen hiszen,, hogy Schillert utól ncn1 érten,; sa;:: 
után nehéz repülni. lláládatlan <1olog a fordít�ts, kivált ha 
remeket akarnnk fordítani. Elég közelíteni. Szintúgy fog 
járni az, a ki n1aj<l valaha a 'l'. urat fordítja. 

Sokat utaztan1 hazcin1ban. Országszerte 1nondják, hol 
gerjeszsz, hol ()"1-jr,;;zszél, é:< pedig ncn1 csak a p1Írnép, hanen1 a 
jól neveltek is. 1\1,ír J(azinczy úr is felakada. C'zrn a gran1n1ati
kai botláson, a n1elyct én azonban a folyó beszédben sen1

nézhetek annak. Gran1n1a.tice et lati ne loqui non sem per iden1 
c"t, úgyn1011d Quintilián. II0n1ér ugyanazon egy és pedig 
felséges nen1ü munkába11, tetszése szerint, hol ez, hol arnaz 
Yi<lék- vagy t:1jejtéssel (clialectussal) 61. l\1iért ne kövessük 
őscledös apánkat, kinek úgy is hi(1ba akarnók követni fcllcng
ségét? Örvcn<lji.inl< inkább, hogy több ejtéscink vagynak 
ugyanazon egy kijelentésre. Ne költőitlenítsük szép szabad 
n_velviinket. Ne tartsul< a Jánc:zokat reguláknak. Rgy szabat1 
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ne1nzet nyelvének féken uo·)·an de ko„nnyc11 i· • 1.0• ce'l o , . u 1, <en sza-ba d?n kell indúlni. 'l'íz 1nagynr tlií1na szép· fülcitől kéréktanacsot, vallanák l11Cff 1ni hano·zil< 11e1-1·1- l<cll" b1. . _,, �, , , osc uen : 1u1t 
�non;dsz? mit 1no11clasz, r \'agy 1nit niondol? és 1nind a tíz leo·-1 nkabb kecl vellette �tz II tol só e1· tést. 1 l·t Lneo· al·"t'J. J· 

0

t • • , ::-i ,,. u , szere -tetn1 nyelYünket a külsőknél is, ne hitessük el 1nao·unk felo"l 1 • 0 l 1ogy 1n1 1nagya.rok azt tartjuk eg·yik tt 1ná;::ikúról, Jiocry ncn,tu<lnnk mag.y�rú,l. J\.. ,sz�p szó rí1·11yél.: helyett a ke;ény és nyelvficza1n1to arnyt 1rn1, sokkal jobban sérti a fület, n,int száz 11iro�í.tsál. Sz_ab�id úgy írni, a1nint beszélnc:k a jól nevelte1nberek IS, HaocrYJUk :l borzos Bcreo· zn "'Zi1·a lio�y al J. ' ', b ,C V C ') � C <arn,tnfal . . ... v:1gy s�nser1tta nyel ,·et készítsen a 1nagyarokéból, dc mi, az 
Erdélyi ��uzeum példúja ut,in, n1ély, szép, jó s nen1 aprós 
dolgokat 11:Junk, kellemetes hangzatú hathatós n?<'lvünkön, és 
tartsuk sze1uünlc előtt l\'1artial elrnés mondAsiít 

Coenae fcr<'nla nostrae 
MnJim eonviYis, qua1n placuisse cocis. 
1 -Ia tart tőle a'[. (·r, nehogy a g:ra1nn1atiku:,,oknt botrún

koztass�, tessék c:i:cn észrcvétclcin1et jcgyzé:-:be kinyoo1tatni. 
, Bizor�yosan szebben lehetne clőaLlni hogy a szh:evettség

ni<tgat bel,�11k ette, dc lehetne-<' liathalÓ:;abban ott ahol az 
indulatoss(1gok kérge::; nyaya}y,íját akartan, kijelenteni? ,,Il 
faut peindre les cfl"cts"; a 1nardo;,í\,; kopott ],ép, és nein is 
oly hatható::;, inert n1cgelözi az crctt;::égct. f\a!ryon le f oo
kötelezni a 'f. Úr, hn. 1nás szebbet, dc :szinte' 0lyn� hathatós� 
teencl helyébe. )\. ,-zen1pillnntati irt<Íztat,í,- t.í1nn::zt.í:-:a nincs, 
1nikor a n1aga helyén r,in, a szép eléíadá,; tC'rnl�szctc ellen, 
sőt annak 1niveltcbh lníjait a nycr1,cség ,íltal olykor clerc
níti, ,,rend le bcau plus piquant.·· ]�rrc ezer példa Yagyon 
Ho1nerustól fog,·a egészen le Srhillcrig. 

i\. Bizo1iy 11e1n .félő, nagyon kiizijn"égcs 11_Q}·an, clc ott 
úgy érzén1, épen a kellett. 'l'cs,;ék próhálui ,·,da1nely 1nás 
kifejezést helyébe tenni, é::; azonnal lapa�ztalni foµ-ja a 1'. tr,
be igazat n1ond llorácz : ,,Diflicilc cc:t proprie co1un1uni;.1, 
<liccre.'' Otez cette phrnse <1' aban<lon, C't vuus changcrez, 
1nais vous ne rc1uplaccrcz pas le naturcl. �lltalf'ui,,·,í11 újola.g 
Kö1iyörgésc1net, mivel s2okáso1n szerint soha sc1n clégszen1

1neg azzal an1it n1agan1 csinálok, ahol azt 1uoutlon1: és én 111i11t 
(. . ,) ' 
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pa1, iináclkozo1n és ríldlr,k, az i111rídkozrn11, helyett. 1nost költ,e
n1ényescbbnck J,ít:--zik nekcn1 a tiii11jé11yezek. 

Bocsánatért könyörgök, hogy oltaln1azon1 !(ö11yör,qése-
1nct, <le kit nc1n vakít cl az atyai :,;zcrctct? Azonban ncrn kell 
vakon szeretni, c::;ak a,z istent és a n1á tkán kat, és azért az 
Ideálok igazítását örönin1cl y(1ron1 el, dc kércn1 )egyék ok
tá ,nasztott (1noti ,·éc ), inert n1i vcl ncn 1 tahílornra ,;;zoktam írni, 
és n 1indcnkor sok Yagy lcgahíbb töbl, képzetek között válasz
tok, az olvasó hillcgcbb n1cnésű eszének jrtrási-ít, az  írás heve
nyében 111clcgcbb érzések között hala ,dóé\'al, lcf!:i11k11bb azért 
is össze szcretcn1 hasonlítani, hogy csendesebb lélekkel láthas
san1 hol? hiínyszor? és n1 i ként játszod tatta rnC'g vagy cszc1n 
a szíven1ct, yagy szÍYcm az cszcn1ct? 

Én mind ezzel, n1ind an1 a,zzal, lcgki:-cbb csalattatás 
'

nélkül lehetek is 6:s fogok is lenni szüntelen a Tettes Urnak 

aliízatos i-zolgiíja 
G. D. J.

Döbrentei levelét ncn, lehet egészen értene<l, mert az 
enyimct, mely azt rnegclőzte, ncn1 olva!'tad; ha, pa,ra,ncsolod, 
közölhete1n veled. 

CXXIV. 

Széphalom, febr. 25-d. 1816. 

J(edvcs hr1ráto1J1 !

lVIíg ti vígadtok, én ágyban töltöm a, farsang víg nap
jait. Eln1últ egy hónapja, hogy a szobából ki  nen1 lépten1. 
1'ulajdonítsd ennek, l1ogy parancsodat oly lcésőn teljcsítc1n. 

Bevezetésedet úgy olva!'<tan1 n1int ellenséged, nem 1nint 
barátod; inert úgy kívi1ntad 1nagad is, a czél is, a 1nclyért azt 
kívántad, azaz kiké1nlcltc1n rajta rnindent, a 1nin n1ás olvasó 
felakad hatna, hogy a, n1ennyire jobb és rosszabb publicu1nunk 
ízlését isrncrcm, cln1ondhassa1n neked előre mit fognak reá 
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monda.ni; s halljad jövcnd6lésernct: ,,l(azinczy c11ragírozott 
11yelvrontó, dc rajta kiis1ncrni, hogy a magyar nyelvet néz
heti a 1naga anyai nyelvének : ez a synkretista gróf Des
SC\rffy pedig, a ki közletni akar, szi:dotctt fra,nczia., dc igen
jól n1cgtanulta, a, nyelvet; annyira 1ncgtan1 1lta, hogy azon 
igen jól és igen nagy könnyűtiéggel ír; azonban rninclcn nyo-
111011 cl{1.rulja, hogy a 1nagyar nyelv neki ncn1 született nyelve, 
ha.nem szerzett nyelve." agyon 1ncg kellene csalatkoznon1 ha 
ezt nem mondanfÍ k. 

Te itt ncrn úgy tizóla:sz, mint 111i nehézkes írók, a kik 
elébb esqnisst csinálunk, kiczirkaln1azz11k, kikrétázzuk a 
lineákat: hanc,n mint egy gyakorlott kczü mívész, a, ki 
1ninden czirknlrnozás s krétá.zás nélkül nyúl a munkához, is

dolgát könnyen végzi. 1\. kcrctikedők czikkclyc, a, G-tlik lap
nak utolsó, s a 7-diknck eltiő szóp sorrii, s a, berekesztés ,t

lelki-orvos szavaival, gyönyörű; dc beszéded nén1cly helye
ken oly nehezen van összeszőve, hogy alig lehet érteni. Ilyen 
mindjárt az első paragraph két pu11ctu1na. 

Vegyük elébb az első punctu1not : 
,,lVIíndcn akadályok 1ncllett is a hazafiú:ság rúgói f'oly

vrí..st több 1neg több válogatott elméket vczt·tnck született 
nyelvünk gazclagítá.sára s szépítésére." 

:iVIindcn más rnagyar író, az elsőn kezdve az utol:;óig, 
bizonyosan a sitójcctiiinon kcz(lcné a beszédet, ncn1 a, propo
sitio intcrcalá.rison. 

S hazafiúság ?"Ú!JÓi -

ezt talán egy rnagyar és nén1et író scrn n1erné n1on<liini. S
rúgó és vezet, ez a két idea ncrn szorasan illik cgyiivé. 

S született nyelv 1nondati k ugyan, tlc ncrn jól; inert ez 
ncrn 1iativus, hanern riatus) geóoren, in participio; s ennek hc
lyél,c a jobb író anyrinyelvct vagy anyait n1ondana. 

A folyvást sen1 egészen világos, 
.l"\. töbó nie.c; töb6 :sctn egészen tctszhctő. 
A l l 'ó · 1 · \ 111i ki.iléjnö,;cn. vci ogatott e 1ne c1i ,s van va a,m 1, , 

hangzik írásban. 
S nézzük R 111,ísodik pontot. - J{('n1zs,.,r; az igyr-kezet: 

E:s ,\·i 1nn1elt das Bcstrcbniss. - Virgil 1nond : rn·det 011us, 
<le hernzseg az igy(Jkezet - ezt nem tudon1 ki n1onclaná. 
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„A kik eddig, egy ezelőtt csupán bajnok nen1zet ázsiai 
nyelvének az elmebeli n1ívek előacl{1s,íra való alkalmatos vol
tán, Európának közepette, kételkedtenek." - Ezt én n1a.ga1n, 
a ki bizonyosan nen1 óhajto1n Yétkesnek találni ír,ísotlat, alig 
érten1, alig t11do1n construcilni. 

Xeken1 úgy tetszik hogy ezt akarád mondani : ,,_<\. kik 
egy b,ijnok nép ázsiai nyelvének az eltnebeli mívek előadására 
való alkaln1ato:; voltán, Európa közepette ezelőtt kételked
tek." Dc azt lcl1etne kérdeni, ki szól így? inert, kérlek, lásd: 

1) előad,í:si1ra való alkaln1a tos voltán. - l7aló és voltcí,n
oly közel egy1ncis mellett! Und cla::; vcr,vünschtc,jedcm bes
sern 'chrif:;tellcr so unaustchlichc Flick,vort : való . 

• 

2. El1nel>eli n1ÍY, Verstands-\Verk. Ne1n szól íg·y senki
a jobbak közül, hanem ezt az idcút így teszi ki : gondolat és 
érzé::ick kényesebb vagy valóbb kifejezésére, szebb munkák 
dolgozására alkaltnatos volt,-\ n. 

3. 1\lív előadása, Arbeit- Darstellung. ICételkeclen1
ha jó-e. 

1Cényte1e11 vagyok vallást tenni hogy ezeket tulajdon 
íriiso1nban n1eg ncn1 hagynfÍtn; a tiedben tisztelem. 

Tisztások, puristes; új szó.sok, neológusok; kül szósok. 
- l<'rc1ndspreeher �cm nem jók sem nem szükségesek.

)faga a s;;ós isvisszatol; hogy ne tehát öszveforrasztva? 
kell-e az i<lc�it szórúl szóra fordítani? kell-e kerülni a min
denek által értett \·agy érteni kellett terminust? Én készebb 
volnék itt puristát tenni, s neologust, xenologust, 01int ezek
nek nemfolvó neveket adni. 

-

Vidékség. - Vidék, Gegend, vidékség, ez is Geg·en<l-
rnint nép és népség, riernzet is nemzetség, ú,1· és u1·oság etc. 
azonegyek. Inkább vidékiség, s ekkor provincialismust fog 
tenni, nem Fremdartigkeitot. 

Túlság (extré1nités) - Ez sem látszik jónak, mint ezek 
nem volnának : ,:nnenség, köi·nyiilség, niellettség. 

A mi itt a §. végeig van mondva, szép, jó, bölcs. 
Olykor és helylyel-helylyel tau tologia. 

• Foglalmány bizonyosan ne1n pnssage, hane1n content11m.
ln halt.

Tekintetei.rn, bizonyo::ian Hcrn .'l11sicht,és nem is lehet az, 

-
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n1int ahogy a Blick és ilnsicht ne1n egy. - De kin1ondani 
ncn, tudom. 

,,Csak az egyik arcz(Lt 111,Í.zolja ezután nagysácl." A lel
kiorvos nen1 tutlom melyik grádicsán áll ti szép asszonynyal 
íL farniliaritásnak. 1-Ia vele cnyelgcni ,ne,1iet, úg_r neki nem a.d 
nagys[iGOd, hanem könnyedén nagys:iD titulust; ha vele 
:;cr�mi fan1iliaritásban nem :t11, n1ég úgy sem ád nagysáGOd, 
lianen1 csak nagysúD titulust. Gróf Teleki J\dú1n nuír Nagy-
::::í.dnak mondatja Cídben a szépet, ne1n nagys:íGODnak. A 
,,nrízolds pedig nem egy enyelgő, hanen1 egy vad lelki-orvos 
szájába való. - }\'[ennyivel kedvesebben mondattatnék ez, h,i 
ezt így tennéd: Asszo11yon1, 1,i,·ositscl hrít csak egyik orczcí,dat. 
Ez az assszonyoni a franczia n1adan1e-ra emlékeztet,. s kedve
sebb mint a német E,v. Gnadcn (pronunciandun1 Ar Gna'n) 
mely ilyfo1·1nrín könyvben soha elő nem fordúl. 

Ezek valának észrevételeim egyenesen azért, n1ert pa
rancsolád. - Adják az egek hogy az írás ann�ik a nagy
embernek, a kit <!n a ragyogásnak 1ninclen fényében szeretnék
látni, fényt vonjon ragyogó nevére. 

Nagyon kérnélek, hogy 1néltóztatnál a Göthe igért kö
teteit a sógorom által kiküldeni. 1\1ost pedig engedd, hogy
véo-et vessek n1crt méo· bete00 · vagyok. 

b ' t, ..... 

A Szabó Dávid levelét bátor vagyok 1nég 1nagamná1
tartóztatni. De külclörn még n1art. 2-diká.ig. 

(:XXV. 

,\Tagyon nagyon dl'rígr, kedves úr11'rítrin1 1

Örörn nékc1n tőled az iirö1n is. I(ritik,idat a legnagyobb

gyönyöt'rCl vettcn1; úgy b,ín ·z ugyan barútucldal tnintlia cl-
'I 1 ' t l k ecl I ocry a bar,íts,-íg cl nelenséo-em lenne , e e a7.er cse e sz , 1 ,.., " 

0 
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vakítson. Ölelnem kell hát ellenségemet. A mit te barátság
ból tészcl, n1agadnt ül<lözőmn,é öltöztctvén által, azt a nérnct 
journalisták azaz reptcn-írók, tern1észeti vctckcdésböl (acn1u
latio) n1in<lennap cselekszik, és hol az irigységnek, hol a ha
ragnak általcnge<lvén pennájokat, a leggyülölctescbb érze
tekkel haladnak a tövisekkel pólált hyperkritika társaságában 
a széptndon1ányok és 1nC$terségek gyönyörködtetésekrc 

' 

készült p,ílyáján. Igy n1cgy a legszebb tájon, a legvirítóbb 
n1czőkön és a legegyenesebb útakon keresztül kasúl a sebesen 
forgó szél; 111i n<lent maga köríi l, 1nég a világos napot is és a 
tiszta derült levegőt, ellcpvén setét homályos temérdek po
r,1nak fellegévcl. 

A gyűlölség és szeretet közt terjedő szoros közön k.ell 
n1egállani az igazítónak, és azért , 1nivel te, hozzám viselte
tett barátságod féltéséből, az ösvény bal részére kicsaptál, 
engedd n1eg, hogy 1nagan1,it az innenső oldalon védelmcz
hcsse1n, és azt, a mi oktán1asztott kritikádban, elfogadván, a 

' 

többinek okokkal ellene állhassak. Igy 1nind rám, mind rád 
nézve, azaz : n1i11<l a kritikusra, 1nind a kritizáltatottra nézve 
hasznos fog lenni a levelezés. Renddel 1négyek észrevé
teleiden. 

Ncn1 tudon1 n1it tenne akármelyik magyar író is, de 
ncke1n oly nehezen és csoportosan fekszenek a 1nagyar lite
ratúránalc akadályai szívc1ncn, hogy már individualitáson1, 
azaz sze111élycsségen1 vagy szc1nélyetességc111 is n1egkív{1,nta, 
hogy így kcztljcn1 a Bévezetést : 111i1iden akadályok, 11iellett is 
etc. E ne1u közbevetett beszédtag. Elébb kell lenni az aka
dályoknak, hogysem a hazafiúság rúgói azokon keresztül 
törhesscnck. Sen11ni sen1 segíti úgy az előadás természetes
ségét, mint az úgy nevezett ordrc historiquc dans les idées, 
azaz mikor í1gy következnek az ideák, amint tcrn1észetek 
szerint ki kellett fcjlődniök az író vagy beszéléí fejében, azaz: 
amint a gonJolkozás közben sorban következtek. Ezt e ren
det, ezt e sort talán csr1k akkor kell változtatni, mikor vagy 
az energia vagy az euphonia 1ncgkívánja. 

Ila ezt a kitételt hazajiúság ·riÍ,g6i csak azért kellene 
változtatnom, n1ert azt egy magyar és német író sem 1nerné 
mondani, meghagyon1; hát csupán csak kopott metapborákkal 

• 
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légyen szabad élnünk? Azt kell 1ncg1n11tatni, hogy rossz pén;:t 
és rosszúl kölcsönöztc1n, és ekkor n1indjárt cl,·etc1n. 

.t\. sziilctett 1iyelv exprcssio tam figurata, q11a1n usitata„ 
Ennelc helyébe nem a jobb, lianen1 a hidegebb Yagy vizcnyé.í
scbb írók mondanak anyanyelvet vagy anyait. 

Folyvcíst: képet ütő kitétel, és olyan világos n1int a tiszta 
folyam cseppjei a derült ég nlatt. 

A több 11ieg töbú : erre ttzt rnondoLl, hogy nc1n cgéRzcu 
tetszhctő; szinte azt rr1ondhnttad volna, hogy felette szép, 
de én csak a helyes okkal szcrnközt szünök 1neg Ta,rnás lenni. 

A válogatott el1néóen is van valami, úgy n1on<lasz, a n1i 
különösen hangzik írásban. Olyan 8ZCrcncsétlcn vagyok, 
hogy nen1 érze111 ezt e valamit, dc azt nagyon érzcn1, hogy 
te a válogatott eltnék közé tartozol. 

Ilernzseg az igyekezet : ne neheztelj, hogy az igyeke
zetnek életet a<lta1n, és azt 1nozgásb,t hozta1n. �Ieglchct, 
hogy az ilyetén kitétel nagyon költen1énycs, dc szcrctc111 az 
ilyen hibáin1at. 

A kik eddig egyezelőll cetr. Phrasc un pcu cmbaras.·cé. 
De azért nem érthetetlen és valóban construálható. Azonban 
orátiőba, nem praefátióba való. Ila kérded miért? 1\1Icgn1on
dom: A szószóllat (Oratio) többnyire hosszabb szokott lenni, 
és így bókolhat olykor-olykor a hallgató figycltnc, akárhogy 
tartsa is azt ébren az órálo szószóllása; hclylycl-helylycl iz
gatni kell hát a figyeltnczőt, a gondolatot egész végig felfedező 
szónak hátrább tételével, csa,khogy felette messze ne essen. 

Nem tagadom, hogy a való fót-szó, azonban már sok
szor tapasztaltam, hogy hibázik valami, ha kihagyjuk. Lclict-e 
p. o. a szerfelett való kendőzés helyett n1ondani, szerfelett
kendőzés? Jedc Spra,chc hat ihrc }'lick,,örtcr. Ilclycs azokat
lassan-lassan kiküszöbölni, dc halkkal és lassan kell haladni,
és szoktatni rá a magyar publicu111ot.

.11z elniebeli 1niv neked nem tetszik, és a.zt így fordítod : 
V crstands-·vv erk; mi vcl pcclig ez né1netül ncn1 jól hangzik, 
az gondolod, hogy az „ln1e&elí mív nincs n1agyarúl. Te ugyan 
a sok fordítások .íltrd nagyon szaporítottad és sitnítottad 
nyelvedet, dc szint azzal a 111agyar kitételek valós,-ígos értel
mét gya.kran elvesztetted. Et?neóéli 11iív, Yagy a mi még jobb: 
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Pln1en1ít', jól van mind logicc, n1ind hungaricc. T en1 a gondo
lat kényesebb Yagy fényesebb kifcjczésérűl, nem a szebb 
1nu11kák dolgoz,h,,írúl akartan1 én szóllani, ncn1 az eln1c 
1nunkálkocló.s,ít, hancn, a?.t a n1it a franczirt egy szóval 1nond 
ki : ÜuYragc d'esprit, ak,1rt:11n kitenni. 1 la 1no11élhaton1 el1ne

j'dl'adscíg, yagy c·l,11egyr1kol'/rí;;, sokkal :;zcbben 1nonclhaton1 
r,lniei,zív. II:t 111ondhato1n a clolog elűculrísa, 1niért ne mond
hatnárn 1nég szebben a 111í.v rlűadása r 'l'c azt íg·y fordítod : 
..:\rbcit:;-Dar tcllung, holott feljebb 1nagatl a .  niívet 1'Ve1·k-nck 
nevezted. ])e ro::; zúl van-e 1nondva 1nég a. nén1ct gcnius sze
rint is: Dic Darstcllung dcs '\\'crke::;r l(érlek, ne gondolj 
né1nctül, n1ikor vagy 1nagyarúl írsz, Yagy 1nagyar munkát 
kritizálsz. 

' 
. En úgy tettein: l,rrjnok ne,nzet. 'l'c így vúltoztatod: baJ·-

nok 1ié1,. N cin akarod teljességgel elhinni, hogy a gondolkozó 
és érző ember soha scn1 tesz sehová is scn,mit ok nélki.il. -
Csin,ílhat par,tlogis1nust, érezhet hib,isan , de bizonyosan ok 
és érzet nélkül nem n1ontl s ncn1 ír egy szót is. 

.L1- nyújtott és za\'aros szóln1á.nyt (plirase) így fogon1 
teh:it v,íltoztatni: ]�'s azúk is 7.:özziiliink,r, kikedclígkételkeclte-
nl'k ar1·úl

1 
hogy ,,gy r-zelött csu1Jrinúojnok, 11e11izet cizsicii' 1iyelue 

itt Eu1·ó1.Já11ak köz('pette at!.·f!l,natos l<'he.s:;f!n r1z elniebéli 111.ivek 
f'löadására etc. 

r\. tisztrí .sok, új sz1ísok
1 

kiil szósok 'l'enéked ncn1 tetsze
nek; azt mondod : hogy ezek sen1 ne1n jók, sem nem szüksé
gesek. Annak hogy ne1n jók., okát kell adni, én pedig szüksé
geseknek tartom, n1ert ezt a, szót: xenologus tíz viceispán sem 
érti :i\lagyarországban, már pedig azt talán csak meg fogod 
engedni, hogy jussok van a többi 42 v. isp�Lnok:nak is, ]1ogy azt 
a mit írsz érthessék. Az én háron1 szavain, érthetők. A super-

.. 

intendcns Ory szintúgy fogja érteni azokat mint a sz.-1nihályi 
oskolan1cstcr, és az egri érsek szintúgy 1nint a polgári szck
rcstyén. A cleú.ko;;, nén1ctcs és franczi<is n1agyarok szá1nokra, 
pedig új szavain1nak értcln1eket két vonás közé mellékezen1. 
Ila a sr,s jó szó, a szrís scrn lehet rossz. }\. kül szókkal csak 
akkor kell élniink, amidőn vagy régtől fogva már be vannak 
véve, vagy li,L nincsenek is, ne1n lehet helycttek könnyen és 
nagy erőltcté,; nélkül újakat koholni. 

'. J 1 

Fre1nder Jicnscli, 1,'idél.-i r•111&1•r, é,; ío·\· vidék,;éu· vao·)' OJ O l'"I 

vidékiség (mert ha 1nonclo1n ne1nzetsén·, nionclhaton1 ,·idéksén· 
- ;:-, �

is) alkalmasint kifejezi a Frcrr1dartigkcit-ot, n1erl a p1·1Juincirr-
lis1nus értelme szorosabb; 7?1·ovi11ciati::; : t1í;'i. -'v'i]án·o.s hocry 

• t:> } � 

nem a szürke barátok provinci,ílisáról ,:zóllok. }Ta ,fels/g jó 
szó, miért volna a ttt,tsá,q ros,-z � .\ fejetlcln1ek per Gguran1 hí
vattatnak fclségeknck. Szabacl 111i11dcn élő nyelvnek úgy sza
poríttatni az élő írók ál t,tl, hogy .1 kölcsönös értel1nü szava
kat tulajdon értelernbcn vegyék, vagy viszont. Dc ezen 
utolsó esetben jól kell tudni kölcsünözni. J\zonban a túlscíg

nem szép szó, igaz, de ne1n lehet 111intlcn szó szép, és nem is 
kell hogy legyen. Dc sok szép, :sok hathatós szókra kell ta
Jálhatnnnk egy nyelvben . .i\lég a ke1nény liangzatúakra is 
szükségünk van olykor. A választ:'L;,ban áll a mesterség, hol, 
mikor és minőt kell választani. 

Olyko1·-olyko1· és helylyel-helylyet : tavtologia, azaz: szó
szaporítás, teljes igazságod ,·an, kihagyom hát az olykori és a 
helylyel-helylyelt másuvá fogom tenni. 

1-lát micsoda egyéb a passage értel1ne n1ikor azt teszi
,Stelle, mint conte1itun1? Taglaltl csak. De mást is tehet, t. i. 
lnhaltot. !lát mennyi szó tcszen több ki.ilönbfélc dolgokat 

külön-ki.ilön összeszerkeztctésében a beszédnek n1inden nyel
ven a világon! 

Igaz hogy Blick ·is 111cís, r1nsicht is más; de Blick pil
lantat, Ansicht pedig tekintet. - Ugyan ne111 monclorl-e hogy 
ez vagy amaz dolgot úgy tekintetted? Az igaz, hogy tekintet 
Ansehen i11. Nem bánon1, mondd há.t az Ansichtokat nézele
teknek, de ebben valamely kicsinyítő értelem látszik feküdni. 
Und man hat zuweilen grossc ,,-\.nsichten. Kern lehet minden 
szót rninden nyelvből egészen (dtaltenni, de ne1n is kell, 
mert minden nyelvnek más a geni usa.. 

fla a végső anekdotácska nc1n volna hasonlatosság vé

gett felhordva, bizonyosan úgy tcnné1n an1int írod : ,,Asszo

nyo1n, pirosí,tscl hcít csak az egyik orczcidrtt. ,( De én nen1 a

pirúlásokat vagy pirításokat vagy pirosításokat, bancn1 a túl

ságokat, a mázolásokat akaro1n clmcllőztetni, és így meg kell

a hasonlatosságnak niaradni. 'l'e a gondolatornat szebbé ten

néd de erőtlenebbé. �e '")·cn°·íts<'k flolia is a kelle1nck a
) ü � 
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gondolat erejét és hathatósságá.t, hanem csup{in 1nérsékcljék. 
Il y a du piquant cn ccla lorsquc le confesscur parle avec le 
plus grand respect ;t sa péchercsse. I-Ia a franczia ki tudnií. 
n1ondani a J:.lagyscfgodat, bizonyosan kitenné ezen öszveszcr
kcztetésbcn, ha p. o. egy herczcgné kérte volna ezt a taná
csot gyóntatójától, sokkal csípősebb lett volna a pap felelete, 
ha így lett volna: ,,Ne fardez qu'une joue,Princesse" 1nintha 
így: ,,Ne fardcz <1u'unc JOue Maclanie;" ámbár a francziánal< 
:i legelső herczegné szintúgy J\ifadarne ,  mint a legutolsó ha-
1.\szné. J\. di1n1ák 1názolják n1agokat, és így a 1Vagyságod a 
helyén van, és a fan1iliarit{1s ezen esetben ne1n ellenzheti a 
)lagysdgodat. Ennyit kritikádról. 

Azt a mit jövenclőlsz, bari\ton1, 11en1 fog bétcljesedn1. Ne
kcn1 1nagyar dajkán1 volt, és csccscmí5s koron1tól fogva magyar 
cselédek voltanak körlílöttc1n. Néném gróf Szirn1ayné nevel
tetett. Négy esztendős koromtól foo·va eO'ész tizeneO'yio· 

, 
0 0 0 0 

, zabolcs ,·árn1egyébc 0-Fchértón laktunk, csak a teleknek 
cgynchn.ny holnapjait töltöttük l{assiín. Tizenegy esztendős 
koromba l(olosvárra küldöttek, ahol )1,\.ro1n esztendőt töl
ték, oztán Pe ·trc jötte1n. I -Iazá.1n nye;l,·e volt első nyelven1. 
l(ésőbbi utazásaim ugyan félbeszakasztottcik a 1nagyar szóllás 
gyakorlását, dc én akkor is, ahol és an1ikor lehetett, és a1uint 
ki telt tőlem, n1agyarúl bcszéltcn1 és olvasta.m. 1\íár régen 
tudta.n1 1nagyarúl, n1inekelőttc francziáúl kezdettc1u volna 
beszélleni. Tizenkét cz7.tcndős koro1nhan n1ég egy szót sen1 
tudta1n né1nctűl. �Iegvan 1uég n1ost is valahol 1nagyar fordítá
som Ciceróból <lcBenectutc. Ezt tizennégy esztendős koromba 
készítettc1n ICoppi vezérlése alatt. Annyi igaz, hogy vannal< 
oly napjain,, amidőn ne1n tudok folyvúst és hibátlan beszel
leni scn11ni nyelven i:;, máskor pedig pereg a nyelvein. Ró
lunk, ha nc1n hibázon1, ezt ez ítéletet fogják tenni: Dcssc,vffy 
talán legtöbbet olvasott francziáúl és cleiíkúl, valamint l(a
zinczy nén1ctűl. Látszik hoo-y I essc"vffv kc,·esebbet fordított 

0 , 

n1int ICazinczy. l(azinczy szebb, fellengebb s kelle1netcscbb 
í1:ó, <le Dessev.•ffy azért nincs tííz és hatbatósság nél�ül és
bizonyosan popnlitrisabb. l(azinczyban több n1estcrséo- több 

o> 

báj, Dessc,vffyben több ter1nészetiség van. Desse,vffyből vn.l-
hatott volna kigyalult író, 1Cazinczy az. Desse\.vffy mint író 

1,J.;\rJ�LBZl�S()K. 

iletn jöhet parallelába. J(azinczyval, inert c'.í ;,cYesct vagy 
scm1nit sem bocsátott 11yo1ntntús :ilá életében; azonban az ő 
stylusa, bár 1nilycn gyalulatlrin és n1értéktclcn, 1négis inkább 
a jó társaságbeli közbeszéd stylusa, 1nint l(azinczyé, 1nely 
keresettebb és 1ncstcrségcscbb, siít olykor tarkább is. 1\. lcg
t(1rsaságtalanabb ncn1zet nyelvének nén1cly híres írói valának 
ICazinczy vezetői. Desse,vffy senkit sen1 vett 1nagn.nak ki.ilö
nöscn példáúl; 111ind hibái 1nind tökélyci cnncn valók, és a 
franczia könnylíség csak azért tetszik 1neg rajta, mert az 
tcrn1észctében van, és n1ivcl egy:\ taljá ban f'Oka t ol rai::o! t 
franczilu'.tl. N cn1 tagad 0111, hogy a né,net nyel r gcniusa nc1n 
hasonlóbb a n1agyaréhoz, de egyiita.ljában a 1nagyar nc,nzcté 
bizonyosan rokonabb a franczi:iéval. Ennyit 1nag;unk 1na

gunkról; bízzuk a többit a közönségre, azaz r. publicu1nra és 
a jövendőre. Nc1n kell a szép n:igy rózsát az al::icsony viohíhoz 
hasonlítani. Inter sin1ilia non intcr divcrsa facicnc.la est con1-
pa.ratio. Tu cs inter viburna cuprcssus. Örvcn<lji.ink külön-

, 

hözésünknek, használjuk azt jiivunkrn. En néked folyvást 
ívenként 1ncgküldö1n munkámat, igazíts benne. Látod, hogy 
azt a minek helyes okát adod, szí vcscn clfogaüo,n. I,égy hát 
oly barátsággal cr:ínta1n, és tarts n1éltc'inak okaid előadására, 
111crt nagy rncgvctésnek a jele nén1ct 1nóLlra kritizúlni, {>s 
kurtán oda hányni : e nc,n jó, ez clragatló. ]i:zt a. franczii\k 
nen1 cselekszik. Te belőlcn1 tökéletes írót, én pedig tökéletes 
kritikust akarok csinálni bclölc<l. Nc1n elég vegyíteni a di-

, 

csérctct a czáfolással. l�ljünk egymás hasznára, gyö11yörüs6-
gére, s becsüljük s szeressük cgyn1.\f:t. J�nszcrctctc1n :.;oha 
sen1 volt nagyobb bará tságo1nnál. 

1\1aradok színctlcn igaz tirökó" régi barút>',Íg-gal, l(a::
sán martiu:-; 4-én 181G. 

,:') Írórn hil,áit ne neken1 tulajdonítsd; lehetetlen nckc1n

lassan olvasnon1 áltid a n1a.ga1n n1unk:1já.t; csak hetek n1úlYrt

a tlolO'ozás után J'ön 1neo· olykor az erre sziikséges phlcgn11\1n.
O O , 

*) D. siLját kezével.
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'l'iszt�i szívcn1ből ;:al11:ílo111, }1ogy beteg vagy dc az én lelke1n 
bizonyo,-an betegebb 1uég a. te tested né]; úgy járék mint 
I-Iorácz, n1inckutf\nna az ifjabbik Paulns 1\1axin1ushoz ntasf
totta Yolna "\' cnust, és azt hitette Yolna cl n1agáva.I : 

. ' . 
1 o·y \'CQ.'Zl
C', � ·  

Jvle ncc f�1c111i11a, 11cc puer, 
Xcc· ian1 spcs ani1ni credula 1nutui, 
Ncc ccrtare iuvat n1cro, 
::\cc vincirc novis tc1npora floribus. 
Sccl cur, hen Ligurinc, cur 
l\ianct rara 1nea,- lacry1ua per g·ena&? 
(.'ur facunda parurn <lecoro
Inter vcrha caclit lingua silentio? 
Nocturnis te cgo so1nniis 
Jam captun1 (captam) tenco, 
J an1 volucrern scquor. 
Te per gran1ina -
C'::llnpi, te per aquas durc (<lura) volubiles. 

Lucré('z, :Ín1bátor a nCQ:\'C(lik könyrét írtn méű'ÍS n1eo---� . ' b w 

ölte n1agcit.
Nékünk költőknek a lelkeink nen1 úgy Yannak teren1t,c 

n1int rnásoknak, - te test\·érlélek, fogsz enge1net érteni, é:; 
fogsz tudni rajtan1 8Z{1nakozni. Tudon1 az orvosságot, két 
ige : tutus cri;;. fuge, fup;c, nec respice Ron1an1 etc. l\1inden 
orYoss,\got a niclyrt csak tu(ltan1, clővettcn1, é::- ezután is 
elő fogok YC;nni, dc id{í kell a 1n6ly sebnek. Ilyent inég ne1n 
gyógyította1n élete,nbcn, inert a bcte1,· lelke1n 1né()' testi

, 0 b 
cgeszségc1nct is kc;,.,li rágni. Szégyen gyalázat! -- iga.z, de
a, fene fene, és azt 1n.íské11 kell o·yón·yítanod a kezeden és 

o. 0 > 

n1á kép 1nikor SZÍ\·edbc esett. :ícvesscnek a mindennapi lel-
kek, dc te szánj l Oh 1nallicurC'llX plai�ir d'u1,-coeur u1elan-

l. 1 1 'co 1C1uc ...

r,J,;\ ·1-: 1,1-.;7..r,:so 1( 

CXXVI. 

Széphalo1n. 1uartius 28-tl. J 816. 

Superint. !{is n1eg van kérve Trattner által, hogy a 
legjobb útazók ír,ísaikból dolgozzon újakat, s tölc1n tt1da-
kozza hogy miket clolgozhatn:i. l�n a régibb és újabL classi-
cusokon kívül, úgy szólván, �cn1n1it ne1n isn1erek, s épen az 
utazások szaká.ban, Brydonon é,- azokon kívül, a kik Olasz
országot a 1nesterség miatt júrt:tlc 111eg, tabin egyet se,n 
nevezhetnék. l\1egígértcn1 neki hogy téged tu<lakozlak 1neg 
nevében, n1ert a te e1·.�zl11yrcl <'.·s lri11g lell.·ed, s tegyük hozzú 
<>1·ös lelked, n1in<lenrc reá ér, é:,; n1indcnre kiterjeszkedik. 

!{érlek tehát a közjóért, érctten1 (:,_ l{isért, hogy n1egolYa>'
v,í.n a n1it ide rckesztck, s ezt YisszaküldYt·n, tég,Y egy ki:

jegyzést az oly út:11.ók neveikből "n1t1nk.íik11ak c·;-í,njckből, a

n1ely ezt a. szeretett haráton1at vczérellic,-,-c·. 1,:11 nzt ozt."tn

n1egküldön1 neki. 
Göthénck ]�letét ne1n ol\·asta,n, hancn1 11,nhnn .frrldostan,

- eno·edJ. n1eo- a, nc1ntelen kifeiczé:;nek. �ok ürö1ncke1, ,-ok 1\j
b ;::.. J • 

ideákat, sok isincrctcket köszönök ba1·.í t:-:ágocl11:1 k .. \ z I lln(·-

pck ut,\n 1nincljárt Nagyl'aluba fogon, kiild('ni, l1op;y a be(':-e„

könyvet ,·cliesd vi.;sza. - 1\íost n1indc11 idö111rt a n,·cl,·cn

tett ehnélkedés foglalja. cl. ]3,ír az ortholvg11i<c 1k felén yaJa_lia

1ná.r tanult é::- elkészült <'n1ber sz<'illal11a 1n<'g, ncn1 olyan 111,nt

Beregsz:í;:zi c',s az (J ,;s I; 11111gy111·. kit r<'n1énylc111 rtl<lig·
V 

1s1nersz. 
J)öbrenteinelc teo·nap vett lc\·elébű l l:\to,n hog_\· a,,.f:rdé-

i:, 

1 
. 
1 . lyi l\IuzeL:n1 4-ik füzete kész, dc hibá,;an ,; iµt' 11 11 ):i><:1 11 yan

; � . , 
nyomta,tva. );,11 n1cp; 11e1n lattan1. . . , 

II,it te kecl Yc, har:íto,n, haladsz-e a n:·elv rran1 �zulu 
' . 

11 • 
1nunkúban? Kén1ely ,icp;yzé::-cin1 nen1 nyerték n1eg J:1 ,·a ":0-

da.t; dc a.zon örYCnLlck, l1ogy fel ncn1 akaclt,í.l. 1\. nyelv <''.:111
.�
t

, · ·· 1 l l J ' 'J. t· rt0znaJ, n n1el,·ck k,irul
Yalo 1dea1n, azon t o go, :::zama ),t a , ', 

•
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nincs helye a den1onstr:ítiókna.k, s így nc1n csuda, ha a fcjclc 
meg nen1 cg)'Cznck. Itt j;,: elmondhatjuk a n1it IIaJler monda: 
'\Vir irren insgcsan11nt, nur jeder irret anders. Azonban ha 
valakivel óhaj Lhatuék egyezésben lenni, úgy azt az egész ma
gyar földön senkivel ne1n óhajtanán1 inkákb mint veled, kinek 
a ter1nészet geniet, 1nagad pedig 1nagadnak tudon1ányt, n1ég 
pedig classicusokból merítettet adál. - Csak egyet, édes 
bará to1u : nc1n hiba az, ha te francziáúl, én nén1etül o·ondol-o 

kozo1n. Catull, sőt IIoriícz is, 1nint Propcrtz és Lucrécz O'Örö-
" l 1 

• 0 

gu gon< olkoztak, s deákúl Írtak. Egészen o·öröo·ül O'Ondol-
l , 0 0 0 

cozn1 . dc.ík szókkal görögül, egészen görögül írni, az vétek
volt Yolna: dc ne1n egészen görögül, az n/1lok 110111 hiba. Ez 
neke111 tántoríthatatlan hite1n. 

LcvclcJ végén előhozott horátziusi panaszod a Voltaire 
panaszút juttatá eszembe. Vie sans désirs. Ennél nao·yobb 

' 0 

gyötrclen1 nincsen. I1�n úgy gondolkozom, hogy férfi nehezen 
J. u t erre a boldo0°-talan boldoo·s,í O'l'a: leo·alább 1na•Ya1nban azt

0 0 , 0 0 

nen1 tapasztalon1 szerfelett : de az asszonyi nemben han1ar
kihal ez a finis bonorun1, s Pcriklest értc1n, hogy Aspásia
1nellé lyúnyk,ít fcktetc, s addig gyönyörködteté magát lelki
képen az Aspasia kccsei�1cl, iníg testi képen oztán az ifju lyány 
kebel�ben lelt örö1net. Rlj igen szerencsésen, tisztelt, szere
tett nagy és jó c1nber. 

CXXVII. 

Dl'ága kedvr>s l.Ja?·ríto1n .'

R.en1énylc1n l1ogy jobb egészségben talál levelein.

, Nen1 írod ha 1negka.ptad-c a.könyveket. J<�n két napig
Ujbclybe n1úlattan1, lle mea ncn1 látoo·atha.ttalak ÚO'y el 

0 l'? .  , ::,  

voltan1 forrlalva a. n1ao·an1 tlolo·aival EléO'tételt kcrcste1n c<.ry 
� 0 n 

. 
0 ' ::, 

e1nbcrcn1et 1najd hogy 1neg nern éi I ték a \':Ín10,;-új falusiak, és 
kaptan1 is a legnagyobb készséggel és igazsággal. l(ét pörbe 
scdl'iali,; prae,;esnek dcl<'g,ílt az el:-ő ,·. if'pán; az rgyikbe 

97 

a n1agan1 véle1uénye ellen jelentettetu ki a töl>b;,,éu· ítéletét 
l . 1 

t'l '

e e min<. ::i.z egyikben, 1nind a 1ná;:;ikban újra 1neggy{ízött a 
tapasztalis, hogy az igazságkiszolg,í.ltatú,-a renclje nálunk új
ra.,::zi.ilcté:,t kíván. A ki nem akar, ncn1 votiz,íl, a kinek tet
szik az ítélete ki1no11dása előtt od:i hagyja az ülést. Jlorn1ae 
juridicac neccssariae ,;nnt, ct inventae f'uerunt acl j11stitiatn 
t11endan1 ct asscrendan1, non aute1n ad pcri1nendan1, auL pro
l'Ogandan1. - Azonban nálunk a perlekedés f'orn1úi igen 
gyakran az utolsóra fordíttatnak,(•" igaz az ri n1it I„:1f'ontainc ' 

rnond : 

. ... on nous man O'e, on nous o·ru O'C 
::, 0 O '

On 11011,; rninc par des longue11r" : 
On fait tant, ,\, la fin, que l'huitrc rst pour le juge, 

Les écaillcs pour les plaidcurs. 

A hon hoin1nc szokott feleclékeny,:;éO'c szcri11L clfelrJ· -• e, 

tette a. prókátorokat.
Ujhclyben cgyncliá.ny n1a.gya.r színdarabokat l:í.ttan1, 

egy nagy színben, a.1101 többen pípáztak. Eszrn1hc jutott 
Thespis és tnrgonrzríja. 1\. 7'rclrílt ,qyr1·1111•kr,f j,ítszol tií,k, é .� 
in,1s11ap Clavíg1ít. A fordít,ís jó n1ind a.í', egyik, 1nin(l a n1,ísik 
clarabb:u1, dc ncke1n Clavígo nen1 tet,-zctt, inert a lco·o·ono-

t"'I => 

szn,bb főszc1nélynck is résztvétctőnek kell lenni a, szon1orúj:í-
tékban, 11e1n pedig n1cgvetcnclíínek. Clavígót nc1n (ízi scn1 a 
sors, scin vala.111i nagy indulatok; Yégrc midőn vérében so
káig fetreng a borzadó nézök előtt, csupán csak n1eg,·etni 
lehet íítct, 110111 pc!lig yagy útálni vagy :,;z,1nakozni rajta, 
vagy egyszcrsrnind 1ni n cl ú túl ni 111 i n cl s? . .Ín 11 i. .!-\. tcn1ctés :i

játékszíncn sikeres ugyan, dc csupa színj,ítékos fortély, <·011p 
dc théatrc : 11c1n kell pc<lig a szon1orúj:í téknak csup:í.n c:::a k 
olyan fortélyokra ,:;zorúlni. Cs11cliílkozta111, hogy te fordilot
tad ezt a <larabot. Nc1n n1a.ga1n Yo]ta111 a ki így érzctte1n és 
ítéltcn1. Délutún cgynchány ver;:;ci1net kellrtt né1nelycknek 
lcdikt1í.lnon1. l�lííjö\'én JJ01ncr11s neYr,úgy cliktliltan1: II01ne
r11sz, cle Szc111erc 1\lbcrt és a többiek is azt 1noncltúk. hogy 
lfon1cr11snak kell n1on1lani a II0n1cr11,-zt n1agyarúl. - ,\zt 
fclclén1 nékik, hogy n1cgharagszol, dc ők kikeltek ellened. 

Dessc\,fr)' és Kazinc,y. II. 

� 
1 
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Lás<l, baráttHn, be nehéz a szel,bet és a johhat is az c,nlie
rekkel elhitetni. 

1Iindennap v,1rou1 szckerei111ct Szeut-1\1ihúlyról. 1-;;1fc
lejtetten1 nekcll a ,  1ninap rnegkö8zÖn ni azon krisiscdet, a .  
n1elybcn ezen kitételcn1et igazítod : A hazafiúsdg 1·úg11í töl>h 
vrílogrcfoff el111lkef rezetnek. - 1'eljes igazságod ,·an, a rúg<ík 
11e1n \·czctnek, ha: tolnak, t,1:;zítan::1k, vagy hajtanak. Derc
ka:;:in rcttcd észre a hatnis 1\letaphórát. Nagyon kell őríz
kcdniink a hatnis :\Ietaphor:\któl. 1\ l'iletaphorának igaznak 
kell lenni, dc helyesnek is, azaz : csak ott kell l\ietaphorn, 
ahol \·agy bé nc1n érünk a tulajdo11 kitétellel, vag·y a béha
t,ist nevelni akarjuk. IJchct fc„teni sok 1\Ietaphorák nélkül 
is . .:\ :léli pocsis abban ki.ilörnbözik az északitól, hogy nein 
!taln1ozza úgy a í\[ctaphor:ikat,ét' hogy jobban y,\logatja azo-
kat. J,�IJ jó C!,résségben és ne kételkedj szeretetéről és tisz-
teletériíl

l{n�:,:-\n, apr. -l-d. 1816. 

--- - --

hív barátodnak. 
Cr. D"sse1vj}''y József. 

)[cgint kapt:1n1 eg,Y levelet Döbrentei tű]; közlö1n azt. 
Pn.ran,'Folt,íl velc1n, hogy írja.1T1 n1cp: ha elbor,$,Íto,n 

\�irgínián1 ncveliín(jét . .Ez igen derék f-ze1nélr, nC'rn fiatal 
111,ír, jó erkci],•,.:ű. b\.ka,rékos. n1in<le11 kézi111unk(rkhoz tu<ló, (-,, 
j,', rendtartó. rfncl :i beh,éi gazdcts,íghoz is, igen jól pedig és 
rrtC'ln1c,-en. �int:� (',.:1ncrctck nélki.il. .Jó fa1nili:íból van. Fri
bnrp:i ly:\ny. �en1 ro,;,;zúl be:-z{-1 francziáúI, tlc igen nérnetcs 
nz ejté;,e. <_.,., e�up,Ín ezért hoesúton1 eI, inert a fcle:-égen1 nn
gyon l�ív,ínja, hogy jó franczia kiinond,ísa legyen "\,.irgíniá
nak. l�n neki csak 400 forintot fizetek e,-ztendéínkent pnpiros 
pc�nzben. l·'cle,-1'·gcd 11t•n1 kaphatna alkaln1ato. abb :;egéclet a 
bcb:éí l1úzi io-az

0
<,.:1t1í;;l1:u1. >;cn1 az<�rt nJ'.inlo1n, hoo·\· 1neo-mc-

0 ;::,., � 

nC'kcdjem téíle Y:1f(.\. t<-ge l 111cgcsaljalak. ,\z e:;ztC'ndeje n{dan1 
,;ppt. ('leÍ\'C'l ,·<'.·gzü<lik. <le c'·n a 9-dik hónap végével tnrtozonr 
neki n1eun1onclani, ho<,·,· cluocs:\to1n vao-\· n1eo·tartom-e? Min-r r. ;:-,,., � 

Jen esetre elbocis,íj ton1, és hii nern tal(d helyet ,nagá nak, a

1na.ga.n1 költségén vis,;za.ki.il<löm Bécsbe, ahonnan clltozta1n; 
ha pedig helyt tahll is n1agá.nak, ttkkor i:, l1 n1agan1 költ,1égé11 
a.hoz ki,ildön1 a ki felfogadja„ iiiindennap elki.ildhete1n.

-- -- -

Kolozsvár, n1art. 18-d. 1816. 

1'isztelt fll{éltúscígos Gi·<�f· [11· !

Azon ,:zerenese, n1ely cngen1et a iYlélt. Gróf Úrnak a 
múlt hónnp 3-clik,\n írt levelében :; {dtn,la újra ért. _;z:\rnya
k;it fü z. Boldog el ra.g:a,d ta t,í.s érzrsébc 11 \'ag:yo k \'::l 1 n lní n )'RZor

arra, gondolkodom. l(idönben i:, mi11,len nat,ot a jónak tcr
jesztés<>re, :ihol c:;ak alkal1natos�úg adja 1nagút elé. de 1ni11-
tlen napot 11 hazának is, ha láto111 hogy néki rnéltán áldozl1a
ton1. l�nnek: \·irá2:zása gzép elgondolúsúban ün1leclez\'(' kii-,, ' , 
::;zönön1 azon l 00 forintokat, 1nel�·ekct a ..\!élt. (rr. ll r :ri
Rrclélyi 1'viuzen111 ·clémozdításúra n.vújt. 1Cös7.Önni t'ogo111 ol
Yasóim előtt is. 

A I'IT-ik füzet negyed nappal érkezett n1eg ezelőtt hoz
z,\,111. l\linden kérései1n hiában \'Oltak, a <·01Tector tele hagyta 
nyon1tatirsi liilníkkal, 1nelyek néhol ,tz l'rtcl1net elforgatják. 
l(én)·telen vao·,·ok 1nost a.zoknt itt ki11yo1ntattat11i az erdél.1 i 

:-, . 

előfizetők szá1nár,1. l�z ,irra kénteleuít. hogy a kövctkezií

f'űzctckkel n1eo·állJ'nk 11lÍo· yao·)· l>e,-ten i'olJI> ,ilt lnézéít 11cn1
4 

� 
, r :::,. , 

kapok, va.gr itten, an1int ígéret 1·agyo11 , új betiíket nc111 .íllí
tanak fel. }\z \f-llik füzetbe jé> : JI .fr<11>fzi11 11,y1•/1· kí111ív1Ils1·

ti)1·té11ef PÍ) hol sok franezia írók nc\·ei, kcin�·\·cik forclúlnak clf, 
s ez vio-yáza.th,n szen1ck a.Jatt za\·arékk,i, lenne. l)c lia k,,_

0, 

sőbb i:,, n1inden bizonynyal adok ki n1ég négy füzetet. ()tt
111egállok, n1crt tanÍt\·,111yon1111al azok kijövC'tcl/·ig talán l�c:c;.;
be fogok n1cnni, ;, maga1n is elkezdett nn1nk,\in1:1t, a f'cl,·élc·
tendő né1nely darabok szüksége:; últalnézé,.,ci 1niatt nc,n fol.v
tathato,n. S azt n, 111; lelkünkben leng-, ha tclje;;ítctlen 
hagyjuk, fáj. 

7'*
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A jövö llcbrcczeni sokaclalo1nra innen is1nét 1nennck ki 
\·ás,írosok, s valnn1clyiktől kiküldön1 a M. Gr. Úrn:1k a I\T.dik 
füzetet prof. S,írv,1ryhoz, ki akkor a pénzt is beküldheti. 

Ila, n1cgcngcdi a, l\if. Gr. Úr, egyik következő fűzctet a
:\f. Gr. Urnak fogo111 njúnlani. 'fnclo1n azt, hogy az érclcn1-
nck inkább tetszik n n1cgtisztcltcté:::. ha, ezzel clék(szítés nöl
kül lcpcttetik n1cg:, s kén yesséo·c non, io·cn hí! o·v1· a 1na,o·a tud-� · ::, o n ., . t, 

t,Í\·al belé avatkozni. 1\[inclazon;,lta1 1nikor nem hízc1ked6 
lisztel benniinkct, akkor a. tiszt,i 1ncggyőzö<lésből jcitt in
dúln,tot clfogadl1atja a 1nohc'> ön11önszcrctctnck n1éo· csrik ,ír-

::, 

nyék,ítól is t,ívozó érdcn1. Lehetetlen nckcn1 az, hogy a ne1n 
,·aló s a,z érden1etlcn cl(ítt, ak,írn1int ragyogj on i:, n1ag,ít Jcl
kcn1 1neghajtsa., hah(u· testen, a társnsúgi convenientia, tón
júhól 1neghajlik is, dc a tiszteletre tiszt:ín n1élt6t l,í,no·olvrL 
ölcle1n lclkc1nbc11. 

::, 

l"i;zcn ajánliíst aknrtan1 közleni n1ég elébbi levelemben, 
dc � post,í. 1_·a. ::;ict.é:,; n1eiza ,·art ;; clfclcjtetten1. 1\knrta,1n rnég
,�zt 1s te nni, hogy a, 1\il. Gr. Urat, a Muze11n1 egyik kövctkczö 
f íízcte elébe 1nejjképéért 1ncginstálja.n1. Rzt is ,nost teszcn1. 
I�ére1n a }\'I. Gr. Urat, ne tagadja meg tőlcn1 ezen örö1nön1ct. 
Ila tetszeni fog a, IV-ik fűzet clött alló néhai Rcferend. Cse
rei 11arkr;::; n1cjjképén .Nngy S,í1n11cl 1nunkája, méltóztassék a 
J\í. Gr. Ur bcki.ilcleni jól trdúlt s művészi kezekkel készített 
képét,_ s �n,gy S:írnuel a ,  jövő ny,íron n1ctszcni fogja. ·Nagy,
C:a-crc1 l; arkas képét 200 rft. n1ctszcttc, 1 OOO nyo1násáért
l i!O rft. kíván. A papírosra nézve arra, inst,í.l ná1n a }V[. Gr. 
lJrat, 1nrllózta,tnék .BécRbe felírni (-i konrz búzeli nyon1tató
papíro,.:rrt, s ide a:: én nC\'Clll alatt lcküldetni. Lehet "ta,]ií.lni 
P'cin Ba. lcr Dr11ckpnpicr Nro 1 1  auf dcn1 JCohl-1\lfa,rkt bcvn1 
l<'riillling, vagy auf' clen1 Tiohcn-1\1nrkt beyn1 brciten St�in, 
Yap;y an1 Stock an1 J!�i. cn. 

Azon k(v,í.nnék lenni, hogy azon fűzctbe. mely eleibe e 
kép jcin ne, a ,  legjobb 1n1111k1ík jöhetnének. 

1\. i\I. Gr. Úrnak beküldött f<zép YCrsezetjc : 1lz e1nbe1·t 
,;zr,r

_
r,fü i111rírlsríqr1, a \'l.ik f'űzcthc vagyon írva,. II:1, nem cn

µ;cd I ni?� :-,z í�ék végzöclé,-c v;Í lt oztat,ísút, a.híja, fogon, nyom
ta ltritn, �cgyze,.:cn1rc tett jcgyzé:--ei t., s az okot, n1cl r ezeket 
sziiltc. l�n a 1ncllcLt ;'dlok a n1it írt:1111. l�zcn gon<loint: ]�gy
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szcibctd ?ternzet 1tyelvén�k féken iigyrin, rle könnyr>n jár,; _{/ken, 
szciúadon kell i1idúlni, excellens. Ezt tnrto1n é11 is az a. 11gluo< 
neinzct géniuszá.ban, Jc egyéb vúltoztat,í,::;ok szab,tdsúo·,í.ra 

t') 

nézve, melyet egy gcnic, a, bátor gonuolatok s az érzés lco·-o 

kényesl, nüánszai festésében tehet. Az érzés és phantásiúnak 
oly cl nen1 vcszthető gycngédségci vagynak, hogy azokaL o<ok
:;zor csak a nyelven tett új szabad változtat;tsokk, .il lehet és  
kell kinyomni, s a genic is nem az usii�-ból lévő tcre,ntölé
lck lévén, nyel vének is cl kell távozni az usustól. Dc ezen 
rendet, ,nelyet az emberi cln1énck eredeti clrcndeltetésc i>11-
kénti harrnóniás szabásai szerint tart, s �L nyelvben is n1i11<lc11 
clőrc-gondolis nélkül n1agúnak csinci.l t, úgy gondolon1, 1LCn1 
lehet elrontani, s kény szerint változta,tni. 1\.zoknak 11 tapasz
ta.hí.s körén belő! lévő cl1ne tiszta cléúllításai (rc1,racsc11La
tioncs purac) rcgulii szerint kellett a nyelvek crctlcLckor 
sz.Ír1nazni. S ez }tjiistesse n.1cgt�irtatúst kíván. Ilyennek né
zc1n az i,k s a nc1n ik vcrbu1ni végződést. 

Beregszászi valójá.b,111 borzas Gcncsisből Izsúkot é:,; 
, Esaut cit!Ll ! .. 0 a vén Izsák n1aga! Attól ta,rtvún 11clioo-v 

� r>, 

az ős iity,í,k, ha feltán111dnának, n1inkct n1cg nc1n értenének, 
azok, kik a n1ívclődés korú.ban élnek, kik hataln1asa11 c'.·rzik
n1ngokban , hogy a szokást nemesíteni kell, ne n1e1jenck-e 
tov,í,bb 1ncnni? 1\i[éltán szólhat a patriarcha. I z::;ik 11'01 ncsi
csék rontásai ellen, dc rnás principiu1not kell val,i f'clt<'11nic. 
1ncly ,L nyelv ídcáljához vezessen. l{inyo1ntn,ttaton1 a J\L (1r. 
U rnak róla tett jcgyzé::.ét is, csak a l101·zr1s szót cllnigyon1. , 

1\1ost akartan1 a Schiller Idcálja,i f'orllít,Í.::.iÍ.rl>l is írni, <le 
egy reform. tres chrétien pap hozzán1 jöve, s azt bc::;zéll<\ 
hogy prédikácziókat acl[L ki ily czí111 alatt: t;zcnt l !éter apo:,;
tol által egy bokréta.ba köttetett virtusokkal ékeskcd{í L,e
rcsztyén. I. T0m. Nyolcz szál drága gyöngy. lT. 'l'o1nus. 
l\ilcly kín ilyen, az lba1n Sacra viában cléadott l[itogatö 1niatL 
:Sühillcr I<lcálj,1it későbbre hagyni, 1nivcl a posta 1nindjúrL 
indúl. 

Vagyok a leghívebb, lcgrnclegcbb érzé,; tiszteletével 
A Mélt. Gróf Úrnak 

l , 1 
, . 

a, a.zatos szo gaJa 
Döb re ntei Gríbor. 
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. 
�13. 1Ia111a1:j11ban csakugya.n leíron1 ide a, 111ély lelkű 

eneket. 1nclyet a 1ninap hozz.1111 co·)·' ] 4 esztendős (}'y·cr-
o 1:: 

rnek hoza.

A Szabaclság. 

A szűz Szabat1sáo
o 

Szent isteneknek 
l(cdvenczc, ly:inya, 

.\ dicl3Ö s nagy: 

llősök ne,·elték 
l<'egyver között öt; 
Lágy pihl' párn,Ín 

.Ne1n szunnya.dott. 

,\ fegyvere;; nép 
I,ár1názó zajja 
S k i.i rtharsogása

l(ec:--dal neki. 

Lihegve f,irad 
S forró veríték 
f!ull hon1lok,iról 

Va� terhe alatt. 

C,-a k a v i tézért. 
A bátorért ég, 
S nen1 gyenge szívet 

Véd fegyvere. 

r\ resttől elfut. 
('sak a ,  scrénynek 
.Á,.d szép jntaln1at 

S dicső nevet. 

C;:;ak a nen1cs11ck 
Tészcn fejére, 
[ zzad t fej l·· rc 

Zöld cserlcvélt. 

De a ki őtet 
Vitézi tűzzel 

Elébb magc1hoz 
Edesgeté, 

S oztán a búja 
I{orcs lágy ölében 
Elfajzik, attól, 

Attól fut ő. 

S nem híjja vissza 
Öt az igának 
1'cher nyöO'ése 

0 '

:{e111 hallja ezt. 

A bölcs Athénc 
Elfajza s többé 
Virító napja 

Fel nen1 derült. 

A bújaság láo-y 
. . t, 
Olébe csalta 
Itomának hajdan 

Erős falait. 

S a szűz Szabadsárr 
"' 

Távol repűle, 
S ledüle Ró111a 

Igája alatt. 

Így húnynak cl 111ajd 
I-Iajdan vitézink 
S na,gy nc1nzetünknek 

Dicső feje. 

S ah nernjő vissza 
Többé kcblünkbe. 
I<�ajúlt keblünkbc 

A hősi lyá.ny. 

LEVEI,EZÉSÖK. lOS 

1\1.ely erő! mely phantásia ,; csínos érzés. !>opc nen1 írta

ío-y li e;:;ztcndős korában üde on SolituJe-J'ét. ..:-\. 0·ycr1nck
o 

n„ 

neve J(elc1nen, fia egy guberni,tlis canccl)i,;t,1nak. EbéJre in-

vitáltatta,n tanítvá.nyo1nn1al s örvendek hogy vele barátsá.

o-osan beszéli, s Vir
0
0-ilAcneiszét tidá neki olvasni. l\lelv örö1n

0 

neken1, hogy a )Juzeum ilyent f'ejtegethet. 1\. nagyobbak kö-

zül négyet buzdíta 1nég az ErLl. l\luzeu1n dolgozÚBra. - }'.gyik

munkája. a IV-dik füzetben áll e czÍln1ncl: 11z rslve inneplése.

Instálo1n a NI. Gr. Urat, méltóztassék e ver::>Ct J(azin-

czyval közleni. 
Fel van-e állítv,L S.-.A..-Újhelybcn a ,  Győrnél elesett

vitézek e1nlékköve? Én a vélen1ényt ki akarná.rn aJni a ?\Iu

zeumban. 
Lesz-e szercncséni n1egkapni a )luzcu1n számára a ;\l.

Gr. Úr philologiai rnunk,íjút, n1ely az új é,; k i.il :-:zó;:;okat

illeti? 
lTeleleten1 késését jobb karo1nnak két hétig tartott fáj-

dalma okozta, ne1n írhattan1 miatta.

(Válasz.) 

Tekintetes Ur ! 

Na,o-y meutiszteltetésnck nézte,11 a 'J'. Ur sz,índékát.
0 0 

melynél fogva egy füzctjét a� Erd . .:\fuzeumna,k nckc,n akarja

aj{tnlani. Bé telik azzal <L T. U r irán tan1 vi:;cltctő :,;zí ves�ége a

nélkül, hogy mclyképem a homlokla.pon 1nuta.tódjék. En ez

zel ncn1 szolgálhatok, mert nincs itt valarnirc valcí képíró.

I.<'iatal koron1lnin, a1ni<lőn még nc1n az avúlt képek közé

szú1nlál tak, egyszer is rnásszor is le,í brázol tatta 1n rnaga inat,

dc úgy rnondták 1nindég ,nások, hogy sohase1n voltarn clta 

lá I va. Wlo-st llHÍr ,naga az idő is érdcrnetlenné tesz e11gcn1

ezen becsületre. Vénül az e1nber orczája, és a testi világban

csak azt kell előadni a rni tctszhető. Én Schillerrcl tartok :

}\.z életben minden csup[u1 isrnétlődik,

Örökké fiatal csak a phantásia,

A ,ni ::;oha sehol nem esik s tévő<lik,

C::;ak az egyetlül nem az enyészet fia.
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Tartsa az úr isten a 12 eszLen<lős poétát! 
1-\. n1i azt a kérdést illeti, hogy szabad-e mondani lan

kadol la.nkatlsz helyett, ennek cldönté::;érc a kövctkczcndőkct 
cl kellene igazítani: 

1) �lcg kellene n1utatni hogy az f'n1l,f'1·i el11ié1iek ei·edeti
f'l1·c11df'l/et.:sP önkénti har1nó1iids szaúdsrr- Sz<'1·ént van a lan
kadsz,a lankaclol pedig· csupán kény r-;zcrént való változtatá::;. 
' 

1'�11 úgy érze1n, hogy a lankaclol harinóni(tsabb. 
:2) Azt kellene 1neg1nutatni, hogy 1ni11den 1nagyar fül

nek ,1, lankads,; kcllctőscbb, mint a lankadol. 
3) Ilogy ::;chol scn1 1nondják a két hazában lankadol, ha

nem n1indcni.itl. c::;ak lankaclsz. 
,1) IIogy úgy kellene bc::;zéllni cltcllel jtí 1·e1n<Jnyekkf'l, 

ncn1 pedig eltcllesz jó rcn1ényckkel, liolott az elsőt sehol scrn 
n1ondj,í.k, ,ín1b[ttor :1. 3-dik ejtésben, eltelik, ikbcn végzőtlik. 

5) Végtére, a n1i legfőbb, azt kellene 111eg1nuta.tni, hogy
,1, régi görögök jó ízlés és n1indcn harn1ónia nélkül va.ló cn1-
bcrek voltak, n1ivcl gyakran ugyana,zon egy cjtésnck kijelen
tésére több kiilöu1böző ejtésü forrn,í.ik vati nak, n1ely for1n,í.k
na.k bősége i,_ nyelveket segítette, szépítette és 1nég inkább 
költcmén yesítcttc. 

Nen1 gondolo1n hogy mind ezeket oly könnyű }egyék 
n1cg1nutatni. ICércn1 édes T. Urain, ne fogja pcírtj(1t a szoba
::;zcnnycs (pcdant) grc11n1natikásol<nak, kiknek ír(tsa\k ugyan 
sok jót, <le sok ingót bingót is foglalnak 111agokban . 

.i\laga a <lchre<:zeni gram1nati ka sok helyütt olyan nc
vet::;ége::;, hogy a túdós túl::;,ígoknak ( cxtrcn1ités) példcíja le
het. ln vitiu1n ducit cnlpac fuga, si caret artc. 

�íiérL nern akarja a T. Ur Bercgszát'zit borzosnak ne-
vezni? X cin tehetek róla hogy nern ::;Í ina. Gallo tii1·pi1is nihil 
est J >rirtJJO, úgy 111011d 1\lartiál. Ne hcrélji.ik a hathatós kité
teleket. 

, , 

lrjun nekem a 1'. Ur 'fokajnak , z.-.lY!ili(dyra, Szabolcs 
vgyében bécsi útazása előtt. 1\. 1nngyarok istene segítse ott 
a nén1ctck közt., é::; óvja a rr. Urat a correctorok és censorok
kal való kűszkö<lésektől. :Nincs tűrlietetlcncbb fajta ezeknél 
é::; a harn1inczadosoknál. J\lind ezek, 1nind an1azok a jó por
téká.t lc::;ik, ltog·y a rossznak hitele 1neg ne csökkenjék. ICé-
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re1r1 levelezzen velcn1 a 1'. Ur Béctiből i;:,. 1\ z egé,;z 1,yara t 
' -

• 'z. [\1ihályou fogon1 tölteni. Utbit esik Sz.-J\fihúly ttz ],:rdély-
ből Bécsbe 1ncucndőnek vagy vit;sza.

I -Iiít cs,ik 10-clik füzctig ,nchct az �rll qyi 1\Iuzcu 1n "! 
' 

hút 1nég ott ii; annyi az akrid[tly? 1<:11 a.zt gondoltan1 hogy 
c::;ak ez itt az ,ikadú.lyok liazríja. i\[ég a n1agyar tl1c,Í,Lr11111n1al 
is ,dig rucl1ctii11k val,unirc. Ilút n1ég a 1núla,ts,ígo::;t is üldü
zik? J\[crt tanít é. gyalúl. Dc 11cn1 le::;z 1nind:g úgy, és nc1n 
is lehet. 1'u (;Olltra, audcntior ito, quo rrua Tel<'ortuna vocat. 
I1c szcrctné1n ha tegnap jötten1 volna a vilúgra ! l.itha.tta1n 
volna a, két lntzinak virító na,pjait! nen1 fog 1nindc11kor ez a 
lton1ály rajtunk feküdni, és úgy hiszc1n liogy n1úr fiain 1 i:--
napfényt fognak hítni. J\. 'l'. Urhoz hasonló l1aznfiak11ak törc-
kcdésci vígasztaljú k é·s eltöltik rc111ény11ycl lclkc 111cL, és or
vo::;olj(d, ::;zo1uorúsiígu1uat, n1cly ellepi olykor szívc11 1ct, é:-- a 
1ncly n1indég \'Ígadoz, vahd1.íuy::;zor az olyan c1uberck kcblc'.·
be11 1nint a, 'f. Úr, kiöntlietc 1n. Önt0111, i_>11Lö1n,  011tö111 leli,ít 
ö111lcdczvc, 1nar.tdv.ín a, legigazabb tisztclc!.tcl é::: h:il.'t\'al. 

CXXVIII. 

�zéphalo,n, apr. 5-d. 1816. 

1 'isztelt úco·cíto1n !

��pcn 1nost vcszen1 az ide zárt levelet,::; nen1 ké::;11ék azt 
posbí.ra tenni, hogy itnn,\l ha.1narlÍ.lib vehesd, dc a1ncn 11yirc· 
tudon1, te po::;t,í.n esak Epcrjcsréíl vc:;zcd leveleidet, " 11e111
soha 1�okajból. Bár ellenkező volna foglalatja� hi1r állalan1

\'Chctted vol11a a n1it kerestél! - Ha nen1 tévedett-e n1eg: az, 
a kitől a kerc::,ctt in::;trun1entun1 felől a hírt vevétl "! _ J,:gyéb
cr.'tnt én Sze1ncrét ncn1 nézc1n annak, a ki, ha azt bírn,í, ké:-z 
ncn1 vol11:1 azzal ;;zolgálni, ::; ckcd szolg,1lni. 

Ila cránta, vala.n1cly bizonyosb hírt vrc>ndesz, ne feledd 
hogy én n1indcnben kész vagyok tcljesiteni parancsolatodat, 
a 1ni tőlen1 kitelik. 
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)1art. 29-d. délben 11 Órakor tüz tán1ada nálan1, s fél 
óra alatt fedél nélkül volt konyhan1. Engen1et csapás nen1 
egyhamar ragad ki csenden1ből, csak szen1élyen1et, felesé
gemét s gyer1nekei1nét ne érje; azonban tüzet látni, n1ely, a 
mi nehezen és sok:, épűlt, kevés pilla,natok alatt sen1111ivé te
szi, nehéz. Lakóháza1n fedelétől csak két ölnyire nyúlt el a 
láng. De 

Dis pietas 1nea 
Dis 11usa cordi est -

ezt mondo1n el Horátztzal. Valóban csudaforn1a. volt, hogy 
a szél, ,nidőn égni kezdett a konyha, épen lakóháza1n felé 
f'újt, s egyszerre n1ás intézetet veve délest felé, hov.-í hízvást 
fúhatott, n1ert el�jét vevén1 ott. Szak.ícson1 józan volt, s nen1 
volt nagy tüze. 1-�z volt bajon,, hogy a konyha septe1nberben 
épült, s tapaszJ · kéménye1nben vaJan,ely repe<léskébe vevé 
ina.gát a tűz. 1-Iogy így ne j,1rjak többé, kőből építern ké1né
nyen1et. 

lvfegengedj, kedve:; barátom, hogy most ha1nar végzen1 
cl levelemet. Elj :;zerencsésen. 

CXXIX. 

Kassa, apr. 7-d. 1816. 

Kinio1iclha t a f la n úl szerelen1 l.Ja1·áto1n ! 

Ugyan 1nit ve:;zőclünk hát ha a te tántoríthatatlan hi
ted az a mi az enyim? t. i. hogy nen, kell sem egészen <leá
kúl, sen1 egészen nérnetűl, :;en1 egészen francziáúl gondol
kozni, és 1nagyar . zókkal írni, :-;em pedig úgy rnindcnkor 
magyarúl gonlloikozni, hogy a <le�ík vagy német vagy fran
czi,t szóllások rnóc.ljait ne követhessük. Azelőtt hosszú men
tében jártak eleink. 1nost pedig kurtfít viseli;ink, feszes f'ran
czia ,;zabá:;út, hogy ,L t,tgok ,nerő::;ége (protervitas) jobban 
kites:;en. Ugyan lehet-e mondani, hogy a rnostani 1nagyar 
rnenték ncm-1nagyar rnenték? é:-; így igaz az, a rnit ,nonclasz. 
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hogy az az érzéstől, a test állásával (combinálva) ö:;z,·etvc 
(sic) függ, hogy n1ikép legyék kivág,·a a mente? 

Ugyan derék a,z Iliás c]C'jének fordít,Í,;a az 1':rdélyi :\lu
zeumban; sohasern gonclolta111 volna ho�y egy gramn1atiká::

így tudjon fordítani. 
En. ha l(is volnék, Zi1nn1er1na1111 Zsebkönyvét fordíta-

nán1, a 1nely 1800-ban kezdödött, és mind eddig folytatódik. 
�legvannak n1�1r nál::un 15 darahj:1 ,i, rninden c:5ztendőbcn egy 
jön ki, a ezín1je ez : 

Taschenbuch der l{eisen, oder unterhaltende Darstcl
lung c.ler Entdeckungen de:; 18-tcn J,d1rhundert:; , in Ri.ic·k
sicht cler l.,iinder-. ?v[en:-;clien- uncl Protlukten k11ndc. b'ür 
jede I(lassc von I.,esern. \To11 t,: .. \. \\'. von Zi1111ncrin,t11n. 
�Iit I(upfer11 u11tl ]Carte11. l,cipziµ:. 

ltz nz a 1/,in1111cr11J.lllll, a k, 11en1 révibe11 111<.;o·halAloza. é::-: 
ri V 

a ki a uén1et h:ttliatós írúk sor,íban a 11(•LJ1zcti kcvél.\·�t'gről, 
a mau-áno:;s,Í![rÓI, é:; a "·cou-ra1Jhiai zooloo·iúról írott kiinyvei-

�· ,J � n n · 

ben díszesen élni fog :1 n1aradéknál. Ö ne1n volt buta cgybc-
:;zedő (eompilator), hanen1 bölcs. jó ízlésű lélek, a .  ki, n1int a 
méh, hasznos és édes n1ézzé tudta tenni azt a 1nit szívott, 
akár virágokból, a,kár nníshonnan :-.zívta. Ö egé,;zen l{isünk 
plán u1n,-'tt 1negelőzé, csak a,zt gyűjtötte egy be, a n1i ben 1ui n
den gondolkozó és érző e1nber ré,-;zt vehet. Igen nagy becsü 
ez a zsebkönyv, nagyon t,írgyához alkalmaztatva. (vagy al
kaln1aztatóla.g) van írva, és ne1n 1ni11deni.itt találtatik annyi 
haszno", fonto,; és szép es1neret a lelkét gyönyörüséggel táp
lálni akaró olvasó szú1nára . .B'or:;ter, Sprengel gyűjte1nényeik, 
a melyeket :;zintúgy bírok, sok régiebb útazókat i,-; foglalnak 
magokban, n1elyeknek í r!Í ·aik nincsenek ki:;zemccskél ve, és 
így nagyon pozdorjások; de Zi1nmertnann n1indent velözge
tett (medullan1 extraxit), és, rnivel több új útaziÍ:;okat hosz
szájokba,n olvasta1n, rnondhato1n hogy helyesen. �agy aján
dékot tészen a hazának l{is úr, é:; egészen gyö11yöríí czéljá
l�oz képest, ha az említett zsebkönyvnek fordítás}íhoz fog. 
ltn részemről 11ao·von kevélykedni foo·ok abban. ha az én ja.-

o. 0 

vasl.í:;01n é,; buzdítá:;orn őtet ezen igyekezetre valan1cnnyirc 
h,1j tan dja. :\1 ekecl pedig nagyon kö,,;zönöm, kecl \'e:-; bar,í ton1. 
hogy vele1n l{i:; úrnak közhasznú czélzás�,t 11e1n csnk közleni 
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n1éltóztattad, hane1n cgyszcr1nincl gond,>la.tomat az iránt ki
t;1 nul ni igyekeztél. 

T 1nét írtam neked a n1inap sógorod által. 
Ncn1 írsz se1nn1it cgészségcdről, e pc<lig fő dolog. Uj

h:ízy Sa1nn végén tiíntorog. IC::\r az en1bcrért; ncrn cgy
künnycn sz,íntan1 így valakit. Szép lélek lakott ebben a fo
gyó testben. Ast 

Kcq11e Diana. putlicun1 
Libcrat Hyppolitum, 

N ec 'fhcsca valcn t ahrurnpcrc charo, 
Vincul::t Pirithoo. 

l\lunk,í.mba,n haladok, dc a n1inap közbe jöve Berzeviczy 
(.:i-crgcly könyvecskéje, a n1clyct a bécsi congrcssnek be-
11yí1jtott, az indiai vih1gkcreskedésről, és a 111clynck forllít,í.
s[1r11 és közrcboesútására n1egkért; épen ,na vagy holnap 
végzc,n , aznt.ín n1cgküldörn öá.rváry profcssornak, hogy 
nyo111tattassa ki, 1nC'rt Berzeviczy a n1a.ga ideáit a kercskc
déstclcn n1agyarok közt is cl akarja te,jcsztcni. lV[egtcvén1 
ba.rátsá.gból a fordítást, á1ubár tudom, hogy a n1agynroknak 
haz,í.jok kercskcdéséről kellene ink{1bb gondolkozniok, 1nint a 
világéról. 

.. :-\.z r5 és (Íj ilíagynrt en1líted; ezt e nJunkát nc1n es1nc
rc1n. Ugyan ki,iltld n1eg nekc1n Sz.-l\1ihé1lyra, va.gy írd rr1eg, 
hol kaphaton1. A nyelvről azt tarton1, a mit Garvc a n1ódik
ról, hogy az avúltakba.n ;t legújabbak hoz, az újakban pedig a

lcgavúlta.bbakhoz kell tartózkodni. 
],}o·és::;éo·c1n ncn1 a Jco-J· obb. A vak aranyér a vesén1 é. 

0 0 0 

n1újan1 lételét kezeli vclcn1 éreztetni. Az igazán egésségcs 
e1nber csak cgyitaljában érzi lételét, és él a nélkül , hogy az 
élet e zközeit érezze 1nagáhan; magunkban kell éreznünk 
n1int1ent, dc ncn1 kell cnncn1n;1gunk lételét tagonként érez
nünk. Vcrun1 nccc::;se fuit es:;e aliquid cxtrcmurn, úgy1noncl 
Ci<:ero : ct tan1qua1n ín arborun1 baccis, et terra.e frugibus 
1uaturitatc te,npcstiva victu1n atq ue ca.ducutn. - l\1Iajd meg
próbálok valamely fürdőt, ahol orvosolni fogom, ne1n pedig 
úgy ,nint eddig, rnúlatni maga1nat. Olykor a spleen bánt, 
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holott ncn1 vagyok angoly és kevés széngőzct szívtan1 éle
temben. J\ heves italokat is alkaln1asint 1nclllíztcn1. Ila a 
jövő nyúr kigyógyít, úgy, hiszem, hogy fogok n1ég egy darab 
ideig élni, dc ha ne1n, kevés csztcnt1őkct ígérek n1aga1n11ak. 
J\.z igaz, hogy az ez idei tél ne1n vala kedvező az cgésségnek, 
1néo· a fiatal en1bcrck is l<eztlék sejdítcni, hogy v,í.Jtozik az 

0 

éghajlatunk, és 1nég Spanyolorsz,1gban is nagy és ta.rtús l1i-
dcg uralkodott; így forgatódik n1inden n1ódon ncn1 csak a

fülel, ha' az ég is. Újra olyan hurut fogott cl, hogy alig t11-
(1ok lehellcni. Azonnal húsvét után leindúlok. ICözöld velc·1n 
ha, mi újat tudsz a 1nagyar literatúra pályáján. 1\ jövedcl,ne
zés dolga (financcs) új v,íltozást fog szenvedni. r\.zt n101H1j.ík, 
l,ogy egész Európ(t ban új, kisscbb, dc egyen lő értékü peng{) 
pénz fogna forg{1sba hozódni. i\'1'ár ez ugyan nen1 volna. pa
lástola,t (palliativu1n ). l\1indcn tekintetben na.gy dolgok c:-1-
rá.znak Európúb�1n, dc lassan érnek. A nagy gondviselés né
rnán do] o·ozik. Ölellek százezerszer, ked vcs bn.ráton1 , e\; a 

0 

leo·J ·ol>b eo·éssé()'et k(vií.110111 neked 
t> 0 0 

hív Jóskcírl. 

P. S. A debrcczcni költséges tcn1plon1otokbnn rorrns 
t.11111ac1a. J\. görögök és rón1a.ia k né1nely kor a fo1:rás n1elle,t tépítettek tc 1nplo1nokat, n�latol( ellenkező történik. Be szel'. 
rnesc 111n.o·yarizta volna ezt a. történetet Attikúban'. dc a ti

vallástol;képtelcn, azaz : sine ima.ginibus, n1crt cgyébnr,'.t1�t 
okosabb niint sok 111ií.s; dc ki1nívelt eszű cn1bercknck valo, 
va.o·y pcdio· olyanoknak, a kiken ncn1 igen na.gyon eréís és 
hc:cs inc1úlatok uralkodnak. Ahol az érzés képek :íltal nc,n 
sc<Yíttctik ott ritk,í.n lehet szelíd indúlatokkal a dnrr,í.knt 

0 ' 
• 

11' 1 ostro1nolni és zabolázni; dc a derék cn1berck a. ti \'a aSto <-
ban többet érnek, érdemesebbek n1 int a derék e1nhcrck a 
többi keresztyén felekezetekből. , , . , . 

Az, a n1it Perikleszről cn1lítcsz, na.gyon szcp �s _.1° 18
'. 

. . 'l lt . l< cllenséo·c l• el,x qu1 
1nég szent Dáv1cl k1ra y se1n vo a.nna . 01 · .. • 

potuit. Azonban a testi tehetségnek ncn1 1nin(lcg kovctkc-
é . 'l' · s Ez a o-yo"nyörű orvoss:ío- fejc<leln1cknek,z se a 1nora 1s 1 • 0 o 



110 l(AZINCZY F. 1ts GR. DESSEV\'l•'.FY JÓZSEF 

királyoknak, országigazgatóknak va.ló, és igaz a n1agyar pél
dabeszéd, a.z erősebb b-k. 

l3ocsánatot kérek, hogy oly hibásan n1ásolta le leíró1n 
levelen1et. 

• 
--- ----

CXXX. 

Szépbalo111, apr. 15-d. 18 l 6. 

'l 'i sz/ elt kedves bc11·átorn! 

IIolnap reggel indúl Nagy faluban lakó l(lobu;;ic,d, ,. úr 
, . 

vissza, Ujhclyből Na.gyfalnba, s ezen alkalmatossággal jónak 
láto1n Yisszaküldeni két könyveidet ,  noha azokat szerc-tten1

volna n1ég egy,.;zer n1egolvasni. Nincs i<lőn1 reá, sok képen c-1 
,·agyok foglal,·a, sok a clolgon 1 , s így a. könyvek ha;;zontaJa11 
fognának nálan1 heverni. Vedd vissza őket a legszívesebb, 
legforróbb köszönettel. l{ibcszéllhctetlen örömeket kóstolta
tál ,·elcn1. 

Döbren tci nek leveleit és vcÍ laszaidat is i o·cn nao·r örö1n-
::, 0 J 

n1el ol ,·a ta1n, s leginkább azért is, rnert szereten1 hoo-y té
�-

g('d, a kit én nen1 győzök zeretni, csudái ni, a .  jók szeretnek, 
ti,ztclnek. _-\. liín!2:lclkíí l)öbrcntci szerelme,- beléd 111int ,, ' 

1nindazok a kiknek lelkek ,·an. 1\Iinthogy n.z opíniók <,,.

ízlések hataltna igen nagy ,; tal,ín 111eggyőzhctctlcn, én na
gyon örvc-ndck, hogy l)öbrcntci ellened perel és ,·clen1 tart. 
Széplelkű nagy en1ber, engedd hogy :,;z�tba<lon ,-zólja.k. -
Rettenetes az 11ekcn1, n1i<lőn 'l'c azt inonclocl, hog_,· a. zaba.cl 
nemzet nyel ,·ének sza.badnak kell lenni, - rcttcnctPs az, 
hog;y 'l' c- a Ifornér pélclc\ja szerint helyt akarsz adni 111i,1dr,11 
dialectünknck a könyvírás nyelvében. - NyelYi:inknek, igenis 
hogy ,:zabadnak kell lenni,::; 1ncg kell isn1crni hogy a ll({:J!)OÚÓ

ok töhb 1nint }t gramn1atikus czirkaln1a s líneája. l)c azt tegye
e az, hogy 111ondolt i„ sznba<l legyen írnunk, sőt e,;ak 1noncln
dannnk i�, mert a n1ond()/ lágyabb mint a n1ondaszr - n1ert 
1no11d.,z-ot senki sc1n n1on<l, és 1nondani ::;cnki ne1n fog. S a ' 
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J-Iomér péld,íja 111it bizonyíthat ott, ahol az ő nyelve é" a 111i 
nyelvünk egy kategóriába nen1 eshetnek? l(i ismerl 1eti 1no::;t 
n11nak akkori úllapotját? - szabad eltúvozni a gra1n1natik:í
tól, clc nem szabad gramrnatikni törvényt nc-m-ismerni. - 1\z 
lÍl'n.'J neked nem jó n1ert keniiny. !lát a szá„1iy ken1ény-c? 
s se1nminek nem yeszell-e hogy az ár11.y szebb öszvekapcso
lci.sokat ad, hogy szebb szá.rmaztatásokat cngecl i' Á l'nyall,í <·"
di·nyékolú - rí1·1iyékóra és á·rnyúrci. 

Clavígó felől azt tartják, hogy a német játszószínnck 
nincs regelrna.szigebb darabja.. N ekc<l az azért nern tetszik, 
inert a fő ::;ze1nély 1negvctést ér<le1nel. Ö szánást érdcn1cl 
ncken1 ; jó, <le gye1112:e ellent állani a nagyravágy:1s késérte
tének, é,; egy rnegromlott erkölcsű bn.rá t istcntclen,-égénck. 
}Iá.ny tragoc<lia fő :-;ze1nélyc gyilkof;? - 'régc<lct talún az 
tc,·e hideggé, hogy a. fabula. csak a Yic privéc scénjébtíl Ynn 
véve, ncrn a vic publiquc-ébó]. Nekem az i,- tetszik, hogy ott 
egy sok lelki ci·ővel bíró, s ezen lelki eréí últal ;;en1mibííl 
1n1.gygyá lett e,nbert látok; tetszik hog_r egy könyvírút 
Iá tok benne. Dc n,cglchct hogy (�la.vígó i(jú csztenclein1 cirö-
1neirc e1nlékeztet, é::; nekem ezért i,- oly igen ked vcs. 

Nekem a napokban fényet< napon1 volt. Az újhelyi 
te1nplo1nban, az isteni tiszteletnek köz(>JJt'lte, c'gy igen pon1-
pás auclitoriu1n előtt vala szerencsén, egy installáló or:1tiót 
clperorálno1n, 1nclyct közlenék veled, ha idő1n volna leírni. 
dc el vagyok foglalva, s a 1níla1n 11cYclt négy nagyf:du:-i lc
á.nyk�tk ta.nítója haza kéredzett az i11ncpck 111intt, kiilii1nbcn 
leíratnám. !)e nyon1tatva. olYasni fogod. r\zt hittcn1, hogy :1

dicséret cr[u1t alkal1nasan hideg vagyok, é:- hogy ,t rná,;ok 
J·avabísát a.lkalinasan hideo-cn tudoin hallani, 1nint al 1og;)· H

• 0 ' 

tutlatlanok gi11csolúsa,ikat, titko;; kevélységből, 1nég Ör\'Cnd-

ve hallorn. De most l(itta,n, hogy nc1n vagyok annyira philo
soph mint o·ondoltarn. Prof. l�ozuon)'i, ki eo-ész lio;;szú éle-

� b � 

téhen még 11em talált tíz e1nlJcrt, a kit 1néltónak 11ézltctctt
,·0 l na J. avahisára, va.o-y becsülésére eo·)1ik § végczt,;,·cl cg vet

'.::, ' :::, ._, ..__. 

csattanta. nyel,·évcl, s hallottam azt, pedig- ttílen1 négy I,;pé;,;

n)·ire ült :,; ú o·v n1ondJ' ák ltoo-)· ft'J·é,·cl i::; eo·)·ct billcnte reá,
, t,.1 , o . r 

"nen1 úllhatá n1eo-, hoo·)· az ebédnél co1n1llimcntc-ket ne te-
" � 

gyen, :.ín1b{11· :<cin én, ;;e1n 111,í� az or,íti<Í i'elííl 11cn1 szóla. Sok
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tudó::; hallgatóin volt, négy vagy öt prof. vala jelen l)atakról, 
s ezek közt l(c{zy is. N cn1 én nyon1tattato1u, hane1n a con
sistoriu1n. 

I(érlck, írd incg ncken1, Tokajból vészcsz-c levelet pos
t:i n, vn.gy 1nég n1inclen levelet az eperjesi postán adsz fel, s 
onnan ,·e„zed a 1ui érkezik? 

Ly,ínyai1n nevclőjök 1uart. cl:,őjén hagya cl, n1ert atyja 
hnzn érkezék az olasz t,íbortól, szolgálatját letette, és ezt 
1nag,í11:íl akarja hi.tni. Gr,íf' Gyulai Lolotta Erdélyb6] kín.ila 
1ncg egy 111.ísikkal, <le n1íg a levél hozz:ín1 jött, az az asszony 
n1egbékélt b. "\Vesselényi Józseffel, kinek. h{1zát clhagyá, s 
vissza.rnent oda. l\Iár elakacltan1 volna, midőn Bécsből egy 
Gcnotte nevű úr, kivel egy fogadóban ebédlék, és a kinek :34 
es7.tcnll6s leányiíval ott voltan1, 1ncgszólíta, ha ne1n f'ogad-
11.í1n-e cl lc,\,ny,í.t. - Engedd 1nonda.no1n a történetet. Ök vn
la,ni l1at:1n ettek egy asztalkán,íl, n1i, azaz feleségc1n, én és 7
e5ztcndi.ís lcányon1, 1nagyarúl beszéllénk. Egy hnt CS7,tencliis
fiúcska lcsz,í.lla székéről s a leány ehez francziáúl szóllott.
l�n v:tlan1i nyája�ságot 1non<ltan1 a gyerekhez, s a le(iny atyja
hcizzún1 francziáúl szólla. l\1intliogy én han1ar clakacltan1, f'c
lcségc1n leve a szólló, s 1\íons. Genotte felkiálta a francziának
és 1nagyarnak-tulajJon patrioticus örö1nben : _i.\._h l\fada.n1c,
YOns <�tes néc f'ran\'nisc! Így bcszéllénk, hogy egy leányért
jöttünk fel a hcrnalsi institűtbc'íl. Gcnotte erre n1ondá, hogy
az ő Je,inya is nC',·elő vala Lcngyclor. zág·ban. rrudakozta hol
v,1,gy11nk szállva, s closzlánk. 1\. ]e,Iny igen ékes pronuntiá.
tii'i\'al szóll, született franczia, s igen bölcsen bcszéllc a ne
velés fcl61; ha cngagirozva nem voltan1 volna IJo_vánnal, 
kér<lést tettein YO]na, ha ezt n1cgkaphatnám-e; felcsége1n is, 
én is n1cgr-zC'rcttcn1 a leányt; noha igen húsos és nen1 épen 
szép képíí, pctlig én egész élctcn1be11 nagy pracdilcctióYal 
volta1n a karcsúk, véknyak iránt. Decemberben Gcnotte el
n1c11t a Salési:ín,\khoz, s elkérte annak a Chevalicr}Iongrais
nak n<lrc,-szét, a ki n1áju,-ban ott vala sz{tllva. S í1nc jő a lc
Yél : l\[onsicnr le Chcvalicr ! Az i1lő nehéz co·y sok QYCrn1ekíí 

�- ,._; ... 

atyának; a lc,ínyon1 l\Iagyarorszitgra szeretne menni etc. 
\.,. i1,sznírlnn1 neki, hogy <-pcn tractútnsba.n vagyok egy crtl<'-
l)·i nc\·elií\'cl; lin ez cl nc1n sül, nagy örö1nrncl elfogadcnn. -

• 
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l";(arti usban írtam újra, hogy tudassa velcn1 conclí tiói t. -
U gy látom, erszényem ezt el nem bhja, s azért nc1n felel, 
mert megírtam hogy Loyánnak 400-at adtam. - A '\\' csse
lényi Józsefnél levő asszony 1250 frtot von csztendlínként. 
Ezt sem vettem volna tehát. 

Igy épen jókor ér az a kegye�ségetl, a 1nelylyel neve-
lődnek ide-engedhetését jelented. En erre szitmot soha scn1 
tartottam, és ámbár feleségem sugallását követve kértelek, 
hogy ha el találod ereszteni, tudasd vclc1n; 1negva.llo1n, 
hogy a kérést átal V?, tettem, noha hozzád határt,tlan bizo
dalma1n, mert ismerem szívedet, lelkedet, n1egbecsűlhetetlc11 
barátságodat. - I -Ia tcrhetl nélkül esik clcrcsztése, ha lyány
ká.d kára nélkül elercsztheted, küldd, kérlek ( ezt lgérted, ,; 
azért 1nerem kérni) n1ájus első napján. l\1ondjad, hogy én 
hozzád képest n1indcn tekintetekben sernmi vagyok, dc 400 
ftot papirosban én is adok, s feleségen1 és én őtct nem sub
ordinált, hane1n velünk 1nindcn tekintetekben coor<linált ba
rátnénknak fogjuk venni s tartani. Itt úgy le::;z n1int tulajtlon 
szüléinél, nem lesz elterhelve n1unkával, mert a tu<lon1,ínyo" 
holmit két férfi nevelő fogja vinni, ő csak nyelvben tanít:::a 
gyermekeinket, s fel vigyázással legyen reá. Feleségc1n lcczké
ket tart minden nap, mint Loyánnak itt léte alatt tartott 1nin
den nap. Várok ezen felül 1nég egy fi:ancziáúl szólló lcánJt· 
Mindenek felett arról tedd bizonyossá, hogy itt a son aisc 
lesz, hogy a nap alatt nyúgali11asabb emberek közt ncn1 él
het, csak phantá.siái s bo'lond practcnsiói ne legyenek, s férfira 
ne legyen szüksége, inert én azt tenni nem akarorn, s 11cn1 
szeretném, ha férjfi nevelőin1111cl tréfái volnt'tnak. 

Elj szerencsésen, kedves barátom. Sietve írtam levele-
met. Vetted-e azt, a melyben a v. ispán Szemcréét közlém? 

J(:)zinczy és Dcssewff1·. 11, 8 
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CXXXI. 

Sz.-Mihály, apr. 23-d. 1816.

Édes kedves sze1·etet1·e 1néltó Fe1·enczeni !
' Ugy jártál hát 1uint. én taval�, ilyenkor. Istennek hálahogy csak a konyhád vala az áldozat, de én jobban tűrhetcn1a szerencsétlenségeket, és lesz is �·észen1 bennek, mert a jövőőszk:or gabonát fog kelleni vennem a vetésre. Vízzel vagyunk körül véve, közepette pedig a sziget elázott földje rep.edez

'. 
és az_ :lrothadott magok felett a kenyér szűkít fogjuks1ratn1. Ha JOl eleve nem folya1nodnak az alsó vármegyék azországló �zékhez, és ez jókori rendeléseket nem tész, ne1r1tudo1n 1n1_t fog ősz�tor vetni a szegény e1nber, és a jövő nyáron aratni?! Annyi 1nár bizonyos, és ezen se1nn1iféle eső nen1segíthet többé, hogy az őszi vetések n1ég a magot sem adandják vissza. Na.gy örötu várja azon aty�tn1fiait, a kik J ekelfalusiné ha.JáJa után annyir,L irígykecltek. Szóllani fogok e napokban I-Iintcrf�ít 1\delaid ki:;a:;z

��onynyal, �s ha, v�lan1in1 rcn1éllen1, szívesebben válasz�ja aJO helyet n11nt a v1ssza1ncnctelt Bécsbe, cl.:;ő rnájus körül, elébb vagy utóbb egynehány nappal, va.o·y elküldöm vao·)·
11 h 

/ 0 t, e 1ozon1 ozza,d, vagy írok neked. 
l{öszönön1 a, legnagyobb szívességgel n1ind neked mindSzemere v. ispánnak jóakaratát és készségét; nem kételkedem hog·y ide adta volna a bizonyítóle;·elct, ha meo·lenncnála. Anyai. just illet a keresett levél, és így nem at, Dessc,vffy família rubricája alatt lcl1et n1eo·találni relationein pala.tinalem in facto bonoru1n Eesediano:um; a�onban clh iszcm, hogy e sincs n1eg, noha Bozóky azt n1ondja hogy bizonyosan ott látta legyen. 
E napokban küldé1n el Sárváry professornak Berzeviczy Gergelynek azon munkáját magyarúl, a 1nelyet ő a bécsicongressnek németül beadott. 

' .. 
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Nagyon szívesen fogon1 olvasni beszédedet; tudon1 bi
zony hogy Rozgonyi még nen1 hallott olyan prcdikátort n1int 
Te vagy. 

Elmulasztá1n a n1inap visszaküldeni Kis úrnak jelenté
sét a Nevezetes Útazások Tárházáról, ide rckesztc1n tehát. 

Örvendek hogy múlata és gyönyörködtcte tégedet Gőthc 
élete leírása. Újra elküldhetem ha parancsolod. 

, ,, , . !{érlek küldd meg az O és Uj 111agya?·t. En majd 1n1n-
dég S z . -Mihályon leszek ez idén, és így a tokaji postáról fo
gon1 hozatni leveleimet. 

lVIinckelőtte még jobban haladjak munkámban, el aka
rom olvasni Bereo·szászi utolsó értekezését, n1ivcl az clőb-
benieken alkaltuasint általtörekedtcn1. Tegnap kaptam belé, 
sok haszontalan tudomány van benne, amint kczdcn1 észre 
venni· kár úo·y veszteo-ctni az is1nercteket, azonban már cd-

' 0 � dig is né1uelyekre találtam, a 1nclyckkcl nen1 ellenkezem. 
Jó hasznát lehet venni ezeknek a tudósoknak ex professionc: 
ők ugyan nen1 mindég építőmesterek, de jók köYcket, tégLít 
és meszet hordani; de csak resultátun1ok kövctkczteté$Ci be 
ne ereszkedjenek, tnert ahoz ritkán tudnak. 

Becsületemre 111ondhaton1 neked, hogy nc1n tn<lnán1 el
tartani, ha annyi gyer111ekeim volnának, a 1ncnnyiszcr, hol itt, 
hol an1ott, ezt a szóllást hallotta1u : 1nit 1nondsz.

Hát te azt 1·ette1ietesnek 1nondod a poesisben a n1it a 
görögök csclekedtel<? 1Iorácz ncn1 úgy gondolkoza. '{ os 
exernplaria o-raeca nocturna versate manu, versate di urna. 
Fiát azt a ne;zetct nem lehet és nc1n kell-e venni példáúl, a 
1nely a nyelv kiroíveltetésének legfőbb polcz{1n álla? Ink,íbb 
kell talán a darabos és egyszcrs1nind aprós nén1etC'kct, vnpJ· 
pedig a szerfelett kényes franeziál<at? Ncn1 a zabolátla .nságot, 
hanem a szabadsáo·ot prédikálo1u én. Ncn1 1nind regula az. a 

0 , mit a gran11natik,isok annak 1uondanak. U gy-e hogy 1noncl-
ják 1nind szaporodjál, mind szaporodj, án1bár szaporodik a 
jelenlévő időuck harmadik ejtése :1z egyesben? Nliért ne1u 
n1ondhatnám tehát lankadsz vagy lankadol, noha így ejteni 
lanka<l a jelenlévő időncl{ har1nadik személyét az egyesben? 
Vegyétek észre, kedves barátim, te szintúgy mint Döbrentei, 
hogy én nem 1nondom hogy lankadsz rossz, haJ1e1n csak azt 

8,:, ' 
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1non<lo1n hocry lankadol is szokásban van, hogy a nyel vszo-
' 0 -

kást bajos regulázni, hogy la,nkadol jobban hangzik 1nint lan-
kadsz, és hogy végtére nyer vele a nyelv, ha több külömb
külömbféle hajlásai vannak ugyanazonegy ejtésnek kijelenté
sére. Úgy látszik, hogy én türedelmesebb vagyok nálatoknál. 
Ne legyetek hasonlók azokhoz, a kik mindég csak a sola 
sal vificti t emlegetik. Dog1na nélkül való és zabolátlan val
lás-e azért a reforn1átusoké, mert nincsenek annyi kisded 
aprós és lánczra szorúlt praktikái? ln vitium ducit culpae 
fuga si caret arte. A szá1·1iy szó is ugyan kemény, <le közte 
meg az á1·1iy között az a különbség, hogy amaz közforgás
ban van, ezt pedig csak 1nég most bé akarjátok vétetni. Jobb 
szeretné1n a szár1iy helyett szá1·1iyék, mint az dr1iyék helyett 
cí1·1ly; a cse1idrűl, kegyrűl gyanítják alkalmasint, hogy régi 
cl veszett, elavúlt gyökerek, ezeket hát annál inkább lehet 
feltámasztani, inert nem rútúl hangzanak, és mivel nem is 
egészen egy az értelme a cse1idnek és a csendességnelc. Ugyan 
mit 1non<lanátok annak, a l<i p. o. azért, hogy sok nyersen 
hangzó s van a magyar nyelvben, és mivel könnyen támad
hatna olyan Beregszászi-forn1a származtató, a ki a szót fa1·
kas, a fa1·kbúl ( <leri válná) folytatná., 1nit mondanátok, mon
don1, annak, a ki a fa1·kasl kurtítás vagy euphonia végett 
.frtrknak nevezné? Ne vegyétek rossz néven őszintesége1net 
(can<lorern), hanetn örvendjetek inkább, hogy jó és egyenes
szívű barátotok van, a ki azt a mit igaznak vél, baráts�tgos 
levelezés közben kereken kin1ondja néktek. 

Ila tudtam volna hogy ifjúságod ke<lves e1nlékezetei
hcz van kötve (�lavígó fordítása, (a mely rnagában jó fordí-
tás ), nen1 szóllotta1n volna róla. En, kcd ves baráto1n, nem 
esküJtem sein a franczi.,, sern semmi n1ás oskolához; én is 
azt tartom, hogy az otthonos (privát) életben szintúgy talál
hat magának tárgyukat a tragyédia, de azt is hiszem que le 
scelerat soit homme publique soit hornme privé, <loit etre 
interessant et pas méprisable; nem a nagyravágyás, hanem a 
hiúság tevé gyilkossá Clavígót. Ne felejtsd el Swift mondá
sát : Er ivusste nicht stolz zu seyn, vor lauter Eitelkeit. 

Feleségednek kezeit csókolom. 
1'nnácsodra az elöljáró bcf:zédcmbcn a vidékséget vidé· 

LEVELC:ZltSöl(. 1L7 

kiségnek icrazítottam, mert meggondoltan1 azolta, hogy a 
l t:> �J ... 

nenizetség ne1n a substantivi no1ninativo 1ie11izet, hanem a tcr-
tia persona verbi 1iemzett származik, e szerint a 1ie1nzl'tségct 
talán két t-vel kellene írni; de nem 1nindegyik jó írónk 
' . ' 1rJa ugy. 

Éppen most nyújtja be egy taksáso1n esedező levelét rí
rnekben; sok jót kér elég rossz versekben, de nehéz n1egta
cradno1n mindent a collegámtól. - Csókollak százezerszer; 
f1,vúl az egésségern, de még nem olyan jó amint volt, és ki 
tudja, visszatér e valaha egészen�-! Azon1ban esmertem 1nár
több e()'éssécres örecr embereket. U zö1n a görög nyel vet, 1n{tr 

0 0 ::, 

értem az Új Testamentomot; nen1 t11clon1 1negtanúlni a regu-
lá.kat, nem is töröm rajtok fejen1et; az én előmcnctclen1 az 
eszterháról csorgó víz cseppjeitől lassan-lassan kivájt kőhöz 
hasonlít. 

Quid magis est durun1 saxo, quid 1110Ilius uncia? 
Dura tamen molli saxa cavantur aqua. 

Az isten boldogítson, lcedves baráton1, és a hozzám vi
seltetett barátságodat soha se hagyja fogyni. i1aradok a lcg
tisztelőbb szíves szeretettel 

hív Jóskád. 

CXXXII. 

Nagy-l\1ihály, 2-ik máj. 1816. 

D1·ága kedveseni, 11iestere1n! 
Mindég közbe jön valami, a mi feltételeinket változ

tatja. Szürtén famíliagyűlés van 6-<likban, nagyon kér bá
tyn m Vécsey Miklós, hogy el ne múlaszszam, inert valóban 
reám nézve gazdasági tekintetben is szükséges hogy od,amenjek, és, mivel az erdők már felmércttcttek, a maga1n re-
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szeeskéje iránt rendelést tégyek. Szánj tehát ho{)'y csak ké
sőbb jöhetek, és hogy az én érzéseimmel nekem �z eszte�dő 
legszebb holnapjában is az ilyenekkel kell bajlódnom ! 

Rc1nényle1n hogy kifakadt a l<elés feleséged tiszta ke
belén. Ne keljen ott m{1s, csak a .  1ni ott lakik úo·y is a jósáa 
tudniillik és a te csókjaid hév érzése. Ölelni foglalc egyne� 
h,1ny nappal később mint reményletten1. 

hív Jóskád.

- - --- ----

CXXXIII. 

Csudlilt és sze1·etett ba1·áto1n ! 

rlogy a nevelőnét eddig nem küldhettem a volt az oka 
hogy fclesége1n 111aga cl akarja vinni hozz[td,' azo1nban úta� 
zása eddig halasztódott, 1nivel öcscsét, a ,  ki ide ío-érkezett 
Pest felé 1nentébcn, 1nind szüntelen várja. l\1a ugy�1 küldök 
egy szekeret Olysóra, de a ncvclőnét szckeren nem küldh _ 

I I I 
e 

�e1n, cs 1�y 1uszá1:om�t küldöm Nagy-1\iiihályra, hogy sógo. 
10�1 fel?l valan11 bizonyost 1negtudjak. Egynehány nap 
mul,·a vissza fog érkezni, és akkor 1negtudom eljő-e Albert 
vagy sem? 

, , I-Ia ,eljő, r�vid idő n1úlva kell elérkeznie, n1crt a pesti
va::;a1: .. mar 8-,d1k JÚ�1iusban esik; eljövetele után, vagy ha
ne1n JOn, huszarom visszaérkezése utún azonnal indúl fele
i:,égem. 

Ne feledd el a n1ire kértelek. Csókollak ezerszer, és 
azért nem kevésbbé forróan mert ha1nar 

hív szolgád s barátod 
Jóska. 

Epen most kapok levelet sógoron1tól: a vizek miatt nein 
jöhete, sietve mcne Pestre. és így holnapután indúl feleségem. 

• 

1 
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CXXXIV. 

Andrásfalván, l(ükülló vgyében, jul. 16-d. 1816. 

J(eclves ba1·átorn ! 

Én Erdélybe júniusnak 24-dikén léptem be, s azolta az 
eső mindég esik; oly vízáradások történtek itt, hogy egy 
helyt két napig kelle veszteglenem n1inden ok, haszon s örörn 
nélkül, és egyedül azért, n1crt a 11aroson a rév sem tuda .íl
talvinni. ! -la körültctck is ilyen ei:,ők voltak, a víz ismét 
clhordhata egy új T,írczát. ICrasznán Cserei Farkasnál har
madfél napot múlattam, IColosvártt három napot, V ,1sár
helytt egyet; itt egy egész hét olta heverek. Holnap megyek 
Szebenbe, s onnan n1ajd Tordosra, a volt pataki prof. Sípos
hoz, s b. Nalácz1 Istvánhoz, s ki ICrassóba felesé<rem tcstvé-o 

réhez. Akkor visszafordúlok is1nét, s 1negláto1n l(árolyfcjér-
vá.rat, I{olosvárt és Zsibót, ::; úgy n1egyek hozzád Sz.- ;'Ili-. ' há.lyra augustusnak közepe felé. - Utan1at írni fogon1 s 
kia<lo1n. Gyönyörű tapasztalásaim voltak; s minthogy 1ni 
magyarországi magyarok Bécs miatt csak nyúgot felé szere
tünk járni s Erdélyt nem tekintjük n1eg, még h,t J->árist 11éz
zük is : útazáson1, ha nyon1tatásban jelenend meg, netn lesz 
sen1 gyönyör sem haszon nélkül. 

Itt gróf Gyulai lí'erenczné született l{ácsfíndi �usic há-
zánál vagyok, s képzelheted n1ely örömök közt élek ennek az 
ifjúságom barátnéjának, szeretetre igen méltó három kisasz
szonyának s fiának s Döbrenteinek társaságában. A grófné 
úgy tette a rendelést, hogy fia nélki.ile1n I{olosvárról ki ne 
jöjjön, s rninthogy hat lova régolta !Colosvártt várakozék, 
ezért jövék el onnan oly hamar. Egyéberánt én a n1agam

kocsimon s négy lovamon járok, vele1n levén legidősb leá
nyo1n. - Ah, baráton1, az erdélyiek ncn1 kcvélykedésből jár
nak hat lovon; négy cl nen1 bírja a szekeret ezeken a rettene
tes <lombokon. Oly nagy hegyek bérczein járék mint az 
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újhelyi hegycké, és l1a Erdély nekein annyi örömet nem adott 
volna, átkoznán.1 ide-indúlá.som óráját. 

IIelytartói tanácso Puky László urat itt taláJi1n1 a 
h,tznál. Ö most comn1issárius itt. 13 szászfalubeli parasztok 
pa,na zkodtak az udva,rnál sanyargattatásaik miatt; az erdé
lyiek ezt irtózva nézték, s 01ost szeretik. Rara animi mode
ratione n1aluit invenissc bonos quan1 fccisse. (Tacitus.) No
ven1ber óta van itt; m�ír felküldé operátumait, de a végzés 
még hátra vagyon. Az egész Erdély helyei fülelnek mi lesz 
ebből, és még váratlan dolgok történhetnek. 

Literárius dolgok felől szóval fogom tenni híradásai
n1at. Látám a 14 esztendős ICelemen Lajost, kinek versét is-
1ncrecl. Egy Siiuó nev{í unitárius togátus is kezd írni, s jól 
krzd. A Socín fiai fényt vonnn,k magokra. 

' 
A leonínus Gyöngyösit láttam. Epen olyan mint a 

rézbe metszett :,épe, csakhogy n1ost nein vala fején a paróka,' 
s tiszteletes uramnak én felette nagy . . . . . is szerencsés 
valék láthatni, 1nelyet a réz nem mutat. Molnár Borbálát is 
láttam. 1\. megvakúlt b. Dániel Istvánné excellnál múlat, kit 
nem győztem stoicismusa miatt csudálni. Egy szép lelkű, né
n1ctül nem tudó asszonyság. - Gróf ICornis Ignáczné látni 
kívánta a G1·6f Tö1·ök Lajoshoz í1·t epistola í1·6ját; ezt azért 
írom, hogy lásd hogy az erdélyi magyar asszony jobb e rész
ben mint a magyarországi, s a gubernátor menye gróf Bánffy 
Ferenczné Döbrenteitől vesz leczkéket a magyar nyelvben, 
mert sajnálja hogy, silesiai születésű lévén, magyarúl nen1 
tud. - Velem a gubernátor ma,gyarúl szólla, és jól és tisz
tán. A neve Bánffy Ferencznének comtesse I-Ienkel. 

l{épedet Döbrenteinek kívánságára behoztam, és mivel 
nagyon kért erre, itt is  hagytam. Rézre akarja n1etszetni. 
,,r esselényi Döbrenteitől azt kívánta, hogy ponyókáúl viselt 
n1entében metszettessék képed, ne felöltött mentében, s mi 
azt mindnyájan jóna,k leltük. - Nagy Sámuel rézmetsző 
rosszúl metsz; mi tehát mindnyájan kértük Döbrenteit, hogy 
a képet ne ezzel , hancn1 valamely bécsi jó metszővel met
szettesse. Azt Döbrentei 1naga is úgy óhajtja. De erre pénz 
kell. 1-\.bban állapodtunk 1ncg, hogy írattassék Bécsbe, s tu
dakoztassék n1eg mennyiért n1ctsz ott egy jobb n1ívész, p. o. 
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Höffel, a ki a I-Iunyarli János képét 111etszé. Te már 100 fo
rintot küldél Döbrenteinek, kérlek ne vond merr tőle naO"y-

o 0 

lelkiíségedet ezen kép költségének viselésél,en is. Ne azért 
fizess hogy képed 1netszetik, hanem azért hogy jól metszet
tessék. Ez által minden jónak nyújtasz szolgálatot. Irtóz
tató az, midőn a jó emberek képe rosszúl mctszctik. - Kér
lek, édes bar{1tom, írd meg Döbrenteinck, leveledet J{olos
vi-íron és Dév�ín által Maros-Nén1ethinek utasítv:.ín, hogy ő 

" 
re1nél het-e tőled e részben segedchnet. () scpt. \·égéig ott 
]eszen, s szeretné a képet siettetve metszetni. �lj s7.crcnesé
sen. Az isten tartsa meg becses életedet, s nekem bar,it
s,igodat. 

cxxx,,. 

• Dédács, Ilu11_yad várn1cgyébcn, 

Gróf Gyulai }'crcncznénél, aug. 10-d. 1816. 

l(edves ba1·átom! 

'J'izenhat napon1ba került innen általmenne1u l(rassó 
vármegyébe, feleségemnek testvéréhez, s onnan tegnap cstve
érkeztem meg. Elindúlván oda, megígértem a jó grófnénak,
hogy aug. 3-kán isn1ét itt leszek, hogy másnap Dévára n1e
hessek vele, hol báró Jósika János hunyadi főisp{1n , eddig
viselt méltósárrát le foO"ná tenni s búcsúzni fog ekkornap;

0 0 � 

minthogy Erdélyben két hivatalt egy személy nem viselhet,

<'z pedig gróf Teleki Józseffel (Lászlónak testvérével) - és

ICatona Mihálylyal most nevezteték guberniális consiliá

riussá. Sógorom D'Elleva,ux tovább tartóztata mint múlatni

akarék s ezt azért hoüy Luüosra vihessen , s ott velem né-
' b 0 

mely ismeretségeket tétethcssen. iVf egmarad tnm, s midőn

Lugosról aug. 8-dikán clj0vék, örvendtem, hogy rneg1narac�

tam. Ott Lichtenstein regtbcli huszár mitjor gróf Bcrcsény1-

vel ismerkedte1n mc.rr, s örvendtem T >árizs felől tett híreinek,
0 ,,

nevezetesen hogy Japoleon Elbából Párizsbn, érkezvén, c]sO
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látocratás,it Dávidnak a festőnek adta, és a mit ez a franczia -
;:, 

ma,gyar a Palait! Royal felől a vclen1 együtt őtet hallgató 
asszony·ságoknak adott. Voltam egy bálban is, hol báró Bru
ckenthálné szül. G. Teleki Christinnek s két eladó leányai
nak ismeretségét tevé111. - Dc bárn1ily örömeket ada nekem 
ez a Lugoson léte), átkozta,n késcdeline1net, n1iclőn ide ér
Yén tegnap, az hallán1, hogy b. Jósika várt Déván, és azért 
vá.rt, hogy búcsúzása a,]kalmával engem I-Iunyad vármegyei 
t:iblabírónak feleskcttethessen. Inkább sajnálom ezen meg
tiszteltetés eln1úlását, mint nén1cly tiszt midőn kérelme a 
thcrcziai kereszt iránt eln1ellőztetik. Baráton1, én  n1agyar
országi n1agyar erclélyiYé tétettettem volna, s Jósika által 
tiszteltcttem volna meg, a kihez e szókkal végezhetem vala 
el köszöncte111et : Laetor la,udari a Te laudatissin10 viro. (Ci
cero.) S e megtiszteltetést nen1 IC. F. nyerte volna, hanem 
K. F. az [1·ó, a rncigya1· író. -- Érezd 111ely szerencsétől va
gyok 111egfosztva. 

Ez a lelkes ember ezen búcsúzó gyűlésen arra vette a 
Rendeket, hogy ők 12 ezer magyar forintot tettek öszve a 
meo·)rebcli két iskola boldoo-ítására. 8000 frt ebből a szász-

;:, ;:, 

városi kálv. collegiun1é, 4 pedig a hátszegi pápista iskoláé. ' 
· · "l h' 1 t N ' Elj szerencsésen. iYiost ne varJ to em 1re <e . cin ir-

ha tok. De olvasni fogod hozz,\d intézett s kiadandó ú tazá
so1nat, s azon leszek hogy útamat Sz.-1viihályocl felé vehes
sen1. J\z 1n.\hoz egy hónap múlva leszcn, mert itt is múlatok 
még nehány nap, Zsibón is, IColosv:1rtt is. Vajda-Hunyadon 
a Hunyadi János lakja romjain, s ICárolyvártt a Hunyadi 
,János és László sírjénél s a Betlen Gábor fejedelem hamvai 
felett e1nlékezni fogok rólad. 

Döbrenteink itt küldi neked a 14 esztendős ICelemen 
Lajos most júliusban dolgozott versét : 

,, 

JTAZAM. 

Lebegjetek, lebegjetek, szent képzetek, 
Lelkem-repesve öntöm könnyemet : 
1Iazám szabad leszen ! 

LE'\TELEZÉSÖI(. 

Szabacl ]eszen nagy ncn1zetem l 
Vad gyilkolói közt megáll, a nagy, 
S rajtok fclűl emelkedik. 

Annak k.ell lenni a n1agyarnak, 
Tviit homlokára metszett a Teremtő. 
Csak várd a testi lánczokat szakadni, 
Csak várd; e hév könnyek hijába, 
Tán <:sak hijába nem peregnek? 
rrán lángoló sohajtozásim, 
Talán e képzetek csoportja, 
S e szent hevűlte hív keblemnek 
Talán hijába nem repesnek? 

Annak kell lenni a n1agyarnak, 
�Iit homlok[tra n1etszett a Tern1észct. 

CXXXVI. 

J,;des Ferenczeni! 

123 

Vetten1 leveledet Er.clélybűl; sajnálom hogy ncn1 fogsz 
Sz.-1Yiihályon kapni, de tudja n1[1r hogy jöszsz feleségen,, é,
nao-yon szí vessen fogadand. Döbrentcinek n,a felelek; nen1 
bá�o,n, hút a rézre metszett képe1nnck költségit visclenllcn1. 
rnert úgy akarjátok; <le ne1n vagyok eltalálva., amint az, egész
világ mondta : non sic ille 1nri11us, sic ora ferebat. En hát 
azért fogok fizetni, hogy a jöven<lő n1eg('salatta;:,son. Nagyon 
tiszteletesnek tartom rézbe 1uetszettetni, éti minden ravasz 
sze1nérem nélkül n1egvallo1n, hogy erre nem oly egészen inél
tónak tartorn 1naO"a1nat. Azonban nagyon hízelkedve vagyok 

;:, 
' hogy baráti1n arra ér<len1esnek tartanak. Jem az cr ben.'.1em

valamit a ini vagyok; hanem az a n1i lehetett volna belolem 
ha más környi.il(tllások közt élhettem volna. 

Gróf Búnfynét, a ki n1ost 1nagyarúl tanul , c�,n�rcm, 
Nagy-Idán láttam Csákynénál, az ura rnég spanyolul 1s be-
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szél, egy kevéssé czikornyás magaviseletű, és sokat foglala
toskodik a maga személyével. 

:l\1a a felföldi szép n1enyecskéknek ideálja volt nálan1 
urávnl együtt, a topolovka.i ifjú Szirmayné. Olaszországban 
született, Lengyelországban neveltete, és a magyar hazát 
szépíti ki1nondhatatlan kellemeivel; kevés asszonyt esmer
tcm életemben a melyrűl úgy el lehetett mondani : La grace 
plus bcllc que la beauté; e valósággal poétai szépség, és az 
érzékenységig ragadja a képzelődést; nem hitten1 volna 
hogy 44 esztendős koro1r1ban nékem még valamely alak úgy 
tetszhesscn. 

I-Iijá.ba jártam a fürdőket, a vak aranyér nem akar lá
tóvá lenni, és nagyon sctétíti és hon1ályosítja kedvemet. Ha 
élek, Budára 1negyek esztendőre, mert a csá.szárfürdőt na
gyon dícsérik ezen nyavalya ellen. 

Előttem a képe hogy' fogadtak Erdélyben; sohase 
volt egyenes a dicsőség útja, téged pedig an1a.z késér n1in
clcnütt. 

Ime egy felette szo1norú versezetem, küldd meg Döb-
rcntcinek a Muzeu1nha. 

Homérból is már fordítottam valamit, és pedig egyene
sen a görögbűl; Sokrat beszélgetését is Theodottával már le
fordítottam Xenophonbúl; bizonyosan bolondja fognék ]enni 
a görög literatúrának : be sajnálom hogy azzal nem kezdet
tem, de nem kedveltették meg velem, és e nagy hiba volt 
nevelésemben. Ezeknél a görögöknél majd minden szónak 
érteln1e kép. 

22-ben Sz. -Mihályra indúlok I{assának; írj nekern
gyakran, mert igen szeretlek, és feleségem szintúgy; azt 
mondta hogy rég nen1 látott oly e1nhcrt, a ki neki úgy tet
szett volna. I-Iogy' vagy megelégedve Adelaíddal? Felesé
gednek kezeit csókolom, gyermekeiclet ölelem. Teljességgel 
nem dolgozhatok semmit folytában az vak aranyerem miatt, 
igen gyakran szédelgek, egyszóval szűkölködöm a?. életnek 
legnagyobb java nélkül, az egésség nélkül tu<lniillik. Iste
nem, istenem! csak álmomat kaphatnám vissza. Józsa azt 
parancsolta, hogy egy darab irlcig vessem a tüzbc minden 
könyveimet és írásairnat. V cncris Telesine marito, nlicsoda 

LEVEI,EL':ÉSÖJ.::. l 2f> 

, 

Omár-forma parancsolat! dc annyi igaz, hogy teljességgel 
óvni kell magamat a gondolkozástól. Tissot egy könyvet írt 
Sur la maladie <les gcns de lettres, a melyben sok bolondot 
olvastam hajdan a legokosabb emberekről. Ugyan micsoda 
az emberi elme? 19 esztendős koromban egy halálos beteg
ségbe estem, a mely után egészen elvesztém emlékczctcn1ct, 
a mely csak lassan-lassan fordúlt vissza. lt nagyapám test
vére Desse\vffy István hét nyelvekből, a 1nclyckcn bcszéln i 
tudott, csak a tótot tartotta meg fejében egy gutaütés után. 
l\1i Desse\vffyek a guta áldozatjai vagyunk; e nen1 rossz 11:1-
lál neme; én Caesárral tartok, nen1 az Officium Rákóczia
nummal: minimc praevisam. Sc1nn1it se sajnálok úgy, 1nint 
hogy nem szabad a görög nyel vet nagyobb tűzzel és szorga
lorn1nal folytatnom. A n1agyar munkámat is félbe kellett sza
kasztanom. 

Ne szeress kevesebbet, mert bomlottabb vitgyok. Anch · 
io fu pittore, et si je ne suis plus rose, j'ai vécu avcc cllc. 
1vf araJok 

A.-Olysó, 11. aug. 1816. 

szomorú h[v Jóskád. 

J=>. S. Igaz hogy a ponyókás mente képirato::.abb. - 1vli 
újság a magyar literatúrában? Az erdélyi úta.zást öröm1ucl 
fogom olvasni. Elvégezted-e 1nár Sallustot? 1Iány orátiója 
ké::.z Cicerónak? Halad-e a Biographiá<l? A te pennád 1uind 
szépségére mind serénységére nézve felér más tízzel, oly se
besen repülsz mint a persiai sávos tollú galamb; azt 1non<lják 
hogy nincs szebb és frissebb szálló, de kegyesebb sincs. Egész 
szívemből tisztellek és szeretlek. 
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, Elfelejthetetlen. Ujhcizy S cin1,ii1n hrilritci1·rr. t816'.

Szent-Mihályon. 

1. 

Téged i. hát, San1un1! illőnek előtte, 
1'c szép áldott lélek, 1'e szívc1n en1bcre !ICi mindég a szívet az cnyén1hez szőtte, Béfc<lctt a titkos örökség te11gere? !

2. 

Oh élet angyala, mért el nem oltottad Együtt a.z enyin1n1el napjai fáklyáját ?
_ó.,_ setét hahílnak 1nég n 1ost hogy adhattaclA jók örö1nére teremtett p,írájá.t?

3 

• El ő, - de hol? s hog:ya.n? Ó nc1n élsz te néke,n l-Iijába szeretlek, és hogy szeress, kérlek; 'E szo1�1orú bús föld n1agános vidékén, 
lGs a koporsón túl Tégfd ne1n is1nérlck.

4. 

Lclicllt-e valaha egy oly tcstvérlélek, l\�ely ,ú�y �int az enyirn, vagy szállott vn.gy éget l !Nlcly ugy 1tclt, erzctt, 1nint érzek s ítélek? l\Icly úgy tudá szívni a hív szívességet?
5. 

Kc1n értc1n é" ncn1 ért cngcn1 a tcr1nészet, l\Iinclen él körülten1, <le te halva fekszel!Rád úgy, n1i n t szí \'Cn1re, feküdt az enyészet, Ilanyatló lia11gin1ra többé nen1 melegszel.

LEVRT,RZl�Sé)JC. 

6. 

J-Ialálod emésztő sebe nyílt szívemnek,
Nem fog ez sem fogyni, scn1 pediglen múlni.

J;'eszcgctt köribe n1inden érzésemnek,
S csak veled a sírban fogol< kigy6p;yúlni.

7. 

Veled halhatatlan, veled porrá legyek,
I{étségcs lelkcmnclc ez a kívánsága:

Nem tudo1n hogy n1ivé válok, hová 1negyck?
De ahol vagy, ot.t lcs7. ,Jóskácl mennyors7.ága.

CXXXVII. 

Drága kedves barátom!
Vártalak, dc ne1n jövél: aspettarc e non vcnirc. Az T•:r

délyi Útazást clv[ujuk. l( clc1nen Lajos derék fiú. 1lnnol.: kr·ll
lenn.i a 1ncigya1"nak, Cl niit ho1nlok.ál'a 1netszl'fl o 7'Pre111tií. l)i„
<,.en itus an in1osus infa.ns; a<lJ. n, az isten hogy jöYcntlőn1ondó
n 

legyék. Az Erdélyi :i\iluzeum 5-dik fűzetjét még n1cg nc1n
kaptam; példájára egy n1agyar gyűjtemény fog kijőni l)c,;
ten, kaptain én is meghívó levelet. A 1nagyar thcátrun1lJól
lesz talán végtére vala1ni; 1000 ftot ígértem n1agan1 is az
első kő letétele után, mert a Ludovicea clijcszte. Olvashitl-c
Ilorváth An drás buzdító levelét? e 1nég Tlor,í.czna,k is bc
r.sííletet tett volna. E classicus írás hogy' festi 1nilycnnck

kéne lenni a n1agyarnak; be szcrctnén1 ha e helyen historicus
lehetett volna inkább, 1nint poéta, és amidőn bújában nz
éjs,:aki égsarklio7. aknr elballagni vagy inkAbb els:-alad:1i, b.c
fclsé()'es clraO'it<ltat,í.sa ! J la, rc,í érne az cn1bcr az ilyctcn <l1-

::, t> ' 
1 

! 

szes n1unkának rostúlgat,ís.íra, azt mond,inan1, iogy a s,;cp
ige fcjedel,nkcdik; egy kevéssé kc1nény, talán jobban hang
zarH1 : .f P.jr>rllenikPrlík, sed facilc est inventis allderc. - Tlcl-
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rneczy Berzsenyinek elibe egy bevezető értekezést igtata, a 
n1elyben sok szép tudo1ná.oynyal az új szósokat védelmezi; 
helyesen cselekszik, mert a neologismust nen1 lehet kárhoz
tatni, ha a nyelv géniusá.t fel neo1 forgatja, és a szerint még 
eddig 1nindnyájan a vetélkedők a dolog kérgén jártak. Azt 
kell meghatározni hogy mi egyá.taljában a .  nyelvgénius? és 
ki.i.lönvéve a n1agyar nyelv g·éniusa miben áll? Erre nem 
elégséges jártasnak lenni a napkeleti nyelvekben, hanem phi
losophusi fő kell, a melyben az ész az érzést el nem oltotta, 
sem pedig az érzés 1neg nem homályosította az ideák vil(t
gosságát és tisztaságát. - Nekem valamivel jobb az egéssé
gem, és így folytatom munkámat; a jó, időt kíván, jól kell 
n1cgrágnom gondolatimat, mert tudom előre hoo·y n1e()' foO'-b b l:> 

nak tárnadni, készen kell hát lennetn n1egvívni. Mindég 
eszembe jut a mit J\llalebranehe mondott, midőn kritisálták a 
journálokban : Nem oly nehéz volna, ha akarnám, meggyőz
nem azokat a kik tninden héten egy könyvet tudnak írni. 

Tegnap érkezte1n Pestrűl, holnap ICassáoak Olysóra 
kell n1ennem, 16-ban pedig megint itt lennem , csak novem
berben megyek egész házammal Kassára. 

Hogy vagy megelégedve Adelaíddal? 
Mit csinál Cicero? Sallustius? Rajta, rajta! édes drága 

kedves barátom! ne1nzete1n dísze , a jövendő bálványa, a 
1nostaniság irígységének tárgya! Pascitur in vivis livor, post 
f�ta quiescit, quum suus ex merito quen1que tuetur honos. -
En már lassan-lassan fordítom Xenophont, a legi<lősb fian1 
is már kezd érteni görögűl: úgy hiszem hogy n1eg fog előzni, 
fiatal és nc1n gondoskodik magáról, hanen1 én helyette, érette 
és miatta. Egész házam csókol, írj gyakrabban, mert ünnep
nap nálam, mikor tőled levél érkezik 

' szet 

Sz.-Mihályon, oct. 2-d. 1816. 

hív J6skádhoz. 

Hunyadit épen most olvasom, és Pirino-er 
• 

l:> 

lS. 

második ré-
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CXXXVIII. 

Széphalom, oct. 7-d. l 816. 

Kedves ba1·átom, 

' 

En sept. 10-d. értem haza Erdélyből. Azolta 1nég nem 
Írtam hozzád; úgy mondják nem vagy Sz.-Mihálytt, s így 
levelem hasztalan hevert volna ott; s más részről annyi dol
gom volt, annyi leveleket kelle írnom, hogy nem csuda ha 
erre reá nem értem, melynek nem szabad rövidnek lenni. 
Akár vagyok vétkes ebben, akár nem vagyok, kérlek bocsáss 
meg, s hígy mindent a mit akarsz, csak ezt ne, hogy hallga
tásom tiszteletlenségből erede. 

Ismered ICassán Quirschfeldnét, s tudod hogy ő Ro

gen<lorff leány. A napam is az; s minthogy az, elvette 7 esz

tendős leányát, s magánál nevelte. Nincs épen két eszten

deje, ez a leány le1uent Zágráb mellé, hol anyjának testvére,

egy két falut bíró árva leányt elvett. Onkele maga jöve fel

érte ICázmérba. ICépzeld 1ui történt ezzel a derék 18 eszten

dős és eléggé szép leánynyal. - Az egész ház hideglelésben

feki.i.d t, s talán inhideo-lelésben, s tnár mindnyájan lába<loz-
o 

' 

tak; ő maga teljesen kigyógyúlt. Ugy látszik a leány leve-

leiből, melye(ke )t titkon írt ICázmérba s az anyjának, hogy on

kele vele nem jól bánt (ő külömben is fejes en1ber) s egy öreg

obersterhez erővel akarta adni. A leány sept. 3-<l. reggeli 8

órakor kilopta az onkele puskáját, s port és srétet vagy go

lyóbist a vadásztarisznyából, kivitte a huszárhoz, s azt

hagyta neki, hogy töltse meg erősen; grófja parancsoljn„

Ekkor magár.:t reteszelte az ajtót, a puska kakasára s a com

mod lábához sinórt köte, 1negrúgta ezt a lábával, s a lövés

keresztül ment szívén. Egyszerre halva n1aradt. Onkele a

�zomszéd szobában feküdt. S a hírt, azon változtatással hogy

Tincsi ( azaz Ernesztine) forróhi<legben hala 1neg, nekem

kelle anyjának bejelentenem. Ezért Kassára mentem be, a

egyúttal látán1 Szilvást, Bűdöt és Budamért.

Deuewn·y 1:, K:tzinciy. II. 
9 
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Quirschfeldné azzal vígasztalá n1agát, hogy leánya fia
tal, s ki fogja állhatni a forróhideg Yeszedelmét. Sok fordú
lásokat tettein, s nem érte Ineg. Igen sokára kérdé, <le elholt
képpel : Vagy talcln 11iá1· 11ieg 1·s holt? El lévén készülve a
hírhez, lesütötten1 szememet s hallgattan1. Ez jobban elijesz
tette, s ismét n1egtette a kérdést, s én ismét hall2:attam. Ek-

" 

kor sírt 1nint az oroszlán, kitől kölykei elrablattak. I(iön1Iést
engedte1n fájdalmának, s végre megn1ondá.m a napot. I -Iog·y
a lövést is elmondjam, arra nem volt elég erőm. Eljötten1.
Barátom, ez a szerencsétlen asszony ne1n talált semmi eo-yéb
kinézést nyomorúságai közt, tnint azt, hogy leánya sz�·en
csésen mehet férjhez, s akkor öreg napjaiban legalább nyú
galmas napjai lehetnek. Vess hozzá, n1ilyen lehet neki ez a

' csapas.
Budan1érban beléptem, de egy szóval sen1 említém a

megholt barátot, az asszony fájdalmát egy szóval sem vío·asz-
1 1, 

. ;::, 
ta tan1; e eg volt hogy tisztelő s hallgató fá.jdalon1mal jelen-
ten1 meg. Polyxén érte engemet. l\..zonban az első órában
mutatta versedet, s leányához írt leveledet. Mind a levél,
1nind a versezet legszebb dolgozásaid közt helyt kívánhat, s
örömmel küldöm Döbrenteinek. Ö annak bizonyosan helyt
ád Muzeumában. Az 1nég egy-két holnap alatt fog sajtó alá
kerülni; nincs tehát nagy oko1n hogy siessek. Polyxént kérni
fogom, hogy nekem írja 1neg születése, házasodása s halála

. ' napJat.

' 

En erdélyi úta.zásom megírásához hozzá nem foghat-
tam még. lVIinden postanap 8 - 9 s olykor 12 levelein 1negyen
postára, s ez a n1nnka n1ég eltart egy hétig, s tovább is talán.
Azután ennek fekszem. Levelekben írom meg, és I-Iozzád.

1-Iol írta1n neked utolsó levelemet, ne1n e1nlékezem reá.
Itt csak azt írom, hogy én több nyájasságot képzelni sem tu
dok, mint ahogy az erdélyiek a magyarokat fogadják. Mi
,izt azzal jutalmazzuk, hogy őket gascónokna.k csúfoljuk. -
,Tó és nemjó mindenütt van. Gróf Bethlen Imre küküllei fő-

' 

ispán és enyedi colleg. főcurátor, eléírc küldc embert a pro-
fe;:;sorokhoz, hogy én itt vagyok , várjanak készen. Maga

� 

• 
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vive be Gál<ltőről Enyedrc, s ott 24 óráig vele1u múlata, s
n1agamat, cselédei1uet, lovain1at ő tartotta. l\1ely főcurátor
teszi ezt nálunk akármely erdélyivel? - Báró Jósika ,T:ínos
aug. 5-d. búcsúza cl Hunyad vgyétől, melynek főispúnja volt
(most gubern. consiliáriuss�i neveztetett ki), s megértvén,
hogy én ott leszek akkor nap, a 1negye elsőit elkészítette,
hogy iránta1n mutassanak megkülönböztetést; ő maga asses
sorrá fog nevezni. - Nem voltam ott.

A gyógyi ferdőben b. Bornemisza Lcopolddal is valék,
s akct1·vct beszéltem rólad az asztalánál. l{érdé ha . te az
vagy-e a kit I{oppi nevelt IColosvártt. Óh az pajkos ifjú volt,
1nonda. - Ugyanott egy igen derék emberrel ismerkcdte1n
meg, kinél Erdély keveset ismer lcészűltebbet, 1\.lsó-Fejér
vgyei főnotár. !(is József úrral (akkor is vele volt a Srnith
1nunkája Űber dcn Nationa1reichthum). Ettől értén1, hogy
processustokban Bornemisza ellen egy acnigmaticus ítélet
van hozva. Az hogy keresetetekhez hoc P1·ocessu nem juthat
tok. l\1egígérte neken1 hogy bővebben tudósít erről.

Zsibón 6 nap múlatók Buczy E1níl cxpiarista áldozó
papnak és a 20 esztendős gróf Kornis l\1ihálynak tárRaságá
ban, kik ekkor érettcn1 jövének vV csselényihcz Deésről. Ott
lévén az a Farkas Sándor is, kinek levelét nálam, áln1élkodva
szép nyelvén, olvastad, négy igen derék ember közt töltén1
időn1et. \V. neken1 egy Zsibón született anglus piros kis pa
ripát ada. De minthogy ennek anyja török fajta, az atyja pe
dig anglus (Eclipsz nevet visel a zsibói istállóban az atyja.)
s anyja miatt az én lovan1 Csa1)uk nevet viselt ott, ,V. azt
kívánta, hoO'y ano·Jus nevet adJ·unk neki. Eo-vszcrrc ki,íltám

0 0 e-. 

én : vVilson, Ilutchinson vagy Bruce, s két ba.ráto1n kiálta
B1·iicc. Így az én curtátusom B1·itc<'.

Sept. 3-d. ,V. paripán Farka::;sal, és istálló1uestcrcvel,
de aki visszafordúlt,s két inas(�val, vclcn1 jöve IIadadig. Ott
5-d. váltunk cl. vV cssclónyi Farkasnr'Ll egy Caudéla nc,·íí hí
res fortcpiano-verőt leltem, kinek 1200 ftot fizet, és egy 1\{e
nard nevü fr.inczia exkatoná.t, ki n. párizsi conservatori11mban
neveltetett, s egész nap 1nuzsik�it és éneklést hallék.

Cserei l\1iklóssa.l, az erdélyi gróf Desse,vffy J ózscffcl,
( ő az első dietai-orátor) Tihón híiz(iná.l, Zsibóhoz két órá-

9*
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nyira, egy napot tölték, de ő elkísért Zsibóra, s azután há
romszor jött :í,ltal hogy velem lehessen. 'Th'lint pirú1ok én 1\1a
ayarorszái:rért ha ezek J'utnak eszen1bc ! Cserei Mihályt, a 
0 0 ' 

thesaurariátus consiliáriusát, Szebenben h1ttan1 s egyn1ásba 
szereténk. Az á1n az en1ber! 

Octobe1· 8-dikán. 
I(ázn1érban a sógoro1n 21 öles t'1j csüre, 1nindazzal ami 

benne találtatott, oct. 6-d. n1cgége. A tűz Yetve volt. Ez 1nás 
időben is szerencsétlenség volna, s nagy szerencsétlenség. 
Dc hát rnost! ez idén! A sógoromat az ipa ki fogja segíteni 
bajából. De az még így is nagy baj. 

l(isfaludy nagyon protlukálá ,nagát. - Himfyjét rccen
seáltam, s baráti in<lúlatból küldém meg neki. Azon pillan
tat olta egy levelét sem vevén1. I{allgattam. - 1�öviseimct 
kiadván, egyik cpigramn101nban ez a gondolat volt feldol
gozvn : az írók nagyon vétenek, midőn ,ni nde11 dolgozásai
kat, verseiket felveszik kiadandó munkáikha; a férges da
rabok a szon1szédság :iltal sokat ártanak a jó daraboknak is, 
:; jobb volna keveset adni, de csak jót, 1nint sokat, dc rosszat 
is a jók közt. J�z a gondolat van adva azon epigra1nn1nak, 
mely az ő neve alatt jelene 1ncg, és ahol Dayka , a poétai 
mennyország szent Péterje, Himfynck ezt rnondja, mineku
tána IIimfy eg·y nagy részét verseinek elégette : Vá1· az 
olyn1JJUszi kor. Döbrentei kívánta, hogy a, I-Iirnfy recensióját 
az �l\.nnilokból fordítsam magyarra. Lcfordítám, hogy alá
vethesscm ncvc1uet, 1ninthogy magan1at az Annálokban meg
neveznem szabad nem vala. - Ezek reám rettenetes ferge
teget vontak. 

ICeszthclyi plcb. é::; hahotai a.pát Ruszek J ózscfnek ré
sze volt az ellenem írt lVIondolatban. J.\,faga vallá meg, hogy 
nehány ívet a nyomtatóban ő corrigált, maga vallá meg, 
hogy ő is osztogatta mindenfelé az exemplárokat, tudnillik a 
Mondolatéit. Barátságosan írtam neki, még 1nikor mindeze-

, 
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ket nem tudárn, ::; sen1n1i :szcn1rcvctést ncn1 tctte1u, n1ert azt 
hittem hogy ő, philosophiai 1nunkát írv{u1 1nagyarúl, idea
lista lesz �i nyelv dolgában, s levelen1 v.ílasz nélkLi.l n1aradt. 
- Ekkor tudám meg 1nit csinált, s csendesen n1ara<ltan1.
Ruszek egyszer barátsággal szólla felőlem keszthelyi prof.
Rumyval, talán mivel tudta hogy én és Rumy s �umy meg én
barátok vagyunk, s Rumy nekem ezt 1negírta. JBn azonnal Í :;-

1nét barátsággal írtam neki, s kértcn, lennénk barAtok. Sőt
kértem, mint embert és papot, hogy engesztelné n1eg lCisfa
ludyt is. - Visszaíra szép levelet, dc azt felelé, hogy őtet
mások ijesztik tőlem, azt mondj{'.!<, hogy ez a bél(élni a,karás
is csak kelcpczc és ké1ni játék. 0 cha1·akterernet nent is1ncr i
(mint tetszik ez?), dc ő magát széplclkííségben 1neggyőz�t
tetni nem engedi senki által; ::; így vele 1ncg vala békém kot
ve. �cm ICisf'alu<lyval, aki lcvelc1urc nevcte. 

Én Ruszeknek ekkor ismét barátsággal feleltem,::; 1ncg
köszönten1 neki, hogy ink[ibb híve szíve szavának mint a n1á
sokénak; s kértem hogy ICisfaludyt többé cngesztclé:;évcl ne 
i11rrerelje. - 1 -Ialld mi következik most: 

0 ICisfaludy egy levelet bocs[1ta Ruszekhcz, tele a lcg
io·az::;,-\o-talanabb vádakkal s verbunkos ki1plárhoz illő alacsony 
v:<l szitkokkal. Né1nely sorait a tizenegy lapnyi sűrűen írt 
levélnek itt foo·om neked leírni. Rus:.:ekről csak azt jcgyzc1n 
inco· hoo·y ő a 0lcvelct párban velcn1 netn közlé, dcig,en má
sol:kal, � ezeknek 1neg is engedte, hogy lemá�olják. I�y ,tör
tént hoi:ry ei:ry nemes lelkű ember azt nekem 1s mcgkuldc. -
Ez � lcv0clct 01nagá.ból a ICisfaludy kezével írt lcv�lb?l írta. I:.
Apát úr a maga 1norális c,nberi s papi ch�.raktcrct :gen sz.c
pen festé e cselekedete által. 1:\ keszthe�y1 i\�aecenas a l(1s
faludy levelének helyt ada a 1naga arc�1vumaba�. 

I(isfaludy így festi az én portra1tc1net : E1i til'alk�d1�i
ágyó hí,1·e1i dícséreten hangadásou ese1ikcd·ve kapkodo; li

v ) ) ) . ' l 'l, l 'J , , te,·citoi·i, iidva1·lókat, tisztelőkel, sze1·etőket, i11iac o cal 1r1J �aszo, 
9ögös literáto1·i zsénibelü, hiií, hí,1fo,qcíssal, JJfetyl�.asaggol) 
niendeniondával, kofasríggal eltölt asszonyte1·1nesz�t·u ', csapo-

. b 1 E el ct 'i:ry ahoi:ry itt all:1nak, rlár és i1·Í,gy eni e1· vagyo1c. - .,,z < uo o . egy lélekzettcl 1nondja r(Lm. Az epe nagyon tele van akkoi, 
mikor a tüdő ennyit bír. 
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Hármat panaszol hogy 1·eá fogtani : 1) hogy ő lajstro
n1ozta a Ilimfy Dalait és Énekeit, holott Takács. 2) hogy reá 
fogtan1 ( e szóval él), hogy ő l{ámon született, holott Téten. 
(�1intha l{ámon születni s lajstromozni szégyen volna, s én 
nem ta.rtoztan1 volna hinni, hogy ő l{ámon született, ha Su
pe:·int. l{is, aki azon a tájon lakik, nekem úgy írta.) 3) hogy 
rea. fogtan1, hogy ő Báróczyval minden nap lehetvé n. a Gár
dánál, talento1nát s ízlését az ő társaságában 1ievelhette. S 
halld n1iként festi Báróczyt: - ,,B. egy vérisége vcigy te1·1né
szete niiatt oly csudcilatos, az ifj·itscígot ke1·ii,lő és leszólló s v-i
szo11,t az ifjúscígtól ke1·ült és 11ii1ide1i 11icisoktól kaczagott, tes
tére lelkél'e 1iézve kelle1netler1. enibe1·, s fösvé1iy ö1·eg alchyni·istci 
volt, ho,9y tci1·sascígát 11ii1ide1 i kerülte.'' Ezek isn1ét az ő sza
vai, úgy ahogy itt állanak. Lássuk 1nennyire hasonlít por
trai tje fLZ originálhoz. Í1nhol felclcten1. 

' En Báróczyt 1786. látta1n először. Ö akkor 51, én 27 
esztendős valék. B. régolta űzte már alchymistaságát, én 
ifjabh valék koromnál is. S az alchyn1ista öreg a kisded ter
mctü ifjat, a tavasz virágai közt sz,íllongó lepét nem kerülte, 
sőt barátsággal, nyájasságokkal fogadta, n1ert látta hoay a 
lepc férfivá óhajt általváltozni. Így fogadta ő az akkor 

0

méa

ifjú Döbrenteit, l{is Sámuelt, így Balkay Pált a festő� 
(peintre), aki sem alchymista, sen1 író nem akara lenni. Én 
�gykor oly órában léptem be B-hoz, midőn Thurzó György 
ifjú testőrző, az öreg előtt olvasta Gessznerből dolo·ozott 

0 

fordításait, s B. örön1rncl hallá az ifjú dolgozót. Hogy a Véa-
hclyi gyalázatos és irtóztató halála ut�u, 13. kerülte az oly 
ifjakat, akik őtet kaczagták, az nc1n vala csuda. Egyéberánt 
I�isfalud���l� azo� sz�vaira, �1ogy ha J(azinczy ci Bríróczy 
biogl'aph1aJabar1, 1s1uet 1ien1 1,qrizat tálrilt rl vilríg elébe stb., 
azt a jegyzést teszem, hogy a.z egyen e;;; olvasó előtt nen1 le
het kérdés, B. felől én mondék-e va.lót, ki vele egy fedél alatt 
nem lakta1n ugyan, de valamikor Bécsben valék, s az egykor 
hónapokig történt, B-t gyakran s olykor száll�iso1non is, lát
tam, vagy az, a ki B-val egy fedél alatt lakott ugyan, dc 
vele szolgál.iton kívül, amint mondja, Lalán bárn1at sem 
szóllott. B. ifjúságában épe1i bájoló beszédű volt. Rejtezzél 
a szomszéd szobába, s mondj onnan édességeket egy szép-
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nek, s tied le;;;z : de lépj ki onnan s futni fog. Ezt rnon<loga
ták neki ifjú társai. S a. szép beszéd ne1n hagyja el az öreg 
c111bert, hanemha lelke egészen bon1lacl:ísba jött, ami B-val 
nc1n történt. Hogy fösvény ncn1 volt, 1ncgtetszik onnan, 
hogy atyai s anyai jószág�tt rnég életében rokonainak hagyá, 
s a jószágnak n1ég jövcdcln1éből sem vevc részt, s csak fize
téséből élősködött. - Levelei később korában is ékesen vol
tak írva, n1elyet az Aloyz és István beszélgetése felől ugyan 
ne1n 1nondhatunk; dc ki tuclj<L nen1 így akará-e ismcrhetct
lenné tenni magát? nern így aka.rá-c n1egczáf'olni egykori 
purizmusá.t? Mert ez a munk[1ja tele van idegen szókkal, 
melyeket valaha 1r,ég ott is került, ahol jól fogtak volna 
állani. 

Tovább[i azt veti szen1en1rc ICisfaludy ezen Ruszckhcz 
írt levelében, hogy én önmaga1nnak rnunkáit 1naga:sztalon1, 

• 

kivált a né1net újságokban. Ez rendes vád. En pe<lig bizo-
nyossá tehetcrn l{isfaludyt, hogy azt soh,t nen1 cselekedte1n, 
sc1n rt né1nct újságokban scn1 rruí.;;;utt. 11időn biographi,ín1at 
belé nyo,ntatták a bécsi „A.nnálisokban, ezt leginkább lchc-

• tett volna gyanítani fclőlc1n. Es 1négis n1ontlhaton1, hogy cl-
sikol tá.1n n1agarn nchcz telésen1bcn, n1i<lőn 1ncgláttan1 ott, 
1ucrt „1zt hitte1n, hogy a. ki azt a biographiát tőlen1 kíviinta, 
csak 1nagának kívánta, an1int én szokta,m olyat 1uásoktól. 
Provocálhatnú,n1 maga1uat annak bizonyítására, a ki azt a re
<lactornak 1negki.ildé, hogy én nern gyaní tottan1, n1iért kéri. 
Egyébcránt ugyan ilyen biographiájok van ott 1uásoknak is, é::; 
így nincs n1iért pirúlno1n inkább, mint Superint. l{is, prof. 
Németh, s Run1y s Berzeviczy Gergely pirúlha.tnak. 

Végre kimondja hogy ő bizonyos bellne, hogy ha. ő ne
kem úgy tömjénzett volna a világ előtt mint 1nások szoktak 
nekem : én neki 1nég hibáit ÍF 1nagasztalta1n volna. - Ez 
legjobban n1eg van cz�tfolva az által, hogy én a ncke1n tön1-
jéncző Supcrint. I{is botlúsait egész szabadsággal kin1utat
tan1 az ő I -Iorátz Levelei első kötete reccnsiójában, és hogy 
én a Szcn1crc Vidához írt cpistolája felül, 1uelyeL n1inclcn 
csudál és tisztel, azt mondon1, hogy az scn11nit se111 ér. - Dc 
ez a vád azt is világosan 1nutatja, hogy l(isl',tludynak fáj az 
elvont tömjén. S elvontam-e én azt ahol érdemlctte? Nem a 
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legszívesebb n1agasztalással van-e recenseálva ahol jó volt? 
- Leveleink annak mutatnak bennünket a mik vagyunk , s
ez nekem elég.

Te sajnálni fogod, édes barátom , hogy nekem ilyen ba
jaim vannak, s azt fogod mondani amit a Pethe cselekede
tére írt levelem sajtola ki belőled. Jó az, hogy ez íg·y van. 
N en1 bánom én hogy bá.ntattam; az eng·em vigyázóbbá te
szen. Oztán ahol élet van, ott vannak összeütődések. Csak 
én ne tegyek rútat, miattam tehet más, ha a .z nekem ked
vetle1; is. 

De élj szerencsésen. Itt kiildöm a mit számodra Tratt
nertől kaptam. i1ondjad ő Nagyságának, hogy kegyessége 
kcvélylyé teszen, s bár érdemelhetném kedvező ítéletét. Ha 
ne1n érdemelem is, köszönöm hogy rólam úgy ítél. Aclelaíd 
kisasszony n,a is olyan mint a minek első pillantással ismer
tem. Jól vagyunk egymással, de én nem nagy barátja va-

, 
gyok a vén leányoknak; duzzognak. En az i�akat szeretném, 
ha ideje volna hogy válaszszak. A ki e hónap 27-dikén belép 
58-<lik esztendejébe, s szereti feleségét s háza boldogságát, 
az affélének békét hágy. -

Rhécley Lajos grófnak com1nissiója felől többet tudsz 
mint én. S meglásd, még sem lesz baja. Drcvenyákot is <le
ferálák, s úgy mondják, minden alattvalói aláírták neveiket, 
úgy hogy udv. consil. urat megsujtá egy kis gutácska. De 
abból 24 óra alatt helyreállott. 

.'-\..z előtted újság lesz, hogy Lajos Rhédey gróf a maga 
elűzött feleségével contractusra lépe. Fizet neki ötven ezret, 
és két szekérbe való lovat, gyémántjait visszaadja, <le a he. 
lyett azt kívánja, hogy divortiális pere az abaúji törvényszék 
előtt mocsok nélkül folyjon. - Ölellek tisztelettel. 
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CXXXIX. 

Széphalom, oct. 11-d. 1816. 

Edes barcítorn .1

• 

:tvlár kész vala levelem, s be :tkarám kiildcni Ujhclybc, 
midőn oct. 2-<1. írt leveledet vcvén1. f�rre is felelek tehát 
egyúttal. 

Igen bölcsen tevéd ajánlásodat a m. thcátr11n1ra. Ilor
vát Andrásnak buzdítását n1ég sc1n láttan1, pedig van esz
tendeje miolta kere::;en,. Nagy jót tennél vele, ha oeken1 köl
csön adnád, vagy számomra lcíratnád. Csakhogy, ha lcíratocl, 
in 4-to parancsold, hogy bevarrhassan1 Pandcktáin1ba .. 1-:Ior
vát igen szépen ír, s lelkes jó cn1ber. .t\ stylistikának sok 
neme van; őrajta deák íróktól tanult ízlé::; tetszik, és a temp
lomi beszédtartóké, s az nen1 rossz; sőt ha. a deák írók alatt 

•• 

csak classicusokat értünk, igen jó. 0 annyira rnagyar, hogy 
az új nemzetek literatúrája neki nem is literatúra, s ezeket, 
nyelvekre s literatúrájokra nézve pocnusoknak, gétáknak, 
vandalusoknak nézi (tulajdon kifejezése ez), s Te tudod mely 
io-azsáo-talan ez az ő ítélete. Odit qnac ignorat. Az autono-o O � . , . . 
miának nem kellene épen automan1a1g n1c11n1.

Berzsenyinek V crsci n1cgctt a1ncly értekezés úll, azt 
én még nem láttan1. l{cresten1 l{olosv:írtt,, Nagy-I{árolyban, 
ICassán, de nincs. Írtam Pestre, s még nem vctte1n. De 
Helmeczytől sok jót várok. 

Mi a nyelv géni usa, s a 1na.gyar nyelv géniusa - azt

bajos n1eghatározni. Nekem az olyannak tetszik, mint ha a

képfaragótól azt kívánnánk, hogy adjon réfet rnely 1uut
.
assa 

n1eo-, hoo-y az c1nberi test 1nusculaturáit 1nint kell faragni. J\
t> t> 

. ') • • t ttörvény nem annyira azt tan_ítja, mint kell cs1na �1,  1n1n �z 

inkább hogy mit nern kell. Es még így is, bár b1�o�yos_ ,to
r

vényekre akadhatunk, végre azt látjuk, hogy a n11 altalJaban

•
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nem jó, egyes esetekben jó. Philosophusi fő kell, an1int írod,
t:u1ul,ís, a n1indcn litoratúrával dicsekcdhctö régibb és újabb
ncn1zotok nagy íróik körűl 1nívelt ízlés, és egy bizonyos aes
thetikai érzolen1, s az a bajunk, hogy a mi férfiaink, kik ma
gokat nálunk: a nyelv dolgában hallatjiik, ezekkel nagy 1nér
tékben non1 bírnak, sőt ide szá111lá.lván 1nagamat, igen kis
mértékben bírnak, sokan épen ne1n bírnak. - A dolog a
poco piu és poco 111eno sarkain forog, s az ismét a kérdés,
n1i a sok, rni a, ]'-evés, 1ni az elég? Az idc[d< világossága és
tisztasága jó vezércsillag; de ez a kettő nem minden Scyllát
és Charybdiszt korültethet cl velünk. - Nehéz azt fixálni, a
n1inek torn1észcto 1niatt lchctotlon fixáltatni. Pedig Horácz már
1nog1non<lá, hogy az (tudnillik a nyelv) 1nindég változik, és
annak n1in<lég változni kell. ;\. nyelv czélja az, hogy gondo
latai ukat s érzéseinket legvéknyabb, lcgtcstctlenebb hanyat
lékaiban (nuanccs) is fesse. Nem fogja azt, ha a korral nen1
halad. Ezen kivűl azt kívc\.non1 tőle, hogy totu1n terc::; atque
rotundun1 legyen, és sirr1plcx <luntaxat et unum. Ila 1nagya
rúl írván szükségtelen idegen szót hozok elő, pélcl. ok. elégett
rt clo1nitsorn, vagy elégett <t rlornuso1n Dachjct; nen1 lesz si1n
plox. De ezen törvény ellen nc1n vét az, aki a prolixitas el
kcrülé�éért, vagy a világosságért ily szavakkal él : Phíloso
jJhns) S01Jhisnia; Fol"tepicínó, Cho1·cíl; 02tvertű1·, é::; ha f1unili,íris
tónú levélben, annyival inkább beszédben szóll , ilyennel:
rlétail; fru;on1iíl"ozott) inert ezt érti akinek ke)I.

S 111ivcl a nyelv tisztasága nc111 csak az idegen szók,
hancrn az idegen szóll.ísok által is 1negkorcsosíttathatik, ke
rülnön1 kell az ilyet : csincil1ii csi1irílni jogok) je fercii faire,
vagy .féle,n niagri1nat) ich fürchto 1nich, mert kész a csincilta
/()k s a, félek, s rövidebb s épen azt n1ondja amit an1az. Dc
ne tegycn1-c ki ezt: ich habc 111ich zer::;treut, ich suche Zcr
-,trcuung, liolott ebben képet (1nctaphora) hozok által?

A szó- és szól hísszn porítónak félve kellene bánni, az
olvasónak türcdcln1cscbbon, s n1ogalkhatnának.

Adelaídról n1ár írta,1n. Jó lc�1ny, jól jövünk ki vele, do
,L gyer111ckckct unalo1nn1,1l vezeti, hamar fellobban rájok, s
szcretnén1 ha többet tudna, ha n1ódja szebb volna. Tökéletest
hi,íha kerc::;iink, s a tökéletesség is sokszor subjectív.
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1\iliolta hazaértem, s annak tegnap egy holna,pja múlt,
egy-két elkezdett vcrsczetnél ::;cnunit scn1 csinúlta1n ( egyebet),
pedig n1inclég íron1 - lcvelei1nct az crdélyickhcz s n1ásokltoz.
- Ölellek tisztelettel.

- - ----

CXL. 

Sz. J\:fihály, 28-d. ÜcG. 1816. 

I1íres szerete1n 13ai·áloni !

I(ét nagy szcroncsétlenségot jelent,csz neke1n, a n1ely
nek egyike segítbetctlcn, a. n1ásikon pedig még az én szána
kozó szívc1n se1n segíthet ezen felette rossz esztendőben.

Ha te azt érzéd Budarnért a 111it én, úgy sajnállak; csak
halála után Ujházyrnnak ,nérLc ki fájdaln1a1n egészen ,L7,t a
mély szeretetet, a n1elylyel eránta visclteték. De térjünk dc
rü!Lehbekre. A Túlhegyi l\1agyar Gazkónok felette on1bcrsé
ges és érdornet becsülni tudó emberek, 'l'égcd éltedben, Pu
kyt pedi()' holta után úgy a111i nt kell e ,  1ncgtisztclénck; ezen0 

' 1 '] tettek igen dicséretesen festi őket. Szép e::;1neretsegc <Ct teve ,
de ők még szebbet, veled n1cgesrncrkc<lvén szcn1élyc::;cn. En
gemet is Erdélybe híj Döbrentei, dolgon1 is lenne ott, azon
ban nen1 hisze111 hogy szívesen l(itnitnak, n1crt kcrcsctein1 van
nak ottan köztök, az osztályos atyafiakat pedig sohase1n ::;zc
reti a rokonsáo·. Ilorv.í.t �i.\.ndrás 13uzdítúsát ide zúro111 crga
rcstitutione111 � IIclrr1cczy bévezctő beszédét Berzsenyi új kia
dásához levélben n1eo- nem küldhetcn1. IIozasd 1nagadnak tc-

o 

h,í.t Pestről. Ossiánodat n1ogkaptan1. Hunyadit olvasta1n, fa-
o-yos 1· eo-cs tor1nény ha ·tz e()'észct mint drám[tt nézctl, tlc itt,
o ,, e , " � o 
amott tűzzel teljesek részolctjci ( détails). Azt 1nondja a beve-
zető beszédben, hogy csupán hazafi érzclinckct kívánt ger
jeszteni; mintha jó drán1ában ezt véghez ncn1 vihette volnH?
Egynéh(iny jelenések nagyon tetszettek; a charnkterol� is al
kalmasint jól vannak rajzolva és végig megfelelnek raJzolat-
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j ,okuak. Csu�á,lkoz�m hogy a. gy.íva és habozó László királyt
ugy merte k1ta.lal111 a mostani uralkodás alatt, és hoo·y meo-
cngedték a, kinyomtat{tst; a hasonlatosság nagyon sz:mbet�
nő, de taLin abban állott az udvariság, ezt észre nem venni. 

Toldit beszéltetvén, szerencsésen sekspirizált, de azért 
ncn1 kellett volna egyszerre 1nind a h�trom egységet arczúl
csa.pni, és dráma helyett beszélgetésben (dialoguc) hístoriát 
írni. I-Iclylycl helylyel nagy szabású szerencsés hasonlítások 
találtatnak, és erős ecsettel szí11zett festések. Nem tudom 
észre vevé<l-é mennyi szavaidat fogadta cl aMondolat kiadá
sána,k részese, és így tettel vagy 1ncgbosszúl va; maga magá
ra, rnondotta a sententiát ICisfalu<ly, érezvén, hogy n1ég rossz 
drúnuit se1n lehet írni csupán Őtii nyelvünk seo-cdclmével. Azt 
. ' 

0 

is _eszre �ettcn1 a 4�ik felvontísban, hogy ő is úgy mondja
cs1ltapodJ, 11e1n peu1g cs·illapocij1íl, és így ha ez hiba, leg
al,Ibb Dunántúl is szokássá vált, és e szerint újra 1neo-o-yőző
dö1u mind a két formának helyességérűl, mert n1inde�

0

nyelv
ben a sz�kás �ég többet n yon1 a regulánál, én legalább így 
tarto,n; es pedig Caetiar J uliussal, aki ezt szüntelen vítatta 
V arro ellen; nem szükség hogy felhor<ljam neked Aulus Gel .. 
liust ennek 1negbizonyításiíra, nen1 akarlak unatkoztatni. 

A mit valau1cly nyelv geniusáról monda.Ez, a tahín csak 
félig igaz; neru lehet azt ugyan úgy 111eghatározni mint a 
hypothenusa négyszögét, de lehet úgy mint p. o. valan1ely 
11en1zct charak1 erét meg szoktuk határozni fő vonások által, és 
ez elegendő, 111crt a nagyobb kertekben is ne111 a pal{inkok, 
h�tnem a széles árkok forn1álják a határokat, és nem a moo·yoró 
s ,násféle ftpró kissebb csc1netékrűl, hanern a roppant izn1os 
1n�go tölgyekről esmc1jük a tölgyest. Örvendek 1nin<l Néked, 
1n1ncl az egész haz,í.n1nak azon új szóért, 1nclyet oly felet.te sze
rencsésen tcre1ntettél,a nuance helyett: hanyatlik. Mi felséges 
ez a magyar nyelv! hogy lehet belsejébűl, n1éhébűl, alkotni, csak 
akarni kell és el kell telve lenni a n1agyar léleknek azzal, amit 
a ma.gyar nyelven ki akar repíteni. Andabatarun1 more pugna
tur, kedves baráto1n, ha, va.la1uennyire leo·alább,  meo· nem 
1 ' ·c1·1 0 0 

1atarozo 1 < a nyelv geniusa, dc ne1n kell aprólékosan húzni 
a határt, nem kell azt úgy 1negszorítani, hogy alig sétálhass 
hanem mindég kintelenittcssél a régi közben forgolódni, azom� 
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ba úgy se1n kell tágítani, hogy a másét egészen úgy tedd 
magadévá hogy ne is látszattasson mi vala cleitűl fogva tulaj
don örökséged. A nagy hódítók mindég elhibázzák, mert a 
nagy határok közé nehezebb cgyforn1aságot ragasztani a 
külömbféleséghez, a külömbféleség petlig egyedül ne1n bélye
gezhet semmit is. Les sagcs gouverncments ne font <les con
quctes que pour s'arrondir. A bölcs országlószékck csupán 
annyi tartományt hódítanak n1eg, a rnennyi szükséges egy 
b1torságos és megáll�ndó határkerülctrc. A tzeholi kert ICí
nában nem kert, ha' tartomány, Svarcz úr kertccskéjc pedig 
ICassán merő csccsej(tték és szorúlt kis czifras.-íg; eleget le
het járni, szökni, szaladni és futni a brucki kertben is a Laj
ta 1ncllett. A perzsiai paratlicson1ok nem annyira az en,bcrck 
1nint az állatok számára valának készítve. Túl viszcn n1in
denben a határozatla,nság , és n1in<len 1ncsterségbcn a sem 
nern tágas, se111 nem szoros határok közt felségesen haladni a 
legnagyobb 1nesterség. 

Te híres e1nber vagy, azért aka:-ztalódnak beléd ,·,így
társid. Olyan c1nbcrt n1int Te v: igy, Ctiudálnak v,1.gy rúgal-
1naznak a korbclick, nckrd fclyűle1nclkellcttnck kell n1arad
ni az ilyetén incticlkcdé,;ekc11, szen1eidct egeknek szcgczYén 
ti por<l alattatl az irígységct. Ttn Bár<Ícz y t csak egyszer l,í.t
ta1n életen1hcn, ncn1 etimcrtcn1 a ,z en1hcrt, írAsai inkább ke
csegtettek 1nint physiono111iája, clc ncn1 a külsőriíl kell tenni 
ítéletet, mikoron a bel:-{í forog kérdé:-bcn. 1\1indcnbcn ahííro1n 
itéletedet, de 11.zt cl 11cn1 fogod ,·elein sohn hitetni, hogy Szc
n1crc Piílnak Vidiíra Írt versei 11cn1 szépek. Jól c1nlékezcn1 
hogy pha,ntasi(1ja siirűn hordta neki a felsége::; gondolatokat, 
e pedig a fő dolog; rcctcs cribendi principiun1 est sapcrc ct 
fons. Feleségen,, 1nagzati1n köszijntcnek, Adcla[dot ölelik. 
l(ét fiatal leány Yan háza1nnál, és n1ég sincs baj ,·elek, n1i11d 
a kettő rendes, az egyik pedig jól elkészült is. Csókollak 
ezerszer, írj amennyiszer csak lehet 

hív barátodnak 
Júskúnak. 
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U. I. 15-dik Nov. már ICassán leszek.
J\1ost ahogy kercse1n Horvát Buzdítását, eszen1be jut,

hogy l(assán hagytam az új quártélyomon. Elküldöttem n1ár 
Döbrenteinek a kescrvezetet Újházy1nra. 

(Desse,vffyné kezével:) 

Sajná.lo1n hogy hijába kellett várnon1 haza érkezésekor 
Erdélybűl férjen1 ked vcs barátját. Egy ünnepemtűl fosztód
tan1 n1cg, két egy,nást és hazájokat és a tudományokat sze
ret6 barátok együttlétclét nem szcmlélhetvén ! - Azt láton1 
a 1'ckintctcs Ur leveléből, hogy csupán férje1nnek karjain1búl 
elragadtatása végett várhatom ide, dc akkor a következendő 
szomorúságomat 111egclőző, további vígasztaló mulatásával 
ki fog kelleni derítenie. 

Ezer ölelés egész Széphalomnak 1nind tőlem, 1nind egész 
há.zo1ntúl. l\1aradok a legszívesebb tisztelettel 

A Tekintetes Úrnak 

CXl,I. 

alázatos szolgálója 
G. Desőffy Eleono1·a.

Széphalo111, nov. 25-d. 1816.

l(edves brt1·citorn, 

Egy hónap előtt írt leveled sok{Lig hcverc kezeimben. 
Te múr indúlóban valál ICas�a felé, midön arra felelnen1 kel
lett volna, s így egy napról ni:í,s napra. haladván a válaszolás, 
az végre csaknc1n egészen cl1naradott. 

l(ét sze1·en csétle1iséget ernliték level e1n elejé1i - ezt írod, 
s ezt veted mellé: Az egy1'k ellen nincsen segitűsze1·, a 1n6s1

·k
ban, e te1·heii esztendű alatt, a te szrínrikoz6 szív„cl seni köny
nyíthet rrtjtani. Méltóztassál elhinni, szeretett és tisztelt ba
rátom. hoiy nékcn1 e panaszszaJ annyira. ne1n vala szándékom 
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érzékeny szívednél fogva 1negcsapolni erszényedet, hogy töb
bé nem is emlékezem, 1ncly szerencsétlenséget pa.naszlék. 
Engedj olykor kifakarlást az cngen1 nyo,nó tehernek. Fin, 
mikor erőm engedi, örömest segítek azon a kit a. sors ela
kaszta, s úgy hiszcn1 hogy ezt vclc1n is örömest teszi az, a 
ki látja terhemet, s créSt lél mag{i ban könnyí tcni tcrhcmcn; 
s valatnint ne1n vagyok kevély visszatolni a 1 ienies lelkií id('
ge1 i segítő j obbját, annyira} inkább ba1·cíto11iét - a, mit a fc
kete-vérü Rousseau teve : úgy, midőn oly jó emberre aka
dok, a ki adhat is, s szívese1i is cíd, nen1 az hogy kevélység
ből elhallgatnám segédjét, sőt azt dicsekedve hírcsztclc1n el. 
} .. . ki tná.snak szép örön1mel szokott adni ( s e szcrencsé,nmcl 
dicsekedhetem), az nen1 szégyene! venni mástól, s azt 1nond
ja, akár vegyen akár adjon, a 1nit JYiinna von Barnhelinbcn 
n1ond a majornak káplárja: Fogja ezt ct 1Jénzt, niajoi' úr; ez/ 
is közhaszo1i1 ·a adta Isten 1nint a vizet. Nem kínálhatna meg 
engem annyival a keszthelyi musagéta, hogy örömest cl ne 
venném: de ha gróf Dessc,vffy József tenné nzt, c1ulékcztct
ném gyermekeire, kik hozzá közelebb állanak n1int én. 

Annak bizonyságáúl a n1it itt említék, engedd 1nonda
nom, hogy n1időn bennünket Munká.ci;ra vivénck s Bereg
szászon n1egháltunk, a vásárra felgyűlckczctt paraszt nép 
tolakodva hozott nekünk kosarakkal dinnyét, szilvát, diót, 
ba�·aczkot, s volt köztünk némely, a ki azért neheztelni kcz
de. Szlá.vynak egy nemesember két forintot a.da huszaspénz
bcn, s Szlávy el nem vette, sőt clinondá annak kcvélyccs!<én, 
hogy pénzére nincs szüksége, mert az neki elég van. En n 
hat huszast nagy örön1mel és i;zíves köszönettel clvettern, 
s ritkán volt életcrnbcn kcd vcsebh ha.t huszasom. Dc ellen
ben Szlávy fösvény va.la segíteni mfÍsokon, én pedig négy 
holnap alatt 111indcnnap tápláltan1 négy c1nbcrt, s n1iclőn el
eresztettek, hetven tlarab könyvet hagyék társai1nnak. -Egy 
szóval: á.d az a ki vesz; dc a ki venni kevély, adni fbsvény. 

Baráton1, milliók közt van-e valaki a kit a .  sors inkább 
nyon1na 1nint cngcn1; tudod n1int loptak 1nind egy n1ind 
1násfelől, én pedig nem lopt1Ln1 senkit , s osztályon1kor cg:i· 
szóra , se1n nyitottan1 meg szán1at, hancn1 nyila.n1n1al n1cg
elégedtem. Előttem ezen felííl be van z{1rvn minden útja a 
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keresésnek, a mivel gyermekeimet boldogíthatnám. Hijába
kértem kölcsön a gazdag bá tyá 1ntól I{azinczy Pétertől 2000

fto t szüretre 1809 és 1810, hogy asszúszőlőt csináljak, s ki
vévén a n1it belé tettein s rajta nyerte1n, tőkepénzét s ka
n1atj:1t visszaadtam volna. Azt hiszik az emberek, hogy a ki
könyvet csinál, annál el van veszve a pénz, s kölcsön ne1n
kapok hogy speculá.ljak.

Ennyi szerencsétlenségeken felül nekem jöve a fiscus,
s a reán1 tett költség·ek fejébe, noha mindég magamét költöt
te,n ott. s minden liq uidatio nélkül, azt parancsolja 1801, hogy
fizessek 1 OGS ftot. I{ölcsön vette111 pénzt erre, s az a kölcsön

vert pénz 1nég n1áig is nyom , s ín1c ez idén új parancsolat
érkczék, hogy hib:is volt az elsőbb parancsolat, pótolék.úl
n1ég fizessek 49G ft. 4 krt. Ezt erdélyi utan1 előtt vettem.
Ott, meg sem álmod ván hogy érzékeny fúlnek beszéllené1n,
clmonclá1n néhol. l\1időn haza érék, nem sokára 500 ft. le vala
téve kassai kereskedő I!'ried Sámuel úrnál, hogy azt nekt1n
egy isn1crctlen bará.ton1 nevében adja által a fiscus kieléo·íté
sérc. Dilizs{inszon jött a pénz, s Fried eltiltatott, hog; ne
tudas�a velc1n kitől és honnan, s Fried mcgállá a parancsola
tot. En az is1ncrctlcnhez egy n1cg·köszönő levelet írtam,
,�elyb�n cn1lókcztctéJJ1, hogy a l(risztus megtiltotta ugyan a
felscgcltnck hogy cl ne 111011dja mit veve és kitől vevé : <le,
hogy az őtet isme1jc, azt megengedte.

Azt hittc1n, édes bar:ttom, hogy IX kötet írásai1n eo-y
két ezer forintot hoznak be, hogy hat Yag·y hét ezer adós�á
gomból Yalan1it lefizethcssck. 31 cxplrt ingyen osztók ki, s
kérd, kérlek, hány forintot vette1n be? Ötvent. Nem csinál
hat�,útok-c ti j��bak azt, hogy példának okáért tíz explrt
ebbol nrrgy és Jú 'ti1·ak1iak tolnátok n yakokra úgy, hogy ők
azért nekcni (tudatva velem vagy nem tu<latva neveket) ne-'
ve�cte,s sum1ná�al keclveskednének. l\1i volna az p. o. egy
Il�eshazyn�k? �ekcn1 pedig, kin ötödfél gyermek súlya fek
szik, :; a k1�. a<losság nyon1, nagy segéd volna. Ne hidd hogy
a nagyok fosvények. Ncn1 azok, ha jó és lelkes ernbe1· szóll
szíYekhez. -- De bocsáss n1eg terhem szavának, s vedd ezt
csak panasz nem kérés gyanánt.

Leveledben sok van a 1nirc felelnem kellene, <le lelkem

most szenved, ne1n függcszthetck reú, egé,;z gondot. �\.zt
másszor pótolom ki. Hogy l{isf,d1uly ('silr1podj-ot 1nond ,; ne1n
csilapodjá.lt, ne1n mutatja hogy 1ni11<l :i két forn1a bclycs, ha
nem hogy az író 1iéha és félve s tic<>J1tidvrit a ncn1szarYas bot
lást 1negszenve<lheti. A 1nit te állítasz, barúto1u, hova vii;zen
az? Igenis, a szokás több mint a törvcny, de c:;ak ,u:hot. Vi-
1:igos az, hol nen1 parancsolhat a szokás ,t törvénynek. 

Jelentsd lelkes és szép grófnédnak a legszivescbb tisz
teletet részemről, s ajánlj kegyességeibc, Válaszolni fogok

' 

magánalc, de később. 1\1ost lelken1 nem arra vaió. Elj igen
szerencsésen.

CXLII. 

A.-Olysóról, január. 6-d. 1817. 

Drágá·m, kedvesern, szerelniese1n ! 

1\ili nagy baj n1ikor n1ár te se1n értesz! Sógorod Török
szerencsétlensége vala eszemben, 1uidőn azt n1ondárn, hogy a
tehetség akarato111:it zsibbasztja. Ez idén életet kellc venni
őszi vetésnek, itt sincs semmi, amott sen1 volt . ..--\ ta,alyi Ci'Z

tendő segítette a 111ostanit, és a „beatus illc qui procul nc
o·otiis 11a.terna rura bobus exercet suis'' 111erő ideúllá lőn.
0 Epcn úgy gondolkozom rnint te az ad,ísrúl r.:s az elvc-
vésrűl. l\íivel több büszke cn1ber van n1int fele�te gazdag,
gyakran történik hogy nehezebben esik az elfogadás, n1int
az adás. �.\.zt 1nondá herczeg Delig11e : hogy nincs könnyebb
mint adni teli erszénybűl. Csak úgy adni ritka clolog amint
Rousseau szerette : ,,Ín1e a zacskón1 l boldogít:;;." }'iatal ko
romban o·vakran vevék I)énzt kölcsön, lioo·y 1násnak köl-

o. 0 

csönözhcssek , a kiről tudta1n hogy sohase1u adja ,issza,
de még akkor gyermekei1n még abban az ökörbPn se111 vol
tak, a n1elyből azután etten1, minekelötte őket nen1zcnén1; c
szerint 40,000 forinttal kelle kezdene1n a föld1nírelést é:- a
jószágoskodást.

• 

10 
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Gyakran történt már, hogy téged mentegetne1n kellett 
azok előtt a kik o-Ún)'Oló<ltak ellened, és kívánták hogy gaz-

' 0 ' 

<lálko<ljál a helyett, hogy könyYekct írsz. En ezeknek az 
uraknak és asszonyságokna.k azL n1ondtan1, hogy „ex nihilo 
nihil fit." Ilogy a n1osta11i itlők j(trása többnyire vagy Sisy
pliusokká \·agy 'fantalusokk,í v,-\ltozta.tja az e1nbereket. Hogy 
ritka az a, szerencsés 'fele1nak, a ki a Scylla közén keresztül 
Tthakába jut. IIogy cg·y szcn1pillantatban oda vés� olykor a tíz 
esztendei kereset. IIogy rosszak az esztendők. IIogy csak ak
kor könnyü n1egzabol,íz.ui valamely természeti ösztönt, hajlan
dóságot és talentomot, ruikor nincs nagy 111értékben. IIogy csak 
a vala1nire kirckesztőleg tcrn1ctt cln1ék haladhatnak 1nesszi, 
és hclyhczhetik közösülésbe a jelenkort a jövendővel. I-Iogy 
az, a kiben egy talent.0111 a 1ni1sikat mérsékeli , középszerü 
ember, és hog·y a tc1lento1nok többsége árt hathatóságjoknak. 

Reciti1lta1n nekik, a 1nit egykor egy igen érdemes sze
gény legénynek írtan1 

Lásd a nagy ész hova visz, görcs koldúsbotra gubóknál, 
S látod, hogy falatoz sok picziny elroedarab. 

I-Ioltod után sokkal jobban fogsz élni barátom, 
Ők jobban 1nost, 1nost, élnek a holtok előtt. 

<le senem szebben, senem díszesebben , és talán nyúgal
masabban sem. Kern a mindennapi e1nbereknél, mint mi 
ragyunk, találkozhatik a nagy tehetségű ehnék mértéke, 
és a különfogott szen1élyeket bol<logító virtusok nem szol
gálhatnak sinórn1értékül a nagy emberek n1ind messzebb, 
mind tágasabban az egészre kiható virtusaikna.k. Egy egész 
nemzetnek ,·agy az en1beriségnek használni bizonyosan jóval 
teljesebb igyekezet, mint vagy ez vagy a.1naz en1bernek, vagy 
felebar,1tnak, \·agy hazafinak. l{e,·és a türedele1n a szűkha
tárú chnékhcn . .\Iivel ne1n léphetnek fel a nagy eszűekhez, 
le akarj{tk őket magokhoz húzni. E 1nindég úgy volt, és ta
lán úgy is fog 1ninclenkor n1aradni. 1-\. kritika olykor vígasz
talás, a közélethcn $Zintúo·y 111int a literatúrában. lVIontes-

o. 

quieu 1neg,·allotta, hogy sohascn1 tudott egy krajcz,trt is 
szerezni. Seke1n talán a,lott l'f!')' kis talento1not az úris-

) 
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ten, de tudom hogy 1nennyibe került magamat ebbe a Jara
bos életbe belevágnorn. o1ost is mindég mennyi fohászi1nba 
kerülnek minden gondjaim! Be nagy kicsinységek azok, � 
melyek között kell n1indenkor úsznunk és utánok kapkod
nunk! I-iogy vesztetik el velünk a szép drá o·a időt; hoo-y 
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törpítik elménk tehetségét; hogy altatják lángját; hogy foj-
togatják terpeszkedését; hogy állják el szállását! De én az 
atyaság oltárán tevék áldozatot a Fámának, és jóllehet igen
igen sokba került, mégis az a jele, hogy oltható vala tüzern, 
mert tehettem az áldozatot. 1\!lidőn tehát ilyetén beszédeket 
hallgatnom kell, ne1u segítc1n a czáfolókat, hanen1 mosoly
gom magamban, és n1agam maga1110n szánakodon1. ?\1I iért 
ajándékozza el írásai példányait, monda egy dárna a n1inap, 
mikor alig van kenyere? Szinte azon okbúl, felelék, a 1nely
bűl Nagyságod a szívét oda ajándékozza, n1ikor az üres; 
vagy azt gond·olja talán a l\léltóságos Grófné, hogy csupún 
csak a gyo1nor éhezik 111inden e1nberben? Vannak olyan szí
vek is, a kiknek nagyobb kín ncn1 adni, 1nint adni gyönyö
rűség. 

A nagy urak jók, kedves baráto111, cle az ő szíveiket 
előbb-utóbb el szokták 1naszlagosítani a 1naga111osok. Vég
tére minden érzés és részvétel nélkül nyújtanak inkább, 
hoo-ysem adnak és 111ivel annyin az érden1etlen kérők is, 

0 ' • 

hogy utóljára vagy n1egúnják, vagy nem győzik őket az adók, 
azzal szokták végzeni, hogy ők is 111agamosokká válnak, é� 
minden adakozást felszárnítván, utóljára 1najd 1nindég 1nagok 
rnagokat állítják annak végibe. rr ozzá járúl, hogy a képzelt 
szükséo·ek méo- min<léo· inkább nevekcdnek, 1nint a papiros-

o O 0 

pénz neYekedctt, és mivel azokat nehezebb leszállítani mint 
ezt, a gazdag nagy urak olykor a legszegényebbek. Azt 
kérdé J can ,Taq ues, hogy 1ni 1narad a hazának, egy a gőg, a 
hiús.-íg és a fajtalanság közt fcldar,iboltatott szívben?- IDn
gernet némelyek gazdag úrnak \'élnek; a pataki professor 
Szabó 20,000 forintot kért tőlen1 ajúndékbHn vagy kölcsön 
eo-y szünetlen foro-ó 11101.0-onvra, és elfelejtik, hogy bnlrt'.il 

0, 0 0 • 

jol:fbrúl menkő n1ódj{u·a hullnak a pecsétes lc\·clck, hog·y a 
szegényítés syste1n{tját űzi az országlószék, hogy scn1111iféle 
adós és vevő ne111 tartja a :-zavltt, hog.v 1ninclc11iinncn csaló-

l 0* 
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clo1n pé11zen1ért, 1nég a 1nagan1 en1bereitől is, hogy az írígy
ség dúl, fúl, perlekedik, hogy n1indenfclűl auctiJkat kérnek, 
hogy gyern1ekcin1 serdülnek, é:; napról napra, több kell reá
jok, hogy végtére 1uinclen igyekezeten1, serénységen1 és for
o-o' s�10·01n 1nellctt is a 1>artra e(l'észcn ki nem verekcdhetem, 
0 0 · > 0 

és hoo·y a fero·etco·ck közt cvedzvén úgy belé őszülök én, a 
0 0 0 � 

szcrencsé1n hajój,ínak tikkacló korrnányozója, n1intha a duz-
zadt habok magok felhajporoztak volna. 

...-\.z Erdélyi l\'1uzeun1ra a, 1uinap 400 ftot ajánlotta1u. 
I{épe1n kin1etszésérc 60 aranyat kértek, de drágáll?ttam vol
na ezt a sun11n.ít 111ég 18 esztendős koromban is. En magan1 
adjak annyit a n1agan1 képéért? Az olcsóbb 1uagyart, Nagyot, 
választottan1 tehát 1uetszőmnek. iiivel az Erdélyi Muzeum
ról beszéllek, n1cgírta111 Döbrenteinek, hogy kefélje egy ki
rsint a ze1nplénieket, a kik csak a papiroson állítnak kőemlé
keket. Döbrentei is, szintúgy n1int Te, nagy ellensége a 
nyelvszokásnak. De engedjetek meg, nincs igazságtok. Ügy 
tet„ zik neke1n, hogy nern gondoltátok végig ezt e dolgot. Ez 
a Yita a nyelvszokásrúl igen régi, 1nár 1\.ristotelesben is fel
találtatik ... \ rón1a.iaknríl a tu<lós Varró vala ellensége, Cae
;.ar .J ulius pedig na�')' pártfogója. Jobban tudjátok mint én, 
liog,Y n1it n1ond r túrgyrúl Gellius: ő pedig nagy gramn1ati
ku:- Ynla. Egészen regulázott nyelvet sohasem fogtok előállí
tani. fiaugyao azonegy értelen1nek több forn1ái vannak a 
czokas szerint, a nen1 hiba a nyelvben, hanen1 tökély. Azt 
kiáltanám nektek : ,,Vos exemplaria graeca nocturna versate 
1nanu, Yersate <liurna.'· "Xe akarjunk tökéletesebb nyelvet, 
ulint a görögöké volt. De philo�ophice sincs igazságtok ezen 
türedelmetlenség 1nellett .. -\zt mondod, baráton1, hogy a szo
kás csak ott ér vala1nit, ahol nincs törvény : erre igen szé
pen 1negfelelt Fontenelle úr, midőn egyszer a,zt n1ondaná va
laki előtte, hogy a szokás a mrísodik tern1észet. Azt kérdé 
t. i. ,,Ugya,n n1on<lja n1eg hát nekem az úr, melyik az első?"
:Kern a, nyelvek előtt készültek regnláik, és így nc1n mindég 
hiba az, a mit nen1 lehetett regula közé szorítani, és ezen ér
te.Jen1ben n1ondja Quintilián : ,,gra1nn1aticc et  latine loqui 
non se 1nper i<lem est." �lég sen1n1it se1u hordtatok elő, se 
ti, se Révai, a ,  mi engemet meggyőzött volna a felől, hogy 
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ne legyen jó mind csillaporlj, 1nintl csillc1podjál; de azt csak
ugyan érzi fülem, hogy szchb :i csillc11Jod.f,1l; de más részről 
az is bizonyos, hogy a lrink(!dol szebb, 1nint a lankadsz. Mit 
vesződünk? A finomabban érző publicom bírója az efféléknek, 

és a. könyvszerzőnek azt tisztelni kell. 
l{ivánok nékecl szerencsésebb esztendőt. }\.l clo,n azt az 

erdélyit, a ki l{assán tudta valamen11yire enyhíteni szüksé
gedet; ki tudja nen1 fognak-e olyanok Magyarországban is 
találkozni. Dc ICrisztus urunk azt parfLncsoljn, hogy a baJkéz 
semmit se tudjon a J·obbnak cselckedetérííl, és ío·v ha mao-a a �- 0 

tulajdon kéz se1n, hogy kellene másnak tudni valn1nit felőle? 
Csókolo1u feleségedet, �yermekeiclet, 1\delafdot. ):;n 1n,1sodfél 
orosz rongyos faluval gazdngabb vagyok, dc feles summa 
pengő pénzzel szegényebb. Drágábban kellett fizetnen1 örök
ségco1et, mint h�i vettem YOlna, de a pén?. visszajöhet, nz idű 
pedig ne1n; szörnyűképpen repül az a vén Sat11r1111s, azon1-
ban mégis jobban 111ég a kis szárnyas isten, a kit üzz. 

Vale, vale, vale ! 

hív Jóskád.

U. 1. Ugyan nagy latán az a ICézy - nem hisze1n hogy
öt en1ber találkozzon most az egész világon, a kinek úgy le
gyen hatalmában a rón1aiak költerr,ényes nyelve. Természe 
tesen sunt meri ecntoner:t, tlc :;zéren és eredctiescn összefGzve. 
Be kiír iiz ilyen szép versczctet egy olyan püspökre 111int 
l{lobusiezky elpa.zarolni, és a, vallás �zcniélyét az égbűl le
szállatni a, pá.pá.hoz, hogy kitr l(lobusiezkyt, püspökké erő
sítsen. Be sa.jn,íltarn hogy esn1erem J{lobusiczkyt, midön ol
vastan1 azon f'zép yerseket. .,i1Jinora. fiunt 1nagna, qua,ndo 
parvis n.pplicantur." _i\z ilyen mixtura orvosság az egész
ségnek. 
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CXLIII. 

Széphalon1, január. 14-cl. 1817.

Tisztelt keclves ba.rátoni; 

Végre teljesíthetem para.ncsodat : ímhol mennek . Cice
ró hói fordított Catiliniíris beszédein1. De gyer1neke1mnek 
tanítóia hideo·lclést kapván, alkalmatlanná lett arra, hogy J ' � 

ezeket. amint ki vánta.d, szán1odra leí1ja; kérni foglak tehát, 
hogy kézíráson1at 111éltóztassál vísszakiildeni, vigyázván, 
hogy olyanra ne bízd általhozását, aki azt elveszthetné. -
Döbrenteinek is 1negküldém, mert olvasta Erdélyben létem 
alatt, s lVf uze111na. szánuíra kívánta. Ez a dolgozás egészen 
nem az a1nit láttál. Decemberben a régit egészen új formába 
öntöttem. 

�<\.z Erd. 11uzeu1n 5-dik füzetét csak harmad nap előtt 
vettem. Ó barátom, 1nint halad nyelvünk s literatúránk! 
még pedig azon az úton, a melyet nekem kevélység nélkül 
szabad neveznem e11yérnnek; mert e11yé1nnek csúfolják ellen
kezőim .. zent-�1iklósdynak meséi oly szépek, hogy csaknem 
mindenikét Lessing is magáénak mondani nem szégyel
hetné: szép, noha egy kisség darabos, a Székely Sándor 
ódája is; de e kötetnek bizonyosan a l(ölcsey szép éneke 
adja a legfőbb becset. S a franczia próza históriája mely inté
seket ad philologusainknek! - De nekik nem kell ok; ők 
csak a szokást imádják. Maradjanak hát ahol voltak. -
Tiszteletre méltó grófnéd vette-e levelemet? Jelentsd aláza-

, . tos kézcsókomat, s ajánlj kegycsségeibc. - En ez idén 1s1nét 
atya leszek. - Élj szerencsésen. 

• 
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CXLIV. 

Széphalom, január. 24-d. 1817.

Tisztelt kedves baráton,; 
• 

Reménylen1, C:1tilináris or�ttióim eddig kezedben ,an. 
nak. I{érlek méltóztassál 1ninél elébb tudósítani, Yetted-e 
vagy �em, hogy gondokban ne legyek 1niattok. 

En 48 órája, hogy Petncházáról Szabolcsban haza ér
keztem. Midőn január. 18-dikán elhagytam reggeli 9 órakor 
házamat, olyan vala a szánút, hogy Tobolskoy körül sem le
hete jobb, s még akkor nap Anarcson hálta1n Vécsey Polcli
nál és a két Czóbel uraknál. S mi<lőn 20-ban visszajöttem 
onnan, Szőlőske körül miir a fekete, dc :5zeren�sérc még fa
gyos, f'óldön esúsza nagy nehezen szánom. - Utain csaknem 
hasztalan volt. Petneházi földeimnek árendásai nem fizettek, 
mert nem fizethettek .... t\.zo1nban az az örömein vala, hogy 
Anareson egy pár csendesen <le boldogúl élő embert láttam, 
s azt hallottam, hogy consil. Beck Pál úr karnarássá leve, 
azzá leve Bihar vármegyei f'ősz0lgabíró :\1.iskolczi úr is. 
Eszembe juta a mi a diaetai napló végében áll, s clképzelém, 
vagy inkább el nem képzelltetém, hogy �liskolczi mely érde
meket tehete e megtiszteltetésre. Nf ondják (s ezt ne1n a két 
Czóbel, hanern más valaki) hogy 1nélt. Beck Pál úrnak co11. 
sil. Vay József ada bizonyságot, hogy ő vala1nely Beke nevű 
régi magyri1· l)ezér maradéka. - Bizony az ilyen emberek
nek több eszek van, ked re$ baráton1, mint neked vagy ne-

. . 
l; kem. Decus et pretiutn rectc petit exper1ens v1r. - gy 

tetszik, Izdenczy inconseq uens rolt, és crypto-gallus. gondo�
kozással bírt, midőn a kamarássági díszt olyanoknak is adata, 
akik azt még harmincz esztendő előtt mé� meg �cn1 nye,rt�k
volna. _ ... t\.zomban én sem Beck, .sem M1skolcz1 meg1nelto
ságosított uraknak a kolcsaikat nem irígylem : de irígyletn a 
két Czóbel életét. A kisebbik, László, egy szeretetre 1néltó 
feleséget bír, egy emlon függő fiút, nagy egyességben él test-
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vérbátyjával (mely sen1 ncke1n nen1 sorson1, sen1, an1ennyire 
tudon1, neked nen1 az), s annyi birtoka van, hogy nincs szük
sége ezt kérni többé Jupitertől: ra. xa.J..a �rrt rot<; a.ra.8otg. Szép 
lakása, szép kertecskéje, iivegházacskája, neh:iny képe, ne
hány könyYe, s asztala 11e1n vesztegetésig, de hogy azzal vé
letleni.íl n1egjclenve is megérheti a vendég, s ami nélkül 
n1indez sen11ui nem volna; ne111 vágg ni, egyébre, mi1it a1ni van. 

A nagyobbik Czóbel úr n1ost jő Bécsből. J\lmásy Ig
nácz feladta a Czóbelék egyik jószágokat, mint latens jus 
regiumot, s ezt kell e védeni; Referend. Szögyényi, meggyő
zöd vén hogy Czóbeléknek van igazságok, ámbár azon dica
steriumnál szolo-ál ahol 1\lml1sv I!rnácz az al-előlülő, sorban 

� , � 

jfirá Czóbellcl azokat, a kik Czóbelt védelmezhetik vagy 
megronthatják. :\'edves szemekkel hallottan1 a nen1eslelkű 
embernek ezt a szép tettét, s iirvendék azon, hogy a Pász
thory le(inyát ily férfi bírja. Dc a Szögyényi zsebje körííl nem 
függ rojt rnint �1iskolczinak é� a Beke n1agyar vezér uno
kájának. 

Hormayr enge1n meghítt ,t\rchivjának elősegéllésére. 
Szeretném veled láttatni azon levelét, melyet neke,n gróf 
1fail:íth Jiínos Nepomuk külde rneg, s azon feleletemet, me
lyet mind Hormayrnak mind l\1aih'tthnak a<lta1n. Első alkal
matossággal beküldöm neked az elsőbbnek biographiáját. 
_<\lmélkodást érdemlő adományú s igen nagy olv:i.sást'.i ember 
s szabadság fia. - Azt feleltem neki, hogy 58-<lik eszten
dőmbe lépten1 octóbcrben, s sok dolgaim vannak, nem oszt
hatom fel erőmet. Azomban �•\ rchívje szá1nára prof. Ru1ny 
felküldé azon Aufsatzomat, melyet a Berzeviczy Gergely 
rnunkája ellen (De conditione rusticor. in Rung.) még 1809. 
írtam volt. A bécsi Annálok kiadója Glatz azt (vagy azért 
inert B-vel egy várn1egyéből való s egy hitnek tagja, s B. in
�pector, Gl. pap - vagy azért mert a B. munkája a censúra. 
engedehnc nélkül jelent meg, és így olyan, a melynek igno
ráltatni kell) - fel nem vette. I-Iormayr a Berz. munkájá.nak 
helyt ada a.z ő Archívjában. Valyon ad-e helyt az én mun
kámnak is. - Légy, kérlek, figyelmes eránta, s tudósíts. 

Olvastad-e Piringernek tavaly kijött munkiját a magy. 
ronstitutio felől? Ha bírod, engedd látnom. 

LE\"ELl�ZÉSÖIC. ló3 

_ -\ diliz,..,i11s1.-szekér január. 14-dikén hozá el Pestről
egy lá<lácska képeimet. Dónáttól jő az. Tetszésedre hao-yom

• 0 

azt magadhoz vitetni, s felbontani , megtekinteni. Ott van 
l{reutzinger által 1nesteri kézzel festett képem, ott a felesé
gemé, leányomé, s báró Prónay Simonnéé Dónáttól, - s az 
enyém 1791. Stuodertől. Csak hogy pakkoltasd be ahoz értő 
kezek által épen úgy ahogy azt Dónát pakkolá be, s tétesd le 
gróf Csáky Antalnál, hogy onnan l{ázmérba jöhessen a láda. 
Indiában a religió azt parancsolja, hogy minden ember lega
lább egy fát ültessen : én, ha vallást csináltan1 volna, azt pa
rancsolnám, hogy 1ninden festettesse le magát, s ültessen 
legalább egy pár embert. S hogy magamat s az enyéin1eket 
festeten1, az bizonyosan nem hiúság. 

Sajnálom hogy képedet Nagy Sámuel fogja metszeni. 
Egy lelkes és egy igen l:lZép fej igen lelketlenül s igen nem 
szépen fog adatni a publicumnak. Adja i ten hogy téged Fü
ger fessen, és  John messen. Látnád csak n[dam , mit csinála 
ez a két nagy művész a Bacsányi fejéből. Az én képem 
l{reutzingertől mesteri mív, de l{r. lelket nem tud adni fe
jeinek; az én képem is hasfáj:íst és poshadságot mutat - er 
hat den Leidendcn rnahlen ,vollen. Azért ada az aljnak 
(Grund) is vereses felhőket s eget, mint a zivatarokban lá
tunk. - Ellenben van kezem közt egy képem Dóoáttól ,-,.,, es
selényinek számára. úgy ahogy 1794. voltam. 1linthogy Dó
n{Lt az anatomiát nagyon tudja, s én neki mindent magyari1z
tam, minden képeim közt az a leghasonlóbb és legjobb. 

Egy szót a csilapodjál és csilapodjra, s a mit e czik
kelyben mond leveled. - - ,,Döbrentei és én (azt írod) mi 
ketten nagy ellenségei vagyunk a nyelvszokásnak." - l\1ent
sen isten ettől. Sőt én a :;zokást szentül tisztelem; hagyok, 

hagysz, hagy, - fagyok, fagysz, fagy, - vagyok, nem 
vagysz, noha a törvény azt kívánja, hanem vaG Y, mert így 
kivánja a szokás - s nem vaGY a harmadik személyben ha
nem vaG YON, és krásissal vaN, mert a f;zokás így paran
csolja. Csakhogy a szokást kell ismerni és érteni; mert van 
illethetetlen is, illethető is. S azért hogy ezt : d,ic1·t és dicunt, 

sok helytt így is mondják : rnon.di és rnondik, én is mondjam-e 
így? Ilyen a csilapodj, a gondolkodj. Te, barátom,Döbrenteit 
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és engemet nem fogsz meg; mi pedig azt nem érthetjük, 
hogy a természettől igen gazdagon kikészített s képzelhe
tetlen tanulású nagy férfi hogy' nen1 érti azt, amit a rossz 
írók is értenek, mihelyt érteni akarják. - Az én fejem any
nyira tele van ezen ideákkal, hogy azt szabad reménylenem, 
hogy c ak időm legyen valaha papirosra tenni gondolataimat, 
meg fogok felelhetni ellenkezőinknek. Bizony a n1it Döbr. a 
)1uzeuma 5-d. füzetében mond, az olyan, hogy reá szót el
lenkezőink találni nem fognak. Egyikünknek sem juta még 
az eszébe, hogy a nyelvből n1inden anomaliát kitiltson; de 
az tiszte a jó írónak, hogy a 1nég ki nem mívelt nyelvben azt 
amit a gondatlanság vagy tudatlanság vitt bele, jobbá 
tegye. 

' 

Elj szerencsésen, tisztelt barátom. 

Itt küldöm HClrmayrnek biographiáját. 

• • 

• 

Ez az arábiai betűkkel írt név a Napoleon neve. Kiír-
, 

tam azt számodra a Jénai Tudom. Ujságlevelekből 1816. 
február. Nr. 31. lap 245. Ugyanott ez: Co1nte de Gyulay
így áll 

• •  

• • l...{ V 
•• 

Gyulay de Comte 

' 
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CXLV. 

Széphalom, febr. 7-d. 1817. 

Kedves barátom, 

E levelen1, melyet ezzel egy borítékban vészesz, régen 
itt hever, mert főnotárius Comáromi úr csak most inclúl Kas
sára, s a január. 24-d. írt elébb nern mehetett. - Azolta 
Dónát által festett képeim, n1clyekről előbbi levelemben szó
lék, keze1nhez jöttek, s így hijába kértelek rneg, hogy a lá
dát szakasztasd fel s tekintsd meg. l(ivált a leányomat igen 
jól festette. 

Trattnel' n1egszólíta utólsó postán vett levelében, hogy 
Erdélyi Leveleimet küldjem neki. Azt feleltem, hogy azok 
gróf Desőffi Józsefhez vannak intézve, s a gróf nekem azt 
írta, hogy úgy tekinti mint a maga tulajdonát, melyekkel ő 
fog disponálhatni, ne111 én. 1-Ia meg talál is téged szólítani 
erántok, ne adj neki semmi feleletet, sem magyarázatot. Ila 
szerencsé1n lesz hozzád, megmondon1 amit illik hogy tudj. 
- A munka n1ár 30 i1rkust teszen, s még lesz vagy tíz, és
így nyomtatva közel 25 á rkust fog tehetni. Mihelyt leíratha
tom, közleni fogom veled, rnert a nélkül hogy megmaradjon
nálam, kezcn1ből ki nem a<lon1, attól rettegvén, hogy a hoz-

, 

zád-vivés alatt is elveszhet. En azt ígérem maga,mnak e mu11-
ká1nról, hogy több ja.vallást fog nyerni mint egyéb dolgozá
saim. Nincs se1nmi nerne az olvasóknak, hogy olvasása őket
ne interesszálhassa.

Lichtenbergnek itt rnenő két köteteit, alázatosan kér
lek, add által prof. Pongrácz úrnak a legszívesb köszöuettel. 
Midőn vettem, már meg vala rongálva az egyiknek czímpa
pirosa, s az nen1 az én vétkem. Engedj meg alkalmatlansá
gomért; de hiszen te azzal az úrral gyakorta vagy, úgy 
hiszem. 

Élj szerencsésen. 
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CXLVI. 

Széphalom, febr. 25-<l. 18! 7. 

Ked·ves barcíton1, 

Utólsó leveledet a miskolczi theátrutn eránt készített 
!r,íso<ldal kibcszéllhetetlcn gyönyör(íséggel olvastam. Szép
isn1crni azoknak a bolondokna,k és rosszaknak o·ondolkozá-

o 

saikat, dc 1nég szebb azt ily franczia ízlésű pajkossággal tett
előadásból is1nerni; an,it pedig Te, amit a 1'e ne1ncslclkű
grófnéd, leginkább pedig azok az atyjokhoz anyjokhoz ha
sonlító, atyjokhoz anyjokhoz n,éltó g_vermckek cselekedtek,
az engemet s felcsége1net n1egsíkata. N evel<l úgy őket to
v,íbb,í. is, nemeslelkíí atya, hogy hívei legyenek annak, nn1i a
jók szeretetét ki vánja.

I{erülőleveledet ina kiildön1 1neg guberniális eonsiliú
rius ICen<leresi úrhoz IColosvárra, s ő el fogja vele tölteni 
Erdélyt. 

Marti us közepéig kész leszek Erdélyi, hozzád intézett 
, 

' 

Leveleimmel. 0 mint vágyok hogy lásd, hogy olvasd, s 
bár együtt olvashatnánk! Religiói, philosophiai, historikai, 
politikai, aesthetikai, philologiai gondolkozásomat belészőv
tcrn, de úgy, ltogy azt csak az ét'ti n1eg, akinek a hallásra 
füle van. Tegnap a zsibói ménes l1istóri�íjá t s a vVesselényi 
biographiáját dolgoztam fel; mind a kettő felette interesszáns, 
mert a ménes van annyi díszére Erdélynek, mint a vásárhelyi 
bibliotheka, a maga nemében é1·tvén, vV. pedig páratlan ember 
volt, s nagy, igen na.gy még hibAiban is. 

Ma cl fogom végezni Zsibón töltött napjaim leírását, s 
úgy ozt;\.n csak IIa<lad 1narad hátra. - De l\tlaayarország-

' J , h 
O � 

ro 1neg ozzáadom lVlária-Pócsot, s toldalékképen itt írom 
meg a tordai Gyöngyösi J:inos leoninus poéta biographiáját, 
s az Erdély históriáját, geographiáját s statisticéicskájá t; a 
három utólsó czikkelyt egy levélben. 

Báró Jósika János, Csáky Jánosnak veje, 36 esztendős 
e1nber, tavaly leve gubern. consiliáriussá, ez idén pedig pro
vinciális fő commissáriussá, mely Erdélyben a harmadik 
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hivatal. Ha Bécs nem küld le gubcrnátort, úgy Bánffy 
Györgynek halálával ez a fiatal úr lesz az. - Ennek ve
vé1n levelét; azt írja hogy Branyicskára írt epigra1nmon1at 
a Car<lin. l\ilartinúsius-kétpolna falába fogja kőbe vágva bcté
tetni. - Ezt J oh. von Müller 1negtisztelé barátságával, s 
111egengc<ltc hogy l\Iagyarorsz. históriiíját olvassa, de azon 
foo·adás mellett, hogy le nem fogja íratni. o , 

A Elj szerencsésen, kedves bará ton1. A Vay bris törté-
nete igen rendes. 

BUCZY E�IILI-IEZ, 
ki expiarista pap, s gróf ICorois Ignácznál neveló. 

a 4 1 � 

l(ed velt híve, Buczyn1, 1\; eselényinek, a te barátod, 
Hogy n1agad is hallgatsz, hogy hallgat l{orni$otl, érzi. 
Szólj, n1int va.gy te? 111iké11t vagyon ő? szólj ruint vagyon 

anyja? 
Nagy dísze Erdélynek, nagy dísze a Teleki h,1znak,
S hív 1nint atyja, kinek han1vvedrét tiszteli jó s rossz.
lVlint van ICenderesink? az az új l<'abrícius, aki
Szíve érzéseitől nehezebben hajolhat el an,int
Fenn ösvényétől az egek szép fénye hajolhat; 
S aki 1nidön a. fer<Yetco·ek rii rontanak, ámbár 

0 o 
Nén1úlást javasol neki a. lelketlen okosság, 
Azt teszi amit az ész s ::i. tiszt s szép lelke para,ncsol, 
S tilt a hasznaleső, ravasz és lelketlen okosság? 
11int Feketénk, a nyájas öreg? kinek élete halkkal 
S hasznokat hajtva fut el, valan1int a völgy ere, n1ely hol 
Szent licretct ser<lít, hol szon,jú holdakat öntöz�'). 
E1nléke:tek-e még rólarn? vagy n1ár is eloltá 
A szeretett vendég képét :i nem nagy időcske? 
líol múlatsz te? I(olosvártt-c, a városi fi.ist és 
Lárn1a között, vagy Szent-Benedeknek csendes ölében? 

") Serdít, CX �l'rdül, auolP�CC'rC Í:ll'Ít.



158 KAZINCZY F. ÉS GR. DESSE\VFFY .JÓZ!=:EF 

'l'ávol ugyan Döbrenteitöl, de 'fihóra, hol egy nag·y 
Fénytí férfi *) szokott biztos kebelébe fogadni, 
S a nekem is kínos fejedeln1i Zsibóra tekintvén. 
l(ét hava 1núlt el rnár, hogy eltávozni szokatlant 
ICisdecl honJ·a meo-int elzárta : de nen1 foo- el eno-em o n o Gyer 1nekein1 szeretett keskeny köre, nem fog el író-
Asztalo1n úgy, hog·y benneteket ne sohaj tsalak, ó ti
�Iirtelen el reppent szép nyolcz napok, isteni éjek('*). 
J,�s n1ikoron hút,íra veszen Brüszöm, egykor az 1'�rdély
"fi�lső iD,íé, s az enyé111 most - ang·ol atyának 
::, stambuli kanczának szép gyer1neke - s r[1zza rövidre 
�fetszett kis farkát s hattyúnyaka gyenge serényét, 
'játszva, szökellve, nyerítve viszen l{[1zmérba napan1hoz, 
S eg·y pár szép sze1nhcz közelébb I-I[1zára-1\likónak (("�), 
� ifjúv,i teszi akit az évek súlya hanyatlat : 
() akkor lelken1 eg·yütt van véletek a kert 
Szent csörgője körül, hol a holdnak mág·usi fénye
,�átszya tckinte le ránk az olasz nyár s fenyvek homályán;
l�s ott ahol ezüst habjait a vad Szarnos önti,
S rőt Brüszörn anyja ut,ín szökdelleni kezde, leo·első
Perjéjébe harapdálvtín, a szarvasok, őzek

n 

S fáczánok rnezején; s kí v ánuám él te1net itt el
Tölteni köztetek, és akik hozzátok hasonlók.

fXl,VII. 

Kassárúl, Martzius 7-d. 1817. 

Drá_qa kedvPs brtrátorn! 

Nem végeztem még el az Erdélyi J\lf uzéon1 5-ik fűzetjé
nek Ol\·as,ísát, 111ert csak itt s amott forgatiím, és azért nem 
tudo,n, hogy olyan lesz-é az n1indenütt, an1irc a te és Döb
�entei el�enkezői ne,11 fognak tudni felelni. Nagyon fogok
orvenden1, ha meggyőzendetek a felül, hogy l(l11k,,dol ro�szúl 

--

4) C',rrri l\fikló.,. �*) Noct ... , (·Oc·na1:�1uc Dt-urn. '"'*) JVfikóháza .

• 
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van, és hogy tanJ..:adsz szebb; inert az, arr1it eddig vagy te 
vagy Döbrentei hozzá1n írtatok e tárgyban, nern látszott 
előttem elegendőnek arra, hogy vélen1ényemet rnegviíltozta::i
sam. Ti enge1n makacsnak véltck,de ugyan miért lennék aka
ratos , kivált az ilyenekben? és rniért ne akarná,n én ezt e 
dolgot érteni, ha érthetné,n? Igaz az, hogy illendőnek kell 
lenni a nyelvszokásnak, így hitt azt kell meg1nutatni, hogy 
a lankadol illetlen. En felette tisztellek titeket, de azért ne 
kiv�injátok hogy sirnább fülűeknek és édesebb szólásúaknak 
tartsalak, n1i11t annyi szép, nyájas, rózsaajakú, bájos hangú, 
igen jól nevelt és rnagyarúl gyönyörűen beszéllő na.gy rangú 
1nagyar dámákat. A 1,iondi é.s ·mondik parasztos és tiszaháti, 
de a la1ikadol nen1 az. A csilapodjál szebb, dc a csilapod} 
azért nem parasztos. Azt kérded: hogy hová visze n ez? én 
pedig azt felelem, hogy az okos ernbereknél koránt sen1 a 
zabolátlanságra., hane1n az okos szabadságra, a nyelv bő \'Sé
gének oltalmazására, a minden, ahol ne1n is szükség, piomoz
ni kivánó grammatik,ísok szokott türcdelmetlenségének gát
lására, a költe,nényes nyelv könnyebbítésérc és bő\·ítésére, a 
folyó beszéd n1értékességének változóbbságára, és a szükség
telen czirkalinazások eltávoztat,ísúra. Ideje hogy nyelvünket 
már egyszer philosophice és acsthetice is, nen1 pedig csupán 
gra1n1natice használjuk; n1ert á1nbúr philosophiai tudon1ány a 
gra1nmatika, de mindaz}íltal igen keYés philosophiai és aesthe
tikai lélekkel íhletett gra1nmatikus vagyon 1nég a ,  görögök, 
déakok és francziák közt is. A jó írónak fel kell fogni 1nin
den a jól nevelt en1berek társaság,íban szokásban levő szó
lásformákat, inert hol lesz 1n,ískép en clernicre analyse a nyel\'
regulátlrins[tgok kriterío1na? Isniétlem, hogy én ne,n 111011-
dom, hog·y lankadsz rosszúl van, hane1n csak azt n1ondo1n, 
hogy valamint csilrtJJOdjríl szebb 1nint csilaJJodj, úgy lonka
dol is szebb rnint lonkadsz, és hogy mind e,ncz, n1ind a,naz 
végzet váltYa szokásban \·agyon kény.szerint a legjobban ne
velt magyar c1nbereknél is, és hogy az a szokás n1egrolt az 
előkelőbbeknél, 1nég minekelőtte a grarnn1atikások nyelri.in
ket reo·uláz11i kezdették· \·éo·tére hoo3· 1ninden regulcízások

t, 
' b t, 

rnellett fenmara.da ez e k{•tf'élc ,:zok,'ts, és hogy a feljehb en1-

lített okokra nl:z,·e kív:ínato:<, hogy ezután i:; 1nrµ:rnaradjon. 
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1:Ia a regulárís vagysz helyett így 1nondjuk : ·va.gy: 111iért ne 
1nondhatnók Yag·y lankadsz, vagy la·nkudol, 1ninckutána a 
pórsercgct jóval n1cgclőző sok n1agyar pallérozott mind fér
fiak n1i11d asszonyságok 1nínd így, 111ind an1úgy 1nondják és 
n1on<lták régtűl fog"a ? Xehczebben fogjuk n1ég a nem illő
nek látszó szok,íst is kiküszöböl11i, n1int behozni akárhová is 
az akárn1ilycn szokath1n és a 1nellett ro�szúl hangzó illenLlő
séget, És így l.ítocl. hogy a lr(11kr1dol nc1n a ref'ult„1toma ,•agy 
a tunyas,í�nnk, Ya�,.· a <rondatlan;;ii'o-nak van·)· a makacs-..... - 0 � ' ;:, 

ságnak. 
1\íüller János levele Kieolaíhoz így kezdődik a n1agyar 

fordításban; Jfilye11 örö1nöf csinált neke1n a 1ienies s tud6s 
Kovachich úrra enilékPzés etc. Jia cl nen1 tévesztette a ki
nyomtató Yagy a csuhaclár : ez olyan szokatlan kitétel, hogy 
bizonyosan hibának fog tartatni az egész hazában, mert ért
hetetlen, b,1rn1i rövid is. l\1ég akkor is szó lenne iránta, ha 
a szó : emlékezés előtt a 11en1szócska : az fogna állani . Tudom 
hogy amaz előadásn1ódja ezen tollló szócska : való elkerülése 
végett Ya)a v{tlasztva, de hijába, akárn1i okra nézve, ncrn 

' egykönnyen fogunk n1inc1en esetben hozzá szokni, En több 
ízben n1ár nem foghatta1n 1neg benned, kedves barátom, egy 
részrűl a rcgulákhoz ragaszkodásodat, m:ís részrűl pedig 
azoknak né1nclykor oly bátor 111egvetését. iii\'el mind költe-
1nényes, 1nind philosophiai, n1inu aesthetikai nyelvünk a,nnyit 
köszönhet nekeJ, kérlek nyelvünk szereltnéért és a n1agad 
dicsőségéért, hogy egy részrűl nyelvünk okos szabauságát 
1negszorítani ne i

0
cryekezzél, 1n,is részrűl 1>edicr nacryon ön-

::, n. kényes eredetiséggel a ncn1 egé:;,,en nen1telen nyel v:::zokáso-
kon keresztül ne hajts. 

Azt 1nonclod hogy vala1nennyire kikészített ízlésű és 
nen1 egészen elhibázott tanuliísú eniber vagyok; ha ezt nen1 
csupán barátság-ból vn.cry hizelkedésből 1non<lod l�ísd taná-� o. ' cson1ban tartós és va lcíságos <l íszctl re törekedő igaz igyeke-
zetemet. A tanult e1nberek t[trsasácra resr)ublica. Ú cry kell 

0 ' 0 

abban tónt aLlni, hogy az észre ne ,·e,·ődjön. �\. n1ozgató ling-
el1nék gya .kran tlragadtatnak, é::i ez ugyan jó, n1ert a

,,I(i nem ragadtatik, nem ragad az el mást." 
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azonba' meg kell elégedni, ha az ember a sebesebb szállókat 
húzhatja maga után. Nen1 kell kivánni, hogy a tunyább 
szárnyú többség mindenben kövessen minket. Egyébaránt 
még a legmagasabban szálló sasnak hatalinas repülése is nem 
mindég egyerányzó fellengségü. i1indennek csak az a vége, 
hogy nen1 kell bolygatni a régi 1ieni-?ienitP.lrn szok[11-1okat, 
azonban lassan-lassan be kell hozni :;ok új ne11ies szabcísúakot 
is. E két mód igen szépen megfér egyn1i1s n1ellett. Amit a

1nostani okos franezia politikit egy regulázott dc szab:1.d eon
stitutio meggyökerczésére, az új és régi nemességnek össze
olvasztásával talál t ,  lehet azt szintúgy a még habzó 1na
cryar literatúra mecrfundáltatás[tra nézve követni. 
0 0 

Nem mernék neked ilyeneket írni, ha nagyon nem sze-
retnélek, és ha nem tudnám hogy te is szeretsz engen1et: 
annakokáért: 

Új atyaságodnak felette örülök, és nagy, nagy, igen 
nagy megtiszteltetése1nnek tartom, hogy az Erdélyi Levelek 
hozzám !észnek írva. Úgy fogok én a jövendő nyom előtt 
meojelenni, 1nint a szálló sas terepély szárnyai alatt kapasz-

0 , 
'<l k" • kodó ökörszem. En is hát ökörsze1n-létemre maJ egy 1s er-

tekezése1net megküldöm neked a magyar orthographiáról. ICe
vésbül álló, de hosszas 1neghá.nyásnak vetésnek resu lt,í to1na. 
„Si licet exemplis iu parvo grandibus uti," Lavoisier az 
egész systemáját egy ívnyi papirosra írta le báró Podma
niczky Józsefnek. , . Trattner még se1umit sem írt nekem az Erdélyorszag1 
Levelekről, és ha írand,parancsolatod szerént lesz a felelet. 

Székely Sándor nagyon hajházza a hatlHttós szavakat, 
azoknak pedig mintegy magoktúl kell jönni az igazán sze_ren
csés képzetek l<ifestésére. Annak a képfaragónak, akinek 
icren nacry o-ondja van a redőztetésekre, lelkét ne1u igen ra
o-0adta el

0

ina
0

cra a ,0 xaJ.óv. Nem csupa szabó a költő, de 1nind 
:eremtő, mi;d a tere1ntvényeinek felrubázója. I(ölcsey phan-
tásiája hajlékonyabb. 

Szent-Miklóssy ecsetje kellő, de ne1n igen találmányos, 
és még jó-n1essze áll Lessingtöl. Azonban h_al�dt'.nk: ,_,Tan
tummodo aut minus i1nitatores, aut cum 1na1or1 1ud1c10 es
sent plerique iuniores nostri auctores." Valamivel többet kel-

11 Oeuewffy és Kazioczy, 11. 

' 
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lcnc görögül, dcúkúl é:s franczi,-íúl olvasniok, inert az angol 
és nén1et literatúra ébreszti, éleszti, élesztheti és nevelheti a 
tern1észetes tüzet, dc többnyire csak a déli literatúrák re-
1nekjei gyt'.ij�j.ík fel ,t leghathatósabb, legtisztább és 1ninden 
füst nélkül való lángot. Es ez nem is lehet 111}-Ískép. Nem bo-
rongós ködökön keresztül kell sütni a napnak a hozzája vissza 
szító lelkekre és szívekre. Nen1 a közönséges és a minden
napi, hanen1 a szép, tern1észetes; és a czikornya, n1eg az eről
tetés és puffad(ts nélkül felséges és hathatós csak a derült 

• 

ég alatt teremhet. F.n ezeket ncn1 tartom elő- vagy vissziís-
itéleteknek. 

Sok jó van Döbrenteinek a franczia litcratúráról való 
értekezésében, dc :unit végtére Stael asszonyságról mond, 
hogy t. i. ő a csínosh társas,ígokban ura.lkodó tón festésé
ben igen szerencsés, azt n cn1 :i ka r.i a. egészen el b inni l?ranczia-

, orszag. 
Nem akarlak tov,í.bb unatkoztatni, 1 11ert ha neke1n n1u

lat1,ág veled szólano1n, te jobbra tu<lod fordítani idődet. Én 
életednek minden perczenetében, n,indcnkor és mindenütt 
tisztelni, szeretni és kímélni focrlak. 

0 

hív Jóskád. 

CXLVIII. 

l(assárúl, Martius 9-én 1817. 

Kerlvt>.S Ór1rrílrnn .1

Buczyhoz írt verseid igen szépek. �zíved vezette gyö
nyörű képzelődésedet. Be derék az amit az okossácrrúl mon-
dasz.A serdít szó nagyon szerencsés tere1ntés._t\.. vén Fekete élete 
folyását 1uintcgy láto1n. Az erdélyi paripád leírása Horász
hoz illő. Már rég nem olvastam elevenebbet. Nagyon bol
dog pillantatban költötted e darabot. Kérlek változtasd a. 
holdnak mágusi fényét, és tökélletes lesz a maga nemében e 
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versezet. Engedj n1cg hogy fondorlóskodom, dc nagyon sze
retlek, és én azt tarton1 maga1nról, hogy nen1 tudok ugyan 
főzni, dc tuclon1 érezve mi a jó étel. 

Ölellek ezerszer 
' 

hí,v Júskúd. 

U. T. l\'1artius 12 én 1817 . 

Nem kapta feleségen, sen1n1i leveledet, és nagyon saj
nálja. I(özlö1n veled rnulats(tg ok[iért az apostoli kiraly ő 
felsége tal�tn legnevet. égesebb ka.mer.íriusának utóls6 leve
lét feleleten1mcl együtt. J�löhbi egyik levelében azt n1ondja, 
hogy a József név oly rosszúl volt írva, hogy azt }'crcneznek 
kényteleníttctett olvasni, a mostaniban pedig azt, bog�· 8000 
forintról adott assignátiót l(undtra, holott nekc1n kezemnél 
van origin,ilis assignátiója. 7000 forintról. 11Iég olyan :-zcn1-
telenűl hazug ravasz cn1bert ne1n es1nertc1n; elfelejtette ő: 
1ncndacen1 bene memorem esse oportere. Be szerencsétlen 
V .. József, hogy nagy ren1énységü fiát el \·esztette, és neki 
ez e szeleburdi 1naraJt fenn. 'fudon1 szégyenlt'ni fogod hogy 
húgodat ilyen cn1ber tartja. Több gőg van abban a fiúba.n, 
1nint 1nás há.ro1n okos e1nberben kevflység; azt gon<lolán1, 
hogy legalább esze van, de láthatoJ, hogy m ;g a sincs. ,,Par
cere subiectis et d, hcllare superbos" kötelesség. 1Ia n1ég a 
111ostani levelem sern fog rajta, ,,actun1 est dc homuncione"; 
<.>s valóban elkeseredik az en1ber szíve, ha meggondolja, hogy 
n1inő apát 1nilyen gyermek követhet. N"eken1 Vay )fiklós 
fiaiban van nagy ren1énységen1, legalább tapasztaltam bennck 
„pudoren1 ingenuum", ami a régiek szerént fő jele ,·olt a jó 
indulatnak. 

l1nádkozzunk, édes kedves barátom, hogy az úristen 
minket ilyen maradékkal meg ne látogasi;o 11. 

G. D. J.

11" 

. . 
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CXLIX. 

Széphalon1, l\'Iart. 16-d. 1817. 

Ked·ves baráto1n, 

I-Iogy el ne szalaszszam a postát, rövid leszek. Tegnap vet
tem leveledet a mellé zárt levél másával, s igen édesen kacza.g
tam rajta. Nagyobb gyönyörűséget alig várhattam. I{é�zelem 
hogy a más fél el fogja panaszlani, mint bánál vele. En kü
lömben is tudtam volna, hogy az, aki nekem kevélységem, 
rút tettet el nem követhet: de így, minekutána a leveleket 
láttam, még inkább tudhatom azt. Rendes hogy az a dolog, 
amit oly 1iehezen kapá1ik el, bennünket annyira eltölthet 
kevélységgel. 

' 

Feleségem még sem betegedett le. E napokban le fog. 
En pedig e napokban szűlö1n meg új gyermekemet, az Erdélyi 

' , 

Utat. Ir<l meg nekem 1nikor lészesz Szent-l\1ihályban, hogy 
oda küldhessem vagy vihessem a Mst. Akarom látni, legalább 
tudni, nút mondasz erről. Sok ideáimat szővtem belé. 

Ah, rövid akarék lenni, s most jut eszembe, hogy egy 
dolgot el kell beszéllnen1. 

Gr. Festetics György egy Helikon nevű kerek palotát 
építtete. Febr. 12-dikén ott tartaték a poetai innep. I{isfalu
dy, Berzsenyi, Horváth Aclán1, és Dukai Takács Judit kis
assz. voltak jelen poetáink közzűl. 

l{isfaludy egy ódát víve, de amelyet Festetics fel nem 
engede olvasni, mert őtet magasztalta, más nagyjainkat 
mocskolta. 

Berzsenyi semmit sen1 vitt (ezt tettem volna én is). 
Horváth Adám nem csak verset vitt, hanem énekelt is, 

noha tökös (herniás) levén, szólani is bajosan tud. 
Takács Dudi is olvasa. 

• 
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Minden darab felolvasás:i után harsogott a trombita s 
a dob. 

Olympiá.ban 1-Ierodot is olvasta munkáit. Dc én l{eszt
helyen nem fognék. I-Iorátz is irtózott ettől, hihető mert a 
római hallgatók olyanok voltak mint a keszthelyiek, nem 
mint az olympiaiak. 

l{isfaludy tudván, hogy Berzsenyi nekem barátom, lát
tatni akará vele azon levelét, melyet ellenem írt Ruszekhez. 
Berzsenyi meg nem olvasta. Csendesítette l{isfaludyt, de 
haszontalan. Azt mondá Berzsenyinek, hogy ő nem philoso
phus, hanem katona, s vagdalkozni szeret. 

Ezt én is indúlatok nélkül, csupán historice írom neked. 
' 

Elj szerencsésen; mondjad grófnédnak, kinek kezeit tiszte-
lettel csókolom, hogy versemet Szent-l\1ihályban fogja venni, 
ha el veszett a postán küldött. 

CL. 

l(a�s,írúl, Böjtmásbava 22-én, 1817. 

Drága kedves barcíto111, / 

Íme felelete V ... Á ... nak azon levelére amelyet 
veled közlöttem. Látni fogod hogy ő nem hiJába viseli a zsi
dó Á ..... nevet; a vége csak az, hogy azon sokbúl, amie 

. . . , 

van, nem akarja a keveset. kiadni, azt sem t. 1. ami mar nem 
az övé, hanem a másé. Az ő logikája, amely az enyimet felűl
haladja, ez : ,,R .... tartozik ugyan Dessewff ynek és én R . -
.... nak, és én ugyan általvettero minél előbb történcndő ál
taladás végett a R .... adósságát, de mivel én azt állítom, 
hogy I{undt is tartozik nekem, I{undt fizes�e Desse,�ffyt; ha
pedig I{undt nem fizeti, én sem fizetem." U gy tetszik Rous-

• • 

seau mondja valahol : ,,Il a précisément !'esprit necessa1re
pour faire la hete." 

Nem felelek V ... szép levelére, és így világos az ő 
leveleiből, hogy én va.gyok az indúlatoskodó, ő pedig a mér-
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trklctc cn1bcr. Úgy látom hogy ő a vclcrn való bajvíviíssal 
11,ag,1nak vala111i nc,·czctcsségct akarna szcrzcni. Azt bcszélli 
nckcrn gróf 'felcki József, hogy az egész világnak olvass,t a 
111aga lc\'clcit, az enyí1nckct pedig elhallgatja. Nagyon ícln1ér
�cl6dült, a kis vipcr,\.cska! J\ jó szívű okos cn1bereknck é]c„(íl 
a,: es,:ck, ha í'C'ltüzcscdnck, dc az övét a bo5szú clto,npítja. Az 
cncrgi,ít, az clniéss<�get a goron1basiígtúl teljes1:;éggcl nem 
tticlja n1cgkiiliinhöztetni; a ,  helyes okoskodáshoz pedig épen 

' 

a1111_yit tud, 111int az cln1ésséghcz. F:n l{ó1n,1ban is, N.ípolyban 
is, I•lorcnezi,íban is, I3ésbcn is n1egfordúlta1n az udvarnál,.. 
pedig n1ind('11 l<'gkissebb bcft'rr,Ís nélki.il. () azt kérdi : lrogy 
melyikhez f'úrli,itta?n hc n1agan1at, és azt gon<lolja, hogy cz<'n 
tornlHL szÚr.í,,,-.al f'cl f'O"' cn<rc1nct ino-cr]cni, hoo·)' Í<rj·ekezzen1 

ö O b t",. r'I 

rna;.(,unat oda fúrni, ahol, ha. őtet úgy csrnernék, v:tla,nint 
mag,ít velen1 111rge:-n1ertctte, ,ninLl<'n porbanrn,ísziÍ a 1ncllctt 

.. 

scni :,;,:p11,·C'd11ék 1neg. 0 azt teszi f'el, hogy a fcjedcle1n es-
rnerhet 1nindc11 kis vipcrác·sk,íknt 11, 111onarcl,i{1ha.n, és ncn1 
veszi észre, lio/.!:y egy tc,nérdck nagy collecLióban nern csak 
sz(,p f'énylG in1:,cctun1oc kák találkoznak, hancn1 hogy olykor
olykor a kix vipcr;Ícsk,\.k is od11 tévednek. l\f ég az isten s a 
tcr111é,-.zct is eltévesztik olykor, és így támadnak a képtel
Yényck (1nonstra). Azt hiszi, hoµ:y a jó majorit;Ísnak tetszik, 
árnb;ír ncn1 vúgyik a hivatalokra: így h,ít csupa rosszakbúl 
állott az a tiibbség, a1nely őtct, búrmint igyekezett, ne1n 
akarta, "ice-isp,innak Borsod vftrmegyébcn. Ö valóhan 1nagá
nak mincllg icliít enged a b11tas,1gok írására. Ila a, becsület 
elvesztése nc1n úrtalo,n, úgy én bizonyosan nc1n itrthatnék 
n eki, ha  leveleit n1utogatná1n. �cm látja. hogy n1agának árt 
legtöbbet azoknák 1nutogatásával. 1\.zt n1ondja, hogy kíntelen 
volna nekem ártani, ha hivatalban lenne. Ijátod hogy cgé,;z 
veszettségébcn Yan a. kis viperáeska, hogy kezd rágaln1azni, 
és minő rosszakat, an1elyeket sohase,n lenne képes bebizo
nyítani, akarna rólam elhírlclni ! Valóban, úgy sebesíthcti 
n1cg a gonosz vipera a legártatlanabb embert, valamint a 
legvétkescbbct. Te nekem, kedves barátom, tanuhizonyságom 
"agy, n1inő phlrg,nával nyeltem el apjának oldalaslag és n1él
tatlan szúrásait a kállai gyűlésen a cliaeta után, mivel, ci-cké]y

itrlctem l'zer0nt, a köz jó nem kiv:1nta többé a, bajvívást. A 

I 
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diaetai szükséges összecsapásokban pedig :i, tiszteletrűl, a 
dignitásrúl soha el nem felejtkeztem, és ,nindég lJárosítottam 
az energiú.t a fino,nsággal 6s az el1nésséggel. 

Azt a.karnú. elhitetni velem V ... Á ... , hogy ö sok 
jókkal és nagy0kkal túrsa.lko<lik; az, ha. igaz, igen hasznos 
reá nézve, azokra a 11agyokra nézve pedig, úgy tetszik, nem 
igen 1nulats!1gos. J\ssecur,íl engem, hogy sok jút tehetnék a

hazának, ha. c11gcn1ct ruég <leput,ilni n1éltóztat11(u1ak, azutú.n 
pedig n1ég is <'gy szú11yoghoz hasonlít. }\fi lesz ebbűl a kö
vctkezctle,, ,;s léli:ís eszű gőgös fiatal emberbül? ,,�Ionstrum 
null.1 virtutc retlcnq,lt1n1 !" .,1'am arrog-ans rst, acsi totam 
a<lolcscentia,rn in virtutibus transeg-issct," pedig 1u:1ga 1nlÍ.r az 
az uzsora , a,nclyet, gróf Forg;\.cs l•'erenczcn ('!követe, ele
gendő lett ,·olna arra l{ó1nában, hogy ak[trn,ely ce11sor (;ntéin 
kivűl is: ,,c<tuu1n illi ade1nisset." 

J�zcn ,jcgyz/::,cket csak azért íron1 ide í'ntt,í.ua11, liugy ha 
majd kérkedni talál11a. clé,ttcd vagy n1{1sok c·líítt li11ta vak
merőségével, cszé•rc n.d<l neki, hogy l,c kevé·s elmét, értelinct, 
és be rossz szívet, s be alacsony gondolko<l:í�t, kin,ondliatatlan 
o-őo·O'cl CO'y\'clítvc mutatott lée:ycn ki ezen P!tÓ:-z dologban.t, Ob - ::> ,1 l • • 

J\,liért nc1n mondta 111co· 1nár ré()'cn kcr<:k1lr<len: ,,t,1,rlozon, LlC
:-, ,., 

nem akarok fizetni." 'l'öbh l1clyütt 11c111 is <'•rthct,Lcrn a leve
lét, oly zr1var borít{L azt el. ,,vVie clic Seelc, !'10 Jie �pra('lie.·'
Minek felelnék neki? ,,Vinco vcl vincor, �cn1per ego 11utcu
lor." Vigasztalj bar,ítsúgodclal a 111<'.·ltatln.nok ellen. f,cµ:al:í.bli
Jútod hoo·y n1ivcl ncn1 felelek neki, tntlok nntgiu11n:1.k para11-

' � � 

csolni. 1\1időn egykor l'l1ociont ,1 nép ;.;a]akjríbúl vrila1llclyik
lcpökdö:;né, 1ninck11t1í11a rncgt<iröltc ,·olna orczú,j:ít , azt
m0n1lá néki: ,,I�nr,ítom, t,íga8abh helyet is t:11:ílli:,tt;'il l'Olna 
a köpködésre.·' 

,,.Jc ,ne placc to11jours si au dc:;sus des injurcs, úgy
mond Descartes, qu'cllcs ne peuvent point ,n' :tttcinclrc." 

Szeresd 
liív ,Jóskád. 

TJ. !. A keszthelyi játékokrúl olvast;in1 ax újságokban 
is. Olympiába.n a bajvívó J)iencst ka('z;1gták, J(,�szthclyen a 
'J'ítur;z ,li('s6rct6vcl töltik az i<l(ít. Szegény kirúlyok olynnok, 
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mint a gazdag kisasszonyok : sohasem tudják, hogy szeret
nek-e irrazán vao-y sem. V .. kamarást kellett volna oda kül-

b 0 

deni, a szólott volna n1ajd kegyes fejedelme számos és ér-
demlett kegyelmeirűl iránta. A feleségem nagyon, köszönt
és várja verseidet. Szeress n1inkct egy kevéssé. En azért, 
mert öcséd V ... Á ... nem érde111li hogy öcséd legyen, 
V .. Miklóst és tégedet nen1 szeretlek kevesebbé, sőt tégedet 
még sokkal jobban, 1nint V .. Miklóst is. 

I--Iolnap Eperjesre megyelc egynehány napra. 
Íme az igért értekezés a magyar orthographiárúl, és 

egy kis fordítás Xenophonból. 
• 

Eszrevétcleidet igen szívesen fogom venni.

A feleségem n1ég egy darab ideig itt marad; én csak e 
hónap vége felé megyek Szent-Mih{tlyra; be szeretnélek 
ott látni. 

Örülök új szülésednek. Ila az angoly valamely munkát 
dicsérni akar, azt mondja: ,,ICönnyií fogantatás, könnyii szü
lés." Te mindég úgy szaporítasz. Csókolom kezeit társszü
lődnek is, t. i. tiszteletre és szeretetre méltó feleségednek. 
Szüljön oly könnyen n1int férje. 

Mit csinál Adelaidc? 

A' J.víagya1· betííirásrul (ortografiáriil) * ). 

A. Olysón, 27-d. dec. 1816.

Transcundum per haec, non immorondum. Q u inti 1. 

Dulházy Mihály csuhadárornhoz **). 

ICívánta az U r tudni betű írásom módját? eleget teszek 
hát kívánságának. Sok n1egvetések n1eghányások után estem 
azon regulákra, a' melylyeket rövideden egybe gyüjtve itten az 
úrral közlök. Azomba' nem ragaszkodorn úgy hozzájok,hogy 
vagy azt gondoljam, hogy n1indent megemésztettem , vagy 
azt, hogy mások, a' kik ezen tárgyban tőlem külömbözőleg 

•) A tárgy kivánalmához képest az utolsó betűig híven közöltetik.Ki<idó. 
1111) Secretarius. Régi szó, Patai Rákóczy Ferencz csuhadárja lévén, moz

dította elö nemzetsége fénynyét. 
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vélekednek, a' hazai nyelv' dolgában járatlanok. De szabad 
minden embernek a' maga ú�ján gondolatjai után já.rni, tsak 
hogy okát adja véleményeinek, a' maga eszmélkedéseibcn ne 
kevélykedjen, másokét meg ne vesse, és a' szemérmetességbez 
türedelmet kaptsoljon. Nékem nem azok látszanak nevetsé
geseknek, a' kik hibáznak, hanem azok, a' kik tudományos 
gőgjökben azt tartják magokrul, hogy mindent végig kime
rítettek, és másnak egygyetlen egy tsep se maradott után
nok. Irá1n A. Olysón, december 27-dikén 1816. 

A':Nlagyar betűirás' módja nints még közönségesen meg. 
határozva. A' legjobb könyvszerzők külömböznek egymás
tul. Az egygyik nagy betűvel írja azt, a' mit a' másik kitsiny
nyel, és viszszont. Némely ly kcttőzteti a' mással hangzókat, 1nég 
a' hoszszú, és megékezctt magokban hangzók előtt is. Ez, ezt 
e' betüt, amaz egy mást rak ugyan azon hang' kitételére. Van
nak olylyanok is, a' kik a' szár1naztatásra, és a' haj la tásokrn szer
felett figyeltneznek, mintha minden könyv, szótár, vagy gra
matika volna,a'melybül a' szár111azékokat, a' gyökereket, és a' 
hajlatásokat kellene megtanulni, és mintha nem lennének már 
elég gramatikáink, jóllehet, még nintsen helyes, és egészen 
Magyar szótárunk. Többen gramatikai pontosságbul a' szó 
végén kettőztetik meg a' hoszszú és megékezett szótagban is 
a' mással hangzót, valamint a' Spanyolok némely szóknak ele
jén. Tudok olylyakat is, a' kik, az egészen hasonló ma,gokban 
hangzókat duplázzák, és azután az egygyikct,többnyire az el
sőbbet megékezik 's a' t'. 

Ezek a' tétovázások és bizonytalanságok között, nem 
lehet azt tartom eddig, más sinór mértéket fel venni a' betű
irásban, hanem tsak azt, hogy azon módnál, a' melylyet valaki 
választott, híven megmaradjon, és betű irása n1ódjá ban követ
kezetlenséget (inconsequentia) ne mutasson. 

En a' �1agyar betűirásban két fő regulát követek: az 
első: hogy úgy írjam a' szókat, a'mint ejtem, és mivel szeren
tsénkre sok közmértékü szótagjaink vannak, a'melylyek a'mér
tékes szóllást és irást könynyítik, a' folyó beszédet pedig mér-
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tékesebbé tehetik, a' közmértékű szótagokat úgy ejtem, és 
írom, Yalan1int �.zt versezésen1, vagy kötetlen szóllásom fo
lya,nj{Lnak jól hangz,ísa valahol megkíványnya. 

Azo,nban egy 1ncís regulitt is követek; a' 1nclyly magát az 
elsőt is regulázza és a' n1elyly abban �tll, hogy az értelem vilá
go::,si\ga, és átláthatósága(perspicuitas),melyly minden szóllás
nak,és irásnak fő tzélyl ya, a' jól hangzás 1niatt soha 1neg ne seté
tüly l yön, és a' n1enynyire tsak lehet, a' homály és a' kettős érte
len1, vagy a' két értelmüség eltávoztasson. Igy vetem magan1 a' 
betü írásra nézve a' zabolátlanság és rabság köz't az okos sza
batlság' közép útjára, addig is, míg n1ajJ valan1cly országos, 
1neghat(1rozott, és törött út elkészűlend, tudon1ányok és okos
s:ígok n1iatt, n1inden bizodaln1at érden1lő építő mesterek által; 
a'kik nen1 fognak arrul elfelejtkezni, hogy egy szabad Nemzet 
nyelvének és betűírásának nem kell igen megszorítotnak 
len ni, és hogy tsak anynyi korlátok közzé kell rekeszteni a' 
szauaJ en1bert, és a' szabad elmét, a'1nenynyire szükség van az 
oktalan kitsapásoknak meggátolásokra, és fékezésekre. 

Ezek szerint, így következnek a,' maga1ntul előmbe sza
bott regulák: 

N cm látom okát, hogy a' N é1netck' példájára a' magokban 
érthctőket is, 1niért írjam nagy betüvcl? E' nem tsak hogy e1-
sundítja, és elegyenetleníti az egész írfis színét, hanem titko
san azt is jelenti, n1intha tsak a'n1agokban érthetők ön támasz
kodna, és tsupún tsak azok körül forgolódna az írott gondo
latok· és érze1nények' minden ereje, e' pedig nem úgy van; 
inert az igék, és a' 1nússal érthetők" scgecleline nélkül nem lehet 
sen1 erő, ;:e111 búj' a' kitételekbcn : és így vagy minden mással 
érthetőt, és minden igét i;:

) 
nagy betű\·el kell írni, vagy a ma

gokban érthrt{íket is tsnk kitsínynycl. l\lég azt sem látom ál
tal egé:':zen, hogy miért iródnnk a' helyek', országok', nemze
tek', sze1néljek nevczetjcik 11agy bctíível? A görög és római 
remek ir,ísoknak legrégiebb kéz iratjaikban, és kiad�tsaikban, 
erre a' hajhászására a' nagy betűknek nem igen találunk; na
gyok valának pedig e' két nemzetek, és szinte azért nem akar
ták tal[tn egyáltalyly{tban a'nagyságnak �e1nn1iféle jelétki nyi
latkoztatni \'ala1nely ncmzet',ország', ember'vagy hely'kijele
lé,;ébcn,<1<' a· mi pitzinységünk szereti azt is nagys�\golni, yagy 
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egal,í,l.,l., a· nagysúg jelével előadni, a'1ui olykor nagyon is ki
tsiny. J-Ia pedig az iró választú.sára bízzuk a' dolgot, hogy ő 
í1ja véle1nényeszerint, az országok', :i' nen1zetek', a' helyek' és 
a' szen1élyek nevczctjeiket, va.gy nagy, Yagy kis betü\'el, a' 
szerén t,a'111i nt ezek bül valamcl y lyik ,Yagy nagyobbnak vagy kis
sebbnek, lútszik előtte, akkor, nem tsak a:lcszsz belőle, hogy a' 
tőle jött n1egkülö1nböztetés irígységet, gyülölséget szcrzrnd, 
és haragot is hozhat a' szerzőre, h:1ne1n 1naj1I az is követke
zik, hogy a' megkülömböztetett nevezetek nagys,ígának 1nér
téke, az olvasó és a' szerző' fejében igen ri tkú n fog megegygycz
ni. A' 1ni vagy n1agában, vagy tartozatosan (relatíve) nagy, a' 
nen1 kissebbeclik az által, hogy kis bctü,·cl jelentetik ki, dc a' 1ni 
pulya, a' mi törpe, az olylyan 1narad, és azt sc1n1niféle betű se 
ne1n e1nelheti, se nc1n nagyíthatjn. ;\livel 1nind azon liltal ezen 
ámbár ne,n oktalan újjításon, vagy inkúbb új régi:;égcn, 1nos
tani szokatlansága n1iatt, igen sokan 1nC'gütköznének, a' nem
zetek', országok', helyek' és személylyrk' neyczetjeikct én is 
nagy betüvel szoktan1 írni. 

l\íihelyest két ideábul egy új, és külön értclinüt tetten1, 
két szónak egybe fogása 1nellett, egy szÓY,Í kell Yidtoztatnom, 
azon két szókat is, a' n1elylyekbűl egy· új külön értcln,űt tsinál
tam. l\1ire való az az elválasztó vonás? lJgyan. ki ne1n fog 
akadni az egybe ragasztott két szónak kültin külön értcln1ére, 
és ennél fogvti az össze tétetettére is, lia a' 1,iízasít,ís, Yagy 
eo·ybe forrasztits helyesen történt, akár !egyék kidön rrtclme 

0 ' 

az egygyikének,az öszsze rakott szókbul,ak,\r nen1? }:,, így.én 
így írok; elakadni, kútfő; ezeket peclig így, idő-jiírtatva, ösz
sze-tétel, öszsze-tcgyi.ik, tegyi.ik öszsze, rnert 111,ís az ideáknak 
egy1nás n1ellett való álláspk, n1;Ís azoknak ösz. ze forracl,ísok. 
Nagyon hoszszú szavak is fognak így tá111adni? Igen is: hét, 
nyolcz tagúak is, kivr.ílt a' l1ajlatásokban, de bővclkeclünk a.1,

ilylyeténekkel öszsze tétel nélkül is, és ha nem akarjuk, hogy 
anynyira nyúljana.k né1ucly szavaink, csuprín kurta szókat 
párosítsunk egymással. 

}Járom mással hangzót, kénytelenség nélkül, vngy a.' mi
dőn a' hangkép (ovoµa,<urroíía) ne1n kínszerít, soha se1n írok 
egym,-\s mellé, ha a,' szár1naztatás 111cgkív,í11ná is, és így nem 
írok szá.ntszindékkal, ltanen1 s7,ánsz,í.ndékkal. A két mással 
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hangzóból álló sz, nálunk tsal( egy hang, és így tsak egy be
tűnek kell azt venni. Így kell venni a' gy, ny, ly, ty, hango
kat is, dc már, a dj, gj, nj, lj, tj, nem egygyes hangok. -
Igasság, két ss-cl írom: így igasság, inkább az ejtésre, és a' jól
hano-zásra mint a' származtatásra tekintvén, - öszsze) nem0 . ' 

így öszsze, hanem, a' mint cjte1n, így: öszsze.
A' helyhcztetés' mértékségénél (prosodiájánál) fogva,

·mely ly nékünk(1ninden egyéb mostani Európai nemzetel{en kí
vül, vagy inkább felül) köz a' régi görögökkel és rómaiak
kal, minden megékezctt szótag, úgy is hoszszú lévén, lehet
ugyan, dc nem éppen szükség, mindég két mással hangzót ·
tenni utánna, és így nints hibásan Írva, hasí,tani ) egy t-vel.
De p. o. ebben a' szóban, dupplázzák, á1nbár meg van ékczve
a' középső á, 1nég is két z-t kell utánna írni, az érteln1esség
miatt, mert duplázák azt teszi, duplicaverc, duplázzák pedig
duplicant vel duplice1it, és viszszont. l-Ia tsak az értelem' vilá-
gossáo-a különösen mco- nem kí ványnya, a két mással hangzób O • előtt álló mindég hoszszú magában hangzót, lehet ugyan, de
nem szükséges mindenkor megékezni.

l\1inden fínom illetödésű fül érezheti a' ts, és cs, és a' tz
meg ez köz't a' külömbséget, az ejtésben, talán sokkal jobban
még mint V crseghy úr három e-i köz't. A ez, úgy hangzik,
mint a' deák c, és nem látom, hogy miért gúnyolkodtak né
melylyekl{azinczira,mert két jel helyibe egygyetakara 0éhozni?
de a tz keményebben hangzik a' e vagy cz-nél. A' c s ,  ellenben
jobban forr öszsze tgy betűbe, mint a' ts, és így, 1nikor a' ver
zezetben hoszszú, vagy hoszszúnak akarom a' szótagot, ts-el,
vagy tz-vel írotn, 1nikor pedig rövidnek cs-el, vagy cz-vel;
e' szerint a' folyó beszédben is e' szóban: ketsegtetni, az első
ta,g hoszszú, ebben pedig pecsét, cs-el rövid; e' szóban me
tzcni, vagy metszeni, az első szótagot, mert hosszú, tz-vel,
vagy tsz-el, ebben pedig aczély, mert rövid, cz-vel írom. Ezen
szóval: ahoz, vá.ltozva szoktam tselekedni, mert, úgy is jól
van azh oz; úgy is, a'hoz) és így jó mind ahoz) mind ahhoz,
a' h betű és nem csupa lehellet, vagy szusz a' Magyarokná.l.
Szintúgy a' szerint, a' mint rövid, va,gy hoszszú szótagra szo
rúlunk, jól van írva szívesen, is, szívesse1i is. Ezen, és az efféle
okos szabadságokkal sokat nyer a' nyelv' hármóniája, a' nélkül,
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hogy legkissebbet veszejtscn is éL·telmessége, merta' hol p. o.
félek a' két értelmességtül, vagy nem akarok szánszándékkal
ennek segedelmével furtsáskodni, 1nind az ejtésben, mind az
írásban külömböztetem a' hasonló értelmű szókat, és így né
kem niely) vagy rnej (pectus) 1nelyly pedig (qui, quae, quod),
szé1i) Beregszászival, ca1·bo)szín, cotor, és szín (rcclinaculum),
játszó szin (theatrum) 'sa' t'. Nem kell cgyébaránt gondolni,
hogy a' hasonló ejtésű, dc külön értelmű szóknak egyfor1na
irása mindég két értelműséo-et is szoknii elkerülhetetlenül' 0 

ne1nzeni, ha így írnék, p. o. boldog niely) ci' 111ely mindég tiszta)

az irás' egyformasága mellett is elég érthetővé tenné1n niaga
mat. De ha így szóllanék, és írnék: szint vivék a' szlnbe) nern
tudná senki, hogy szént ) szenet ) azaz tüzet akarok rakni a'
színbe) hanem azt gondolhatná, hogy valamint a' czinkos
szemfényvesztők egy poharat a' másikba tcdcgelnek, úgy én
is eo·y szint akarok bele rakni a' 1násikba, és így a' gondola
ton1: és a '  kitételen1 tcrrnészete hatúrozza meg, hol és mikor
kell tartnnom a' két értelmességtiil, és miként? kell azt cltá
voztatnom betűírásom szerinek és rendinek segeclcln1ével.

I{ülönös az a.'l\1agyarnyelvben,hogy a1nbéí tor úgy liangzi k
az s) maga, n1int a' N émctsch ) n1égis1nikor a' z betíí vel öszsze ol
vad, úgy hogy ez kövesse, ne pedig megelőzze, Iá gyúló egy b�
tűvéválik, a' melyly úgy ejtödik,mint a'deáksvagya'Frantzia
alól farkazott �, n1ikor pedig a' z, az s -et n1egelözi, akkor egy
zsibongó hang támad, 1nintha a' két betü egy1nás 1nellett, egy
más ellen berzenkeLlne, még is mind a' két forma egy be olva
dást, tsak egy, noha kül_ön hang jelén cl�'. az az: �sa� �,gy, ,e�!'
betűnek veszszük. RútítJuk tehát nyclvunket, a 1n1don, a go-
.. és Ro'n1ai us véo·ezetű kül szavainkban a' lá-rog o<;, vagy w<;, o , . , o-yabb oszt vao·y uszt ossá vao·y usseí, v/tltoztatJuk. Ilozza

o ) o ) o 
, , IL , járúl, hogy a' rövid 1is sem magyar végzet. En, t�hat 01·a-

t-iust vao-y ío·y írom Horátzi-iisz) vagy úgy I{ora.cziu.�z) vagy
o o bb rr , ' így Horátz) vagy Horácz) vagy a' mint legsze 1Jora.sz; ugy

írom pedig mindég, a' mint ejten1, mert fel kell tennen1, hogy
tud olvasni Mao-yarul minden olvasóm, de fel ncn1 tehetem,
hogy Jatánúl is �ucljon, és így ekképpen írom,Xe.nOJJhonl �{�:c
nofon. Úgy hiszem, hogy a' szemnek és a fulnek eg) a1ant

kellene írnunk, vagy legalább ennek szintúgy, n1int an1annak
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a: penna segítségével, és így a.z írásnak tsup,ín tsak a' 1ni l. 1ang 
ejtésiink képének kell lenni. Ila tehát azt akarom, hogy ii.'

l\Iagyar ezen nevet, p. o. l\iontcsq nion úgy ejtse, mint a' Fran
tzia, ekképp· kell ezt ncke1n az ő szán1ára írnom: 1\1onteszkiú. 
Dc a· n1ég cl nc1u enyészett hazai l!"an1iliák' vezeték neveikben, 
tuert ezeknek hangejtéseket cl netn hibiízza a' 1nagya.r száj, 
n1cgtarton1 a' régi betű írást, akár 1nost már hibásnak : láttat
tasson, akár ncn1. Az y-lont is megtarto1n a' vezeték' nevek' 
végén, mert ncn1 akarok senkit is 1negb�1ntani, és jobb szere
tek botlani, hibát ejteni, és inkább akaro111 meo·szco·ni a' Deb-

o 0 

rcczeni gran1n tika' ren<lszabásait, hogy sem valakit bosz-
szantani. Jlor,Ísz 1ncg ncn1 b(1ntó<lhatik, akárhogy í1jam ne
Yét, és nc1n hi\ntódna inog, ha élne is, de es1uerck több 11a.
g.rar urakat, a· kik a' nélkLil, hogy görögül tudjanak, és tudva 
legyen elíSttök, hogy y-lon hegycst, 111agost tészen,még is na
gyon neheztelnének, ha vezeték nevök végét a' kis 1: helyet, 
a hoszszú farkú y-lon 110111 ékcsítené. 

. Sokan így írják a' következendő szókat: n1dsszor
1
1nelly, 

(qu1, <1uac, quod) ollya11
1 tarlo1ncinnyr1

1 
1nincljúri,, attya, egy

gyütt, kiríllyr1. dC' 1Srczhető, hogy ezeket így ejtjük, 1ná.�z
szo1·, Yngy 1;1r ly , vagy 111/'lyly 1 

'olylyan,, ta1·to1ncí11y1iya,  rnin
,r;yrí rl, 1 tlyty,1, egygyiift, ki1·cilylya,cz ez utóbbi irás n1ódja bi
zonyo,-an 110111 olylya11 ,-zép �1' szemnek, de bizonynyáraszebb a' 
f�lnck. Kagyon jó vólna, ha valamclyly kettőztető jegy hoza
todn� bé. nyon1tató 1nül1clyeinkbe, így egyaránt eleget lehetne
tenni, 1n1nd a: szen1nek, n1in<l a' fülnek. Fülbe szökő dolog, p. 
o. hogy a' .r;y, puhább hang mint a' d.f. Kagyon ke1nény ajakúak
azok, a· kik a' származtatás miatt így írnak: aclgyiinlc, ha tely-
1.ycs;-éggel ki akarják jelenteni a származtatást, hjanak ad
.Jiink, agygyunk helyett. l\feglehet, hogy hibázo111, és hogy 
nagyon finynyiís fi.ilű vao·yok de nekem úo·y tetszik hoo·y az e > o. , o 

lly, 1iny, tty1 hangok alkal1nasint a' kövctkezendőkhöz hason-
lítanak, úgy1nint: lj, nJ·, tj, és hogy rnintegy közepette állanak 
ci�czcknck, és atna valanii,·cl puhábbaknak, a' melylyekrül 
mar fclylycbb szóllottam, úgyn1int: lyly, 11yny, tyty. A' ggy 
�zo'.11

ba' '.�cm, közelít sem a' gygy-hez, scn1 a' g;·-hez, <le a' gy;·
inkab b kozcht a' d . f-hez; és így nem tartom hibfí nak í O'y írni 
egyjiitt, vagy ed.fütt, hanem még is legtermészetesebbnek gon-
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<l0Io1u így, eyy!}yiitt. J�zck szerint akar így írjon vala.ki e.r;y
gyiitf., akar egyjiitt, akár edjiitt, ne111 báno1n, szintúgy, a .kár 
atytya1 

akar atja (illius pater), ak1c'tr tartoinánya, ak,ír tarto
mánynya, akár tartomá,nja, akár kíniUya, akár kínálylya, akár 
kínálja, nem igen törőtlön1 rajta, dc vala,mint nem írhatom 
orszci.gg�·a� hanem 01'Szág.fa, és nem írhato1n ággya vt1gy ágg.fa
(lectus 1ll1us), hanem vagy ágya, vagy ágygyci, v,igy ágy ja

1 

úgy nem írok tarto1nrín11jci
1 

tartonici1i11ya, kinállja, kincítlya, 
att_ja, attya; hancn1, vagy atytya, vagy a(jci (illius p a.ter)'s a't'. 
ama' két 1nÓLl szerint,a' tnint rncgn1ngya.ráztam. 'l'udon1 hogy 
ezen meg fognak botr(inkozni nén1cly rag a.sztékos urak, dc 
111ár mondám, hogy a' világos 0rtelc1n' za.varítékjai nélki.il való 
jó hangzású ejtés lehet tsup[1n igaz vczctékjc ;i,' helye.,: J\ln
gyar betí.íirásna,k, melylynek fő bélycgjc oly j<1l,oly tetszető
sen írni a' szókat, a'fül számára,a.'1nint azokat, ejtenünk kell. 

Véghctctle11ck köz n1értékű szila.báink, és én ezt, Yala-
1ni11t nén1clyly 11gyan azon egy érteln1íí, dc ki:tlön külön ejtét-ck· 
é::; bajla,ti-ísok' íorn1úit, nyelvi.ink f'íS' és legkiilö1nböztctőbb, 
legékesebb tökéljci közzé ::;zií1nlúlon1, 1nondha,ton1 val<Íl>an 
testestül, vagy tc,-tc.,:l.t,l, és szintúgy tcstc,-töl, vagy 1 Ct>tC::-

tül. Szi-Ízanként ,,an11n,k,1zilylycnck,ncn1 t.sak a',-7,avak' végin, 
hane1n n1in<l elejin, n1ind közcpütt. 1\zomb�1 tal{dkoznn,k sok 
111egbn,tározott n1értékü szótagjaink is. Ezen :szóban, p. o. ,i!
lani, soha se lehet az első tagot, 1negperdítcni, a' két ntólsót 
pedig nyútani. Be örvendenének né111elyly nyelYcikkcl ki.i:;zdő 
nen1zetek, ha ilylyen szabaclsá.ggal forgó <:i< 1nég i::: az értclc1n' 
világosságára elegendő 1nrglin1 ározlÍ:-:-al , rzető nyelv jutott 

' vólna nékiek! E1jünk tehát oko� :;zahad:,:Í!-(:iink· kintsci,·cl,és 
ne halgassunk a' szouut<zenyn,vesekre(pcdánt.okra,) a,'kik min
dent fonynya<lásig é::.: c:lctlen,-c'.·�ig rcgul,ízni a,ka.rnán,1k. Dc 
1nás ok is van, hogy n1iért kell n1egőriz11ün k n' l\Iagyar nyelY
ben ezen szabadságot.Ennek elő a<lása most nen1 ide tartozik, 
mélyebben hat és vág az belé a' nyelv' organiszn1uszszába. 
Errül, 1nászszor, ha, élünk. 

•



l76 l(AZINCZY F. ÉS GR,, DESSE'\1/FFY JÓZSEF 

Cl"'I. 

J(assárúl, april. 5-d. 1817. 

Kedves barátoni! 

1"1ogy semmi se hibázzon a V . . . úrnak velem való le
velezésébűl, ín1e azon elsőbb levelét, a1nclyet feledékenység
hűl el ne1n küldöttein néked, vc<ld mostanában pótolékúl. 
Fogsz emlékezni, hogy ő leveleimet, mint rosszaságo1unak 
annyi tannbizonysága.it, a jöven<lő szá1nára meg akarja tar
tani, és így n1ivel előre látom, hogy ez ez, épen rossz és ha
mis lelke miatt maholnap nagy úrrá válandó ember hajlandó 
lehetne azt amit ő nekem írt, részében eltitkolni, azért ke
resek minden esetre becsületem és az igazság oltalmára ná
lad mene<léket, esmervéu nemes lelke<let, és tudván hogy a 
��íves bar,itsá.g jussai többet nyomnak előtted az atyafiságnál. 
0 még e sze1npillantatig ki nem fizetett engemet, holott a 
R .... túl még tavaly octoberben általvett tartozás írásbeli 
contractus szerint úgy van, hogy R . . . . nekem J{assán a 
múlt 1816. esztendő 16-dik novcn1berében tartozom n1inden 
legkissebb költségem nélkiil adóssá.gát lefizetni. 

Akárhogy kivánjam is maga1nat vádolni, és n1entegetni 
V ... urat, mébcr sem veheten1 maO'atnat reá hocry az ő loO'i-

o ' b b 

káját az emberséges emberek logikájának tartsam; és vagy 
nem tudnám mi a logika, vagy nem mi a becsület, ha helyes
nek tarthatná.n1 ezt ez okosko<lást: ,,J{ und t engem ki nem 
fizet, és így én se1n fizetem ki Desse,vffyt. '' l:Ia elegendő vol
na arra, ho

0
0'y valaki embersécrcs ember leo-yen az hoo-y a 

b b ' ' b 

zsebe felett 1negaranyozott kulcs fiiggjön, és hogy a pecsét-
jén négy vagy öt czí1nct a planéták darabontjai módjára a fő 
czímert mint valami planetát körűlvcgyék, V ... úr bizonyo
san egy igen becsületes cn1bcr volna. Se<l ego virtuten1 non 
verba puto, ut lueu1n ligna. Nem a ncn1fizetés, hanem az a 
kinyilatkoztatás, hogy azzal nem tartozik, becsteleníti V . .. 
ura.t; és akárki kárával tette volna is ezen kinyilatkoztatást, 
egyforrnán bccstelcnítette volna magát. Egy szót se,n többé 
errűl a tárgyrúl egész élete1nben, mert ki van merítve, és 
nem szolgált egyébre, hanem csak egy alávaló léleknek es-
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mertetésére, és :1 hasonlatosságnál forrva, naO"yobb meo·eléO'e-
� 0 0 b O 

désemre a magaméval, és így bizonyosan többet nycrék, n1int 
vesztettem. 

Most forgatom a Gyűjteményt; az a szerző, aki ott a 
nemzeti cultúrárúl ír, egy kevéssé nehézkes. Folnesics úr, 
Pestalozzi ellen buzogván, sok helyesek közt amelyeket fel
hord, nagyon messze 1uegy buzgóságában. A ncn1zctiségrűl 
írott darab tárgyának mélysége zavarba lúttatik hozni a szer
zője képzelődését. li. I-Iunyadi János kritikája nagyon felüle
tes, <le azért ne1n csínos. 

Vive, valc et scribc 
Tuo Pipsz. 

U. I. Szerencsés innepeket; húsvét keddjén indúlok
Szent-i1ihályra. 

CLJI. 

Széph:'10111, május 2 -kán 1817.

'1.'isztelt baráto1n .' 

Ncrn fogo<l mire vélhctni, 1nint történhcte, hogy rccc
pisszés leveledre ily későn felelek.Iligyj min<lent,csak azt ne, 
hogy tiszteleten1 s barátságo1n erántad 1negfogyatkozott vol
na. Annyira clfoglaJa. munkáin, hogy régolta ne1n írtam leve
leket. - V ... Á ... al folyt levclezésedrc nen1 n1ontlha.tok 
egyebet mint azt, hogy ki1nondhatatl:1n sajná.!0111 recíd 1iézve

is, hogy egymásba aka<ltatok, mert a levelek 1nocskosok. V ... 
vastagon bána veled, az pe1lig annak, aki tége<l az in1ádásig 
tisztel, véghetetlenül fáj. Jvicntsenek meg az egek n1inden 
efféle összeakadúsok tól. 

Dulházyhoz az orthographia cr:int írt leveled classicus 
szépségü. �i\zt csu<lálo1n. Ilogy n1agát a munkát ne1n csullál
liato1n, onnan értheted, hogy csakne1n 1ninJe11 czikkelyeiben 
cllcnkeze1n állításaiddal, pedig ha objcctivc igaza<l volna is, 
mely, amennyire én 1nerck ellened vala1nit állítani, neked itt 
nincs, subjectivc azokat, a1niket tanítasz, igazaknak ne1n ve
hetem. Ne parancsol<l, hogy vegyem vizsgálatok alú. s tcgyc1n 
elődbe o·ondolkozásomat erántok,· nc1n focrná<l ízelítcni an1it 

b � 
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111onllanék, s így ez az értekezés épen oly haszontalan volna
1nint :unit a lankaclol er,ínt Döbrentei is, én is írtunk. Se1nxenophoni clara.bodr:t nen1 szólhatok. A könyvet 1nost ne1nbíron1; bírta.111, s ismeren1. Csak :innyit fclé>le, hog·y Xeno
phon igen könnyü s igen csínos: ez pedig csínos, de nemkönnyíí. Ilib,ízhaton1 ítélcten1hen. dc, parancsolatodra, ki-1nondán1 a1nit ítélek. 

l\. Tud. Gyüjten1ény lV. dik kötetecskéjébcn Játta1n aztt1.ruit oda beküldél. De a tárgy olyan, hogy lehetetlen valavégig menni rajta. 1-Ia Berzeviczy tőlen1 kívánta volna lefordít{tsát, kénytelen volta.111 volna e szolgiílatot tőle megtagadni.Szemere Pál tegnap n:í.lan1 volt, s elvivé az erdélyi utazásokat, hogy megolvashaf'sa. 1 -Ia. visszakapo111, tal,í.n n1agamfo<1om levinni hozzntl, ho�y· <;n olvashassan1 fel előtted, mí,r0 � 
0 ' Erdélybe beküldön1. l<�l.i ,-zerc11csésen, tisztelt baráton1. _i.\_mélt. grófné kezeit alázato" tisztelettel csókolon1. 

l\Iegengedj, ho,µ:,v ily illetlen helytt teszek hozzúd egykéré"t . .N'eke<l 111énesecl ,·an. \"en1 engednéd-e n1eg, hogy neke111 tizennégy c:1ikón1 ott n_,·araljon. l{érlek, n1éltóztassál ezeránt tudósítani postán.
- ------

• 

('f,111. 

Ka�Aarúl, tnáju� 13-án 1817. 

Kedve.� rlrrí,qo. b(/rrflon1 !
C'sikaidat igen szí,·e,:cn fogon1 hítni Szent-Mihályon;

kiildd nkármikor. d<' ip;cn szcrct11én1, ha, egy e1;ikús-bojtárt
kiildPnc:l n1elléjck, 1nC'rt tudod, h<' keve�et hízlirttja mngát az
en1ber ,1z önnö11n1ngn Ci<ik,>,-,�ra . ann,íl kC',·<':-:<·hbé tehiit a.

' ' 
l11ftr.:.c1·a. 

Egynehiín,,· nap múl\'ii is1nét, Szenl-�Iih(dyra megyek\"agy egy k<'t hétre, 0nnan pe\1ig a gyülésre Nagy-I(állóba .. 
Sajnálo1n hogy betűiri\si i<le�1i1nat nen1 javallod; n1eglehet hogy hibások, de én valan1int nen1 kivánon1 soha is,

hogy valaki v:c'tltoztas"a gondolatját, ha ne1n adok neki elegendő okot l'C',Í, szintúgy ne1n ,·áltoztatliaton1 a n1agamét eno·en1et 1ncgo·vőző okok clöadiísa nélkül. ..-\kár tudatlansá00',C' t:' 

• 
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akár hamis érzé:; ::;zülte légyen észrcvételei111ct, csak akkor
igazúlhatok, lui hibái1nnak okait fogon1 látni vagy Ol\'asni.
Tudok 111ások módja szerint is írni, és mondtan1, hogy nen1
raO'aszkodon1 gondolatimhoz. l1. jól nevelt többség szokása,
aká.r jó akár rossz, 1nin<lég törvény marad 1ni11d a beszédben,
mind az írásban. 1\iiás az többnyire a1nit cselekszenek az em
berek, és 1nás az, a1nit talán cselekcdniek kellene; annyi azon-
ban i <1az ho<1y az én betüiráson1 syste1nája (a111elyet én min<l-o l 0 azáltal nen1 fogok gyakorlani, ha a többségnek nen1 tetszik)
sokkal e<rvűc„yüebb és sokkal tern1észetesebb lenne, követkc-

ioJ O 1 ' ' ' zen<lőképpen a ki.ils6k11él is a magyar nyelv 1negtann asat �s
ejtését sokkal jobban könnyítené, mint az, a111clyet 1nost ko
zönsé<1esen követi.ink. Igen jól tuuom, liogy a lesz :i íő ellen
vetés,"' hogy a ter1nészetiképpen 1n in<lég 1ni ndég v,í 1 �ozú -�� t�::;
módja nen1 lehet állandó vezetékje. a n1�gn'.a'.·.adnndo. b:tu1r,1::;
111ódjának, dc szinte itt van a petit10 pr111c1p11. }\z eJte.st kell
az írás által állandósítani. 1\.. 1nostani közszokús nincs n1ég
val,tinely aknclen1ia últal 1ncgálla.pít,·a. li'ri::;sebb?n i_nduló n!el
vi.ink: csak n1ost kezd 1negint újra \·ala.n1enny1re JObban-JOb
bnn kifejléíuni, nevekedni, szaporodni, szépülni és meg{t!la
podni. Azt tarton1 hogy ha. 1nost egy akade111ia. összcá�l�na.,_an
nak a 111ostani szebb ejtést mosta.ni kellő v:dtoza.n<losaga1val
együtt kellene a betűír11s fő regulájáúl bevenni, é�. h� �zt�_tán
ezen regula. szerint írna. n1inclenki, nen1 kellene felni 1do:el
az ejtés szüntelen új 1neg új változan<lóst1g�tú!, n1ert a�t,m1'.1-
denkor a rnostani ejtésen és annak 1nostan1 va.ltozan<losagain
fundál; állandó ír,ís111údja \'agy n1egörizné épségében, vagy
io-en könnyen is111ét útba igrizíthatnit; holott ha n1ajd ezu:ún
i� o·yakran ellenkezésben n1arad az ejtés, szólás, az ír,ís ino<l
. ,  

0 1 · 1 .. · · ·t' . ] szi.intc]cn .v·iltozni foo· cn11ek11t�1na is azJava , 1t o JHl av a. , , o 

ejtés nyelvünkben, és 1ninek11tána vagy epcn _nc1n, Yagy 1.�c:1
ritkún kell oly szcre11csétle11eknek lennünk n11nt ,1, fr�nc;ial,_
nak és angoloknak, akik nén1ely bet.üket gyakra11 n1askc� eJ
tenek az összetételekben, 1nint 1nikor azok 1nagokb:1n al!a-

al{ U, ay tetszik neken1 boO'y ncki.ink könnyen lehetne n11nn ' o ' o 

. 1 1"<len erőltetés és sok ki.ilömbféle megszorítiísok nélki.tl.e egenc 0

b 1 · l a szebb szÓeJ'tést és annak n1ost n1ar bevettsza a< sa gga. � 
, . , .. . .. . . �.:: vá.ltoza.ndósága.it a betüíriísunk systen1aJanak cgyug) u:-itc,e

1 :? ,:, 
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n1ellett nagyon terniészetesen 1neg,íllapítani. Valan1int n1in
denben, úgy a nyelvben is esup.ín a szükséges, de a mellett 
könnyű, természetes és kc\'és rcgutík uralkodása alatt folyó 
szabadság szerezhet bőséget <:� kiilö1nbfélcséget egyszers1nind 
az egyformaságban (nniforn1ité). A philosophusi acstheti
kosznak pedig ez a vezér ide,íja vala1ncly nyelv kin1ívclésé
bcn. J\fcrc1n állítani, hogy a,k,írn1cly nyelvben csak ak.kor le
het az írás1nódja által 1ncgl1:1t.írozni és n1cgállapítani a jó  
helyes és szebb ejtést, ha az ír{tsmótl a 111ár egyszer n1egha
t,írozott cjtésen fundálódik. Az írás által kijelentett ejtésnck 
oly n1eghatározottnak, oly pontra szabottnak kell lenni, hogy 
azt minden külföldi, 111ihelyt csak minden, vagy külön fogott, 
Yagy összetett. betűnek hangját CR1ncri, az ír.is segedelmével 
az olvasás közben, lia nchC'zchben is, dc rnégis nyelvével fel
foghassa. J�nnyit 1ncntsége111r<', l1ogy jót, köunyüt, tcr1nészc
tcst, szépet és, a n1cghat,írozús közben is, szabadot akarta1n. 

A 1ni Szokrütot rs 1'hcodot:ít illeti, ha tov,íbb vitte111 
volna is 111:ír a görög nyelv t11ch\sát, n1égis cll i inné1n, hogy 
könnyebb foly,Í,;Ú pcnniíja vala Xcnophonnak, 1nint nekcn1. 

l{o;;szúl nyon1tattattük ki fordít.íso1nat a, Gyűjtc1nény
bcn, nen1 azért, hogy lictüí r,Í:,on1lioz nc1n a.lka.lmaztatták 
n1agokat, a 111it :;ohat-en1 kivánta111 volna, és nen1 is tehettek, 
inert 111ég bctüírá:-i értekezéscin1 előtt küldődött cl a fordítá
so1u, hanen, azért, inert néhol a 1nássalérthctőket is nagy be
tűvel nyo111tatt.ík, é:s 1nivel oda raktak olykor pontokat, a
hova ncn1 kellett, ott p<'dig elhagyták, ahol szükségesek let
tek volna ... '\ franczi,1 szcíkat is több helyütt n1cgroncsolták 
p. o. prensiont tettek p1·écisio11 helyett. :Én rnao·,un sem cron-

o 0 

doltan1 soha i;;, hogy Berzc,·iczy úr ideái a legjobb renddel
legyenek előadva, dc ezt ncn1 volt szabacl változta.tnon1,
azonba 1négis hclylyel-hclylycl igyckszc1n a hornályt világí
tani. Azt is n1egjövendöl�n1 neki, hogy az olyan congrcss, a
n,elyben az anglus n1inisteriun1nak Yan fő szólója, nen1 igen
f'og iparkodni a szá.razföl<lön keresztül az indiai kcresk.c<lés
Ú tjá na k helyreá llí t.ís�in: <le 1négis nagyon kért, for<lítanán1
le; c'·s vnl1íhan nen, 1nindcnnapi ideákat fogott fel vagy ő,
,·agy szúrtan1 én belé a n1aga1nébú! a n,unkába a kcrcske<lés
gátolatlan szabadságárúl. Akik az olvasás közben némely

LJ�VET,F.ZltSö !(. 181 

1nélyebb i<leákon rágódni szel'etnck, 1ncg fogják tal�u1 ezen 
kis fára.dságo1nat szenvedni. 

A 1niskolczi színjAtszók, akik 1nost ICass,í,t 1nulattatják, 
eléggé alkalinatosok, de a játszónék, kivévén Dérynét, aki
nek az isten annyi szép tern1észeLi kelle,nekct és az ének
lésre is - .'1mbár 1nég nen1 elegendőlcg kipallérozott - ta
lentomot a.dott, nyifogók, nyafogók; szavok hangja ne1n ter
n1észetcs, és jóval túln1egy azon garúdicson, a111clyrc tern1é
szetiképpen 1ninden ter1nészeti t<Ínnak is e1nclkcdni kell a 
theátro1non. J�zen a Lcr1nészetlcn hangon, 1nin<len h.ígás és 
esés nélki.il v,íltoztatlanúl sebesen perdűl6 nyelvük forgása 
tehát duplán unal1nas és kedvetlen, cgyfor1nastigábnn. ],; 1nind 
a szóza,toss,\.g ( declan1atio) clsö regul.\i ellen van; azo1nba 
tömött 1nind6g a játékh[tz, és a l1aza6ús}íg vagy ne1n figyel
mez a hib{tkra, vagy tűri azokat. 

Ölellek, kedves Laráton1, egész házaddal együtt, és 1na
ra<lok a legigazabb szívvel 

hív Jóskcícl 

CLIV. 

Széphalom, J un, 11-<l. 1817. 

Kedves baráton1,! 

Több egy holnapjánál hogy ezen Jevclcn1et írni n1indég 
készülök; már igen sokszor clkezdettcm s félbcszakasztván 
valamely közbe jött vagy n11í.s munka vagy baj n,iatt, mi<lőn 
folytatnom kellett volna, cl kelle vctnen,. Ne vedd rossz néven 
hallgatáson1at; tutlod hogy én tégedet a tiszteletnek és ba
rátságnak n1inden érzéseivel annyil'a szeretlek, hogy erl\nta<l 
soha egyéb 111int ami volta.m, lcnncn1 nc1n !ebet. 

Fcleséo-cm május 6-d. egy leányt szült, egy rettenetes 
történettel. 

0 

- En1 i I fiam éjjel fclsikol ta; fclcségcn1 kiálta 
ráin, kiálta a szobaleányra,, s 1nind ez mind én n1ély álmunk
ban nem hallánk szavát. Ekkor felkél hogy a gyern1ekcn se
gítsen, s felejtvén hogy azelőtt való cstve egy nagy ln.dilt té
tettem le a gyermek ágya elébe, ebben n1cgbotlott, s a koffer 
vasas szegletében annyira me1:?;ii tötte p:yo1nr:I t, l1ogy chlőlc s 
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szava eliíllott. A gyern1ek n1eglctt, s a bába sietve 1negke
resztclé, azután pedig kcvé.::; ór,íkkal a plebá,nus. flasií,n az 
ütés n1iatt sok napokig Yiselte a kék folLot. l1. gyermek él, de 
kicsiny és gyenge, n1aga a fclcségcn1 teljesen helyreállott. A 
gyer1nek Anna Ipliigcnia nevet kapa. 

ICöszö11ö1n a lcgszívc cbb köszönettel kegyességedet, 
hoO'y csikairnat elfoo·adni 1néltózta.ttál, de miír nincs okom 

�- � jóvoltoclrlal él11i. l1gy gaz herélö közzülök kcttőtmegdöglcltetc; 
kettőt cladta1n, a többi J)edig- eléo· lecrclőt talál Rncla-Bá-„J O 0 ny:ícskán, hol e napokban szcrcncsé1n volt egy telket vásiírlani. 
Oh barií.to,n, rnely örön1 vala ncl<cm ez a vétel, hogy gyer
mckein1nck azt mondhaton1 Yalaha, hogy az az en1bcr, akit 
ily pélcliítlanúl nyom a sors, érettek csakugyan tett vala,nit. 

J unius 5-<likén hoz2á1n bctoppana V ... A ... , s öt 
minutnn1n1al később az újhelyi ref. pap, s főfii;ká,lis Dókus és 
.i,\sperrnonti fiskális Inl:zédy. - 1i;n V ... t szíYcsséggcl fo
gacltan1, 1nint másszor niindég; <le 1ncgpillantván, azt kérdém 
1naga1ntól, ha ö clőhozandja-c veled történt ösozeakadás[tt. 
() is1neri az én határtalan tisztelctcn1et eritntad, s bízva s 
ne1u bízva közelítc fclé1n; rettegett hogy barútsá.gon1 azt 
fogj:1. vclc1u n1ondatni, hogy neki nincs igaza. Ezeket világo
san lehete látni arczán; én tehát feltettem magan1ban, hogy 
a dolgot neki elő nem hozo1n, dc ha ő fogja, nem váro1u hogy 
kérclje, ha tudo1u-c? n1agam fogon1 neki mondani, hogy velem 
a leveleket közléd, és hogy sajnálom, nagyon sajnálo1n, hogy 
iO'en vastag va.staO'SáC'fokr,L veten1edett. - Csakhamar el-o O 0 kezdé azt amit várta1n, s én első szavaira kirohantam azzal 
amit épen mondék, hogy annál szabadabban szólhasson. Vé
<leln1ezé magát, hogy a vastagságokat te kezdéd, s előmu
tatta első levelét, n1elyben semmi sértő nem volt. lvlon<lám 
hogy azt is 1uegkiildéd nekem, és így nincs szükségem ezen 
levél látására. l\[ ind ezen pa.pirosai t ( az egész corresponden
tiit) kebele zsebjében hor<lja; ott voltak azok nálam léte alatt 
is. !(értem, ne c,-elekc<lné azt; minek azokat mindennel láttat
ni; azt mondá, hogy azzal kénytelen, n1ert te épen ezt cse_ 
lckszed, !:'Őt Bécsbe is irkálgatsz már; s arra nézve kér cn-
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gc111, hogy kérjelek, 11c kényszerítsd őtct arra, hogy ő is oda 
ki.ildözzc a te lc,·r.lci<lct; azok olyanok, hogy nem jó volna, 
ha azokat Bécsben látniík. Azt mond(t, hogy egy leveledet, 
1nelyct Bécsben Írbíl ezen <lologba.n, neki r11·i,9i,iál·isúa11 kül
dék meg. - I[og·y e kiv:ÍnR,ígi\t ,·clc1l tudn.tni fogon1, azt 
neki mcgigértc1n. 

Azt óhajtám 1cgi11kább tudni, 1ucnnyibcn való a.z, hogy 
ő a József ne,·et Fcrcncznek olurcsú j:; clőmutatta udv. iígens 
Szűcs Ist v:í.n ú rna,k or i g i 11:í.l is é„ tulaj clon kezével Í.I·/, nem 
csak sub:scri&rilt lcvel<.St, n1nclyl,cn valóban gróf Dcsőffy FC'-
rencz - nc1n ,J 1,z,-c(" - ;Í 11, lllCgtéYcclésből. F}u a Szücs kezét 
ne1n isn1crcn1, dc J)ók11.::; ba,r,íton, a, Szűcs kezének ismerte. 
E részben tch:ít 111agad i,; vétkctlcnuek f"ogo<l Yalla.ni '\' .. t. 

'J'ov,íbb,í clé51n11ta,tta a,zo11 lc,·clcdct) n�clynck első So1'ai
&an te őtct a vicc-ispáns,ígra v:í.gy,íssal karczolgatod, s azt 
mondá, l1ogy e levelet te neki az ő egész l)r:csii/1,1/1·/ Íl'I leve
lére írtad, s így hizo11_,·o:; (nr. 6 szarnit n1on<lo1n), hogy a, sér
teni kezdő Te val�tl . 

Rln1onda.tá1n n1a.gan1nak azt i,;, lt0gy neki n. 1� .. · · · 
pénze le van-e fizetve, vagy csak arra _kérték 1:1eg, l,1ogy � 
ezt a. su111n1át neked fizesse, ncBcrthold1nak, ,l kivel pcnzbclt 
clolo-ai Yannak; s azt c:;küvé, l1ogy ő I{ ..... túl :<Cff1mi pénzt 
ne1; vett fel, csak Bcrtholcli kérte n1cg, hogy fi zcs:-cn ki, s ó, 
CC'fyetértvc R ..... cs,d, a pénzt t'.igy Ycszi, n1intha neki (Bcr
tholdinak) volt volna lefizetve. 1-\zon dcclar,ítióYal vé�zé cl 
beszédét, hogy ha ötel sért/s nélkiil 11e11t .�zr,líf()r/, ,ne.r;, 11 sr1h1l

ki nernfizel. S ezt én(hármcly kcdvctlc11 nckc1n ar., hogy ne
ked nen1-kedvcs hírt vigyek) kötclc,-s<'.:;.;nck nézen1 tudto_dra 
adni, azt vct,·én inellé, hogy é11 er,ttttad 111a�a.1111_1i�k solti'. t,�z:
teletlcnségct engedni 11cn1 fogok. 'l',ed<l .. ,in11� J0 ''.,a1: lat,-�, :,j 

hi<l<l el, hogy cngcni a ,r . .  ,·ni \':do :-:zov('t:<('_!!; tolccl cl za-
kasztani ::;oha ncn1 f"og. . , Azt kérdén1 tőle, hogy va11 itz, l1ogy l\.11t1dt pt:otestalt 
az assignátióra? s kivoná ;,: ·ebjéből szolgabíró s arb1tcr Pa�
lóczy úrnak scntentiája.t, inclybcn J(nncltot : · ...  nal: 2� _e�e1 
forintig ejti a.clósá,na,k, s in:'�juR 2G-ií,n cx<'q11,iln1 akarn. J,,s igy
a protcstál:ís eriínt is vil,í.gosságban vn.p;yok. 
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Erdélyi Leveleimből ismét küldék egyet a Tudom. 
Gyüjt.bc, egy értekezéssel a sonettek felől, s a Bereo-szászi és 

, 0 

és O és új 1'1agyar rceensiójával.Bár elődbe tehctnén1 már cze-
kct az Erd. Leveleket. - Elj szerencsésen, tisztelt, szeretett, 
csudáit barátom! A mélt. grófné kezeit mély tisztelettel 
csókolom. 

CLV. 

A. Olysór(1l, julius 7-kén 1817.

Drága kedves Fe1·e1icze1n ! 

A feleséged rosszúl járhatott volna, és gyi1sz követhette 
volna az örö1net. l{hnéld a jó, a gyenge asszonyt - emlé
kezzél meg azon sírirásról, melyet zempléni volt főispánnénk 
(a ki gyern1ekágyban haláloza n1eg) számára hajdan írtam: 

Et for1nosa fuit conjux, et mater amata, 
Et tamen in cinercs spargitur illa leves. 

Quae volet heu posthac caro dare pignora patri, 
Sí, dun1 vita datur, morte pianda venit? 

Cypria, jucundi laetissima mater Amoris, 
Saepe tuus pucr est, Flebile Numcn, A1nor! 

Neked ugyan lehet kiv(1nni: 

,,!-faljanak meg m,ísok, de te szaporodjál." 

Azonban vigyázz, nehogy keserves subtractión vúsá
rol<l meg az örö1n1ncl teljes multiplicátiót. 

Várta csikaidat a jó legelö. l(eresetcJnck szívembűl 
örülök, mivel gyönyörü érzésekre fakasztja szívedet. 

A mi V .. A .. t illeti, ő olyan szívetlen ifjú, hogy még 
most sem érti, hogy nem a fizetés halasztásában, hanem az ő 
gondolkodása és érzése módjában, amelyet kinyilatkoztatott, 
vala helyheztetve az az alávalóság amely menthetetlen. R .... 
nem csak 7000 forinttal tartozott nekem, hanem november
ben 1816. l(assán és nem másutt tartozott nekem e summát 
1etétetni. V ... mindjárt eleinte megismeri, hogy általvette 
a tartozást. I -Iihető-e, hogy R ..... azt írja Szücsnelc, hogy 
Dcsse,vffy Fcrencznek, nem perliµ; ,Tózsefnek tartozik? de le-

' 
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gyen ügy: lehet-e scartctica assignátiót küldeni l{assára, 
l{undtra Tokajba, hogy abból a n1ivcl V .. ,T ..... nck tartozik, 
engc1nct fizessen? Ilú t ha l{ undt cngcn1 'l clenczébe, a velcn
czci pénzváltó pedig Pétervárra utasított volna, a pétcryári 
kereskedő pedig Bostonba A1ncrik{tba? J,;gyencsen a volt a 
R ..... obligá tiójában, hogy legkisebb al kal n1n,tlans�í.gom nél
kül kapjam meg a pénzt J{assán. Az én első levelemre felele
tet sem kapta.1n V ... túl, n1íg feleségcn1 is ne1n írt neki, és 
az obligátió kópiáját meg nem küldte volna. 1':Iincl az én első 
levelem, mind a feleségemé igen tisztességes volt; mit felelt 
V .. , n1inekutána m!Ír n1cgkapta leveleinket, és az obligá
tió kópiiíja is kezénél volt? Azt, hogy az én levelemben is a 
Józsefet Fercncznek olvasta, holott esmeri iráson1at; dc ha 
el is véthettc az ah1iriíson1ban ncvcn1et, a feleségem tulajdon 
kezével írta neki a maga lcvelt'·t 111('.g clcee1nher elején, vagy 
noven1ber végén. l\Iiis en1ber vagy respiriun1ot kért volna, 
vagy eladta volna legutólsó ingé1, l1ogy nekem I{assán elc·gct 
tehessen: de V . .  azt írta, hogy e ncn1 ropp::tnt sonnna, hogy 
neki ő Felségének üdvözlésére kell menni, hanc1n hogy ICun<lt
ra küld assignátiót; fclcségc1nnck pc<lig azt, hogy csupa ba
rátságbúl vette által a tartozást, és hogy 1násszor 11agyobb 
sommák általvételérc is ajánlja magát . .l\lind ezen nevetsé
ges kérdések, sőt igazságtalans:í.gok mellett. is (mert a tarto
zás á.ltalvétcle után a barátsági.· kötelességgé v,-ílik) 1négscm 
küldtem vissza neki scartctica assign,itióját, hancn1 I(unclthoz 
küldöttem; dc 111 i ncku tán a l{untl t f;Cm fizetett, tcr111észctcs
nek l[ittam illetlcnségeit szcn1e eleibe terjeszteni. Ila neki az 
esze és a szíve a 1naga helyen lett volna, a tréf,íkat tréfcikkal 
viszonolta volna - és n1ivcl én ,íltala ,nintl szóval, n1in<1 cse
lekedettel sértett v:ilék. :Utalnézhcttc vol11:t clcsebb kircjczc
scimct, sőt hibiíj:-'tnak rnegj::tvítás,íra a pénzt azonnal J{assiíra 
kelletett volna neki küldeni, és ckkép megb,ínatni velem cle
venségcmet. De ő ezer, halo1nra halmozott el,nétlcn <la.rabos
sá.gok közt még martiushan is azt vítatta, hogy nem tarto
zik fizetni, és hogy ha J{undt engemet ki nen1 fizet, ő ugyan 
soha l{i ncn1 fog fizetni. Csitk azt nyúzta mindég a. nagy lo
gikus, hogy ha reá. tra.nsfer{tll1atta R ..... , ő is I�undtra. 
Igenis, ha I{un<lt I(assiín azonnnl kifizct0.t.t volna. Es n1i ncl 
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rzekct n1iért? mert elevenebben csípte 1neg a szúnyog a bocs
kor bőrű elefántocskát. 

Itten a biiszkc bolond olvassa citálja 'l'creuc:zet, 
Plautus 'fhrásóját játszsza pediglen an1ott. 

Nem igaz hogy Bécsbe írta1n, hanem tern1észetes, hogy 
n fclesége1n R ..... nak írt Pestre, és ké1;te, hogy n1inket kí-
1nélJen 1neg 1ninden közösülést ül V ... A ... úrral; én pedig 
a prókátoron111:.d� írtan1, hogy R., ... ot törvénybe idézze, ha 
két hét alatt ICassán minden alkalmatlanságon1 nélkül az in
teresekkel egyi.itt nem tétet nekem eleget. - l\1incl ennek 
V ... ra nézve csak az a vége, amit Cicero Antóniuszról 
1nond: ,,A patre neque ingeniun1, neque scientiam, sed tan
tun1 avaritian1, a natura auten1 nihil praeter impudentiam ac
cepisti." 

Aminap zavart akart csinálni Szabolcs várn1egyében 
is, ahol szinte kudarczot akar Yallani, n1int Borsodba,n már 
Yallott. Azt n1eri n1ondani még most is a szemtelen, hogy ha 
votumra került volna a tlolog, 111ost vicispán lenne.Azt akarta 
hogy gróf Eszterházy József n1int corr1rnissárius jőjön Sza- · 
bolcsba, és hogy 1nivel apjának tartozik, a fiát vicispánnak 
canclidálja. A szabolcsi főispánnak azt javasolta, hogy két 
hétrül két hétre hirdettessen restaurátiót, és soha se tartson; 
<le jól felelt neki az öreg úr, mondván, hogy a gyer1nekekkel 
szokott játszani, nem pedig a vármegyékkel. Ez e szeleburdi, 
majd lia Szabolcsban kiadnak rajta, elmenend Abaújba sze
rencsét próbálni, azután peclig hozzátok is elmegy Zemplénbe 
- egyszóval ide s tova keresztül kasúl a Tiszán kergeti a
nagyravágyás a kevély fiút, kit ugyan hideg vérrel vizsgál
tan1 a1ninap szilvási úta1n közt, és a kinek jobb symbolurnát 
sehol sem vetten1 észre, n1int Lasztóczon apjoka házánál, 
ahol :i kapu felett a bal oszlopon eg·y n1egtöredezett Hercu
lest egy fa rúd támaszt. l�I fog kopni �t rúd, és majd hasra 
esik a félisten. 

Gőgös hol ne1u retteg, és mászó ahol fél, 
Csak hogy tapodhasson, emelkedni remél! 

1'..,elette sajnálom, hogy sem eszére, sem sz ívére nézve 
atyádfiát becsülnöm teljességgel nem lehet. I-Ia V ... A ... 
gondolta, hogy én öt a pénz eránt meg fogtam volna szólí-

• 
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. tani, ne1n esmcr engemet. Ujra hnzudott niikor azt 1nondta 

neked: hogy a pénzt sohasem fogja l{asslÍn lefizetni; a meg
lehet, hogy Bertoldi által tétette le, de hogy ő adta i<le és le 
van már téve az interesekkel együtt l{assitn, a bizonyos. Is-
1nétlem, nem a pénz letevésének halasztása gyalázta le ötet 
vélekeclésemben, hanem gondolkodása és érzése rnódja. 

Felesége1n Bártfára n1egy, én p_e<lig Szent-l\1ih11lyra. 
Vale, bonos arna, et indu bie 1nalos non excusa sed emenda. 

hív szolgrid és bariitocl 
J:>ipsz. 

*) Tegnapelőtt Yetten1 itt a hírt, hogy a pénz le van már 
téve l{assán Niemandsfreundná,1; a jcjvö héten 1negyck l{as
sának Szent-l\1ihályra, s küldök neked 1najcl onnan clron
gyoló papírokat, amelyekkel, 1ni,·cl a négy rnússal- és egy 
magábanhangzóbúl álló neYe egyik n1inisterünknek reájok 
van írva, mindenfélét szerezni lehet. Azt fogo111 mondani 
Friednek, hogy lovat vetten1 tőled. l\Ieg fogod m::ír n1ost fogni, 
egész szívemből szeretett Ferenr1,c1n, hogy volt egy kis oko1n 
bosszankodni arra az e1nberre, aki oka, hogy szívem kíván
sáo-á.nak halasztód ni kelletett; niert hn. \f ... rcspiriun1ot kért 

;::, 

volna, szívesen adta.111 volna, és csak arra kértcn1 volna, hogy 
neked azon 500 ftot, amelyekkel egy tölcd YCtt lóért neked 
tartozom, azonnal letegye neked. 

CLVI. 

S;;éphalom. július 21-d 1817. 

Ti1>ztelt kedves br1ráto111 !

Adelhaid kisasszony már másfél holna.p előtt elhagyott 
volna bennünket , de a pénzt neki e rettenetes időben, 
hol a császár a papirospénzt fogyasztja, az isten pedig arra 
szorított hoo-y 1nao-amna.k és cselédeimnek kenyereket pén
zen veg;en,, ]ehetetlen vala kicsinitlnom. Velem Adclhaidnak 
*) A levél, inint közönségesen, gr. D. ,J. titoknoka krzé\'CI van írva, ez

utóirat saját kezével. Kiadó.
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nc1n vala baja, legalább ne 1n nagy és nem tartós, feleségemet 
pedig nagyon is szereti: dc sem maga nem akar maradni, sen1 
mi ncn1 tartóztathatj uk, úgy is elég költség lévén rajtunk• 
Tegnap I(ázmérba ment áJtal a sógorasszonyomhoz, hogy ott 
,·á 1ja. be n1íg a te pénzed Fried által nekc1n kikül<lethetik. 
Ezek neked acnig1n:1ként hangzanak; de hagyd n1íg vagy tőlem 
vagy Aclelhaidtól veheted 111agyarázatját. Ajándékod e sze
rint, édes basJtom, melyről áhnodni se1n tudta1n, úgy jő n1int 
szent Pál re1neténck a holló által hordani szokott alamizsna; 
s az egyenesen .1\.<lelhaidnak fog áJtaladattatni. Vedd forró 
kö$zÖnctemct érte, s az óhajtást hogy e vesztegetése<let is 
i?ten ezer annyival pótolja ki magadnak s gyer1nekeidnek. 
Ennékcm a pénz mindég pénz, azaz nagy szerencse. Jupiter
től sen1 kérek egyebet n1int ezt, és egészséget s életet; egyéb 
bajai,nról, mint Horátz, 1naga1n teszek: de most n1időn az 
��delhaid<lal való bajból ragad ki , több mint minden más 
esetekben. 

Neki nincsen sen1n1i helye, holott rajta valánk, hogy azt 
neki szerezhessünk, s Bécsbe menni nem ohajt. Mit ír itt, 
nem tudom, de aligha 1ncncclékért nem esedezik nálad. Ö is 
nagy ellensége a házaséletnck, inert bajai annak is vannak, 
n1int ahogy én annak legforróbb tisztelője vagyok. }la az Is
ten-adta leánya férjhez mehetett s ment volna, elébb gyönyö
rűséggel, azután gyermekeiben örön1mel élt volna, s most 
volna, hol hajtsa le f�jét. De hagyjuk a pirító tanításokat, s 
szánjuk e szerencsétlent. 

Erdélyi Leveleimet most negyedszer dolgozom, s aug. 
elsöj cig cl végzen1, h a  Erdély bői a kívánt hírek 1negérkeznek. 
l\Iihclyt a 1nunka kész lesz, maga1n visze1n le hozzád Szent
l\Iihályra. - Igaz-e az, hogy a 1nélt. grófnéhoz nem tudom 
hány holnap előtt l(ass,íra írt levclen1 elveszett? Valóban 
óhajta,nán,, hogy veszett volna cl, mert abból csak e sorai1n 
n1araclhatna,k meg: 

Lcúnya egy nagytüzű atyának 
S a legszebb, leglelkesb anyának, 
S a legtiszteltebb fé1j imádott hitvese, 
Egy jámbor aki Dáciának 
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l(örnyékin szanaszét, fel és le rcpclcse, 
S mara,dékai köztt Trajánnak és Gyulának 
Több jót és szépet lelt 1nint an1it keresc -
Itt hozza naplóját útjának, 
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S kér, nyújtsad által azt a Szcnt-l\1ihály urcÍnak .... 
Az a gondolat) hogy „te, aki fé1jc<lnek leveleit irogat-

ván, neki írója vagy, I égy 1nost ol Yasója (praclcctor) is," oly 
rosszúl volt versbe szetl vc, s az cgé::;z darab oly feszes, hogy 
szeretné111, ha a ,uélt. grófn0nak kezébe nc1n n1cnt volna. 

A 1nely versed áll a levélben, a,zt 1nagan1 is a te értcl
n1cdben 1nondon1 cl. T�Lcitus azt n1011dja, hogy veszedelinérc
vala az Rón1ának, hogy vulgato arcano cL katonaság kiálthatta 
ki, ki legyen császár. V cszcdelo1 i,i n kre van nckün k is, hogy 
né1nely büszke ifJú érti, 1nint szerezhet hi ratalt. 

Doll bécsi könyv,íros e holnn,pban ezt írja: llcrr v. l�a
csinyi "vi.inscht lhre Gedichtc zu crlialtcn. Er bcfindct sich 
jctzt in Baden, und gcht bald in sein Exil nach Lincz ab. El
cre:sztetctt tehát Brünnből, Bádcnben f'crdik, s Linezbc n1c
gyen exiliu1nba. Ennél többet nen1 tudok. 

A Tudon1. Gyűjt. VII. kötetében, 1ncly e holnap végé
vel foo- 1neo·ielenni, olvastatni foo·, arrtint hiszcn1, a Bcrcgszá-

t> OJ O , . 

szi Dissert(Ltiójának és a Sípos J ózscf' 0 és Uj J\Iagyarjának
. ' . recens10Ja, 

I(ultsár azt n1011<lá a llasznos l\íulats. 51-<l. száma. alatt,

hogy vétettet1-1 n1időn a hexan1etcrckben etc. eli::;iót hoztan1

nyel vi.inkbc, ::; hogy vétettem, 5 okokkal bizonyítja . .i--\.z 5 ok

közzűl egyetlenegy sincs, amely n1cg,:íllha:sson. l{cncles, hogy

azt is állítja, hogy az elisióra bennünket I(al111ár taníta, ho

lott Prodron1usa 5620 hexa1nctercibe11 egy elisio ::;íncs. -

I{ultsár rhetorik(tt tanított. 1:\. rhet. prof. tudhatná, hogy a

nyekkenés (hiatus)n1ég prózában is rút. De nekik n1ind rossz,

a111i nen1 olyan, 1nint an1it a szokás kív�ín. 
Élj szerencsésen, kedves barátorn, }?ogatld cl kö:5zyönet�

met a maganl, a feleségem, a g:ycrn1ckein1 nevekben. 0e atlJa

isten soha, hogy a te gyermekeid ilyenre szorúlja1�ak,: dc h,�
arra szorúlnána.k, ohajton1 hogy az cuyé1nek (a n11t al1no<ln1

sem lehet) azt tehetnék a1nit te 010::;l velen1.



l DO K.\.Zl�1 ·;t,y F. l�S C�IL DES�E,VFFY ,JÓZSEF 

Cl,VII. 

Szent-1íihályrtíl, j1ílius 29-én 1817. 

Drcíga kellves Ferenczen1 ! 

l(érlek ne írj nekem soha Nyíregyházának Szent-1\ili
hályra, ha  nen1 akarod, hogy leveleidet későn kapjam. Látni 
fo?o<l az ide zárt franczia levelembűl, hogy nem adhatok és 
miért nen1 adhatok még rövid időre sem menedéket .�<lelr 
haidnak. Te valóban igen nc1nesen viseléd 1nagad eráuta, és 
úgy tarton1, hog·y addig, n1íg helyet talál, beérheti vele. 

.. -�I�-te Erdélyi Leveleket írá.1, én a bártfai savanyúvizek
rul kuldotten1 cg')' hosszú levelet Döbrenteinek, n1ely a Mu
zco1�1ba fog iktattatni; reménylen1 hogy tanúságosabb és n1u
latsagosabb lesz foglalatja, 1nint Csaplovics úr Bártfa leir(L
sá.nak. Lcgahibb ha magyar ír nén1etül, n1utatna valatnivel 
több jó ízlést. C.saplovics úr, aki újforn1a n1éhkasokat javal
lott, 111cgtan11lhattn volna n1éhccskéitül a hasznost az éc1e:;sel 
össze egy ,·cl í tcn i. 

. 
.\rni tL hirifusl, azaz szájtátást a 1nagyar verselésben il

cti. azt tartanán1, hogy nyelvünkben a külön hangú magá
banhangzók következését két egymás n1el lett :í 116 :;zókban 
nen, k_ellenc úgy n1int a deákok szájtátásnak venniink. A
nicnny,rc c:;ak lehet, könnyíteni kell a verselé:5 bilincscin. 
�okl�al kc,·e�cbb szókat szá1nlálunk mint a deákok, a1nelyek
ina.ganhangzokon végződnek, és így nem lehetünk oly szorosak. 

:i\laholnap Bártf.íra. menek egynehány hetet tölteni a

fenyvesei� t,írsaságában. Versek is vegyíttcttck Bártfa leirá
so1nba, n11nd _fordít,isok, mind pedig eredetiek.

Valc, v1r praestantissin1e! 
1'otus teres atquc rotunt!us 

ln qucrn 111anca. r11it �cmpcr Fortun,i.

1'1a,rauok csudáló tisztelettel és szeretettel 
hív .J úskrírl. 

U. T. :\laholnap vissza.kapod Cntilin:íri.íidat. 

l !) l 

CLVIII. 
• 

Széphalon1, aug. 30. 18 t 7. I�ltnct,

szcttc,11 a. rni ezen 2 lap ut,!n (t[ ..

!ott,$ folytatta1n az írá::t scpt. 3.

Tisztelt kedves bru·dto111 .1

ICépedet Döbrenteinek postán érkezett levelében vct
ten1. Ilová. lett a Nagy S1in1uel n1etszésében a Grátiák ked
vese? ki találja fel a Grátiák kedvesének, a leglelkesebb 
magyarnak képét e rezcn? Dc ha a kép 111inllen kívánságon1-
nak n1eg nem felel is, örvendek, hogy az 1netszve van, és 
hogy abban ki vagy té,·c a jók ti:-ztclcténck. 1\ te 1nentéd 
nem ékeskedi'k uégy öt csillaggal, 111i11t sok gcuerálisainknak 
n1cntéik rézbe n1ctszett képeiken: a helyett a te képede11 
négy öt <liaetiLi követséget olvasnak, s az ér annyit 1ni11t 11P
n1ely vitözünknC'k érdcn1rncl szerzett csillagit s keresztje. 

Szilv,íson említctte1n, !rogy bíro111 ezt a rezet, s ncke111 
estek feddésekkcl (aug. 18-án), hogy a7.t oda cl nen1 vivé111 
1nagan1n1al. Aug. 27-én tehá.t ,-íltaln1cnék isrr1é!, s ekkor el
vittc111. Az imádá.st ér<len1lő �ladcleinc d gróf �zt:íray J(ris
tófné, s Szirn1ay Fercnczné, <le kivúlL a;,: :íltah1n1 C:'akncn1 a 
fejszédűlésig rncgszcretctt :\Tc11lé, ho:-::-zankodra kiríltának 
fel, hogy miként lcl,el rµ:y gr(ír f)cz:;ií/T�, .f t',z;,cl'et így n1ct
szeni; szép kép ugyan, rlr 110! :� 11:/,,k?, ,\. n1e�.rjC'gyzé,.; igazsií
gos, hanen1 kérdjük: lehctsége,;-c �zt a var,ízslú kcc:;ű s egy
szersmind erővel eltölt ncn,cslclkü férfit úgy festeni, an1int 
őteL festeni illenék? S(LnLlor csak Lysipp �dtal cngedé 1nagiít 
portretíroztatni: K ekeu csak l!'ügernek kellene ülnöd, í:! ké
pedet csak Johnnak volna szabad metszeni. - Gróf Vonder
notliné már Pestre n1ent volt, s innen jő, hogy itt nevét nen1 
e1nlítén1. 

Ji,[ég ncn1 szíinök meg szóla.ni képedről. Azt aug. 16-
<likin yettcm épen 1nidőn len,éne a, nap. Ien1 voltan1 öt rni-

, 
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nutáig birtokában, midőn szobalyányunk jelenti, hogy vendég 
érkezék. Egy idegen belép, s jelenti hogy cngcn1 keres. Das 
bin ich. -Und ich bin Graf l\1ailáth. - icépzele<l örömemet, 
mert n1ár ismertem volt leveléből, s Collinnak Verseiből, hol 
egy hozzá. írt óda áll, eltelve antigallis1nussal, s újmódi német 
rcligiositással azaz 1nysticisn1ussal. - Ieh ko1nn1e n1it einen1 
}\.rzt von Ofen, <lcr mein Rcisegef�ihrtc ist, 1nondá, s soho} 
ncn1 l átá1u téÍrsát. I(öffingcrnek ncvczé, s kiálta, hoo-y száll-

, 0 

jon le tehát szckcréből. Altai vivén1 azon szobába, ahol te, 
baráto1n, Cicerónak Catilináriáit 1nagyarúl ágyadban olva
sád. l.\I.ís nap délután n1énc cl, nem 1núlatltatván tovább, mert 
lovai Ilatvanig elébe jönnek s várni fogj.i.k. Én l'viailá thot fe
nckiglen ohajtá1n kiis111crhctni, s e czélból minclenképen for
gatltn1 a beszédet. De az idő rövid volt, 1\1ailáth itt csaknem 
szótlan volt, s lCöffinger igen sokat beszéllt. Így az a kép 
::uuclyct rua,ga1nnak róla csin:iltan1, teljességgel nem egyezik 
1ncg azzal, arnelyet felőle kapitány t:>isaktól vettem. Ez úgy 
n1ondá, dc csak midőn l.\1ailáth már Budára, ért hoo·y ő a lecr-

' 0 0 tüzesebb cn1bcr, háron1 éjjel kifáradhatatlanúl tánczol, az 
asszonyok körül ezer szépségeket mondogat, igen ügyesen 
ducllál, egy estvc 3 butellia tokajit s 2 pohár puncsot meo-
ivott anélkül, hogy fejének :irtott volna. Ezt ki ne1n nézémt>a 
nálan1 n1indég hallgató c1nbcrből, s mcghatáson1 ne1n lchete 
igen kedves, n1inekutána benne 1ni1id az a11iit szerneni lcíta a 
feleségem kál \'Ínistává lett boldogtalan onkclére emlékezte
tett. Azonban az a kevés szava, an1clyet olykor hallatott, 
egy igen nagy olvasású, igen nagy kin1ívcltetésű, sok erővel 
bíró férfit hagya benne találnon1, kiYcl igen sok dolgok er!tnt 
egyez gondolkodásom. - Valóban nekem mind az 1v1. isme
retsége, 1nind a ICöffingeré, igen kedves vala. Láttatánk eű"y-
1nással dolgozgat:1sainkat. l\Jailáth nálan1 írta le, s nála.rn 
hagyta nzon Ottavc-Rín1cit, n1elyckct nén:1ct nyelven a J.\1Ia-

, ' ' gyarorszag cz1111cr�rc írt, ICüfl'i nger sonettjeit olvasgatta, né-
kem pedig ti.il,ingi pályair,ísorn vonta fig·ycltnét 111agára vcn
<légc1nnck. 

l\I. itt a fortcpi�tnót is verte, s nagyon 1ncg vala clé
gcd ,·c lc:inyon: verésével. Talán hoz;;:ád is eljuta híre, hogy
ez a gycr,nck J:111n.'1r. 8-<lika olta annyira n1ent a fortcpi,ínó 
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vcrésében, hogy a szilvási mu icus s a szilvásiak ítélete :-;zc
rént) hová főispán Okolic.s:inyinét is kell szú1nlálno1n, ha kél 
esztendeig így folytr1tja tanulását, akkor virtuóz le z rajta. 

' E napokban a, gycrn1ek lTjliclybcn verte a fortepicinót, s olya-
nok előtt akik télhettck; s ott is ja vallással. 

ICitpitány Sisak úr tegnap sept. 2-dikán nálam vala. 
Visszahozá Erdélyi Levclein1 negyedi kszeri dolgozását, 1nclyct 
vele azért közlöttc1n, mivel ő isn1eri l�r<lélyt, s ki1nutathatja 
botlásain1at, hézagjain1at kipótolhatja. Gon<loltan1 hogy az 
neki fog tetszeni valainennyire, dc hogy nagyon tessék, azzal 
1naga1nnak nem hízelkedtc1n. 1-\.zt sajnálom sokszor, 1ni<lőn a 
kézírást elő meg elővette1n, hogy a n1unkában nincs ;,iélys/g) 

hoo-y csal< meo·illetem a húrt 111int a fecske a YÍz színét, s cl-
o O .. 

reppenek, s ezt panasz lám a kapitánynak. 0 azt hi,;zi, hogy 
io-enis sok 1nélyséo' van benne, de csak annak aki ol1:asni)

0 0 

(azaz é1·te11,1') tud, mert a közönséges olvasó a Jnélységct ncn1 
fogja megsejteni; s ő bizonyít,1sokat horda fel állításúra. -
Nem csuda az, ha Sisak engem ért; de h:íny Sisak Yan és 
lesz azok közt, akik azt olvasni fogj,ík? níár alig váro111, 
hogy te l áthasd, kinek ehez legtöbb j usa van, n1crt ncrcd a 
munka czímlapjá,n áll. Erdélyből sol� glosszákat YCttc,n rc,í. 
Neheztelnek hogy 1ninden e1,iúert. asszonyt) ,jjat) le,í.nyt, di
csérek. Igenis, mert akit ne111 <licsérhctek, azokat elé> ncn1 
hozo1n. Gróf v,r ...... né, egykor ('s ...... né, nehez-
teléssel emlegette, hogy én nc111 is1ncrc1n az Erdély cn1bC'rcit;
ha 1uég egy bizonyos főispánt is dicsérek. S í111c ,·alaki azt
írJ· a hoo-y· n1iké1)en dicsérhctc1n én '\' .. nét 111ivrlt lc:lkéröl,

( ' t:> 
, 

holott neki teste is kegyetlenül ki van n1í1:e/1;,,. 1':rtc11i foµ:o<l
a szót 1nclyet itt elvontain. II11 vV .. né igazán 1ní,·clt lclkü
asszony, én azt úgy cl1nondltatán1, mint azt, liogy a föispéÍn
velem annyit tett, amennyit egy n;iagyarorsz,ígi se1n �enne
ecry erdélyi utazóval, s szép érzésü cn1bcrnek nc1n kell-e 1gno
rilni hoo-y a mívclt lelkű asszonynak teste is igen kirnívclt?

' 0 . • 

Az újhelyi predikátor kérdé ez napokban, mikor 111egyen n1ar
Ocssc,dr)· és lfotioc,)'. 11 

1 J 
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sajtó alií. J�lbcszéllém a glossz{tkat. .1-\zt felelte hogy ha mind
azokat hallgato1n, sohasc1n lesz kész rt 1nunka. Tahin üt lcYél,
n1elyct J];rdélyl.Jől várok, véget érct.

l\1 időn képedet Szil,· .. 1son 1nuLatá111, 1Vlenlé mélyebb bc
::-zédbe eredett vele 111, s te valál textusunk. Gyönyörű perez e
az életnek, midőn a szeretetre n1éltó férfi felől, a szeretetre
lcg1néltóbb leánynyal szóll1aték. Engen1 a franczia nyelv ak
kor nen1 kínza cl úgy 1nint mindég szokott, és soha sem in
kább 1uint 1nikor felesége1n van jelen, ki minden vétkes szó
l,1;;0111011 fclaka<l, s így szólani bátortalanná teszen. S képzeld
l\Ie11lé, nc1n csak felőled fcsté a legbájosb képet, ha.ne1u gróf
né<l fclí>l if-, kit Szir1na.y l\1ihálynénak s Tancsicsnak bcszé<l
j<'ik 11tán na,gyon ti::;ztcltcm ugyan, <le a l\1cnléé.utá.n in1(t 
chísra rnéltónak lclten1. Ó b11rúto1n, 1ncly igen örvenclék én
1 11ost, 1nidíín téged ily boldognak l,íttalak. Extra rnatrin10-
niu1n nulla salu;;. Dc az csak úgy sal11s, ha ,  fcle;;égciukct be
csülhctj ük. 'l'c a n1agadét kénytelen vag·y csutlá.Ini, s örö 1nest
csutl,ílo<l. J.(cvés van akit becsülni lehessen, n1éo· kcve;;ebb n• c-kit csucl,ílni. �\Idd meg az eget, hogy a tiéd ezeknek sz{in1ok
ban ,íll.

;\_11�. 8-<l. a napan1 1ncgholt 18 holnapi ;;zenvcdése után.
' ()h,ijtánk neki a hahílt, dc csak gyer111eki hü;;égből, inert sza-

bad ú l,í;;t neki rcn1é11 ylcni ncn1 lehetett. .l!'cleséo·cn1 neki ne111• 0 kedves gyer1nckf', dc kedves barátnéja volt. Úgy lAtszott,
hogy hahílúnak hírét. Sophic nyugodt clinévcl vette. Által-
111envé 11, nc1n akart közelíteni a testhez. De o·yőzött a sziv s

0 ' 

akkor cl ncn1 lchetc vonui a testtől. Ó barú,to1n, n1cly vad
,:;zokús az a 1nag11�u;i szok,ís, hogy ti a ti halottjaitokat ott
hagyjátok, s 111,igatok elmentek a h�Lztól 1nikor tcn1etik, sőt

' el már, 1nikor h;1 ltloklik i;;. En viu·asztalhatatlan volnék ha az
0 ' 

esnék velc1n, s ha én  temetem el f0Icséo·e1net 1néo· felszívon1
0 ' 0 utolsó lchclletét.

LE V J•:LEZÉSÖ 1(. 19!'! 

Ubi stas, jacent
Co1nes Ludov. Török a Szendrő et Aloysia Comit. Rogen
<lorff conjuges, ille Supr. Studior. Director p�r.Distr. Cassov.

vir justus, haec matrona venerab1hs.

Memoriac parentum <lulcissi111orum
filius J osephus, et filiac Sophia ct Mari a lugg. mocr. q ue poss.

Valetc ani1nac piac!
Virtutun1 vestrarum ipse livor testis est.

- -----

Olvastad-e Do1uby Nlártonnak Csokonaiját? .. A.z ó és új
, lé z 0• és u'J. macryarsácr úcry egyesíttetett benne, hogy a,z
IZ S, a o O O . . . • 

olvasó kénytelen nevetni, káromkodni. Sok ifJiu�k ezen a pa-
1 ' · d ' lnalr Ezen munkában vao-yon Csokonainak egy VCL"·yan 111 u ,.. o 

1 nek minden sorát - -- cí1·ci ríni rekcszt1 be.sezete, me y . . 
11eo-szálla a pajkosság, s Csokonainak szercn?sétlen tlara.bJtU-
ból� szavaiból ezt csináltam ami itt következik. Az �gész _,�e�

?net bántom, nem senkit is killön fogva, s erre iuutat <LZ angliai

térdkötő <levíze.

JÖVENDÖLÉS.
Honny soit qui n1al r pcnse. 

Hős l\ilihályunk ka.rvas{1ra,
Patikaszag babérjára,
Sustorogó ódájára,
Békea-eres épósára.,

0 • Tisztes Crimen raptusara;
Rossz óráj ú Gerzonára,
Tempefői bajnokára,
Amazon vén szűz lyányára,

13 *
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ifá trónásúl t Dórisára,
ICérdéscknck kérdására,
l"üstölt galád kis nagyjára,
Esküszön1, te 11cn1 sokára
Fclh,íg,;z, c,-ak nézz e példára.,
A hon1üksík Tií tráj:íra,
S Cso1nbók Jankó s Cso1nbók Sára
Sz,í t szc1nct tát a csudára.

Ifös Vitéz Th1iluíly - karvas rossz hcgedti - babé1·. E
szót Cs. poctai laurusra vette, holott az cs,1k patikai és kony
hai. - Sustol"o.r;tÍ. J\._z ódába nen1 illő szóvaJ Cs. a Földi ha
tílAra írt ódáb:in élt. - J(érdések kéi·dése (pajkosságból ké·1·
cldscíra v,iltoztatYa) Jih0deyné halála. - liíistölt tömjénezett.
- Cso11ib6k Jankó 1nint ,John Bull és ,Tahnhagel, a rossz íz
lésü c1nberek serege.

Isten után te 1ncntél n1eg, édes barátom, attól, hogy
Adelhai<l a 1naga 1nívclctlcn lelkével, és igen ki1nívelt testé
vel körülc1n elbüdösítsc a levegőt. Eln1cne a boldogtalan tc
re1ntés aug. 11-<likén. Soha az én házamnál többé asszony
nevelő ne1n lesz, inert J\Ienlé kevés van, s nálan1 ncn1 lelné fel
1nagát. Ila vcle<l leszek, clinondo1n mint nen1 tudta1n vele
n1egférni. Feleségemnek angyali tcrn1észetc még ötct is eltűr
heté. ICassán azt beszéJlé Szir1nay Ferencznénck és n1ásoknak,
hogy soha 1nég senkitől ne1n vált cl nehezebben, több szív
beli 8zíves érzéssel, mint felesége1ntől; én egyike vagyok a
legnen1cscbb lelkeknek, a kiket valaha látott, dc feleségen1
az én vads:ígom n1iatt sokat szenved, s én féltette1n őtőle fe
lcsége1net. Val6ban féltetteni

1 
azaz, fiíjt ncke1n hogy S 0pl1ie

oly romlott tere1ntés t:irsaságában élt. Fogadd újra 1ncg újra
h.ílámat, ne1neslclkű barátom, s élj szerencsésen.

l\laihíthnak dolgozott hcxametered: Sírtcíl hogy szilletél
stb. oly JÓ, hogy jobban senki sen1 adhatja.

! • 1
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CLIX. 

A. Olysórúl, scpL. 7-<l. 1817.

J(ed ves barátain /

Azon versek amelyeket a feleségcn1hez írott levéll>ől
előhordasz, nagyon sajnáltatják mind Ycle, n1ind ,·clcn, leve
led eltéve,lését. Nem hisze1n neked, hogy feszesek lettek
volna verseid.

Az én Bártfai Leveleim is ki fognak jönni e czín, nlatt:
Bártf<ii Levelek - írla - _jó borcí�jcíhoz Erd/lybe - G. D. J.

_ 1817. Tizenkettő lesz. Versek is lesznek közéjek hi11tv<', a
tölibi közt egy óclám a bártfai fő kúthoz, Ilorií.tz mértékén
a, szerint amint a li'ons Blantlusiac etc. van írva. 1\Iég ebben
a holnapuan kiildöm cl Döhrcnteinek; rnost tisztiíztat�n,.

]\farccllus, közbelső fian1, nagy és hosszasabb hJClcglc
lésbcn fekszik, dc rnár jobban van vahunivcl, azon1ban ncn1

o-yóo·)rúlt ki n1éo· eo·észen. F,o·é:sz élcte1n rendjét bolygatja be-o o o o  o . teo-séo·c. Ilolnap betegen l{asSllra Yiszszü k; n1egíro1n neked,
ho

0

o·y�nikor 1neo-yck Szent-1Iihályra, inert gazdas,ígi fogLda-c O . 
1 ' ,� 't. ' ltossáo·ok is1nét vissza fognak iclc hoz111 17- <ere . .i.1.,gycuaran 

0 

1· a kis fiú egészségétűl függ utaz,íso1n rcnt 1. . , Írne a Catilináriáid. }'e1$égcs fordítús ! Var\'a varo1n az
li;rdélyi Leveleket. , . , . . . Bizonyosan exiliorn Lincz a Par1zsbol k1haJtottal�nal,.

.JCultsárrúl szintúgy itélsz mint én. Ila erre a harorn
en1bcrrc, I(ultsárra, Schediusra és �Jártonra. bízn:ík a n1a
gytir literatúrát, bizonyosan csupa lftgyn1clcg_ váp_,í,,·á vúlna .. 

Egy k/t sz1ín1at el,·etettc mind a P?�t1,, 1�1nd a b�1.d�1,

· 1 J ' • ·eJc lioo·y sol· iot cs 1°·azat fe;, fi,t-n11nt a .lCCSL censura; az a J , o '. o · 
san tnonclottan1. Én nen1 tudok tet:;zeni a herélt eln1éjüeknek.. ' . 1\!Jco-írtan, jelcljék ki a helyeket, a rnclyckct s11n1tt.atn1 vagy

0 ' 
, 1 1"'1 ]"' Jo«)·és 1nilycnYálto-lágyíttatni akar nana<, vagy a(Ja < e o, 1 o . . 

.; . ' J t 1 · ' '. al·? Tohl)an tetszett a 1nunkat 111 n1assa. k,11-zaso ,a , 1 vnn nan,. , . • , , , , , 
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h?ztatni. Úgy tettek hát velem mint a mi papjaink a kálvi
n1st�kkal: hí töknek 1ninden ágazatjait nem kárhoztatják, és 
mégis :1 pokolba küldik. Meum regnu1n non est de hac vita. 

En ,napról napra jobban bele hevesedem a görög nyelv
be. Be kar hogy oly későn kaptain belé, de bezzeg fiain1 már 
16 esztendős korokban fogják olvasni Homért; csudálnád, 
hogy mennyit tucluak 1nár. 

r\.z isteni gondviselés 1nérsékelje sorsodat. 
Post cineres gloria sera venit, 

Sed tamen venit, et aucta usque veniet. 
l\Iaradok a legérzékenyebb szívvel 

Kedves barcitoni .'

CLX. 

hív szolgád és barátod 
Pipsz. 

Széphalom, octob. 17-d. 1817. 

R�gen nem tuJok semmit a tiszteletemre, szeretetemre 
leg1néltobb ember felől. Mint vao-y? mit csinálsz? Eno-em · 

, , 
;::, · 

0 
IS-

m c t e,gy halai ért. September 25-d. meghala jelenlétemben a
�e�tver húgomnak férje l{rajnik J Ózsef Göncz-Ruszkán, tíz
��o g�cr�eket hagyván özvegyére, de akik mind igen jól fog-
.JR k birni magokat, és a kiket látni J.Ó en1bernek na ·· ·· 

, . gy orom,
inert egy1nast mind példátalan példával szeretik. Szebb házat 
e részben soha ne1n láttam. - Ez a halál nómely időmet el
rablotta. 

Te kegyesen ítélsz Catilináriái1n felől. J{érlek, nevezd 
�eg_ ne.ken1

.' 
n1ely or!itióját szeretnéd még általam lefordítva

latn1 C1ceronak? Hogy a munka egy kötetet tea , k ,, há 
i:,yen, meg et-

tot rmn.t kellene n1cllé lefordítanom Mind s é 
e· 

' I 
, . . 'Z p az amit 

ice�o ir�, s e hiszed felőlem, hogy nekem nem a Cicero név
ltangJa m1a.tt szép: de választani mégis lehet közzülök. A Ca-

' 
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tilináriákat azért vá.lasztottan1, n1crt az cgé.sz lin.z:ít illető 
oratio, 1nelyet a111iyi veszély közt a consul rnon<la, inkább in
teresszált, 1nint az f�gott volna, an,clyben egy lelkes prókátor 
perorál clienséért. En a Mí16ért 1nonclottitt vúlasztottan1: dc 
még egyre lesz szükség; azt 'l'E nevezd 111cg nckcrn. 

Olvasod-e Horn1ayrnek Archívját? Ila ígcn, 1néltóztas
s[tl nel<em megküldeni az ez idei f(ízeteket. l">rof. I!'cjér n1co·-

'l' h B 
· ;::, 

szo 1tott, ogy erzev1czynek 1ncgsz6lahisára ne1n felelek-e? 
Ne1n én külclém 1neg I:-Ior1nayrnck azt ami ezen Archívban 
Berzeviczynek De conditionc rusticoru1u in Ilung. czí1nü n1un
k{ija ellen á.11, ha.nen1 prof. Iiun,y. S 1ninthogy az, amit én ír
tam, recensio-for1nában volt dolgozva,, rcccnsio pedig az _L\.r
chívba be nem vétetik, prof. Rumy az én recensi6mat abhand
Jung-formába önté. 1\1iként önt6, s Berzeviczy n1it monda rá, 
még nen1 tudom. 

Tegnap vetten, 1\1ailáthnak levelét; n1cgköszöni, hogy 
szívesen láttan1 itt, - kér hogy neki írjam fel a magy. pro
sodia törvényét, - s hogy Erdélyben az úgy nevezett Rákó
czy-éneket tétessem k6tába. Vála.szon1 1negköszöné látoga
t(isát, s a harmadik czikkcly teljesítését n1cgigérte, a középső 
pontra pedig azt felelte, hogy a n1a,gyar prosodia két tör
vényből áll: 1) n1inden magánhangzó rövid, ha az irásban fe
lette vonás nem itll, s hosszú ha  áll; 2) a rövid 1nag,ínha11gzó
hosszúvá lesz, ha két n1ássalhangzó köYeti. )�zt tudni elég.
Hol kell a kétes esetekben rövid, hol hosszú n1agánhangzó,
azt Mailúth tudakozni nem a,karhatta. }Iozz.í vetém, hogy a h
a szónak elején, nen1 közepében, ncn1 1nindég ke1nény ít, s
azért nem 1nindég, n1crt az közben ,í 11 a n1agá 11- és a 1nással
hangzó között, keményebb valan1ivcl mint nz a, r, i, o, ö, ii,
de nem igen sokk.il lágyabb-e, niint a leglágyabb n1ással
hangzó l is? - S ez vele111 1\Iailá.thhoz azt a kérést tétcté,
hogy a kapit. Sisakná.l hi tott a.rá.biai ver,; általad n1agyarra a

leD'szercncsésebben és sem1ni változtatást neni ki,·ánha.tó for-
o 

dítását s annak arábiai origin�llis(tt küldené 1neg, tudatván

vele1n, ki az a német philologus, a ki a pró bit kat t<'.•tcté. iYiert

én versedet ezen hírrel az Erd. 11uzéumban, ,·rigy a Tud,

Gyűjtben fel akarom vétetni, nyclviinknek s a fordítónak be

csi'iletérc. Nem kivánon1, hogv ah bet.íít. te is ;;c1nivoc1ílisnaJ,
. ' 
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vedd vclcn1, ll,1jnissal, Daykiíval, sőt Szabóval is, ki  később 
]{év,tival ettől elállott; cle, 111ondd 1neg, nen1 nyerne-e vele 
penta1netercd, ha a két spondaeu1,zszal el terhelt hen1istichium 
így állan,t? ' 

Elj hogy haláloclkor
e helyett: 

J�lj, hogy holtodkor. 
Ford ította1n azt én is, s két próbában: 1) két sor 

' . , cs tizenegy szo:
}\[időn sírvri leYél, azok nevcttenek: 
• 

J;:lj, hogy Yígan hnllhass, ők keseregjenek. 
2) J(ét sor és liat szó:

Sírva lettél: vígacltanak; 
Ilalj n1eg vígan: búsúljanak. 

, \ gn ó n1a 1negszcn ved i n z 11 enign1ás homályt.
Tn1hol Yalan1i, jegyzökönyven1ből kiszakasztva .. _ I{ul

ts,ir guta egy gra1nn1atikus. l(rippel ,vill imn1cr voran. -· 
)[ost n szerencsi plcbií nus n1agya r gran1n1atikáját olvasom. 
lgen sok jó van benne. 1\z a baja, hogy nen1 bír a szép érzé
sr,·el, és csupa gran11natikus, s a puris,nus rettenetes tévedé
:sckre Yiszi. i\Iinek az n n1nga 11e1n helyén? 

()lcllck tisztelettel. .·\.méltó.s.grófné kezeit n1ély tiszte
l�t!cl c·s<íkolo1n, f'elrjtYéu, hogy a te nőd, hogy ]�szterházy
I• crcncznck 111araciéka; 111rly tisztelettel fognám azt tenni, ha 
egy c„izrnadia lcAnya volna is. 

1� r<l é I y bcn a cs,Íf-zárnét i 1n,í clják. - B11 ró Bru e ken thál
n é mrgjclcnt nála, s hcrnutatYán rettenetes 1nagasságra fel
"zükcllrtt lc,\nyait, azon kércl<.Ssérc ennek a nagylelkű feje
dcl�n1a,;,;zony11ak, hogy 1ncly nyelvet szólanak legjobban leá
nyai, így fclcle a dölyfös és képzelt hölcscségű asszony: dic

df'alschl'; rle1111 r •s u;iire, 'chonde die S1J1·ache des Rege1itc1i 
nicht t:or ((1fe11 iiórigrn z11 ivissrn. 1\. csitszárné ezt felelte: 
��s ist :c�úin. 1cr 71 n w'.·1· J1·en1rle Sp1·ache1i 1nitSJJ1·echcn, cloch
isi 1• 8 ljl,cht, 1111sr•1·r r1genf' ani "&esten zit SJJ1·eche1i. Brucken
th1\lné clholt, n1crt sokan valfínak jelen; de Erdély azt mondja 

•
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gonoszúl örülve, hogy it csá:;z;Í,rné n1cg(licsérte l�ruckenth:íl
nét a fcd'déssel, mert hiszen a Brucke11 thal lcányolc sz<ísz 
lecín:yok. 

Jegyzés a IIasznos i1Iulatságok 28-di k szá1n1í hoz, 
1817. octob. 

Fia-e, vagy F1ja? F,zt kérdi egy gramn1atikusunk, s a,z 
elsübbet veszi j6nak, még pedig úgy, hogy ajijcít n1ég kár
hoztatja is, inert nem érti, úgymond, miként jöhetne ide a y', 
ha a törzsöksz6 fiú és nen1.fij!Í,. lVIcgis1neri hogy a.fi ajiú-ból 
leve; de minekutána ez elrúgta az ii betűt, úgy ítéli, hop;y az 
j-t a szerént nem kíván, mint az adniri s ve1i11,1·e nem. Péld,íúl 
felhozza a hiú-t, melynél ehez ha onlító szónk több nincsen, 
és amely. a.fiú-hoz abban is hasonlít, hogy az u bctüt mind
ketten elrúgták; s azt állít.ja,, hogy valamint a hi (hiu)ból Jr:;z 
hiáúci, nem hiy'ri"úrt, annyival inkább ncn1 hijjába: úgy a .fi-ból 
nen1fiy'Cl lesz, hanc1njia. l\1londjuk ugyan, úgy1nond, híjo111, 
hí,jod, de rosszúl, mert a harn1adik szc1nély birtokos ,j hctüje 
soha nem megyen által az első és rnásotlik szcn1élyrc. - .\ 
gra1umatikus megtévcde, mind állításaiban, rnind következ
tetéseiben. 

Örökös törvénye az nyclviinknck, hogy a n1ag[tnl1ang
zóba kimenő névszókat, 1nindég a jrt, je ragasztékokkal f'or
rasztja együvé, midőn azok birtokoss,igot jelentenek, nen1 
soha ezek nélkül. ]{ocsia, földi e, 1nie, holniie, ·valaniie, sen11niP, 
nincsenek jól mondva; scn1 clee, e11ée, 1nezce vu.gy rnezöe ka

piia, búa, sziiriie; ;, ki hallotta valaha ezeket: J>á(!J'ia, J)e
zsöff'ie, Falitdia, Bessenyeie? S innen világos, hogy az adnin 
és ve1i1iie, az en,1iie s ·i1uiict nem törvény, hancn1 kifog{1s a tör
vény alól. F ija van tehát jól, nemjia; s ezt t::aak azért scn1 
kellene mondanunk, inert a hiatus nyekkenését kcri.ilni fogja 
minden, valahol a törvény szorosa11 ncn1 kíván c�ycbct, h:1 
tőle a. haJl,ís rncg nc1n tagad tatott. 
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Hí szónk nincs, valamint.fi sincsen magában, s anélkül,
hoo-y más szóval öszverao-asztatott volna. A gondatlan régi-

" 0 

ségnél ugyan volt hiába11, s n1ég vastagabb vétekkel hecíba1i)

inert az ne1n vette észre, a. mit a n1i gran11natikusunk lát és
,·all, hogy hijába) s a híjo1n és híjocl ahiií-bó1 ered. Ellenben

híj s nen1 innen hí}o111, híjod, s mind lujába.n n1ind apostroph
nélkül hi_jába, vagyon, s igen helyesen mond,atik. Szokatlan
,le nem példátalan az, hogy a harn1adik szen1ély birtokát je
lentő j az elsőbb két személy szavára, sőt a gyökérszóra is,
általmegyen; s ilyen az aly"arn, a"l(jad, s aij) s az ela!(jasodás,
1uelyeket némely gran1matikusunk ala) s talán alo11i, alod ál
t,Ll kívánna megjegyeztetni, de a hónalj s a He_qya{ja) azaz
hegynek alja, ellene kiált.

Ji'ia, J° nélkül, egyedül egy ismeretes szitok phrásisában,
marada meg. �liért itt? arra másképen nen1 felelhetünk, mint
azt mondván, hogy az indulatja által elkapott inkább akara
rosszúl szólani, mint illetlenül, s ezt úgy rontotta el, mint a
két előtte állót, hogy ki se ismertethessék, 1ni akara lenni.

S a.fiú, szóra még egy jegyzést: Ez a birtokos ragasz
tékkal .fi(ú)ja ésfiú:J°a; az valakinek férfi 1na.gza.tját, ez szol
galatjában álló legénykéjét teszi.

CLXI. 

Kassárúl, decemb. 5-én 1817. 

Drága kedves baráto11i!

Kérded mit csinálok? yárban majd 1nindég a nen1zeti
döczögős utakon lökdösődnöm kell, télben pedig a legszéle
sebb és veszedelmes kvártélyban (mert n1ást nem kaphatta1n)
i;züntelen vala.kit betegnek kell látnom a magaméi közzűl. l la
a szentErzsébet öreg tcmplo1na a maga ócska magos falaival
nem ta.rtóztatnrí. legal[ibb egy oldalrúl a még vénebb pogány
istent, Acolust, reng-edező mosta ,ni lakom nHÍr rég összcro-

• 
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gyott volna. Én ebben a tüznek szélnek kitétetett dűlékeny
épületben, az ó torony tőszomszédjában, a második emelet
ben a nao-y haran

0
o- elbődűlései közt, az utolsó itélet által-, C' 

erányában görögül tanulok. Alkalmasint haladok. �leg aka
rom Tansicsnak mutatni, hogy lehet minden regula nélkül is
valamely nyelvnek értésére jut.ni. Más lenne, ha vagy szólani
vagy írni akarnék valaha görögül; ekkor ta.l�in a grammati
kusokat is kéne forgatnom.

A szerencsi grammatikus n1egküldötte nékem munkáját.
E napokban kezdém forgatni, és én is minden szobaszennyes
ségei (pedantismes) 1nellett, némely jókat találok benne, de
azt, p. o. meg nem foghatom, hogy miért kelljen nlindég az
etymologyiára inkább, hogysem az ejtésre írásközben figyel
mezni. A származtatás sejdíttetései (Andeutungen) a gram-
1natikákba és szótárokba valók, nem pedig az írás folyamat
jába. Én az igazságot igasságnak mondon1 is, írorn is. Az
etymologyia lehet ugyan helylyel-helylyel, csupán a. hon1á
lyos értelmek eltávoztatása végett, a szólásnak és az írásnak
seo-édje, de a jól nevelt emberek nyelvszokása és az euphonia
a ;egulázó. Azt veszem észre p. o. a nagy, szép és helyes el
méjű görögöknél, hogy n1ég a logyika sem regulázza őket
mindenkor, mert igen gyakran a többesben lévő magaban
érthetőt az egyesben lévő igével kötik öszve. Nálok is hát a
szebb nyelvszokás és az euphonia vala az írás regulázója,
méO' pedig amint ezen észrevételbül kitetszik, magában az

b , öszveszerkeztetésben is. 1\1iért nehezítsük tehát mind ma-
gunkra, mind a külsőkre nézve betűírásunkat, n1ert mima
o-unk setn értünk egyet mindenkor a származtatásokra nézve;
�émelyeknek p. o. ki1itelenség a kintúl, másoknak a ké1iyt�l
származik. Nem merném a pert eligazítani, és könnyen elhi
szem, hogy a józan okoskodás a ké1iy mellett áll, é� hogy í?y
kellene szólani vagy írni: ké1iytelenség vagy kentelenseg;
azonban mégis a leo-kerckebben szóló, jól nevelt magyar
emberektül többnyir:így hallottam: kintelenség. Megesne belé,
h ' · 1" b n azzal kéne mindenkor elménk szálhisá.t tar-a az 1ras {OZ e , 
tóztatni, hogy honnan szil r1n:i ztat ez vagy am�z et�mologus

valamely szót. ÍrJ·on úo·y kiki an1int szól; ha t:ilal n1aJd valaha
b 

f I I k 1 · nyelv v"gy az udvar vao·y n. szep tnrsasagoenni a magyar ,. . , t-, 

•
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nyelve, bizonyosan azok írá$1nódja szcrént fog·nak az u<lvar
n,íl é,- azon szép t,írsaságokban beszél leni, a kiké szcrént az 
ejtés a legtermészetesebb, legkönnyebb és legszebb. ICcvés 
élő nyelv van a világon, an1elybcn annyi egyszerűség (uni
forn1ité) annyi 8okfóleséggcl ( di vcrsité) találkozzék, n1int a 
rnagyarban. E, csekély ítéletem szerént, nem fogyatkozás, ha' 
tökély. 

E tekintet szerént senki sen1 venné szívesebben 111int 
én a h bctüt némelykor szusznak, némelykor betűnek; de 
,í1nbátor mcgengcden1, hogy olykor ken1énycbbcn, olykor pe
dig lágyabban hangzik, n1ég se1n gond0Ion1 soha is egészen 
clh,tgyhntónn,k az ejtésben, és így nem tarthatom soha is 
:-:zu znak. 1\. franczi,í knál e szókban: hci1·11ois, hache, hrible1·, 
hrtt11f', Ilo11g,-ie

1 
hoiissro·d stb. a h, betű: - de ezekben: honi-

1,1,,, huitierne etc. Yalóságos szusz. l(érck n1agan1nak egyetlen 
cg�· 1nagyar szót előn1utattatni, an1clybcn szabad legyék a 
h-iít ne1n hallatni az ejtésben. t\. ter1nészctcs reo·uh\k 1nc()'kö-

"' b 

tGk és :íltalhághatatlanok, és az én szabatlon 1nozgani szerető
lclkcn1 csak a tern1é zetlencktűl irtózik.

1-\. I laszno- j\fulatságokba iktatott vagy iktatandó jcg·y
zé1-eid igen helyesek; tct:;zctt neken1 kiilönöscn an1it a� fiú

:-:zúról 1nondasz. 1\._j kivált a két n1ag,\banhangzók l,özt cltá
,;,oztatja a. n�·ckkcnést, dc nen1 tudom, hová. tették fiilökct 
,tzok, akik a l:\g-.\·ító ?/ hcl)·ébc a kc1nénycbb _ j -t akarjúk be
hozni. ?llcglchct hogy hibázon1, dc azt gondolo1n, hogy ezen 
kitétclckbcn r1d11ia, vennie, a raga.szték a vagy e, annyit tc
:-zcn 1ni11t rtz . f'Z, vagy olykor azt, ezt, vagy ozzal, ezzel, yagy 
"n11"k, Plln<'k, ohhoz, ehhr z, é„ a,zért ncn1 n1onclhato1n: akart 
v"L11,uit ru111ir1, hanem n1on(lhatom: nen1 volt az a pénz az 
1·11y/111, ,:s így 1,,e_r1 k<'llr,tf rrdnio. Dc isn1étlc1n, hogy e csupa 

, , , 
01 gyan1ta:; rcszcmro. 

.1\rrúl inkúbb Yagyok rncggy6ződvc, hogy akár1nit be-· 
:;zéljiink, és akarn1cnnyi g:1ncsokat keressünk és találjunk is 
C:-:okonainkhan, ő 111indazonáltal egyik a legnagyobb poct:íink 
kiizzül. 1\. úri'ú/_ 1· jobb_an hangzik 1nint a uoroslyrín; azért hogy
a lauru,; lcYclc1 a pat1k.íban ,írúltatnak, nc1n következik, hoo·v 
laurus lcvclckbül ncin fontak koszorúkat a n:igy vitézek szJ·-
111,íra.- Catilin,íri,íicl 1ncgérclcn1lik a lc!):f'zchb bobérkoi·onrit" } 

-
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kivi\.lt ha n1ég hozzájok lcfor<lítotl: 01·r1tio11r,111 . 1J1·0 Lll'chiri 
poeta, el p1·0 Mrll'cello, el Ligr1rio; az elsőt, hogy a n1agyar 
pcrpatvarosok tanulják meg, hogy kelljc11 becsülni a széptu
<lon1ányokat és a tndo1nányos embereket, a, két utolsót pe
dig, hogy szán1os csúszó n1�1szó tnagyar hízclkc<lőink l:íssi\k, 
1nikép1)cn akarnnk finon1sárr!l."al 1nao-asztaltatni a na.o-)' és ha-

,.._,.._.., t") r,, 

taln1as urak. 
Nagy fejedclcn1asszonyunk ( cs:1szárnénkrúl szólok, 

nem pedig a kassai a.páczák főclőljárónéjárúl) különös józan
cszüséggcl szóla I�rtlélybe, kivúlt ha úgy esett a dolog, a
n1int nckc1n Döbrentei 1ncgír,\,. 13c k,ír, hogy ez a derék em
ber félbe szaka:-;ztja l\1 uzéo1nát, ezt e f'zép, tlc csak 22 hóna
pot érő csecse1nőt. nlcghítt cngc1n is új int.ézctjéhcz, a 'l'c és 
Buczy társaságába. Olvasni fogod nen1 sokára a 13,\rtf',ti Le. 
vclckct; bárcsak én is olvashatn,1111 111.ír egyszer Erdélyi Le
veleidet. 

1\!Iegírorn, ha n1cgcngcdc<l, Berzcviczynek, akitííl e na
pokban kripék levelet, an1it nckcn1 írtúl. - I-Ior1nayr 1-\rclii
vomával nem szolgálhatok, mert 11cn1 hordatorn. 1-\.nnyi az 
újság, annyi a Joui·nál, hogy még a java, olvasás,\r,t scn1 ér 
az cn1bcr. Annyi szemeten kell keresztül g,ízolni, 1nég Yalan1i 
ér<lcmesre találunk, pedig könyveket is, kivlilt 11 kútfcjcs 

·könyveket, nem csak a hónapos írá-,okat, kellene újra n1cg újra
olvasgatni; oly rövid a2. idő, és oly sokat kéne rncgrágni és
·tudni a mostani időben, és a 1nellett 1nég sc1n terhelni nic�
·clinénkct, és eszünk járása eredetiségét elto1npítani ! l\cn1 a
legnagyobb szerencse a tud.is szo1nja, és ha jól n1cggondol
juk mit tudhatunk, akarn1cnnyit tanuljunk is�? :i\ícdny.ínsz
ky Fcrencz barátunk, n1incku t.ína. annyi szép tlolgok kal n1cg
töltötte volna eszét, vénségére egy szegény vén lyányt clYC
vc; azt írám neki: poenitui.t te quod non duxcris 11xorc111; <lii
frixint, ut non poeniteat, quo<l <luxcris. Ila oly Jc,;z f"clcségc

n1int az cnyin1, jól járt.

Felices ter et a1uplius, 
Quos irrupta tenet copula, 
Neque 1nalis divulsus queri1noniis, 
Supre1na citius solvit an1or dic. 

. ! 
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.B'eleségem tisztel, és szereti, hogy szereted. Beszélljük 
pélJa gyanánt lyií.nyunknak, hogy minő elő1nenetelt teszen a 
tiéd a muzsikában. Szeretném ha 1negkül<lenéd nekem is, 
mint gróf l\ilailáthnak, Rákóczy erdélyi nótáját. Bártfán es
merkedém meg gróf 1\1ailáthtal. Tánezolni, punesozni nem 
láttam. A pécsi könyvtárbúl kerekedett bizonyos Niebelungi 
daloknak nyomtatv(tnyával kedveske<le. Ez a magyar gróf a 
maga .költségén nyorntattatta ki e nérnet régiséget. Hacsak 
legalább a külföldre költöző gólyáinkhoz hasonlítanának 
uraink : visszatérnek ezek a tél zivata1jai után kikeletkor, a 
tiszta időben, kéményeink n1ellé házfedelcinkre. Az említett 
Niebclungi <lalok minden n1agyarlÍ.zat nélkül vannak kiadva, 
és így én nem értek azokbúl eg,y szót is, és ami egynehány 
sort olvastam belőlök, a nagyon hasonlít a papirosmalomban 
fel s alá járó törők ütéseinek püfógetéseikhez, csakhogy a pa
pirosn1aln1okban ringy-rongyokbúl és czondr{tkbúl pénzt. ama 
dalokban pedig hősi dicsőséget készítgctnek a veregetők. 

Engem is dicsőíteni kívánt Döbrentei. Akaratja igen 
barátságos vala, de itt is azt mondják rnajd mindnyájan, hogy 
ne m vagyok eltalálva. Tíz esztendőt vont le képemről a festő, 
a pedig aki nyomtatta versezeteimet, úgy elpiszkolta helylyel
helylyel gondolatimat, hogy alig esn1ertem magamra.Úgy jár
ta_m m:ir egyszer a Tud. Gyűjteményben is. Jobb meghalni,
m1�t oly csonkán menni a roaradéknak. Akár szépek, akár 
nem, úgy 1tka1ja látni fiait minden apa, amint őket csinálta. 
Nehezebben holt volna 1neg ICrajnyik úr, ha akarmelyik mag
zatjának azért csigázták volna meg fogóval az orrát, ut Ro-

1naniirn aq_uili1uini 1iasu11i efforment. Ugyan miért olyan lus
ták vagy türedelmetlenek a betűszedők, hogy nem engedik iue�, ho�y kiki tulajdon hibáival, fogyatkozásaival és szeplői
vel JelenJcn n1eg a világ előtt? ICrajnyik úr halálát szívemből sajnálorn, de nagyon örvendek, hogy magzati épségökben 1naradtanak. I-Iogy lyányom épségében mecr1naradJ·on 

. b 'anyJa nevelőnéje. - Adelhaid nagyon vén lyány vala, Piros-
ka pedig nagyon fiatal; szégyenlett azonkivűl magyar lenni. t.ilents 1neg, uram, minket akár a fiatal, akár a vén félicr-meddi� v�ló kisasszonyoktúl. Csókold helyettem a felesé;ed ke-7.eit, es bocsáss meg hosszas levelemnek; mindenkor rövid-

�07 

nek látszik, ha neked írok. Bosszúld meg és írj nekem igen 
sokat, és igen sokszor. 

hív barátodnak 
Desseivjj'y Jóskának. 

U. I. Azt mondja Samu bátyám (mert én nem mehet
tem Kállóba), hogy Dézsi notár. oly szép beszédet tartott 
Fáyhoz, amilyet ritkán hallani. 

ICérlek igen igen szépen, küldd meg neke1n minél elébb 
Berzeviczy munkájának megczáfoltatását, akárki írta légyen. 

- ---- - -

CLXII. 

'I'iszt<'lt kerlves ba1·ríto111 ! 

Novcn1ber 8-dika olta guta által 1804. júl. 25-kén n1eg
ütött fejem gyengébb vagy kegyetlenebb rheun1atisn1ust
szenved, s többére ágyban vagyok. Azoban karon, nem szen
ved és ícry napjaim ne1n folynak haszta.la.núl, rnunkátlanúl. 

' Prif. Vályi Nagy Ferencz úr l
)atakról (az Iliász fordí

tója) nálam van harmad nap olta„ l\1utattarn neki az általad
oly igen szerencsésen fordított arábiai gn?mát. JI;� i� baritt?m
ina reggel azzal ébredc fel, hogy azt ü 1s leford1ta ez éJJel.
lm hol az: 

Jloo·y szüle tél, sírá.l; nézőid örűltenek: úgy élj,
0 

Hogy holtodkor azok :;Í1:janak, és te örülj.
Pro_/: Vályi Yagy J!'erencz

az llicís .f'ordítója.

Széphalom, Xbr. 4-d. 1817.

-� tiédet, ezt a Prot: Vályi Nagy úrét, s az én két f?r
dításomat íme ma ezen levelemmel együtt teszem postara
gróf Mailáth .Jánoshoz, hogy nyelvünk becsületére tégye be
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,·al:uncly né1net journálba. \Talóban ,L 1ni nyelvünknek nagy 
dicsiísége van abban, hogy a görög és római prosodiát teljesen 
t11lljuk allni;s ín1e 11zar,1biai gnó1na érteln1ét, az apophthegrna 
hon1ály�1bnn, én lirtt szóval. 

J];zt a két tulajdon fordít,iso1nat én neked 111ár 1negkül
dé1u, dc ncn1 Yévén válaszodat, tarthatok tőle, hogy levelen1 
isn1ét eltévedt, 1nint már nen1 egy téve<lt el, amit én írtam ne
ked, s egy vagy kettő amit Te írtál vaJa utánam Bécsbe 1815. 

I111hol az cnyén1: 
N ro. 1. 

�lidön sírva l·c,·él, azok ncvettenek: 
ÉlJ' hoO'\' vío·an halhass, ők kcsereO'ienek. ' ::,, ::, ::,.J 

J ro. 2. 
Sírra lettél: víga<ltanak; 
1Ialj 1ucg vígan: búsúljanak. 

, 

1\.zon kérlek isn1ét, édes baráton1, írd 1neg, mely orá
tiójá t óhajtanúd általam n1aO'Yarra fordítva látni Cicerónak, . o� 

. a Catilin. és a J\Iil,iért n1ondott n1cllé. En  is1neren1 mennyire 
,·agy jártas Ciccróban, s senkinek ne1n ohajtanék inkább 
tctszhctni. 

l)rof'.}'cjérGyörgy, a Tu<l. Gyűjt. redactora, kinek mun
kái ott }' bctü által is jegyeztetnek meg, n1eghasonlott 1'ratt
ncrrel, s Trattner a redactiót':Wiokry Benjámin pápai volt ref. 
profcssorra bízta. ]fejér György janu,iriusban új journált 
kcz<l 'J'udús l'ch·hdz név alatt, s félni lehet, hogy a 'frattneré 
,·ag,v elakad v:igy igen rossz lesz, n1ert Horvát l8tván s n1á
eok J.,�ejérrcl v:dtak el :rr:ittncrtől. A 1nonopolium még a tu
do,n. 01· ziíg,iban scn1 jó, s a meghasonl,ísok olykor javára 
,·annak a jó i.igynck, nc1n k,trára. - A Tud. Gyűjt. XII. a.zaz
xbcri füzetében látni fogod fL Beregszászi és Sípos 1nunkáiknak
rcccnsiój,ít. Bár azt javall1atnád ! Hunyadinak születése felől
a januáriu8i füzetben foO' olvastatni értekezésem. Erdélyi' ::, 

U ta1n 1nia tt, 1nihely t egé:,ségcm miatt lehet, I{rasznára kell
útaznom. Cserei olvasni akarja elébb Erd. Leveleimet, hogy
1ncgbotlásaimat n1egigazítsa, hézagaimat kipótolja, igazábban
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PediO' hoo-y olyat ne ma(Tasztaljak, a kit ő magasztalva látni 
b' 0 ::, 

• • k e 
. . , nem akar, s én örömest engedek tanacsana , rnert sere1 JO. 

Boldog t'.� esztendőt. Élj szerencsésen s minden tekin
tetben úgy ahogy érdemled. 

tisztelő barátod 
Kazinczy. 

Fekve íro1n ezt s vendégeim közt. 

Prof. Vályi Ferencz úr Ílne deákra is lefor<lítá: 
Nro. 1. 

Flevisti natus, gavisa est plebs: ita víve, 
Ut moriens gaude victor; at illa flcat. 

Nro. 2. 
Flevisti natus, se<l laetaba.ntur an1ici : 

Sic víve, ut moriens plaudito, turba fteat. 
Íme lefordítá görögre is: 

"_(Jg z<pu<;, dxJ..aU(!(I.<; 7C!Xplu<;, i:rapocrc reJ.o.�Ü.V.
Za, Órt xJ..auaivatV {}v�ra ac, xa1 au reJ.u.. 

CLXIII. 

l(assárúl, december. 9-én 1817. 

D1·ága kedves barátom! 

Ma küldten1 neked fcleletcn1et major Bertoldy ú.lt�l két

rendbeli dráe-a leveleidre, a melyekrű.l kétled a mostaniban,
� 

u·1 1 b e 1c és ICa-hogy kezemhez jutának-e. Bcrtol�ly J 1_e Y 
_
e 111 1 ' 

O'Ír-zinczy Péter által fogja kczetllicz_ JUtt�t'.11 _ lc,
.�

lc1nct. "tl1ce 

tam abban hoo·y Cicerónak n1ely1k orat1ó1t aJanlom neked. 
• • ' 0 1 · ' • ter Az Iliász for<lítója egyet alutlt a napkc et1 �non1ar�, -

n1észetes tehát, hogy felscrkcn\'én, jobban forcl1tott� i�ala�n.
-

. C , Ju}ius• veni v1d1 'V1C1,nál, aki úg-y bánt azzal, 1n1nt n.rsar · , ' 
� 

14 
Dessewffy t·s t(azinC':i:y. ll 
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Dc nc111 kell igen puffa.;zkod1101n győzedcln1e111 felett, e;.; 1neg 
kell ,trról c1nlékcznc1n, a1uit, úgy tetszik, Euripí<l egy n1agát 
h.íntorgató nagyon serény poetának n1ondott: ne1n fognak
azért tov{ibb tartani verseid, mert kevesebb idődbe kerültek.
i\lfondd n1cg az Iliá::;z fordítójának, adja ki lliászát, n1ert non
scribit, cujus carn1ina nen10 legit.

1\íég nen1 olvasnak elegen a hazában, kúr teh{it a jour
nalist[iknak 1ucgha::;onlaniok. 

l\Iinél tovább haladok aszel'erntsi pléb(inos munkájában,· 
a,nnál ink:ibb borzadozon1. Addig ety1nologisált ez az ember
sége:; c1nber, n1íg füleit és hallását egészen elton1pította. A 
kiilvinista Beregszászi a pedantis1nusban petit maitrc ehez a 
p.ípista pléb,í.no::;hoz képest. Még nagyobb puristánk ncn1
támada.

0 mes amis, quand aurez vous 
Moins dc savoir et plus de goutr

Sírva lettél: vígadtanak; 
I-Ialj meg vígan: búsúljanak. 

oly rövid, hogy 1nár lehetetlen rövidebbnek. 
Ne bizgattasd annyit Erdélyi Leveleidet; 1niért akarsz 

dicsérni mások kényére? Nen1 csak Cserei, ha' én is akarnám 
men tűl elébb azokat olvasni. I-I a Cserei jó, én sen1 vagyok 
rossz. Azért Erdélybe menni sok volna. 

I(özten1 s feleségem közt vita támad,t legközelebbi le-
, veled vcvé.;évcl. E11 úgy értettelek, hogy 1804-ben megütött 

fejedhez az idén 8-ik novemberben a guta közelíte. Felesé
ge1n pedig ellenkezőt állíta, t. i. hogy akkor suhant el a guta 
melletted, 1nost pedig csak következéseit éreznéd. Akárhogy 
van, a guta üsse meg a hozzád közclgető gutát. Beszéllhetsz akármennyit a fcied körül c.;avarcrórúl dc senki sem focr ne-J O > 0 ked hitelt adni, aki leveleidet olvassa. 

l\Iég egy szót a napkeleti gnó1n,írul. A deák fordítá::i 
csak 12, a görög pedig, úgy 111int a 1nagyar a clistichonban, 
14 szót foglal 1uagában: ,t görög talán rövidehb is lehetett 
volna: !:xAa1.Jaar; nlxpwr;, a piki·osz) kese1·üen) elmaradható; mi
nek, 1nidőn a kurtÍtfíson igyekezünk, az olyan epitl1etun1 a

fordítái;ban, amcl_v n<'rn találtatik az eredeti pélclá,nyhan? 

LEVET, l�ZÍ�Sö IC. :l l 1 

Neken1 is ::izokás ellen alkaln1ailankodnak a hurutok, 
de ne,n lehet a.z ember mindég egésségcs. Sok, hogy egészen 
el nem horzsolódtam, törődtem, koptam annyi fár,tdozásokkal 
teljes élet után. Vigy�ízz egésségedrc. 

A Tudományos Gyűjtemény 12-dik kötetét még nem 
vettem. Csókollak ezerszer. 

U. I. Mélázék az arábiai gnómán. Ha a hogy fordítá
sinkban azt teszi: mikor,jobb az: hogy születél sí1·ál) mint az 
én sí,1·tál hogy szültek - dc ha a hogy a rne1·t helyett van, ak
kor több van ezen kitételben s·[1·tál hogy s7.,ií,ltek, mint abban, 
hogy sziiletél, si1·ál. Az én versen1et 1nég úgy is lehetne kur
títani: Sziiltödko1· sírtál; rád bízom meghatározni, hogy azt 
teszi-e sziiltödko1· dum tu natus a matre, - s.r,iilttedkor pedig, 
dum mater te genuit, úgy hogy a1naz kitétel a. világra jöttre, 
e pedicr a szülő anyára vitető<ljön, vagy viszont? Éld

) 
hogy 

holtodl:01· sí1ja1ialc, és te nevess: 1nértékesebbnek látszik ne
ke,u, mint hogy holtodko1· sí,1ja1iak, és t(· öriitj. - Mindenek 
közzttl lecrrövideb b lenne talán : 

0 

Vagy így: 

Bús lettedkor vígadtak, 
Vío· holtodkor búsúltak. 

0 

Bús lettedkor nevetének, 
Vío- múltodkor könnyezének. 

0 

CLXIV. 

Széphalo1n, Xbr. 15-d. 1817. 

Tisztelt ba1·cítoni! 
Virrad s szokásom elleu gyertyút gyújtaték, hogy te?

na késő cstve érkezett levc,lcdre felelhessek, s a levelet meg 
ebrcli

0
cr l)Ostára tehesse1n. J�n gyertya 1nellett keveset vagy 

14 ,:, 
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semmit nen1 dolgozo1n. Annál inkább kell csudálnom tnagarnnak is, hogy 11oven1ber első napja olta oly sokat dolgoztam. 
- Belépvén octob. 27-én 59-dik esztendejébe életemnek, láto1n, hogy közelít az iuő, 1nelybe11 malgré n1oi idvezűlnömkell. A könyvcsin,tlói pályát futván, n1ind az ügy, mind sze-
1nélyen1 java azt kivánják tőle1n, hogy a mit a ne1nzet nyel
veért tenni igyekezten1, n1inél kevesebb szennyel, minél lehettiszt{tbban hagyja111. Minap nyo1ntattatott, és minap nyo1nta
tatlanúl n1arad t dolgoz,isaimat tehát retractá.10111. Sem talentomon1, se1n 11eveltetése111, sen1 nyelvünk és literatúránk kora
nem engeclék, hogy origi�1ális nagy n1unkákat tegyek, s úgy
hittem, hogy a nen1zet szükségei inkább kívánták, hogy an1ások nag·y n1unkáikat tegyem által magyar n1unkákká., minthogy esztendőkig dolgozván, végre is oly silány darabot adjak, n1int a ICisfaludy és Virág I-Iunyadija, mely két munkafelől nem én, (a ki szerencsétlen voltam abba a gyanúbahozni n1aga1nat, hogy l{isfaludynak fénye enge1n megszégyenített, s irígységből nen1 irnádo1n a1nit 1nások imádnak), hane1n legforróbb barátjai is (1'akács és Ilorvát Endre, annyival ink{tbb azok, akik vele barátságban ne1n állanak - ilyenl\Iailátlt is, s ICölcscy, Szen1ere stb.) azt hiszik, hog·y az valóban silány, igen silány. Most tehát azon vagyok, hogy jobbfordít,isain1at két osztiílyban készíthessen1 nyon1tatás al{1 . Azelső a régi literatúra nén1ely darabjait fogja adni: CicerónakCatilin., pro l\1ilone és pro Marcello tehát, 1ninthogy Te, akit én isn1creteidért épen úgy tisztelek és csudálok s szeretek, rnint lelke<lért és szívedért, úgy kivánod. Ezeket követnifogják Cicerónak né1nely philos. n1unk{1i s levelei, s végre,egy vagy két külön kötetben, Sallust. - A 2-ik osztálybanlesznek azok, a miket az újabb nen1zetektől hoztarn által.Ernilia Galotti, l\1iss ara és Minna von Barnhelm Lessina-' 0 nek húron1 örök ren1ekje, 1núr kész, s ez va,la <lolgozáson1 an1últ nove1nbcrben, s "\Vielandnak két kőn1ívesi ro1niínja: iiBölcsck köve, l!S a Szalamandrine. Sokat io·azítottam n1indeni-

o kén. Szeu1cn1 előtt volt minden szó leírása alatt amit a neo-logi::nnus ellenséi:rci kiáltoznak s 1neo·1uutattam hOO')' nexn� > 0 ' ' O csak szií.jjal, hanem példú val is azt akaron1 tanítani, hogy1,1ernünk csak rtzl kP1[, r1111i nyPreslg/re i:an r1 nyelvnek,

1 
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és hogy a darabos és ta1·kn soha nen1 lehet szép, csak hogy nem mind darabos, nen1 mind tarka, nem mind homályos, 
ncn1 n1ind érthetetlen, an1it a tanulatlan s gyakorlatlan ol
vasó néz annak. - E két osztályt egy harn1adik fogja követni, s ebben az egyveleg tiírgyú vagy originiílis vagy for
dított darabjaim fognak állani. E szándékok, édes harátom, egy-két esztendőt kívánnak, 
ha oly fáradhatatlanúl dolgozandon1 is, mint novemberben és 
decemberben; kivált hogy egy nékem veszedeln1es dén1on arra csal mindég, hogy más 1neg más n1unkába kapjak. Így ezen két 
holnap alatt egy régi 111agyar író kiad,isán is dolgoztam, azt 
1nár félig leírtan1, s reá igen sok jegyzéseket tetten1, <le még 
épen nen1 készültem el ezen n1nn kám1nal. Most tisztázom le 
a ,  I(is által fordított l lorátzius i Epistolákat is, "\Vielandnak 
n1agyarázó jegyzéscivel. Minthogy supcrint. ICis \Vielandnak 
ezen jegyzéseit sok helytt n1egherélte, holott azt tenni nc1n 
kellett volna, n1agam <lolgozorn le azokat, mert ha valami, ez 
érdemli, hogy teljesen a<lassék. 

Erdélyi Levelein,be ezen két holnap olta belé ::;e1n tekin
tcttc1n. I{rasznára megyek le Cserei l!"'arkashoz, ott olvasom
fel neki, s kövcte1n elfogadható tanácsit. Inkább kínoz az en
rrem édes baráton1 ho()'y ezta Tenéked szentelt dolgozáso1nat
0 ' , t, mind edcli()' bé nen1 1nutathatám, mint te n1agacl vágyhatsz

0 n,e.,.látni; azért főnotár. Co1náromy István úr által bcmuta-
to; neked, dc azon kéréssel) hogy ,íltala visszaki.ildct inert
retterrck ho()'y a kézirat cl veszhetne. 

t, ' 0 l . En11yi dolog 1ncllett legidősb gycr1nekernet, n yanyo-
111at, rnaga1n is taníto1n. Nc1n n,1gyítok sen11n i�, cl� azt na�yí
tás nélkül n1ondhaton1, hogy ez a gycr1nek 1nkabb tndJa a

• • geogra.phiát, melyet egyedül tőle1n tanult, 1n111L az. egesz
abaúji ma.gistr,1tusban 1ninden fő. �éld. ok. �e�c.l„nck1 azt�
kérdést, hogy n1int kell Petersburgbol .az �SO\\'t obo.�be me�ni
hajón, mind elmondja a tengerek neveit, e� 1ncly folc� marad
·obb és bal kézre, a nélkül hogy a n1appa k1 volna tcr1tvc. AzJ
clső cursust niegtevénk, ,1z van hátra, hogy h�zánknuk vár
ine.,.yéit is1nerJ·c 111ost, inert n1ég ezt ncn1 tuclJa ahogy kell.

� 1 , 

N, Ezt fogja követni az austriai tarto1nányok, �s veg�·� a e-
metország bővebb ismérete. �.\._ több országokct az UJság ol-
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vasásából fogja, ismerni. -- Bár csak én mindent ily könnyen 
tudnék tanítani, s gycr1nekci1n mindent ily könnyen s öröm-
1�el :anulniínak. Zseni n1ost clőttc1n tanítja a gcographiára
tarsait, s Te érted, miért taníttatom vele őket. Zsenim ío-y 
1nindég tanul 1nidőn tanít; atyja is tanulta a o·eoo·raphiát d:i-
dőn őtet tanította. 0 0 

Leányom a n1uzsikában bizony sokra ment. �1á,r ouver
tűröket játszik. Ha meglátod a sógorasszonyomat, ki jól veri. 
a fortepiánót, kérlek, tégy leányom előmenetele felől kérdést 
.1\.. gyermeknek metaphysicus feje nincs, amint retteCYem, 5 a 
francziára, sőt németre is, igen nehezen kap. 0 

Egy gróf Dcsőffy J ózscf grammatika nélkül is, mester nélkül is, s már f'ejérleni elkezdett hajakkal is merrtanulhat ugyan görögül, s egyéb tudo1nányai s ízlése, ,; a p�eták isméretesegélhctik, hogy az Iliászt inkább fooja meo·ka11ni mint 
f V 'l · N · 

e O ' pro . a y1 agy, aki azt egészen lefordította már: de bará-to,n, mégis n1ás valamely nyelvet en1pirica tanulás által 'tudni n1ás a grammatika szcrént. An1i keYcset o·öröo-ű] tudok c'n 1·; 
, . b O , u ugy tudom, s midőn 1110:-;t Vályi Na.gy e szobában fordítú rrö-rögrc az arabsz gnó1néÍ t, az ő felesége csak clcsud,í lkoz;tt, hogy én a nekem görögül eln1ondott o-nó1ná t eo·v szó híJ' án . l ' ::, bJ n1'.�H cr.tc�tcm., �e 1:-íttad volna, n1ely kicsiny valék magain cl?tt, �idon Valy1 Nagy a. nehéz szót egyszerre resolvá.lta, s �1 nt feJ �eget te har1naclik negyedik íziglen az eredetét. Tanf'1csnak igaza van e részben. 
, Cs?kon�i minden bi�onynya.l sok érclcn1mcl bírt, azt senki::;cin vallJa sz1vescbben in111t én; hiszen én őtct szcrctte1n is a bccsi.iléscn felül. Dc„ azok az ő versei rettenete;; mázolások. Annales Volusi ! - 0 és a Szemere Reménye, a kettő úo-y áll cgymá,; incllett, mint a réz és a lcgtiszt.íbb arany a leo�rosz-bb ' ' ' O , sz�� . ag,at cs a legtisztább tüzű gyé1nánt. :-; anna,k mindK,c1lvin Janos az oka, hogy a Csokonai köYe gyém(tnttá nemvalhatott. ' 

. �arúton,, engedd hogy úgy ,;zólja,k, ahoo·y a Te szívesí�rro t1szteléscd kívúnjc1: Th1Ii nclcn bcn j gazo,1 van, csak ott ni ne$, ahol a niagyar orthographia, clolg(1ban szólasz. �'lí, akik ezt a dolgot egyéb t�irgyak kárával valánk lcénytele nck ű:tni nem hallhatjuk botránkoz,ís nélkül, n1időn Te az Y-nak adod 
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az elsőséget a J felett. Én el tudo1n olvasni, ha valaki Y.nal 
ragasztja is a suffixumot a szóhoz, s senkit azért ne1n kár
hoztatok. C ·inálja kiki an1it legjobbnak ítél. De 1nidőn bíró 
a dologban, s a vétkest veszi jó helyett, akkor ;;zabad clbor
zadnon1. Mi lenne abból, h}t mi is azt tennénk a mi ortho()'ra-

o phiánkkal, an1it a görög teve r Az írás a szen1hez szól, s 
szükség ugyan, hogy a ha.ngz.í.ssal ellenkezésben ne legyen, 
de az  is szükség, hogy kimutassa, ,ni honnan és hogy lesz, 
mert az segélli az értést. Azért n1ond sok n1a.gyar honyt a hon 
helyet�, rncrt a,zt hitte, hogy a honnya annyi mint hon-ja. 

Elj szerencsésen. 

CLXV. 

,. 
Edes ba1·áto1n.' 

' Epcn most n1énc lcvelen1 I -Jo�zád a.z újhelyi postára. 
.�zonban n 1egértetten1 , hogy holnap fönotcirius Comáron1y 
úruak frajczí1nerc l(as::;!Íra 1negyc11, é:-: így a.z asszonyhoz 
ki.ildön1 e zakot{tt (l�rdélyhen cson11í), hogy külcljc férjéhez, 
ki ezt �tltal fogja neked küldeni. ,.\_l'ra kérlek alázato,;an, t11-
dakoztasll n1eg főnotcir. úrtól, n1ikor hagyja cl J{assát rnost, 
és a(lclig olvasd n1eg ezeket; tégy jegyzéseket rcú, s z{1 rd a
c.;omóba," pecsét a.Jatt küldd nekcn1 c1nlítctt f'önotiír. úr [tltal.
Ila addig cl nen1 olvashat11,'1d, ,Í111 ,nara.<ljon núlad atldig, n1íg
ismét ben1co·yen l(assitra. Akkor kihozhati·a. - Ne ,1kadj fel

0 

holmin. Ez negyedszeri dolgoz[Lsa, ezeknek a Leveleknek, s
még nen1 utolsó. Még sok n1cg fog változni bcnnek. - A
nagy bajúszú búró Palocsay kerc„ztncvét, kinek kertje vala
Epcrjestt, és a kinek -fia elvette az ö 7,;xcellentiqja gróf .l!'[Ly
Ágostonné leányát, jegyezd fel, inert arra szükségem van.
Bár a Te ja vallásodat nyerhetnék n1cg ezen Erdélyi Levelek,
et praesidiun1 ct tlulce decus n1cun1 ! - 15. Xbr. 1817. 

Ila bírod az Erd. 1\1uzéun1 7. 8. és �l. l'űzet6t, kérlek
küldd ki Con1,í.ro1ny főnot,ír. úr :-'dtal. lVfég ne1n híttan1. l�z
.�ltal nagyon le fogsz kötelezni. 
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CLXVI. 

Széphalom, Xbr 18-d. 1817. 

Kedves barátoni .1

Agyban íron1 e levelemet; a rhcun1atis1nus nagyon 
bántja fcjen1et, fülemet. -- Tegnap tettein postára levele1nct 
Trattncrhcz, n1clyben az arábiai gnóma fordításaikat a Tud. 
Gyűjt. szá1nára neki n1egküldén1. li;lsö fordítá::; a tied, a 2-ik 
és 3-ik az enyén1, a 4-ik a prof. Vályi Nagy Fercnczé, s ezt 
követik ennek deák és görög for<lítása.i, melyeket 1ncgigazí
tott miolta tőlem ehncnt. I{önyv nélkül tudon1 n1ind a kettőt 

's így közölhetem veled a nélkül, hogy ágyamból felkelnék, s 
papirosaimat felhánynám. 

Flevisti natus, plaudebat turba propingua: 
Sic víve, ut 1noriens plauseris, illa fleat. 

'/ 
Q 

I -', é<()U"fj<;, xJ.au<;a<;, 7VúJrOÍ rz /1t0Vit 1eJ.aaaav. 
Z�o' ! 'íva XAú.LJ(lú)(l(I/ ovr;aw, arrí.p av reJ.a<;. 

Exccllens mind a kettő. iVIcgküldén1 mindezeket niailá thnak is, hogy tétesse valamely nén1ct journá.lba. Nyugtalanúl várom ítéletedet a ,z Erd. Levelek felől s bár jegyzéseket kapjak benne a teendő változásokhoz. ltlj szerencsésen. 

' 

.. En pr�f. Pong·rácz úrnak írtam volt octoberben né1nelykonyvel� erant. Nen1 felelt. Bár beteg ne légyen!_ Újrakérlek, JU ttass cl az Erdél vi l\luzéum 7 8 e's 9 J „ t t · é 1 J • • • <O e e1re, s 
1a a Vcrsegi 1817. nyo1ntatott niagyar gran1n1atikáját bírod tedd ezek mellé, hogy láthassam. Visszaküldöm nern sokára'.
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CLXVII. 

Kassárúl, dec. 27-dikén 1817. 

Edes clrága Fe1·encze1n / 
Egy a sorsunk; én is csak tegnap léptein ki ágyambúl. 

Erdélyi Leveleidet olvasom minden másnak félretételével ; e 
napokban fogom elvégezni. Engedcln1eddel az oldallapokra 
teszek helylyel-helylycl egy kis jegyzetet hol ez, hol 111ásnycl
ven, an1int eszembe ötlik. Annyit érzek, hogy kár vala azt 
mind kihagyni, a1ni le van keresztezve. 1\ z onkelt némelyek 
nen1 szeretik. A ro11ici1itischt se1n, mert lehet jól 111agyarúl 
mondani, romántos vagy romános. A f1·ap1,ant sem tetszik 
mindeniknek, n1ert jól emlékeznek más helyen gyönyörű ki
tételedre p. o. rezzentö látat. 

Ime a Muzéom két darabjai, a 9-dik nincs 1nég kezem
nél. Magan1 is szerctné1n Verscgi grammatikáját. Szegény 
PonO'rácz valóban hete()' volt, és n1ivel én is a valék, nem tu-

o 0 

dom ha jobban van-e. Be jól esett, hogy lcirattan1 a Catiliná-
riákat; n1ost Pongrácz olvassa, és a deákkal hasonlítja össze: 
tudom hogy n1eg lesz elégedve; n1ihelyt elvégzi 1ncgkapocl, 
de úgy hogy visszaküldd, ha visszakerül az eredeti Erdély
bül. 1\. nagy bajuszú b. Palocsay bátyámat J ózscfnek hívták. 
Nagyon örvendek, hogy annyi örön1et éreztet veled lyányod 
előmenetele. Ez oly tiszta gyönyörűség, hogy ninc::; párja. 
A jó író halálig jobbítgatja dolgozásait, dc kár Yolna még 
„soluere senesccnten1" etc. Egy ma,gyar gran11natikát é::; egy 
értekezést rle 1iii1ne1·0 oi·ato1'iO et elegantirc dicl'ionis kiilönö
sen a. n1agyar nyelvben, igen szeretnék n1ég tőled olvasni. 
Szemere Reményét küldd 1ncg, kérlek, mert nc1n es1nercn1.
Te Tansicscsal tartasz, én d' .i\.len1berttcl; azon1ba csak az n
kiilömbséO' vélen1énycink közt,hogy ti a gran1111atikával akar-

o . 
l ' játok kez<lctni a görög nyelv tanulását, én pedig azza vc-

gezni akaro1n pályámat. Minden embernek a maga esze tcr-
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,nészetéhez kell alkalmaztatni ta,nulása módját. Arrúl az egy
kevé8sé gyanús állításrúl, hogy az írás a, szemnek szól, n1aj<l
n1áskor bővebben. Ho111i patria, két n-nel íródik, és úgy is
ejtődik; ho1i vagy hón, Aehsel, egy 1i-nel, ha nem hibázom.

Vale, <lilectissi1ne. Vagyok
hfv Jóskád. 

U. I. Th1ég egy munkát kívánnék tőle<l, t. i. egy magyar
historia literáriát, de nen, német n1intára készítve, hogy vagy
csupa ezer meg ezer bordákra sza.kasztott merő csontalkot
v:iny legyen, vagy véghetetlen hosszúságú pántlikás féreg, és
mindent, a haszontalant és az unabnast és a csúnyát is n1a
gában foglalja , hanem philosophusi szép lélekkel íratottat,
hogy semmi, ami szükséges, haRznos és tanúságos, és tetsző,ki ne ruara<ljon belőle. ICevés en1ber van a hazában annyi ké�zülcttel az ilyetén n1unkához mint Te; ha pedig az neked alkalmatlannak látszana, legahí,bb úgy 111int Voltaire a jobb íróknak 1nunk,í.it és azokna.k bélyegét, azon l<.ívűl életelcbűl azt,a1ni tanúságos, ,idnád elő. J3ocl Péter 1nagyar J\thcnása nagyon rövid, és kitetszik belőle századja ízetlenségc; czenki vül nagyon :-:zaporocltanal< azolta íróink. Mikor lesz 111áregyszer eti:Y egéi:,zen magyar dictio11[1riumunk? Ha pénzen,volna, kinyo1ntattatnán1 a IC�issaiét, bár nél<i az ety1nologia,nem pedig a jó ízlé::,, az analogia, az euphonia az extraordinárius jndcx, és ámb:ítor ő is 1nindent 1neg akarna határozni,nem akarvií.n n1egengeclni, hogy sok dolog így is amúgy isjól legyen n1ondva. Mind az isten mind az emberek világa,1ni kor szép, e. ak azért szép , inert kevés a fő törvény,amely alatt rnindcn a legnagyobb külön1bfélcséggel indúlés mozdúl, és n1ivel ,tz egység alatt is változandóság van:a litcratúrnba,n szintúgy, 1nint a politikai ig�izgatásban.J\z a gyengéje a 1nostani századnak, hogy 1nindcn legkisebbet is törvénve,; regula alá akar venni és n1indent n1inclen-J < ' kor igazgatni. 

Kérrl n1eg Nagy urat nevemben, hogy 1ninekutána a

1 
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világ legjobb könyvét lefordítja, B .Szabó Dávid rossz köny
vébűl jót készítsen, de előbb nézze meg Girard úr Synonymes
Fran�ais czín1ií munkáj{it, mert e tárgyban nagy va.kmerőség
volna jobbat kív:-'tnni. Minden nemzetek példá.úl vették e

nemben, magok a né1netek is, búr gyűlöljenek is egyátaljában
mindent, ami a Rajnán túl szerencsésebb éghajlat alatt termett.

CLXVIII. 

l(assárúl, jan. 7. 1818. 

Megbecsiilhetetlen sze1·el11ies barúto11i .'

Nem tudom lefesteni minő gyönyörrel öntötték cl lel
kemet Erdélyi Leveleid; megtetszik belőlök a szép előadá
sokban O'yakorlott elme, kilátni rajtok a tárgy ismétlett fcl
<lolgozá;ának tökélycit, nem pedig gondja,it. J.\..z clsőbb levc,lck valan1ennyire érintetlen hagyják az olvasót, de menne!
tovább indúlék bcnnek, a.nnál inkább vonszottanak n1agok
hoz, és <tnnál jobban vágyék ncn1 csak elébb haladni olvasá
sokban hanen1 rnúlatni is 1nagamat tanúsággal és kellemek
kel elt;lt foglalatjokkal. Szint olyan a Borghcse híres vilhí:jában a bemenetel, nem sejti meg az érkező a csoportosan rca
váró örömöket. 

Parancsod után hclylyel-helylycl jegyzeteket tevék a
• lapolda.lokra, n1ajd ez majd a1naz nyel vcn, aho�ya� pennamra

jöve; nagyon óva rakdostan1 f�l, �zok többnyire altalacl ger
jesztett érze1nényeim kipattanasa1. Ne vedd rossl- nGven inc-
részségemet. . : . J-Ia nen1 csal 1neg re111ényem, nagy helyb�nhag�.is�al

cl. 'lt 1 ·0„ encloH lcor o·yönyörűséo·es leveleidet, cs lat-veen 1 a a a, J v ::, e 

ván mindjárt a, hon1loklapon ö�szccsat!{r�ban n�vi�_nk 1ncgJ.el��
nését, Jelki,i.nk rokonsá.gihoz fog vetni, es :tzt .fog!a �onda,n1 .
" Jól kelle tudni Desse,vffynek érzeni a.zt, a1n1t 1�a.z1nczy oly

1 , . "szépen tudott e1 rn1. 
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Alig merészlen1 közrebocsátani Bártfai Levelein1et Er
délyieid után. Dísztelen a Tiéd mellett ecsetem, de vío-aszta-

o lódom, hogy baráto1n okozza kétségbeesésemet. Nevem több
díszt nyerhet barátságodtúl, mint en írogatásaimtúl.

Tartson meg az Isten a jó lelkeknek, a tieidnek, ha
zánknak és kivált nekem,

hív tisztelődnek és barátodnak,
Jóská1iak. 

U. I. ?\lég e hónapban fogo<l venni a Bártfai Leveleket.
Széles lapoldalokat hagyok üresen, és ki1nondhatatlanúl n1co--

o kérendclck, hogy b,írdolcl ki, g·yalúld ki, si,nítsd ki darabos
feldolgozásai inat.

ICi.ildcl n1eg idővel n1ég azt is, ami még hibázik Leve
leidből.

A pered iránt írta1n a vár1negye archiváriusána.k.

CLXIX. 

Széphalon1, jan. 10-d. 1818. 
1 

Tísztelt barcitoni .1 

• In1� visszaküldö,n az Erd. l\1uzéu1nnak 2 köteteit, 1ne-lycket n11nap velem közleni méltóztattál. Nagy gyönyörűsé o-gel ol vasta1n gróf l\Iikó Györgynek értekezését a ,  nevelés felől} inég nagyobbal a n1it Döbrentei s Buczy ketten dolo-oznak._ Bármely sok idegen legyen a Buczy Jolgozásában� az1��g1s olyan, hogy nen1 lehet n1iatta literatúránknak s nyel-vunknck nem 0··1·vcndczn· I -I 1 1 · k 1 , 1. a va a <tne , ne <em van nagyokon1 kcvélyke<lni barátimn1al. 
J,�z a zsidó 11ckem helybeli árendásom, s az én szekereinen megyen ICassára.� 1'cki tehát oly bátran adhatod ált 1

E d 'l · L 
a r e Y1 . cvcleimct, mintha 1nagam venném által, s erre kér-
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lek is, inert tisztázni akaron1. Ila valarncly dolgoz{t::;01n1utk
óhajtotta1n valaha java.lást, és kiv�1lt a Tié<let: ennek óhajton1
azt. Törleni, kisi1nítani való sok van 1uég benne, pedig ez
n1ár negyedszeri dolgozásom: de hiszen én ahhoz, legalább a-
111ennyiben a munkát nem sajnálom, derekasan tudok. Novcn1-
ber olta maig 858 lapot dolgoztam in 4.!l, olyat an1i nyomta
tás alá fog menni, lcvelein1en és egyéb dolgain1011 kivül; s
látván, hogy sokáig ruár nem élhetek, minden pillantatain1,1t
haszno111ra akaro1n hajtani. !{add rnondják valaha gyerme
rneim, hogy pályámat 111cgfogy11atatlan tűzzel futottam meg,
ha nekik se1nmit ennél egyebet ncn1 hagyta.1n is.

Olvastad-e, édes baráton1, a 'rud. Gyüjtben a Bereg
szászi és Sípos recensióját? Ila még nem láttad, kérlek, ol
v!lsd n1eg. Vastag nem vagyok, nem még éles is, s a B. és S.
n1unkáik, kik közül az első audaculus-okat emleget, s holn1i
bruturn fulmeneket lövöldöz reám i::;, a másik nem említ, de
helylyel-helylyel csipked, elég alkalmat adhattak volna, hogy
én is olyan legyek mint ők: de ezt a két c,nbcrt nem ta,rtottan1
a,rra méltónak, hogy magamat hozzájok tegyem. 11cgtérítcni
őket nem fogtarn, de azt ncn1 is re1nénylcttem: azt rernénylet
tem, hogy egy kevéssé hátortalanabbakká teszem a szólásban.
Gróf Pálffy .János 1790. perorált, dc n1agyarúl nem tudott,
deákúl pedig hosi:,zas gondolkozás után tudott szólani. Egyszer
a szomszédja, az Oculinak nevezett Batthyány, nógrádi főis
pán, belé ugrik szavába. Pálffy végig hallgatta, ::; 1uidő1t
Batthyány a rossz dolog rossz eln1ondása után elné1uúlt, Pálffi·
ezt ordította a kedves szomszédjára: Si scit, loquatur, scd
non scit, ergo taceat. - Ezt kellene mondani Bcrcgsz:í.szinak
és Síposnak is. Dc hiszen alkalmasan ezt n1ondott�1n1.

Most Superint. l(isnck Ilorátiui:,i l�pistolái mellé fordí
ton1 a '\iVielan<l n1agyará.zatjait. l(is a ,z I. könyvet rnég 1811.
kiadta, a II. könyv nyon1tatatlanúl áll kezci,u közt. Rín1es
scandálatlan verseket n1ég egy n1agyar sem írt töbu ízlé::;sel,
::; Tiorátz rn;'is leve ugyan kezei közt n1int volt., s a rí111ck
miatt az egész tónnak 1ncg kelle vúltozni: de 1négi::; igen ked
vesen olvashatott 111unka. - Ezt a felséges n1unkát a tuagyar. . ' 
Virágtól is bírja, s ettől hcxan1eterckben, s ez 1s igen szcp
dolgozás. Ila egykét csztcndő1nct erre fordíthatniÍ1n, meg-
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próbálná111, tnire 1uehetnék én. lVlinap egy álmatlan éjjel ne
hány sorait lcfordította.111. Imhol Yannak azok: 

1. Vi1·á,q szeré1it.

A1Icczéo,ís, te! kinek n1éltán szentelte legelső 
V crsezetét, s a legvégsőt is szenteli lVJ úsám ! 
Engen1ct újlag akarsz a küzdőhelyre szorítui, 
A1nbríto1· 111aga111at sokszo1· ki11iutatta111 eléggé, 
i\1Iéltó, aki szaba,d pálczát nyerhetne jutal1núl. 
Nincs kcdvc1n sem időm 1ná1· a1·ra. Vcjánius elbújt 
És n1ezején hipp.ing; függ fcgy ver e S zen tj e fal áról, 
.., a népnek végső fövenyen ne1n esenketlik in1m:1r. 
Egy némely, jól hallon1, irnezt sugdossa fülen1be: 
J á1nbor, vén lovadat lcí,-niélv611, fogd ki: ha botlik, 
A kehes és fullti<l, 1nindnyáJan rajta nevetve. 
ofost hát énekeket, tréfákat, lantot, cnyelgést 
Félre teszek, csak igaz s illendő dolgokat í,1·n·,: (? !) 
V (1gyok, n1inden gondom, erőm e tú.rgyra figyelmez. 

Quam non adstricto percurrit pulpita socco ! 

2. Kazi11czy sze1·é1it.

Első tárgya, l\1eczén, Múzámnak, s majd legutolsó! 
Engen1 akarsz-e megint, kit eléggé láttatok, aki 
i1egnyertem botomat, berekeszteni régi körömbe? 
Sen1 kedvem, sem erőin már 1nint volt. I -Ierkuleszének 
1Iagyta falán kardját Véján, s szu�·iába vonúla, 
I -Iogy ne könyörgje kegyét a népnek színjc ... . 
Vájt füleimben cseng egy szózat: Csapd cl öregsző 
Tátosoclat, nehogy orra essék, s szégyenbe borítson. 
Most hát elhányom versem, játékin1at, én csak 
1\zt kercsc1n mi szabad s illő, s neki fekszem egészen. 

Horácz ne1n í,r1i1·, hanen1 élni a.kara a philosophia sze
rént. S án1bfír Vircíg a IIorácz Epistoláit úgy fordította a
hogy sc1n Rájnis, sen1 Szabó nem Virgilt, kénytelen vagyok 

' " 
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mondani, hogy néhol 11c1n lú tszik tuüui, 1nit akar n1011dani 
Ilorátz. t-i illik-e l lorátzba az oly üres sor 1ninL itt ,t 4-dik? 

Nagy goncljai1ntól szabaclíta u1cg a,z a, jóvoltod, hogy a 
Catilináriákat vclen1 közleni 1néltóztattál. [Ia az a lidércz, a-
1nely engemet n1indég 1nás n1cg 1n,i,::; 1nunkára csal, egyebet 
nen1 fog velem dolgoztatni, martiusban ezt újra dolgozo1n, s 
1ncllé vetem pro 11ilonc et pro :i\ilarccllo. Az a háro1n, remény
lern, teszen egy kötetet, s ha igen, kiercszte1n. I -Iadd lássák 
akiknek nyelvrontó vagyok, ha az vagyok-e itt is, 1nint P· o. 
Ossiánban. Ök n1indcn írást azonegy magyarsággal szeret
nének olvasni, az pedig igazs,í.gtalan kiváns�tg. Bár a Catili
náriákra prof. l)ongrácz úr tett volna, némely jegyzéseket, s 
Te rnéltóztatnál velcn1 közleni. 

Itt küldöm Bouíflersnck Leveleit. Ambár sok n1agyar 
tud francziáúl, ezt csak gróf Dezsőffy J ózscfnek s báró Nalá
czy Istvánnak kellene ,ucgítélni. De Téged itt nem csak bí
rán1nak kérlek meg, hanen1 oktatómnak is. 

Me voici chcz le Chev. de Bauteviilc,qui m' a re�u com
me un suisse (mint egy hclvetiai vagy mint egy hclvétiaiT�) 
q ui descen<lroit du cici ,\ chcval sur un rayon. - Ezt mo�dJa

Boufflers a 2-dik levél első sorában. Láto1n én, hogy itt a
,;iii.�;;e ncin a non1inativusban, hanc1n az accusativusban áll, 
111ert 13oufflers érkezr;tt, Bautcvillc elfogcidla, és így a súgir
paript'Ln netn ennek, hanem �innak kelle jönni. De mc_gvallo1n,
semmi érteln1et nen1 tudtan1 adni a Boufflers szavainak, ha
nemha ezt tenné: Úgy J'ogaclii Baiileville, 1Hinthr, oz égből

< '.?!J súgáron szállolta1n volnci le hoxzcí. .. Tedd ncken1 azt a kegyelmet, olvas<l 1ncg ezt, s kuld,(lvissza igazíti1saiddaL Visszakapv:111, letisztázom, s cr. szolga
la toclra lesz, ha bírni akarod. 

'rrattncr és J<'ejér n1cgbéké! tck,, s _.b'e�ér, i���t �·c�b�c�or,
Mokry pedig Fcsslernck n1agyarorszag1 h1storu1Ja t fo1 <l 1tJa· 

Én is tapasztalta1n, hogy az ()nkel ncn1 l_,e�vcs, s cll��
ríílnén1 ha lehetne. De a 11agybátyri vagy ntyrll brcty_fl nen1 .JO,

. 'b 'l A .·, h tfrhetctlcnked1k bolon-1ncrt c1rcu1nscr1 a . pur 1:;n1us, a 1 , 

doskoclik. �\.zt kell tudnunk, hogy a .  stili tik,ínak csak né-
n1cly nen1ei ,izcnvedik 1ncg a.z idegen ::zót. 
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A f1·nppant pillantás rezzentüv6 leve; mert a szó ki fe
jezi a1nit a franczia, és gyönyörű szó.

Prof. Vályi Nagy soha sen1 fordít többé sen1n1it. Nincs
nagyítva a dolog, ha rnondon1 , hogy bizonyos értelemben
eredeti munkát nehezebb írni, bizonyos tekintetben fordítani
nehezebb. Szegény \T á.lyi Nagy öt esztendővel ha1narább foo·
idvczíílni, hogy IIomért fordított�i, s nao·)•on kétlem hoo· i:, ., . . ::, ' oY az
o � �r�,��rJe érde��lcttc-c azt; hogy n1agi:ít feleségétől gyern1e
kc1tol ,ot eszten<lovel elébb n1egfoszsza.

�lj szcrcncs�sen, ked vcs barátom! A mélt. grófnét alá
zatos tisztelettel t1sztelen1. Bár lá thatnán1 n1inél elébb azokat
a fiúkat, akik valaha Dezsőffy Józsefek, s azt a leányt, aki
�· .alaha Sztáray Eleonóra lesz, ha emlékezik, kinek gyerineke.
ülellek szíves tisztelettel.

örök híved
l(azinczy Ferencz.

' A REl\1ENYrIEZ.
Sonetto.

Szelíden n1int a szép csttűnemény,
I{ccsekkcl bájorczá<lon, mint Auróra,
Borúlsz reá1n setét sohajtozóra,
:::3 1negenyhűl sorsom, a vad, a kemény.
Dc tnost ncrn tűnsz fel neken1, ::;zép ltcmény;
Fenn réve1ntől köd, hab, szél messze szórn,
Faggat, gyötör, remegtet n1inden óra
S küzdell keblcn1ben 1ninden érzeiné,;v.
Ah, jőj s ringasd el e nagy kínokat!
:::3 111int ott az Alvó, csendes berkeken
IIagyd éljek boldog isten-álmokat. '
:::3 !1a lelke,u egykor álmaiból felserken,111n� kedvesét Lúnána.k lángjai, LepJrk orczú1nat hö1gyen1 csókjai.

Sze111ere JJrí/,
1 

1813. 

LEVELEZÉS0IC 

CLXX. 

Kassárúl, jan. 15-d. 1818. 

Drága kedves ba1·áto11i!

')"' -LeiJ 

Az itélettétel mindenkor és n1indenben igen nehéz, dc
kivált mikor te kívánod, és olyantúl kívúnod, aki sokkal in
kább szorúl a te bíróságo<lra, mint te az övére; bárn1i hízel
kedő legyen tehát barátságos kérésed, én annak csak igen
tartózkodva merek megfelelni. De n1ég így se1n bátorkodo1n
belé ereszkedni, 1níg Boufflers leveleinek, amelyek n incsenek
itt kezen1nél,originálját nékem meg nem küldöd; akkorra ha
lasztom annak okáért a fordított levelek átolvasását, amikor
majd összehasonlítást tehetek. 

A legnagyobb illendőséggel 111ustrálád meg Beregszá
sziékat és Síposékat. A .  mustrálás nen1 szép szó, dc a „recen
sio" sem. Szép minden szó, ha a dolgot kiteszi, érthető, a
tárgyhoz van alkalmaztatva, és ha nemzeti szabású. Nem le
het és nem is kell talán, hogy minden szót bájoló hangzás
e1neljen; 1uind kellő, mind lágy, mind kemény hangzatokra
van szükség, szintúgy mint hosszú, középszerű és kurta szók
ra, mert mindenféléket több módon kell tudni kitenni; a jó
ízlés abban áll, érezve tudni, vagy tudva érezni, hol és 1nikor
kelljen e vagy amaz szóva.1 élni. Ezt tanítani lehetetlen, és
ehez nen1 azok tudnak 1ninclég legjobban a.kik legjártasabbak
a regulákban; innen van, úgyn1ond Quintilián: ,,Ut qui dili
gentissi1ni artiun1 scriptores exstiterunt, ab eloquentia lon
gissimi ft1crint." N'éken1 ez a szó n1ust1·álcís azért tetszik, mert
vala.mely könyv mind rendre végig nézését, n1ind pedig 1neg
itélését magában foglalja. A censio) ne,n diák szó, a 1·ecensio
annál kevesebbé és ío-v ne,n kellene ta.lán b�rbár deák szó-

' b., 

kat a németektől kölcsönöznünk; eléggé bővölködünk azok-

Detsewfl'y és l<azinczy. 11. 

kal itthon is. 
Nagyon közönöm neked, hogy afrapl'Jcinl „rczzentővé',

leve. Ne hidd, hogy a külszók ellensége va,gyok, de csak ott
15 
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szcrctein, ahol iunen hazúl szükségcrn ki nern telik. Úgy va
gyok a szókkal, n1int a posztóval, csak azzal a külö1nbséggel.
hogy jobh karban vannak 1nár szótá.raink, mint f(1brikáink:
ha pedig se 1n itthon , se1n a külföldön nem boldogúlhatok,
Ci<:erót kövctcn1, aki megvallja, in Tusculanis velAcademicits
<iuacstionibus, (Luod sacpe circumlocutione utendum illi fue
rit. '· 7\Iikc'-nt és hogy kell körülírni, n1cg cs n1eg a jó ízléstííl
fiigg, a1nely nen1 egyéb, az érzésnek a .  józan észszel való hár-
1noni áj á.nál. 

. \. nyel vszokást úgy értem, hogy ne1u a pórseregét, ha
nen1 a tudós e1nberekét, a tanultak pedio- ne1n mindéo· tudós

0 0 emberek. Német- és Magyarországban, kivált az eruditi ex
profcssione, többnyire méo· io-cn rossz ízlésü darabok· a réo·i

0 ;:") 
G ) t:) és n1ostani külső literatúrában járatos embereknek szokásá t

érten1 tehát, de az olyanoknak, kik egyszersmind sokat hal
lottak beszéllni 1uagyarúléletekben, és n1agok is sokat beszéllettek; akik azon kívül nem csak sokat olvastak honi nyelvökön, ha írtak is; akik nem keveset forgolódtak mindenféle jótársaságokban; akiknek 1nócljok volt a nagy világ csinosságaiban és finomságaiban ré;;zcsűlniek; akik mind a jól, minda szépen nevelt asszonyok körül simúltak; egy szóval akiksc1n ncn1 zcretctre n1éltó tudatlanocskák, sen1 pedig a sok,clc nagy, részént vagy YClőtlcn vagy haszontalan, tudo1nánysúlya alatt tcrhelö ködve, un�tln1asak: és akik az embereket
A azoknak n1indenféle rcndeit, é;; a vihígot ügyeivel bajaival együtt köny,·ciken és szobájokon kiv(il is es1uerik. Aki aztgon<lolja, hogy azért n1ert V irgílt könyvnélkül tudja, és mikor cl eákúl ír . visszac,nlékezé ekből Centones V iro·ilianoscomponit, jó ízlé,;(í c1nbcr; vagy n1ivcl a napkeleti n�,elvekbcn j�írato,;, mester a n1agyar stilistikában is: az nen1 vcvégonclolóra, hogy akárn1ely tudorr1ányt (ízzön valaki, sohasemfogja n1agát abban tartósan és a jövendő korra kite1jesztőleo·
:1· ., , ' ' . 

5 e 1cso,;;egescn 1r .sarval mcgkülömböztetni, ha a o·enius meo·-;;zállásai előtt, a rnaga tudományát pbilosophiai é� aesthetik�ilélekkel nem gyakorlotta. 
Molicre szobalyánya io-a .zításai után fenco·eté szennyeit·

B .  
. o o '

oileau p�d1g azolt� miolta. kárt teve benne a pulykakakas,éR ahoz cs:ipkedc, ami n::í la szintúgy mint millden egyéb fér-
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fiúban a szépnetn szá1nára vala tcrc1utve, vesztette cl 111clcg
lelkűségét, azóta válék hideg fondorlóvá. 1-\.nnyi tehát lega
lább világos, hogy érzést is kell á.ltalvinnünk azon tárgyakra,
amelyek körül forgolódunk, dc n1ind érzést, 1nind észt csak
illendő mértél<ben, úgy hogy viszont egy-egy niást mérsé
keljék. Rossz ha a társasági kigyalúlódás a tcrmé;;zcti érzést

elfojtotta ; nem j6, ha a ter1nészet vadonsága a társasági szc
lidíiléselcet kiforgatja. Be fcl:,éges, be kiterjedő érteln1ü az
amit Cicero 1noncl: ,,Ego in 01unibus praeceptis hanc v im ct
h anc utilitate1n csse a .rbitror, non ut ad rcperiendu1u, <:1ui<l
dica1u11s, artc ducamur, scd ut ea, quac uatura, <1ua,c stu <lio,
quac exercitatione consequimur ,  aut recta. cssc eonfidamus,
aut prava intclliga.mus, cun1 quo rcfcrenda sint, tli<liccri1nus."
Azt vevé1n észre, hogy a nagy írók, mint Cicero p. o. és Vol
taire, írásmódja, minden rcndü olYasóknak, a kirnívclteknck
szintúgy n1int a n1ívcletlcncbLcknck, tetszik, é;; azért jegyzi
meo- ismét más helyen 1naga Cicero: ,,ln cactcris arti bus i<l
ma;ime excellit, quod longissime ab i 1nperitorum intelligcn
tia sensuque disjunctum; in dicendo auten1 vitiu1n vel 1naxi
mun1 est a vulo·ari o-cnere orationis atque a consuctu<line

' ::, 0 

communis scnsus abhorrere." J\liért tudnak ehcz oly kevesen'?
megmagyarázza Quintilián: ,,Aliis judicium in eloquendo a.e
modus, aliis qu os aridos voca1nus ,  vircs defuerunt. Corpora

Sana ct inteO'r i s:1110-uinis et excrcitationc -firrnata ex iisden1
� 

.:::, t> 

his specicm accipíunt, ex quíbus vircs. Curam ego Ycrborum,
rerum volo essc sollicitudincm, na1n plcru1nquc opti1ua rebus
cohaercnt, et ccrnuntur suo lun1inc, se<l cvenit plcru1nquc, ut
in hac dili o-entia <letcrior ctian1 fia t ora tio, pri1nu1n q uia s unt
optima mii�iinc arce sita, ct sin1plicibus at<1uc ab ipsa vcri�ate
profectis sin1ilia; na1n illa. quac cura1n fatcntur, nc_e _grat1a1n

consequuntur, ct fi<len, amittunt, na,111 quo<l_r�c�e d1c1 pot_cst,
circui1nus amore verborun1. (iuid quod nihil Jam proprium

placet, dum parum crcditur diserturn, quoc'. ct aliu . d_ixissct:
atqni satis aperte Cicero pracccpcrat, ín d1ccndo v1t1um vcl
max imum essc e vulgari gcnere orationis, at<iue a con�uctu
dine communis sen;;us abhorrere, se<l i]le durns atque 1neru
d itus nos melius qui non ornarnenta <1uacri1nus, sed lenoci
n ia . .Atque plerosquc videas haerentes circa singula, ct dum

15 �· , 
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inve11iu11t, et du1n inventa ponderant, ac di1netiuntur. Quod
si idcirco fierct, ut sen1per optimis uterentur, abo1ninanda ta
meu haP-c infelici tas erat, ti uae et ani1nun1 dicendi refrenat 

'

et caloren1 cogitationis exstinguiL mora et diffidenti�t. Miser 
enin1 et (ut sic dican1) pauper orator est, qui nullum verbun1 
aequo anin10 perdere pote t. i\tfajore ani1no aggredienda elo
<t uentia e.st, q uae, si toto corpore valet, ungues polire et ca
pill11111 reponcre non existin1abit ad cura.1n suan1 pertinere." 

Minden nen1érC' a folyó é;:; kötött szólásnak bizonyos 
n1ótlolatok kal a.lkaln1azt,Lthatók (}uintiliáunak előadásai. �li 
magyarok szerencsétlenségünkre nag·yon kirekesztőleo· indú
Lunk a nén1etek útján, holott a ,ni nemzeti o·eniusunk inkább
szövetkezne az ángoly liathatóssággal és : franczia tűzzel, 
A nén1et ,tudó ·ol� töb�nyire 1-irnyékhajliázó (umbratilis) e111_
berek ; nalok az 1deahsmus, a mysticismus, systeniatismus és 
.c�s�o�olitismus lelke _a practica eln1e kifejtődéseit nagyon
h_atr��,a, az�rt c�upa k1 vétel nálok a netnzetre ható (popula
r1s) 1ro, pedig tn1t11len nemébe' mind a kötött-, mind a folvó
beszédnek bizouyos ne111ü, ahoz a nen1hez meO'kivántato' · 

· · . 
o po-pular1tasnal� �<cll lenni. Az Aeneis a n1aga nen1ében egy na-

�y�n p,opular1s tnunka. E nélkül a popularittts nélkül, amelyet en 1�t erte�c, l�hetetlen, hogy vala1nely műv a késő jövt::ndőre menJen, barmi gondosan és ékesen legyen írva. 
Igen igen kevés változásokkal 1nernék 1nunká.idból tökélybélyegűckct ( �lassicu�) csinálni; azaz: olyakat, hog·y a magok neinében mind a 1n1velteknek, 1nind a n1íveletlenebbek

?ek t�ssenck a haz�ban, és hogy 1nég a 1naradék feljebb lépése 1s ne arthasson 11ek1k; csak arra kérnélek hoo·y ne e . 1 k , o sa < szo -tasd l�ssabban � jobbl
'.
oz és s�ebbhez nen1zetedet, hanem hogyolyko1-olykor k11nélcl 1s magat n1eo·különböztető o-eniusam· d. , , , . . o O 1n JOZansagat, n11nd ped10· ol)·kor ke'nye1·t e's S' élte , é .. 

. · , 

o . · z venys ge1t ,s ( cap1 ,ces). E szot: Onkel p. o. sohascn1 fogod bcvétetni a ma-gyarokkal, azt seni fogod soha elhitetni velek hoo·y s, e p '1 , · . . , 
0 

z n1e1 e a :,oncttJC alC'gt1szta bb a.ran)' és a leo·ti"zt,;bb t·t·1·, ű � é , t
, 

• 
0 v, e• z öY man a réz ;s a �egrosszabl> agát mellett, Csokonai Ren1ényét értvén. I,_clesege,n tevén1 bíróvá., anélkül, hogy közlöttem volna

� lébb itél�tedet, és már most sokat fel mernék tenni, hogy haJ ól leford1ttatnék mind a kettő, és elküldettetnék akár Ró-

• 
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mába, akár Londonba, akár Párizsba, sőt ha még fenállana a 
régi Athena, oda is, mindenütt, nen1 csupán a pórsereg előtt, 
hanem a legjobb íróknál Csokonai nyerné cl a pálmát. Ugyan 
csald ki, kérlek, grófnéd részrehajlatlan itéletét. I -Ia paran
csolod, megcselekesze1n, és taglalni fogon1 mincl a két n1űvet, 
mind az egészre, mind a képzetekre s ideákra, 1nind a. kité
telekre nézve. Nem mondom , hogy Szemere PáJ úr lie
niériye nem szép, de azt 1non<lom, hogy nc1n .szebb a ,  Csoko
naiénál, és hogy a ma.gyar nen1zct rrzé„c é:< ízlése kiállja e 
tá.rgyba.n a legszorosabb kritikát. ;\ fíno1nabb ízlés nén1elye
ket ugyan, hol itt hol ,irnott kin1ozdítana Csokonai darabjai
ban, sőt né1nely egész darabokat kiútasítana könyveiből, dc 
ritkán adna vala1nit �t mcgma.radókhoz. mert az ő nézőpont
jai magosok, nagy tájt foglaJók s igen szerencsések; rajzola
tinak formái, akár egészjekbcn, ak{1r részeletjeikben, akár kö
ri:ilvonásaikban hf1thatósak, és merészek, a festések elevenek, 
és elpuhító lankad kodások é,- érzclékenységek 11élkül minu 
elme- n1ind szívérdeklők, s a fül j„ n1ajcl n1in<lég kielégíttetik 
a b�ijos éncklőtöl. �fi magya.rok még ép clrnéjíí és ;;zí,·ü en1-
herek vagyunk, 1nég ne1n .szorúltt1nk a7, érzeménykedés fü
szereire, 1ni nem találunk szép.séget az efféle kitételekben: 
,,ilh jöj, s 1·i11g((scl „z e 11r1gy l;ínr1kol.(( J\ ringr,trí.� 1nindég
a bölcsőt hozza, előnkbe, a rsecsen1ők ringatta,tnak. a nagy
tehá.t nem ide való, ,1zon kivííl n_vt1go<lalomra és ,ílon1ra rin
gattatjuk a .  csecsemőt; clc ha az Öt<'t rncglepő nyughatatlan
sá.gokon forrlúl is 1neg a n1eta.pliora. akkor scn1 :tii az epithe
ton nagv. li'(>nn ,.,:i;Pnilííl vao-y ha1nis ,·,10-y horn,1lyo,: kitétel,

• • 1 
�- n 

a ,  kiizd„zt is a kiizrl helyett, gerjeszti-e 1nás fejC'khcn is Sze-
mere úr ideáját, még kérllé"? Rnlr/()_g i.�fpnrihnnkrtf r:1ni

1 
olyan

összetekert csavart képzet, 1nely görög akart lenni, de ci;upán
német lőn; rnás a, noctc::: coe11n,e<1t1e Deu1n ! A n1agyarok tehát
iLlkalmasint a réznél fognak 1neg1naradni; a han1is kölcsön
értelmek n1ég 11c111 ragadják őket, és a fülek csiklandjai nem
tompították cl n1ég eln1éjeknek C'gyencs látií:::át .. Bár az le�
hetnének mostani költőink a .  jövendő előtt , an11 C'sokona1
lesz minden rnázol�tsai n1ellett; őtct a természet bélyegzé fel
költőnek, akárn1cly országban lenne születetL, n1egkülö1uböz
tette volna magát eredeti költő chnéjévcl és 1Htgy szabású
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s 1négis bajhitós phantasiájával. Fő bélyege, mint minden
nagy ebnéknek, a tern1észetiség, inely ha valóban az, sohasem
durva, inert külömben aljasság. Sokkal ritkább, sokkal nehe
zebb a természetet utól érni, n1int akirmi más czif'rákat. ,,Il

n'est pas pocte correctc, mais il est toujours poete, ce qui
' 

. . ' n arr1ve pa:; touJours aux poetes correctes. Tout le fini de
l'écoleI-Iollanflaise ne vaut pas une esquissc, une ébau0he, un
trait des Carraches." Sokkal jobban tenné ICölcsey úr, ha a
tcrmészetiségen igyekezne; meglátná., hogy nc1n oly könnyű
ha onlítani Csokonaihoz: ,,Ut sibi quivis speret idein, sudet
multnin, frustraquc laboret ausus idem." Ugyan n1iért vao-
dalkozik a lángeszű, ne111zetünk díszére teren1tett, korán cl
holt Csokor:aink árnyékával? Elhiheti nekem, hogy nem
fény, nen1 v1llá1n, nem világosság vala mindenkor az, an1i őt
ezzel a dicső árnyékkal való küzdésében segíté.

Ila ti írók egy részről a nen1zetet oktatjátok, n1ás rész
ről csupán érzéseitől és hely behagyásától függhet tartós di
csőségtek ro /J.érpov ro a,o,rov.

Íme itt I-Iorácz egyik ódája magyarúl, és a n1ao-yar em
ber környűlállásaira alkalmaztatva. Otium divos ete�

Nyugtot ásítoz magos ég uránál,
l{it a Bált síkJ'án a veszek rao-adnak

0 ' 

Fellegek hátán mikor az setét hold,
S búvik a csillag.

Nyugtot az harczban szaladó kozákok,
Nyugtot az fénylő sima kardos ano-oly

b ' 

Vert ezüstön nem veszed azt, se gyöngyön,
Sem suhogókon.

Mert a kincstárak s a lovas legények
El neru űznek szívzajokat tetőled,
S tépelő búkat porozó kocsiknál

Felrepi.ilőket.

� ól lakik szintúgy ki kis asztalánál
Ősinek vagy szarvpobarúra nézhet,
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�4..lszik ő, nem rém s szerelemnek undok
Szennyei szívják.

l{urta évnek tűnt buta, mért arányzol
.1:\nnyikat? mit tartsz melegebb világnak?
Vagy talá.n a szép haza-hagyta gyors, nc111

Futja magát is?

1'1ászsza a hajónak rezes oldalát go11<l,
I-Iajtja osztályát a. futó seregnek,
Frissebb a nyírlnál, sebesebb a forgó-

Szélzuhogásnál.

Az Jelenléttel teli sze<l te lélek
Bús jövendőnek nem ügyel, keservét
Hordja vígság közt, a szerencse egésLen

Ep soha nem volt.

Az dicső }lektort, hamar elragadta
Az Halál, Títhont az idő megölte,
' Es .unit frissen veve lopva tőled,

Tán nekein adja.

Annyi száz jerkék s tehenek Tyrolból
Bőgve körűlted, s parip,ík nyerítve
Szöknek, az férgek pirosúlt levében

Ázot' a n1entéd.

• 

Néke1n egy vagy két telek az hazában,
S tiszta ész és :,izív a kilencz szüzektől
... yújtatof, az vak hiuság' seregjét

1-Iogy kikaczagjan1.

231 

J lí-réO'i forclításon1 ez nekem, de n1i az az crcllctihez
0 

képest? '.Niinden költeménytelenebb nálunk, 1ni11t núlok volt,,
elménk, nyelvünk, vallásunk, polgári alkot.m,in) unk, ,,,.,o-
kásaink. 

!(érlek, n1ond<l meg, 111ik a gipely folok, é:; 1ui az eLy-



K \Zl�CZY F 1ts GR. DF:8�F.\YFFY .TÓZSEF 

mologiája a 11ápész szónak? 1\. csonipolyát se1n lelen1 egyik 
szótáromban is; a k1iszi pajtrist sen1 érten1. Taníts kedves 
barátom, mert tőled sokat lehet tanulni, és én nen1 csak igen 
szeretek tanulni, de kiv.-ílt tőled szeretek. 

hív Jóskád.

U. I. ekem jobban tetszik a Te fordításod mint a Vi
rágé. I(is nem Jól tcvé, hogy ne1n ltatlábuakban fordította 
lI0rc'1czot. �1eg kell n1indég, ha lehet, az eredetinek mértékét 
tartani. - IIogy tetszenek neked Thajsza (így) úr képtelen
ségei és tudatlanságai a Tudományos (fyűj teményben? Ha 
ez így megy, kivévén egynehány darabokat, arnelyek közé 
különösen a Tiéi<let számlálom, a Tudományos Gyűjtemény 
nem sokára a tudatlanság gyűjtc1nényévé fog válni. 

Feleségcn1 igen nagyon köszönt. Nagyon elfogta velem 
együtt a szomorúság őtet - nehéz beteg legkisebb fiam, 
nincs nyugtom miolta kínlódik, fejem szíve1n kiköltözött 
csendjéből; be érze1n Cicero mon<lásá t: ,, vita propagatio 1ni
scrrin1i temporis." rlát Te sohasem jöszS7, többé l(assára? N en1 
az ugyan már I(assa ami hajdiin , de találkoznak még itt 
cgyneh.íny 1naradvány emberek a n1últ időkből, akik téged 
szeretnek

1 
és a.kik vigasztalást lelnének társaságodban; a 

, 

többi sereg ész és szív nélkül való léhásokból áll. En itthon 
fiamért gyötrődöm, vagy ol va gatok nyughatatlanságok közt; 
rnikor pedig felderül, lovaglok vagy a város ro1nladozott bás
tyáit járom körül a jobb levegő kedveért. Vagyon játékszí
nünk is. Gróf Péchy igazgatja, sokat költ nen1 csak a játék
színre, hanen1 a játszósnékra is. Operánk is van; nen1 roszúl 
énekelnek, de zebbek a ruhák az éneklésnél és a muzsikánál. 
Uj esztendő kor egy fagyos allcgoriát adának, a1r1elyben a né-
met császárt és a német nemzetet dicsérték, a rnagyarról pe
dig hallgattak. Nincs nyílt ház, miolta gróf Csákyné megholt. 
Csáky Emmánuel esztendő olta sínlik; nincs sehol elmés tár
saság, jó kedv. Ken<lőzésekkel töltik cl csa.k idejeket az asz
szonyok, a férfiak pedig semn1ivel. Első februártól pengő 
pénzben kell a postát fizetni. A politika igen kezd borúlni, 
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megúnták a francziák a nén1etek véghetetlen és határozatlan 
számvetéseiket, azt 1nondják: hogy utóljára csak ólon1ban é� 
vasban fognak fizethetui.11ég az úgynevezett Ai állat is job
ban halad mint a frankofurti tanácskozások, - elvégzik ta
lán 3 esztendő múlva a praelimináriákaL. XVI-ik Lajos alatt 
is úgy cselekedtelr a nén1etek: a,zt mondta rólok egy franczia 
író XIV-ik Lajosnak: ,,La diétc d' Allemagne, qui ne devoit 
examiner qu' une partie des propositions <le votre majesté, 
depuis trois ans quellc y étoit appliquée, n'cn étoit encorc 

' 

qu'aux préliminaires." En oly szerencsés vagyok, hogy a 
frankofurti gyűlés, mely ::t nemzet színéből áll, actáit végig 
nem olvashatom, kivált rn iol ta (:iagern úr oda ha.gyá dietájo
kat; az angoly és f'ranczia pa.rla1ncntorn actáit pedig a német 
nyelvben is a legnagyobb gyönyörrel olvasom. Ez maga elég 
a német nemzet jó ízlése tehetségeinek n1egitélésére, de Thaj
sza úr előtt a rnostaniak, kivált a nérnetek, elébb valók a ki
míveltetésben a görögöknél és a ró,naiaknál, sőt a der, dir>, 
dcis és a ó, i;, ,o, te;;tvérck; kétség kivűl azért, mert a das
ban sem t, sem o sem találtatik. Lehet Schillert szeretni, 
Goethét becsülni, v,Tielandot tisztel ni, a német nen1zetet ta
nultnak tartani, de azért nem szükség azt a legmíveltebbnck 
képzelni. 

Kész vagyok a szeremcsi plébánossal; addig addig szár
maztat a ján1bor, míg némely szókban három t-t, másokban 
pedig sz-t nem kerít egymás mellé. Be keveset tanultam tőle, 
és Thajsza úrtól minden unalmaim mellett is, amelyeket oly 
bőven rám pazarlottak! 1\ilennyivel több tanúság van akárme
lyik erdélyi leveledben. 

Elfelejtélek feljebb n1cgkérni, fecleznéd fel nekem a szó: 
szerény-nek is mind értelrnét, n1ind ety1nologiáját. 

Láthatod e levelei1nből , be összevissza szökellenck 
ideáim, de fáj a szívem, és utolsó olvasásaimból vett csön1ör
ködésem elkescríté Erdélyi I,eveleicl jó ízét, sőt rossz kedvet 
szülvén a búhoz, ideáim rendes foly{1sát megzavará. Pitran
csold azokat szokott csilapatJokba, bar,íts(igod, vígasztalásaid 
és útmutatá.said által. 
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{'1,XXI. 

Széphalom, jan. 20-d. 1818. 

Keilves barátorn.1

Iíorváth Ádám, kit a világ a há1·011i cso11ibókos poetá1iak

szeret nevezni, és aki szereti így neveztetni 1nagát, mert az 
a bolonds[ig bántja, a,ni engemet a Zrínyi-süveggel és füző 
csizmával, hogy n1ásként öltözik mint 1ninden egyéb halandó 
- ( dc én így neru �tkkor, mikor nevezetesebb napokon me
gyek emberek közé: H. pedig akkor is így) - azt í1ja utolsó
postával írt levelében, hogy a nen1 boeotiai, hanc1n keszthelyi

I-Ielikon-tája nagyon neheztel ICölcseyre mérges és 1n1isokat
sértegető recensiójai miatt, s már megkérte a Tud. Gyűjtt,
hogy oly recensiókat fel ne vegyen. I-I. maga is n1eg van
bántva K. által, de nem tudom miben. Hogy tehát megmu
tassa, hogy IC-t nem illeti a mások tanítása, ennek egy so
nettjét újra önté, s nekem küldé meg. Szerencsétlenségére
1--I-nak és a sonettnek, ez épen oly rossz amint a IC-é nem rossz.
Ugyan mi lesz belőlünk, ha a publicum okta,tása miatt recen
siókat nem lesz szabad felvenni? Az ízlést se1nmi sem 1uível
heti inkább. S ha az Erkölcsi ICátét szabad recenseálni, miért
nem lCist, Csokonait, Berzsenyit? Miért ne1n szabad kin1on
<lani, hogy Cs. épen úgy amint az általad is kedvelt ICotze
bue, bírt zsenivel, érdemmel: de csaknem minden míve való
ságos 1názolás, mint Kotzebűenek?

Ez a három cso1nbókos poeta egy rendes emlékezetet 
juttata eszembe, melyet épen most írék meg 1\1ailáthnak is. 
1\z úristen oly kevés alkalmat ád az cgi.bernek, hogy ne
vessen, hogy amidőn az ember nevethet, rosszúl teszi ha  nem 
nevet. Ne vess hát ·re is! 

Horvath Adámot a tihanyi apáturság Szántód nevű 
helységének árendája miatt zaklatá a ka1nara, s H. azt sür
gette, hogy a1ui életet ő a belgrádi háború alatt a -,eregnck 
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c1uietantiára a<lott, neki acceptáltassék. József alatt nem bol
dogúlt, s Lcopold alatt sokszor alkalmatlankodék Bécsben, 
s hasonlóúl haszon nélkül. A császár annyira el volt foglalva, 
hogy a fiára, n1ostani urunkra, bízá hogy audicntiákat oszto
gasson. I-Iorváth tehát somogyi banuerista módra öltözve 
1negjelent. Dolgát végezvén, képzelhetetlen gra.vitásAvaJ, mely 
neki tulajdona, lelépegetett a grádicson, midőn a toskáni Fer
dinánd főhcrczeg felfelé lépe. Du, ist Franz oben ? kiáltá a 
főherczeg, azt hivén, hogy ez a. bajuszos, csombókos, paszo
mános, tarsolyos ember Leibhuszárja valakinek. 

Dc vrísz nikt - vasz i.sz - da.sz - Dii, monda a grá
vis Horváth a legna,gyobb nyugodalomban. A Ilorváth ut:u1 
lejövő német en1ber a földig görbűlt Ferd. herczeg előtt, II. 
pedig kálvinista mercvénységgel és orientális nyugodalommal 
ment .• 4. német szala<la 1-Iorv,í,th után, cln1ondá neki kit bán
tott meg, dc f-Iorvá th, aki nen1 tu<l 11én1etűl, csak ,ncn t a 
rnaga szörnyű nyugalmában, s képzelheted a görbcdező né
met mint csudált�t ezt a mennykő egy embert. 

I{inevetém magamat édesdeden , s már most okosan 
szólhatunk. - 1\1indenek felett engedd mondanom, hogy káz
méri sógorasszonyom itt ebédle vasárnap, s egy bizonyos 
hírt beszélle gróf Sztáray Albert felől. Barátom, ha valóvá 
talál lenni a hír, s a gróf bált ad,akkor, ha köszvényes leszek 
is, tánczolni fogok öröme1nben. Soha gróf Eszterházy József 
még jobb dolgot nem teve mint ezt fogJa, 

Január. 13-kán vettem az Ercl. Leveleket tőled, és n1á.r 
dolcrozom ötöclikszer. 1\Iit nyernek munkáink az új dolgozá-

o 
1 

. 
sok által, ha szorosan fogjuk! Azon dolgozáso1nban, me y na-

lad volt, talán semmi se1n kínza el jobban n1int a IColozsvár

ról írt levél. Az egy hosszú galériája volt a portréteknek vál

toztatások nélkül; ke<lvetlent mondanom nem illett, és így

úgy jöttem ki, mint egy bérbe fogadott 1nagasztaló, s mint-
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hogy senkit sem akartan1, senkit sen1 kellett nagyon kitetsze
töleg festeni, ízetlen volt a n1agasztalás is. Azon leszek, hogy 
üj dolgozásom inkább érdemelhesse javal�tsodat. 

En azt tapasztalám magamban, hogy másoknak nyom-
tatás alá még csak készülő rnunkáikat sokkal nagyobb java
lással szoktuk fogadni, mint nyomtatásban. Ez onnan jöhet, 
mert mikor még csak kézírásban látjuk, örvendünk, hogy új 
könyv dolgoztati.,,. Ide magyarázom velem éreztetett javalá
so<lat is, s hidd el, még inkább szeretten1 volna vezérléseidet, 
útmutatásodat, igazításodat. Neked a természet igen sokat 
ada, s magad sokat, igen sokat szerzettél. - Egyben külöm
bözünk nagyon: a nyelv felől való ítéleteinkben: orthogra
phiai, grammatikai vélekedéseink öszveegyeztethetetlenek, é. 
gy az az a pont, amelyen, azt hiszem, hogy tőled szabad el-

, tavoznom. 
Oh baráton1 mit adnék érte, ha tudniillik volna mit ad

no1n, ha még vagy 30 esztendeig oly erőben élhetnék mint 
mostl Ezután még tüzesebben állanék a dolgozásnak. Desera 
est i n funclo parsimonia: ezt mondja bölcs Seneca, s nagyon 
tartok tőle, hogy ez a nagy tűz, mely n1ost szálla meg, tit
kon jelenti, hogy nem sokára Deus fio - an1int Suetónnál 
egy császár mondja. Gyermekei1n és írásaim forognak szünet
len szemeim előtt. ]'yiind a kettőből azt a jót szeretném csi
nálni, ami tőle1n kitelik. 

I-Iunyadi Jánosnak születése felől tett jegyzéseidre ne
vettem. °o'Iegmondám hogy, ha az volna akinek Heltai fecsegi, 
nem volna n1it szégyenleni e, inert J ephtén kivűl is vannak 
olyak elegek. De ha nem az, és 1négis annak mondják, nem 
vala-e méltó kérdeni, az volt-e? ·- A görögök a szere
lemről másként gondolkoztak mint mi keresztyének; én sze
retem feleségemet, és őtet n1a is úgy nézem mintha csak sze
tőm volna - képzeld nagy szcrencsétlenségemet: már ismét 
viselős 1 Ez neken1 rettenetes, de csak annyiban, mert látom,
hogy ezt a gyern1cken1et nen1 fogom fclnevelhetni. I -Ia min
denik olyan lesz mint fLz én nagyobbjaim, kik felől már ítél
hetek, úgy valóban kár, hogy Ábrahámnak tette isten azt az 
ismeretes ígéretet; úgy engem kellett volna szaporítónak ki
fogni mások közzül ! - Visszatérek oda, hogy feleségemet ma 
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is úgy tekintern rnint ha csak szeretőn1 volna. Így ne1u virtus 
az bennem, hogy mást nem is kivánok, s nen1 tudom mi a de
siderii peccatum. Voltaire azt rr,on<lja, hogy ő nern képzel 
ízetlenebb portékát mint a férjet a feleség ölében: de a jó 

' 

patriarcha nem tudott ahoz. En pedig azt tarto1n, hogy abban 
nincs semmi ízletc:-. ha itt is ott is; s ezt csak a,zért sen1 sze
re tein, mert úgy az asszonyi ne1nt,t. kénytelen vagyok cloá
c:íknak nézni - az legalább igen ne1n delicátus érzés. 

I-la A<lelhaid itt volna, meg<lcrn1e<lnc kíujában. 'cki a
klavírmesteren1n1cl egy ki,- históriácskája volt. L,itt::un, dc 
úgy tettein, 1nintha 11e111 látná1n. A.z c1uber belé únt. Akkor 
egy 17 esztendős szobale�tlly nyerte n1eg a klavírn1estert, s 
Adelhaid féltékenységekre gyúlaJt. �Jegjövcndőlte, hogy ez 
elveszi a le,\.nyt. S ez január. 15-d. 1negis történt, a llélkül 
hogy a leány viselős volna. Feleséges 1nestert tartani baj; de 
így nyakunkon n1arad, s ez nekünk kedves, mert nincs vesze
delmcsb dolog n1int a tanítókat (lia jó a volt tanító) változ
tatni. l\1aga a kla vír1nester kért, hogy a n1aga szobájában 
ehessék, s ez 1nég jobb így; kevesebb alkalon1 lesz t1z össz,e
hriborodhat�ísra; mely rettentő kín becsületes e1nbernck. Elj 
szerencsésen, tisztelt, szeretett barátom! 

{'1,XXII. 

Széphnlo1n, január. 18-cl. 1818.

Tisztelt bfl1·át()rn !

Ma délelőtt jövék ha,za, Lasztóczról Sze1nere Páltól, s

íme ma. délután, 111időn épen a1. ő sonettje periphrasisát aka

rorn Neked leírni, ő n1aga betoppan hozzÍlrn. Dolgot adtam

neki, hogy olvasson, én pedig hozzád írok, n1ert holnap '.:eg

gel indúl a sógorom tiszttartója ICassára, s őáltala bekuld-

hetem hozzád Bouff1erst. 
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A REMÉNYIIEZ. 

Sonctt, Szemerétől, neki tulajdon jobbítása.ival. 

Szelíden mint a szép est-tíínen1ény, 
lCccsckkel lángorczádon, 1nint Auróra, 
l\Iosolygasz rán1 sötét sohajtozóra, 
S 1ncgcnyhííl sorso111, a vad, a kcn1ény. 

Dc 1nost ne1n tűnsz fel nékem szép Rcn1ény, 
Fcn11 révc1ntől köd, szél, hab messze szóra, 
Faggat, gyötör, rcmcgtet minden óra, 
S küzdell keblemben minden érzemény. 

Ah jőj, ringasd cl e nagy kínokat, 
S En<lymionként a szent rózsaberken, 
flagyd éljek boldog istc11áln1okat ! 

S ha lelkem e varázskarból felserken, 
i\'lint kedvesét Chitonc lángjai 
Lepjék orczámat hölgyem csókjai. 

l{ülön papirosra írtam le itt a paraphrasist, hogy annál
alkalmasbban tehesd meg az összehasonlítást. ltn ezt csud,í
lom, a Csokonaiét 1nég csak nc1n is ::;zcrethctcn1. Quisquis
arnat rana1n - ezt mondja a gycrmckkorunkba II szépnek gon
dolt vers, s meglehet, hogy az én ízlésen1 1nakac::;. Jga tartja
szépnek a Szcn1créét, meglehet, hogy ezt <:i:;a k azért tarton1
szépnek, mert hasonlít a Petrarca n1unk.lihoz, dc a ,  l.)ctrarca
n1unk.íit, ahol jók, minden nlÍvelt ízlésű olvasó szépnek Jeli.
. .\. Csokonaiét se1n1ni fordítás nem tehetné széppé.

GéJJel!J.fr,dét, Giebcldach, az, n1i
dőn a fedél figúr.ija felülről tekintvén 
két kéménynyel ez: . . 
holott a közön, éges fedél két ké1nény-
nyel ez: . 

1---l' ·--�· 1 1 L__J
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Ncipésznak nincs gyökere, mert az vox primitiv,i. Bi
harban a legelső és legu tol::;ó e1nbcr ismeri : Ein TaJk. 

Sze1·611y, modcstus. - Sze1· modus, s hasonlít hátlilsó 
syllabájában a serényhez is, sőt egész hangzás,í.ban. 

Most vendégeim, és a holnap reggel menő kázruéri al
kalom miatt lehetetlen többet. Dc nem sokára felelek oktató 
leveledre. lligy<l cl, az. nekem nagyon kedves, s ohnjtan:u11, 
hogy n1inden cllcnkczőmnek ennyi lelke és tudománya volna. 
Te cnO'em mco· ne1n térítél, tudod hogy ízlésünktől, gondol-

o 0 

kozásunktól megválnunk bajos: de ellc11kczéseid s Cic:C'róból, 
Quintiliá,nból vett helyci<l clőttern új nyílásokat láttatnak, az

pedig rnindég nyereség. Én neked postán nen1 írok. l\1inck 
terhelJ. elek midőn másként is írhatok. Dc venni fogod leve-' ' 

Jeimet. Erdélyi Levelei1nmel kész leszek febr. 10-dikeig. Itlj 
szerencsésen, kedves baráton1. 

- ----- --

Imhol a Szemere soncttje paraphrasisa: 
,,Remény , ha,nikor te rám , aki elsötétedvc _( clbú

súlva) sohajtozon1 , oly szelíden mosol)'.ogsz , 1n1nt 
.. �

z
estvelgő éo· szelíd színe, és mint Auróra, 111,kor lángorczaJJll

0 
. ' 1 ' lminden szépség elterjed, akkor ez a te b1ztato moso ygasoc 

n1cgenyhíti kcn1ény és vad sorso,uat. De n1ost engem ;111.�

gy,il 1 köd, hab, ::;zél 1nesszére elkapott engem a boldo_� .'.
·cvtol,

melyben hajón1 b,ítors:igosan nyugvék; faggat, gy.otor, 1:e

meo·tct 1ninden ór,1; rninden pillantús s keblen1nck 1n111tlcn cr-
0 

' R ' 1 zésci küzdcllésben vannak. Tí.inj fel isn1ét szep cn1cny, "a -

tasd el e kínokat keblemben ,  ahogy dallásával a hüségc,

anya altatja cl síró kisdedét, ::i cngclld hogy oly i:;ccnúhn_oknt

(istenné tevő, boldogító úln1okat) lússak alvúso111b_an, a.rnilye

ket a boldog Endy 1nion aludt a szerelem bcrkcil�c'.1·, S ha

majd lelkem fel fog ::;crke11ni e varázsalvásnak ka'.Ja1bol, l,l'l-

1 d 1 · 1 ai·J·a·1 L·o„zt mint a fcleh-jcm úgy 1naga1uat a <e ves ca'.1,y , e,. .. .� , 

redő Endy1uion lelte magát a D1a1ute1 kozott. 
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Vala.mi ezen paraphrasisban áll , megvan a Szemere 
sonettjében. S a nyelv, mely nyelv az ott! 

Cserei Farkas barátom Krasznán a ma érkezett levelé
ben arra kér, hogy neki szerezzek egy igen jó, csínos és nő
telen szakácsot, s úgy hiszi hogy azt l(assán kaphatna. -
Oly tekiutetű en1bernek mint Te ilyen con1missiókkal alkal-
1natlankodni, for111áJis impertinentia; de oly lelkű e111bernek 
111int Te, 111inclég kedves az az alkalmatosság, an1elyben vala.
kit lekötelezlietünk. I-Ia tudsz oly szakácsot, fog·add meg, s 
n1ondd hogy jőjön hozzá.1n, én mag·an1 viszem le még februá
riusban ICrasznárn, s Cserei le lesz erántad kötelezve velem 
együtt. 

Cl"XXIII. 

lCassárúl, febr. 8-d. 1818. 

Kedves ba1·áto1n .' 
, 

Altalnézém futólag· parancsod szerint fordításodat, az 
eredetivel ös zehasonlítgatván. Íine vagy jó vagy rossz jegy
zéseim. Az előszó vége felé ezt n1ondocl Boufflersről: Gyak-
1·an összetéveszti rtz i1·ási stilt, hol r, jó iz lés sok holrnit t1'lt,
a beszédi stíllel, hol a ,jó ltín 11,i11dent tű1·; azt kell hin1iü1ik,
hogy neni olvassuk. haneni ha/.{ju,k.(( Igenis, nem kell összeté
,·eszteni, lia vagy históriát, vagy tanítási könyvet, vagy akár-
111i egyebet, a,nivel behatást tá.rg·yaz, ír a jólnevelt ember,
de ne1n mikor levelet; 1niért tetszenek iannyira Sevigné asz
Rzonysfíg levelei, és miért. tartatnak azok a leo·clső re1neknek

0 a levelező stilben? azért mert a korabéli írók bizonyítása
szerint sza,kasztott azon sti l lel vannak írva, amelyen szólott
a legszívesebb asszonyság. Nem való hogy a jó tón mindent
tür bc�zécl közben, és ha nen1 bízunk mindent leveleinkre, a-

J„EVF.LEZÉ, C)J,. 

n1it a ti'Írsasá.gban elhullatunk, az nem a stíl 1niatt van, hancn1 
mivel félünk hogy feltörik a postán leveleinket. A durva és 
neveletlen sz. rnihályi notári111-1 jól teszi, ha. sz<'hh ;,tílhcn 
igyekszik leveleit írni, mint a.hogy beszéll, clc a j1il ncr<'ll 
ember rútítja leveleit, ha �1kár a. szájára, ak,ír a pennájára fo
lyó gondolatait és érze1nénye1t akarja szépíteni. ,fól rnonclja 
Boufflers VI-<lik leveléb<'n: [T11. kétf P.l,: vrí,qnrík 1r,1lt(lirr>l .. � 
i:tt azt az en1be1·t l6t11rí111 aki't olvosék, 1/tf ozt nki11f'k szrn;ffil 
hallotta?n, ne?n tud11cím ?nelyikr>f. Pálriszszan1 i11,kább. G1

sinálhr1t
ják nyo1ntritói amit nkarnak : r1z ő lr>gjob!J kiadríso 111inrl1rg fí 
1naga 111a1'ad.'( A nyomtatók t. i. olykor-olykor szépíteni 
akarták Voltairet; n1aga Voltaire azt mondja valahol: ,,On :, 
a dit <les in1puretés, mais dans un style trés pure.'' 

Enrredel1neddel minden levl<lbül csak e
0
rrykét előadást 

t, • 

Yeszek kérdőre: 
Leur .fi·ont 1ious depC1ssoit, nen1 azt teszi elöttünk 1:onúlt 

el hanem 111t>ghfllnrlott, n1ert f'löftilnlc vo núlt r>l
1 

clefila de\·ant 
J • 

nous." 
"ll s nous e1i fouettoie11t tout au tra-vers du 1i„z. (( f)s"p

kodta, sod?·otl((. orrunkat, uen1 pedig Plhorrlta, ami pe(lig egé
szen más, és inkább dísztelen, mint nevetsége1; kép. Et q1ti 
faisoient un 1· r ·1· 1·a ?'avage éJJOuvantable. Ebben a játékban 
egy szó sincs arrúl, hogy soká tartott, és hogy elsiketűltrk 
belé. A franczia. szó 1·avage nen1 Yitetődik a hallásra. Jl�zt e 
hangképes j{1tékot talán így lchetnr 1uajmolni: nz e,gy-egy to

jás goly6bisok rC'tte1ietesen 1· ,· r rcí rdnk riasztottak. 
A második ]-'evélnek eleit én i1; csak úgy forclítottan1 

volna mint te, de kin1::i.radott n suisi;e, ebben pedig f'urcsa:,úg 
és eln1ésség látszik itten la.ppangani; hfL JH.:1n hibázom, a;,:t 
akarta Boufflers mondani, hogy elcsutlií.lkozott rajta. Baut<'· 
ville, mivel őszinteségére svajczert , könnyedségére pedil2· 
egyszers,nind franczi át látott beune; e szerént, 11en1 lenne ta
lán így rosszúl: úgy fogada, 1ni1ithri egy sii,qrí?·o11 lef'i·eszkt>dh 
svájcze1· szállott volna le hozzá flZ égböt. 

Coquettes ne,n kaczé1·kák, n1ert gyakran épen ellenke-
, 

. 

zők, hanem tetszöskék, kellöskék, vagy, an1int már igen sze-

rencsésen kitevéd Marmontel fordításában, begyeskedök.

,,n n'y a pas plus d'ho111rnes a p1·oportion git' e1i Lo·,·-
16 

Oeul!.wlry ts Kazioczy, IJ. 
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1·uine." l!;1nbe 1· itt ni11<'S1'1i több 1nint 1iáZ.tink, szem előtt trn·tván
,, /'üld 1ne1111 yi. é.9ét. A fóldmennyiség itt habozó kitétel; a 
szP111 előtt t(J rt uá11 pedig nagyon huzók{1s; nem volna-e termé
"zctesebb így 1noncla11i: n·i·ncs 'Í tt a föld nien1iy1:ségéhez képest 
tiiob e1nber 111i11t  11rílii 11k; és miért volna, e rövidebb és termé
:-zctibb kitétel rútabb an1annál? 

LI' JJlf'fisir qu'o11 1Jrencl J>Oii1· y auoi1· 1na1iqué, a le 1>tai
si,· rle ce voir obéir 1,a1· le boiirrea1, - ez valóságos phrase 
a lain biq uée, két,-zer harn1adszor kell olvas ni míg érti az e1n
ber, de amint te lefortlítád, erős tiszta és világos az idea. 

C'l'st en trtfoncuit qne J°e che1·che a satisfaire n1a ilette, 
gyönyörű kitétel; nincs a gondolat egészen eltalálva a ma
gyarban, talán így lehetne közelíteni hozzá: Vaktába niar
koltatott (( pé11zoe hríl' ((dcíso1n. 

Catin, kaczé1·, igen jó. Igaz hát hogy a coquettek ne1n 
min.dég kaczérkcík. 

11/ettez 111oi riux JJieds du 1·oi. Vess a király lábaihoz. A 
frnnczia kín1élés azt hozza magávtd, hogy nen1 csak a király 
l,íbait, hanen1 .izokat is kírnéljük, akiket hozzájok teszünk, 
éil így n1ondja ugyan a fr,inczia: jc 1ne jette aux pieds du roi: 
dc ncn1 1nondja: jcttez n1oi aux picds du roi: mivel lehet óva 
a kir(t!y l.ibaihoz \·etni n1agunkat, de annak, akit vetéssel ki
bocsAtottunk egyszer keziinkböl, lerogyása nincs többé ha
taln1unkban. 1\.z efféle aorólékos fino1nsáo·ok bélyeo·ezik a leo · -

t e, 0 0 

11<lvarisabb nen1zet nyelvét. 
IEgy valakit tudok aki oly kifogyhatatla.1i jó kedvvel bí·1·,

hogy suhr1.Sl'111 ú,1�jo el azt a sok hódolást, 111.elyet 1ieki mi1ide1i 
1írl. Boufflcrs az istenről szól, de te a reverendásokról e1nlé
kczél ,ncg fol'Jításod közben, valamint feljebb Gréczről és 
Bri.innrőL n1idő11 a királyt gazdának hívtad; de nem hiszen1, 
hogy a papok kevesebbé dúljanak fúljana:,, midőn majd olva
san<ljúk, hogy az istent egyvalakinek nevezed. 

Jl!Ii,1.t hízik nyálától a két te1ige1·: qu' il serait beau le 
voir grossir les cleux mcrs. Boufflers képe kaczaotató a tiéd 

0 ' 

galúdocs ka. 
Qu„ S(( calofte devienne po·ur la preniie1·e fois le po ·int le

JJlus 1:lei;é dl' la lPl'i'I'. NJert eddig csak képzelte; ez lappang 
ehben a. �on<l.olatban, te pedig úgy for<lítád, mintha így vol-

:! 1 :s

na: pou1· qu'elz,, ,l„viflnné �1�fi1i 1.(,nP, .fois le point le 11l11s 1:/fl
vé de la f Prre. 

Les grri111les idées ri1nenent les _r1rrinrls ??1()tS .• \1nener :1zt 
teszi hozni, e/h()zni., Plövezetni, és ezen szóval igen jól él itten 
Boufflers, mert a nagy kitételek n1integy vezettetik n1agokat 
a nagy ideáktól, de ha azt n1on<ljuk: ,,hogy a nagy ideák nagy 
kitételeket húznak elé," a na,o·y kitételeket 1ninteo·)' eld11,rv·l

::, • 0. � e 

képzel tctj i.ik, és a dugasz bul eré)szak kal ki húzattatnak, :1111 i 
itt egyene;;en a szerző gon<lolatjának czélzása ellen vagyon. 

i\1ár a csok()lríclét régen bevettük, a csokolcíd szokatlan 
és kérdés, hogy szebb-e? Csak ott ahol ne1n lehet más kép, 
:izabad, óva és n1ódjá val, egy kevéssé botrán kozt::itni azokn t, 
akiknek tetszeni akarunk; így 1nernén1 p. o. 1negpróbál ni 
botránkoztatni hazán1fiait ezen szóval tiisténty -íí, impro1nt11 
helyett, talán értene 1ninden n1agyar. Csinálunk olykor pnr
ticulAbul snbstantivurnot; h a  nen1 lehet 1ninden franczia szót 
tökéletesen ,na.gyarúl kitenni: 1nin<len n1agyar szót sem lehet 
f 

. ' ' 1 rancz1a u .
Ezen versecskékben: hozzád ne1n küldtem én ok n1ílk1íl, 

asszonyo11i, így lehetne talán valn1nivel több franczia, könnyíí
séget oltani: 

Az örclögöm ha fclkőtet, 
Gondol<l hogy ég, hogy éget, 
l{ísértni fog ugyan téged, 
De te jobban még fitet. 

Les pet·its bijo1,x sont si�jel!J <'!. se 11e1·drf1, ha így forclít
j uk: _gyö1igy, ,qylniánt ha11iri1· elvt>sznek, nem való a g·on1lola t. 
Sőt ritkán vesz el a gyöngy, a gyé1nánt, mert őrzik becse 
1niatt; a petits tehát itt ki ne1n hagyható. 

lCár volt a szépne1nhez intézett versecskét le nem for
<l ítani : 

A szaba<l svájczernek feszes durvasága, 
Hideg a szépnemmel, nen1 lángol erá.nta; 
Be bús az e1nbernek 1ninden szabadsága., 
fTacsak rabnak az éo· a szépet elszánta. 

� 

1 r;·i 
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,<\_ másik se rossz amelyet kihagyó.!, Évához: 

Szívzálogot érdemletten1, 
�zívesen vagyok én Éva diadalma, 
A<lámod ha nem lehettem, 
Adj pn,radicsomot, leszek tiltott alma. 

.'\. 1nit Bonard versel Boufflersnek, az igen eleven. 
Miért van hátra a IX-dik Levél? 
Elvégzém az unalmas mustrálást. 

Excusez mes erreurs, et ne soyez pas triste, 
Que sou vcnt ma censure était sans sel attique. 

Sí Boufflcrs fut battu par son panégyriste, 
Vous n' étes pas, mon cher, mangé par ina critique. 

Parce et vale. Musis per Charites tradite l{azinczy. 

Pipsz. 

U. I. Nincs időm most a parallelára a kétRemény közt,
<le nern fog elruara<lni. 1\1ost csak azt jegyzem meg, nogy 
ugyan gon<loll1atoJ-c igazán, hogy vagy ]{ölcseynek vagy ne
ked vagy nekcn1 jobb ízlésünk legyen az érzéshez szóló dol
gokban, mint vagy a 're grófnédnak vagy az enyimnek? l-lá
zadnál a bíró, és te perlekedel és igazságtalankodol Csokonai 
Ren1c.'·nye ellen! Rcrnéllen1 meggyőzlek feltaglalásomma1, és 
a taglaló tüzetlensége n1ellett is mindenütt ki fogod tapo
gatni <lisJecti membra poetae. 

Cl,XXIV'. 

Kassa, febr. 14-d. 1818. 

Teki1itetes Úr! 
legkedvesebb, legdrágább j6 Uram/ 

Igérctem szerint leírtam a már megholt Rajkó János 
úr �apoleon házasságára készített verseit. Sokan becsülték 
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ezt születésekor, kivánesivá lettem a 1'. Úr engem bizonyára 
· megnyugtató ítéletét is tudni felőlök. - Az embe1·i élet kö-
1·ére írott verseket is eléggé vaktnerővé lettem még egyszer
megkiilJeni. - A zsidók 1nessiását még nem, mert mind ez
ideig lehetetlen vala leírnom. Mindég úgy el vagyok fog
lalva, hogy 1nagam részire csak éjtszaka írhatok, - de ha ké
sőbb is, bizony ura leszek szavamnak .

Az embe1·i élet köre. 
A kép kettő; mind a kettőn, 7 .  14. 21. 28. 35. 42. 49. 

56. 63. 70. 77. esztendős korában, francziás-német öltözetek
ben festetik le az ember, és így a fel vett kor 11 fél e, mind az
egyik mind a másik képen; az egyiken a férfi-, a másikon az
asszonyi nem ábrázolta.tik, dc n1in<l a kettőn a 70 kivált a 7?

esztendős nagyon görnyedező formában a<latik elő, amint, a
többségnél véve, többnyire tneg is i:;zokott az lenni. l\!lin<l a
két képtuustra alatt 1uár találtam német és deák versezetet,
de ez által nem elégíttettem ki, még a n1agyarral szerette,n,
őhajtotta1n azt felékesíteni. Tagy n1cdián rcgál árkusra vé
tetteru le őket, így mind n há ro1n nyelvbeli versezetnek elég
helye lett a képek alján.

A fé1jiaké alatt a né-niet vers : 
Cirkel des rne1ischlichen Alters. 

So fangt das Leben an, in diesen1 "\V' echsellauf 
Hört Witz, Verstand und Muth auch endlich "·ieder auf. 
Der J ugend Feuer �vird zu einer i\íannesglut, 
Bis dass des Alters Eis zuletzt beda.chtlich thut. 

A deák vers. 
Vita q uidem cursu surgit mortalis amoeno, 
Cum vita vires, ingeniu,nque abeunt. 
Mascula dum juvenis virtus contemperat aestu1u, 
Prudenti gressu cana senecta venit. 

A magya1·, 1nelyet t. Sze·me1·e Pál ú1· nem a kéJJ alá, csak ri 
gondolatra készített. 

A gyermek semn1ikért repes, 
Az ífju ideált vadász, 
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A férfi valót nyomoz, 
1-\.z agg iclvességért könyörög. 
Ök, an,i nincs, éldellik azt, 
Nen1 éldellvén azt a.mi van. 

'r. Sze111el'e Pál ú.1· az egyik kép alá: 
(de a másik alá ne1n készített.) 

A gyer1uek a tarka se1nmiket kivánja, 
_t\z ífjunak fényes ideál bálványa. 
A férfi valónak nyomozza lépését, 
i\.z ao·,,· idvc:,Sée'ért önti könyöro-ését· bn · ....., · b �

Ezen gr;ídicsokon fut pályát életünk,
Czélért élünk, s alioz csak halva érhetünk.

Ez harmad évi történt. l\1inthogy ez, haugyan bár az 
asszonyokat illető kép alá is való, de e versezetet csak a fér
fiaké alá tettein. és középett, a német és deák közt, hogy a 
symmetriát is megnye1jen1. Esmeretes levén már ekkor gró
fommal, megkértem, hogy csináljon egy versezetet az asszo
nyok képe alá is. melyet szint úgy a symmetria miá a német 
és deák közzé kénteleníttette1n alkal1naztatni. E követke
zendő az, mely a német és deák után következik, a magtt 
eredetiségében: 

Az as1;zonyi 1ie1net illetö kép alatt. 
A nén1et: 

Cirkel de1· n1enschliche1i Schö1ihe1·t. 

So ,viichst von l(in<lhcit an clic Schönhcit und Gef'talt, 
Dcr ,f ugen<l Rcitzung zeige sich in .1\.nfang bal cl. 
V\rird starker, klug, gesetzt, bis es da::; �A..lter reift, 
Die Schönheit sich vcrAicgt. und man nach J{rücken greift. 

Á rled,k. 

'Nascitur infanti vultus praeelara venustas, 
Virgincusque clecor, splcncli cla forma nitet; 

Pruclen ti facie n1a tura aetate corusca est, 
Forn111 fugit tandem. dura senecta premit. 

A n·1agy((r, melyet a grófon, készített 1816. 
A szépne11, élr-tko1·ui. 

A szép hölgynek kora is megy grádicsonként fel és le, 
Öröm- bún keresztűl húzza őt is a, sír kötele. 

In1ádjuk, bár tipor minket tava::;zában. 
Szeret és szere�jük nyári hevűltéhen, 
Tiszteljük, ha 1neduő ne1n volt, ősz korában. 
Banyának csúfoljuk reszkető telében. 
S akit nagyaty[1.ink n1011cltak istcnnénck, 
}1i unokák hívjuk a vének vénénck. 
1'e még a szépnek is szörnyíí ellensége, 
Mindég forgó idő ! kinek nincsen vége! 
Ki 1nindent ro11tsz é,; szülsz, léQ·,, lelkünk álclásn, 

' . 

S egy boldog örökség tartós folytatása. 
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I(észen, rámában, üveg alatt s ;dá írva is JcYé11 nuír sze
rette képein,, a 'f. Úrét ne111 tchctcn1 oda: így hrít ,ninck lo
pom 1neg munkás idejét, hanc111ha szcbh jegyzéscin1 közé 
tenné111 azt, pro memoria, dc csa.k úgy, hogy ha azoknak 
megcsinálása igen-igen kevés fáradságába telne a T. Urnak. 

Akorba an1int t. Szemere Pál úr nekem a verseket 
megküldé, a versei mellé rekesztett levél végén e követke
zendőket is írja: 

,,l(azinczy úrral közlötten1 a képeket, szándékunkat. 
Bizonyosan sok dolgai vannak n1ert nen1 felelt. Erről kedves 

sócroro1n György bővebben." 
0 

Sze1nere György úr jó baráton, leve Kassán }aktába 

( most nen1 tuclon1 hol van), általa veten1ed tem a vakn1erőség�
re, hogy t. Sze1nere Pál urat n1int esn1eretlent n1ep:szólítan1

(kérni) bátorkodtan1, akit még n,ost is soks�orosan idvezlek.

Mulatság nevében bát0Jkodo1n a T. Urral e követke

zendő gondolatot közleni, melyet a múlt napokban egy bizo

nyos polgár I{assán írásban külde hozzám: 
l\1iért nem co·yforn1án boldogok az en,berek? holott a 

" b (. 

1ninclen stóla nélkül forgolódó napnak részt nen1 tekintő su-
gárai egyformán csehelnek mind a jóknak úgy a gonoszoknak 
minden ő körül-kerületeikbcn ?" 
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„1'ahín azért, hogy ha szük az idő, meg nem fér benne 
cgymástul a tolongó. ha bő ellenben, kiszottyan abbul." 

., Vagy ;izért, hogy a boldogító calculusban egynek mint. 
1násnak ncn1 eshetett a jobb ::,Ors numerusára.". 

J�gy gondolato,nat terjesztem a T. U r elébe, gróf omma l 
ni.ír közlöttc1n e gon<lolatot, helybenhagyja, sőt örűl neki. 
\' alyon nem fogja-e nekem n1ege11gedni, hogy ő jövő eszten
llijn kezdve belé. s éL következendő esztendőkön folytatva, a 
'J'. 1 ·rnak grófon1mal a kezdettől való minden levelezéseit. 
C'xn1issis cxrnitteudis összeszedjem, hogy a.z valaha kinyon1-
r;ittai::so11? IgérC'n1 rnag-arn ezen kedves és hasznos munkálko-

, 
<lcisra. 11éltóztai;son ,1 1'. Ur cnge,n errül tudósítani, bá.tor-
kocljarn-c n1aj<l eh<:z fog hatni? E több kötetekre telne - ke
lete lenne - gárn1ond betű neméből illene szedetni stb. 

f >rof. lCósa úr, ki a kassai akadcmiában a hazai törvényt 
tanítá, 1neghala, és 1-ső februfÍriusban el is te1nettete; most 
iiresűlt helyét prof. J )ongrácz úr tölti. 

,\ regn1eczi perről a spccifica tudósítást alázatos bizo
dalo1n1ual kikéren1 és elvi'tron1 hová han1arább; maradván 

.A. Tekintetes Úrnak 

szolgálatjára örökké kész, és nagyo11 
alázatos szolgája Dulházy Mihály 1n. k. 

ü. I. I-Ia egy kurta clőbeszéddel a Rojkó János úr Na
poleon házasságára írotl versei kinyo1ntattathatnának, aligha 
örömrészt nem venne bennek főtiszt. superint. I(is úr, mert 
Rajkó János úr is Luther követője vala. 

.\ 
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CLXXV 

Kassárúl, marL. 30-d. 1818. 

/ 

Rdfs Ferencze1n! 

l(cvélységgel olvasá1n barátságos kézzel {dtalad a ji,
vendőnek vésett diC'séretemet a Tud. Gyűjteményben; ha 
leró belőle valan1it a jövő é,·�zak, títni fogja legalább, hog!· 
szerettetett Desse1vfl), ICazi11czytól, és hogy tetszettem ri jók-
nak, holott azt V .. �L\ .... tagadta. 

A még 1néltábbau 1ni11t én a jók közé száudálandó Döb
rentei paran<:sol velen1, küldenén1 n1eg neked az Erdélyi 1'1u
zeom IX-dik füzetét. Itt van hát. Festett képen1et is vissza
küldöm nekeu ez fLlkalmatossággal, 111ert 1negtért Erdélyből. 
_i.\.. m�tgamét n1�ir bíro<l a VIII-dik füzetben. A tiéclct pedig 
rámába tétetém üveg alá. és fcleség<'1n fogadószobájában a 
pamlag felett ,nár fel is függesztette. Szép volna ha meg 
akarnád egyszer nézni magadat ott, ahol 11en1 csak szeretnek, 
hanem díszeskednek is veled. 

Barátságosan vagy-e József bl1tyáddal v:igy öcséddel, 
vagy jó barátja-e ő Jóska sógorodnak? Ha vag:,, te vagy ő 
akarnátok, kimondhatatlan barátságot tnutathatnátok eráu
tam, ha Józsefet megkérnétek. vetné n1agát közbe érettern 
húgánál vagy 11é11jénél I{r,�j n_viknénú 1. ,\1i a kérése1n, ,ncgtet
szik ide zárt levelem tY1á:;ából, 1uely levelet ICrajnyiknénak 
' 1rtam. 

Abbau ,t házban „zeretném én csendesen végzeni nap-
, 

jaimat, amelyről en1e levélben szólok . .i\..lta.lerányában van az-
zal, ahol anyirn hal[da, után néném gróf Szirmayné felfoga, 
és ápolgata; ahol l{oppi világosságot szerető lelkének egy ré
„zét belém csepegteté: ,, ,vo ich, amint mondja Wiela.nd, dic 
erste Lust, <len ersten Schmerz empfand." Szeretné1u ha 
annyi járás-kelés és tapasztalás után a világon, egynehány 
lépésnyi távolságra ha.ihatnék meg nevelésem drága és neken1 

•
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elfelej thetetlcn helyétül. Ezt te érzeni fogod, an1it én itt érez
ve mondok, és azért éreztesd 1nind sógorod<lal, n1ind bátyád
chil, 111incl húgo<lual is; dc siess, ne késsél, és felelj 1ninél elébb 

hív Jóskcídnak. 

U. I. A,uinHp azt kérué tölen1 Dercsényi, hogy mit tar
tok Erdélyi Levcleidrűl, fognál-e belölök pénzelni? Azt fe
lelé,n: hog·y ezen tekintetben nem nézte111 ,íltal azokat, n1ert 
ha e czélodat t11dtan1 volna. bátorkodtan, volna még cgyne
hány észrevételekkel szaporítaui jegyzéseimet; azonban úgy 
is an1int most vannak, nagyobb részint meg fogják nyerni, 
an1int hiszen,,a köz n1egtetszést,111ind a matériára 1nind a for-

' ' 1nara nezve. 
lCüldd vissza az én Catilináriái<lat, 1negérden1li a több

szöri ol vnsást. l\legkapod a Bártfai Leveleket rövid idő múlva. 
Fognak-e Dulházy úr hasznára prof. Rozgonyi ccnsorsága 
alatt l,inyorntatódhatni Pa.takon? 

Copia. 

Tekintetes Asszony, különös tisztelettel való Asszo1iy :Vénérn ! 

ICe<lvcs barátom t. Vitéz úr tanácslásából bátorkodom 
a T. r\.sszony Xénén1hcz folyamoclni . .,-\.cquisitiót csináltam, 
és az istenben bol<logúlt b. Berzeviczy bátyán1 házát vevé1u 
meg l{assán, a hozzá tartozandó 1najor- és földekkel együtt. 
\'en, akarta,k fiai rnáskép kötni csak conventiós pénzlJen, és 
<'n ezt igaz:::,1gosnak látta1n, 1nivel sem a vevő, se1n pedig az 
eladó így meg nem csalódhatik. - J\1inthogy a hátra n1aradt 
özvegy é,; á.rv,ík hosszabb tcrn1inusokat nem adhattak, a mos
tani idők pedig olyanok. hogy a folyó áron is nen1 lehet nagy
ban sc1nmi producL111not eladni, papirospénzt pedig tetemes 
nzsorák nélki.il ncn1 lehet kölcsön kapni: mcrészlek conven
tiós pénzt kölcsön kérni '1'. Asszony K énémtöl. A pengő pénz 
azon nc,nébcn akaro111 visszafizetni ezen adósságot, amelyben 
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fel fogná1n venni. En eddig fizettem a<lóssá.gok,1t, nem pedig 
csináltam. A szegénységtiil szintúgy. mint a gazcla.gságtúl 
egyaránt távolag cső tehetségen1et, iparkod,11<01nat, gycrn1c
keim a.ránt való atyásko<lásomat és a lc�·szorosabb becsület 
érzésével összekötött pontosságo1nat c1z egét<z felföld csmcri. 
Acquisitióra, nem tékozlásra kérek pénzt. }{ész '°''f!YOk adni 
a legb,í,torsiígosabb securiti1st. Leg'jobba11 S'l.Crl·t11én1, ha t'1 gy 
kaphatnék, hogy 1ninden csztcn<löben ,L capit.ili:-< ötöd ré,zc• 
visszafizetése mellett öt  esztendő alatt mcg,-zabadúlhat11ék 
ezen adósságtúl; ha. azonban a vi"szafizetés egyszerre fogna 
tetszeni, négy va�y öt esztendő 0ltclté,·el,azt scn1 bánom. Ne 
1néltóztassék rosszra 1nagyar,ízni b,í1on,figon1at, dc kedves ba
rátom t. Vitéz úr, aki 1nind T. ,-\.sszooy )l°éné1net, 1t1incl enge
met esmer, bátorított ,L bizodalo1nra., a.n1elynck kegye,; é:; cn
gedelc,nmel való clfog.tdásáért csedezvén, úri frívoriba ajún
lott, 1negkülönböztetctt ti ·ztelettel szi.inct nélkül n1ara11ok 
'l'ckintetes .1-\.sszony Nénémnek ahízatos "zolgája 

(;. D. J .  

- ----

(�LXXVI. 

Tisztelt kedves ba1·áto1n ! 

En1bert akarék küldeni levele1nmel l(rajnyikné testvér
húgomhoz <lolgodban, de a. ,;ógoro1n kért, hogy azt küldjen1 
által neked, hogy ha has, n,í 111 i szi.ik::::ép:ecl lesz, magad kül<l
hesd 111eg a húgomnak. 1'eljesíte1n kív,íns,ígát, s í1ne ide zá
rom. Adják az egek, hogy szolg,-ílatodr�t lehessen. 11ely igen 
óhajtanám én, hogy én is gazdag e1nber volnék, hogy a Jók

nak szolgálhassak, rnidön arra szükségök van! Nagy gyö
nyörűség az. Soha még inkább nem saj11áltan1 hogy az nein 
vagyok. 

Erdélyi Lcveleitn, úgy hiszen,, egy részét adósságon1-
nak le fogják róvni. :lVIost hatoclikszor dolgozo1n már, nc1n 
egészen újra, <le sok igazításokkal. Döbrentei írt, hogy addif!· 

•
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ki ne adjarn 1níg ő rueg nem tekinti. l(i akarja hagyatni amik 
valakit megbánthatnának, és akik az érde1netlent megsér
tenék. - A munkána.k e nyáron nyomtattatni kell. 

Döbrentei eng·eclelmem nélkül cserélé el képedet. De  
nagyon örülök a cserén. Ez neked igazabb l(éped s ezen in
kább kitetszik az a szép lelkű s :izép arczú i�ú, akit a Músák 
s a szép asszonyok szeretnek. Ugyan mint tudta ezt a szép 
képet oly nemszépcn metszeni Nag·y Sámuel! 

S te neke1u örven<lczel keszthelyi rnegtiszteltetésemen? 
Szeretnén1 ha láttál volna mikor a hírt vevé1n. Engem nem 
bágy el az a hit, hogy az író maga adja magának mind az 
életet, mind a halált. Azonban a balatoni Helikon istenének 
kedvezése köszönetemet kívánja. Ide tesze1n amit gróf Fes
teticsnek írtam. - .i\iég nem tudom az én fám nem bodza-e 
Anna!�- örülök hogy ne 1n én n1agam ültetten1 fá.t rnagamnak.

Üt nap feküdtem ágyban. l\1a költem fel először. Élj 
szerencsé::;en, imádott szívű férfi, s imádója az in1ádást ér
demlő asszonynak, kinek jelentsd mély tiszteletemet. Mint 
vannak fiaid? mint Emíled? Az én Emílem hitleglelős. 

Örök tisztelőd 
Kazi1iczy Fere1icz. 

A Catilináriákat első alkalinatossággal beküldö1n hoz
zád. 1\.ddig olvasd n1eg a I(ovásznai, verseit nem, <le az orá-
. ' . t101 t. 

r�'a,rt,v.ín at,tól hogy 1Craj nyiknénak nem tal*Íl lenni pénze,
megszohta1n a :sogoromat, hogy írnánk báró Sennyeinek és
I(azinczy Péternek , a V .. A ... szíves barátod ipának.
A sógorom azt mondja hogy Péter bátyámnak soha sincs,
mert valamit bevesz, azt azonnal küldi V .. nak, b. Sennyei
től petlig senki sem kap. 

Csuha<lá.rodnak most csak köszönést és köszöntést.

LF:VELEZÉSÖI(. 

Gróf Festetics Györgyhöz. 

Nagy Mélt. Gróf, 

Kegyelmes U1·ani ! 

Az a figyelem, melyet erántam ez idei innepén ICeszt
hely mn tatott, engem egészen váratlan úl ére: nen1 hittem 
hogy akár a balatoni l-Ielikon, akár ennek nagylelkű alkotója 
1néltónak ítélhesscn e megtiszteltetésre, n1ely az ott mfg 11e1n 
jelent írók közt nekem jutott legelébb. l\1cly kész voltam 
volna én n1egosztani az új Olympia pályaágát két baráto1n
mal - Vir,í,o·o·al és I{issel! De tisztelern Excdnak okait, ha 

l 00 

nem értem is, s köszönöm a legforróbb hála köszönetével 
meo·becsűlhetetlen keo-yesséo·ét. i\!Iéltóztassék elhinni Excád, 

0 b 0 

hoo-y annak a nao-v rao-yoo·ású polgárnak javallása, kit annyi t, .::,... 0 0 ....., • 

ércle1nek tevének halhatatlanná közöttünk, és az egész Európa 
előtt, nekem kedvesebb minden bérnél, 1nelyct ,i szerencse 
olykor irigyen, ád, olykor gondatlanúl 1nég huilo.r;at is. B,1�
maradékink, kik érdemeinket igazább:-u1 fogják 1ncgszabn1

mint a jelenkor, javallhassák e tettet! bár későbbi dolgozá
saim 1néltónak kiálthassanak e szerencsére, melyet 1nost 
eo-yedűl az Excád jóság4nak köszönhetek l 0 

I(eszthelyhez csatolva e kegyesség által, igyekezni fo-
gok e nyáron megjelenhetni Excácl előtt, hogy végre ne_ le
gyen okom pirúlni, hogy soha nem láttan1 azt a nagy férJfit, 
akinek emlékezete örök áldásban lesz a nemzet elött, s annak 
mások által is irígylett a.lkotását. 

Hat testben s lélekben ép gyermek atyja lévén, s el
fop:va ezeknek nevelési gondjaik által, e szerencse még e�<lig 
ne1n lehete enyém; illő hogy azt magamévá tegyem, s l(1sfa
lu<lyt, az én Berzsenyimet, s a szeretetre n1éltó Malvíniít 
meglássam; meglássam Szigethet és Csák tornyát, hol a 
két Zrínyi a, dicsőségnek élt . .<\z ilyenek látása alatt ernel-
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kcdik ,i �zív, ::; az en.vé1nbíSl ez az érzés által fog menni a 
llHÍt-Okéba. 

:\Iaradok a Jegszívesl., tisztelettel 
' 

Excdnak 
Széphalo111, 1nart. 25-d. 1818. 

Cl,XXVII. 

alázatos zolgája 
J(azinczy Fe?·encz. 

l{assa, május 18-d. 1818. 

D 1·d.9rt kedvf'.� F'e1·encze1,1 !

J•:zer a gondon,. sz,1z ezer :1 bnjo1n. l\Iajcl 111indenünnen 
úgy felelnek, 1ni11t I(azi11czy l(lára, akinek csak teste, ne1r1 
pedig lelke testvér ,·eletl. l'énzre van �zükségen1, ne1n borra, 
habár 250 hordót letétethetnék is az új házam pinczéjébe, 
de neken, csak akkor lesz borra szi.ikséo·en1, a búnak elfeleJ·-

o 

té,.;ére, ha belé tal,ílna törni f�jszé1n új acquisitión1ba; ren1él-
lc1n azonban, hog:y ki forrok Yero·í5dni. i\Iost idei·e nyúzoo·atni ,.,, 0 0 • 0 

a ter1nesztéíket, n1id6n a tőkepénzek 1ninden szen1pilla.ntat-
ban j�i,·ú]nak, és így többféleképen kell éíket nyúzni, \'a.gy el 
nen1 adathatan<ló ter1nesztményeket dupla vagy háron1szori 
úron kell nyakokra tolni, - vagy törvény felett való kan1a
tokat túlök n1ind e n1ellett kív(Lnni; - végtére ki kell kötni 
a tökepénz jó késő visszafizetését, hogy azt aranyban vagy 
czii"tbcn kapják YÍs1,za, an1it papirosban adni fognának; n1crt 
ig:azs,ígos, liogy 1nivel -�- úr papirosban fizette vissza amiYel 
1�. úrnak pengö pénzben tartozott, D. úr is hasonlóképen 
aranyban fize::;se vis:3za, a1nit neki U. úr papiro ban kölcsönö
ziitt. r[udni kell azt is, hogy a ,  papirosban kölcsönözö birto
kos eapitalisták ki1nondhat:1tlanúl sokat veszteLtek légyen a 
deval,·atio iíltal; a Jrága iuőbcn t. i. tízRzerte annyi capitií]i;;t 
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csin,íltak n1inden esztendőben, 1nint ahogy egyébként olcsó 
időkben csin�tltak volna, a devalvatio iíltal tehát tenkre tétet
tettek; és mivel 1nost nein tud a speculáns pénzével 1nit tenni, 
a capitalista pedig azt gondolja, amit valalia 1VIidas kirií.ly: 
hogy t. i. kezében minden ezi:istté és aranynyá fog által,·ál
tozni, a termesztéí pedig :3zorúlni kezd: - élni kell az alkal
nuttossággitl, és ennek bőrit lehúzni. rcz ugyan :-oknt f,íra
dott, sokat investiált 1nikor a c�tpitalista a lábát lóg,izta.: arnaz 
::iubsidiu1not fizetett, mikor a capitalistrít in praxi 1;e1111ni 1nó
don nem lehetett arra kényszeríteni: <le a 1nind se1nn1i, a pro
ducens csupa nulla a nagyobb részint ter1nesztőkbűl álló 
monarchiánkban. iVIost nagyobb a bolclogRá,g e 1nelleLt a 1na
cerationis systema 1nellett; n1ert a termesztő, n1ég a foly<', 
,íxon is, csak cseppen ként is alig adhatja el tern1eszt1nén yei t, 
a kereskedőtiíl alig vehet valamit, a szab1>nál alig csinr\ltat
hat vrda1nit, 11en1 építtethct semn1it, ncn1 rníveltctheti sziíl
lcit; a sok szegény e1nber ugyan olc::;6bhn,n dolgozhatik 6„ 
élhet, <le 1nég több teljességgel munkát Rein kapl1at. és így a 
1najoritás 1n0Rt bizonyosan boldogabb. ,,Du1u Yitant stulti Yi
tia, in contraria currunt." .t\.ngliá.ban a gazdag derék cn1be
rek fizetik olykor, és nén1ely szegény derék en1bcrcknek n1ég 
ad6ssá.gaikat is, de nálunk I{azi nezy tiszteletére csupán f,'. t 
ültetnek, J)e$se1vffyt pedig, a szeretett híres dcp11t:1tust, 1111-
dőn yénséo·ének vett haJ'lékát ki akarja fizetni, hozzfÍ és gycr-

o 

1nekeihez viseltetett szcretetbül, ne1n z,;idók, ha' kcre:::zt_yének 
és urak, birtokosok, ne1ne.sek, tnagyarok, 2-± pcentun1ra pénz
zel kínálják! Ila rt Tisza körül nen1 bol<logúlok (ncn10 enin1 
profeta in patria) utolsó júniusig (vallnak pedig több relld
beli kivihető projectun1ain1), azontúl a Dunn n1cllé é;. l�é('.,bc 
megyek. f\ zt írjá.k neke1n onnan, hogy 1nég ott is c:::ak ,i n1n
gyarok a legnagyobb uzsorúsok, és hogy a ,  né1netek keresz
tényebbek az ott is zsidó\'(t vált iszonyú és tc1nértlek n1ajo
ritás közt. 

E napokban Bártfára indú]ok. l\icg fogod onnan knpni 
oda való leveleimet. l\íost egy időtűl fogya c:;ak Plutusnak 
álclozhatta1n. Be eltalitlák a görögök, n1idiín niin<l a pokol, 
n1ind a pénz istenét a föld alá a 1nély i.iregek setétjeibe hely
heztették ! Sz�í.llongj, kc<lvcs baráto1n, azon egekben, an1elyc-
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ket érdemlesz és atnelyek lakosokká tégedet oly szívesen el
választottak, !'Lmelyekből in égeid közt oly megelégedve 
ránk lcnézbetsz a teprcnkedőkre, és :.ihová irígyeid, mindeu 
apró irígykcdéscik mellett is, oly gyakran hozzád felnézni 
kén ytclcníttetnek. 

Maradok egész tiszta szíve1nmel 

hív barátod 
Pipsz. 

U. I. Fcsteticshez írt leveled teli van nemes érzéssel
�cked, hiszc 1n, szép vÍréigzó gyi.imölcsfát ültettek ICeszthe
lycn, J� 1u�g. kellet� YOlna emlékezni a kert urának, hogy Te
rnagad is v1ra.gzol cs eleget gyümölcsöztél, hogy hat o-yer-
1nekek neveznek apának, és hog·y sem a paradicsomban� sem 
a genealogiai táblákon sohase10 terepíílt el oly bő gyümölcsü fa, 
amely maga 11yolcz szen1élycket táplálhatott volna. ,,Ma.o-no
rum viroru1n gloria1n cum honcsta quandoque pauper�ate, 
scd ounquam cum egcstatc conjunctam esse oportere." 

Igaz e hogy Szulyovszky �1enyhért szép esze eo-y kisséo· 
n_icgbomla? ,,N ullum 1nagnum ingenium sine mixtu1: demen�
t1ae." Gróf V andernóth Leopold azt szokja mondani: hoo·y 
bolondok nélkül nen1 szükölkö<lött ugyan soha is famíliája ., 
dc hogy ahban n1ég eddig egyetlenegy gubót sem számlál
hatott senki is. 

.:\. napán1at a szél i.itötte meg szíve oldalán, de 1nár ki
vergődik; lelke még egy századra van alkotva, hanyatló tes
tében; azelőtt amaz l'ongálta ezt, de most éleszti és támo
gntja. 

. Te vigyázz a 1nagad és gyermekeid egésségére, és ne
halJ meg ll1éÍ kép mint Gorgias, kit az álom adott által test
vérének. Tudod-e hogy ez a szomorú testvér elragadta mina
pában Dcbreczenben a halhatatlan Batthváni Alovzt? 

---- --

- . 
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CLXXVIII. 

Széphalon1, május 30-d. 1818.

Tisztelt ba?·átoni !
Utolsó leveled, n1elybcn a capitalisták igazságtalan,;á

g�i fe:ől szólasz, oly ::;zépen vala írva, hogy csak a szépség·
1n1att 1s néhány ízben olvastaTn. Én az igaz ér<len1 látásftban 
oly szerény vagyok, 1nint 11én1clyck vúdlanak szerénytelen
séggel, n1crt a nen1való érdc1net való érdemnek nen1 tu<lo1n 
isn1erni. 1\1cglchct hogy gondolatlan is vagyok olykor ki-
1non<lani vélekedésemet, ahol azt elhallgathatná1n; az nc,n 
rossz, de h-a nem rossz is, bizonyosan hiba, n1crt ellcnkezi k 
az okossággal. - Elfogva egyéb bajaim által, válasz nélkiil 
ha.gyám a rre levclctlct is, n1időn n1iíj. 27-d. a Tud. Gyüjt. 
V. kötetét a posta 1ncghozá. IIogy inkább tisztellek 1naga
dat, inkább tisztclen1 dolgozúsaidat, n1int ahogy n1aga1nat
csudálom, megtetszik onnan, hogy ami ott Tőled van, hama
rább olvastam cl ,nint a Patak leírásüt, melyet éu dolgoztan1;
s képzeled n1int csu<lálkozám, n1időn Te ott velem pcrlcsz,
midőn Te ott a fastust és egyebet nckcin mondod. Én perlcni
ellened soha nem fogok, legalább úgy, hogy amit sajtó alá
akarok adni, Te elébb 1ncrr ne lásd, s o-őo-öt vao-y valamit�, t:> t:>  b 

ilyet szemedre lobbantani soha r.em foo-ok. Téo-ed tisztelt
1:) ,:, ' 

kedves barátom, bizonyosan az bánta meo-, hoo-y amit aP(tpay
1:) t:> • 

recensiójában a tiidatlanok f'cll>l rnondottam, úgy vevéd, 1nint-
ha ellened volt volna rnonclva. Engedd tehát 1nondano1n.
hogy ez a Pápay munkáját itélő rcccnsicí111 1809. táján ?n<Ír 
le vala 11yo11itatva a bécsi Annálisokban, s akkor én 110111 tu
dám, hogy Te Ypsilonista vag·y. :- a szen1nck ncn1 írsz ha
nem a fülnek. Mi különbözhctünk az effélékben, a nélkül 
hogy az által egyn1á.st 1ncgbánta11éÍ n k. Valamint 'l'e perelhet
tél a lcgked vcscbb barátoddal is a diétában 1- várn1cgyéid 
gyűlésein, úgy lehet perlcni barátunkkal a .  Tnd. Gy(íjtbell 
és n1ás nyomtatott könyvekben; inert a jó szeretete miatt 
szeretnünk kell az cllen,nondást is. De 1négis talán sok amit 
tcvél, a Sokratesz szerénységére en1lékeztctvén. ICi hasonlí-

17 

., 
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t:111:i 111,1,r.í.t e bölcshöz'! Dc ő is e1nber volt, s valljuk meg, az 
0 

az ő ne1n-t11JAsa nein volt egy kis kevélység nélkül. Neki sok 
baja Yolt a n1inclentuclókkal; ezeket tehút. nc1n szúrhatta job
ban n1int annak \·allúsa (tltal, hogy (í se1nn1it scn1 tn<l. Illés
házy s Festeti,::s György kevélység nélkül ne1n 1nondha�já.k 
hogy é5k szegény legények. De bárn,ely szép <1olog a sze
rénység, azt csak nen1 1non<l ha.to1n, hog:· a iVI iaty,1 nkot nen1 
tuclon1. 

l�nge<l<l hogy a Pápay recensiój{iban 1nonc1ott szót 1na-
gyarnzza1n: Mi11ll tr111nl(ltlanr16l, rrilriki. a1inál hojlrinrlóbb 
,1 Jiilhöz int1:z11i r1z íl'ríst. Vegyünk egy n1esteren1bert, aki 
írni tucl, lle fentebb nevelé,t nen1 veve. Az e szót adta, bizo
nyosan így fo1ja írni : atlrt. ezt : gonr/j(( vagy rreszerinte(l 
gonrlgyri, vagy gnn_r;yrc, 1ninde11 rl nélkLil. Ez pedig csak ne1n 
jól va.11. 'fc i az ((d/r1111 r,lii szót ezen 1negszólan1l,ísod (128. 
lap) 1násodik sorában d-v<'l írod, nen, d nélki.il. - Dc nekem 
nen1 az :i. czélon1, hogy T{,gc<1et az Y-tól el\'onjalak, írúsocl 
n11\tlj:íban yag_r akl1r1nihcn egyébben leczkézzelck; hidd el, 
{,n a 'J�e elinédnck s t11clon1{111yai<lnak nn,g-ys:íg,ít s szíve<l ne-
1nes,_,/•,)'ét úo·r tisztclen1 " 11Q·,· tisztc•l11é1n hn azt tennéd i:; 

0 r,. ' .. .  

vele1n a,init IX filn.góri(1in1 rccc11:-c11:-c az apríli:-i kötrr.be:1, 
n1int ezrl{ítl tisztclten1. l\1inden czélja levelci1nnck az az egy, 
hocr,· hidd hoo·r a l 1:'L1)a\· recensi<'>J. :t l O csztcndií clött lc,·én 

0.
1 ' v. . 

írv:1 téo-ccl rzélbnn ,:,ohasen1 tartott. . 
,., 

J'.�n n,ost kiildé1n fel antikrit.ikún,at a.z c1nlített recrnsio 
ellen. l\1unk,í1nat ncn1 vé<lc1n; ig0.n sze1nélycn1et a Berrgszci
szi { ·s f(i,-; 1neghú.ntások vúllja ellen, 1nely 11e1n c.:;ak gonosz 
vúll <le n cvct,;éo·c,; is·, i o-en th eorjá inat, 111 cl\' n cm s zen vccl 

' r-, ::> • 

kérdé•st, n,ert 1ui11cle11 régi. 1ninclc11 új író 1ncllctten1 szól. A 
filagl",riúk kapnak eg_v kis kiilcsönt, ,·nstags:íg nélkid. A rercn
.;ióknak <'·n har:'1tj:1 lcszrk és n1arac1ok, ha 1ninden kiitrthen íg;_y

h,ínnak is ,·cicin: clc oly e1nhernck kcllC'ne rcc0.nsriílni, a ki 
ol,·a,;ni nen1 rc:;trl, olvasni tud, úrt, e:,.: nen1 ért<'ni nen1 nkar. 

• 

t•:lj szcrr111·sf;;:en, kcclves l>:i r.'t to1n. s hic1d hogy :1z én 
tisztclrten1 ,.. szcretctc,n crúnt:1cl soli.l <·1 ne1n lankadhat. 

híY tiszteléícl 
Kr ,zi,1cz.'/ F1,1·,,,11·z. 
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CLXXIX. 

Rártfár'Úl, június 10-d. 1818. 

Mi1ide'l'lek felett, tisztelt, kegyes, szíves ba1·átorn !

Igen szerencsétlennek tart:1ná1n magamat, ha ,nég csak 
fel is tehetnéd készakarva sértésedre törekedő igyekezete
rnet. Sen1n1ire sem alkalmatlanabb készségen,; magadat pe
dig mind eszedre, mind szívedre nézve már oly régtűl fogva 
annyira lelkemhez csatlott baráton1at, kit ha lehetne minden 
kigonclolható díszekkel és jutal1uakkal napról napra mind job
ban jobban tetézni és végtére 1nár egyszer vígasztaltatva lát
ni kívánnék, ugya ,n hogy akarha.ttan1 volna én szánszándék-
kal megbántani? Epen úgy vágyok én tőled kedveltetni, va-
lan,int szűntelen keblemben hordalak, és valamint n,indeni.itt 
és 1ninden alkal1natossággal 1negtisztelni, sőt tettel és szóval 
mind meggyi5ződésbűl, mind érzésbűl, 1nind háládatosságbúl 
1nagasztalni tartozlak. Mert a haza és a századok embere 
vagy 'Te, elmével és szívességgel eltelt, ritka Ferenczen1 ! ki 
többet tevéi honi literatúránk szebb és gazdagabb útja 111eg
nyitására. azoknál, akik tégetl e dicső pályán megtámadnak, 
vagy, ha né1nelykor félre térni látta.tol, abba visszakísérni 
igyekeznek. I-la tehát baráts,\.gos levelezésünk közben ottan
ottan n1egtörtént különböző véleményekre szakadnunk, oly 
tárgyak felett, ,nelyek az ízlés dolgában a fejtegetések és fc
szegetések sorába tartoznak: nen1 lehetett soha is szándékom 
nyo1ntatott könyvben, nyilván, köz kézen forgó hónapos irái-
ban, a két haza szeme láttára, 1nint vala1ni kitárt csatapia
czon beléd kapni és Yele<l mérkőzni . 

llalljad hát vé:tken1 históriáját, és gy6zé5<lj 1n,eg, hogy 
nen1 rossz szándék vezette pennlÍn1at, hogy ne1n gondoltalak 
sérteni, n1ikor sértettelek; és h:1 ki lesz világosítva előtted 
,\,rtatlans,\.go1n, fogadj be is1nét ba,riítságoclba; ha pedig töké
letes kitisztúlúsomra kivúntatni fog 1nég vala1ni, lelhesse fel 

17 *
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azt, ::;zínctlcn bánato1u a, bocsánatra és ,nindcn nen1es érzé
sekre hajlandó szívedben. 

Bct(í.írási értckczésc1nrc holini jegyzeteket vevék akkor 

épen f'6tiszt. 'b�ejér György úrtól. 111ikor az Erdelyi l\if uzéo1not 

forgatta,111. Szc1ncrc Pál úr, akit én cgyébar[tnt nagyon és 

okkal becsülök, volt al.íírvaPápay Srí1nuel 1nu.;trálgatásának,

én tchút azt vélé1n, hogy annal< ő a szerzője, és 1nivel a tu

datlansáo-okka.l való václoltat.1sok a fiatal cn1bcrek szájokbúl, 
0 

akárki ellen legyenek is intézve, engcn1ct mindenkor bosszan-
tottak, 1ncgvallon1, hogy ,ncgbotránkoztam azokon az elha
tározó kifejezéseken, 1nelyck e korhoz kevésbbé illenek. és a
n1clyeket 1ninden időbén elkerülni tanácsos. i1ár Csokonaink 
ércle1neinek l(ölcsey úrtól véghez vitt szitálásában akadék 
cgynehány olyan fentebb é,; élesebb hangú kifejezésekre; -
egy kis kínlélésre akarvá II tehát szokta.tni hevesebb iparko
<lúsú ifjainkat, válaszoltan1 Fejér György úrnak, dc ne1n 
111ondta.n1 eo·ycnesen hoo-y nyo1ntattassa ki levelemet, ha.nem 

0 0 

csak azt n1ondúm, hogy ne,n bánon1, ha kinyo1nta.tta�ja. 0, a 
helyett hogy közre ne bocsrís a. "agy a kinyorntatús előtt en
gc1net figycln1etcssé tegyen arra, hogy nern az aláírott Sze-
1ncrc I>/il úr, hanem te legyél ír6ja aP,ípay Sá1nucl munk}íjára 
tett reccnsiónak, a nélkül, hogy n1cgjegyeztc volna, hogy egy 
levélnek, ,nclyet felcletííl vevc tőle1n, töredékét közli a pub
licu1nn1al, levcle1nnek egy részét közre bocsátotta. J\ Szen1ere 
neYet kihagyták a nyon1tatásbúl, hane1n N.N.-et tevének he
lyébe, Sze1ncre PAl úr pedig egy jegyzést tétete a töredék
hez, a1nelybűl, noha eléggé ho1nályosan vagyon írva, annyit 
n1inclazonáltal 1negértetten1, hogy ő a 1naga nevét mcgtá,nad
tatottnak lenni itéli, hogy én I(,1,zinczyt és Verseghyt kár
hoztato1n, hogy végtére a kírnéllés a Sze,nere névnek az N. '. 

• 

jellel való elpalástolását parancsolja. - En tehát merő téve-
désbül mind téged, n1in<l Verseghyt, n1intl Szc1nere Pál urat 
egyszer s egyszerre megb11ntottan1, an1it ugyan felette sajná
lok; de ha neken1 nagyobb figyelemmel kellett volna olvas
nom a kérdésben leYő dara.bot .1z Erdélyi 1\II uzeomba.n, Sze-

• 

mere Pál úrnak is ne1n kellett Yolna. talún azt aláírni. - En 
azonban ne1n a Szemere lJáJ úr nevét tt-'11uadtan1 n1eo·, hane1n _.., 
azon vélc1n1'.11yt és kifejezést vcvé1n fontolóra, n1elyet �iz 
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övének tartotta,1n. lla észrevette,n volna, l1ogy tiéd az a re
censio, vagy pennáltoz nen1 fogt,un volna, vagy ugyanazt a.mit 
mondt.1,n1, n1ás renddel 111:1s rnódon adta,n volna elő, mert 
máskép kell csatázni Ulysszel és 1núskép _i\.iaxxal. 

Nlár most a1ni 1nagát ,i dolgot illeti, ha ez a kitétel: 
.;rni1iél tcinalatlanabu valaki stb." melyen azért akadék fel 
leginkább, n1crt még nem ősz ajakrúl hullónak láttata, oly 
lenne, amilyen lehetne ha te a.kartad volna, nem kellene most 
annak tőled 1nagyaráztatni. Azt 1non dod: hogy a .  kovács, a 
szabó, a csizmadia az adtdt így írja alfa; an1int ejti t. i.; de 
máskép ejtik-e a tudós e,nberek az afl<Ít. mint aká.rmelyik 
mesterember? Ha �t cl-t hallatják, kc,nény a.jakúak, ha pedig 
a sz6ra nézve köz a tí1n,1rok kal cjtésök, ugyan 1niért akarják 
n1agokat 1ncgkülönböztctni anna.k írJsúban 'r 1\zért hogy ki
tessen ety1nologia.i tudon1ányok? dc 1nikor p. o. teljes szívem
hűl azt íron1 l(azinczy Fcrencznck: ,,Az én szívem úgy atta 
magát által a, tiédnek, hogy t0lc1n szeretetet kell várnod 
szüntelen, nem pedig kerülnöd értéscimet," akkor talán csak 
azon hangokat kell festenem, runelyeket ejtek, é::; a1nelyeket 
e drága. ba.ráton1 oly szívesen hallana, ha élő szóval hangoz
tatnán1 is azokat füleibe, s teljességgel ne1n szükség ez alka
lommal ety1nologi,ti tudományo1na,t l>ebizonyítano,n. Tudjuk 
n1ind ketten, hogy az ad-túl jő az alta, ha két t-vel írtan1 iti 
Boldogtalan, ki az etymologiákrúl gondolkozhatik, mikor szíve· 
nyilatkozik; hány n1ás ezer módja vagyon a. tanult e1nbcrnck 
magát a mcstere1nbcrtül az írásban megkülönböztetnie?! 

�i\. görög arreAo<;-t írt, n1ondhatnád; ejté pedig av71;:Ao<;. 
1\. nélkül hogy bátorkodjan1 1negha.tározni 1ninő lehetett vala 
2000 évek előtt a szép Alci biád b,1joló nyclYének kellemetes 
forgása: kérlek szeretettel, édes kedves Ferenczcm, nem talál
nád-é természetesebbnek, ha.hogy így kell kiu1onclani av1elor;, 
ha úgy íródnék cgyszersn1i11d, és nem örültél volna· e ha egy 
regulával kevesebbet kellett volna tanulnod a görög gra1nn1a.
tikában? Elfelejtjük 1nindenkor, hogy csupán csak az írás ál
tal lehet az ejtést valan1ely nyelvben tartósan 111egálla.pítani: 
„soni enim et vcrba volant, litera :;cripta 1nanet." I{i meri 
mondani, hogy tudja mikép cjte 1ninden szót Plátó, ha tudja 
is minden magános görög betűnek hangját? Csak azon nyelv-
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nck ejtése ígérhet magának legtöbb tartósságot, amelyben a 
külön-külön vett betük 1ncghatúrozott hangjaik szerint 1na
o·okban a ,  szókba.n .tz ír,ís rnód'ia le!!kc,·cscbbct külömbözik nz 
l:" • �· 

ejtéstül. �\..hol már ,t honi nyelv a fővárosban, a,z udvar, a 
válogatottabb társalkod,í:::, a fényesebb, kicsíno:::odott társa
s,ígok nyclvéYé vált, ott ezek h.1tározzák n1eg az ejtést, az 
Íl'L>k pedig ehcz tartoznának alkal111azta tni 01agok.1t; de ahol 
ezek hijj,-\. val van 1nég valan1ely nemzet, ott a,z íróknak kell 
azt 1neghatározni, úgy petlig, hogy a szeLben és kcrckebben 
szóló hazafiakn,tk ejtésöket vegyék sinórn1értékül, és azt fes
.-:ék az írás ,-íltal a t'i.ilnek. llány 1nagyar beszéli így: go1idja. 
valan1int írni kezdette az ety1nologizáló gra1n1natikus, és vala
mint n,ár most szok,\ssá vúlt, pedig ez á1n valóban a mester
emberhez illő ejté:;. Bátran n1erem állítani, hogy h,1 udvar 
nyelv talál valaha lenni a n1agyar, 11en1 fogja ama szót amúgy 

, 
ejteni semmi udvari d,1111.1, hanc1n így gongya. Erzették n1ár 
ezt clclö<leink i:;, <le nc1n bírv�tn elegendő philosophusi lélek
kel, hogy az ctyn1ologia nyügéből meré:;zlettek volna kibon
takozni, a1nannál még kc1nénycbb ejtést szültek, kiv{1lt a kül
földi 111,tgya r olva:;ónál és :szó lónál, így írván: gonclgya. I-Iasz
nos olykor az ety1nologia a törzsök, a gyökérszók felkeresé
.;ébcn és feltaláhtsában, sőt az új szók teremtésében és crc
deztetésében is, dc nen1 ::;zükség azt akkor i:; az orthographiá
ba zavarni, 1nikor szép nycl\'ünk cjtéseit hol nehezíti, holi 
azok hangzatját elrútítja. 

Szerencsétlenség az a fí:aneziáknál, hogy másl�ép szó
lanak 1nint írnak; e teszi oly nehezzé nvelvök 1neO'tanulását • J O '

ez fogja eszközlcni, ha valaha a nemzet elenyészik, hogy, 
annyi gram1natikáik mellett is, ncrn fogja mindenkor tudni 
megn1aradandó könyvök olvasója, 1niként ejtették ez vagy 
amaz szót. Azonban még ők is az írást az cjtéshez igyekezé
nck közclebbítcni. :Ylontaigne így írt: estoit, a későbbiek étoit, 
a legújabbak végtére, hogy az oct hang az e hanggal össze ne 
vegyíttessék a kimondásban: était. 

Th1i külön és épen ellenkező ösYényen in<lúltunk, és isten 
tudja mi tudományt és bölc:;c:;égct l,í tunk abban, hogy, inkább 
mint eleink, eltávozván az ejtés kijelentés( tűi az írásban, szo
rosabban tartjuk magunkat az ctymológok rendszabirsaihoz; 
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pedi� épen nckiink k, llctt volna ezt kevesebbé cselekednünk. 
n1int niis ne1nzctcknck. i\1 i ncn1 ,·agyunk hödítók, 1ni cl11é-
1netesedLünk, eltótosodtunk; it görög dyna:;ták, a rón1ni pa
triciu:;ok, a fi·anczia és a11goly pairck tudtak n1in<len időben 
hazai nyelvökön bcszélleni, dc 1u1lunk e:sak 1nost cgyncl1áJ1y 
c::;ztcn<lötül fogva keztli isrnét n1ép: a :;zcpcsi nc1ncsen1ber és 
,L bécsi 1na.gyar kisasszony Í:; lutzai nyelvét a könyvekbül é:; 
prof. i1árton gran1n1atikájábúl tanulni. t1iinckutú11a tehát :;o
káig kellett egynek i:; 1násnak i:; n1a.g:yar,ízgat11i, va.gy inkábh 
nérnctczgetni, hogy a 1nagyar gy hangnak úgy kell hangzani 
vala1nint a franezia, szóban di11úle az első szótagnak, é:; n1inek
utána. a diablenck scgcdelrnével ckkép fclf'ogá sin1a piro::; 
nyelvök ,t honi hangot, hogy kell a tlrágit tcrc1nté:;cknck 1ncg
zc1varodni, n1ikor p. o. ezt olvastatja fel vclök n1c.:;tcrök: u 1nri

gyar 1ie111zet le9.f'öúú goncl:jcí.vá kell vál1ii, hrt nyelvét tenyé!:'z
teni és szé1Jíteni akarja, hogy abban. kisas'!!!zonyrtink kedvü
ket talcilandjáli; dc 1negnyugtatja JJrof. :0.1::'trton a szegény ür
tatlan a.kadozókat, így szólv,1.n hozzájok: azt a dj-t drága 
111( ltóságos kisasszonykái1n, nen, úgy kell ejteni n1int a dj-t, 
hanen1 mint a gy-t, a ki:;asszonyt pedig ki:;aszszonynak kcl1 
1nondani; ncn1 kell hinni minclcnkor a mi tudósaink íriísiínak, 
ők helylyel-hclylycl csábítók; őrizkedni kell tőlök,mcrt más
kép írnak, olykor máskép szólanak. 

Dc hogy fogja a 1nélt. ki:sa:;szonyka, ha ez ejtést gongya 
ne1n érti, annak gyökerét, e szót t. i.: gond a :szótárokban fel
keresni? Csak úgy, valamint ez ejtésben vagy hajlításbau 
clei·elyéje, a derelye szót felkere:;i. Ebben az e é-bc változott 
el, an1abban pedig ad gy-be, és így ha eddig azt 111011<.lotta 
neki i'1árton úr, hogy a d-ben vagy gy-ben végzöclö cjtések, 
hajlítások, hajtogatások, a bíró vagy bírott értclen1hcn n, har
n1adik személyben utolsó bctűjökhöz j-t vesznek raga8ztékúl, 
ezután azt fogja neki n1ontlani, hogy a. tl-bcn végzöclők a d.t, 
elhányván, gy-t vesznek fel, a gy-ben végzödők pedig ezt a 
gy-t többnyire kettöztetik az írásnak az �j1és8el való rneg
egyeztetése végett; és így, a regulának nem szaporodása, ha
nem csak változása n1ellett, :;zintúgy tudni fogja. a szép alak, 
hogy besz égye innen beszé<l, gongyri innen gond, találc11igya 
innen találancl, hagygya innen hagy vagy hágy, cígya innen 
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ág)', szár1naztatott . .1:1gya a,zonban innen agy, hogy mcgkü
lömböztessék ettől agygya, ,,illc dat vel ille det." Valóban, 
11cn1 nyo1n annyit az cty1u0Jógok ellen vetése 1nint képzelik 
és képzeltetik, ,,arg111ncntun1 cnin1 11uod ni1niun1 probat nihil 
probat." Csúfítja a szc1unck az írúst. a kettőztctett gy, ly, ny, 
ty. Igenis, dc sérti a fület az}; ,L d) .t 1i) l; a t; a gy) ly, ny, ty 
11 tá11. Nem csak én, ha' mások i.s javasolták n1ár a kcttőztető 
jelet. A hígyító y jelet hihető azért fogadták be eleink, hogy 
"i,níts,\,k nyelvünk j.ír,\,R(tt, és nen1 gondolták v,dóba'n, hogy 
maradékaik oly ken1ény ajakúakk,í v,ílja,nak, és ott is ahol 
nc111 .:izükség, jajgató bctüt ra,gaszszanak az y últa] lágyúló 
helyébe. 

l\1cglchet hogy hibázo1n, <le jó legalább czélom, .sz(tn
dékorn, és cl hiheted hogy .t gy-uek ke<l vcllésc, és a j-nck ül
dözése nélkül szólok; szívesen vallorn, hogy ICazinczy l!"'ercn
czen1 szája kéjcsebbcn ejti a, mag·yar szót a n1aga1nénál: <le 
bárhogy kcdvelle1u ír,\,.:iait, jobb :,zeretné111 oly kor 1nindazon
által szívem-, eszcn1- éx szcn1cn111ek co·yiránt írásban intézett 

t, 

'1eszédjénél; n1ind ezekhez, 1uind pedig fülcin1hez is írott be-
szé9yét olvasni. 1).liért tetszik vissza ez írás 1nó<lja: adja) és 
nem tetszik vi:,sza ez hcti·a!J.ja .2 bizonyosan azért, inert az 
utolsó úgy hangzik a1nint íródik, az cls6 pedig egészen 1uás
kép. Ne tart::; hát e11gc1n ,t.J ellenségének. Valamivel fentebb 
nézőpontbúl rnint az ety1nologia tekintc1n a magyar nyel\' 
clolgát, és bátorkodo111 l1inni, hogy 1uegérden1lik e tekintetek 
H ,  nén1elykor talán inkább két.ségcs ctyn1ologiabclicket rncg
előzni. .L\..z a .szokás, a1ncly 1nost kezd uralkodni, akár fun<la
n1ento1nos, ak,1r nc1n, tiszteletes előtte1n; 1nivel nagyobb ré
sze tudósainknak hozzá szít; dc annyi igaz, hogy ez az újabb 
szokás las;:;an-lassan a régicbbct tolta ki, an1ely .szintúgy 1nint 
a mostani, ncn1 egy eléggé 1nagos nézőpont szerint gyakorol
tata. Miért ne 1noz<líthatná cl hát lassan-lassan szintúgy a 
még újabb az újat, ha az új a régiebbct clnyomhatta? Dc né
kem, noha hiszcn1 veled együtt, hogy a fundan1entomosa,bb 
okon építendő szokás engedhetne a gyengébb lábakon álló
nak, nincs sen1 elég tekintetc1n, sc1n elég bátorságon1, hogy 
a most virágozni kezdőnek folytába ellenére n1cnjck, és ez az 
oka, hogy oly óva, és csak mintegy tapogatva írok olykor-

1 
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olykor ,l thcori,im szerint, leggyakrabban pedig az elhatal-
1nazni kezdő szok,í..shoz alkalmaztatom magan1at, épen úgy, 
1nint 1nikor caniculában nyakravalcít kötök sok 1ná.:i c1nbcrfé
ges emberek példájára, [unb(1r érzeni, hogy természetesebb s 
xzebb, sőt cgésségesehl> is lenne istenben boldogúlt Viezaink 
1nódjára szaba<l nyakkal járni. Ti ugyan, <lr,í.ga tisztelt tudós 
c1nbcrck, ncn1 köthetnétck belén1 következctlcn�ég nélkül, 
ha szüntelen gya.koroln[un i.s írásközben thcoriú1nat. mivel ti 
vcle1n együtt azt tartj,\,tok, hogy lassan-lassan űzni kell a 
jobb szokásnak :t rosszabbat; a nyelv terjesztése dolgában 
pedig az it jobb, a1ui könnyebb és ter1né$zetcscbb. Nem kívá
nok egyebet tőletek, hancn, csa.k hogy türedele1n1nel legyetek 
arántarn; én ncrn tartok azért ro:;sznak vala1nit, n1crt más dol
crotJ'obbnak o·on<lolok; n1co-fér a jó 1nellctt mind a jobb, min<l 
� e o 

,t legjobb, és Yiszont; valarnint a hegyaljai asszúsz6lő bor 
mellett ,t héczci. l;:n u1éo· ezt scn1 iszo111. hanen1 többnyire 

C"> 

csak jó ízü ti„zta vizet. 
"\_ I�;Írtfai I,cvelek elkészültek. }: hónapban bizonyosan 

venni f'ogod. Vúrj,ík gyalu<lat. l\linél jobban szeretsz ann,í.l 
sanyarúbb leszel. 

Vir bonus et snpicn"' vcr,-ns reprcndet incrtes, 
Cnlpabit duros etc. 

Ba.rú tid l(is és I�crc<rszászi vádlásai ellen ott lesz legne-
t=> 

hezebb a "édclcn1, ahol tcnnen fegyvcrcidtlel vívnak ellened. 
A 1nosta11i idő súlya nagyon kcz<l enge1nct nyon1ni. 

Scn1n1it sem lehet eladni, és n1égis n1indent majd n1cg ol_v 
clrágún kell venni ,.t holtokban mint tavaly. A kölcsönözés 
napról napra nehezül. Caccilius, ,t kiről Ciceró beszéli leve
leiben, és Al plti11s, akit 1Iorúcz c1111í t, aj,í ndékozó jól tevők 
valának a, n1ostani uzsorásokhoz képest, a keresztények clzsi
<lósocltak, a nélkül hogy a zsidók elkercsztényescdtek Yolna. 
Az orsz{1glószék olcsós{1got akart szülni, <le cl nen1 sült, é$ 
minden kereskedésnek és szorgalon1nak tökélctc� mcgakasz
tásán,-íl 11cn1 "itt egyebet véghez. }lihctő e bajos állapotnak 
nlCO'Szűnése n1co·lelict azonban, hogy tartani fognak n1ég 

� ' e � 

egy darab ideig a vonaglúsok; nem lehet, an1i rosszúl van ki-
főzve, állandó; a. 1ui igazgatóink ritkán tesznek ;:;zerencsés 
tapaszta.lásokat, mert mindent csak öntapasztalúsokbúl akar-
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nak tanulni : ,,sed propria ex pcrientia stultorum magistra est.•• 
Be .;zt reten1 lioo·y o·yönyörködö1n az ol Yasá.;ban és tanulás-

' ::- r 

ban: ,,StuLlia litcrarum ad versi.; solatiun1 ac pcrfugiun1 prac-
bent." A görög nyelvben alkaln1asint halatlok; két iclő:,h 
fiain, 1n:1r Xenophon né1nely darabjait is értik. Né1nelyek ne
Yetik 1nind őket, 111intl apjokat : én örülök előn1cnetclökön, 
tuclv:án, hogy 111inclcn tudományok tcr1ninologiája a görög 
nyelvbül van véve, és hogy aki az a.nyával 1ncgcs1nerkeclctt, 
az a .;ok lyúuyaival i::; könnyebben fog megcsn1crkedni. 

Ideje, hogy végezzcn1 hosszú levelen1ct. Azt csak hi
tesd cl mo1,gaddaJ, buzgósággal tisztelt leg,;zcrchncsebb ba
ráto1n, hogy betüír,ísi vélcinén yeink kii lön böztctése legki:5eb
bet sen1 cryencríti ti::;ztcletc1net és barútsá�omat ir,intad; l1oirv 

b O '-' ( . 

senki által se1n nyc.;cte1n és ::;i1níttato1n ::;zíve::;cbhen dolgozá-
sain1at; hogy végtére nagyon szeretek és akarok tőled ta
nulni; téged ellenben 111egkeseríteni szüntelen irtóztan1. l\1cnt"' 
Szen1crc }>ál úr eléítt. 

:\(ara,clok a legérzékenyebb szív,·cl és b,ínattal, kin1ond
ha ta tlanúl szeretett J.,�ercnczen1 

lcgh í vcbb tisz tclő<l é.; barú tod 
G. Dessew_tfy József.

�e feledd a Cati\iu:1ri,1kat; engedd nehogy utolszor ol
va�tant lé�ycn valóban ren1ck, f'cje<lclini, fortlít,1sod. 

fl,XXX. 

Széphalon1, jun. 15-d 1818

I>rof. V �dyi �a,gy l.!'crencz úr 1nár nálarn van, hogy 
niegkerc::;zteljc Antal napján, azaz tegnap előtt, dzülC'tctt 
C!aeciliu,; 'l alcntinus B'ranci.;cus fiamat, f: csak azt várom, 
hogy b. Geislerné jelenjen meg, <le a.zt a.z eső és 1nennydörgés 
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fogja talán tartóztatni. Prof. úr félre vonta magát, hogy egy 
holnap tartandó halotti prcdik,\tzióra készülhessen cl, én pe
dig leülék hop:y l1ázam népe szaporotlását neked adjan1 tud
todra. - .1\.z se1n jó ha a ,  házasok .;zerctik egymást. Rettent 
a gondolat, hogy fel nen1 fogom ncvcllietni. Dc így ifju e1n
bcr is retteghet atyává leru1i. - .1\ fiam a ,z én arczomat kapta, 
s fekete hajat kapott. 

lt napokban más gyer1uckein1 is születtek, be1nutaton1 
azokat is. 

Spissich,·e. 

;\línoshoz közclítc Spisich. i\legdöbbene az isten, 
S székét s p,ílczáját a jövevénynek hagy,1. 

,,:Vlcg nc1n t�1n torodott ! Szennyctlco !" n1onda, te tar(:, itt 
Törvényt, 1nint odafenn a te Szaládnak adál." 

Daykához. 

Számosak a liget énekesei. Dc ha, fülmile, jajjaid' 
IIal\ja a pá.;ztorlyány, tégedet hall egyedül. 

ÍO'y mikoron kebled kínj,ít, ó Dayka, te zengcd, 
r. 

Pásztor 1$ pásztorlyány tégedet hall egyedül. 

Iiös<•ink a J{enyirniezején. 

;\,{oodj ,ildúst sírjainkra, l\iagyar! ,ni csatázva vcszénk itt. 
S járn1od', szent anyaföld, í1ne letörte karunk. 

Mif4j? 

Nagy dc rövid bántás nen1 csapja le lelkemet. �.\.z f'áj, 
Anii kicsiny, dc "'oká kínoz el; ah! az epcszt. 

/ 

1-lz Anio1· képénél az oroszlá11011 . 

.:\iint hajlong a gyern1ek alatt a gyapjas oroszl,in ! 
S 1ncnnyci zcngzctinek vad tüze n1int 1nosolyo�! 

S ő, a büszke, niiként érezteti véle hatahnát, 
' 

Es hogy cgcn ::; földön ő egyedül az Erős. 
Vélem is ezt érezteti niost, ::;zép Nícse, miolta 

Elfogva ajkaidon, durva bilincsre vetett. 

' 
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Az epig ra1n1n.
Szökj. l�pigran1n1a, <le nem n1int nyíl, n1ely czélra repül s öl,

Szökj n1int csók, melyet félve lop a szcrelcn1.
Elcsattant, oda van! Dc az édes ly,1nyka hevétől

• i.\.jkaim l[1ngolnak, e kebel égve piheg.

A JJataki vci·1· erkélyé1i.
(1'�rkély, Erkel. Balkonforn1a kicsucsorodott ablak. Ren

cle,- gondolat. hogy ez az erkély a R,ikócziak alkóvjokból
nyílt. Lehetetlen hogy abból az ablakból Rákóczy Györg·y és
IJórá,ntffy Zsnzsánna. R,1kóczy II. György és B(1.tori Zsófia
R,1kóczy Fcrcncz I. és Zrínyi llona s Rákóczy II. Ferencz ki
ne nézett volna. TJchetctlcn hogy l{azinczy Péter, nagyatyán1
nagyatyja, ezeknek hívek, s kcdveltjek, s kövctjck, itt n<' ál
lott volna.)

Itt állottanak ők, azok a Nagyok. Erre tekintett
György, Erdélyc felé, erre sohajta Ferencz.

Zrínyinek itt ,-íllott unokája elöntve könyekkel,
i\.mikor a nap költ, a1nikor arra lesz,i.llt.

X emzőjét, rokonát, férjét kesereg te, szülöttjét,
Bú;; lyitny, bús testvér, bús anya, bú: feleség.

. ,Ah! a hely nc1n az ami vala! ők cltűntenek innen!"
Eltüntek ! Dc te nem látod-e rémjeiket?

Zrínyi Ilona a Szigetnél elesett Miklós unok,íjának
unokája volt. 1\..z atyja ! >éter fejét vesztette; testvére rab
volt holtig, s német nevet kapott; fé1je Tt,íkóczy I. li'erencz
i.izcttetett, íia Rákóczy II. lfcrcncz szerenc.,étlcn volt. !Vlao--
ni,;; excidit ausis. 0 

De élj szerencsésen, é<les baráto1n. Annyi dolO'otn va,n
az nntikritikával, hogy régen nem csináltam sem�1it ezen
verseknél. Dc 40 köbölnyi nagyságú bokrokat kiirtattam, s
szegén ynck az is valao1i.

örök tisztelőd
l{azi1iczy.
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Csuhadárodat köszöntön1. Visszaküldön1 Zsidóit a Ci
cero Catilináriáival.

Geislcrné 1neg nem jelene, a.z cső és mennydörgés miatt
jelen ne1n volt, s Bálint keresztyénné a testvérének Eugeniú
nak karjain leve .

CLXXXI. 

Széphalom, jún. 28·d. 1818. 

Tisztelt kedves óa1·áto11i !

�la van az a szerencsés nap a1ncly cngen1 17 eszt<lő cl{5tt
n1unkáesi fog:::ágo1nból tL szabad életnek, 2387 napi szcn,·edés
után, vi„szaadott. Scipio 1nidőn vú<loltatott, egy vala1nibcn
ehcz hasonlító történetre crnlékcztcté uíráit, s a Capit6liu1nba
vivé őket, hogy az isteneknek adja,nak háhí.t vele együtt .. Jer,
te imádva szeretett en1bcr, kci,·es i.ik péld,íját, s abba hagy,·án
mind azt a1ni kedvetlen lel1ctnc, fogadd cl újabb bizonysügát
a legszentebb tiszteletnek, bar{ttságnak. l?a!an1on f'üggü ké .
ped alatt ez a ,-zó áll:

CORCVLV11.
s Te 11eken1 az vagy, s örven<lek hogy azt a neYet yaJ:il1a
egyik ::5ci pio visel tc.

Erdélyi Lcvelein1 eddig Döbrenteinck kezében vagynnk.
Cserei l<�arkas majór és kan1arás, ,\-c,-selényi iliklósnénak
testvére, fia a hajdani szent c1nlékezetíí rcfcrendáriusnak. s
gróf 1Ialler G,íbornak veje, 111ár olvasta, 111crt az 0 kezéhez
kiildém, s oly javalússal ír ezen 1nunk,ín1ról, a1nelyet néked
is pirúlok cln1onclani. Cserei, hitvún hogy y:Írúsút túl1núltarn,
gyarapítani fogja azt tudósít{1saival, s ő is. J)öbrcntci is, s
111,ísok is vigyci.zni fognak, hogy oly hírek ne 1nenjenek LeYe
leirnbe, n1clyek uern valók, vagy 11e1n rninden tekintetben Ya-

, 

Jók. - (o·y méo· ez idén f'oo·o1n n,-on1tathatni Lcvelcin1et.
06 � � .l 

Catilin,íriáitlat s c5uha.d,írotl n1unkáj,ít a Zsidók felől
beküldén1 I{a;::;::ára R.un1ylioz. 'talán n1íg le"elcn1 po�t:in hoz-
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zád jut, kezedben lesznek. I(öszöntsd nevemben csuhadáro
<lat, s 1nondjacl neki, hogy ne1n hisze1n hogy egyharnar nyom
tatva Iá.s-a, mert a legbizonyosabb hírek szerint a re<lacti6 
kezében annyi n1unka van, hogy ha két esztenclő alatt sem1ni 
se1n küldetik is nekik, kitelik a nyomtatás. 

Mutavit genium populus levis, et rnlet uno 
t,cri bend i studio -

' s adjunk érte hálát az egeknek. Igy 1ni is belé tanulunk. 
N. úr és I-<'ii.redi Vida (ez a név költött név - N. a téti

plebánus IIorvéÍt ltndre, Füredi Vida pedig Győr vgyei fő
notiírius Takács ,József, egykor Festetics Györgynek házán,11 
nevelő) neken1 elég dolgot adtak, de inkríbb abban hogy ne 
1nondjan1 cl mind amit lehet, n1int a.bban hogy mit 1nondjak. 
Rettenetes n1eg-téveclések:, sőt akart mco-tévedések 1 1\. Berc(J·_ v O 

• 
b szászi és Sípos recensiójáról nel:uínyan 1negköszönték neken1, 

hogy oly szerényen rcccnseálán1 az éí rnunká.ikat, s N. azt 
n1ondja. hogy fr{j1ís szt>1nekk<'l pirítottan, 111eg Dr. BL holott 
annak fájc)s szcn1eiről n1aig se1n tudok $Cn11nit, s a caligans 
ocidos patriarchúkat B.  n1aga adi\ sz:1111ba. I(isnek verseit 
1naga,;ztal[1n1,s azért 1nn.gnsztahi111, inert a felidézett négy �or 
hi1.ro1nszor szökteté ki az articulust s a HA particulát 11e1n 
1nin<lcnnapi helyére idlítá: X. pedig azokat rín1jcikben veszi 
vizsgálat alá, an,iről ott szó sen1 volt, s így azt hiszi. hop;y én 
a n1agasztalás ,;zínc aln.tt clöfést akartan, adni egy 30 C8ztd<'.5 
olta. szerető é_, szeretett ha.ráton1nak. I•'i.irctli Vida cllcnéhc 
úllít Szabó Dávidnak, n1intha Szabó D:ívicl ncn1 volna neolo
gu;;, K cn1 terhellek ezen ke<l ,·ctlenségck előbeszéllésévcl s 
1nagyarázá.sával: dc ha kedved volna látni s ol,·nsni, kezedbe 
atlnán1 N. úrnak leveleit, hogy hístl 1nik esnek. 

l(is nc111 csak ellcnen1 nincs, hanen1 n.zt ítéli inkább nBeregszászi rec0nsiójn. felől, hogy csak az ne1n lesz velen, co·yértclen,ben, aki szégyenli 1ncgvalla,ni, hogy nem volt igaza�· Szab<> Dávidnak a,<lott intésci1nn1cl támadni mco- io·enl , O' � 

: 1ncs ncn1c az os�romnnk, tle scn11nit sen1 nyon1. Tartozon1-een valóna.k valla.11 1 1818. 111nit 1788 tanította1n r _.,\z vao-yok-cé ,:-, n, az-e n1ost nyclviink, ott iíll-c n1ost Jitcrn,túránk, nyclviinksziiksrgei azok.e ina, n.n1ik a,kkor? A Barcza.fa.lvi 8za .Ló Sieo-�vartja titk(Lt kevés tudja, s én cln1on<101n n11Ír ké•z nntikrici-
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kán1ban. Ö akkor fordítá azt, midőn Blumauer a maga tra
vcstá.Jt Virgiljévcl 111i11dent 1negkaczagtata. Szabó látta hogy 
szép ez a n1indenek tapsa, s ő is így akara kaczagtatni s tap
soltatni. A legsíkatóbb románt tehát úgy hagyta :unint lelte, 
s csak a 1nagyar sz6t, szólást, phrásist, stílust travestálta. 
Ebből oly szenvedhetetlen carricatúra lett, hogy nem ne,·etni 
kellett rajta, hanen1 bosszankodni. Az én szavai1n s xenologis
musain1 nen1 kaczagtatást akarnak indítani, hanen,· hasznot 
kerestek, és nén1elycknél javalást, nén1clyeknél feddést talál
tak. Aki a vast .ag falú, apró ablakú, terpedt ajtajú, nyikorgó 
vitorlájú ucl,·arházakat R puszp1íngkari1nis kerteket ke<lveli, 
hol bőven terem répa és petrczsel_,·ern, szilv::i és dió, az hosz
sznnkodni fog a filag6ri11.kra. De rosszúl tette-e az OroszY:lr 
ura hoo·y az il)' réo·i formújú hrízat elbontatlÍ ,.; olasz ízlésű 

, :::,. 0 

vilhívú változtatá? rosszúl-e a Tata nra, hogy ft kukoricza-
hol<lakat ar111ídai tiindérkcrtekké tere1ntctte? l�g:vkor az a 
vastag falú udvarház is filagórirL volt, s í1ne n,a ne1n az. 

Un o-,·á r-N én1etl1i 'l'6th I,á;;:zló, ki 181 G. oct. pií pi$t:í vú 
::, 

leve ].,'i,;chcr érseknek budai k:ípoln:íj:íban (mo,::t göré,g \'er-
seit nyomtattatJa) a 1�ud. Gyííjt. VI. k-bcn oly sok t11clon1:í-
11yú, n1él_y belátású, oly t.ö1néittcn és 1nn.gyarúl ,;zt',pcn írt (�r
tckczé,:t ada J )intlúr felől, hogy {,n azt tarton1, é,:: nn1it Sze-
1ncrc allott a l\T. kötetben, a1ni újabb dolgoz:ís:ii11khan a lcg
f6bbnck. 

\'yugtalnnúl ,·áro111 B:irtfi1i f_,l'vclcidct. 1::lj szcrcn<'1-é
sen, (\Jc;s bar,Íto1n, ,_ tnLí lel f'cl l{,írtf:ín 1nind azt :1111it kcr0°cl 
(\,- <íhajta,;z. 

örök tisztclííd 
J(azi1iczy ]''p1·rncz. 

:-,zir1nay Nlih,íly, igen i,;, oda vau. l\nr l1ogy ncn1 él, és 
haszonra nc111 (\I. Ipa. Szul.vovszky is i<lvczűlni krszííl. Szh·e
;srn irígylrn1 az i<lvcsségnck t'itct i,-. Igen jó fpj ,·olt. Ke1n _nvi>rbcn van-e ott a holonrls,í.<J "r n1i110k11t:ín:1 cµ:yik ly,inva 1s
s zc re n c,-é ti e 1•.

('scrci 181 G. 11ckc1n cg) nu1sfél csztendíí,; c,ődör csikót 
a,j11ndékoza. J\zt e napokban '1ozattan1 fel. Í1ja n1i11t ,·c:;zté cl 

' 
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a ló a maga szüzességét. A l{raszna várn1egyei nép útat csinála 
az ő csikós kertje n1ellctt .. A. főszolgabíró egy fé1jhcz n1cnni vá
gyó szürke kanczá.n con1n1andírozá a 1naga száz fejnél többől 
nlló seregét. Bolbcíl n1egszaglá a kanczát; által tört a keríté
sen, a szolgabírót a lángoló kanczáról leverte, s boldoggá 
tcvé magát .. A. nép majd n1cgveszctt nevettében látván a szép 
történetet, s szolgabíró úrnak 1negrettenését. A dolog annál 
rendesebb, inert azon várn1egye főispánja, rossz szomszéds.íg
ban van az én Cscrcinunel, és ezt mindcnképcn bosszantgatja. 
�0111 régiben a.zok a szolgalelkű ,nagistratuúlisok azt a tréfát 
engedék 1na.gok11ak, hogy a v. ispán a .  v,ir1ncgye rhirurgusának 
ír,·a küldött parancsolatot, hogy hitelesen esvén tudtára: 
hogy Cserei Farkas kaniarás és 1najór úr rnf'9Vf'Szett) n1cnjcn 
,nindjárt és tegye kötelcsség·ét. A ncn1cslelkű chiru rgus azon
nal re ignálta hiya,talát, declar,tlván, hogy ő 111agát ily ala
csony bántások eszközévé tétetni nc1n engedi. Cserei pcdi� 
satisf'actiót kérc a gubcrniun1tól s kapott. Baráto,n, ío-y mcn-

' 0 

nck a dolgok a szabad iíg n1ellctt. Es n1égis szeressük ezt, 
inert ott lenni ahol ilyck ncn1 történhetnek, nem jó. 

1\.z én Bolbolo1n , ,r essclényi atya ,; arabsz naO'yn,n va 0 

gyern1cke. Ilafiznn,k arabsz verseiben :l Bolbol füle1nilét je-
lent. l�zért ad,\,n1 a lónak a nevet, n1időn Cserei akará hogy 
én adjak annak nevet, s arabsz nevet. 

CJ,XXXII. 

l(assárúl, julius 19-én 1818. 

!( edves Fere1icze1n .' 

:\ila vesz.ok hárorn sort Döhrcnteitűl, és az idczárt el
maradékot, ,nelyct hogy neked azonnnl küldjek el, esedezik. 

Döbrentei nen1 c,-ak hogy két-háro,n levelei1nre se1n fe
lel, ltanen1 még azt se,n ÍrJ·a hoo·)' Y,iri·a levelei,net vaO'y lro()'y' o , , < o b 

ncn1 Yette; nen1 tudo,n neheztel-e rcán1, ös n1iért? 
Sz. i\1ih.'tlyrúl fogo,11 neked husz:'.tro,n ,ílta.l n1egkülde11i

Bártfai Le,·elei tnet. ,Jó c·somót f'or1ná.Inak. Sokat foO' lehet-e 

ned kiszöktE>tnie<l hf'lőlök. 

LEVEJ_,EZÉSÖI(. .,-3 _, 

,.\. legújabb epigran1n1ái<l remekek, bár mindenik 1nás-
111ás nemű legyen is. Igy gyönyörködtetteti a különbkülönb-
féle ragyogó pillangók ::;zernlélése a természet .szeretőit; de a 
te pillangóid nincsenek gombostűre húzva, valamint azokat a 
gyűjteményes szobákban látjuk, hanen1 ők csipkednek rezgő 
repesések közben. 

Bánatos levelen1ben) melyet Bártfán írtan1, építe1idö szo
kás pc1?·ancsol helyett az iró<lott: engedhet1ie, és így épen el
lenkező leve gondolaton1búl. Fordítsd meg hát a balgatag
ságot, hogy józaneszűséggé váljék. 

Talán Bécsbe, vagy legalább Pestre fog kelleni men
nem, jövedelmezésem dolgában. 

I-Iolnap Sz. l\1ihályra indúlok Nagy Mihálynak, látni 
sógorom boldogságát. Hányszor ringattan1 ölembe sógorasz
szonyomat. Nagyon hívtak, és így nem fognak akarni oly ha-
111ar elereszteni, dc én nem fogok két napnál tovább múlat
hatni, mert 24-dikben Sz. l\1ihályon kell lennem. - Nagyon 
kedvelli a 1nagyar nyelvet sógorasszonyom. rláron1 eszten
deje má.r hogy nen1 láttan1. Azt írja napám, hogy sohasem lá
tott kelle1netesebb teremtést. Ila pápa volnék, merő keresz
teket hánynék reá, és azok közben szüntelen azt mondaná1u 
neki, an1it X. Leo Medicis l\1áriá.nak mondott: ,)Mia figliola, 
f'atte figlioli ín ogni maniera." 

Volta1n Eperjest Szulyovszkyval; ő bélerekedt inkább 
hogysem kába; én is azt tartom hogy a fan1ilianyavalya. l\1i
rabeau mondja, úgy tetszik: hogy nincs az a j6 fej, amelyben 
valamely kis ágacska, el nem ágozna vagy vala.1uely kis erecs
ke bé ne lenne dugúlva; s azut{tn puffaszkodjunk ! 

I(ikerestem az Erdélyi 1\1.uzeoinot. Nincs egyetlenegy 
szó is benne amelyből kitetszhetett volna, hogy a Pápay Sá
muel recensiója tőled van, sőt a van írva az egyik jegyzet 
alatt: Szerne1·e Prílnak 1-sö F-iizetben e1nlitett Gyiljteniényéböl. 
l\1it tudhatta,u én, hogy a n1agáét vagy a n1ásét vagy kiét 
gyűjti Szemere Pál? 

Vale puloerrin1e rerum. 
hív J6skrírl.

Dcssev.ffy t'S Ka,inoy U. 18 
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Cl,XXXIII. 

S7.. Mih,Hr, aug. 10-cl. 1818.

Azt 1nondhatom e Búrtf'a.i Levelei1nrűl, n1elyeket, noha 
oly későn, de 1négis végtére írne :'tltalkülc1ök: ,.I liber, nt po
teras tutior esse do1ni." 

Amikor olvastam hog:-;· t<'. a szépírásnak neki törődött 

eln1c, öt-hat ízben gyalúlgato <l n1ívPidet, kiesik pennám ke

zen1bül, <'.·s kezdein észrevenni, hogy· az cnbizo<lalon1 helye;,

ugyan vala1ni n1unkának kez<lés<�re, cle hogy csak a bariítsnf):

jobbítgatiisni a.latt lehessen ii.zt hefejc7.ni. i\1lég sohascrn iíl

lottnn, hos,.;za,bh Jehellctíí clolgozi,-sa.l a 1nng·yar kci?.önség

eleibP. úgy kellene h{tt clötte n1agan·1at 1nntatno1n, hog:· ,.;0111
• • 

1nao·ún{1l raavocróbbna.k, se1n pedig: a);tl,b ,·alónak ne tartha,:-
' V o. � u 

:-on. J-Ja, csak n1aga1n leencle11ék 1ni n<lég a 1nag,u11 bírája, úg_,. 

vao·\-· ne1n foo·nék hala1lni soha i,-. vag,· ne1n tuclnún1 n1ecldi,.... ff
oJ o , · 

vinni enio·azításai rnat. Nekcn1 a7. egek olyan barátot nd:'1:1ak 
::--- .. . 

benne<l aki feletten1való,-{1o·a 1niatt 1nindcn irígvsé!;:·cn tt'il 
• V .._ , ' 

cn1elke<lvé11. 11e1n csak leg_jobba.n érezlieti hotl:ísai1nat, hnnf'n 1

le�bátrabban é,- legigazabban azokat ki i:-: jegyezheti. 1\, 
,·a,O'\' :17.. nki Jeo·ink:i.bb f'o!!,'ia érzeni LeYelei1nben n1in<l a i'ót. 

o. ::) . oJ 
• 

n1ind a. :::zépet: te aki a csekélrebbet 1neg,·etés és bosszanko-
ll(i,- nélkül fogoll olya,.;hatni; te v1':gtére, a.ki tanítYÁnyo<l jó
j:ít ,iobb:í.. ,:zépét szebb<'- teheted, és LeYelein1 brc,:;ét e1nelhe
te<1. Az a .  szercncsét.len,.:éo·e1n Yllff)' szerPnc:;ém. (mert nen1 

:-, �· 

tudon, n,inck ncve7.ni) hog_,· n)é� nen1 t11<lt.a.1n solta is 111ep;-
f'ic'·o·cdni sen1n1iféle clolo·oz:í:-:ai1n1nal. A tal:ín onnan van, 111i-

v ::"" 

Yel soknt olYa:<t nla.k. f)e Yala1ncl:, p1;ldányna.k olvas:ísa, biír-
n1i hasznos i�, n1{·g nen, elegrndő. és  :1n11ak ,.;zen1élycs útn:-:i
tú:-:ni mindennél elébl, ya,Jé,k. Rc.'1<l hí?.0111 tch:ít ir<',i hcc,.;iilr
tem n1eg;'dl:1pít:ísát, :11nidéí11 k<'-rlrk. l 1ogy ,:nnyart't légy erún
tam. l\1ennél keve�ebhet l'og,-z kf'<l vC'zni. ann,íl több hitele lei-z 

• 
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előtten1 szeretetednek . .B"'elejts<l cl hogy Dessc�vff'ydnek mive
az, amelyen igazítsz. - 1Vlinthogy pedig én nen1 csak hibái
inat akarom segedeln1eclclel kitanulni, hanem � tökéleteseh
bet n1eg is tanulni téHed: az a kéreln,em járúl hozzád, hogy a 
n1unkán1 végén hagyott papirosra, és ha az nem lenne ele
gendő, 1nég másra is, ne1n csak fcljegyezd botlásima,t, hane1n 
a.zt is, hogy n1ikép vá.Jtoztatná,l rajtok. lJg;yan ne sajnáld téi
le1n f{1radságodat. Foga<lon1 hogy nagyon engedékeny és há
lá.adó tanítványra ta.l{1landas7.. Esedezern, ereszkedjél be n1incl
a. dolgokba, 1nin<l a munka egész alakjáha; Yedd latra a kitér
teleket - egy szóval tartsd méltónak vizsg;álatidra min<l

, lelkét, 1nind testét, 1nincl rnhá.zatját dolgozá,-01nnak. Ne mu
tasd azt mindennek, de ha ÍO'azításaicl ntán nem foO'od érde-

n 0 

1netlennek tartani a. köztétclrc, szó�i: ,,Tu arbiter omnis recti 
et on111is rlegantiae," Rozgonyi és Tilsiczky nrakkal, s bírd 
őket rá, hogy fájdaln1as herélések nélkül ere,:zszék a Yilágnak 
,Írtatlan csecse1nősei1net; ne cselekedjenek úgy mint az eret
nekek, akik a szentirásbúl kiszao·o·atott helyekbűl eredezte-

n::, 

tik a szakadásokat még-az istC'n könyvében is; 1néltó7,tassanak 
az egészet nézni, ne gyülöljék a tűzrűl pattant, elmevidító. 
és azért a J'obb é:; szebb hölcse,.;éo·re a maO');ar lelkeket na-

::, 0 

gyobb szerencsével felkészítő, gondolatokat. Felszívta Rozgo-
nyi úr a valódi sza.ba<l á.g le,·C'g6jét Angliában: főtiszte1enc1éí 
Tii iczky urat pedig annyira ,;zerették n1indég é,- szeretik a 
ter1nészet, Jli!fnemosync> kilencz lyá11yai é,- a világosság Jáng
�ugárit lövelléí Phoebosz Apolló, hogy a bölcs pap elinéjével 
nen, csak Angliát, Rómát és Athénát, hanen1 az ideák vég
hetetlen orszúga 1ninden ter1nékeny szebb viclékeit n1egjárat
ták. Patakra kíYánná1n én n1unkácsk,11nat, ha hclybenhagyod, 
és n\inekutána igazításaiddal egyeten1ben vissza,kerűlen<l, 
Dúlházy csuhadáron1 {dtal letisztázva,, n.z említett erős lelkü 
két férfiaknak. 1nint ottani hi ,·a ta.los rensoroknak, elküldeni. 
A dolgozáson1búl jövő hasznot Dulházynak szántam. l\1egvá
lik, hogy van-e még va,gy nincs-e 1nár többé egyetleneg·y 
szug is a szn.bad 111:1.gyar ég alatt re1negő hazában, ahol a leg
nagyobb szerénységgel és illendőséggel kiejtett sza,bad gon
dol:'.Jtok is a7.011nal lá.nczrn 11e Yerettessenek? 

1 <.: ,:,
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�laratlok a legérzettebb tisztelettel és szeretettel, drága
in1ádott baráto111,

holtig hív :izolgád és tanítványod
Pipsz. 

U I Lé bocs(1 nat·t.al ::iz,ín1talau törlései1n irú.nt, kiv11lt. . gy 
ahol nen1 dictálá1n, hanem 1naga1n szúrta1n be igazításai1nat.
Jó hogy kiszabadúlnak kezei1n alól Leveleim, n1ert ,·égre es
merhetetlenekké válnának, úgy mint ha;jdan Pesten a bolon
dok-házában annak a bolondnak képlete (tableau), melyen ő,
türhető létére, addig-addig mázolt, míg 11tóljára a meglehe
tős képbűl merő firkálat leve.

Írd n1eg, kérlek, drága kedves, szennyeirnet tisztító ba
rátorn, hogy n1ikor küldhetek kilúgzott, kimosott, feltisztúlt
Leveleimért? 
, Egy I-Iunyadi nevet viselő poeta hí togata n1eg; ron
gyosocska, vakicsál, bottal tekereg, és járja a sz:-'tnakozók kü
szöbjeit, de nincs neve gyalázatár.;i., sem íhletés nélkül
Músitja , és rnesszebb esvén a palatinAlis Berei l�arkastól,
közelebb esett Ho1nérhez. Szégyenére vagyon az egé,;z refor
m,í ta. ekklézsiána.k, hogy az ilyen képzetésí.í en1ber, nen1 levén
sehol hajléka, 1ninden ,�jtón kopog-t,tt.ni kénytelen.

Cl,XXXIV. 

1'isztelt kedves ba1·ríto111 ! 

' ]�n pedig kimondhata.tlan úl örventlek azon megtisztel-
tetésen1nek, hogy 'Te még kézirúshan engeded látnon1 Bárt
fai Leveleidet. Parancsolatod híven lesz teljesítve; nagy
gonddal ol vaso1n meg egyszernél többször, s szabadon mon
dom el minden érzéseimet, ne111 1nintha azt kíviinná1n, hogy
tulajdon érzéseidet az enyérnért n1egtaga<ld, hane1n hogy lát
hasd, 1nivel kívánod, gondolkozáson1 vagy ízlésem hol hajol

• 

LEVELEZÉSOK. 277 

más félre. Holnap mindjá.rt ezen munkának állok, s midőn
• 

r kész leszek, ma,ga1n küldön1 le hozzád Sz. Mihályra. - Epen
vendégem érkezik, azért 1negengedj hn. levelem véget ér.
Hidd el, kedves barátom, hogy az én lelkem Teveled egé
szen el van telve, és hogy magad sem óhajtod inkibb n1int
én, hogy Bártfai Leveleid kedvességgel fogatltassanak.

Széphalom, aug. 13-d. 1818.

CLXXXV. 

Tisztelt baráto1n ! 

örök tisztelőd s híved
Kazinczy. 

Teljesíten1 parancsolatodat azzal az engedehneskedés
sel és azzal a hűséggel, amelylyel én tartozom NEI{ED.
Sokszor olvastam végig Leveleclet, s sok jegyzéseket csinál
tan1, melyek oztán a.zzn olvadtak, an1i ín,c itt megyen. Az
e 1nberek közönségesen azért kérnek tn,n11csot, azért kí vú nj�i k
hallani másoknak itéletciket, hogy szánclékjok, vagy an1it cse
lekedtek, javaltassék. Te is e1nber vagy, 1nint n1inden 1n,1s;
mécr én sohasetn láttam neked cselekedetedet, 1nelyben arra

0 

a férfira nern lehetett volna isn1erní, akinek a tcrn1észet vesz-
teo-etve nyújt(� a 1uaga lelki adon1ányaít, aki tanulni soha

0 

l' 1neg nem szünt, aki a pedantságot a sok nyelvek tuc asa s a
szép társaságokban forg,\s által n1ag,iról egészen lefaragta;
111ég én nem ismerek 1nagyart, aki a rnagyarságot a külföldi
sécrcrel oly szerencsésen tudta púrosítani, 1nint Te, hogy őtet

00 

k . a franczia épen úgy nézheti f'rancziúna · mint a rnagyar ma-
o-yarnak. Egyet sejtek itt: azt hogy Te töbh gondot fordítál
; munk;tdra n1int illett: azt, hogy te itt úgy jár,íl mint az a
szép leány, aki nagyon ,tkar tets:1:eni, s több czifrát ves�en
fel mint sziikség. Mely leveleket írsz :re neke111 sokszor! mint
csudálo1n, mint irigy leni fi·a,nczia tournürjei<let, chnés fellob-
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bauásaidat! 8 mik volnának ezek a Levelek, ha ezeket i::;
úgy írád vala! De itt a bártfai templom, annak gót czikor
nyá.i, a casulák, a Bá.rtf�1 és a, fcrdő közt elnyúlt út és vidék,
a, víz che1niai ismertetése stb elfogtak; olyanokat is beszélsz,
a1niket csak a festőnek, nen1 az írónak szabad előadni : ha
különben való an1it a,z aesthctikusok tanítanak az IDŐ és az
ÚR tárgyai felől. l{it intercssá.l az ,t bártfai tcn1plon1, azok ,L
fa,ragások, az .t casula? 1-Ia, te Boufflerst vagy Bryclont
követted volna, nyert volna n1tu1kád. De úgy rövidebbé vált
volna.

Rórnát hozod elő a tcmplo1nban . .r�zon szercncsé,net) hogy
azt a szent helyt látta1n, én is előhoznám, n1ert a,z érdc1nli
hogy azzal dicsekedjünk. Dc itt ok nélkül lát::;zik előhozva.

Még inkább óhajtanám, hogy azt a 1negjegyzésemet ta
lálhasd valónak , hogy sok igen apróságos előadás helyett
festenéd 1ncleg színekkel az öreg Poturnyait, herczeg Cza
torinszkyt, Petoczki Ign(u;zot, l\Iorskit, s sok 1nagyar és len
gyel szeretetren1éltó férfiain kat ::; asszonyainkat. Ezek neked
igen szép 1nezőt nyitni'tnak. Félek, hogy a víz chcmiai decorn
positiója s az orvosi rn.tgyar,ízatok,s holmi an1i ehcz hasonlít,
sok olvasót elfáraszt. Le gr,tnd art cl' ennuyer e' est de tou
jours tout dirc. Ezt moncbid magadnak, ::; óhajtom hoo·y
örökre szemed előtt lebegjen.

0 

. Téged a haza 1nint képviselőjét csu<lál va hallott mindég.
:VI1ként ne csudáljon 1nint írót? De Te is kiilönözsz, édes ba
rátom, mint én, de egyehekben. 1\'Iár látád a 'Tud. Gyüjtben
mit itélének kölönözéseidről. N en1 csak szóval, de gondolattal
sem akarnék éu 'l'EELLENED valamit elkövetni, an1i tisz
teletlenségre magyaráztathatnék, és ha szíveniben ilyen volna,
kész volnék, mint igen nen1telent, egészen kitépni. Szabadon
szólék, mert úgy p,trancsoltad: de tiívol vagyok attól, hoiry
kívánj�� jegyzéseim követését, vagy hogy Tégedet vádolJ�'t
lak. l{1k1 a 1nag,1 ízlésével ízlel, ::; hogy ez va,gy ama1, leo·yen
ízlési.i.nk, az többérc organisátiónktól;; neveltetésiinktől f:o-g·

0 ' nem_ ak�ratunktól. -- Adja, a jó szerencse, hogy Biírtfai Le-
veleid 1 égeclet a ne,nzet előtt halhatatlanná tégyenek. 

Tollamnak, rr.clylycl írok, metszése mutatja, hogy ez le
velem egy Ór,í.ban van írva ,Lzzal ami alább : lap 45 ::;tb áll.

LEVEJJ T�ZÉSOK. 

.t\.zt ina reggel írá1n, meg sem álmod ván, hogy lovászod ma
hozzán1 be fog térni. Így az ív két leveleit mcgfordítám :s arra
í rú,111 e levele,net. J egyzéseim hátra való részét tűzbe vetem,
hogy nálam meg ne maradjon. _t\.rra semmi szük::;éged ninc::;,
rnert ami itt megyen, mutatja mi az �Lmit ki fogtam volna. . Jegyzen1.

]�O'éssé0·e1n néhány hónanok ót,l csalárd nyu<>·tot en()'euo o r o o 

néke1n. Szerencsé1nrc lovagolhatok, s 1110:;t az minden örö-
rnö,n. Régen nen1 dolgoztan1 semmit, dc fogok.

Nincsenek semmi nevezetes hírei111. �lariá::isy István
1negvála::;ztatott v.ispánna,k újra, s ő n1egn1aradt. l\'1ásoclik v,
ispán Abafi leve. Főnotárius Szent,niklósy úrnak 111entéjét é::;
ezü::;t kardját a restauratio a,ctusa alatt ellopák a tisztvála::iz
tok, s 24 óra múlva találtatott meg egy nógr,tdi neme:s gu
bája alatt.

B. l\1alonyay elhagyá Újhelyt. hova ismét vissza fog:
jönni. Ez az erdő-bényei história s a Beleznay n1egölettetésc
rct.tcnetes megtéveclései az e,nberi cln1énck. A. bényei dolog
11e1n megyen véghez véront,i::; Hélki.il. Beleznay n1éltán hal
,ne;. Bár az ilyet vatl t,ttúr felől 111ondhatt[tk volna nemzc
Li'i 11 k ellenségei. 

Elj ::;zerenc::;ésen, ti::;ztelt szeretett haráton1 '. az ég öntse' 

ki rúd minden áldásait.
· zéphalon1, :sept. lo-J. lb lö.

örök híved
K,izinczy }'e renc,.

.J e(J!J:.ések n Bál'{júi /,P,;elek!'c.

Czí,11tlC1p, 

./rí IJrtJ'áfjrihoz. - .t\.z H j1í l,,11·át olya11 kétérteln1ülcf!'
han!2,'zik, rnint ,L bon h,1nu11e f'r,�n0zi,iúl. Hát ha így tennéd:

� 

/>gy úai·ri�jdhoz) E1·clélyúe) (post l�1·rl1:ty nun debet abes�c
r;f)Jlt/Jl(t ). 
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Bá1·tfai Levelek és az 5-dik sorban : Bártfai fördőkben. 
ógy tetszik innen elinaradhatua a Bá1·�fai. 

alól el kellene hagyni a nyo1ntatlatott és az esztendöúen

szókat. 
A horá.tiusi n1ottót egészen kitörlcném. El van nyűve a 

sokszori mondás által. S mit n1ond? ezt: Fo1·,-ás, tiszta 1ni1i t 
az iiveg, s aniely niéltó vol1icíl hogy bort ö1nölj. Igazán csak 
annyiban illik ide, hogy mind a bártfai mind a bandúsiai/ons. 

S ha csakugyan meghagyod, miért nem mondod to
vább? non sine .flo1·ibus. 

lap 1. 
mondj el mindent, s mester 

/ 

/ 

léssz ( azaz lészesz) az U11-
tcitásbnn, nem Unalo1nba1i. 

lap 5. 
cizt hallotta11i az éJjelezöktöt - Vesd el az azt szót, s 

a szólás n1ég szebb lesz. Igy is szép. 
éjtszaka. Rectius éjszaka, id est: az éjnek szakasza. Li

tcra T nullo jure irrepsit. 

lap 6. 
,,engemet illetgete : úgy kedves barátomat is részeltet

hcsse." - Nec hungaricc dictum, nec, ut mihi quidcm vide-
tur, vere. 

Vctlrtkit 
t>ed non est : 
illctget. 

l'észeltet1ii 
ez ci dolog 

vala1niben, phrasis est hungarira. 
P1ige1n részeltet, ez a dolog e1ige111 

Roniá1i = Ro1nanus. 1\.bjccta terminationc US fit qui
den1 Roman, sicut StephanUS Istvá.N, sed lector sub Ro1nan

11011 Romanum ho1ninem, sed fabulam 111ilesiam suspicabitur 
latere. 

/ ,

Ocska nem egy a l'é_qivel. Ucska csak annyi mint el-
,1 .yíitt, s nem jól gördül a beszéd. E vé1i város 6cska, hí,1·es 
stb. sok epitheton ok nélkül. Dc a vé11 vrí,1·os scn1 jó. 

Vríg1ie1 ·. Engedj egy kérdést : - Miért nen1 Wagne1 ·, 
ahogy ez a tudós maga írta nevét? Azért-e inert a \.V nem
inagyar betű? De a te nevedben a czín1lapo11 w for<lúl elő. 

• 

1 

1 
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lap 7. 
ta1iács-ú1·, szenáto1·, kánonok stb. a szokás ellen kis be

tűkkel. Igenis, a deák és a franczia, sőt a görög is a ún:aroq , 
consul, rex, comte, roi, pape tituláris szókat nagy betűkkel 
soha nem írták. llendesen jőne ki magyarban : gróf Desse,v
ffy, herczeg ICoháry, generális Vay, a nádor, a főisp[tn, a 
szolgabíró, a fiscális. 

A magyttrok a könyvírókat szerencsére neni urazzák. 
Itt Práy és \v� agner uraztatnak, mindketten megholtak. J an
kovich él, és ne1n uraztatik. 

so1· 4. vevrícltek. Reciprocun1i nem passivumi szólás, s 
csak Debreczennek nem hiba. 

lin. penulti1na posset sine noxa exmitti hogy. - ct pri
ma vox paragraphi azonba' deberet opinione mea transmutari 
in azo1ibaN propter rccursum vocalis a crcbriorem. Azo1ibA, 
A régi stb. kézi1·atok1·A, Bcí,1·tf A, városA. Quinquies A finale 
in duabus lineis. 

lap 8.

rnéhberi-hagyott - cxcellenter. 

lap 10.

non placebit lectoribus n1Pge1igeclödött. Ma.llcn1 1neg valn 
"11.qeclve, vcl e 1igedeln1et nye„tek. 

aniely aniaóból l!Ímadotl - 1nely ebből támadott. 
csuJJáncsak - tautologiai szó, s inkább illik a beszéli ni 

tágasan szerető nép szájába, n1int a gondos író tollához. 
Öltözködni, hangza1ii. 

lap 11. 
vászo}l, ne1n vászo11y. 
,,Bártfai törcdékeny c::;erepedények" - különben a tö

redékcny adjectivun1 a Bcí1·tfai n1ellé fog vétetni. 

lap li.

„nem lefelé, hn.' Jn,posan." - Ez az apokopált szó nc1n 
forog a könyvek nyelvén. 

sor 16-19. tahín tisztább lenne a n1ond;'1s l11}1S elren
deltetésben. 
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lap 14. 
Egyecl nem mondatik Egy1;rtnek accentu:;sal. .
„nem karéjos) ha.ne1n csappcinós." -- Ezt nen1 igen fog.Ja 

érteni az olvasó . 
. f'eijcí1·hatós - kételkeden1 ha ezzel lehet-e élni. 

Luterán és Luter. - � nevek elváltoztatásáért nehez
telnék ha l11theránus volnék és buzgó lutheránus. 

Se;'d[te1ii, ich ,d1ne - :;ejtem, ich merke. 

lap 18. 
.11 1n incl az öv·é volt. Nonne potius: az mind övé volt. 
U . , 1 

' riascin.. - gono:;z szo. 

lap 19. 
1ná.S0lás, innen 111,1slás, mintha 1nondaná secu.ndatio. 
,)(:tetett - melius vett. 

lap 20. 
e lszi1Jcíkolta? 

' . . 

sff rgrtJJPJ
) 

egy :;zo. 
k/1;ci1"ve; inkább n1int ké:;é.rLeLvc. 

lap 21. 
l'é111 nern annyi mint l'éniii,lés. r\z új írók az el::ió alatt 

ESpectru1not értenek. 

lap 22. 
rogy[!(, illetőd/J(. - l\1eg vala illetődve R. 

lap 23. 
Pa.ncraTIUS leve Pongrú'J'Z nem PongráSZ. llurríti11.�

tehát 1Iorá'l'Z nen1 lloráSZ. 

lap 24. 
f J,5f.�ji,. rr:1J.1talJeq,. lnk(Lbb Péleu:; fij,L. - A görög citú

turn szi.ik:égtelen is, hibás is. Ilibús inert non1i11ativu:sban 
kellene állania. 

C:;ak cl1nondo111 111ég. Elhagy11cí.rn leveleidnek végeiken 

• 
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azokat a berekesztési formulákat : maradok stb. Hát az az 
l'Sztendöbe1i minek az? Sőt minek még az 1817 is? Holott az 
e:;ztendő szá.mát a czímlap már adta. 

lap 25. 
sor 9-10. ,,A kik Bártfáról írtanak etc. mértföld a fer

dő á városhoz." Expungerem ante .f'erdö voeern Bártfai, tam
qua,m superfluam. 

,,Egykor valaki azt kérdé tőle1n l{oppi l{ároly kedvc::
nevelőm jelenlétében, mennyire volt Athén a lVlegarához ?'·
lr,tt lé.c;ye11 hic non bene dieitur, :;ensus volt légyen requirit . 
Narn lett lé_gye11 ex leszek (fio), volt lé,c;yen ex ·vngyok (sum) 
formatur. 

lap 28. 
Cui bono linia, non linea? 

lap t9. 
,,Ezen A' tága:; úton, r\' melly �L\.· váro:;t A' fördővcl" 

etc. Nem tetszenék-e ézt így elváltoztatnod : e tága:s úton 
1nely Bártt'át a fcrdővel vagy ferllejével? Igy négy 1-\' egé:;zen 
elkerültethetik. 

lin. 4 ab infra. Itt kezdődik igazán a méltó festés; a1nit 
eddig festél, az nerr1 az ID(>, hanern az ÜR (spatiu1n) tárgya, 
és így az aesthetikusok lcczkéik :;zerént nem engedi rr1agát 
szóv,d előadatni, nem csin,íl világo:s és ti:;zta megfogá:st. 

la ,p 32. 
oly ri gyrisz közt víg szinű és fr,kintetű Pl'döben 11iég se

hol SI' sltcilta1J1. - Sz0katlanúl vannak a szók összefűzve. 
Még nem sétúltam erdőben, mely a gyúsz közt. etc. 

Nen1 nyerne-e ez a n1,ísodik levél, ha az,okat az aprólék
dolgokat oly nagy pontossággal ne1n írnád? En bátor v,1gyok 
azt hinni hogy nyerne. 

lap 37. 

Hellének, duplici l non sin1plici. 
vászo1inal. 
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,,hogy az árendás nem fizete többet 50 ftnál," 
,,az akkor n1ár 70 egynehány esztendős vén P. Andrást" 

vén hic abundat, n1ert 70 s egynehány esztendő már mu
tatja a P. A. kor}tt. 2) Vén en1ber, csaknem sértő szó. Öreg 
en1bert moudunk. Vfn a.�szony sért, ö1·e.9 asszony nem sért. 
V erba valen t usu. 

lap 38. 
Mint a legyek a tejet. - Bz a kép nem látszik nekem 

elég ne1nesnek. -IS kevés sorok múlva isn1ét egy kép ugya,n

erre: niint a 1néh1·a,j etc. 
Ohajtanán1 azt is hogy l'oturnyai felől adj bővebb és 

melegebb ecsettel festett képet, s ne szaggatná.cl meg vele a 
Bártfa vize leírásá,t, és ez által ne a Poturnyai képét. 

lap 40. 
P.101·skinak oty sebesen, 1nint � az esze. - Mit mondana 

erre �Iorski r 
Egy a sziilésektöl elgyengiilt 11iagya1· nie1iyecskét tudok. 

- Constructio non est hungarica.
• 

l�f'iste1·e1· - én úgy hisze1n, hogy Te a tulajdon neveket 
úgy írod a1nint maga az kívánja aki azt viseli, nem amint 
hangzik. Má.r feljebb Voltai1·e volt, nem Voltér, és úgy kell. 

Systhema rossz, mert nem a ti' then1itől ered. Nen1 kell a 
szóba th., hane1n csak t. 

lap 41. 
,,Nén1ely soká gyer,nekteteri asszony." - Hallatlan szó

lás prózában, sőt versben is szükségtelenül kemény volna. 
' 

,,Minden rlb egésséget illető esméretekről." - Delea
tur AZ et currct se11tcntia. 

R�jtett11iény non est bcne dictun1. Bene 1·ejteniény, uti 
riclonuín.y, vet e oién y, 1na1·advá11,y. 

'ritok1irrk nirti·ad, 1nallen1 titok 111a'1·ad, et hoc tanto n1a
gi:s, CJuia. pcriodus in tudo1nány.i\TJIK cxit. 

hiµ 46. 
.viély és bölc.:; retlexiu ! J�udig is sok ilyet kellett volna 
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dic1:1érne1n, ha dict1éretci1nre szükség volna. Bizony akik a 
Bártfai Leveleket olvasni fogják, látni fogják, mely lelkű, 
tanulású, tapasztalású, tudo1nányú, szép tónusú férfi tollából 
folytak. Nincs ezen Leveleknek egyéb híjok, 1nint amit 1n�ír 
mondottam : Több könnyűséget! s holmit va.gy épen ne1n, 
vagy rövidebben bes:;,;éllni; de ellenben Poturnyait, Czarto
rinskit, Morskit, Brigidót, sok nevezetes magyar s lengyel 
férfit s szép asszonyt bá:iosan, meleg szívvel festeni. S akkor 
elbájolva leszünk mind. 

lap 4 7. 
a .fobba1t a város felé esö. Ezt a 1nagyar, a német, a fran

czia. és minden oly nyelvű író amelyet is1nerek, így szelné fel, 
az, amely i1ikább esik a v. felé. 

lap 52. 
Az leve kimenetele - non a' - non enin1 hic a,rticulus, 

sed pronomen occurrit. 

lap 61. 
Amit én az én szeretett, tisztelt, csudáit baráto1111nal 

ezeretnék éreztetni, az ezen a. lapon szinte tolja reán1 n1agát. 
Mely épen nem interesszáló portéka a forrás ernyőjének te
teje! Azt itéletem szerint illetni sen1 kellene. De gr. D. azt 
egészen festi, s nagy gonddal, úgy hogy az olvasó kifárad belé. 

ICas kupak fedél, 
Rotonda, 
tet�jének közepe karikárn kivágott 1néhkashoz hasonlít. 

lap 62. 
háládr1tos. - Miért nem hrílrís� adatos nincs, és így a. sz{, 
gyanús. De ha háladatos is, a második a felibe nen1 kell ac
centus. 

li�ngem a, Bártfai Levelekben sern1ni nen1 gyönyörköcl
tete inkább, 1nint a. gróf Z-vel tartott na,gy tudon1:-ínyú s bi1l
eseségü levél. Látni fogja azon az olvasó, akit az országgyü-

•
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lései és a vá.r1negyéké csucláltanak. Dc ne1n hosszabb-e 1naga ez a szép le,·él is mint lennie kellene? I-lúny olvasóra aka<lsz aki ezt el nen1 únja, s a.zt ne n1ondja rá : se<l nunc non erat huic locu:::. 

cr,XXXVI. 

Szent-Mihályrül, octob. 4-én l 818. 

EilPs, d1·tíga
1 

ki1nonrlhrlfrtflaniÍl sze1·ef<'ff FP?'P?1cze111 / 
I(öszönö1n észrevételeidet. l(iilönösen leköteleztél velek. Látni fogod, ketl ,·es 1nestere1n, hog�' azok legnagyohb r�szét elfogadta tanítványod, holott egyet s 1nást talán megjegyezhetett volna né,nely béfogadtattak ir�1 .nt is. Igen helyesen üldözöd a sok hogyot, a sok ést, a sok ri-t, egy1nás 1nellett. Nagyon bölcsen küszöbölöd ki a t-t az ljlszalca szóból. Ne1n tudon1 eleget sajnálni ésirevételeid félbeszakasztását. I(ár volt azokat elégetni. Bár elvégezted s küldötted volna. n1eg. Az én 1nunká.cská1n bizonyosan ja.vallást fog 11yerni, inert olyan két írók rostáján n1ene keresztül, n1int Te s Döbrentei. Az kiilönös, hogy Te 1neg a 6-ik : levélből í:,; sokat kinyesetni aka.rn,íl, Döbrentei ellenben n1ind ebben, 1nin,ltöbb helyütt a n1ás levelekben is, né1nelyeket rnég oda k/ ..vánna .• i\.zt hogy a t,�jfestés, nen1 a penna, hanen1 az ecset dolga, érzeni mindenkor, és gondoltam is, még n1inekelőttej,'iu1nébcn Lessing· Laokoonját olvastan1 volna leg·először, den�1n azért, an1int 1nondják közönségesen az aesthetíkusok,�11vel c;;ak a.z idő, nem pedig a tér vagy a. terület (inert azÜll talán \'llCu11m) tárgyai az író birodalrna al{1 valók, hanemazért, n1ert a képben egy kis területen levén egy1nás melletta külön tiírgyak, a szen1 azokat eg_vn1ás ut{111 hamarább felf��hatja és a, _léleknek, cp:y képletbe való ep:ycsítés Yégett.konnyebben altaladhatja. �1indennek, an1it a szemnek festhetünk, a terűletben kell lenni, akár azt az ecset, a.kár a penna
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adja elő, s a. területben lévő külön tárgyakat a képet néző 
:szintúgy 1nint az olvasó, cs::tk külön-külön egy1nást követ,, 
pillanatokban szedheti bé lelkébe: de a képírásban sncees,:io 
haee temporis rapidior, a. felül mondott okból, s így az egész
nek megfogása ink{1bb könnyíttetik. Elevenebb is, tartósabb. 
frissebben fele]eyenít hctö. A festékek vagy a rajzohis eszközei 
közvetetlenebbűl é� nagyobb hasonlatossággal festhetik a te
rületben lévő doloo·nak mind színét n1 incl formáit a nyclY1H?I. 

;:, 

n1ely csak ideák s hangok :-'1lta.l festheti a. léleknek a szen1 tár-
gyait. 1\ t�jakat teh:-'1t nen1 kell festeni, ha.ne1n n1ikor a czél 
kívánja, le kell azokat írni, ::: az únalom eltá.voztatlísn Yégrtt 
életet n1ozo·ást. tiizet hozni a lP-íraf>ba. 

' "' 

Csalatkozol abban. kedYe$ harí1to1n. hogy a 13ártfai Le-
velek nagy szorgalon1111al tercn1tctt.ek. Rlhiheted, ez egy ön
tésí.í, egy lehelletíí n1unka: - clr az igaz, hogy az ideák ter
n1észetesehb ö,;szefiízé1>c ;:. azoknak folyiísa cg:, kcvc;,: gontl
dal ja,·fttatott. 

A Bárt.fai Levelek ,.:zlilct.ését kell tudnod. éde,.: 1''eren-
czem. Döbrentei bar{1tunk több ízben igen sürgetve sarkallt. 
írnán1 le Bártfát • környűhUlásosan ::: esn1ertetnén1 a.zt 1neg
n1ind vele, mind a publie1101n1al. B(1rtfa igen réS7.tvevő hely. 
ne1n csa.k a ,  két l1a.zában, hane1n :1 hazá11 kívül is. l\lihelyt Ya
lan1ely hely résztvétctő mag(ihan, azonnal kevesel>b ún:ilo1n
mal 0·1vas,;nk r<'>la ol:,,a.n dolgokat i:--:, :1 1nilyeneken ki.ili>nben 
csön·1örködnénk. Ilyenkor tehát nz előadás n1esterségc f'iíkép 
:ibban áll, hogy az ;,lyan dolgokat. an1elyek magokban n phi
losopl iusok és aesthetikusok unal1nokra lennének, ;;ebrsen 
a.djuk elő, s itt-ott egynehúny Yirággal �ehi�tsü� .. A _B�1tf'ai 
Levelek kiilöuiisen Döbrentei kiv:ins�ígara es k1Y:1nsagn11ak, 
a.n1ellett azonban a publie111n sziín1iíra. i� irótltak. s így nrn1 
csup(i n philosophusok és aesthetikusok, hane1n 1nind orv?�ok,
tnind betegek, 1nind a. régiségekben g,vönyörködők, n11nd n
szép vidék�t szeretlík. n1ind ,·ilági e1nberek, 1nin<l tuc1Ó$Ok.
n1ind a.z érzéken,· ,.:zivűek szí1mí1ra, 111ind végre olyilnoknnk
is, ,1.kik Bártfiít é; kör11yékeit rnessziinnen 1ninteg_v hítni ak,1r
jt!tk; egy szóval :1z egész publicu,nna.�, íródtak. é" 11en1 '.1_p1il>�
]iC'nn1 vala. inely kisebb rt'"zénck, n111 1t p. o. az :1e,-thet1kusnk
' J ·1 �ophu:0 1,, Úo-v kellett hát foro·ol(>dni azok írás.íban,
eA p \1 0:s � '.\.. ;t,,., - , � 
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hogy n1inden nen1ü, 1nindeu renclü, 1ninden foglalatosságú 
ember találjon a:,;okban valarnit, an1i őtet gyönyörköcltethesse. 
�T

en1 lesz a soha populáris könyv, azaz : olyas, mely 1ninden
ne1nű, 1nind tudósok, 1ni11d tudatlanok tetszését megnyerje, 
a1nely eleitől fogya végig· csak az aesthetikust és a philoso
phust fogja gyönyörködtetni. ,,Le merne <legré d'un amuse-
1nent continuel aprochera.it merne un peu de l' ennui." �Iin
clen levélnek 1nás-más mind tónusa, mind tárgya. A 1nunk}1-
nak czéljá t 11en1 Yol t szabad egyikben is eltéveszteni némely 
a czélon ki vül való szépség·ek n1iatt, s így né1nely nevezetes 
szen1élyek charakteristikájacsak bényúlások( episodia)gyanánt 
iktattathatott bé; a.zt is úgy kellett béhozni, hog·y a főczéllal 
n1indég· egyesülésben láttasson, s legkisebb erőltetést se árul
jon cl. \Tagy tettek Yag·y cg·y-két jelesebb 1nondások által

kclle csak eg·ynehány nevezetesebb embereket bélyegezni. A 
külön-külön dolgok tcrn1észete szerént egyvelgetni kellett e 
levelekben a leírásokat, festéseket, okoskodásokat, érze1né
n yeket, verseket és azoknak külön nen1ei t. Hol azt kellett elő 
beszéllenem, an1it látta1n és hnJlottam, hol észrevételeimet 
clőadnorn, hol érzései1net kinyilatkoztatnctm, hol mások sza
Ynit clőhordanon1, liol „peinclre les effcts." A minden oldalrúl

egy czélt arányzó ki,ilönbféleség·e 1niatt fog leginkább e 1nun
kácska tetszeni . Rgy hasznosan n1ulatságos könyvet kellett 
készíteni, n1ely egy, 1nagában résztvétető helyet, nem csak 
mostani állapotjában, hanen1 eg·ész valóságában, minden ol
dalrúl, tartósan és 1négis tartós únalon1 nélkül 1negesmertes
sen. I„egnchezebb volt a 6-ik Levelet írni. Talán egy kevé� 
finomság kellett a.hoz, a szerencs�játékok dolgát respectu et 
philosophico et politico ct locali n1inden oldalrúl úgy előadni, 
hogy elhitethessen1 a.z olvasóva.l é::; a ,  ccnsúrá.val, hogy az a 
beszéllgetés valóban folyt légyen az erdőben. Úgy kellett 
folytatni a beszéllgetést, a1nint az valóban folyni szokott a jól

nevelt nagyvilági emberek között ; s így a tárgytúl való elté
regetéseknek és az ahoz visszafordúlásoknak ne1n lehetett el
maradni, ha ezen beszéllgetésnek hihetőséget akartam szerezni. 
E n1ellett néke1n n1aga1nnak 1nindég a játék ellen kelle szóla
no1n, s n1indég nagyobb tartózkodással mint gróf Znek. Nem 
kellett semmi fontos okot pro et contra elhagynom. Rövid 
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sem lehetett e beszélgetés, mert az is neveli hihetőségét, 
hogy aközben jó tova elhaladta111 gr. Zvel a sűrüben. Ila a 
ccnsor az egész levelet elolvassa, bízvást, n1in<lcn félelc111 
nélkül 1neO'eno·edheti kinyomtattatását, anélkül, hogy vagy 

::, 0 

néki vagy neke111 legkisebb bajtúl kellessen tartano1n. De

mind ezek mellett, ahol csak lehetni fog a ezé! vesztése nél
kül, kurtítanclok n1ajd lcvclcimcn, ::; ezzel is itélcte<l eránt

való tckintetc1nct bébizonyítandom. 
Már most csak rövideden fogo1n okát adni, 1uiért nem 

fogadhattam cl némely kr isiszei<lct : 
Dulci dignr· rnero, nen, azt teszi hogy bol't örnölj, hanem 

méltó vagy hugy borrril kr,ve1·tessét, s ezt a bártfai kút még 
jobban 1ncgér<len1li, mint a fon: Blantlusiac. 

Non sin� flo1·ib11s pedig azt i teheti, hog·y ROk virá.g volt 
a blandusiai forr,Í · körűJ, ::; akkor ez ne1n lett volna alkal
n1aztatható a bártfai kútra. 

Úntotrís azt teszi : La11gcv;cilc1n,u.:hcrey; maga a Lan
O'e,veile, azaz : únalonl, több. C'cst J'ennu i déj,t fait, és itt 
0

úgy tetszik nékcn1, ezt e többet kcllc ,·,ílasztano1n. 
Nc1n Ronzrí11rúl van a :::zó cl1'1éí lcvclcrnhcn, hanem Ró

ntánrúl. 
1\. két rv vissz(ts, kiv,ílt a szó elején; én 1nég a nevem 

közepébe' is ki fogon1 l1agyni. Itéljcnck anlit akarnak nén1c
lyek a Tud. Gyűjtcrnénybcn, ncn1 v.ígyok olyan en1bcrckr��k 
tetszeni , k ik annyi kcvc:;ct nyon1ó okoskodásokkal akarJak 
mccrn1utatni hoO'y az CU[>lioniát az ety111ologyi,\,11ak f'cl kellcs-

o , ü 

sék áldozni. l\livcl ez a tanítás a legrosszabb kövctkczésü n 
maO'yar litcratúr,íra. nézve, n1ihclycst r,í érek, egy értekezést

foO'�k kiilllcni e t,írgyba.n ,1 Tullo111éÍ nyos Gy üj tc1nény be. Az 
a G. L. úr, aki abban a 1ninap azt a kérdé:;t fcjtcgcté, hogy: 
ÚO'y kell-e írni an1int bcszélli.ink? és nk i a nyelv 1ncghatározá
sirúl oly hosszasan szólott, nén1cly helyes <lolgok 1ncllctt sok 
olyakat is rnondott, a1nclyckbül v ilágos: ,,quo<l statu1n quacs
tionis non intclligat." l\Ieg fogja, hítni taglalásain,búl, hogy 
én sokat és nem felületesen gondolkoztan1 e tárgyrúl. Dc .amaO'yar tutlósok a némctcktül kezdik tanulni nzt a rossz cs 
illc�lcn szokást, amelynél fogva nem n1éltóztatjá,k cgyenc.sfeleletre azon ellenvetéseket, a1nclyekre nciu könnyű felelni. 

19 
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Bcreo-szászi úr p. o. egy u na! inas <lissertátiót iktattatott bé a
1'ud.::,Gyűjtbc, amelyben 1naga n1ag(tt az unalomig citálta és
1uég sc1u 1nondott se1n1ni újat vagy olyast, a1nit már ezerszer
ne hallott volna a 1nagyar vil,íg; azonban azt kellett volna
n1cgmutatni, hogy lankaclsz szebben hangzik mint lankadol,
s hogy lonkarlol soha éR sehol se1n n1ondják a szebb neYclés(í
cn1bcrck.

Kc111 azért 1nondon1 n1ia_gyobb iirakrtl tapocltc11n l11 Ro
rndban/( hoo·y tudja a viLíg Olaszországban tett utazásomat,
dc uo·van n1i tcrrnészctcsebb e gondola,tn,íl, n1ikor egy fclf<ildiOJ 

' b ' f .tcn1ploi11ban körű]yczeti az en1bert a sekrestye�, s a art. a1
scn;Ítorok koporsóikra n1utatv;Í11, azt mondja nagy e1nphas1s
sal : ,,itt az urak fekszenek"? Gróf l�arkóezy János, aki je
jcn Yolt a ten1plomhan, szint azon gondolatra fakadott. J_óvolna ha levclei1n 111inclcn helyének tetszésnyerésérűl oly bi
zonyos lennék, 111int az ezének vagyok. Én csa,k azt írtan1 e
helyen, amit valóban gondoltan, és érzettem maga1nban azon
alkalomn1al.

A franczia ut,in a magyar legudvariabb Europában. Sz
n1ihályi taks,Ísairn 1nind urazzák cgy1nást, Elek szolgabíró
pe<lio· őket n1in<lny:íjokat. ('sak azokat nem kell uraznunk, a
kikk�I barát:o,,ígban vagyunk, vagy akik különös e1nberek.
Janko,·ics urat,ncn1 urazorn az első okbúl, téged pedig n1ind
a kettöbiíl ne1n. J�gyvalaki, aki 1negintetvén, hogy 'l'ürcn
nct n1an;alnak nevezze, azt fclelé: ,,Nen1 1noncljuk .Enipereur
Céso, .. hane1n csak Céscn·." 1\ifár adtam okút a Tndornányos

} 

Gyűjtcrnényben, n1iért helytelen a he1·czeget p. o. nagy 11-val
írni; 1níg tch.ít okkal nr.1n felel ,·alaki az én okai111ra, nem
látorn, rniért v,íltozta::;s:11n vélen1énye1nct, és rniért n1aradja.k
meg egy olyan szokásn,íl, an1elyet sernrni ok ne1n támogat.
Én a szok,íst igrn tisztclen,, dc szüks(;g, hogy vala1nely okát,
ak,írn1ilycn leg-yen is, ta];,í\jan1. J�gy nernzct van .t\.frikában,
n1cly cserebogarakkal él,s mikor kérdik, n1iért eszi ezt az ,Ír
talmas eleLlelt? azt feleli : ,,szokásbúl."

Sohasern értettem mi a verbum reciprocun1, és hogyha
1negszorí tan ám gra1nn1atikusai n kat, úgy hiszem, elakad n{1nak

· kérdésci1nre. .A ·uevődött és a vétetett között az a különbség,
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hogy az elsőnek határozatlanabb, a másik{1nak pedig határo
zottabb az érteln1e.

ICár, ha ne111 forog a hc11iem helyett az apokopií.lt ha' a
könyvek nyelvén, mert nincs semmi nemtelcnség e rövidítő
kitételben; isn1étle1n : '1-ve<ler unserc Conversations-, ,veder
unsere Büchcrsprache ist noch gesclilossen.

A karéjost 111inden ember érti, a CSllJípcuióst szint úgy :
decussatum.

Feijcirhalú} ascendere potens. Feljárhatús objectum as
censibile, vel per quotl scan<li potcst. Örvendezzünk hogy az
efféle pont zabásokra is alkalmatos nyelvünk, belső formála
tossá ga szerén t.

}Ja luterdri ne1n tetszik vagy tótosnak bí.tszik, tegyük
diákosan l11the1·cu1usz vagy luthe1·iszta, inert az riniis és i'sta

diák végzet, és azzal 1ncgclégctlhettck szűkölködő őseink, <le
ne1n a n1ai tisztások. Az ánitsz vagy anus szint úgy nlint az
ista vagy iszta, egészen diák n1 ívelés és teljességgel ki nem
teszi azt n1ngyarúl: Licthe1· követiíje. Azon rágócljanak az ety
n1ológok, hogy kitan11lviín a magyar végzetek értel1nét, egy
olynt n1utassa11ak nekünk, n1ely ezt kitenné, n1ert a oeli és a
liithe1·es p. o. közelít, de ki ne1n teszi a luterdnost. Ilyet lenne
kötelessége kiti1nulni nz etyn1ológnak, ne1n pedig az euphonia
öldöklésével, a ,·ihígos értelern n1in<lcn haszna nélkül a szó
lásba és az orthographiába. bele ety1nologiz{dni,s azzal a szép
111agyar nyelvet csufítnni. El)angyeliki,sz szint úgy diiík vég
zet, azon kivűl sérti.i, n1crt 1ní is valljuk az eYangyélion1ot,
. őt n1ég ann,íl is többet.

Az euphonia javalja a szokiist e szóban: 111císzlás, s így
az sz-ét az s helyett. Ajó s szép író soha en1 f'ogja az eupho
niát az ety1nologiának feliíldozni, ahol ii kétértelinüség clt:i
voztatása azt nem kívánja, <le fogja nén1clykor az energiának,
a Yilágossúgnak pedig 1nindenkor.

1\.. tisztúsok s a Debreczeni Gran1n1atika n1iatt tetten1
linect helyett linicít. Párizpúp:tiban is úgy van, hogy, an1int
mondják, nycl\'i.ink íéi törvénye szerint, két nc1n-e�rvíívé való
n1ao·ábanhn,no·zó azoncgy szóban ne találtassék. l!:pen ez, az::, ' ::, 

1 euphoniá\'al ellenkező törvény 1niutt kell, ahol anna ( mcg-
19 >l<
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szegése nélkül csak lehet, n1ásntt 1nindcnütt, annál inkább az 
cnphonián igyekezni nyclviinkben. 

}\l[eg·l,1tjuk, hogy Nagy Fcrcncz I'rf/,,j .firit vagy Prílf'ifit 
fog-e n1indcnütt tenni Aehillesz helyett? 

Ugyan ki fogja tngadha.tni, hop;y lloi·ász szebben hang-
' 

. zik mint }lo1·rítz? En ncn1 merné1n írni Bokcítz, mert nc1n 
akarniím 1ncgbotránkoztatni az utolsó szótagg·al olaszúl tudó 
cli11náinkat. Az rfsz végzet is n1agyar. 

N cin látok sc1nn1i nemtelent, hanc1n igen sok terrnésze
test ebben a képben, hogy „mi n, fekete hajú i(juság·, az ősz 
Poturnyait hol állott, járt, ült, úgy n1cgleptiik, mint a legyek 
a tejet." A 1násik kép 1nást fest., azt t. i. hogy 1niképen hall
gattuk. 

J\i(egvallod, hogy 1ninden nen1zetbcli úgy kív,ínja íratni 
nevét arnint az cjtődik. lVfikor tehát a franezia így ír: Voltai1·e, 
és így �jti JT()[/1[1·

1 
a magyarnak úgy kell azt Írni a 1nagyar 

szán1ára amint cjt<'íclik, mert ha franc-ziásan í1:juk a ,zt nyel
vünkben, a francziáúl nen1 t.udö n1agya.r a franczi,í.íi l tudók 
előtt n1in<l mag,1t., 1nin<l 1 ·0111:,. nevét nevetségc:=-sé fogja tenni 
a2. olvasás közben; va.larnint a franczi,ík eli)ttünk ,'I. Rákóczy 
nevet tc:,;zik, n1ikor így í1ják llri_c;otski. }'urcsa dolog azt fel
tenni, hogy tnindcn 1ni1gyarúl ol\"a.S<> f'rancziá.úl is tud; csak 
azt kellene feltenni, hogy rnagyarúl tud, ha  tud is némelyik 
honi nyel vc rnellctt kii I f'ö !(l iekct. 1-\.zokrúl akik a mag·yarna k 
rnagyart'tl úgy írj,ík a fra,nc-zia. ncreket a111int azokat. a fra,n
cziá.k franczi,íúl a fr,1nczi,íknak, lcl1et11e ,Í 1n f'cltcnni, hoo·v 

r, ., kérke<lni akarnak ,L kiilföldi nyrlvír,1:< tud:íl"ával. 
_..\ Jif pe<lig a :-:zrí rlrjén ,-okkal gonoszabb 1ni 11t ez a szó: 

11,1·idsr1 n, é:< ía}· ne,n /"oo· ha1·a,o-11dni f'ern }'isztcrer úr, sem n1á.s ', � � 

olvasón,, hogy a derék ernhcr csúf kezdetű nevét valarneny-
nyire lágyítot.tan1. �lég ez a i-zó p_f1�j j,_ p f -fel kezdődik. Eb
ben is a n1agyar a JJ-t. elhagyja. 

lCözlö1n veled Döbrentei hnr:ít11nk észrevételeit, azokra 
való feleletei1n1ncl együtt) vala.n1i11t vele a Te észrevételeidet, 
é:s ezen rnostani lcvclc1net. .1-\ zza I azt nyercn1, hogy lá.thatj{L
tok n1ind a ketten, rncnnyirc javítottatok munkácskámon, 
1nennyi h,íJával tartozon1 nektek, é1; he szívesen vagyok okok 
mellrtt cngedeln1rs; rkk�p ti cngcn1 jobb íróv:í t.c,:ztek, én 
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pedig titeket vigyázóbb kritikusokká: így mind a hárman nye
rünk, s általunk hazánk literatúrája, a n1i legfőbb. 

Maradok a legérzettebb hálával, tisztelet- és szeretettel 

tclje:s :szívből szerető 
.Jóskrid. 

Nem írod hogy közlöttc<l-c levelci1nct a, ccn:sorokkal, 
mit 1nondanak? den1ittuntne gravc superciliurn, aut 111e naso 
.:;uspcndunt adunco? - Vigyázz egésségcdre, dicső Feren
czcn1; aki téged úgy tud bccsűlni mint én, legjobban érzi, 
1ninő szüksége::; életed s egé.:;ségecl a 1nagyar literatúra dí
.:;zére. Sok szíves hálás könnyet fog ezer meg ezer n1agy,1r szív 
a szon1or szemeken kercsztűlhajtani, és sírod örökké virágzó 
hantjára csepegtetni. 

11aros-Némcti, ,cpt. ö-d. 1818. 

Jl!éltóságo1;; Orcíf)

szeretett uai·átont ·' 

l\1Iidőn innéd Aug. 30-d. Dédác:sra 1íltalu1cnék, hol 1nost 
� 

gr. Gyulainé 1nulat, otz nap estve aclák ott kezembe a kc<lves 
pakétot, 1nelybe11 

1) 1-\. Bártfai Levelek. t) A nutgya,r nyel\· és literatúra
,í.llapot,í.ról szóló vélekcdé.:J. 3) 1'hco<lata, é.:J 4) a lHirtfai Poli
zeyordnuno· - va.l[tnak. 

El valék telve örönuncl, 1nid611 111in<l ezeket n1egpillan
tá1n, l.í.tv,1 szí rcs óhaj t,í.:son1 teljesedését, hugy a levelek liir
tlctni fogj:ík a ,nélt. Gróf Úrhoz Yaló tiszlelete1n, szeretctc.'.11.1\. f1ártf11i I.1evclckre tett jcgyczgeté:-éi1net tegnapelott 
végzé1n cl: s 1nidön tegna.p is újra a levelekben forgat11ék, �r
kezék a 1nélt.GrófÚr Gecse:< válasza utóbbi lcvclc1nre. Igenis, 
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fordítta.tui fognak a Bártfai Levelek nén1etre, mint a mélt .. 
, 

Gróf Ur o·yanításával 1neCTeo·yezöleo· írám n1éo· előbb le ité-
o O O O 0 

letcn1et, s ha gróf �lailáth János magyar költök verseiből for-
dítgatni akar nén1etre, óhajtanám hogy azon szép feltételét 
a B,1rtfai Levelekkel kezdené munkába venni. 

E leYél n1cllctt mennek jegyzéseim, külön a munkától, 
n1ert úgy látom a tegnapi kedves sorokból, hogy az megYa
gyon még egy lcirá.sb:1n)és ez neken1 van küldve a kiadás Yé
gett. Mikor lehet ez, ne1n tudom, n1crt elébb 'I'rattncrrel kell 
sze 1nélyesen szóla.110111, hogy az újabb erdélyi időszakiír,íst 
n1iképen nyon1tassa, vagy n1egvúrorn a fclállandó 1nagyar tár
saságnak folyan1atba talán jöhető sajtóját. Óhajto1n azonban, 

, 

hogy a mélt. Gróf Ur által minél elébb könyvnyon1tató ke-
, 

zébc adattassanak. Tin maga1n is fogok igyekezni Erdélyben, 
hogy Dulházy úr szán1ára 1ninél több vevők találkozzanRk, 
így nérnükép lefizetnén1 neki azt a szívességet, n1clylyel 
hozzám viseltetett. Ez a sok eredetiséggel írt n1unka kelen
dő lesz. 

1\. n1ásodik jeles munka, sajniílva érzem előre, itt sem 
' 

fog cngedeln1et l<apni a kinyo1ntattatásra. En nem n1ondtam 
annyi igazat, 1nég sem engedték meg. Erre nézve ezt pro
jectálom. 

Be fogon1 adni Rudnaynak, elébb leíratván niagam szá
n1ára, s ha 1ueg ne1n találja engedni úgy amint van, alkuszom 
vele az igazsi1gok felett- s 1negigérem, hogy inkább si1nítva 
mondjuk ki, amik ott nen1es férfiúi bátorsággal írva vagynak, 
csak az egész el ne n1aradjon. i\llit tegyiink egyebet, kedves 
barátom, e rab században, mert rab század n1inden elő lármája 
mellett is a ne1nzeti jussoknak. De egész valósiigában nem is 
fog soha eléjönni, s n1indenfelé elterjecl ve lenni az illő sza
badság; az e1nberek csak külön-külön tudják annak n1érté
két megtartani, az egész ernberiség nen1 is arra való. Ez csak 
külsőknél fogva vezettetni akaró sereggyermek, s nálunk, 
örök bajunkra, a felserclűlteknek is legtöbbje gyer1nek. Nexn 
tudják 1nagokat e szép nemzetnek előbhjei eléggé megbe
csülni, nincs energiájok az oly rnunkának, n1int amilyen e 
most kérdés alatt levő, lelkes elfoo·adására Én mele()' hév o 

· 
o• ,

ideológi gyern1ek voltan1, de excentricus sohasem; így hát 
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xnost sem vag·yok; ncn1 lobogó elragadtatással írom azért 
hogy nem e nemzet közé szcretten1 Yolna tétetni születésem 
által. Anglia vagy -�n1erika lettek volna hazái111. 

Egy értelmes jó hazafi elolvasá 1nár n:1la1n a magyar li
teratúráról való munkíí.t. J\rra kért, hogy ha ki ne1n jöhetne 
nyon1tatásban, engedje1n neki a lcirattathat,\st, hogy n1inden
felé terjcszsze. Inkább �ikaro1n az elsőt, dc ha nen1 lehet, fo
gom tenni emezt. 

Theocláta kedvesen van fordítva. Obajtanám ha Xeno-
, 

phonna.l még tovább is sétálgatni tetszenék a mélt. Gróf Ur-
nak; 111ind addig sétálgatna, míg utóljára egész Sokra tesi Ne
vezetességeinek stádiun1át befutotta volna. 

A bártfai Polizey-ordnung rendes tréfává válék a mi 
napjainkban. A Jungfcrek mennyiségét nem tudom hogy ha
tározhaták oly bizonyosan akkor, de n1ost tahín 1nég bajo
sabb volna. \Tallyon haladunk-e az erkölcsben vagy ne1n? 
ilfost az Ehrsam e Bürgerinnek nem olyan YOnakodók. 

1-\. i\luzéum X-ik füzetét 1n,1r kezdc1n osztani. E hónap 
végével IColosv,írra szándékozon1, onnét ki.ildcni fogok. E fű
zetben véo-ezni akará1n hazafiúi szólásain1at is. Elég 1nár e 

1") �. 

hideg honyban. 
.;\lost itt néhány nn.pok olta csendességben lehetvén, ré

o·ibb elkezdett dolo·oziísaimat vcYém elé iQ"azgat,is Yég-ett 
b O ... , ... ._, 

Ilyen A két hűs barát J(enyi1·1nezej1!n. \Titézi költcn1é11y. Sok-' 
szor jöttem 1nár keresztül a n1agyar ,·itézségénck e dicső 1nc
zcjén , s n1cg se' állattak rajta hajdankornnk képei. Ilyen 
]{Zára Visegrddon. r\.zt mondá két bar!i ton1, hogy egészen 
Ossián. I)e ha lopdos,1sna.k 1noncltiik Yolna, egészen elégtek 
volna n1ár e darabjaim. l�n anglusúl Ossi,ín kedvéért tanul
tarn előbbszer, s nagyon szíven1hcz szólónak !elém 1nindég. 
De nem olvastan1 miolta l{azinczy azt ír,í, hogy annak tónu
s,í.ban költöttcn1 co·y versezeteinct. 

l:'> 

./1„ gubern,í.tor hclybcnhagyá phínumo1nat az Erdélyi
1YJagyar Társaság felelevenítése végett, s ígérte hogy n1a,ga 
rc'.:széről is 1nindent el fog köYctni. 

:B'a.rkas S,índor az az egyik ifjú, kit ,1 1\iluzéum kia.dása 
velen1 biirátsügba hozott. Így íra a napokban gr. Gyulaihoz: 



• 
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„Tokaj felé n1envén, !rróf Dessc,vffy· t meo-látoo-attam kit a
� i::, i::, ' ' -

1nint távolról nagynak hallottam, közel is úgy találtam." 
Gróf Gyulainé s gr. flallerné tisztelik a mélt. Gróf

Urat. Instálom, hét ICazinczynak ír, tudósítsa, hogy épen e
szen1pillant!tsban vevén1 Erdélyi Leveleit, Cserey Farkasnak
egy kedves levelével. Én a 1nélt. Gróff:il valék lélekben, í1ne
jő ICazinczy s Cserey en1lékezetc. A legszebb lelkek találko
zása. Levelein1ct ezután is itt vcszen1. Vagyok szeretett
1nélt. Gróf!

szívből barátja 
Döb1·e1itei Gábor.

.Jegyzetek a 13úrtfai, Levelekre. 

Lap l. Í1nnyi. unszoltatdsok ittán: 1-Iagyjuk ezen n1eo·
szokott írói 1ncntegetést olyanoknak, kik 1nunkájok tulajd�
naival itnnyira érdekleni, 1nint e I,evclek írója, nen1 tudnak.
l(ezdődjcnek e Levelek 1nindj,írt így: ,,l�ártfát, vidékeit stb
akaro1n 1negisn1ertetni." 

- A n1ú.sodik pcriodusban az egyik és 1naradjon cl.
- Ezen periodus : ha helylyel-helylyel JJOetai kitételek-

i·e hr1;jlanék 1Jen1ici1n - tnla:}doníta1ii. n1aradjon cl eo·észen,
1�1ert azt n1utatja, n1intha. az író előre készülne azokra� pedig
epen azok önkéntesen szeretnek elépattanni, olvadni, s ked
vesebbek 1nidőn a tárgy festésével bennünket véletlenül lep
nek 1neg. 

- A legalsó rcncl s a 0-ik lapon a legfelső csak nyújtás egybehúzva íg·y jobb : ,,Bizonyos Miles Ro111ánust c1nleo-ct�1 • f ]' ' i::, 11e r mint unc a tora.t."
1. f:f. Csr1k rinnyit tudtak 11iondnni : hogy kétszer ne le

gye�1 a luc�lak, változtassuk így: ,,de neni bebizonyitva (vagy
úeú1zonyí,tr1lrig) hogy római katona volt(( (11en1 i;alci). 

- Fcíbúl k/sziilt stb. Itt ismét két és, a.z cl�ő hagyat-
tassék ki. � 

• 
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,,ICezébe 1nent tegyen/' l�egye1i nen1 kell.
"HaJ·da1i itt vÍ?'ágz6." Vi1·ágzolt kell. 
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Az utóbbi. e1·délyi pilSJJök, ha1nar kétséges érteln1et szül
ne, ha nc1n az utolsó-e, pedig tudjuk, hogy n1ost Rudnay tc
szcn jót is, <le emlékezetbe Íti hozza a Yallá i balo·atao- iildö-o i::, 

zéseket. Inkább így : az utóúú.
l. 7. llégenteu úgy fog elavúlni 111int a, búrtfai Polizey

or<lnungban nén1ely szók s kifejezések. c.�ak régen Lengye l-
01·szdggal. Ide punctu111, l1ogy ,Lz és cln1ara<lhasson. ,,Neve
kedtenek." Ncvekctltck.

l. 8. i'JlleLy tr1 rt,Js és ,u,111 1nindé,<j - jiitalr,iakat. lvii vel a
ta1·tús adjcctiv, igen 1ncssze esik substantivumától; tessék in
kább így : ,,lVIely tartós jutaln1akat osztogata.."

s (vagy pedig) nem 1ni11dég s.a.t. 
- ,,I(edveskcdte1ieku rövidebb : kedveskedtek . 
Jó volna valahonnan u1egtudni, hogy a b{Lrtfai könyv

nyomtató-1nűhcly 1nelyik esztendőben kezdődött. A papi
rosra nézye Cornide:; azt nionllú ,vi1Hlisch Ungrischcs l\Iaga
zinjában, hogy 1viagyarorsz,\gon �zcpc,- vúr1negyébcn a tep
licskai volt a lcgels{í pnpiroi:;n1alon1, 1613-ban felállította Spil
lenbero· 8,í1nucl lőcsei doctor. J�rclél,·he11 1''ut;hs J únos brassai

� ·' 

bíró és Benkncr Júnos iUlítottak legcl6,-zör papiros1naln1ot
Brassóban 1546. eszt. 

'

l .. 9. "A11iit töúb eszlendükkel ez elült hallollrt111." En sze-
retnén1 mindennek eredetére menni a 111inck csak lehet; itt ii::
azt kérdem : kitéíl, n1ikor?

l. 10. 1\. dics V cnerissel he111zscgő vers egy nagy hosszú
táblakőbe 1netszve olvastatik 1nost is l(olosvárott azon ház
helyen újr,t épített ház kapuja bal falában, n1elynél Boeskay
István, ez a nagy ember, született. A vers mag,t is ezt je
lenti. Az 0111ló félben volt h{tzat 1neg\'ettc Yolt gróf Teleki
József, L,íszlónn k testvére, s nagyon saj nálon1, hogy a, J1,Iu
zéun1 X-dik füzetjében álló élctírásában ezt nen1 einlítettem,
mert hisze 111, hogy gróf Teleki Józsefet az ()várban félre
cső ezen ház n1egvétclére azt fogta vinni, n1iYcl a pacificatio
Vienncnsisnek hazafiúi szerzője ott született. - l� gy tetszik
nekem, ha nen1 csalódon1, hogy egy Bocatius Szirn1aynak No-
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titia Cottus Zernplin-ében is említtetik. Bár az a Boccatius
nekünk oly dicső emlékezetű volna 1nint a Novellák írója.

l. 11. Kövezet, pflaster helyett,vélekedésen1 szeréut jó.
Egy négy esztendős gyer1nektől tudo1n, hogy l(olosvártt
1!1cglátván a pflasterczőke t :  ,,ne azok, mondá, kövekelnek."
Igy lenne kövekelés az aetio, inert a kövezetből jövő kövezés
egyebet tesz.

- Az �1ni a módi genealogiájá.ról van írva a 122. lap
után, nagyon 1nteresszáut: csak geni{dis író jól fogja azt ezen
tlső levélbe szőni.

l. 12. Ell e1ies helyett jobb a visszá�, innen oztán visz-
, , . szassag 1s.

- A 1·ezzentü igen közel van az �g·1·ayant-hoz. 1\ j1·ap

pant helyett inkább feltetszö.
- ,,belé költözött felépített házcíba.'r Ez pleon:ismus.

Csak : minekutána házába költözött. Azon kettőztetéssel csak

akkor jó élnünk, mikor valan1it nagyon erősítünk. ÍO'y nem
jó az ezen a lapon álló jegyzésben is : b elé tenni v�amely
rendelésbe. Csak : rendelésbe tenni.

- Régiebb, jobb a 1·égibb, mert nem mondjuk ócska

6cskaabb. Nem : látszatnak, ha.nem látsza1iak, mert nem lát�
szato1n, hanem látszo1n.

l. 13. Afalnyilás hamar repedésre is emlékeztet. A ni
che inkább fal-ii11·eg.

l. 14. ,,Ekkoráig valaminek n1élységét hosszusáO'fÍ,t 1nu
tatja." Az idő telése „eddig-elével tétetik ki jobban. n
. - :,teríte a mellyén," nem kell a. Így több helyekről
is n1aradJon el a sok a, hogy, volna, 11.ak, 1iek. 

,,Sen1mi se1n en1lékeztet" stb. Ez a gondolatbeli fel
emelkedés excellens, csak a sok és sért benne.

, l. lfJ. ,,Az érzéketlen márvány okon." -- Így tenném:
nie g az érzéketlen 1nárványokon is.

l. 16. ,,Az eleve idők regéik." Hoo·y a sok k betű keve
síttcssék, �1iért nem csak 1·egé1:"J Az el:ve iclök helyett szeb
ben hangzik előttem a hetJ'dankoi·.
, .� · ,,Elbeszél�em hogy mit hallottam." Maradjon el hogy.
!gy tobb helyett 1s előfordúlván, a következő levelekben is
ilyen apróbb gram1natikai, jólhangz,'tsi vélekedései1n, a inár
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kijegyzetteket többször nem ismétle1u; plaj bászszal h úzám
meg azokat, rnelyeket ott olvasni nen1 szeretek.

l. 17. A dohányt eleink inkább a törököktől fogták
kapni, mint német szomszédainktól. Beregszászi azt mondja
borzas Dissertátiójában, hogy a taba ca perzsa. nyelven clohány;
ha a németektől kaptuk volna, nem dohánynak hanem tobálc
nak hín6k. Amit most tobáknak hívunk, igenis a torcsos to
bákos némettől jött hozzánk. J\.. doh{tny a németeknél nem
volt 1uég szokásban a 30 eszt. háború (1618-48) előtt, azt

írja Becker vVeltgeschichtejében. Valahol említi Benkő Jó
zsef Transylvániájában, mikor kezdődött Erdélyben a do
hányzás. N'em levén e munka kezem közt, nem hányhatom
fel. A székelyeknek Pesten Trattnernál most nem régiben ki
jött Constitútiójokban törvény van a dohányzás ellen (Ezeket
a Constitútiókat Székely �1ihály itélőmester gyűjtötte egy
be s adta ki). Valamelyik rc'nnai pápa excommunicátióval
fenyegette a tobákolót s pipázót. iviuszkaországban az orritt
vágták el a tubákolóknak. Ezekre emlékezem Biisch Hand
bttch der E1:find·u1igjából, mely könyvem l(olosvártt levén,
nem írhato1n ki belőle az ezen jegyzést nagyon interesszanttá
tehető dohányos híreket.

l. 20. ,,Nieg nem holt volna Serédy - ha vígasztalta
volna." .r'\. két volnrt elkerülésére projcctúl.ím a �Tuzéumban
a marosszéki székely szólást : "n1eg ne1n holt YOlna, ha ví
güsztaija magát." Ez ellipsis t. i. lia az közbe jöjjön hogy vi
gasztalta 111agát. 

A n1i a tulsó lapon jegyzésben a történetírásról áll,
sok remegő vak embert megindíthat, h0gy mindjárt minden
német históriafirkálóknak ne hidjen. De magyar történeteket
magyarúl íróink is rossz, alávaló, hízelkedő tónust yesznek
fel, mint a XIV. Lajos hizelkedői. Az a 1ni jámbor Szekér
J oákímunk, az a mi együgyű Svasticsunk rnilyen férfias lélek
nélkül való 111ázolók ! Igazán hogy ezek csak a breviáriumot
olvasták deá.kúl, nen1 a magos, komoly, hazudni büszke Ta
citust, ki n1iatt engem kanonok Döme megtámadott, miért
neveztem isteninek. 

Jo·en tetszőle()' véO'ződik az első levél a Divínae curae
0 0 0 

particulam hun10 affigens Serédy vás�tra után Ofellus élet-

•
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bölcscségi cmlékcztetésévcl : de ez a vers : ,,Senki sajátja,, 
hanen1 é n  csak haszniUta1n idő,·cl" stb. azért sánta, 1nivcl a 
hane11i utolsó sylhtb,íja kurta, l1olott oda hosszú kell. Tehát 
i�kább így : ,,Senki sajátja se, azt én csak haszn[tltam idővel." 
U gy ki kellene hagyni e ver,;bül : ,, Ötet az álnokság stb. e 
szót : ·vagy, n1ivel a' kurta nc1n lehet. Ezen okból szeretnérn e 
verset : ,,Elszánt lélekkel stb így : 

Szánd cl hát ,nagadat, s a lepke Szerencse ha elhácry 
� • l

l:) Yagy: oza,nCt cl hát n1agadat, it fürge Szerencse ha elh�-így, 
Csüggetlen szívvel tudd azt n1eggyőzni, Baráto,n. 
,..\,. franczi:í,- }Jorace n<'n1 jlí oly j<íl nyelvükhöz, mint 

JI01·cítz. 

111dsollik levél. 
l. 22. Egy sorbZ1.n jő elő kétszer ez a <:>ZÓ euilités. Inkább:

,,régi dolgokról irék" sat. 
l. 24. ,,Egészen elakasztja, de félbe ne,n szakaszt:ja" -

de félben nen1 szakad üzért a sze1nnél tovább nyomúlni sze
rető kéJJzelés halad(u,;a. A kéJJzelüdés mindég gyarlót jelent. 

1. 25. Az ullé-t 11c1n teszi ki a leveles.
-. ,,1\Iclyck oda i.iltcttettek hogy árnyékot nyújtsanak

a haladoknak" - u1clyek a haladóknak való árnyéknyújtá.s
végett ültet tettek oda." Csak azért is így kell, ,ncrt mécr há-
rom 1iak jő elő e perioclusban. 

0 

• 

1. 28. ,,Es a harmadik cn1elctcn a bércznek" - a bércz
harn1adik emelete. 

- ,Jobbját a kütlanos vidéknek" - a, katlanos vidék
jobbját. 

- ,,I(özepettc essék" - esik.
. .z. 29. ,1hetneni neni lévén helyeken" - hogy a két 1iern

min<lJárt cgyrnás 1nellé ne essék, így : hlt1ie11i helyeken ne11i
lévén. 

l. 30. Az ivóknak é;;, sét<ílóknak - ío·y : ltövid idő n1úl-. . 61 é ' 'l 'J · l:) 'a rv < s scta o <, n11ndenünncn és 1nindenüvé a kúttól és a
k �,th�z, tíí.�·he,tő árnyékok homál yába,n ballag hatnának a. bal
rol sotctlo b<.:rcz alj,ínak" - inkúbb: o�jrí11,, hogy e periodusban a sok nak ne <löczögjön. 

l. 39. E lapon 11-szer jő elő hogy. A felsőbb rendel, ben
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az ismétlés erősítése megkívánja, az alsóbbakban már épen 
azért kell kikcriilni, hogy fenn azon okbé>l sokszor clőfordúlt. 

l. 41:. Quidquid clelirant 1ncdici, plcctuntur acerbc,
lnfirmi ct 1ni1:,cri. - Ti:z hahotára fakasztott. Rendes pa

ródia. 
l. 46. Ily a szépliteratúrához tartozó munkában, mint

ezen hu1noristikus Levelek, nem is kclletvén a vizet chcmiai
kép analyzálgatni, vagy azt 1násokhól úgy kiríni, mint az eről
ködő száraz Csaplovics; jó annyiban cmlí1 cni csak a chemi
kusok kotyfolgatásaikat, mint itt yan, ezek cléadúsát pedig 
ha felülegescn találná i:; az or,·os-ol vasó, azt eléggé e}cycníti 
a levél végére rn,gaRztott vcrR J)r,lil/Pl,ríl (nen1 T)Plill,íil), n1cly 
könnyen foly. 

Én most, ezeket írva, 111,ísodsznr ol ,·a:;orn az cgés7.et, 
némely, elébb Ít; 1nár rnegérkczctt leveleket negyedszer, n1int 
a 2. 3. 4. 5. (i_(likat, s új éjréi1n, clérz<'·kcnylilé,-, vizsgálcitlásra 
hai'lás oktató cln1osol)·odás foo·ott cl. �A.. következők pedig 

. ' 0 

mindinkább több ingert adnak. I(in1ondhatatlan kedvesség-
gel folynak nekem örái1n, melyeket a ter,nészctcs folyúsú 
nyelven írt, széplclkü, örökk<\ nc1ncsrc hevítö érzésű Levelek 
olvasásában töltök. 

Ötödik /('i;é/,. 

l. 48. Jlrdle1i helyett a haltrík ncrn fognak tetszeni. Szót
azooban arra ncrn tudok. ,Jövcn<l6lni hogy n„n, ií: itt n hogy 
elmaradhat. 

l. 51. !52 ... ..\ .. zsidó-kút leírása körül tett jegyzések az
írónak philosophini lelkét, s emberiségért való szíves érzését 
fogják tiszteletben tartani. 

z. 54. ,,1Iogy a luthcr,ínok többet fogyasztanak-e cl" stb. 
Ez a csínosan játszi clinés;;ég nagyon kedve:< és tahín tanító
is, dc hogy f, 1101nsi1ga teljesen értethcssék a CsaploYics n1u11-
káji1t nern olvasottól is

1 
szi.ikség lesz rö, .. iclcn belé szőni a

Csaplovics iltal cléatlott furcsa lciíny ka tcrrné:,;zcti égét i;;
(naiveté). 

l. 56. Elclöntödött idők - eldőlt han1vas idők.
7. f5.9 . . Jobb !':Zl"l'Pfek - 'Rrrlél,vben így 111ondatik : inkríbl, 
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szeretem vagy szer·etek, s a jobb co1nparati vus gradusra marad. E megkülönböztetést én is követem.

- ,,�Iint azt hogy mennyi van" stb. Csak így: m·int azt
rne111iyi stb.

- Iíol a né11ia - az első a maradjon el.
l. 61. ,,Erre a kérdésre egyáltaljában felelni igen nehéz."Ezen felelet neken1 hézagot hagyni Iá tszik, s csak könnyenáltalugrást mutat. Ezt felelné1n : A szon1orújáték, ha jól vanírva, szép és ne,ncs érzéseket ge1jesztvén fel bennem, azokban mulattatás közben is gyakorolhat engem; s vala1nint atörténetírásban láton1 az eszemet felvilágosítható véghez1nent dolgokat, úgy a szomorújátékban sze1nlélhete1n a megtörténhetőket is; mitlőn nagy lelkeknek a sors hányattatásaiközt való vcszélyczéscik eléállíttatna.k, eszméltetheten1 a nagyheves indulatok lángjainak eln1erűlgetésére, s tanulom is-1nerni az emberi természetet.

A száza<lika az embereknek nem e czélból megyen. Ajátékszín ma csak gyönyörködtető helynek hagyatik, s nemgon<lolon1 hogy egészen erkölcs iskolájának nézettethessék.Az e,nbcrek reményleni s félni szeretnek, azért kedvellik aszomorújáték oka t stb. 
l. 63. Ezen feleletnek : Megesett olykor·, ne11i tagado11iezt tennén1 eleibe : 
Mikor titkon pihegek, felhevűlök, halaványodom, azérthogy bárcsak engc,n tenne nyertessé az a vaktá.ba következőpiros va.gy barna <liÍ!na: akkor csak felcbaráton1 szerencsétlensége kivánásának n1agva ültető<lik titkosan belé1n. Örömö1n s kedvctlcnsége1n egyforma n1érséklctü 1nutatásiít pedignen1 ak:iro,n oly a,sztaln{d tanulni, melyről ha én nyerek, játszót!trsa1n vagy kifakatló vagy elfojtott 1néreg·gel s hamisanszínlelt. szavakkal kel fel. E stoieismust inkább az élet eo-yébbajainak rcá1n jöhctésekor tanulon1, s azok eltűrését ha n:n,escsendességgel viselhcte1n, ink,ibb nyugtat, n1int ha valakit,sokszor jó baréÍton1�it, 1ncllettC'n1 pénzétől 1neg·fo ztva láton1,melyet minden in<lustriií.111 nélkül, n1cly élctrevalóságra szoktat, én tettem zsebernbe, rnaaa1nra nézve 1>e<li cr 1nindenkor. 0 0 szcgyenle111, vala.hányszor egy papiros stb.
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l. 66. Nem cgyezein n1eg abban hogy Bernouilli s
D' Alembe1·t helyett Bernuilylyi s IY Alarnbeer· irattassék.

l. 68. Eleveniilnifog az eg,;sz fórrlö. - Ez után ily fele
letet adnék : lly rendelés által hasznon való kapzsiságot n1u
tatott volna a nemzet, ezt pedig ne1n akarvéÍn tenni, inkább
ccryencscn n1egtiltotta. Dc vegyük a jc'ttszásból kövctkez.ő
;ás oldalt. Az ily sokat elvesztegető játék elűzi az egész
gyülekezetet elevenítéí vidán1ságot. A játékosok, úgy ta,pasz-
talta111, komolyabbak. . , (Ezt pedig azért vetné1n közbe, n1ivel, amint 1110 _t a!l,
semmi áltahnenctcl nincs a következő ellenvetésre. A d1alog
irásnak pedig az a mívészsége, hogy minden természetesen és
lánczsze1n szerint folyjon.)

l. 6·9. ,,r·djok talál a tcle,·ényben a szívet hevítő sze
ineki·e;" így : a szívet hevítő szemekre tahíl a televényben .. 

l. 72. ,,Ifjainka,t a ter1nészcti gyarlós,íg�al:". Ide meg
azt tcnnétn : A nevelés által beszívatott jó pr1nc1p1umokat a
törvénynek is  kell erősíteni. 1\Icrt ha a tör,·ény c�ak szaha
<lon hagyja, az erkölcsi sza.ba<lsvg szerint cselek.ecln1 �: e'.nbe
reket: � legnagyobb résznél be fog teljcse<ln•,. ha JOl igye
keztek is körülötte nevelői, az, an1it �I0ntesciu1eu, 1�o�Jott:
Háromféle a nevelés, első a szüléké, n1ásodik a. tan1toke,_ har
n1a<lik a Yihígé; s ez az utolsó ren<l szerint e�ybedönt1 �z:,

ainit a, két el�ő épített. _t.\. törvényeknek az cgcszct kell_ l-01-

mányozni, oda, vinni ahová 111ag,ítól is min<lc�1nek �enni ke�-
1 . <le n,iYel ez a nieo·bízó s Yaktába va.lo ,nagarahngyascn e ,  o 

, . , , 1 1 1 · sokakat elragadua az en1beri t,írsas,íg �agy �zclJato '. '.?'.
. ,''.-

tokat kell a veszélyező indúlatoknak kiszabni. A_ in1 to1, e
J1yeinknck épen az a hiL,íjok, hogy ezek csak a statusna!_< p�-

1 , • '! 'l J· c\z erkolcs1-l· t·1 . csendes. éo·ben n1araJ 1at,1saro szo ana ,. -
1 1 <at o 

. . . 1 · <l J· t séo· kifejlődése a Ynll.ísoknak liagyat1k. A rcgie, n11n a ,e:
t··0t ·o-c J.ól co-)·bekcitötték stb. 1\lirabcau clötten, nagy eszuo i;:, n o ·1 .f. . t ·et .: to·· dc 1· o·cn rossz charak tcrü cn1ber, azcrt ,1 ogas szc1 -01 cl 1' 0 

. 1 'l . . nék l:itni D. feleletében épen Mira.bcau cll,cn JtH u ata1 s pas-
.,.. é' e li'oxot az apja nao-yon kcnyeztette, s csuda

SIOJ 11.ra, 11 Z V · , ;:, 

cl hoo-y nao·y cn1ber ·1elietett a. 111iatt. A tyán1, 10011 a_ �gyszer
·

0 

t· l· 
0

3• a-ból én ezt az órát ti földhöz vágom. Vagd, ha.cs1n,1. ans.o ' 1··1a··tt ·1 lt �clelet 14 eszt. korában Spa.aba <u o e aztetsz1 {, vo a r· 
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apja az etoni iskola nyári fériáján, s annyi játékpénzt adott 
neki, hogy a gazdag gyermeken a vendégek csudálkoznak. 
ICorhcly lyé mind Mirabeaut 111incl Foxot atyjaik tették. S mi
dőn a nevelésre bíztunkban csak így foly a jó nevelés, nc1u 
szükséges-e, hogy a törvények igazítsák útba a szüléktől is 
clrcstelt nevelést? 

Iletedik levél. 

/. 78. Betthi - penna simakodása lesz - Bath. 
Mind a hatodik 1nincl a .  hetedik levél nagy gyönyörűsé

get ad é$znck és :szívnek. 1-\.maz vizsgálódásokat ébreszt, ez 
hazafit'tságával s kedves fcstéseivcl szívet mclcg·ít. Szívemből 
vannak kiírva a ,  lengyelek dolgai. Szerencsétlen constitútiója 
okozta dőlését; dc a mellett is fcn�1Ilhatott volna, ha a legna
gyobb igazságtalanságot ne kövesse rajta cl ICatalin és II. 
Fridrik. S az ő sorsok a, mienk rémítő tüköre lehet. 

Szépek, clinések, jó gondolatokkal, n1ély érzéssel tclje
:sck valóban e levelek .• Tövcncl6löm hogy egykor németre le 
lesznek fordítva. 

1Vyolczacl ik le vél. 

' 
Imc egy hu1nanisticus levél, tele kcd vességgel, könnyen 

lebegő elmésséggel s érzéssel- fclcjtc1n jegyezgetni a sok a-k,

ho.r;y-ok, nak-ok kihagyás,it, ncn1 is tcszc1n 1uár fel ezeket, 
az clsőbb jegyzéseim mutatják n1ikbcn i.itődik 1ncg érzésen1. 

Exccllcns két levél. 1\z a ,  könnyűség mclylycl cléa<lva 
vannak a különböző képek, szok{1sok, mintl 1nag{ihoz vonsz. 
lv!crciernck Tablcau dc l")arisjára, Duclosnak Consi<lération::; 
sur les mocurs dc ccSicclc-jérc s aSpectatorra emlékeztetnek, 
úgy hogy ezeket is azokkal egy rangba teszem. Látszik ezek 
írójokon, _mennyire csmcrctes n1ind a régi mind az üj classi
cusok való lclké?e], s azokéval élesztvén a magáét, eredeti lö
v<'ll(�;:ckbcn cnv<'lco·. clmé�kcclik, érc7, <Yondolkodik. . � . b 

I,EVELEZÉSÖK '.l05 

l\iiely sok szelecsa1)ót foo· mao·ába szállíthatni a o-róf 0 0 0 

Morskyval volt kocsizás olvasása, az írót pedig rneg fogja 
szerettetni mindennel akinek esze van. S tanulni fogja tőle 
a külsők lengő becsét, s szeretni a személyes érdem meg 
szerzését. 

A X. levél bevégzése hirtelen könnyeket hozott sze
meinkbe az első olvasáskor is, úgy most a har1nadikszor is. 
Ez a meleg kebel, kedves Grófom, mely 1nost ezek írása alatt 
a Bártfai Levelek írójához való lelki vonzódás hevében éde
sen nyughatatlankodik, már akkor tisztelte a 1uélt. Grófot, 
mikor u1ég a felől, ha vagyok-e vagy ncrn, még semmit se1n 
tudott, s hogy most engem az az én ifjúságom vezércsillaga, 
úgy mint Fernan<lónak Eg1nont, nevemet halhatatlanná teszi 
barátságával, az életben bajain1at vi<lán1ítja. N en1 kell több 
jutalom a lv!uzéum kiadás�tért, neme:slelkűek lettek bar,itim
má s én boldoo·nak érzen1 n1a<Yan1 kiiszködéseim után. De ' · 

0 0 

félre haoyom lebeoni mellettc1n nc,·e1unek a mélt. Gróf 1nun-
::;, 0 

kája által való fenmaradásának hiú képét, s annak szebb s 
lelkesebb velejében gyönyörködöm, abban, hogy nekem egy 
gróf Dcsse,rffy József barátom, kit ne1n hiús,ígból, hanc1n 
szívből szeretek s tisztelek. 

E két levelet s a XI-iket is fclol vasam gróf Gyulai Fe
rencznének, mi<lőn épen vendégeink érkeztek, úgymint gróf 
II11ller Zsign1ondné született gróf Toldalagi l(risztina, báró 
Bánffy Józsefné s leánya Barcsai l(árolyné, urával. GrófIIal
lerné nagyon szereti a könyveket, s okos jó magyar dáma; 
tJás nyelvet nem is tucl. Újra fel kellett olvasno1n, s közön
séges kecl vellés nyilatkoztatta n1,1gát. Szeretném az egész 
munkát elolvasni, 1nond:L gróf I-Iallerné. ICi fog jőni nyon1ta
tásban, felelén1. De a grófné : ki tudja mikor jő ki, mond, s 
minthogy öreg vagyok, sietni szeretnék elolvasúsokkal; azok 
nélkül meghalni nen1 akarok. Instálo1n a grófnét, hogy három 
napig hagyja 1uég nálan1, hadd tehessen1 1neg reá jegyzései
met, s maj<l ha ide jő i\1. Németibe (akkor Dédácson Yalánk), 
én általadotn. Eln1envén onnét vendégeink, gróf Gyulainé ki
nyilatkoztatta előttem 1negijedését, hogy félt rnúr oda-ad[L�
sokért, mert gróf IIallerné ugyan jó barátnéja, tlc az olvas_

n1
elkért könyveket cl szokta felejteni. Tudtam én ezt 1nagam 1s, 

D lf . ,. . 11 2 0 ()S(\� y t.! \3.'.lll('l). 
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111crL a 1núlt télen tah'1lta.n1 ő nag-ysága asztal�í,n négy köny
,·etnet, s kérdezé tőle1n, ha azon n1unkák előtten1 csn1erete
:,;ck-e? Eljöve ide a grófné, s 111,ír féltcn1 111iként tartliassan1 e 
leveleket kezein között. :-;zerC'nc.-ére elő nem liozá, és én nc111 
t,irtottan1 illetlenségnek azokkal elhallgatni. 1\.fajd 1negszcr
zen1 ő nagys.íg,ínak örön1ét, ha kijőnC'k. 

'l'izenr,qyerlik levifl.

J.;z is 1nély vizsgiíl<í észt, életbölcscséget, hasznos inté
seket fest . .t-'\.fölcln1ívelővel ,·aló dolog 1nagához Yonszó s cn1-
b . , , , / . ,, cr1scg crzcsct gerJcszto.

Tizenkettedik levél. 

1\Iagos gondolatokban s érzésekben felleng az erdőhöz 
intézett vers, 111ély hcnyo1nást ge1jesztctt bcnne111, s nagyon 
kedves előttern. A levélnek egyéb poetai festései az írónak 
is1nét 111ás olclal�tt mutatják s tiszteletet ge1jesztenek, liogy a 
könnyeden löv6 nyilú eliuésségről, franczia eleven:;égből n1a
gyar hazafiúi tűzben égve úJ tal1negyen a felségesebb tájra 
c1uelkedett lelkeknel( édesen szomorú ö1nleclczéscirc. Tasso 
stanzái vagy ottave rí1njci jól vag·ynak fordítva. Nctn is1ncrek 
1nég 1nagyarban olasz után forn1ált ottávákat. De itt az a 
kérdés támad, La egészen az olasz szótag1nérés szcrént kel 
lett volna-e t. i. tizenegy szótagot véve egy rendben, vagy a 
f'rancziáktól bevett alcxandrínek szerint? Az olasz ne1n ad
hatv.\n quantitoísokat, acccntusokra vigyáz, hogy azol, bizo
nyos rhythinussal kctl ,·csen essenek. Grics próbálta ezt olaszos 
rcgulásságá.ban a néinethe általvinni, fordítvin 1\riosto Or
Jand<íjút. Dc '\Viclan<l levetette a tehert, mert látta l1ogy amely 
regulássága az ottavc rím,íknak az olaszban rózsakötclecske, 
az a .z ő dörgő csörgő északi nyelvében czigánykovács híncza 
lesz. Szabadabban n1ozog hát némely helyeken szép ÜbC'ron
j,íba.n. A rímek baksága s nő1,ténységc felől ne1n szólok. ICa
zinczynk bizonyosan elé fogja hozni, s ő azt a magyarban in
kií,bb tanulta inegkülönböztetni mint én. 

Összcvctcn1 �t háson1 hosszabb verset, melyelc e levelek 
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közt vagyna.k. ,..\. rí1ucscket kedves f'olyainatjokban tréfát, ne-
1nes érzést eléadó tulajdonaikért szeretcn1, élc a kúthoz írt 
ódával nem igen tudok megbékélleni. :i\Iindéo- hon1ályosnak

0 • '  

marad előtten1, búján tark�ílván benne a 111ythologiai képek, 
s ne1u hagy benne1n oly képet vissza, mint a Fons Blandu-

• 

siae. Ti;n 1nagan1 jobbat nc1n tudnék írni annál, <le 1nozog ben-
nem valami érzés, mely valami egyebet ftkarna ott fclmele-
gíttctni. l)róbúlja a mélt. Grófl," r azon gondolatokat rímekbe 
önteni, úgy hiszc1n, szerencsés leszen az egész. 

l1�zek egyenesen leírt vélekedéscin1; ne1u írta1n többet 
1nint érzette1n; sok, igen sok helyeken ink:íbb érzettem a szé
pet, nagyot, kedvest, 1nint azt kifejezhetten1 volna; ne,n lap
pangtattatn cl sc1nn1it amiben legkisebbé n1egi.itköztcn1. Az
zal vég1.c1n, ho.gy a n1i litcratúriinkban ilyncn1ü n1unka 1nég 
nincs, s annak nagy nyereségére s rni11<lenkori díszére fognak 
e huinoristicus le\'elck lenni, s 1ncgbizonyít,í,;ául pedig annak, 
hogy részrehajlatlan itélő ,·alék,s n1ég a kicsinységekrc is ki
crcszkedtc1n, ohajto1n hogy ez: ,,] 817-dik esztendőben" csak 
így irattassék: ,,1817-ben." 

.A„ tn i t legelöl kc ll vala c1nl í tcncn1, itt h ozo1n újra e lé. A 
, 

czín1lapon hib,ísan szagg,ttta n1cg a szavakat az író. Jgy kell: 

Brírtfai LcYelck, 
' 1rta 

Döbrentei Gábor barátjához 
I�rdélybc 

Gróf Dcssc ,vff y József, 
a b:írtfai fcrdőkbcn 1817. 

Szent-l\lihály, ocl. 10-d. 18½8. 

, 
}�des drágci kedves barcítoni l 

l\•lagan1 is kezdc1n 1n,Ír hinni, hogy nem szerencsétlen 
elmeszüle1nény a BArtfai Levelek, inert l( azinczy és ])öbren
tei úgy dicsérik. Ila a dicséretek 3 

1 
részét a barátságnak tu-

20'� 
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lajdo11íto1n, 1nég azoknak egy negyedrésze i� elegendő beC$Ű
letbélyeg. Bizonyosan tartósabb valamely keresztecskénél 
va.gy kulcsocsk,\,nál, 1nelyért taksát kell fizetni, s a1nel y né
u1cly kor vala1ni igen ros�z fogaclóuaJ, ékes czégéréhez hasonló. 
1 -Iány en1berről lehet n1ai nap eln1ondani, amit hajdan írék 
valahol: 

o1ért vagy kevély bárítnyodban r 
Az árát jól rnegadtad, 

Szőrt eresztél lopá.sodban, 
Farkas vagy s clragadtad: 

Ne1n kéne án1 a n1ejjcde11 
A keresztnek fényleni : 

'l'éged kéne rövideden 
ICcresztrc f'i.igge�zteni. 

Barátim észrevételei na.gyon gyönyörködtettek és hasz
n,U tak is. l{özlöm l(azinczyval Döbrentei észrevételeit, va
lan1in t Döbrentei vel I(azincz yéit. Feleletei1net szint úgy köz
lö1n 1nind az c�yikkcl, rnincl a nuísikkal ío·y azt is H)'Crcn1 

\.. ' t,. • '

hogy nem kell egyet kétszer n1on<lanom. 
:\1iért nc1n aka1ja hogy a I1ártfai Levelek születése 

ketl vcs bará.ton1nak tulajdoníttasson? Én bizonyosan sohascn1 
fogtan1 volna azokhoz unszolásai nélkül. Ila érnek vala1nit, 
1niért nem akar azok indítóoka, miért nen1 nagyapjok lenni 
a talán nem csúf gycr1nekeknek ? 

Nagy baj, hogy az itthon 1nar,tdt példányban nem men
nek úgy a sorok a lapokon, 1nint a n1cgküldöttbcn. 

,,Nen1 késziilésbül, hane1n clőrel{ttásbúl kérek bocsána
tot azon esetre, ha helylycl-hclylyel pcnn;Íln poctai kitéte
lekre hajlanék. 1iindcn író t. i. aki valan1ely munk,í.hoz fog, 
gondolatjában előre körülöleli tárgyának egészét." E szc
rin t így fogom javítani e kitételt: ,,Előre körülölel vén egész 
t:irgyan1at, 1nár most is érzen1, hogy akaratom ellen helylycl
h cly lyel talán poetai ki tételekre fog pen11án1 hajlani; tessék 
hú t azt a tirgy ihletésének tulajdonítani." 

Bártfa fundátorát mind Ronicínnak, n1in<l niiles llo1na-
1111snak nevezték előttem. Mikor valaki két név alatt csn1ere-
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tes, mind a kettőt lehet cn1líteni. En csak azt bcszéllem, amit 
hallottan,. l.Iogy azonban ki tessen két neve ugyanazonegy 
cn1bcrnek, így fogon1 tenni : ,,Bizonyos Románt cu.ilegctnek 
n1int fundátorát. 1\1iles r01nanus név alatt i� ismeretes." A 
szócska is talán mindent eligazít. 

llaJ·clan virágzott) két praeteritu1n lenne, é:; egy magá
banhangzóval végző zó helyett szükségtelenül egy n1;íssal
hangzóval végzőt kell<:nc tcnncn1. 

J{azinczy bar:ttunknak 1nindjárt az els{i levél cicin nem 
tetszett e kitétel : ,,Valamint cngcn1 illctgcte , úgy kedves 
baráton1at  is részcltcthcsse." Illetni azt teszi : ta11ge1·e) -
nem látom, hogy 1niért ne élhessünk <liminutivumával, tulaj
don- vagy ríltalvctt értele1nbcn, n1inekntána 1nondjuk által
vett értelcn1bcn : ez a dolog e11ge,11 illet, azaz : ,,hacC' res mc 
tangit," ,,ad mc pertinct" helyett. Ila közös barátunk számos 
munkáibúl mind kiki.iszöböl11énk az esmert szóknak új sze
rcncs6s alkaln1aztatásait a kitételekben, úgy 1nind az ő érde
mét a n1agyar literatúra crúnt, mind n1agának a n1agyar lite
ratúrának kincseit nagyon fogyasztanók. Nincs teljességgel 
ez a kitétel : 1 ,nge111et illetgC'te) sem a 1nagyar nyelv geniusza, 
scn1 synt.axisa ellen, sőt képletes a kitétel, n1ert a lélektelen 
dologgal érclclteti a lelkes en1bert, és így lelket, mozg!,st ad 

/ 

a lélektelennek , a111i báj. l�n i;/f'f ,·észelt<'ff P11? 1;r1lrnniben. 
mondjuk: de hogy c11gc1n vahuni valamiben részcltessen, egy 
kevéssé erőltetett, s így szavát fogiida11don1 közös barátunk
nak, má.skép f'ogo1n tenni, t. i. i;r1lr1?11i11t r,,1f;P111Pt illl'f_!Jefr,) 11gy

kr,rlves l1arrí.t11,nrll is érrlelhel.'�e. 
Utól1i) postcriu,- - 11/(íúti, posterior; 1,//hhi legjobb lesz. 

és 1nivel ki va.11 trvc Batthyány, ;;cnki sen1 fogja 1\1}írtonfira 
magyarázhatni. 

Azt <YOndolon1 1nindeO'y: ll<'Vl!kedtek va0·y· ne1;ekedte11ek,· 
t> 0 V 

olykor egyiket, olykor 1násik�ít szereti jobban a fi.il, a beszéd 
n1indenk0ri f'olya1natja szerint. 

Jl;fPl.!J tu1·/iís Is 11<'111 111i,11/,:,q ,, közjú kcí.1·11 ,,,:/kíil oszto,qotrt 
J11t11linrikrt 1. ]1�z a kitétel el<\g vil.\gos, és ha a.z itt szükség
telen nao·yobb vihíO"ossúo· kedvéért azt fclbo11taná.n1, úgy ér-

c O ::, � 

zé1n hoo·y o·yen o·ítenén1. Na o-yon kerek ez a kifeJ· ezés. A su b-' Ö O O t> . 

stantivumnak ar. adjcctiv11n1túl clszóráf:a igen �:·akran erősíti 
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a kitételt, n1ivel az értelmet vala .mennyire felfüggesztvén, azt 
a phrásisnak végére szorítja, s így a figyehuet duplázza; csak

akkor hibás, n1ikor az értehnet hon1ályosítja. Tessék p. o. 
felbontani kitételen1et, és n1ajd tapasztalJa, hogy hosszítás s 
e nélkül az alkalmatlan közbevetet nélkül: val6, gondolatomat 
egész épségében nem fogJa kitenni kedves barátom. 

Nem tudom 1uikor kezdődött a bártfai könyvnyomtató
mííhely, de há tudnám vagy kikeresbetném is, nem tartanám 
ide valóna.k. ICazinczy közös barátunk n1ég azokat is so
kallja, amelyeket_ en1�ít�tte�. Én azonban ú?y érzem, hogy
egy 600 esztendős reg1 got ten1plom a hazaban oly tárgy, 
111ely nem csak a magyar, hanem a külföldinek is, sőt minden 
gondolkoz? s érző en1ber részvételét mcgérde1nli. Próbálja 
csak vala.ki, vezettesse magát abba a teinplomba, n1ajd n1eu
látja mint lepik meg ott lelkét a k i.ilönbkülönbféle gondol:
tok s érzemények, és n1inő azívtdlapotban fog abbúl kilépni. 

Visszás) csekély ítéletem szerint ,viderv,riirtig. 
Feltetszö, kevesebb mint frappant. I -Ia a rezze1itö több 

1 ' ' ta an nem volna rossz: dobbc1?1tó vagy döbbentö vagy niegdöb-bentö. 
„1\1inekutána belé költözött felépített ház(,ba;" akartam 

ezen kettőztetést, inert a 1ninclenestűl való belé költözést kí
vánta1n 4itenni, de ahol mondom : ,,belé tenni valamely ren
delésbe," ki fogom hagyni a belét. Nagyon helyes az é�zrevé
tel, valan1int legnagyobb rés?.e a megküldötteknck. 

Ré.c;ieúb azért tetszik ncken1 itt jobban, n1int 1·égilb) 
mert :1 szót végző két egyforn1a 111ássalhangzók előtt két nem
egyenlő cgyinást követő n1agábanhangzók a két végsőbb kc
n1énységeit cnyliítik valamennyire. Jlé.r;c11tl'1i nén1elykor, ahol 
jobban esik a h�1ron1tagú szó, több kerekséget ad a beszéd
nek mint a 1·égP11. Ez a bősége nyelvünknek igen használa
tos; nen1 fogyatkozás, ha' tökély. 

Nem liítoin liogy a „falllyílás" 1·e11('d/s1·e is cn1lékeztes
sen; a.z iireg pedig valan1i f'öldnlattira is cmlékeztcthctne. 

�\.z i<lőnek is van n1éJységc, hosszús�1ga; ha ezt az ek
korcí.,ig teszi ki, itt a maga helyén van, mert az idő folyásá
nak . .  ikerctlen�égét akartan1 C'lőaclni . - Az eddig potius ad 
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locu1n, quam a<l ten1pus refertur; si autein acl te1r1pus, etiam 
nonnisi ad a.liquod lirr1itans punctum ten1poris. 

A 1iak-nak, 1iek-nek okkal cllcnsé:ge ked vcs baráton1; 
nagyon nagyon köszönöm igen helyes, igen barátságos észre
vételeit. A sok a) hogy) és aránt hasonlóképen felette helye
sek az észrevételek; vas tolni, nyesni, irtani kell ezeket a vad 
növéscket, ne sugat muscus satis laetan1 arbore111. 

Itt csiik egy nevet:;égcs kegyetlenségrül van a. szó, 
azért tevém az érzéketle1·i rnárv<í1iyon bosszút gynko1·lani i iga
zat mon<ltam volna ugyan, ha többet n1ondtrun légyen is, de 
csak úgy s annyi iga.zat kell mondani , amennyi szükséges 
azon helyen, ahol 111ondó<lik az igazs:1g, inert különben ke<l
vezvén ezeknek, amazokat 1nagunkra haragítjuk. 

}fa:jdci1iko 1· fort ius, elev' idök clulcius. Itt jobb a hajda1i
ko1·, és derék a krisis. - ]i}gészcn n1cgegyezem benne, hogy 
szebb regéi mint 1·egéik; de ide azért tettein, 111ert három ma
gánhangzó kerűl egy1nás mellé, ha a, k-t kihagyom. 

Buschbúl van véve, hogy Jagy I{ároly katonái hozták 
Magyarországba a, doháuyt; azonban én is inkább hinné1n, 
kogy keletről jöve; dc tudni kén' mikor kezdtek dohányozni 
a nap keletiek. Talán hozzájok is 1\.1nerikábúl került ez a rossz 
szokás, s talán Európán keresztül; scn1mi bizonyost 11en1 1ne
rek állítani, (t1nbár többeket tudta111 volna mondani a dohá
nyoz[tsrúl, p. o. hogy szentségtörés Yolt az olt(irnál tub{1kot 
színi, és sok efféléket, dc jegyzctc1nnek nem n1ás czélja, hanen1 
hoo·y anachronisn1ussal ne vádoltathassan1, s hihetőnek lát-

o 

tasson Serétli sok <loli,ínyozása., a. dohányozók üldözése n11att. 
A lCrisztus vallása a tloh(inyozás elterjedésének egyik oka. 
1\.kárn1it n1oncljon közös barátunk l(azinczy, ncn1 fogja első 
Bártfai Levelein a philosophust unatkoztatni. 

A n1a.rosszéki zc.'kcly szólást szívcsr.11 beveszem, mert 
clőtte1n minden kedves, aini a. nyelvet bővíti, szépíti és n1ég 
scn1 foro·atiri ki sarkábúl. 

V J 

) )Senki sajcíJja) hrinPn1,·t vaJós,igos pocticus. lgy lesz 
h,�t: ,,Senki sajátja, hanem csak haszn(,t vettcn1 idővel." A 
többi n1aradhat. Wiost veszc1n észre hogy e ,·crs : 

Elszánt lélekkel legyetek hcít, s ci szerencse csa1;císit. · · 
Egy szótaggal hosszabb; így fog hát lrnni : 
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Elszánt lélekkel légy hát, s a szerencse csapásit 
Csiiggetlen szívvel tudjad meggyőzni, barátom. 

Megírám hogy az a 1niért ne1n lehet hosszú? Én ugyan 
azt gondolom, hogy az e1nberi fül természetét s az ahoz al
kalmaztatott helyheztetés prosodiáját egész Európának tu
dósai együttvéve sem változtathatják n1eg. Az pronomen, 
úgy mond közös barátunk: de ebben a kitételbenp. o. már az

erigernet elszo111orító dolog csak az interpunctióból éo a sensus
ból, ha t. i. több nen1 következik, tudom, hogy itt ez az az

pronomen, így n1ondjuk : 1nrfr c1, cs11,nyasdg, nem pedig : mdr

f'/Z cs·unyaság, és így az ci és az rtz szintúgy pronómen vala
mint az az és az n articulus. Nem tetszik p. o. az súgo1·, de 
miért nem? azért, mivel az ejtésben zsibongó hangot adhatna, 
rnint p. o. e szóban zsivaj; vagy mivel kemény így az ejtés. 
De hát miért hják a.z etymologok 1·gazsrí_q, nem pedig 1·gas
ság? ha igaz amit Beregszászi mond : hogy e szót: ri szoba

így kell ejteni aszszoba, a szót: a zcir pedig: azzá1·, úgy ez is 
kemény. Legjobb lenne talán abba megállapodni, mivel itt 
nem a keménységrűl vagy lágyításrúl, hanem a hosszúságrúl 
vagy rövidítésrűl van a szó, hogy mikor az f'/ hosszú, akkor 
a kihagyójellel jelentessen ki, mely kihagyójel azt fogja ten
ni, hogy a következő szó első betűjét az a-hoz kell gondolni 
és hallatni az ejtésben, mintha oda lenne írva; mikor pedig 
nem lesz kihagyó jele az ci betűnek, akkor az ne kapcsolja 
ma.gához az ejtésben a következő szó első betüjét, és így rö
viden ejtődjék. E sinórn1érték követtessék akár pronomen, 
akár articulus az a; így nem csak könnyíttetni fog a magyar 
versszerzés, hanem bizonyosan folyóbbá fog válni 1nint eddig; 
mert ha ez p. o. kemény hemistichiumnak látszik : ,,Az bölcs 
te1·11iészet,u ha így írom „r1, bölcs te1·mészel, 1' el veszti a vers 
folyósságát, 111crt nem igaz, akármit beszélljen Beregszászi, 
hogy minden magyar így beszél] n1indenkor: abbölcs. !{érdem 
hát akárkitűl is, aki ne111 előitéletek, hanem okok után kí
vánja szépíteni s könnyíteni a rnagyar ver.;szerzést, azaa va
lósággal szépíteni és könnyítcni,s alioz a külföldieket is éde
síteni, és velek is annak ha.r1nóniáját rnegízleltetni, hogy nem 
elfogadó-e javallaton1? I-larmóniás nyelvű nemzetnek akarunk 
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látszani, mégis azt merjük állítani, hogy mindég minden n1a
gyar így eJti a szót a 1·ab a versben : nr1·au; ejti bizony mi
kor a mérték úgy kívánja, s mikor a lágy s ke1nény,ahosszú 
és rövid szótagok váltogatása, a vers 1nértéke s a tárgy min
denkori kitétele javasolja. De ugyan liogy lehet minket oly 
kemény ajakúaknak egész Európa előtt hirdetni, s az igazság 
ellenére azt akarni a külföldiekkel s a jobb ízlésű és szebb 
szólású magyarokkal elhitetni, hogy mi mindég oly keményen 
ejtünk némely szótagokat a mértékes versekben, amint azo
kat még a prózában sem ejtji.ik mindenkor? A nyelv és a ma
gyar literatúra kárhoza.tjára, nem pedig idvességére, termet
tek az olyan napkeleti tudós szoba.szennyesek, rnint Bereg
szászi úr, és semmi sem mutatja jobban a valóságos philoso
phiai és aesthetikai lélek még nagy fogyatkozását e hazában, 
mint az ilyetén állítások. Tanult és tudós olaszok-, angolyok-, 
francziáknak szavallotta1n én elő Olaszországban magyar 
hatlábú verseket láttam, mibe litköztek n1eg. Ott jöttem erre 
az ideára; olvastam nekik azután a valóságos helyheztetési s 
ejtési prozódia szerint általa.m készített mértékes magyar 
verseket, és nem a magan), de nyelven1 dicsőségére mondha
tom, hogy a magyar hangmértékes folyásátúl elragadtattak, 
holott egyetlen egy szót sem értettek, talán egyébiránt igen 
csekély érdemű, verseimbül. Egy más útazó,aki német szüle
tésű vala, J{lopstock nlessiásábúl szavaJlott cl nekik német 
hatlábúakat, azokat sem értették. N émelyck a hallgatók köz
zül mosolygának, fejeket csóv!dák, az olaszok pedig mind
nyájan borzadoztak. Engedelmet kérek valamennyi költőink
tűl, cle elhihetik, hogy hibáznak, mikor egy rövideden ejtett 
szótao·ot hosszúnak mérnek a verselésben vagy viszont, mert 

0 

a poeta nem változtathatja a fül vagy a hatlábú vers termé-
szetét, hane1n neki kell n1agát a.hoz alkaln1aztatni. - I-Ia pe
dig nevetségesnek tetszenék, kihagyójelet tenni oda, ahol in
kább foglal6jegy kellene, így íródjék a rövid a' kihagyójellel; 
a hosszú a pedig mely nem ékeztetik, foglalójellel, így o'. i\1íg 
ezt be nen1 veszik a n)agyarok, ahol nz r1 hosszú, z-t kell 
mellé tenni, mert csak a kemény fülűek és ajakúak tarthatják 
a macrában írt a hetüt mindég hosszúnak. 

0

Tökéletesen hiszem, hogy jobb szót lehet csinálni az al-
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léenek rnint a le1;eles, de nincs 1nég eddig; azt ta,rto1n, nem 
kell a szókat szórúl szóra, fordítani. A franczia szó azt teszi 
jcírhatós, dc va.la1nint ajúrhat(JSOn kivűl is lehet j,\rni, úgy a 
lei;elesen kivűl is lehetnek levelek. E szó a Zi,gasnak hasonla
tosságára van alkotva. Ila vala1ni új szó egészen nem festi a 
dolgot, elég, ha valan1ely főbélycg ,\Ital a kijelcntcndő do-
log képét felébreszti. U gy hiszem, hogy az utolsóbb alkotású 
szók 1nég inkább szépítik a nyelvet, 1nint an1a philosophiai 
pontossiíggal készültek. Objecta scnsibilia imprimis l1oc pos
trc1nun1 genus crcationis dcsidcrarc viclcntur. Egy bő s gaz
dag nyelvben n1ind ilyen 1nincl ::unolyan 13zókra van szükség, 
inert az a tökéletesebb nyelv, a.1nclybcn, úgy mint a görög
ben, rr1ind a sze1unek és fi.ilnck kedvesen festeni, n1ind pedig 
az ész számára hathatósan és pontosan okoskodn\ lehet. 

l�n ne1n analysáltam vizeket, hanem az a.nalysisnek n1ó<l-
jiírúl s rcsultatun1airúl, a1nint ítélni bátorkodom, ne1n felüle
tesen, hanem practice okoskodta.1n. Egy híres chemieusunk 
azt mondá: hogy eltalálta111 a dolgot. 

, 

Ugyan tessék a hallcíknak egy jó szót gondolni. En sem 
clégszen1 1ncg a .  ma.gaméval. 

Te1·1nészetisér; ta,l(u1 1iatiirel, ncn, naiveté. A te1·1nésze
tisé9et nem lehet 1nivel11i, de lehet a 1iai·vetét, s azért próbál
nán1 1nondani CÍ1'latlankodásnak. 

A 1ni az ód.ít illeti, mivel a testi világ fclforgatásai ál
tal lett mctallon1os bártfai sa yany ú víz ere<letét poetice akar
taut leírni, a n1ag:1 helyén l�ítszott neken1 lenni a mythologia; 
a görögöt választottam pedig inkább, 111int a scandináviait, 
inert nen1 csak csmerctescbb közönségesen, hanem szebb is és
boldogabb ég' fajzritja; sőt nén1cly tudósok a jobban észak 
felé lakozó kabiroktúl 'l'hr,íciúbúl, és Thrácián felül a hypcr
borcoszokig eredeztetik nc1n <'sak a görög mystcrio1nokat, ha
nen1 egyik részét a görög n1ythologi,\nak is, és valóban úgy 
l ,í,tszik, hogy az indiai, egyipto1ni s északi képtelvényekct a 
gyönyörű görög phantasia, ragyogó képekké változtatta a gö
rög 1nythologiának nagy részében. Nagyon sajn{t!n,im, ha, 
inert ter1néi:;zctesebb prc,sódiámon felakad kedves Lariíton1, 
ezen ód,inak költc1uényes érde1nét nen1 érzcné; fogja azt, bi
zonyos va,gyok benne, n1ind a két haza érzeni : ,,denn dicse 

' 
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üde ist nieht ohne gricchischen Sch,vung." Nem gondolom, 
hogy más ne tudna jobbat és szebbet költeni, <le még akkor 
is, n1ikor hideg vérrel vagyok, érzern, hogy lelkesítve kellett 
lennen1 mikor írám. Vala.mint ha vala1nely jó hangzó veri:;nck 
belső becsérül ítéletet tenni akarunk, legjobban cselckszi.ink, 
ha a verset fellJontjuk : úgy, ha valan,ely 1nctaphorának he
lyességérül kételkedünk, legjobb tal�ín azt szórúl szóra más 
nyelvre últal fordítani. E kitétel: ,1liJlrlii11tDdött idők" kiállja 
e próbát - subvcrsa tempora - zerstörtc Zeitcn - tems 
écroulés - költeményes nagy íde.ít szolgúltat, de a ruentia 
vcl labentia, cinerea tcn1pora - zusammcngefallenc, asehigte 
Zeitcn - ,,Tcn,s ccndrés, tombés" eldőlt harnvas idők n1i 
lenne? 1'�bbcn a, ki tételben : eldöntödötl azért vagyon nagy 
erő, mert határozatlan érteln1ü, s így az ol va ·ónak a világ 
mind a tűz mind a víz fclforgat,\sait eszébe juttatja. Dicses 
,Yort gicbt eben durch seine U nbesti1nn1thcit eincn grösseren 
Spielraun1 der Einbildungskraf't, und das ,Yar hier zum Z\reck 
<les Dichters in dieser Stelle noth�\·en<lig." Azonkívül oly 
szenvedő értelemben van e kitétel, hogy a szcn vcclé;;t szülő 
tehetségét a természetnek a folyó idők egész sor/1ban egy 
nagy folyó képben, az olvasó akaratja ellen is, annak képze
lése eleibe terjeszti. Tudon1, hogy nem az idők döntctnck, 
hanem az időkben esik a döntés, clc n1ikor az időt a többes
ben n1ondon1, akkor 1nintcgy személycsíttetnck. a sz,\zadok, 
melyeknek f'olyt1sa teszi az itlőt a költőknél. Tudorn én, hogy 
lCantnál az idő n1crő for1n,1ja a n1cgfoghatós,ígoknak, dc nen1 
az ontologiai igazs,ígok szcrént kell kéi-zíteni költeményeket. 
Ide teljességgel nem lehetett vngy kicsiny Yagy gyenge ké
pet tenni. Ila nem tetszenek tcljcs$éggcl az „eldöntődött idők," 
teo-vi.ik nem bánon1 : }}lg fiilrl zúzta idDk.'' Egy egész éjsza-o., ' . 
kú111ba került a kis vltltozás. - N e1n gondolhatja h.í t, kccl vcs 
barúL01n, n1ennyi idcúk n1cntek feje1ncn kere„ztül, és hogy 
neni vakt!1ban v,1laszto1n a versek bcn ki tételei 1net. .A. k kor 
clolo-ozo1n 1nikor tüzbcn vao·)·ok. <le a lco·hidcgebb vérrel és 

� > 0 , U ...., 

sokúig gyalúlgatok; de azért hibúzliatok, és hib,ízo1n is gyak-

ran. l�bbül azt is fogja li\tni, minő lckintcttcl \·i�eltctc1n, kf'tl

ves bar(1ton1, 1nég azon krisisrihcz ii:;, an1clyckct scn1n1i okkal

ne1n u:ié óztatik tá1nogatni. Én az érzőtchctség s az értclc1u 

•
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har111óniájárúl az en1berben íig·y n1eg vagyok győződve, hogy 
azt gondolom, mindég könnyen lehet adni okát a valósággal 
szépnek, csak meg kell különböztetni }LZ absolute szépet a re
latíve széptől. A legnagyobb, a legerősebb szép csúny�1vá vá
lik olykor, inert nincs ,t n1aga. l1clyén; a legpuhább, a leglá
gyabb hang szintúgy sértő olykor, a, kis kép ellenben s a ke
mény hang szép némely kor, n1ert a maga helyén van. Ez az 
oka, hogy ne,n lehet a szép s practicn tudományokat és mes
terségeket íigy tanítani s tannlni, n1int a csupán theoriabc
Jieket; a jó praxis 111egkív�tnja ugyan min<len tudományban 
a jó theoriá.t, de azzal szorosan be nen1 érheti. Nen1 kell hát 
csudá.lkozni, ha Shakspeare jobb tragoediákat írt mint I -I0n1e, 
és Loudon győzött ne1n pedig Lasey. 

Ami a VI-clik levélre va,ló krisiseket illeti, meg kell je
gyeznem, hogy a beszéllgetésben olykor szántszándékkal hé
zagot hágy a beszéllö, és így a dialóg-író is. 

Az a prineipium, hogy lá.nczszerneke11 folyjon a szóbe
széd, hol a tárgy, hol a hely, hol pedig a bcszéllők természete 
s czélja szerint 1no<lificáltatik. l�gy burkus gróf ne1n folytatja 
úgy n1indég beszéllgetését, 111int Sokrát valan1ely tanítványa. 
A beszéllgetési szökdécselések nem mindég az ideák általug 
rásai : ,,on doit beaucoup souseutendre dans la convcrsation, 
pas répondre á tout, souvent dissimuler la réponse pour la 
provoquer." Ne111 azért en1líti gróf Z. a :;zon1orújá,tékokat, 
hogy azok természetét fejtegesse, hanem csak azon tekintet
bül, amelybűl a szerencsejátékokkal ÖRszchasonlította. Amit 
kedves bará.ton1 emleget, n1inll jó, mind szép, absolute; de 
nem ebbe a beszéllgetésbe való. Ofyan ember mint gróf z.

,,raisonne plus rapidement dans la. conversation." 
1'1ár 1negmonclta.1n I(azinczy levelében, hogy miért írok 

Berniiil?Jlyi. A ki tucl francziáúl olvasni, nen1 fog abban meg
botránkozni ha úgy íron1 e nevet, a.n1int különben is ejtette 
volna, ha francziásan írtatn légyen is; aki pedig ne1n tud, meg 
fogja nekem köszönni, hogy nen1 francziásan írván azt, őt a 
francziAíil tudók rajta való nevetkőzéseiktől megoltal,naztan1.

Nen1 azért tiltotta el a rnrigyar törvény a szerencsejií té
kokat, mivel különben haszonkapzsiságot árúlt volna el, s így 
nemvalót említett volna gr. D. ha ezt mondta volna.. 

A szivét hévítő sze11iek1·e talcíl r1 televényúe , mértéke
sebben van ugyan mondva, mint rcíjok talál a televé1iybe a
iizlvit hevítő sze11iek1·e - <le az utolsó kitétel talán hatható
sabb, s itt ez a hathatóss:ig alkalmasint tern1észetesebb és 
szükséo-esebb az előadás czéljára nézve. 

N:héz lenne talán megmutatni, hogy Mirabeau gazem
ber volt léo-yen, mert mejképére fátyolt vonatott egykor a 
"Nemzeti E;yesület; lt tüzlelkű Foxból pedig hihctőképen 
nem vált vo�lna oly szabad ember, ha apja keményebben ne
velte légyen. Jobb egy ideig korl1elynek lenni, mint egész 
életében képmutatónak maradni. 

ltz angoly e névben Bath az e-t nc1n pedig az n-t hal
latja. E név ne1n �izok közzül való an1elyeket v,iltoztatunk, 
magyarosítunk, n1int P· o. midőn a.nglu8, bavarus helyett, an-
golyt, bajort 1nondunk. . . . ..... ?Ugyan kinek hicljek két ke<l v�s kr1t1kosz�1111 l�o�z:l. 
ICedves b,trátom azt mondja: l1ogy veghetctlen ko11nyuseg

0
el 

vannak írva némely 13ártfai Levelein1, l\azinczy pedig több 
k.. ,, ' t o ' ha.it bennek · íffy h,1t alkahnasint csak azt lehet onnyusege ·� , o 

; . . rólok állítani, hogy ncn1-nehézkcsek. Es valoba11 cz�n 1gy�-
kezten1 főképpen, mert ebben áll n1ég eddig a magyar �,tcratu
., k 1 0• g ,obb foo·yatkozása. Nincs nehezebb 1n1nt azt a rana e

0
na ) o 

, , ., o- ';,,közép ösvényt eltah1.lni a :::zobasze1111ycsseg. finnyass,1
0 

e,
puffadás ki)zt. . A X-ik levélre tett jegyzésekbül láto111, hog� értik egy
mást szíveink, s n1ikor ez így van, ncn1 ,Írt se'.11m1t a vélemé-

k 1 ··to·· bc · ·z ,Sse sőt niindkettőnknek hasznai. nye <u n '. v ' • ' , • '1 A .l(azinczy nen1 szólott semn1i t Tasso ford1 ta�aru . _n1� 
a költen1ényeket illeti, nagy ugyan előtte111 a tudos �mbe1 el, 

1 t .. bb t haJ· tok a 1)ublicon1 ér-tekintete de n1eo·vallom, 1ogy o e ' ' s é e Azt i<ell h:ít elYárnon1, mert ne1n lehet ::i, legtudosab� zes r 
. 1 l . I· "lteruényel- szépséo-e érzésétűl elrekeszten1embere cne;: 1s a {O ' o , , , . bl. ot A kéJ)ÍrÓ David akkor volt kép1rasaval leg1n-a pu 1con1 · . , _ . é I b 11káb b ine<Yeléo·etl ve, niikor vahunely indulatnak a k P et e 

. 0 0 d I J J· tet·zc · 'tzt n1on<lta . 1, l . 'latl·oztat·ís·1 a tu at ano ,na ' :; , ' , , va O {ll'lYI . ' e • 
•. •• ·"J" bf\f'ho<Yy az ő érzésöket::; �1 józa,nészt bcnnek a k�lonl.,ku ��1 e .eth;oriák cl nen1 fojtották, é:; azért, lia ne1n m1vcltebb i",. te1-

ruészetesebb, biztosabb ítéletek. Igaz ugyan, hOf!Y ,,suto1 non 
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ultra crcpi<la111." Dc a szcrenc::;étlcn ller1ní11ia ::;opá.nkodá::;ait 
úgy érzi a vargit le.í.nya, 111int a királyi kisasszony. 

1\linő tekintettel legyek kcd ves bar.í.to1n észrevételei 
aránt, ncn1 csak abbúl tetszik ki, hogy azokon kívül a1nelyc
ket itt egy kevés taglaJásra vevék, a többit n1ind, s így leg
nagyobb részét krisiseinck clfoga<ltarn, hane,n abbúl is, hogy 
1nég a n�inapi krisiseken is rágódtam azolta. Ez p. o. az ódá
b;tn : " Es 1négis ·i;a,r;y elég óéleket edze1ii, a íg·y fogon1 tenni : 
Es 111égis va,r;y elég gyo111rokat edzeni. Az ide(1k szerkesztése 
törvényénél fogya talán kcYesebbct fognak a kényesek csö
rnörködni a gyo1111·011 1nint a beleken,; ámbár, an1int a 1uinap 
1neg!rtam, s a régiekbül több jeles helyekkel bébizonyította,u, 
I -I01nér, IIorász, J ézusz lCrisztus, nc1n oly nagyon kényeske<l
tcnek és nen1 kényeztették el az olvasókat annyira. Dc rneg
lehet hogy a n1ai vihíg képzelése kényesebb, mivel ron1lottabb. 
A n1agyar olvasók leg·nagyobb része azonban nincs rnég: ki
gya.rlítva; alkal1naztatandom ,nindaziíltal 1nagarnat ezekhez 
a puhácskákhoz is lángelragad,lsú ó<l,in1ban. 

1\. JJ1·iisszögtesse 11ieg 01·1·0111at helyett így tettem: oosz
szongassa 1n<'g 01·ro1nat. 

E.kitételt vagy 1:L/g e helyett elég ·i;agy, megtartottam,
inert a Jobb hangzás javasolta, mivel a költeményben tűrhe
tők az ilyen {tttételck, ha ritkán gyakoroljuk, és mivel oly 
kevés ellensége vag·yok a külföldi form,íjú szólásoknak, mi
k?r szépítik s gazdagítjAk a nyelvet, ,nint a. ró1naiak voltak,kiknek nyelvek teli van, kivált a költc111ényekbcn, archaismusokkal ,  P· o. nivcus vidcri caetera fulvus" csak akkor nen1
szere tein a külföldi ::;zól.isokat, ,ni kor vao-y kétértel 1nűséaet

"l 1 . 0 0 szu ne<, mi nt p. o. ,,úgy néz ki ,nint valan1i úr;" ne1n tudja azember, az ablakon-e vagy bőriben, - vagy mikor nem érdemli a kitétel a béfogadást, és liclycsebbcl, szebbe! bővelkedünk itthon, p. o. valaki helyett jólállani, gut stehcn, - lehet-e ennél képtelenebb kitétel? ,nire való ide ajó? - többvan olyan a német, 111int 111.i::; nyelvben. Díszcskednek a néinetck _több felséges költőkkel, tlc 1nég ezek közzül is legtöbben csinált költök ink�tbb hogysen1 szülcttettck. A nen1zetlegaJ,íbb, ne,n költőnemzct, mint p. o. a görög, az olasz, aspanyol cs a. magyar. Sa langue prosaigue est la moins poéti-

LEVEI, 1,:z 1tso I{. :i 1 !)

quc, cl, ::;a langue po<:.tiquc n' a pas merne l' lntr1nonic dc Ja 
prosc." 1\. n1ilyen a 11crnzct, olyan nyelve. A fr:u1cziúkat a, 
régtül olta tartó despoti�1nu::; clkiiltőítctlcníté; ott pel1ig, ahol 
n1i11dég mintegy ünnepnap v,tn 111ikor ::;iit a nap, s így kiál
tanak fel : ,, very glorious journcy," a képzelő tehetségnek egy 
füstö.;; ha1nva::; szénhez kell hasonlítani. Ncn1 kell egy,1talj{1-
ba11 (ha vannak j:,; kivételek) az angoly s német költőkben

azt a tiszta szent mennyei lángot keresni; a ,  legfelségesebb 
o-ondolat s kitétel szon1szédsrío·ába 11 találni !2:)'akran a lc!rkép-
b O � � 

tclcncbbet és lcgfonákabbat. ,,('e::; c·i·eation:- cli:-parat<'� cho-
<j ucn t." 

A Bártfai Leveleket kegye,;::;éggel fogaclú d,ín1ák ke
zeit csókolorn. 11c szerctnén1 krisiseikct hallani! Rudnay pi.is
pököt 1néltóztasson 1ncgcngesztcl11i. Ila az }�'gy k/t szJ01íl

valamit cltöri,iltct rni fo0· maradni? Léo·yen azonban an1int 
> 0 O,•  

lehet. 
Az Erdélyi l\Iuzeo1n X-ik füzetjét n1egkaptam, dc 1nég 

• 

nc1n olvashattan1. Várom IIcrcpei János 1nllnkáit . .11 k/t hüs 
barrít J(enyé1·1nezejé1i vitézi lrzelmckkel fog t.ípl.ilni. Búr tar
tan,Í n1eg szavát a gubernátor: dc ha a szerint kellene róla
itélne1n, a1nint írt a ,ninap felőle kcd,·es har,íto1n, n1cgynJ
lo1n: ,,timeo Danaos et dona f'ercntcs." 

Farkas Sándor urat köszöntö1n. Ila tudhatta1u légyen,
mit fogna rólan1 írni, úgy megzavRrt volna, hogy felette ki
csinynek lútszanék előtte. 

Gróf Gylllai11ét, gróf IIallcrnét ah\zatosan tisztcle1n.

l(ritikosz bar,íti1nn1al kész lennék, dc leszek-e a censú
r{tval? Szcrencsén1re két okos en1ber a ccnsor Patakon; az
egyik tudós philosophosz, a n1úsik pedig ne1ntucla,tla.n pap. 

Eo-ész az unaJon,ig beszéllten1 n1aga1nrúl. l�ellves bará
tom un;zolá ·,\ra készültek a Búrtfai Levelek - hút up:ya11
ncn1 1nernéin-e kérni én is, hogy ,1 hazitdni büszke isteni 'l'a
cilitsbríl vala1nit lcfordítson? ltn n1ár cgynch,íny könyvet lc
fordítottan1 belőle, dc 1nutatni sc,n mcrcn1, án1bár fordít:íson1
vío-a.sztaln,í. talán Dön1e urat, inert a valóban nen1-isteni. Fur
cs; dolog mikor a pap az istenire haragszik! 
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i\ilaradok a legszívesebb emberi érzéssel, édes, drága,
kedves barátom

• 

alázatos szíves barátja
G. Dessewffy J6zsef'.

CLXXXVII. 

Sz�phalou1, octób. 27-d. 1818. 

Tisztelt baráto111 .'

En ma lépek hatvanadik esztendőn1be. Rettenetes éjje-
len1 volt : clképzelém n1ely közel vagyok a határhoz, ha éle
tem hátra való napjait tekintem, s mely igen messze tőle, ha
akár gyer1nekeim sorsát, akár literátori dolgoz�isaimat tekin
tem. Sera in fundo parsimonia! ezt kiáltja Seneca rám, s ne
ken1 csak ez egyhez lehet ragaszkodnon1. Bálint fiam 4 hol
napos, Emil hét eszt. Eugenia lyányom tizenegy még nincs, s
a hat közt ez a kettő a legidősb. Tíz esztendőt élnem nem lehc
te�len: s . ha addig élnék, mind úgy mint nevelő atya, mind úgy
mint 1ro, tehetnék még va.larnit. Dc arra ifjú erő, el nem gyen
gült szem, s a környűlAllások által nem ostro1nlott kedv kí
vántatnak. Baráton1, te, aki nálamnál sokkal i�abb vagy, for
dítsd haszonra minden idődet, s tanulj az én káron1on, aki
időm1nel nem gazdálkodtam eléggé jól. És ha kikap a halál,
tanítsd árva gyern1ekei1net, hogy a jó ember szereti a hazát

- hogy rnoralitás nétkH.l riirics boldogság. Ezt súo-<l nekik
majd, édes barátom, s emlékeztesd őket arra hoo-y ;e eno-en1

1 

' b t:> szerette!. Legyen az az ő kevélyséo-ek is mint az enyém volt
' 

b ' 

es lesz.
' 

. , . E� azt igéré1n Festeticsnek, hogy ez idén meg fogom
t\tnt l\.eszthelyt és őtet. A mindeneknél, annyival ink{tbb 
nalam, n1egszükűlt pénz, lovai,n el<löglésck, és a tLÍl a dunai
1negtán1ad6k ezt az útat velem elhalasztaták. Most minden
illőinct n Füredi Vidá val csatázás fogja cl. Védem ellene a
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neologismust, s e végett íróinkat a 1·e1iat1·s litter·is végig foro-a-
. 1 

b 

tom, s cs1ná om a jegyzéseket. Egyetlenegy írónk sincs aki
neologus nem volna, s egyenesen annak köszönhetjük litcra
túránknak .. gyönyörű virágait és gyümölcseit, hogy íróink
1nerte1iek. Osszchasonlítorn Szabó Dávidot, Rájnist és Révait,
azon paraszt veszekedésekben, amelyet mindenik vivc egy
más ellen, s án1bár magan1 Révaista vagyok, megmutatom,
hogy nagy része annak amit Barótiban kárhoztattak, 1nint
hogy a szokástól Baróti cltttvozott, ma kérdésen kívül jó. l1.
sovány tárgyat paq1(viJ,x<ü(J ado1n elő 1uint Gellius, s bátran
fogok szólani, szabadon, dc vastagságok nélkül. Sokat nyerni
nem fogok, 111ert nén1cly c1nbcr ,ncgtéríthctetlcn, dc én pro
selytusokat nem is keresek; neken1 elég, hogy okát adhatorn
bánásimnak, s hogy bevágom azoknak útjokat, :1kik nyelvün
ket úgy szeretnék elrontani, hogy magokat académicicn-ckké
tehessék, mint a franczia nyelvet rontottn el az ő akademiii
jok. Ezt Voltaire, Rousseau s n1ások Yallják : tle mi magya
rok a,zt jobban tudjuk mint Voltaire, Rousseau és miísok.

Füredi Vida azt is szc1nemrc lobbantja, hogy a V cr
seghy Aglájájában 1nocskos festéseket con an1ore fcstYC Iel
ten1. Engedd ide tcnncn1 egykét helyét :

�lint akár1nely Jázon az olyan lyánykáért,
l(i ezreket kí v{tn aranyos gyapjáért. l. 122.

A görög szerette énekelni amit tenni nagyon szereteti :
dc a görög ncn1 beszélc ly:ínygyapjúról. Verseghy a budai
fogságban a nőszés örön1cit egy versben fcsté. Benne \'Olt
abbnn ez a szó is : szörcsöl1ii.

IIn t ez nem J ustificálja-c rccensión1at

p. 125. 1ncgintsc azonnal 1nind az asszonyokat,
hog·y dupl::i zár al4 vessék kaJJUJ·okat j
szükck voltak hnjdan azoknak gatyúik
kiknek árboczrongygyal kérkedő sajl,cíik ....

Bocaceio és mások festettek efféléket. Dc a Grátifík
neve alatt adni ily darabú verskötetet, csak n1égis rendes -
legalább hasonlít ez az ő Aglcíjája azon grécouri ízlésü könyv
höz, 1uely (ha cn1lékczctc1n meg ne1n csal) Szent 1'eréziH

Dessewffy és f\ozincz)' 11 21 
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név alatt jöve ki. Mtísként él a nem-mennyei Vénus örö
meivel Alcibiád, rnásként a bakkancsos a Pest fogadói körül. 

Döbrenteinknek jegyzéseit Leveleidre nagy gyönyörű
séggel olvastam. Nem vagyok ,�ele minden eránt egy érte
le1nben, de az nem is zükség. En szeretem az író önségét 
feltalálni dolgozásaiban. Ráfael nem úgy dolgozott mint da 
Vinci n1int Correo-o-io, n1int Caracei, mint Ren1brand, s 1nin<l 

> 00 

egyikét szabad dicsérni is, csudá.lni is. 
Ncvekcdtek Yagy ncvekcdtenek. - I-Ia mindég te

nek fordúlna elő íráson1ban, az keresett pipere volna; a maga 
helyén, va.ló szépség. 

l-lezze1itö bizonyosan nen1 rossz. - Döbbentő cxcellens. 
l\tlind a kettővel szabad és kell élni. Döbbe1itö sokkal több 
mint amaz. 

bPlé tettP111. abba - plconits1nus , de nc1n kell nagyon 
keri.ilni. Sok van ilyen nyelvünkben : Neki ment az ellenség
nek. - belé v,ígta kardját az agyába, vagy baltiíját a paizsíi
ha, 1ninthogy erre még több erőlködés kellett. 

Igazod Yan : 1·égiebb és 1·lge11ten qem rosszak, s a. n1a
gok helyeiken jobbak n1int a 1·égibb é 1·é,9cn. 

A 1iiche nagyon szcrcucsésen van kitéve Döbrentei ál
tal : .falii1·eg. - Nem illenék ide, dc hadd említsem : a va
cuun1nak egy szép neYét bírjuk az öböl-ben.-Ten1pus ct spa
tiu1n nálad idi; és feríilet, szép; de a te1·ület el van foglalva a 
str atii1n n ak. 

, En nem akartam azt mondani, ha talán mondtam is, 
hogy a philosophust elúntatja az első levél, s azt nen1 is tud
tam, hogy a bártfai templon1 oly híres munk�Ljú építn1ény. 

,,IIa valami új szó eléggé nen1 festi a dolgot'' ...... . 
Ez az amit én 1niudég mondok, de mindég haszontalan. Szint 
oly hijiban mondottam azt is Dayka előtt, hogy Yan topic·us 
szépség, amit te is n1ondasz itt. Neki mérgescdvc Gelliuso1n
ban azt mondom, hogy olyko1· a 1·ossz jobb 1n1:1it a j6. Szép az 
is amit mondasz : On doit beaucoup sousentendre ... Hel
vétiust né1ncly borzas olvasó össze nem függő philosophus-

.,, . . . 
LRVEL EZ l·:SOK. 

nak mondotta, mert amit Ilelvetius szökdelve kihagyott, azt 
hívén hogy a borzasok ki fogják pótolni hézagjait, nem tudta 
kipótlani. - Olvasácl-e n, ptipai l{atcch. reccnsióit a NL ICu
rir leveleiben? Az én ott álló recensióm tele van oly héza
gokkal, dc némely olvasónak nem kell pótolék. Bezzeg nem 
hézao-os a Mártoné, s szeretném látni mit felel majd prof. 

;:, 

Varga. 
Döbrentcihez írt leYclcclnek berekesztése egészen ma

gyarázza mit óhajtotta1n én, mikor azt írám, hogy Bártfai 
Leveleidet szcrettcn1 volna a la Boufflers ÍrYa hitni. lvlely is
teni az a1ni itt következik : 

„úmbár fordításom vígasztalná talán Dömét, inert a 
valóban nen1-istc11i. Furcsa dolog mikor pap haragszik az is
tenire." 

Ily szikrázásokat óhajtotta1n volna én, vagy az egyet
len gr. Desse,yffytől, vagy ak[u·mcly más magyartól, ha Des
se,vffy co·yctlen ncn1 voln:1. 

Pr�f. Rozgonyi épen nem ccnsor, csak Tulsiczky az, s 
ámbúr prof. Rozgonyi urat mint e1nbe1·t szeretem, mint tudó�t 
bccsülön1, 110111 szeretném hogy akármit is ccnsurázzon, k1-
v:-'dtképcn ncn1 pedig magyarúl írt munkát. Rettenetes imá
dója a szokrísnak. ]Bs oztán a R. lelke őbelé, ne1n tudom 
hány áltaJköltözköclésck után bizonyosan 1\1enippusból jött 
:-iltal; n,iolta él, pedig 1nár régolta. él, ne1n talált több e1nbert 
akit dicsérhetett volna, <tZ egy borsodi notíirius Palóczyn kí
vül. Én azt javaslanám, hogy ha n1ajd bcn1égy ICassára. telel
ni híYasd 1nagadhoz ebédre prof. Sáfárt, elkészítYc prof., �· , Pongrácz által, s vele üttcsd kézirásodra a pccsct�t ,  ne1n 
Tulsiczkyva.I. Dc élj, kedves baráton1, szerencsésen, s Jelentsd 
mély tiszteletemet életed angyalának. l\la n1ég sokaknak kell 
1rnom. 

Örök tisztelőd 
J(azinczy Ferencz. 
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CLXXXVIII. 

Sz. l\{ihály, nov. 20. 1818. 

�

Edes szíves Fe1·encze1n ! 

�Iegrázott utolsó leveled. Micsoda? hat tizedet éltél le 
1nár? Be sok! ha sorsodat tekintem, be kevés, ha kivánsáo-o-

o 

mat. - IIijába készülsz a halálra. 

I-Iatszor tíz őszt érdem s üldöztetés között 
Bús gonddal fá.radtan átélte barátom ! 

.l\1inden időperczecl nékünk gyümölcsözött, 
Minden óra téged új díszbe öltözött, 

Ilalhatatlan ! könnyen sírnak inclúlsz, látom. 

Az epés kajánság fogát eltördelte 
Gyémánttartósságú s fényű érdenieden, 

Rágott, rágott, de csak önrozsdáját nyelte, 
Minden harapással reptcdet einelte, 

e1n ejthetvén csorbát, ő csorbúlt, lelkeden. 

Míg e nyögő haza termcnd fris virágot, 
Ragyogó napfény fog rajtunk tündökleni, 

S hevével érlelni édes szőiőágot, 
Hogy ránk is cseppentsen egy kis boldogságot: 

ICeclves lesz a neved, híred fog fényleni! 

Azért hurczoltatál fo
0
0-ságról foo-sáo-ra 0 0 l

I-Iogy a külföldön is hinczinkat nézhessék; 
Sőt itthon is szántak sok méltatlanságra, 
Vagy hidegen néztek a szép fáradságra 

A pulyák, a nagyot hogy elte1nethessék. 

Ápolva gerjesztő jutalo1n híjával, 
l\1ely m{tsutt a lelkes főket koronázza, 

IIányszor jclenél 111eg az irígy n1ocskával? 
Hányszor vágott ő 1ne

b
o- vastao- ostorával 

Ö 

O '
, aki a homályt a fény közt hajházza? 

Tövis Idvezítőnk gyászos koronája, 
Anitósz Szokrátot bürökkel kínálta : 

De fenáll l\1egváltónk kegyes oskolája, 
Él n1ég a bölcs Szokrát, a bölcsek példája: 

i\rlind a kettőt a nép 1negöltc s csudálta. 

N ékecl is a tisztább maradék hágtatni 
Fog könynyel áztatott oltárt meg oszlopot, 

iVlikor a magyar szív reményt fog forgatni, 
l\1inden 1nagyar ajak n1agyar szót hullatni, 

l:l:s az nem lesz durva ki magyar tej t szopott: 

Ekkor 1nagzatidban meg fogjuk esmerni, 
V elck együtt n1inket hogy szebbre neveltél. 

N cin lehet 1nindcnkor az óban heverni, 
Javítál, nem rontál, midőn kezdtél merni, 

S a jövendőnek is bölcsen megfeleltél. 

325 

Ragaszd e verseket apológi,í.dhoz, ha gondolod, hogy 
n1egérdcn1lik. I-Ia szívből pattan_nak a jó versek, ezek felsé. 
gesck. 

Igaz hogy a franezia. akadémia ki vette erejéből a fran
czia. nyelvet. l\1alherbbe több erő van, mint Grécourtba, és 
Grécourtba tisztább a pajkoss�tg, 1nint V erseghyben kinek 
,íltalad felhozott vcrseirűl ne1n lehetne 1nonc.lani Voltairrel: 
,,ccs sont dcs in1puretés dans un stylc trcs pur." 

ICimíveltetésiink mostani grádicsa ne1n engedte 1nég 
1neo· hoo-y úo·y írassanak a B,írtfai I,evelck, 111int Boufflcrs 

0 0 0 

vagy Chapelle Biiehaun1ont Levelei. 
Valék Patakon. Nagyon 1negelégedtcm 'ful.siczkyval. 

S0hascn1 láttan1 okosabb cen�ort. l\íincl ki1naradh,ttó arnit ki
jegyzctt. N ern lehet becsületesebben herélni. 

Öböl, si1iiis - nen1 vac·uiiin -- stratu1n pedig föld:;ze
lct. Az ideát kell kitenni ne1n a szót. A 1iichet nen1 lehet sen1-
mi tekintetben ii1·egnek montlani. ICérdezd meg fcle.ségedct, 
és rnegl,\tod, hogy igazan1 van. J\.z ii1·rg rnindég ,·alan1i se
tétségnek és ho1nálynak ideáját i-s 1na.gában foglalja. Több a 
has ítéknál, a 1·epeclésnél az ajtó nyílása. l\1eg fogjátok látni, 
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hogy e kitétel falnyílás tetszeni fog. Nem mondom hogy tö
kéletes, de nag·yon nagyon közelít ahoz, amit ki akartam tenni. 

Dulházy mondja : hogy rezze1itö és döbbe1itö mindegy. 
Józsa Zsigmond pedig, fiairn nevelője, veled tart. Be szüksé
günk volna egy 1nagyar-magyar dictionáriumra, amelyben a 
szók minden tekintetben szorosan n1eg lennének határozva. Phi
sophosnak és aeszthetikosnak kellene ahoz fogni, nem pedig 
vagy Beregszászinak, vagy Mártonnak, vagy I{assainak. Még 
sohasem láttam n1indég világos eszű etymologost. Bredeczky 
Úr lJ· o. Vie1ina innen szá.rn1aztatja Flavia1ius. Az első szóta
got t. i. Fla az idő elfújta, maradott vianus, a végső us idő jár
tával szintúgy elenyészett, és tern1észetesen a jött helyébe, a 
vianncíból pedig· hogy vie1ina legyen, nem volt egyéhre szük
ség, mint az á -t é-vé változtatni - ez is meo·történt és ío·y b ' 0 
Vienna lett. Bécs pedig a becstűl jön, ami abbúl is kitetszik, 
hogy a bécsi váltó ezéduláknak naprúl napra több beesek van. 
Folytatnám ha nen1 becsülném józan eszedet, melyet nem 
akarok oly n1ély és hasznos feszegetésekkel tartóztatni. I{as
sára megyünk, pakolnom kell. Írj nekem oda. Csókolom ked
ves gyermekeidet, mondd nekik, hogy nem tehetnek jobbat, 
mint ha igyekezni fognak szüléikhez hasonlítani - nem kell 
nekik más leczke, 

Véghetetlen szeretőd 
D. G. J.

U. I. Nyomtatják Patakon a B. Leveleket. Prof. I{ézy
vállalta magára acorrectúrát. Dece1nber közepéig elkészülnek. 

I li ber, at poteras tu tior ess e domi. 

LEVELEZÉSÖK. 327 

CLXXXIX. 

Széphalom, decemb. 7-<l. 1818. 

Tisztelt, csitclúll, szeretett '1a1·áloni ! 

Nékem gyönyörű sors juta: két barátom, Te, és su
perint. I(is nékern éneklétek legszebb éneketeket. En min
den dolgozása,id közt ezt tarton1 leglelkesebbnek; s Voltaire 
és J ean Battiste Rousseau csudálnák, ha értenék, hogy egy 
kis teremtésnek rnint én, hogy lehet oly gyönyörű szárnyal
lású dalt énekelni. Ez az ének egyik kevélysége literatúránk
nak. Így ítéle felőle prof. Vályi Nagy l!"ercncz is, ki épen 
nálam tölte másfél napot csakhamar azután hogy a becses 
levelet vetten1. Szabad volna.e azt a kérést tennem hozzád, 
hogy te ezt a versedet méltóztassál tulajdon kezeddel leírni 
s nevedet alá vetni? El tenném familiam levelei közé, hogy 
maradékom, ki Téged mind fejedért, n1ind szívedért tisztelni 
fog, láthassa azt, s csudú.lhasson, áldhasson. 

Én vége felé vagyok valaha philologiai n1unkámnak, 
melynek ime czírnje is, mottója is : A niagyar nyelvröl

1 
an1iak

természetéröl, 1noslanZ: korá1·ól, sziiksé gei1·öl. 
Quid velit et possit linguae concordia discors.

I -Iorat.
Horátz reru.m concordia discors-ot mond·: de az én ezé

lomra ezt által kell e változtatnon1. Tudnillik Pesten most 
azon vannak, hogy u1iitást hozzanak be; én �e�lig azt �ut�
tom 1neg, hogy úgy lesz jól a dolog, ha kilo a szerint 1r 
ahogy legjobbnak véli, mert most ruég nem jutott el ny�lvünk 
azon pontj[tra , hogy az egyik vagy 1násik felet kellJen az 
uralkodószékre felültetni, s mind a .  két felekezetnek vannak 
darabossáo-ai, melyeknek le kell tördelözni, korholódni. A 
rossz példik legjobban nén1íttatnak meg jó p�ldá.k_ által.

A munka végében némelypéldákfognak allan1, amelyek
ben öszvehasonlítom péld. a magasztalt s méltán magasztalt 
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Haller 'l'elemachj!inak egy helyét az újabb fordítással, hogy
akik ellenségei a nyelv változásának, lássák előre mentünk-e

' vagy hátra. Oda teszem a Scipio Al1uá.t is, s Cicerónak né-
mely epistol(tit, Virgílnck Orphcusá.t, melyE::t ide rekesztck.
1VIéltóztassál azt öszvehasonlítani az originállal és a Rájnis
fordításával. Ez 40 esztendeig fordítá ezt, s a tokaji bort el
vizezte. Erre viszi az e1nbert a xenophobia. Az én fordítá
so1u ncn1 valami nagy dolog, de csak jobb n1int a Rájnisé.

Boilcaunak cpigran1n1ájri.t senkire nc1n czélozva fordí
tottam. 1VIcgszercttcn1 a pajkosságot, s 11ltaJöntötte1n. V idyi
Nagy kegyetlenül nevette a hobóságot. Nevette ezt is : de
ez nem fog sajtó alá jutni :

Nyargn.la s arczra bukott s orrát bcvarazta. Dc hogy l.\sd
IIogy lovag ő is volt -- ín1c keféli fakód'.

Ne1n lelen1 azt a papirosat, 1nclybcn szán1oclra írta1n le
a Georgicák Orpheusát; in1hol tch;ít manuscriptun1omé. An
nak újra írom le. Dc a Boileau cpigra1u1n;íja tehát .i,IJjon itt:

XIV. Siir l' ilgésilas de 111. Co?·ne1'lle.
J' ai lu l' 1\.gésilas,

I -Iélas !
XV. Sur t' Attila dn n1c1uc autcur.

A prés l' Agésilas,
IIélas !

l\1ais aprcs l' Attila
1Iola !

JJoileaii iitán.
�\.nakrcontikáid -

I-Iaj !
_l\rp;idod és Ód,íic.l

Jaj!
Elj szcrcncsé::::cn, kedves baráton,.

• 

r 

1 

LEVI�LJ�ZÉSöii::. 

ORPI-IEUS ÉS EURYDICE.

Virg. Gcorg. IV. 464-527.
Ipsae cava solans 1niscrun1 tcstu<linc amorcm,
're dulcis coniux, te S())o in litore secun1,
Xc vcnicntc die, te dccedente canebat.
'l'acnariaR ctiam fauces, alta ostia Ditis,

5. ltt caligantc1n nigra for1nidinc lucum
Ingrcssu., iYlanesquc adiit, Regcmc1uc trcn1endu1n
Ncsciaquc hun1anis prccibus n1ansucscerc corda.

At cantu con11notac Ercbi dc sc<libus imis
Un1brae ibant tcnucs, simula.craque lucc carentu1n:

10. (lua1n n1ulta in foliis aviun1 se 1nillia con<lunt,
Vcspcr ubi aut hibernus agit dc montibus imbcr
iVIatres, atque viri dcfunctaquc corpora vita
l\1Iagnani1num hcroum, pucri innuptacquc pucllac,
In1po,-itiquc rogis iuvencs antc ora parcntun1 .

Orphcus a, tckcnős lanton szelídítve gyötrcltneit,
'régctlct, édes nő, csak téged zcngc magányos
])artjain, an1ikoron költ a nap, s an1ikor elszállt.
l)lú tónak szon1orú küszöbén, a ténaruszi aknán,

5. H;s ,t bús ligeten, hol az éj borza.lrna sötétlik,
Béhata az árnyékok lakjokba, a durva királyhoz,
ICit soha semmi keserv nem tud lágyítni segédre.

1\.. 111co·hatott Jtrcbusz mélyéből íme tolongnak
A kiaszo� alakok, s az clholtak bánatos árnyaik,

10. i\,lint mikor a madarak foltonként űzik cl a lázt,

329 

Est száJl v,ín vagy fergeteges szél s zápor az hegyről.
Nők, férjek, ha.rczokban elhullt nagylelkü. hősei�, Tcstjcik, gyenge fiúk, szűz lyánykák, a�yJok cl_o,�t mar
Máglyújokra �') jutott, hamuvá égett, sz111telcn 1fJak. 

, .r, 1 ,, b·1t'iJ'ban 1uin<len elöLt is,nerctes szó. Így nevezik a kádá-*) Jll(tfj yii, .·i.. ' ' 

rok a rakásokban fcl,lllított hor<lófalat. - Rogus.
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15. Quos circum limus niger et deforruis arundo
Cocyti tardaque palus inamabilis unda
Adligat, et novies Styx interfusa coercet.

Quin ipsae stupuere domus atque intim:1 Leti 
Tartara, coeruleosque implexae crinibus angues 

20. Eumcnides, tenuitque inhians tria Cerberus ora,
Atque Ixionii cantu rota constitit orbis.

Iamque pcdem referens casus evaserat omncs, 
Redditaque Eurydice superas veniebat ina.uras, 
Pone sequens; namque hanc dederat Proserpina legem 

25. Quum subita incautu1n dementia cepit amantem,
Ignoscenda quidem scirent si ignoscere :iYianes;
Restitit, Eurydicenque suam iam luce sub ipsa
Immen1or, heu ! victusq ue animi respexit. Ibi omnis
Ef

f

usus labor atque inmitis rupta tyranni
30. Foedera, terque fragor, stagnis auditus Avernis.

15. Itten tartja őket nádas balkánya Cocytnak
Es a sűrü 1nocsár és a rest pőcze, rekesztve,
S a Styx, mely ez helyt környűlcsapkodja kilenczszer.

Sőt a vár 1naga is, s az halál mély tömlöcze, s a kék 
ICígyókkal hajokat felkontyolt tartari lyányok 

20. Bámulják szavait; nem ugat most Cerberusz a sok
Szájjal, s Ixion kerekét elakasztja dalára.

Túl vala már 1nindcn bajain, s ím visszafelé tér, 
S a megnyert kedves közelíte a földi lebelhez 
I{áta megett mindég; úgy hagyta Proserpina néki; 

25. A 1nikor hirtelenül rossz ész szállotta meg ifját -
Oh mi bocsánandó, ha ismerne bocsánatot Orkusz !
Vesztegel, és már-már az üreg fényéhez elérvén,
Gyúladozásaival nem bírva, feledve tilalmát,
1-Iátra tekint, s elö111ölt tette. Ah, a durva tyránnak

39. Alkuja szegve vagyon, s háro1nszor dörge az Avernusz.

• 
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Illa : Quis et me, inquit, miseram
1 

et te percli<lit Or-
pheu? 

Quis tan tus furor? en iterum crudelia retro 
Fata vocant, conditque natantia lumina somnus. 
Iamque vale. Feror ingenti circumdata nocte, 

35. In validasq ue tibi tendens, heu non tua, palmas !

Dixit et ex oculis subito, ceu fumus ín auras 
Con1nix.tus teuues, fugit diversa; neque illum 
Prensanteo1 nequicqua1n umbras, et multa volentem 
Dicere, practcrea vidit; nec porti tor Orci 

40. Amplius obiectam passus transire paludem.

Qui<l faceret? quo se rapta bis coniuge ferret? 
Quo fletu l\1anes, qua N umina voce moveret? 
Illa q uidem Stygia nabat jam frigicla cymba. 

Septem illum totos perhibent ex ordine menses 
45. Rupe sub a.eria descrti ad Strymonis undam

S az: ICi veszít cnge1n? ki veszít el tégedet, úgymond; 
l\1el y fene düh! ád;íz Párkáim visszakiiltnak 
S e habzó szemeket nehcz álom zárja be örökre. 
Lé()'y boldoO' t foO'd O'yen o·e kezeim', nem többe tiéjdet !

o o· o o o 

35. Engemet egy iszonyú éj ránt el hatalmasan innét.

iYiondá, :; mint mikoron a füst szélytoszlik az égben, 
Eltünt. I-Iasztalanúl akará megölelni az árnyat 
Búsúlt férje, haszontalanúl neki mondani holinit; 
Öt többé n1eg nen1 látá, s a csolnakos áltaJ-

40. lV{enni az elébe vetett fertőn nem hagyta megintlen.

l\1it tégyen? hova végy e magát a kétszeri gyászban? 
Mely sírás lágyítsa meg a vad poklok hatalmát? 
A hidegült lyánykát a Styx sajkája vivé 1nár. 

Strymonnak pusztás környén, egy szirtnek alatta, 
45. Hét havakig keseregte gyötrelmeit s éneke lágygyá
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Flevisse et gelidis haec evoluisse sub antris, 
lviulccnten1 tigres et agentem carmine quercus ; 
Q,ualis populca. mocrcns ]Jhilomela sub umbra 
Amissos qucritur fetus, quos durus arator 

50. Observans nido in1plun1es detraxit ; at illa
Flct noctern, ra1noque sedens miserabile carmen
Intcgrat et moestis latc loca. quaestibus implet.

ulla V cnus nullique animum flexere hymenaei. 
olus Hyperboreas glacies, Tanai1nque nivalen1 

55. f�rvaque Riphaeis nunqua.m viduata pruinis
Lustraba.t, rapta.m Euryclicen, atquc irrita. Ditis
Don,1 quercns. Spreta.e Ciconum quo 1nunere n1atres
Inter sacra Dcum nocturnique oro-ia Bacchi

b '

Discerptun1 latos iuvenc1n sparscre per agros.

GO. Tuin q uoque n1armorea caput a cervice revolsum, 
Gurgite quun1 1nedio portans Oeagrius I -Iebrus 

· 'l'ctte a tigriseket s erdőket vonsza n1agával.
1Iint mikor a topoly ,írnya között a fülinilc gyászol 

l<'észkéért, 1nelyből még pelyhes kisdedit a vad 
Földmívelő kiszedé, véo·i o· csattoo-3· a mao-ányo" 
, 

00 ::, 0 
.;;:

50. Ejjelcit galyján, epedezve ujítja siraln1á.t
Szüntelenül, s a t,ijt messzére eltölti keservvel.

Szívét 1neg nem hatá I-lyn1en, nern Vénusz ezen túl. 
Béjá.rá, s n1aga, az éjszaki sark vihar-űzte vidékit, 
8 a zordon 1'anaiszt, hol az új jég régi jeget lel, 

55. S Eurydicét zokogá, s Plútónak szidta tanácsát.
Ciconi nők, kiket ő kikerüle, az istenek éjén
Bacchusznak szilaj innepiben, ízekre szakasztá.k,
S �zép tetemit 1uagokon hegy s völgy elszórva tckinték.

l\1Iá.rvány vállaiból kiszakadt feje az oeagri 1-Iebrnsz 
60. Ilabjai közt hömbergett n1ár, s a meghidegült nyelv

A leglár1násabb örvényben is Eurydicéjét,

' 
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Volueret, Eurydicen vox ipsa et frigida lingua, 
Ah miseram Eurydiccn ! anima fugiente vocabat; 

-

Eurydicen toto referebant flumine valles. 

S Eurydicét zajgotta 1nidőn bús lelke futacnlott. 
Eurydicét és Eurydicét sóhajtozik a völgy. 

cxc. 

l(edvrs bcl?·áto111.; 

Imhol az an1it már tisztára írtarn a tudva való 1nunká
b6l. l(lavirme terem véletlenül 1nep;yen l(asslira, s nern tar
tóztathatom. Ezért írok ily rövideden. ](érlek olYasd 1neg 
és add tudton1ra, 1nit szeretnél benne 1n,tsképen. A "\\'ieland 
Anti-Adelungja alól minden seholionok cln1ara<lnak. - Hét
főn reggel a klavirn1ester jön; és így addig olvasd el; s hogy 
készen legyen, yagy inká ub hogy ott ne maradjon a lvlS, add 
által házad haus,ncistcrének, hogy akárn1ikor jelen n1eg a 
kla.vír1nestcr, �1ltalvchesse. - Nen1 szükség levcle,net a szo
kott for1nulával bérekeszteni. Tudod hogy az aki tége<l tisz
tel, sohase1n szünhet n1cg tisztelni. 

12. Xbr. 1818.

- --- - --

CXCI. 

I{nssa, december. 25-<l. 1818. 

Drága kedves barátoni! 

Tea-nap estve érkeztem Pestrül. l\1Iég azon éjsz:ika, ho-
o 

1· 
' 

lott fáradtan, fután1 álta,l �Vielanclodat és annak 1teriitu-

ránkra alkaltnaztatását. Sajnálo1n hogy 111ég egyszer és h:e-
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vescbb sictéssel nem olvashatoxn. Nem sokat, de némelyeket 
talán megjegyeznék, azt t. i. főképen, hogy minekutána ex 
natura rei hamarább fcjtődik ki a társalkodás és a szólás 1nint 
az írás : minden írás nemeire nézve a t{trsalkodás kezdi min
dég elébb éreztetni befolyását az írásba, mint az írás a tár
salkodásba, és szólásba. I{ésőbb, viszonos kifcjtődések mel
lett, viszont egymásra hatnak. Akik jól szólanak, mintegy 
íhletés �Lltal beszéllenek. Lehet, sőt kell is olykor megihletve 
írni, de rnégis nagyobb megfontolás kíséri az írót, ennek 
tehát lehet is, kell is regulásabbnak lenni; dc hogy az a re
gulásság ki ne látszszon, és az euphoniát ne sértse, aszépírás
nak, a szép, a terxnészetes szólást kell mívclni, mert amennyi 
nen1e van az írásnak, annyi van a szólásnak is. ��delung és 
vVieland tehát nem ellenkeznek , dc nem értették cgyn1ást 
egészen, és hatúrozatlan előadásokban tévesztvén el idcújok 
mind sorát, 1nind czélját, meghasonlának. A szép szólás min
den nen1ének szintúgy van tulajdon ideálja, és a szépírás 
ideálja. nenl egyéb, 1nint amannak mása. J\. társalkodás tehát 
oskolája az írónak, n1ert ha ezt nen1 venné rninden tartoza.t
jaiban (raports) 6gyeln1ére, ugyan hogy iclealizálhatná a szó
lás különbféle ncn1eit? Csak 1ninckutána ideálizá.lta, válik 
előbbeni osktllájának 1nestcrévé. Abban kell hát ezen új 
meEtcrségénck állani , hogy javítson ug·ya.n tanítv�í,nyin, 
dc a mellett 1négis velck ugyanazonegy oskolából valónak 
mutassa n1agát, inert n1c1 kép nen1 lesz sympathia intcr parcs 
di$CÍpulos, perfeete dispares. Omnis credat illu1n sibi parern, 
ut velit agnosccre in quibusdam superiorem. 

E kitételt : ,,l(özöttiinlc uz nye1· bizo1iyosa1i J'avrtllásl, 
rtkit olvasója lcön1iye11, ért, s pattog<; hexarneterckben 'Va_qy 

/ 

ö1nlö st1·01?hákba11 e1nle,qeti il1·prídot, s ez világosan 1nuta�ja 
hol állitnk, 11 kihagyhatnád. I-Iogy Pindár nem könnyen ért
hető, az írás ncn1c hozza xnagával, de I-Iomerosz és Xeno
phon 1nindcnütt könnyen érthetők, azaz : amennyire az idők 
táYolsága megengedi. Csak az a jó próza, az írás akárrnelyik 
nemében, melyet olvasója könnyen ért. Dcmosthent, Cicerót, 
Voltairet, .<\dissont ,  rnind a közen1berek, mind a nagy urak 
értették. Nem azt akarom én ezzel mondani, hogy minden 
neme az írásnak minden olvasónak való; oly l<evéssé, mint 

"" .
. ,,J:J 

minden beszéd xnindcn hallgatónak - de a köz tárgyakrúl 
úgy kell írni prózában, hogy minden olvasó érthesse az írót; 
ez teljességgel nen1 ellenkezik az írás ne1neinck ideáljaival. 
Ez az a mesterség melyet Ilorász oly nehéznek tartott: ,,dif
ficile est proprie communia clicere." Talán nc1n állanának a 
németek és n1agyarok ott ahol állanak, ha jó része iróikna.k e 
tárgyat minden oldalról n1egfontolta volna. J{cdYeltetni aka
rod magad olvasóidd:i.l, a n1agyar publicummal, és 1négis azt 
1nondod néki, hogy ő csak a pattogó hcxa.1nctereket s az ömlő 
stróphákat javalja - azt akarod hát, hogy sántikáljanak a. 
stróphúk vagy rekedezzenek folyásokban? ,,Tous les gcnres 
sont bons, hors le genre ennuyeux." .Táxnbusaink sem mind 
remekek, és vannak már szépen folyó magyar hexameterein k is. 

E szó árr1,y sohasem fog szerencsés lenni a nominativus
ban. Nem kell mindég okoskodni az olvasÓYal; nekíe is meg 
kell engedni, hogy érezhesse olykor valaminek helyes$égét 
vagy hely tclenségét . 

. A„ jobb ízlésű magyar publicum nen1 akacla, fen minden 
javítúsaidon, minden kiilönösségei<lcn, sőt legnagyobb részét 
tapssal fogadta - tehetsz hát te is neki némely apróbb áldo
zatokat, s 1neglcsz így a békeség közteJ s közte, a honi lite
ratúra nagy hasznára, nagy díszére. 

Fogadd el e tanácsot barátodtúl, ki ncn1 csak magadat, 
hanem literatúr.ínk J.icsőségét is tebenned szereti. 

Örvendek hogy verscím vissza nem tetszettek, - én 
úgy érzen1 : quod matcria.1n non superavit opus. 

Íme két levél hozzád Pcstrűl, becses munk,-íddal egyi.itt. 
Valc Corculum. 
U. I. l{érlek, izcnd 1ncg n1inél elébb ICézy professornak,

küldje már egyszer vissza a Bártfai Lc,·elcket. 
I{örner Zrínyijét Sze1ncrc Pál ján1busokra tette ,íltal, 

az uraságok játszanclják, oly 111a.gyar kisasszonykák is, kik 
egy szót se1n tudván n1agyarúl, szórúl szóra kényteleníttcttek 
n1cgtanulni rolljokat; hol pedig? l\Iagyarország főv:íros,-í.ban. 
Azután csudáljuk, hogy fel sem veszik ne1nzctünket a külföl
diek, és hogy lady l\!Iorgan Fra.ncziaországrúl írt utazásában 
még a tokaji as zú zőlli5bort is így- bélyegezi: le '1.'okaj i1n1Jérir1l. 
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CXCII. 

Széphalon1, januuár. 3-d. 1819. 

Tisztelt úarútoni ! 

Áldást az új esztendőre, s n1inclennemüt! - Gyern1e
kein1 tanítójok ICassára 1negycn, s holnapután ismét itt lesz. 
1VIegha,gytan1 neki, hogy hozná cl azon dolgozáso1nat, n1clyet 
klfivírn1cstcrcm minap grófnécl kon1orn[ii közzűl egynek ke
zébe adott. ICérlek ezért, kedves bar[iton1; hogy folytatba -. 
san1 a 1nunkát. Ug,v hittc1n, hogy a kla.vír1ncstcr azt vissza is 

, 

fogja hozni, 1.lc te 1->cstcn val.11, s így üresen jött haza. Ujra 
kezdén1 tehát , s elhagyta1n rninden szcn1élyes illetéseket, 
hogy a 1nunka értekezésnek és ne uillo1igcisnak tessék. Ebből . 
úgy sincs haszon : a,nutz pedig n1inden jót ígér. Jtn nyel-
vünkre néz\·e nern is1nerek szerencsésebb gondolatot n1i11t 
Orthophilusé, ki 1ninap a Tud. Gyűjt. és iiz újs<íg leveleiuen 
az írókat arra hívta meg, hogy adj[tk ítéleteiket az új szók 
felől. 

Itt ki.il<lön1 azon YCrsen1et is, melyet gróf Festcticsnek 
küldék köszönetül a tavaly ültetett berckenyéért. A bcrckc
nye engem pirít : de egy oly érde,nü polgár kegye, mint 
F·estetics, kevélysége lesz 111ég gyermekein1nek is. Azért nem 

' 

tettein szót a versben a bcrekenyc felől. - Elj szerencsésen, 
tisztelt halandó! IIi<l<l hogy én tégedet az i1náclásig rncnő tisz
telettel tisztellek és szeretlek. Tekintsd n1eg, ha időd engedi 

,, 

Sci1Jiú11i Al111cit) 
s küldd vissza 1n:1jd azon alkahnatosság ál-

tal, mely által aztfebr.-ban vissza fogom kívánni, 111crt nála111 
többször 1negnincs. 

' 

Gró
f 

Festetics Györgyhöz. 

Nagy Ember, kit nekünk kedvező istenek 
Gyámolúl s ragyogó fényű! engedtenek, 
Zrínyieknek társa gazdag örökökben, 
Dc társa még inkább magas erkölcsökben; 
Te, kit a jók jónak s nemesnek is1nernek, 
László atyja s ipa egy Hohenzollcrnek ! 
Niely ész, mely józanság víve arra téged, 
Hogy jótételekben leld gyönyörűséged'? 
S midőn pillongásért cpedeznek mások, 
N eke<l nem kellenek scn1mi csillámlások. 
Büszke, de nem kevély, a csörgést megveted, 
S nyúgalmas nagyságban foly el szép életed. 
J\i(int sok hős polgára a régibb Rómának, 
Ter1nészetnek híve, híve hazájának, 
[ -Ionn ülsz, szántasz és vetsz, kazlakat :íllít:isz, 
Ugart törsz, árkot nyitsz, pőczét s tót zúrítasz, 
1Iagad oltod al1nád', sajtólod szőlődet, 
Ménes, gulya, nyájak lepik cl mező det; 
S azért örülsz a nagy birtok nagy hasznának, 
IIogy a sokból soknt nyújthass a hazának. 

Földn1Í\'est neveltek lcgclébb gondjaid 
És ifjú katonát : 1nost már oltáraid 
Gyújták tö1njéneket a lant és az ének 
S a Virág és a [(is n ycl ve istenének. 
Olyn1piánk nyílt n1cg; í1u fut a délezcg nép, 
S há.ron1 pártiís költőnk s velek egy ifjú zép 
Székedhez jutottak, s elveszik béredet. -
Tapsol a sokaság, s harsogja nevedet. 

Javaltatni kedves: dc bérre szolga v!tgy, 
�-l Szabad n1eo-teszi amit szent tiszte hágy;

0 

9.2 Dessewffy és l{!lzinczy. 11. éJ 
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S bir nincs, és bár nem lesz tanúja tettének, 
Áldozatokat hoz szeretett ügyének. 
Neked, dicső férfi, maga a tett a bér : 
Érted te, az üres lárma s a hír mit ér; 
S bírván megnyugtató javaltát keblednek, 
Bátor léptekkel lépsz útján érdemednek. 

Tatnás, a Nádasdi háznak fényes ága, 
Védistenin k közzé ez érzéssel hág a;  
Így Baka.cs, így Pázrnány, nagyjai Rómának, 
S Bethlen, fejedelme a rokon hazának, 
I{ik dicsőségekből néznek volt honjokra, 
S áldást eresztenek arra s új' társokra. -
ivI enj, nagy férfi, s péld{id tanítson bennünket, 
riogy inkább szeressük magunknál ügyünket. 

Széphalom, január. 3-d. 1819. 

CXCIII. 

Kassán, jan. 16-án 1819. 

Sziverii sze·1·elrnern ! 

Nlin<len jókat a 1negérkezett futó új 12 hónapra. 
Vetted eddig levelem gyönyörű dolgozásod<lal együtt. 

Olysóra menetelem előtt adtan1 által Rumynak. Tegnapelőtt 
érkezé,n vissza; élek a.z alkalommal, és I{ézi professor által 
küldöm e sorokat. Elhozta a Bártfai Leveleket, minekutána 
Tulsiczky valamennyire tartóztatta volna, de mégis keveset 
törlött, igazított, és egy történetbeli jegyzékét is örömrnel 
olvastan1. Derék pap ez. Scipio ,i\.lmá.t ,nég nem olvashattan1, 
n1a estve fogom; ezer a bajom. Nlind fő tisztem, mind Dul
h,izy, mind há.z1nesterem betegek. I{ézi professor véghetetlen 

• 
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szorgalo1nmal ügyelt munkácskám nyon1tatására, Nádaskay 
úr is mindent elkövetett. Lekötelezék szívemet a derék en1-
berek, mindenkor fogok gyönyörködni n1éltó háladáson1 ér-
zetében. Elj boldogan. Festeticsnek sok szépet mondái; ne-
ked a.z esett legjobban, hogy nem kellett füllentened. néki 
pedig az , hogy te magasztalta.cl. Vale dilectissi1na ani,na, 
vale corculurn 

Tui Josephi. 

CXCIV. 

Kassárúl, febr. 9-d. 1819. 

Drága kedves ba1·átom! 
Sc1·pió Ál111.át több ízben ol vastan1; felséges remeke Tnl

li usnak mel)ret eo-észen el tal á.] tál f ord í t{1sod ban. l\.Ö zlötte1n. 
' 0 

Pongrácz professorral is. 1-Ia gróf Festetics György tehetsé-
o-ével bírnék valamennyi o-öröo- és római classicusoka.t {dtal-
o > 0 0 

fordíttatnék - ha lehetne általad, ha ne1n, legalább hogy ál-
talnézd a fordít,1sokat és azokon igazíts. 

Versen1et saját kezem,nel írom le neked, de most mfís 
dolo-ok foo-lalnak ·el - addio- is szolo·ál neked Dulházyn1 

o O O 0 

Birtfai Levelei1nmel. Rossz a papiros, rosszak a betűk, s 
,néo-is 40 forint eo·y ív. I{ézy v.'tllalta az igazítások terhét, 
de :ok n1ús dolgai

.
miatt 70 egyneh,1ny főbb nyomtatúsi hib�t 

csúsztatott bé, an1int az erráta ,nutatja. Ide ragaszton1 an11t 
a censor kihagyott vagy hozzá tett. íe1n épen kegyetlenek 
a herélések, némely velősebbeket megszenvedett, hogy ,neg
bocsássam neki a gyengébbek kitöröltetését. 

Vale et 1ne literis tuis delccta. 

U. I. E levélke áltaclója nagyon derék papocska. Nen1
csak a .  I{risztusnak, hanen1 a Grátiáknak is, n1inden tetteiben 
iilllozik. 

----
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E lcövetkeze1idlJlc hagyattak, lci a ce1isu1·a által a Bárt
! ai Levelelcbűl, 

Pc,g. 
12. 

108. 

109. 

110. 

113. 

lGO. 

160. 

sor. 

20. ,,A tengereken túl, nen1 pedig az anyatartomány
szomszédjában képzelhetnők leányországu nkat.,
mikor a har1ninczadok tariffá.ikat olvassuk."

3. Post üldözi - ,,Talán nem akaratoskodott volna
úgy Na.polcon, ha több Fárót játszott légyen."

18. ,,(án1bár én ezt nein kárhoztatom)" Ez a censor
által igtattatott bé.

4. ,,A' hadi segedelmeken kivül - egyebeket nem
tudok, hacsak oda nem szá1nlálom a nemzeti szor
galmunkra és keres:<edésünkre a' harminczadok
systemájából háromló nem-egyenes ugyan, de ne
vezetes terheket, s előkelőbb nagy birtokos uraink
túl a hazábúl a testvéres ta.rtományba kivitt, ott
maradó s csak ott forgó nem-kicsiny sommákat.
Tétetett stb.

11. Post beszélleni - Ott a nyelvvel teli száj Yigasz
talja az en1bereket erszényeik gyakor és mély ki
iirítései felett.

25. I -Iol vagy Máty�ís király, aki általöltöztetve esme
retlen jrírád a kunyhókat, hogy népeicl való bajait
kitanuld s azokon segíts!

26. ·röbbet tanulhatni a föld népét illető dolgokban az
ilyetén mező fiátúl, mint száz n.cta-rakií,;ok közt a
zöld asztal mellett ülő városi tanácsosoktúl. An1i
clőn úgy útaznak a királyok, 1uint fejcdcln1ek,
mindeneknek c ·ak szép oldalát n1utogatji1k nékik
a hizelkedők. J\i[eg nern esn1ertctvc kell n1agával
a bajt szenvedő cn1berrcl beszéllgetni, nem egy
gycl, nem kettővel stb. 

LEVELEZÉS Öl(. 3-11 

CXCV. 

'1,isztelt kedves baráton1, !

Leveled hozóját első pillantására 1ncgszerettem, s hit
tem hogy olyan an1ilycnnck leveled festi. ICcvés pillanatokig 
n1úlathatott, én pedig öszvc v0Ita1u kedvetlen dolgok által 
zavarva. Öszvehaclartuuk 1uintlent. Ila ICassún lakná1n, én is 
rá bíznúrn lyányai1nat azon végre, amelyre 'f e bízod a Tié
det. Boldog volna a vilií.g, ha 111ind ilyenek volnának társai, 
és ha némelyiket, n1ikor nagyon cléírr1entck, meg nem v�íltoz
tatná holmi tekintet. 

A 1'ud. Gyűjt. redactiója nagyon bölcs törvényeket 
::;zabott n1agának. B,ir eddig se vett volna fel anonymus re
ccnsiókat és csatázli.sokat. Ila hallani akarták volna tan.icso
mat, azt kívántam volna, hogy a, bántó írás a megb�íntottal, 
elébb hogy lenyo1ntattatik, közöltc::;sék. Nem törlettcm volna 
ki semmi csak élcst : de igen 1ninden vastagot. Az az éles jó 
sokszor, s kétszeresen jó, ka cl1nés is. -

Neved elöfordúl a gróf Teleki L.iszló értekezésében. 
' 

De arra nem lesz szükség talán figyelmcs::,é tenni. Elj sze-
rencsésen ti::,ztclt, tisztelt, tisztelt baráton1. Szívcn1 azt neked 
sohascn1 1nondhatja elég gyakran, s ebből látom, hogy Bouf
fl.ers és 'zirmay In1rc ncn1 1nondának igazat. Ha a szív tola
kodhatik, sok:;zor n1onclani valan1it egymás után, 1niért ne 
higyjem én .izt, hogy az olyat sokszor hallani i::; kedves lehet. 

Febr. 13-d. 1819. 

örökö,; tisztelőd, csudálód : 
]{, 
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CXCVI. 

I(as�árúl, mart. 9-d 1819. 

J(edves Ferenczern .1

• 

Itt a hozzád intézett verseim saját kezernmel leírva 
Holnap Sz. �1ihályra megyek, hijába szántani és vetni - itt 
leszek ismét József napjára, hogy jelen legyek fiairn és leá
nyom legelső exámenjeknél, és egy csepp örömöt szívhassak 
annyi terhelő bú, baj és gond közt. Lehetetlen rosszabbúl 
igazO'attatni n1int ez az ausztriai monárkia, minden tekin-

t> ' 

tethen. Vegyék fejemet, ha 28 million1 ember közt egy n1il-
lion1 meO' van eléo·ed ve e kormáuvozással. ,,Systen1a hoc uon 

b ::, J 

tantum est depau perationis, se<l etian1 macerationis." Be jól 
mondta a spanyol követ Oháro a pyrenéi szerződés alkalmá
va,l : ,,Le 1ninistere d' Autriche est com1ue les cornes <les 
chevres d'Andalousie: dur, court, et tortu." Beaumarchais 
Figarójátúl tanulta az igazgatás 1uesterségét. ,,L'art dc gou
verner c'cst de den1ander, de prier et dc prendre." 

Ugyan lesz-e valaha ember köztünk, aki érezze Ciceró
val : ,,Quin etiam corpus libenter obtulerim, si repraesentari 
mortc mca libertas civitatis potest, ut aliquando dolor populi 
romani pariat quod iam diu parturit!" 

lVIásokat citálok, n1ert nem tudnék 1nagam oly fontoso
kat mondani. I -Ia láthatnád elkeseredett szívemet! per imos 
inacescunt omnia sensus. - Vale 

tcprenkedő 
Jóskcíd. 

LE VELEZlt�0 K. .-. t n •).,,.) 

]lív szerető s szeretett bci1·átu11ilioz. 

1\ 60-ik esztendőt ért l(azinczy JTcrcnczhcz (.iróf Des
sc,vffy József, nov. 19-d. 1818. :")zent 1\1ihcilyon, :-,;zabolc,-
,· á r1n egyében. 

I--latszor tíz őszt érden1 s ül<löztetés között 
Bús gonddal f�íradtan átélte bariíton1 ! 

� 1li ntl en i<lőperczed nékünk gyümölcsözött, 
J\ilinden óra téged új díszbe öltözött. 

I -Ialhatatlan ! sírnak könnyen indúlsz, láto111. 

Az epés kajánság fogát eltördclte 
Gyémánttartósságú s fényű érdemeden, 

Rágott, rágott, de csak önrozsdáját nyelte, 
l\ilinden harapással rcptedet emelte, 

Nem ejthetvén csorbát, ő csorbúlt, lelkeden. 

Míg e nyögő haza terroend fris virágot, 
Ragyogó napfény fog rajtunk tündökleni, 

Hevével érleli édes szölőágot, 
1-Iogy ránk is cseppentsen egy kis boldogságot:

I{edves lesz a neved, híred fog fényleni. 

�i\.zért hurczoltatál fogságról fogságra, 
Hogy a külföldön is hínczink csörtöltessék; 

Sőt itthon is szántak sok méltatlanságra, 
Vagy hidegen néztek a szép fáradságra 

A pulyák, a nagyot hogy eltemethessék. 

Ápolva gerjesztő jutalom híjával, 
�1ely másutt a lelkes főket koronázza, 

Hányszor jelené! 1neg az irigy moc:::kával? 
Hányszor vágott ő meg vastag ostorával, 

Ő, aki a ho1nályt a fény közt hajházza? 
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Tövisk ldvczítőnk gyászos koronája,

Anitósz Szokrátot bürökkel kínálta:
De fenáll l\1cgváltónk kegyes oskolája,
Él méo· a bölcs Szokrát, a bölcsek példája :

::, lVlind a kettőt a nép megölte s csudálta.
Néked is a tisztább n1aradék hágtatni

Fog könynyel áztatott olt.irt meg o:szlopot,
J\iikor a ma.gyar szív reményt fog forgatni,
l\linden n1agyar ajak n1agyar szót hullatni,

És az nem lesz durva ki magyar tej t szopott:
F.kkor 1nagzaticlban meg fogjuk es1nerni,

V clek együtt minket hogy szebbre neveltél.
Nem lehet mindenkor az óban heverni,
Javítál, nem rontál, 1nidőn kezdtél merni,

S a jövendőnek is bölcsen megfeleltél.

C.XCVII. 

hív örökös barátod
G?·óf Dessr,ivjfy J 6zs�f-

-

Szépbalon1, apr, 15-d. 181!). 

Én szon1baton délben nálad leszek, nen1 mint hítogató<l,
hanem 1nint vás,irra n1enő lókupecz, aki adni s venni rncgyck.
Ekkor nem fogok n11'.ilathatui : clcigcn vissza.jövőben, ha pa
rancsolocl. Eladó két csődörci1net előre köldöm, 1nég pedig
azon 1ncghagyá:ssal, hogy udvarodban be várjanak. ICcrülte
tc1n vclek a fogadókat, hogy 1neg ne ittasodjanak, s a lovak
ban k,ir ne essék. i\ifagan1 egy paraszt szckcrcn s ernyő alatt
megyek, nem kocsin, inert vúsárl(tsaim úgy kivánjc'tlc J e-

1 
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lentsd alázatos tiszteletemet a mélt. Grófnénak; előre örven
dek, hogy ezt az általam eddig is tisztelt lelkes asszonyt s
gyermekeidet láthatom. Várj szokott kegyessége<ldel.

örök tisztelőd :
Kazinczy Fe?·en,cz. 

Erdélyi Leveleimet, holna1) adom censurára Patakon. -
Mit mondasz a JCotzebue halálára? 1'ár:saságba azért köl
tünk, hogy életünk , birtokunk bátorságban legyen : s íme
úrry élünk, mintha fel volnának bontva minden kötelékek.

0 . Azonban Sand úgy visclé magát az ölésben, szenvedésben s
veszésbcn mint stoicus.

Stoicus } . 1. B T 1 occ1l 1 t  aream.hco ogus 

CXCVIII. 

Juverial. 

Szcnt-l\íibályrúl, apriL 26-<l. 1819. 

Jt,'des d1·cíga szökev611yeni! 

J,}Jszöktél karjaín1 közzűl, nehogy tartóztassa.lak, és hogy
félbeszakadjanak örömcín1, n1elyckct szült jelenléted, ezer
bájokat hintvén bajairn közzé, és clfclejtetvén velem azokat
t.irsaságodban. n1ár régolta nc1n volt oly szí ,·cs t,iplc'ilatja
lclke,nnek. lfclclcvcnűltcm, gyógyúltam, és ha szidott egy
lrevéssé feleséged, 1nondcl meg neki : hogy itt is szerettek,
és hogy ő nc1n kívánta jobban haza érkezésedet, miut én szö
kevény clrncnetelctlct sajnáltam.

Ízleld l(örncrt, dc küldd vissza, n1inekutána kcrcsztűl
futod, rncrt rnég én sc1n olvastam, pedig nc1n az cnyén1, ha-

, .. , ncn1 egy szcp ozvcgyc.
Elfelejtettelek megkérdezni: tudnál-e valan1cly tisztc:s

séges 111agyar asszonyt Virginiiím mellé, nem mint ncvclőnét
(rnert e feleségcn1 tisztje), hanen1 1nint jó crkölcs(í felvigyá-
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zónét, aki, n1ikor feleségem rá nem ér vagy lyánya nélkül va
lahová kimegy, Virginiá1nmal vagy kisétáljon vag·y becsüle
tesen társalkodhasson. Ig·en csendes és nyugalmas napjai len
nének. A n1ondottakbúl állana minden kötelessége. V cl ün k 
lenne asztala; bec:lűltetne, szerettetne. Jó eo·ésséo·ünek kcl-

o 0 l?ne lenni, hog·y a zivatarok közt is kijárhasson lyányomn1al. 
Es igen tiszta erkölcsünek, n1ert én ne1n csak szép testet é:::

lelket, hanen1 erős és a szabad levegőt győző alkotást is aka
rok szerzeni lyányomnak. Fizetést is kapna az a társ-szer11ély. 
Nézd körül magad, kedves Ferenczem, és ha akadsz olya1n:a 
vala hol, add tudtomra. 

Egész házam tisztel, én pedig a legforróbb ölelkczé:::ck 
közt maradok, elfelejthetetlen Ferenczem, 

CXCIX. 1)

örök hív tisztelőd 
l,)·ip:sz. 

Jankovics Úr levele hozzám bacsóm által, kit azért 
küldten1 oda, hogy tekintse meg a birkéket. 

Radvány, 29-d. apr. 1819. 

, l\lfintegy 250 pár kos alá való juhaim, ig·en is, eladan-
ctok vagynak. Az eladás terminusa lesz circa 12 junii, amikor 
nálam rcndszerént a bárányválasztás szokott véghez n1enni. 
Lesznek azon kívül eladandók 2 s 3 esztendős ürük is, me
lyck?ől a ve�ő jövő ő_szszel azonnal pénzelhet; ha pedig meg
akai:,ia tartani, anná,J Jobbat nem tehet, mert minél öreo-ebbek 
lesznek, annál többet fognak érni a gyapjok és húsok neve
ke�l�se ált_al. Sőt ha biztos vevő1n akad, az egész bistei ürü-
1_1YaJa '.11at 1s �ész vagyok eladni, mely mintegy 900 darabból
al�, s igen szep, tiszta, egésséges nyáj. A kövér és székes sz. 
mihiílyi fölLlen ezek véghetetlenül felhíznának, megnőnének, 
meggyapJasodnának. Idei bárány is lesz vagy 120 darab cl-
1) J(azi11c·z,_,·to'l. A le c'l · k llékl J · v , mrne ez n1c • etc vo t, hiányzik.
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adható. Ezekből 3 darab fog egy párba számláltatni. Az egész 
J·o· száo- ekkoráio- méo· mind eo-ésséges, s nem is azért eladó, 

O O O 0 hogy vagy egé&ségtelenségek vagy durvaságok miatt elesett 
volna kedvem tőlök, hanem a téli takarmánynak s a nyári le
gelőnek szűke parancsol nekem. Kénytelen vagyok egyik ré
szétől a leo·kedvesebb J. ószáO'omnak is megválni, a1nelyből e

0 0 , szűk időben egyedül pénzelhetnék. En mélt. gróf Desse,vffy 
József ő nságának régi s egyszers1nind különös tisztelője va
gyok : ugyanazért személyesen is ICassán kinyilatkoztattam 
ez eránt magamat, hogy teljes bizodalon1mal elfogadom hite
lező levelét. 

Azt n1in<Jazáltal megkívánom, hogy rövid napok múlva, 
minekelőtte a nyíréshez fognék, ha nem is maga ő nsága 
személyesen , (melyet különben a legnagyobb szerencsém 
közé számlálnám ha megeshetne) legalább egy biztos és a 
do!oo-hoz értő emberét küldené fel ide hozzán1 Radványba, 

0 aki most, míg gyapjában van a jószág, azt megtekintené, 
megvizsgálná s megalkudná, mert többen is vagynak, akik 
magokat nálam jelentik a vevés erá.nt, de mind ezeket (sza
vamat adván egyszer ő nságának) választás utánra igazítom. 
Melyeknek jelentése után magamat ajánlom stb. 

Jarikovics lnire. 

CC. 

Szcnt-.l'vlihályrúl, máj. elsején 1819. 

Drága édes Fe,-er1,cze11i ! 

Felgyógyúlt inasod könyveimmel és leveleddel útba kap
ta emberedet. Visszatérének hát mind a ketten, és á.ltaladták 
a sokféle szép és kcd ves dolgokkal megterhelt pakétomot. 

01 vastan1 lcvelecletDúlházyboz. Ö ne1n ítélhet úgy rólan1 
mint te mert 1nindéo· körűlötte1n van. /\ sok ar)rólékos bajok . ' 0 

megzavarják olykor eln1én1nek velem siületett derűltségét; 
azoknak t. i. 1nind száma, n1ind csiklandós viszketegsége vég-
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tére igen bosszanthatóvá teheti a legszelídebb embert is, úgy 
mint p. o. a kis legyek és szúnyogok csípése az erdélyi pari
pát. -t.\. kis és nagy bajokat egyenlően ]<ellene tűrnünk, rnint 
Xeuophonrúl 1nondják, de tüzesebb vér dobogtatja olykor a 
szelíd szívet, és nekem nagyon használt volna, valamivel job
ban n1egtörődnön1, s négy vagy öt esztendőt l{ufsteinban 
töltenen1. Vizsgáld csak 1na,gadat, kedves baráton1 : tapasz
talni fogod, hogy szép csendeslelküségc<l egy részét azoknak 
az átkozott fokokna.k és tornyoknak köszönheted. Aliq uisq ue 
111alo fuit usus in illo. Azért idvezletesek a szép s jó tár:;asá
gok - azért örö1n s nyereség veled lenni, mert nem csak 
örül és tanul, hane1n javúl is az e111ber. 

Említhetőképen halt meg gróf Festetics. Nli az a czók 
és 1nók� Nekem legjobban tetszik hogy a bécsi 1nedica facul-
táshoz appcllált ő nga. En egy vén asszonyhoz appelláltam, 
és talán nem fog azért a halál rajta1n bosszút állani. 

Felséges gondolat Cicero levelei fordítása, és a szintúgy 
rernckuek De Oratore. Megküldöm 01 ysórúl Voltaire Leveleit, 
köztök van az egypfÍ.r egyévű na.gy fejedelemmel, Fridrikkel 
t. i. és l{atalinnal, való levelezése is. :iVl{ijus közepe felé le
;;zek Olysón. E napokban l=>hilernon és Baucisz történetét
fordítám le a franczia Lafontainc után feleségem sz,ímára.
J\Iég 1nindég kcnetem, mosa.to,n, pá,rlogtato1n magamat, és
fejér ürömmel főtt bort iszon1, gyomrom és beleim hclyreho
z,ísa végett. Legtöbbet használna talán, ha n1indcn gond nél
kül vagy Londonban Yagy Párizsban va,gy Nápolyban tölt
hetnék egy-két hónapot, va,o·y ha valaki adóssáo-on1nak co-y e, t' t::: 

részét kifizetné. J�z ilyeneket szan1ár kivánatoknak hívják, 
dc ugyan nincs-e semn1i a szamárban a,ni ki vi'.tnatos volna, 
n1ég okoslétünkrc is? Szép az okosság n1ikor hypochondriá t 
ncn1 szül, de nen1 árt, ha valamit n1ég 1nellé adott a ter1né„ 
szet, és ha beteljesedik Voltaire' I -Iclvetiushoz intézett ohaj
t,ísa : ,,J e vous souhai te la force d' Hercule et la sa o·essc dc 

0 

Socrate." Az isten, ki 1uind a kettővel ,neo-aiándékoza tartsa 
0 � 

meg még igen sokáig 1nind a kettőt benned. Tulajdonítsd 
·zeretetcmnek ohajtásom, és szeresd

ohajtó s tisztelő hív Jóskcid. 
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CCI. 

A. Olys6, május 18-<l. 1819.

D1·ciga lced,ves Fe1·encze1n .' 

I me nyolcz kötet Voltaire levclezéseibűl; közte vannak 
a burkus királylyal és ICatalinnal valók is. l\Iúlatni fognak 
téged a koronás főknek és a kor1nányzott fejnek egymáshoz 
intézett gondolatjaik. Még 21 kötet van há.tra. Nem lehet 
mulatságosabb leveleket olYasni, és a 1nelyckből többet tanul
hatni. A1nik a politikára és a római historiának legfényesebb 
epochájára nézve Cicero levelei, az ezek a philosophiai szá
zad litcratúrája tekintetében az újabb időkben. 

Gróf FeRtetics haltílára egynehúny sorokat készítetten,, 
melyeket ,·elecl közlök. ICulcsárnak is megküldöttern. Sze
rctné1n, lássák napjaink minő érzeteket gc1jc ztctt talán 
utolsó Oszlopunk eldűlé e. Be szerencsés volnék ha e versek 
új t,\n1asztó oszlopokn.t tán1asztan,Ínak. - Ilolnap 111,\r B,\rt
fára indúlok. - Jankovic nagyon sokat akar rajta1n nyerni, 
én pedig ncn1 akarnék igen sokat YCsztcni. ?llinő 111ás világba 
élnek a prókátorok, és minő m,1 ban az efféle c1nbcrck, 1nint 
n1i ketten! ,e� külön világiak soha se1n értik cgyn1ást. A nagy 
terrnészetben a n1ad11r fogja cl a, halíl.t, dc az cn1bcri társa ág
ban a hal a n1adarat. 

Csókoló,n feleséged kezeit. Csókold hclycttcn1 is egyik 
ly:ínyodat és két fiaidat, kik a n1inap elbújtak 1nikor tőletek 
búcsÍlztan1. Feleségc1n nagyon Rnjnálá, hogy nen1 volt z. 
iiih,ílyon, n1ikor rncglátogatt.íl. T(í,·únja, legyenek Lőrincz 
napj,1ra 1ncgint eladandó s Yevcndő lo,·aicl. 

l\lfa.radok ezer áldások közt 

tisztelőd, szeretőd 
G. l)esse1v_lf'y Júzsef.
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Gró
f

Festetics György lialálako1· gró
f 

László fiálioz. 

A.-Olysón, május 13-d. 1819. 

Dűlnek az oszlopok, roskad az épület. 
Festetics! elhúnytál hazád omladékin. 

Pislogtass még reményt óh tarka (puszta) terület! 
Tapostatott díszünk terjedő árnyékin. 

Naprúl napra jobban vérző honnkebelek, 
Mert nagyjainkban most n1árpaizst nem leltek, 

Ne csudálkozzatok, ha jajt énekelek, 
Melyet szúrt sebeink szívemben érleltek. 

Mint mikor a tulkok legellőjévé szánt 
Pusztúlásra jutó tág törpe cserében, 

Egy végső magános agg tölgyet sujt s leránt 
Jupiter hara,gja hüutető mérgében 

U gy zuhant le Györgyünk. Sűrű zokogások 
Duna Tisza körűl felen1elkedének, 

lviint annyi meg annyi felhőborúlások, 
Zsán1olyához ködös egünk istenének. 

Szerteszét a könnyes magyar nép' felette, 
A függő fellegben lengő szél szózatjá. 

Le, kiki fülébe, hogy minden érthette, 
E fontos beszédet fenten hangoztatja : 

,, Vagynak kik feletted, György
) 

szá1nosb kereszttel, 
Czifrább 1) pántlikákkal büszkén mellyeskedtek;

De ők sugárt vettek, te sugárt eresztel, 
�1ellyet - mellyel - fenyítsz; s így fény lesz 

fel ettek. 
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Szüntelen nemzeti díszt s honbol<logs:igot 
Buzogtál, s eredvén a mély jövendőnek, 

Ha neveltél olykor szomszéd tőt vagy ágot, 
Meghagytad nyirokját a magyar szőllőnek. 

A honni áldások nemes kifejtője, 
Bölcs lelke, köztetek lebegjen örökre." 

Ekkor egy kis angyal, ne1nzetünk őrzője, 
l{i hajdan nagyobb volt, s nem szorúlt ködökre -

Mennyei virány közt halvány alakjával 
Magát a felhőkbül gycrn1ekként mutatta, 

S ott felül repesvén kis kurta szárnyával, 
A sír mellé a sok kalászt rázogatta. 

Teli kalászt azért hányt égbűl ang·yalunk, 
Hogy en1lékcztessen atyád nagy lelkére; 

Vetett, hogy arassunk, György, -- leve h11t dalunk; 
Te lészsz, ha törsz a mag n1egérlelésére. 

GyomláJgasd nemzetünk, de magyar n1ara<ljon, 
1-Iágjon boldogsága, hágjon dicsősége; 

Atyád díszpályáján érdemed haladjon, 
Es a szép kezdetnek ne érkezzék vége. 

Oh ti, kiknek ég, föld adott tehetséget, 
S mégis angyalunkat pulyává tettétek, 

Ila fentebb érzéstek han1uvá nem égett, 
E mindennap rogyóbb hazát tekintsétek. 

Ha hanyatlásunknak okát nen1 látjiítok, 
l{övetkezéseit búsongva érzitek! 

Elhányván nyelvetek', szenny, görcs, fagy ült r,ítok, 
Bár ragyogtak lcí.ngot vitéz eleitek. 

l{is gyéniószonkat mutattam; orczája 
l{is kurta 1) szárnyával változhatik n1iiSSéÍ,

Csupán nagyjainktúl fi.igg annak for1uiíja, 
S György hamvai felett nőhet óriásséÍ.. 

1) J\1egnyírt kis.
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CCII. 

Széphalom, május 25-d. 1819.

Tisztelt kedves ba.1·átorn! 

Végre tuLlon1, mint került a te szép versed a Magyar 
l{urír írójának kezébe; épen 1nost vesze1n Ungvár-Németi 
Tóth Lászlónak levelét,BéC'sből, mely ezt vele1n tudatja: ·
„Niindenek felett örvendek azon 1negtiszteltetésednek, melyet 
sokunktól megér<lemlettél, dc csak egytől - Dezsőf

f

ytől -
nyerhettél. Azon érzékeny s híven festő versezet méltó 
n1ind hozzád, rnind nagy erde1nű költőjéhez, s n1éltó volt 
hogy l[tssa a haza. A mi érdemünk nagyon csekély benne, s 
nagyon sok részre oszlik; an1ennyiben Cseresnyés baráton, 
l:>estről felhozta ma.gávai (husvétban Pesten járt) oly szán
dékkal, hogy azt n1indkettőtöknek tiszteletére nyomtatiis alú 
adja; én pedig jóvá hagytam, hogy úgy a1nint ki1nent ( egy 
stropha nélkül) kimenjen; Igaz Sá1uucl barátunk szép f'orm:ít 
adott a nyomtatásnak, s a velín nyomt11,tványokkf1l n1ég ben
nünket is n1cglepett; a1uit Pánczél úr örömest mcgengedc. 
Csak az a kár hogy Füredi Viclára nézve a közlőnck neve 
ott ncrn áll." - Ezen utolsó sort nen1 foo-od érteni és ío-y 

0 ' � 

111cg1nagyarázon1 : - Füredi Vida, azaz Verseghy Fcrcncz, 
a Tud. Gyűjt. tavalyi VI. kötetében egy mégcs Ertckczést 
nyomtattata le a Rccensiókról. Abban magáért és némely 
társa.iért bosszút áll rajtan1 kivált, dc rajtam kivűl másokon 
is, n1unká.iknak éles megfecldésekért az Anná.lisokban, inert 
ncn, én egyedül reccnseáltam ott, és a jénai, hálai s lipsiai tu
don,, újságlevclekben. Ezek a homines secti flagellis triu1n
viralibus el akarják hitetni a magyar publicu1n1nal, hogy azok, 
akikkel nekik bajok van, őket azé1't bántják, mert kirckesz
tőleg akarnának ragyogni, s ennél fogva igyekeznek nevetsé
gessé tenni a publicum előtt azzal, hogy ma.gok dicsérik ma
gokat. IIogy én rna,ga1uat magasztaltaiu volna, e nevetséges 
bohósá.ggal 1na,ga.1na,t nern vádolhatom. !\1időn IX köteteim 

• 
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megjelentek, Ilelmeczy egy agyon magasztaló jelentést eresz te 
ki a Trattner nevében ezen IX filagoria eránt; de az eszes 
és nyugodalomban lévő olvasó tudja hogy az olyan nem egyéb 
mint hedera vini vendibilis. I{isnek gyönyörű Epithalamiu
mát én nyomtattatá.m ki, én fordítottan1 németre, én tettem 
mellé képemet, akár azért, n1ert én a verset gyönyörű mun
kának néztem, akár azért, mert én az oly ember' szereteté
vel mint l{is, valóban pirul,-is nélkül kevélykederu. Azt 
mondják, hogy a mostani bécsi tudom. ójságokban, valamikor 
a Tud. Gyűjtemény fűzetei recenseáltattak, felőlem mindég 
magasztalással volt szó : dc én Csaplovics urat, aki azon re
censiókat írta, sem sze1nélyéből, se1u leveleiből nc1n ismerem, 
s magasztalásait soha nen1 láttam; és így azolc bizonyosan 
se1n nem dolgozá.saim, sem nem suo·all,ísaim. Soha mao-amat � 0 t> 

nem recenseáltam. Azonban rni tűrés tagadá:; benne? én is, 
rnint mind azok, akik valaJ1a vala1nit nyomtattattak, akkor 
legalább, rnikor a munkát kiadta1u, úgy hittem, hogy az yagy 
jó vagy nen1 épen rossz, ha azut�tn később eltépni, elégetni 
szerettem volna is. Gondolnám Vürcdi fida úr is ne1n tar

totta rossznak Aglájájá t mikor ki eresz tette, ha most úgy bor
zong is rncgpillant,í,sára, n1int én sokra azok közzűl a1niket ki
adtam. Csúnya had, legal,íbb gycrnickhad, ez az írók hada! 
a szappanbúborékon veszekednek. Dc igazán szólván, n1ind 
az a min c1nbcr veszekedik, szappanbúborék. - Az crnlített 

' 

l�rtekezésre még talán kcd ven1 kerekedik felelni, dc igen rö-
viden, és igen csendes vérrel. Birkozgatni a publicum előtt 
nen1 a legillőbb portéka : dc a dietnn, a v,1rmcgyc gyűlésein 
s n1inden 1n,1s taniícskozi'1sokban, felelni annak aki szól elle

nünk, nen, rút, csak ne rútúl felelJünk. $ szenynyel viídol
tatni, becsűle�es embernek keserves, inert a hallgat,í:; vallás
nak vétetik. J<:n csak azt saj11álon1, hogy 11é1uely ellcnkczőin1-
tnel békélgctő czélból leveleztem; inkúbb kellett \·olna isn1er

nem az emberi szívet. De aki ebben n,egcsalatkozik, örüljön 
hogy a ncrntclcnck által n1cgcsalatott. 

!\'liolta tőlen1 cln,cntél , szeretett , tisztelt, csuclált, 
irígylett halandó! azolta én úgy szólvrí.n sen1mit ncn1 dolgoz
tam. Gálszécsen va.lék, s ott taJ,íltam l\1Ialaspina !(hírit, I(as
StÍn voltan1, s ott kapitány Sisakkal nehiny jó óriít tölti.itten,, 

Dessewffy és l(ozinczy. II. ;2:1 
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I{aszonyinak gyönyörű képeit végig néztem, és aligha benne 
azt a gondolatot nem t�i1nasztottam, hogy az affélék becslésé
hez értek annyit., amennyit az érthet, aki Bécsben soha nem 
lakott, s a külföldiek kincseiket nem nézhette, mívészekkel 
sokat nem társalkodott - mert erre ncn1 elég a természet 
adon1ánya. l{aszonyi valóban li'1 tta, hogy értem mit lehet s 
kell becsülni az effélékben. Oztán az az én érdemein, hogy 
Fáy János 1300 forinton vcvc meg egy Gaudentio Fcrrá.rit 
a hazának, n1elyet a bécsi érsek alkudozott erdélyi refercn<lá
rius Vajna úrtól. - J{assán az a szomorúságom vala, hogy 
két morva vagy nén1ct szülctésí.í közembert akasztófán Játék 
függni a fiammal és n1á.so<lik� lyányom1nal, kit oda (a vesztő 
ágasaihoz) pacdagogiai okokra nézve vittem, t. i. hogy el
készüljenek meg ncrn retten ni, ha ölt ernbcrt: tal�dnának vé
letlenül látni. Dc kevés napok előtt rán1 szálla. is1nét a dolgo
zás lelke; is1nét elővevérn Sallustornat, s belőle Catilin:it újra 
fordította1n, hogy 1ninél kevcsb hibával jelenhessen meg; 
holnap kész leszek ezzel, s b�1r J ugurthának állhassak, hogy 
a stílus a.nnál egyenlőbb legyen. ]-<:zen általesvén, Cicerónak 
iíllok. 

'fulsiczky n16g se1n kész az Rrd. Levelek mcgtekinté
sé vcl. 

Tiszted itt vala, ltadványból térvén haza felé. Drágálja 
alku<lat, s vele együtt én is. Mit csinálsz ürűi<l<lcl? Azzal 
nagyon n1cgront az eladó. Bocsáss n1eg hogy ebbe belé szó
lani bútorkodta1n. Dc én szeretem erszényedet is, mert az is 
'fiéd. 

ICapitány Sisak nekem két könyvet a<la. olvasni : Dcr 
'\V clt1nann und dcr Dichtcr, von l(linger, és - Übcr Volks
hass und e.len Gebrauc:h f'rcm<lcr Sprachcn v. Arndt. 1\1ind a 
kettőt na.gy gyönyörí.íséggcl olvasom, <le az clséírc a.zt jegy
zc1n n1cg, hogy a kettőt ncn1 jó közel és hosszan állítani egy-
1nás 1nellé : az idylli világ szép világ, <le csak a phantasiának: 
ez a 1násik ocs1nány vilá,g, cle az eszes ember tudja hogy itt 
sc1n minden olyan n1int a IClingcr vV cltmannja. A n1ásik ol
vasása alatt cn1clkc<lett lelkem. Sok jót 1nond, <le nem n1in
clég szépen, nc1n 1nindég igaz{1n. Sokat a.z én szívc1nből ka.pott 
ki, s így nem lesz csuda, ha ugyanazt mondom cl ma.jel. 
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l{ívánom hogy a bártfai Nyrnpha vize használjon mind 
magadnak, mind imádást érdemlő gróf11éclnak, gycrmekcici
nck pedig adjon sok örö1net, inert nekik nincs sziikségck még 
a víz erejére. B,ír egyszer olyankor lehetnék Szcnt-1\Iihálytt, 
mikor grófné<l is ott lesz. ,t.\.zok után a1nikct tőled, Szirma.y 
1\ilihálynétól, e1nbereidtöl, az újl1elyiektől tudok, nincs c1nbcr 
aki a grófnét inkább tuclja tisztelni 1nint 

örök tisztelőd 
](11 zinczy Fl·1·encz. 

28. maji <lélut[tn 3 órakor. Epcn érkezik leveled és a,

Voltaire kötetei. A gyönyörű verset holnap külclörn al\Iagynr 
ICurírnak. ,t.\. IIo rv�tth 1\dií1nn6 szi.il. l{azinczy l{lúra versei 
az utolsó postával jöttek ugyan a l(urirban. TBngccld monda
nom, hogy ez a derék asszony vczetékneYcmct viseli, <le nem 
vérem. Akarnán1 hogy az volna, n1crt fé1jét szeretem. 1\1ag,ít 
soha ncn1 lúttnm. Dull1úzy urat köszöntön1 barúts,'.1gosan. 

CCIII. 

Széphalon1, Jun. 6-d. 1819. 

Tizenkét nap olta oly nagy szorgalon1n1al dolgozta1n, 
hogy csa.kncm rosszúl lcttc1n belé. JBzcn idíí al,ttt n1cg voltan1 
halva, bar,ítimnak is, s ez az első levél azoknak sz(1n1okban 
amelyeket kikcrülhcttcn1 , továbbra l1alaszthatta1n. l)cbrc
czeni útam olta. hcnyélgctvén, isrnét bé ak:1rí1n1 fogni 1naga.
mat, s a Cicero leveleinek, vagy aniit oly régen kt'.·szülük, 
Mílójának, akartan1 {tllani : dc cszc1nbc juta, hogy ya)aha is
mét rneo- kcllc tekinteni 24 eszt. olta készűlirctíj Sallt::'ton1:1t; 

0 " 

mert ha Régi Litcratúr{1ra tartozó oszt,ílyo1nat kicrcszthctc1n, 
23 .... , .

• 
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Sallust jelenend meg legelébb. Elővettem tehát, s alig olvas
tam meg egy ívet, s elpirúlva hogy oly felette rosszúl felel 
111eg annak az ideálnak, 1nelyet maga1nnak a Sallust jó fordí
tása felől csináltam, tollhoz nyúltam azon szent fogadással, 
hogy abba nem hagyom, 1níg a munka kész ne1n lesz. Cati
lina és J ugurtha kész; egy hét alatt készek lesznek a Töre
dékek is - n1ert a Sallust neve alatt írt hitványságokat, a 
könyv végében, illetni nem fogon1. De hol 1nég mind az, amit 
Sallust mellé készítek! Ez idén csakugyan készen leszek ez
zel is, Cicerónak néhány Beszédivel is; s akkor oztán, ha az 
istenek kedvezni találnak, - e pénzctlen időben valóban rá
jok lesz szükségem - kiadom. Látni óha,jto1n, édes barátom, 
mit mond ezen igyekezctemre a világ. Sok jót nem mond, tu
dom bizonyosan; de higyj nekem, némely olvasótól olyat 
nem csak nen1 várok, de ne1n is ohajtok. 'fi néhányan legyetek 
az én olvasó közönségem. �i\..ki valami jót akar csinálni, nem 
azon van, hogy a m<Ís javallását nyerhesse meg - épen úgy 
mint a Stóa fcddtelcn embere, s a Horátzé, - hanem hogy a 
magáét; s ezt azért, inert, ha magát akarva nincs kedve meg
csalni, minden ja vallások közt ezt n1egnyerni legnehezebb. 

Ezen dolgozásom alatt sokszor lcpe meg az a gondolat, 
hogy vallyon a római c.lassicusok nem azért bírnak-e előttünk 
annyi kecscsel, inert 1nind a n1ellett hogy hiúságnnk elhitete 
bennünket, hogy mi az ő nyelveket jól é1·tjilk, a f'élértés miatt 
az is kecses előttünk, ami, ha úgy tudnánk rómaiúl ( nem 
szeretem ezt a deákúl által kitenni, s a latárira tollam rá nem 
1nehet) mint magyarúl, németül, francziáúl, kecses többé nem 
volna. De a dolog nem úgy van a1nint itt velem egy álnok 
genius hinni akartatá. Te úgy szólasz és írsz francziáúl mint 
magyarúl, s rón1ai úl is tudósan tudsz, azaz mint tudósnak 
illik; dc mondd meg hát, a Fridrich, s n1ég inkább a Voltaire 
gyönyörű levelein, és vala1nit Voltaire próz[tban írt, nem lá
tod-e hogy az ő mondásai úgy szöknek elő teljesen elkészülve 
az ő fejéből n1int a J upiteréből a pánczélos Minerva, hogy ő 
siet a beszéddel : ellenben Sallustnak minden során látszik, 
hogy ő nen1 kevcsebl> gondot fordíta elébb a szó megv,-íloga
tására, s ezen válogatás után arra, hogy az a szó elől álljon-e 
yagy középben vagy hátúl , n·iint magára a gondolatra, és
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hogy ő nem csak épen ne1n siet, de méltósá/'J'OS lépdelléseiben 
' b 

még késedelmeskedik is. En Voltaire felől azt hiszem, hogy 
ő sohasem törlött, Sallust felől pedig, hogy ha 24 esztendeig 
nem gyalúlgatott is munkáján, szint annyiszor dolgozott újra 
meg újra, mint én az ő fordításán. Valóban nem pedanteric 
az, hogy némely olvasó kö11y·v1iek X(J.,' efoz1v csak a régieket 
ismeri : hozzájok képest nincs író; az újak, tágabb vagy szo
rosb értelemben, legfeljebb azokat kivevén, akik az ő iskolá
jokban nevcltcttck, csak mázolók. l\1ind ezt jobb renddel cl 
akarom mondani Sallust előtt. 

1vfegengede<l hogy még ide tegyem három epigrammját 
Tövisei1nnek s Virági1nnak, melyeket talán a jöYő esztendő
ben kiadok másodszor. Tudod hogy azoknak czímjeken a Tö
visek is szúrnak, mint ártatlan 1nottójok, n1elyet sértőnek s 
szerénytelennek azért vevének Fiiredi Vida et Compagnie, 
mert megérteni nem akarák. Most hát a kis csomó czí1nje ez 
lesz : Virágok és Gyoniok. (gyom, U nkraut, innen gyomlálni). 

Nro. 1. Az 1ÍJ
. czíni1·e.

l(arczoltak Töviseink : kiszedénk; gyom terme helycttek. 
Van gyom is, a1ni sebez, s sebzeni néha nem árt. 

Nro. 2. A' H betű.

(ha vocális-e vagy consonans. Nekem mind ez, mind az): 

Léleknek veve Róma s Athén : dc te testnek akarnád 
Venni, és csak testnek. Polyhymnia gyenge mosolylyal 
Nézte füled vétkét, s magamat nevezett ki tanúvá, 

• 

Bíróvá téged. - En lélek s test vagyok együtt. 
AclHat nen1 lélek, s teHer és tereli nem csupa, rest test. 

(Rest test, - mint ritlicul-its nins, Horácznál.) 

, 

Nro. 3 Uj szólcis. 

,,Az új miért jobb 1nint a régi?" 
S a régi mért jobb mint az új? 
A rossz, bár régi, rossz marad. 
Az új, ha új is, jó, ha jó. 
Világos; s te csudálkozol? 
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Ezt a, hár1nat ina, reggel csinálta1n, megvirradta előtt. 

A n1csterséo· n1etaphysikájára tartozók, s elég soványok, mint 
a metaphy�ka. De a soványs ág 1netaphysikiíban nem so-

' ' vanysag. 
, ' lmhol 1ncg egy. 

• 

Ez öt napos. 
A rú.t-széJJ. 

Tn\lnillik vannak topikus szépségek a stylistikában. 
Ahol rút kell, ott a rút a szép; oztán a 1nesLer8ég a rútat is 
széppé teszi. 1:\.. plastikusoknál ilyen a Me�lusa feje a Pallász 
n1ellyén. 

A rút ·- rút. - ,)De mi tészi tehát, hogy az isteni Pallász 
l\1cllyén Gorgonnak rút feje bájos alak r" -

N e1u tu doin; a, mí vészt kérdd. - ,,Ö se1n tudja." Ne kérdd h:í t; 
](érdd szc1ncd és szívell, s érzeni, lútni tanulj. 

Óhajto1n, hogy l�úrtfá11 csak szép szépeket és jó jókat 
lcíthass. l{un1y prof'es. írja, hogy Leveleidet gyönyörködve 
olvasta, s recense,1lni fogja . .Thlit fog n1011dani, ne1n írja: dc 
1,í.toin ho�y jót fog. 

Gróf' l!°"'cstetics László n1cir a n1új usben tartani kellett 
volna inncpet sem űlette 1neg, s 1ninthogy ő Bc\c:;et felette 
nao·yon >'zercti, s a,z atyja ncn1 tc,·e fund(1tiót a Georgikonra, 

O,• 

s a llelikonra, úgy hiszi 1nindc11, hogy ezek Györgygye 
e,,.yiitt holtak ki. Isn1ét yan 11ak hírcin1 ter1nészctlcn örön1ei 

<"'• 

fcii ;J. Cgyan n1ít kapnak az olyanon? 
./:1 n,,;lt 0Tóf'11ét és o·vön"iirű o·)·ern1ekeidet lútni fo-\. V • 0 'CJ ,J t"' 

go1n �z. 1\{ih:ílyban, s ,.tkkor te is fogod Sallu:;to1nat és a.mit 
Ciccróhól addig <lolgozon1. Élj s;r,creneséscn, p�ratlan férfi, s 
dí::-ze n nr1nzetnck, az e1nberiség11ek s barátodnak. 

öriik t isztcl6d 
J(azi1iczy l1'e1·e11 ez. 

Gróf J\faiLítli .Túnos írja, hogy e holnapban i11tlúl Er
délybe. És így e;,, idén ne1n l.\tja Búrtfiít. Erdélyi Levclei1n
n1e] 111ro· SCl11 kész /L CCllS01'.

0 

... 

• 

LEVJ�LEZÉí::iÖK. 

• 

,. le, Ede s ( e1·enczem !

CCIV. 

Bártfárúl, június 7-d. 181!). 

85!) 

1\1ost veszem leveledet. Cseresznyés verseit már az új
ságban olvastam. Csak a költők ex prof'essione fogják azokat 
érteni. J\..z olyatén versezet a ,nostani muzsikához hasonlít 
n1in<lnyájan csudálják, kevesen érzik. Az alkal,natossági ver
seknek nem szabad olyaknak lenni. 1\..n1i gróf Festetics tisz
teletére van Írva, a;r,t 1ninden ,nagyarnak kell érteni, a, ta
nultnak szintúgy, mint a nem-tanultnak. - I(ulcs,ir nekem 
ne111 felel, vagy nem tulajdonít érde1nct vcrsei1unck, vagy 
remeg; <le n1it fél, vagy hclyetten1, vagy n1iattan1, vagy éret
tem? Ezek a versek pedig használhatnának a hazának, mert 
gróf írta, grófhoz, grófrúl. A költeményes cnthusiasinusnak 
meg szoktak némelykor bocs(1tani, és ha  na.gy is az érdemlctt 
szúrás később, minekutána 1ncgszünt a fájdalom, ültal szok
t,ík látni szükségét é::; a lelkes előadás ked\'éért a szerzőnek 
,negkegyelrneznek. ltgyébaránt csupán n1agyarázatok ,1ltal 
szúrhatnakszemet verseim,mert nen1 találnak ki n1inclent, dc 
sokat éreztetnek. l\1ivcl soh�,sem vagyok 1negelégedve azzal 
amit írok, és szüntelen igazítok valamit vagy a gondolatokon, 
Yagy azok sorában, vagy a kitétclekbcn : n1ost lcgközelebb
rűl ezeket változtattam : P1isztúlrísra J·iitott k1·s JJnlya cser1;
uen helyett : - ,,pusztúlásra. jutó tá.g törpe cserében" - a 
.f

.ilggö jellegben szorült szél helyett : - ,,a függő fcllegben 
lengő szél." -J(i hojda1i nagyobb volt) s ne1n szorúlt köclökl'e 
- rekesz közé jön. - S ott .felill 1·e1Jcsvén kis kiti·ta szdrnyá
val helyett: - ,,S ott felííl repesvén nyírt apró sz,írnyával."
- ha j"e1itebu él'zéstek helyett: - ,,ha tiizesb érzéstek," -
mert így a hamuv[i égés jobban esik. - Csupán 1ia.gyjaink-
1·úl helyett: - ,,Nagyja,ink lelkétül." - 111ellye1;kedtek he
lyett: - n1ejjeskedtek," a 6-dik stróphábn,n. Tudo1n hogy 
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később ismét igazítani fogok. Az első felhevülés nem alkal
n1atos a gyaJúlgatásra, akkor lcell neki magá.t ereszteni a 
szúllongásnak. Időköz kell, hogy 111cg jöjjön a hideg vér és 
a képzelődést igazgató okosság. Csak az a jó költő, aki a 
vágtatva haladó Pegasusá t fékezni tudja és nyargalása köz
ben nyaká.t ncn1 töri. N en1 csak repülni, hanem szépen és ren
desen is kell tudni repülni. Csak azért is ki kellene nyomtatni 
bár 1nilycn középszerű vcrsezetcn1ct, n1crt igen tanuságos 
l,itni, rnikép és hogyan forgatták ugyanazoncgy tárgyat a 
ki.ilön-külön elmék. 

N ékcm a bártfai fürdő használ, inert felejteti gondjai
mat. - Csak neki Cicerónak, kedves baritom. -· l{ívánom, 
hogy oly kegyelmesen b:tnjon veled Tulsiczky, mint velem. 
!{élni kezdenek a B. I1evelek. Jobb szeretem hogy hibásan, 
rossz papirosra és rossz betűkkel vagynak nyo,ntatva, 1nint ha 
azokat valamely homályos censor kegyetlenül megherélte 
volna. r �ra kedvetlen külsejck n1ellett is kedvet talú.landanak, 
jele lesz, hogy önnönn1agokért tetszenek. 

J ankovicscsal függőben van még az alku. Nen1 fogom 
111aga1nat 1negcsalattatni az őszibe csavarodott prókátortúl, 
ki mesterkedéseit a gazdaságra is á.Jtn,lvittc. I{öszönön1 hogy 
óvod erszényc,uet; valóban szolgálatodra lenne, ha nem lenne 
oly i."tres; de hidd el, vesztené] nem nyernél, ha abban most 
osztozn�1l. 

Nekem is olvasni hagyá Sisak az általad e1nlített mun
kákat. Csak ne í rná.nak oly szélesen a német atyafiak. 

Ilozzá.d írt verseim legnagyobb érdc,ne tárgyok, mely
rűl lehetetlen lett volna igaz érzékenység nélkül írnom. Tud
tam hogy kihagyják a legn1arkosabb stróphát, mert, nálunk 
kivált, nen1 szeretik az iga,zat hallani, aki1r hathatósan, akár 
érzékenyen, akár elmésen n1ondócljék. Egymást üstökölhet
jük, <le az igazgatók n1indég legutolsó, vagy, ami még több, 
egyedül való bír.-tk akarnak maradni a ,nagok ügyében. 

Feleségem köszönt. Retteg veled találkozni annyi di
eséreteid után, dc te azért. minket cl ne kerülj, és szabadítsd 
n1eg őt remegéseitől az által, hogy lcevesebbet várván tőle, 
az is vala,uinek látszasson amit találandasz. 

Tóth I1á zló deák versei Győrire, kivévén egynéhány 
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darabosabb és hon1ályosabb helyeket, elárúlják a szerző esze 
classicus járását. Nagyon jó ízlésű versek azok mintlen tekin
tetben. Az idevaló orvos a maga kútja mellé, mely sósabb a 
többinél, órát vágat bé egy kőbe; kért, készítenék <leák fe
lülírást. Ezt gondoltam : 

Unda salis, ferro fratcrno focdcrc iuncta, 
Qui bibis ut valeas, hoc Tibi fonte salit. 

I-lora fugax signet pcrituri tempora morbi, 
(iuum crcscet, morbo <lcficicnte, salus. 

Olvastad-e Grillparzernek, ennek a poetalan nevű poc
tá.nak <ledükjét : ,,Dic Ahnfrau"? :Nlár ez a bújáték ugyan 
remek. l\1inő képzelődés, 111inő könnyűség 1ncllctt ! A nép 
vallásán vagyon építve a csuda történet , és ez a csu
dasá.g époszi nagy fellengcző érzetekben ringatja a nézőt 
egész végig. J aromír a fő sze,nély, a. lcgrészvétctőbb s leg
férfiasabb indúlatú istentelen, kit csak gondolni lehessen. A 
Fátom helyett a bűn lakolása keresztény törvénye, az isteni 
gondviselés haragja sarkalja szüntelen. 1\.z erős lelkűt csupán 
a körülmények, melyek, ha 1náskép és más sorban követkcz
tenel< légyen, félistent csin.-iltana.k volna belőle, taszították 
le a gonoszság n1élyére. Berta retteg, undorodik tőle, s mégis 
kénytelen őt szeretni. Grillparzcr, amint hallom, hom,"ilyos 
concipista Bécsben; vala,ni nevezetlen dicastcri u1n n1ellett 
kivonásokat készít. Így volt Collin, így volt Engel. Szegény 
jó fejek! szegény orsz,íglószék! Nézzünk csak a dic;isteriumok 
pracseseire, s vessük öszve ökct az efféle coneipistákkal. De 
a költők nc1n a korn1ányra valók. l\Iiolta.? Solon költő Yolt; 
Bonaparte ne1n lett volna oly nagy ember, ha nem hordott 
volna ideálokat fejében és szivében. Van a politik,ínak és az 
igazgatás 1ncsterségének is a 1nagii poesisa, maga ideálja, 
melyhez n1incl jobban-jobban vágy közelítni nz emberi nem
zet s igyekszik természete szerint az e1nberi lélek. An1i a 
költe1nénységben a jó ízlés, azaz : hogy 1ni nden a maga. he
lyén legyen, az a sapiens pruclentia in arte gubernancli ct 
conservandi status. lVIegjegyzésre méltó hogy Bécsben a je
les fejek egy időtül fogva a kormány farka körül helyeztet
nek. Azonban Grillparzer Dédükje, Collin Polyxénája nagyobb 
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ren1ekek a n1agok nen1ében, mint igazgatóink pátensei a ma,
gokéban. Annak a felséges és gyönyörű elméj(í Grillparzer
nck neki állottak a n1ustrálgatók, a fondorlók, és kimondha
tatlan sok ba.lgatagságot hordottak össze ellene; pedig két
lcn1 hogy tíz olyan sorokat tudj:inak írni, 111int ű. Ez a világ 
sor::;a. Vigasztalódj hát, ketlves baráto1n. Pascitiir i11 ,  vivis 
livo1·, 1Jost fa,ta qii·iescit; Qi,1i1n siiiis ex 1ne1·ito qiie1nqiie tiie
ti,1· honos." ,,Il fau t etre longten1ps 1nort pour obtenir justice," 
inert „n1ourir seulement" nem elég, amint l{otzebue minapi 
példája mutatja l{önigsbergben. l\1aholnap n1inden diplo,na
tikai személyt meg fog kelleni ölni, mert 111indegyik kém ex 
offo, és nen1 írhat amint 111ások látnak vala1nit, hane1n a111int 
ő n1ag:1 lát. - Ultin1a coelestun1 terra.s Astraea reliquit. 

, I1j nekem gyakran. l{özöld vele1n literatúránk újságait. 
En n1ost újra olvason1 Ossziánodat. Né111ely szavaid érteliné
hez hozzá vetek ugyan, de mivel nincsenek a szókönyvekben, 
Yil.ígosításokat fogok tőled kérni. Ezeket azonban másszor. 
1-\ddig is, vale Coreulu1n - lV[aradok szünet nélkül, szere
tetre méltó, legdrágább, legjobb és legbölcsebb, éde�, drága 
kegyes barátom 

Szivc1n ba1·cíto11i !

CCV. 

hívséggel teljes szolgád 
G. D. J.

Bártf,íriíl, jtínius 20-cl. 18l!l. 

.1-\zt csak hidd cl, hogy ölelve fogadandja Sallustot és 
(_'icerót tőled a magyar vihíg. �A.. Catilinfiri,ik és kivált Scipio 
1\ln1a fordítása remek. Oly pennátúl lehet 1nár valamit várni, 
1nind Cicerónak, rnind a publicumnak. Gellei fordítc\sa nen1

rossz, 1le jobb lesz a tiéd. 
l�n is nem egyszer n1éláztam lVIontesquieu állítása fe-
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lett, hogy t. i. a régi classicusok olvasása az írókat illeti, a 
n1ostaniaké pedig az olvasókat. I-Ia a klímát veszszük, a mos
tani olaszok nyelve szépségének nem kellene alábbvalónak 
lenni a régi rómaiakénál -- de bezzeg a vallás, az igazga
tás, a nevelés, a szokások, és mindezek együtt véve s az ég
hajlattal egyesülve, máskép fejtették ki a gonLlolkozás és ér
zés tehetségeit a görögöknél és rómaiaknál; és innen van, 
hogy a régi két classicus ne,nzet nyelvei tökéletesebbek, az
az : a velősséggel testvéres szép előadásra alkalmatosabbak 
az újabb nyelveknél. A nyelv eszköz, melyet az elme csinál 
magának - azok teh(1t, akik azt mondják, hogy szintoly szé
pen tudnák előadni az újabb kor nagy írói a gondolatokat és 
érzen1ényeket 1nint a régiek, ha az újabb nyelvek szint oly 
szépek volnának: csekély itéletc1n szerint nagy balgatagsií
got úllítn.nak, mivel a nyelv ncn1 c::;ak eszköze és segéLljc, ha
nc1n következése is it szép gondolkoz,í::;- :; érzésllek, követ
kezőképen anyja a helyes é::; szép előatl,í::;nak. J\ régi két nagy 
ncnizetek minden tekintetben oly helylieztetésben Yal:í.nak, 
xncly képző s érző tehetségöket n1indenkor izgatta; ha az ég
hajlat finon1 érzékekkel aj,índékozta n1cg oket, a Yallcis, az 
. ' 

" t  1 ' 'I 11 'l ' ' ' 1gazgatas szun e en ezen erze ,e< 1ez szo a, s 1gy ezen crzc-
kek tern1észetesen ismét az érzékeknek aclc\k vissza ön hatá
saikat. Az isteneket c1nbrríték, az cn1berekrt pe1lig istenítet
ték, hogy amazokat Yalarncnnyire 1nagokhoz lehúzhassák, 

' 

ezeket pedig az egek felé en1eljék. Igy lőn nagy n1inclcn, dc 
nem képtelen óriási szab,ísú va�ry megfoghn tati a n tünet. A 
tlurváhb érzékű, didergő és szüntelen irtúztató természetet 
érző éjszaki nemzetek vadságát a keresztény valhís títltcsti
ségei s a bajnokkor vi t6zséggel és h,itorsás;gal Ycp::rcs érzé
kcnvkcdé-ei szeliclíto-ctték: túltestibb lőn hát !!Ontlolk0d,1s-

. V ...., 

1nódjok, és asszonyosabh érzékcnységök. J,itszott-e valamrly 
újabb nen1zet olyan rollá.t, Yagy kivűl vagy belül, mint a ró
n1aiak és görögök? A helyes, n:igy, szép clííaclcis csak ott 
tündöklik ki, ahol szüntelen nagy tekintetek, nagy és fontos 
rószvétclck adnak n1inden en1beri és nen1zeti erőnek s tehet
ségnek foglalatossi-ígot. Ott a nézőpontok 1nagosabbak, fel
ségesebbck, ott az ész és érzés já.r,ísa va.lan1i szüntelen na
gyot, szépet s felségest lehel, és vagy keresztűlszöki a pn-
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lyát, az alacsonyt, vagy annak bájt, kecset szokott kölcsön 
adni, ezt pedig emeli. Ezek eléggé vil�tgosan magyar,Í,zzák 
n1cg a régi két classicus nyelvnek nem-képzelt, nern-gycr
mcki érzcteinkkel bészi vott, hanem való kedvesséo-ét és fel-

, 0 

sőbbségét. En azt tartom, hogy szintúgy már elkészűlvc és 
pánczélosan szökének ki Cicero gondolatjai Tírótúl rendbe 
szedett leveleiben n1int a Voltairében, Voltaire szintúgy 
helylycl-hclylyel nehezebben fog megértettetni az ezer esz
tendő 1núlva élő olvasótúl. Sallustnak természetesen nagyobb 
gondj,í,na.l< kcllc lenni előadására, mert az írás neme kívánta 
1neg; ő históriát írt, Thucydidcst követte, s ,nég is őt később 
mind Quintilián, mind Seneca régiskeclő finnyássággal vádol
tá.k. Tudva van Gibbonrúl és gróf Buffonrúl, hogyan és med
dig gyalúlgatták rnunkáikat. lVlinden, mind régibb, mind 
újabb, nagy írónak minden írásai felett bizonyos bélyegcző 
és 1negkülönböztető lélek lebeg; de azért észrevehető, miként 
különbözik a penna Cicero leveleiben attúl, melylyel szó
szóló beszédjeit, és ismét attól, melylyel bölcselkedve tanító 
munkáit dolgozta. Voltaire szintúgy ,ninclcnütt Voltaire, de 
azért más penn,íval írta ICözönséges IIistóriá.ját, mással phy
sikáját, és ismét rnás::;al leveleit. Soha nem si1níto-atta senki is 

0 

annyira szűnct nélkül munkáit 1nint ez a nagy ember. Vol-
taire igen sokszor és igen sokat törlött, dc ne1n a kidolgozás 
hevenyében, hanem később, t. i. a szesz alábbszállása után. Nem 
kell gondolni hogy a könnyüség t. i. az érthetőség, mellett 
szép, takaros, biíjoló clőa.clás oly könnyű dolog légyen, mint 
az az olvasóna.k látszik; épen ez a.z, ami legnehezebb; de bi
zonynyal más valan1ely tragoediána.k szépérthctőségc, és 
más egy levélnek. 'ledd észre, kedves ba.rátom, hogy 1ninden 
ne1nzetnél a könnyií szépérthetőségü írók azon nemzet lite
ratúrájának arany idejébe esnek. Azt jegyzék meg a franczia 
kritikusok a nagy, de olykor n1ind rögös, mind a magos fel
hők ho1nályiba tévedő Corneillerűl, �ogy igen könnyen dol
gozta verseit; a csergő patak gyanánt folyó érzékeny Racine 
pedig felette nehezen. A franczia mind nemzet, mind próza 
eléggé költe1nényes, dc a képzelt, azonban bévett társalko
dási illendőség rabláczai nem engeclék meg néki a költe
mény,ég szabadságaiban bőven részesülni, és a poetai szél-
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tevénység ( capriee) azon grádicsára. fellépni , melyre a 
hidegebb prózájú németek szöktetik poetai nyelvöket. A 
franczia nyelv nem szenvedi meg ugyan se1n a szók össze-, 
sem pedig últaltételcit, és így úgy látszik első tekintettel, 
hogy a nén1et próza költeménycsebb; de ne1n úgy van. Több
nyire szerencsésebb általvitt értelmü szókkal bír a franczia, 
nincs bcnnck jobba<liíra annyi sovány túltest"ség; a meta
phorák nen1esebbek, okosabbak, s a n1cllett hogy képet ütők, 
nem annyiszor zavarosak, alacsonyak vagy épen nevetsége
sek. Gróf Teleki Lúszló, ki 1nin,lamellctt hogy engc1nct Ji
csért, némely jókat és igazakat is monda, igen jöl s éles el
mével jcgyzé meg azt, hogy a jó poeta kezében a prózai szó 
is költe1nényessé válik, és valóban nincs az a költemény, 
mely merő poetai szókból álljon, valamint nincs az a próza, 
mely némelykor a pocta .i szót cl ne fogadja.. A szókrúl és 
azoknak alkalmaztatásokrúl, nem pedig a szólásokrúl és azok 
formáirúl beszélek; pél<láYal togo1n a dolgot világosítani. 1\. 
kezem ügyibe lé\'Ö könyvet nyiton1 fel. Ezt olvasom a tü
zes képzetü Grillparzer Dédükjc harn1adik fclvon,isa első jc
lcnésébcn : 

,v o mag dcr scyn? 
Erst \\'ar cr bey unsorn Postcn, 
Und jctzt nirgcnds aufzufindcn. 
Glaubt ihn schon zurückgckchrt, 
Und dcr Ruhe hier zu pAegen. 

Van-e itt egyetlenegy szó rnclyct a, próza szintúgy 
mco· nem szcn,·e<lnc? Posten, úay tet::;zik tclJ·ességgel költc-

o ::,.. '-'-' 

ményctlen szó. Ez értclc1nben a franczia így n1ondta volna a 
versezctbcn: endroit, mely ugyan túltestibb , de jobb hang
zású. - Der Riihe 7,jlr,ge1i, képtelen kitétel, dic Ruhc pflcgcn 
pedig ter1nészrtlen ,íltal,·itt értelcrn , inert a.zt teszi : Ya�y 
ápolni vagy gyakorlani a nyugaJn1at, ez pedig egyenesen 
ellenkezik a. csend tcrmészeté,·cl, a nyúga.lo1n 111:ír n1agúban 
,í,polt és gyakorlatlan állapot levén. Szívni, érezni, éldelni, 
"B'rui, ga.udere, tranq11illitate, jouir du rcpos, ter1nészctcscn 
:ilt,1lvitt képek és érteln1ck. 1f egfér a szép képzés, sőt n1cg 
is kell annak férni az emberi elme egyenes é::i termé�zeti j,í-
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rásiíval. A képtelenség nen1 bátorság, nem n1erészség, ha 
l1ozzá szoktunk is néinelykor. De nem gyahizon1 azért imá
<lottan szálló Grillparzere1nct, n1ert a 1násodik levél túlsó 
lapján következők elragadj,tk az olvasót: 

Ha! 
Nun ,vohlan! cs ist geschehn! 
\i\T ohl, <lcr Blitzstrahl hat o·eschlao-cn 

0 0 > 

Dcn die ,;y olkc lano- o·etrao-en 
0 t> t:> '

Und ich ath1nc ,vieder frey; 
Ifühl' ich gleich, cs hat getrof

f
en,

1st vernichtet o-lcich n1cin Hof
f
en

0 ' 

l)och ist's gut, cs ist vorbey.
Jene Bin<le 1nusstc rcissen,
Untl vcrsch,vinden jcncr Schein;
Soll ich zittern, das zu hcissen,
'\•\Tas ích nicht gcbcbt zu scyn? 
Nun braucht's nicht n1ehr zu bctrLiucn 

0 '

Fahret \:vohl, ibr feio·en Lüo-cn 
0 t:> ' 

1hr ,,vart niemahls 1neinc vVahl: 
Dass ich cs i1n Innern ,vusste '
Unl1 cs ihr vcrsch,,veio·cn musstc 

t> ' 

Das \\'ar meinc gift'ge Qual. 
vVohl, -· <lcr Blitzstrahl hat gcschlagcn, 
Das Gc,vitter ist vorbey; 
Frey kann ich nun 1Yiedcr sao·en 

0 '

vVas ich auf Jer Brust getragen, 
lJ n d ich ath 1ne 1vied er frcy. 

Ja ich bin's, du Uno-lii.ckscl'o·c 
t:> b '

,Ja ich bin's, dcn du o·c11annt· 
t> '

Bin's, dcn jcnc II�ischer suchen, 
Bin's dcnt a.llc Lippen fluchcn, 
Dcr in L,tncln1anns :Nachto·cheth 

0 

Ilart an, an dcn Tcufcl steht; 
Dcn <lcr Vatcr seincn l{inclcrn 
Ncnnt als f'urchtbarcs Exc,npcl, 
Lcisc ,varncnd : l li.ithct cuch '
Nicht zu ,vcrdcn dicscm glcich ! 
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Ja, ich bin's, du Unglücksel'ge, 
Ja, ich bin's <len du genannt; 
Bin's dcn jcne '\Vülder kennen, 
Bin's <len �Iörder Bruder nennen, 
Bin clcr Rii.ubcr Jaromir! 

367 

Minő púthosz! I1t Yalóban e szón Exe,r,1Jel kívül (én 
legalább) nen1 lelnék kivctőt, és a versek is oly scl.Jescn s 
akkép a dologhoz alknJn1aztatva s a bcszélií intlulatjával, 
szcnvcdcltnével n1cgcgyezőlcg szöknek, mint ha nem a nehéz
kes é,i darabos német nyelven lennének írva. De m<':g ez a 
szó Exe1n1;el is a 1na.ga helyén volna, ha e helyett den dc1· 
Vatei· seinen J(inde1·1i n1eghat:\ro1.ottabban monc.lta volna: 
Df'n der Stiirltlc1· seinen J(i1ide1·11. Igaz azonban, hogy így a 
kép valan1icskét ves7.tl·tt volna; cl lehet hát szenYedni ezt a 
kis ízletlenséget. 

Nagy ítélettel kell az újabb literatúrAkat üzni s kö\·ctni. 
Iviinc.legyiknek n1egvan a 1naga ki.ilön minLl derék mind fo
nák bélyege, dc a régiek nyelvei s literatúrái rr1indcn módon 
befejezett nyelvek és literatúrák. Aranykorú írójokon kitün
<löklik 1nindcnütt a szép képzés az erős lélekkel p,irosúlva, 
és a felleng ész szálhísa a. jó ízléstül fékezve; harmóniás n1c
lódia núlok a beszétl elhclyeztetésc - alig találsz alacsony 
vagy habozó 1netaphorát, alig fenhéjazó go1iclolatot a való
ban nagy helyében; alig érzékenykedésrc vagy épen érzclé
kcnységrc hajló érzékenységet, az írás módja mindég a do
loghoz és az írás ncn16hcz van alkal1naztatva, pcnniíjok ncn1 
keresi a kccsckct, n1integy 1nagoktúl teremnek alatta; n1in
tlen gondolat, minden érzen1ény, n1inden szó a n1aga helyén 
van, ,,ut quivis tentct, f'rustraquc laborct, ausus idcm." 

A n1ondott okokon felül rnég egy 1ntís is ötle ehné1nbc, 
1nely clébbvalósiígjokat még béívcbben n1agyaréízhatja . ..'-\. 
nyo1ntatás 1ncsterségc fcltal.ílAsa előtt többnyire csak a ,·:tlö
bn.n nagy elmék, az íhlett lelkek, a. tudo1nányok velejébe be
avatott emberek íránn.k könyveket. A köny\'Írás ncn1 vala 
1nég kézi n1cstcrség, és a tudon1.í.nyossr\g élelcn1kcrcsés. l\z 
írás eszközei ncn1 val:í.nak oly tökéletesek n1int 1nost; lassab
ban történt hát a gondolatok, az érzen1ényck papirosra te-
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vése, ami, természetesen, a képzetek folyása lángsebességét 
tartóztatta, zabolázta; így a lélek többet forgolódott n1inden 
idea körül, tovább érlelgette, következésképen jobban őr
lötte s költötte ki azt. lV[eglehet, sokat mondok, de nekem 
úgy tetszik, hogy a régiek többet igazítottak ideá.ikon mi
nekelőtte papirosra vagy viaszra hoznák, az újabb írók pedig 
(mindenkor csak az clőkelőkrűl beszélek) többet törlettek és 
törlenek minekutána 1nár papirosra vitték. Eszmélkedjél er
ről, kedves barátom, s úgy fogod talán lelni amint mondom. 
Ez a véleménye1n, ha nem hibázon1, sokkal igazabb, 1nint né
n1cly német s franczia íróké, kik hogy a görög és német lite
ratúrában szerzett jártasságokat nyilvánvalóvá tegyék, azt 
állítják, hogy a ró1nai írók merő n1aj1nok s ne1n találni ben-

. nek legkisebb eredetiséget is. De a római nép majcstása ki
tet$zik vao-y többet vao·y kevesebbet csaknem minden római 

0 · 0 

íróbúl. E bélyegző vonás, és előttem legalább, érezhető, bár-
' mi keveset haladta1n is eddig a görög literatúrában. IIajló
sabb a görög pennája, dc nem felségesebb a rórnaiénál. 

Engedj meg szószaporításo1nnak, új ideákra fog vezet
hetni, és csak a,kkor fogom ,neg ne,n bánni esevegésemet. 

Rájnis és te lelkesíteni akarnátok olykor a h-t, nehogy 
vagy csupa corpus iners vagy merő anima spirans legyen, 
hanem, 1nint az c,nber, lelkes test vagy testes lélek. 1-Ia va
laki, te lelkesíthetné<l még a lehelletet is; de kétlen1, hogy a 
n1agyar fül valaha a lehelletnek több nemét fel tudja fogni, és 
nen1 lehetetlen, hogy maga<l maradj vétketlen fülü. Ha tehe1· 
helyett így 1nondod tci·eh, miért nem hagyod ki inkább az 
alig hallatszó h-t? Bajos nagyon fínomítani akarni vala1nely 
nemzet érzékeit, de ne1n báno1n, fínomítsu k, csak hogy ne 
ellenkczzünk 1nagunkkal. Rájnisnak p. o. az elválasztó de

(disiunctiva) nem rövid, az articulus a petlig n1indég hosszú. 
Ugyan szabad-e n1<Íl ' n1osta11s(1g mindég így szólani, kivalt a 
versezetben, abl.,o?·, és nem elég-e csak né1uelykor, mikor t. i. 
a versn1érték megkívánja., úgy beszélleni? Ila a hn.tlabú vers
ben p. o. az ci a vers elején van, akkor nem áll okoskodásod, 
hogy t. i. 1ninden l.íb végén szűnő perez va.n, melyet mérni 
kell. Dc merem tőled kérdeni ezen szűnőpcrczre nézve is, 
hogy hová tartozik az és hová. méred? a láb végső szótagjá-
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hoz-e vagy a következő szó első tagjához? Ha a szó végéhez, 
világos hogy a hatlábú versben minden daktylus 111ásodik rö
vid syllabája hosszúra változik, a jámbusokban pedig minden 
lábnak első rövid syllabája szintúgy hosszúvá - meg kel
lene hát mutatnod a hatlábú versek és a jámbusok tcrn1észc
tébül, hogy ezekben a szűnőpercz a n1egelőző lábnak végé
hez, a1nazokban pedig a következőnek eleilicz tartozik; de 
így a <laktylusnak első hosszú syllabáját, melynek (idqjc tar
tóss,ígára nézve) egyenlönek kell lenni két röviddel együtt
véve, hosszabbnak tesze<l, 1nint a két következő együttvett 
rövidet. A jámbusokban pedig, melyekben minden második 
syllaba hosszú és a láb végén kétannyi tartósságú, mint az 
első rövid, ezt e rövidet szintúgy hosszúvá teszed, követke
zésképen a versnek 1ninden rhythrnusát, minden muzsikáját 
felforgatod. Az a szűnőpercz tehát �L lábak végein, amclyrűl 
annyit szólanak a profcssorok az oskolákban, vagy csupa 
képzelés, vagy olyan észrevehetetlen pereztöredék, hogy va
lóban nem méretik. Ebben a versben p. o. Ar1na viru1nq ue 
cano, veheti-e a ftil észre az egy1r1ás 1nellett ,illó lábak kö
zeit? Az rossz vers-elszavalló, aki azokat érezteti a füllel. Csu

p,ín azért, hogy a scansio mestersége könnycbbíttcssék, gon
doltattak ki az ifjúság sz(unára a csaknem észrevehetetlen 
lábközek, mint szűnőperczek, a. lábak végein; csak a cacsu
ránál azaz : vers1negszakadásnál és a vers végein kell észre
vehetni a szűnőpcrczet, és ott hosszúlni kell a rövid szótag·
nak, és hosszabbúlni a hosszúnak. 1\Iaga azt mondja Rájnis, 
hogy a félholclacska az a ut�tn, nen, kihagyó , liane1n pótol
gató jel, de ahol scn1n1it nc1n pótolok és így szólok : a láb 
nf'm pedig alláb, ugyan hogy n1érhetc1n azt, an1it kihagyok, 
a1nit ki nem 1nondok, amit elhallgatok, �11nit nen1 hallatok, és 
an1i helyébe ncrn jő észrevehető szünőpcrcz r .,-\..z a teh,ít kö-
zös syllaba. l\Iikor hosszú syllabára van szükségen1, így szó
lok: rclláb, mikor pedig rövidre (a1ni sin1ábba11 van) így: a láb, 
írok petlig a.z első esetben foglaló- vagy pútolójcllcl, így : 
ri' lríb - a 1ni1sikban pedig kihagyóval , íg·y : ci' lcíb. Jól 
n1onclja R,íjnis, hogy elrontott minket a né1netek prosódi..'1 ta
lansá.ga, mert ft csupa elszavaJlási prosódin, ncn1 prosódia. 
li'11rr:-:a dolog azoktúl t.anlllni a :a;zéphangz,í� rcgubíit, kiknek 

fh•, .. ,."n" 1•, l\:.ii u,·,, Jl ':? 1 
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liz,ijra s fülre nézve leg·durviíbh nyclvök a pallérozott euró
pai nernzetck közt, 1nind,11nellett hogy azt annyira palléroz
tá.k, de nen1 le::iz botbúl beretva. A n1i nyelvünk legkellőbbé 
v�ílhatna kiv{1lt a költcn1ényességbcn, ha tudósa,ink a hang
n1érséklésnek velejébe iikarnának ereszkedni, lia a sz{1j és fül 
s a rnagyar nyelv ncn1 képzelt ha.' való ter1nészetéhez alkal
tnaztatnák theoriájokat; ha. a darabosság és fino1nkodás kö
zép ösvényén á.J la podnának ,neg; ha· ne1n alacsony, ha' okos 
politikát követnének, rncly abban állana, hogy az író kedvel
tesse n1agá.t a hazabeli mind magyar, mind német, mintl pc
clig a külföldi magyarúl tanulni a.karó gyali'iltabb és csino
sabb publicumtúl; ekkor azonnal nevelné és e1nelné a dur
vábbat, n1ert részén volna n1ind itthon, mind kivűl a nemzet 
színe; holott, a tudóR fínornkodások n1cllett CRak ncliezíti 
nyelvünket, és így a gyalúltabbakat nern vonja a maga ré
szére, a faragtalanabbakat pedig egyszerre nagyon magasra 
akarvú.n en1elni, nem holdogúl, czéljá.t veszti, és midőn öndi
csőségére törekedik, nemzete nyelvének gyarapodúsát ::; tö
kéletesedését nem eszközli. Sok kicsínosodott e,nber van 
mind Niagyarorsz{1gban, mind rnásutt, a.ki ncn, könyvíró, és 
elég ki netn csínosoclott könyvíró. Egy félszázad fog 1nég 
kelleni, núlunk kivált, 1níg a. 1nagyar írók, egy(1.taljában (inert 
nem szólok rólad, l{isrí.íl, ICulcsárrúl és 1né� cgynehányrúl) 
el fogj,ík azt a középpontot érni, 1nelynck elérése a szerzőt 
nyelvével együtt n1egszcrettcti. 1\1i iizt gondoljuk 1111ndég:. 
hogy a görög és római írók nc1n valának populárisok azaz 
nernzet!tatók, 1nindcgyik a 1naga 11en1ébc11 és nemzetének ak
kori felYilágosotl:isiíhoz képest a. midőn írt; e pedig nagy té
velygés. Elfelejtjük

} 
hogy ezer csztentlős köz van köztök és 

magunk azaz: mostn.ni olviieóik köz�. Néha közönséges fény is 
tehetett az nálok,ami neki.inkmost olykor hom,ílyosnak és vagy 

fontos vagy ékes kitételnek tetszik. I(ímélvc kell vezetni ki
vií.lt a magyar publicun1ot. C;;ak lassan kell és lehet haladni 
a nyelv dolgának. Mennyi időköz esék I�ucrécz meg Virgil 
közt! és a különbség nagy ugy1n, dc 1nég sen1 oly na.gy, mint 
p. o. Péczeli és Helmeczy közt. Ilaladjunk h,ít, de ne szök
jünk, n.e ugo1junk. Azt mondja valahol Garve, hogy a vi
gyázó emberek a rég-i rnódik közt a legú_jabbakat, az újabbak

.,-

1 ,) 1 

közt pedig a lcgrégicbhckct :,;zokták választani. A ncologo
szok felette sietnek, az öcsk(Lsok pedig na,gyon lassúskodnak; 
a közép útat kell sejteni s eltalálni, és azon lépdcgélni. ])cr 
Schriftstellcr muss scinem J >ublicun1 voran gehn, a.ber nicht 
zu vor cilen. 

Te, kinek annyi befolyása van a n1agyar if]úságra, ok
tasd, rnit ne tanuljon a nérnetektül, rnit kedYcljen a fran
cziáknál, mire figyelmezzcn az angolyoknál, rni hájolja cít nz 
olaszoknál, mi hevítse a, spanyoloknál és portugúloknál, ki
vá.ltképen pedig, hogyan szere se és in1ádja a görögöket é,
rón1aiakat. Azonban még ezeket se1u lehet széltibcn köYctni. 
A nyekkenésthcoriájok p. o. (bocs.--íss 111eg nékc1n, kedve:,; j{i 
s egycncsszívű hariítorn) nen1 alkalinaztató nyelvünkre, abbúl 
a még eddig 1neg nem gyengített legvclősehb okbúl, hogy 
kevés szavaink végző11nek magc,kban!tangzókkal, a ró1naiak
nn.l pedig sokak végződtek. 1\. nyekkenés tehtít A:ílok nrrn 
való volt, hogy nyclvökct egy ke\'és é férfiúítsa, núlunk pe
dig azért nern kellene ezt befogadni, hogy nyelYiink 1nég Ya
lamennyire l„ígyúljon. Legbiztosabb volna teh:ít, csckél_,· íté
letem szerint, a középúton n,cnni, és csak ott adni helyt a 
nyekkenés-nck, a.hol ug)·n.n azoneo-y hano·zású n1ao-ábanhan0'-

..._- o. � b ::--

zók akiír két szókban, a.k,ír uo-Yanazon e0.·)·bcn. eo·vn1iísba 
v. ' t,. 

ütköznek, n,ert rkkor igazi ,-ziíjtátás tán1ad, ha elkeri.ilö,n a 
nyekkenést. 

Ila bizonyos (noha nckc,n rnús hírein1 vannak) hogy 
gróf Fcstctic::; L,íszlö nem követi apja nyon1dokait, úgy an
nál szi.ikségesebb \'OI na at)j,íra írt \'Crsein1et ki nyo,n tatta tn i. 
inert ki tudja , hogy nen1 használn:ínak-e? Szúrni kell a bivajt 
hogy indúljon mikor a pocsolyában f'etreng. Be k,ír ltog-:v na
gyobb része literiitorainknak nen1 érti a Yal<Í politikAt, é� 
nen1 érzi lelkctlcnségébcn, ,ni kor kell n1agasztalni, mikor 
ápolni , n1ikor és rnikép vígasztalni; n1ikor csípni és n1ikor 
szúrni? Stubengclchrte, szob,ibö}c„ck. l�zt n1ind a. szon1 zéd 
németeknek köszönhetjük. 

Rumyrúl ezt n1ondja fia.in1 tanítója, hogy jobb nén1ct 
n1int n1agyar. azonba.n ta,nult cn1bcr. Nén1ctííl yagy 1nagya
rúl fog- e mustr:'dgatni '? Csa.k rost,í ljon n1inden kín1élé:a nél

·> 4 •:,
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kül. 'l'udo1n ncn1 t'oo· annyi ro:::szn t 1noncl hatni lcvclcimrül, 
:-, . 

1ni11t én 1nagan1 tudnék. 
l� hónap végeig n1úlatok itt. Sz-ép itt a cscn<l, még ke

vc:::.ck a zajgók, csak utú11arn fognak érkezni. Szen1cre ,L gyíí
h\src hívott. l\ili nevezete:::. fordúl elő? Az egyik fiam hidep:
lel{ís, - - jobban növcnd. }?eleségen, a Tiédet csókolja . .L\.djon 
nC'ketl er(ít és eo-ésséo·et a keresztények i tcnc, a halhatatlan-"' ;::, 

..::íg cn1herci· - a lelkes pogúnyok ·- lefordít:ísá.ra. 
,\{araclok 1nint 1ninc\ég ' 

változhatatlan bar:ítod 
r:-. D .. J. 

l T. I. �len-int m,i:;od ik J)róbatételét ol vasta1n Gril Ipar-
zcrnck, t. i. Sapphójút. 1\ili rc1nck fej! n1inő görög lélek! 
t;gyan oJy ,is<l az 1\hnfraut és Sapphót, rneglátd, ncn1 lehet 
hingolóhh képzést, józ.tnahb {·szszcl és igazi..> érzéssel pár<,
,.;Ítani. 1ga.z15,Íga. van Lichtenbcrgnck, hogy ha nincs is haza
hclicinck egyéb gcnicjek a ;;zéptu<lou1i\nyokban és n1cstcrsé
µ:<'k he11 , 1negran a régieket mín1clő gcnic. 

CCVI. 

Sz0phalom,jú11. 21-d. JSl)J. 

'l'isztr./t l>ru·rífn111 .' 

' 

J,:n hozzi1d ezelőtt n1integy két héttel egy hosszú \cye. 
let ké;;:zÍt('ttc1n, s ,;;okáig tartotta1n asztalo1no11, ](,,s,-,íra c1n
l,rrr1n (tltal akarván küldeni. Az a levelet itt haa:Yta, s nen1 ' . 
<'11il<'kcze1n posti111 küldüttcn,-c cl liozzácl, Yngy clYC'�zrtt 
:1,-ztnlon1ról, n1elyct képzelni ncn1 tudok, dC' azt 1'-Cn, cn1lítcn1, 
liog:-· po:::túra tetten, volna, i.: pnpiro�ai1n krjzt 11cn1 lcl<'n1. J,� 
h i7.on_vtalan;;rígh,1n ncn1 tchC't<'k jobbat. n1int lia a.zt :1 <·zik
k<'l,·t, a.m<'lYcn a ]('\'Plct kcz,1Rttrn1, n1é!! <'gy"zer eln1on<lon1. . ' . 

LJ.i;VEJ,l<:ZÉSÖl(. 

llozzilln írt gyönyörű versedet C:;cre:;zn yé:; t>,í.ndor i tJ ú 
orvos vitte fel Pestről Bécsbe, s ott mutogatván egynek i::-. 
111ásnak is, Ungvár- r én,eti Tóth László s n1�tsok lcnyon1tat
taták; ezt nekem 1naga '[óth írja. ?\e csucláltl tehát, hog::· 
annyi kezek közt n1cnvén keresztül, az ncn1 egé,.;zcu aszerint 
1ncnt az újságokba, a1nint rre akartad. l(ézről kézre adta a 
sok olvasó egyn1ásnak, ,; a. Jcír,ís ritkin esik 1ncg, hogy 11c 
1násolgasson. Tóth azt veti 1ncllé, hogy c:;ak azt ,;aj11�tlja, 
hoo·)' a :B'ürcdi Vida cl11érnít{1s,\.ra l1ozzú nc1n vetette, hogy 

0 ' • 

azt scn1 Tőlen1, sem Téílcd nc1n kapta ,t l{urír; ezt azért. 
hogy a7.t n e  mondhassák, hogy n1agan1 kiirtölgctck maga1n
nak. Tu<lnillik Füredi Vi<la azzal Yiidol egy magyar írót, 
hogy az a német új:;ágokl.>an n1aga is n1aga felől, bar,ítjai 
által is azt hirdette, hogy ő az cgyc<lül classicu" 111,tgyar író. 
.r\ rágalmazást az c1nbcr az igazstíg 1negmutatású val scni 
tu<ljrt elnémítani, sőt azzal c:;�tk ingerli. Iladd teljék h,\t ked
ve annak a bccsűlcte"' embernek, " 1no11dja a1nit akar. 1 • gyan 
kérlek, hihctsz .. c oly szc1ntclent? hil1eted.(; azt, aki a \'irág 
és a l{i · által fordított Ilor,í.tiusi Lc\'clcket a 11é1nctck eliítt 
úgy 1na.gasztalta, rn\nt oly munkákat, an1elyek a \T os:s, \\'ie
hind és l)aru fordítás,í ,·al összcn1érkezhctnck r .'\z a Yétke111

hogy a IIin1fy Szerelmeit ne1n maga.:sztaltan1 nzon 1nérték
bcn, ahogy ez a. Fi.irecli Vida óhajtotta. Pedig 1nclep: szí\', el 
1na.o-aszta.ltan1, s 1nagasztalon1 :s fogo1n n1i11llég n1aQ"a::-ztal11i : 

0 .... ,, .._, .. ..� 

inert nem hibátlan, clc na.g.v szépségű 1nunkn: é,: hogy JZi:::fa-
l11dyban teremtői lélek ya,n, nzt senki ncn1 tngnclhatja, én pe
dio- irío-yelve va.110111. 

0 ;::, 

Gróf Teleki l_Jrí.szló 11eke111 egy ip_-cn 11ag.,· kö,-zönetct 
érdc1nlö levelet írt, s egykét okot hoz elő a 11colo�·isn1usok 
ellen; a többek közt hogy az ír,í. nak érthetönck kell lenni.
�� 1nbár esztendők olta, siít első ifjus:'1gon:1 olta ezen illcákha11 
élek, t i::;ztc1nnck is1ncrte1n n proecssust újra yjz,..g:ílat aLi 
venni. allustra cn1lékeztcte a kérdé,.:, ez pellig :lz én :-,al
l11sto1nra, n1cl:,·ct (j c"zt. olt:1 n1C'g ncn1 ol,·a:.:t:1111. 1•:líi, l'Yt'nl. " 
alio· olv:1sta1n fél í,·ct, :s Yettcn1 n tollat 111:Í J·· �:">-tl." ÚJ·ra fog-

� . .. 

tan1, oly feszített szorgalon1111:1l forclítottnni, hogy jun. 5.tl. 
1núr ,) ugurthával i:; készen Yalék. ]�z a 1n11nka teve restté, 
édes bar:ítom. hog.Y 1nindc11 IC'Yclcin1 a inni napig. n1('lyPk 
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akkor t,íjb,ui érkeztek, felelet nélkLil maradtak. l(épzelheted, 
1nit nyerteni ezélo1nra ezen clolgozáson1 alatt. - A régiek 
11e1u azon igyekeztek, hogy rninél könnyebben értcthessenek, 
liane1n hogy írásokban erőé.s szé1Jség egyesülve, s minél rHt

gyobb mértékbe11, ti1láltassék. Ha, a comn1entátorok és 1nin
den eszes olvasó ítélete szerint az első phrasis : Omnes ho
rnines qui sese student praestare eeteris animalibus, nem te
szen egyebet, n1int ezt: qui student (operam dant) ut (prae) 
ceteris ani1na.libus stent: n1iért írá Sallust czikor11yása11? S 
ilyet minden sorában találunk. S mire való volt írni Senali 
( 11en1 Senati1s) labos ( nern labor)? 1\1ire való volt a sok grae
cismus a római beszédben'! s a sok byperbaton? . Ezeket 
fogo1n elmondani a grófnak. 

l.)rof. l(ézy oly gyönyör(í hexa1netereket írt a János
herczeg tiszteletére, hogy minden dolgozásai közt ezt szere
tem leginkább, és an1it az én 'rhalie lyányom születésére írt. 
'ru<lv,'tn 1nennyire kedveled a szép deák n1unkí1kat, vedd azl 
itt egészen. -· (1\. 1,erczeg nen1 volt Patakon.) 

Festo Zcn1plinii splendeseite lnmine collcs; 
�olcnni viri<les saltus fulo·ore nitescant · 

0 '

Gestiat et plausu testetur gaudia Pindus. 
Bodrocu;; solito caput altius ef

f
erat udun1, 

.,-\.tquc cxultanti convolvat 1nur1nurc Huctus. 
I11gens vitiferas hospcs sucec<lit acl oras. 
-1\.r1nipotcns Ileros, augusto sten1mate cretus,
Ze1npliniae adfulgct vultu propiorc Ioannes.
Itc pii l )rocerc,;, devotaquc peetora Stirpi
Austriadu111, lactaque Duec1u stipatc catcrva, 
Oseulaquc invietae ccrtatim figite dextrae. 
:N"unc oculis se offcrt, que1n mente ef'finximus oli,n. 
llic ille est, cuius Tyrolis <lcfensa laeertis, 
Cuius belligeros toties Vietori}1, currus 
V exit, que1n tan tis eclebrat Bellona tropaeis. 
Ore iuvct propiorc frui, iuvet intcr ovantu1n 
1\.g1ni na, tot votis optatos eernere vultus, 
Et tacito visu faeicn1 lustrarc vcrcndan1. 
Ccrnite, quanta Ducis resplcndet fronte decora 
�Iaicstas, qualcF acecndunt lumina flan1n1ac: 
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Quam rcgalis honos, faciem frontcmquc dccorat, 
;\1embrorumquc modus quanto se roborc signa,t. 
'fu Jicet immixtus populo f'astigia tantac 
Oissiinulcs ::;ortis I>rinceps, credique laboros
Prir/ati::; ductus laribus, tamen ardua fronti.:-: 
Maie::;tas, cclsumc1uc caput, vultusque vercn<li 
Prodcnt, et vero::; retcgent eerncntibus ortus. 
Ut :-.;i bclligcros currus lituosquc tuba.squc 
Praeci pitcsci ue relegct eq uos, en::;esc1 ue minaces 
Exuat, et belli :-.;ceurus, pace fruatur 
n[ixtus terrigcnis :i\Iavors gressus tameu et vox 
:-Jon 1nortalc sonans, hun1ana et ,naior ima.go, 
Belligerum ct ,nagni sobole1n testentur Olyn1pi. 

375 

Hau<l ,ninu:-.; Iferoe111 l.)rinceps te a.gnos<..:i111us 01nnes
(;,icsareo naturn Llc stemrnatc, limi na q uam vis 
Privata cxcipiunt, angustaque teeta subire 
Ingens hospci:i a1nes, ct ,uajcstatc remi. sa, 
Nesciat augustum miranda 1nodcstia culn1cn. 
Scilieet •0\.ustriacae virtus bcne <..:ognita Stirpis, 
...-\.lloquio ct vultu eunctos rccreare bcnigno. 
Us<p1e licct nun1cres, non ullu1n Stcmmate i11 isto 
lnAabant unqui�n1 tantac fastig;ia sortis, 
,\.ttingcn:;que Deos eognato iure potestas. 
,.\spcra srcptra. rotent alii, vultnquc minaci 
Tcrruerint populos rcgcs, <p1els cura timori: 
1'utius .'\.ustriiu1ae populi rcgnati::: an1orc. 

'alvc tcrge1ni11is PrincepF dccorate triun1phis '. 
�alve ct l'atakii succe<lc Penatibu:- hospes. 
Da vultu propiore ti·ui, <la tangere <lextra1n, 
Qua. toties fraeti cecidit fidueia. G:1lli, 
])cvotasque tibi l'atakinac Palladis aeclc:-
lllustra splendore tuo; tcnuesquc pcnates. 
Dignare hospitio J )rincops, <ligna.re fayore.
1-\. tsi ver,i can unt \·ates, an gusta rece pit 
Saepe don1u::; supcros: subiit Tyrintltia prolcs(I-lcrcules) 
Ue<lens obscquiis, cxilia tccta. 1\1olorchi. (pastor senex) 
Ipse Pater Div11111 sua i:iecptra, subinue rcn1ittens 
Aa.ethiop111n populos ct rcgna revi;;cre gaudct. 
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IIuc ades, eccc tibi vario de flore corollas 
Deproperat, viridique intexit tempora lauro 
Picris, atque tuis snspenoit scrta tropaeis. 
Sternite hu1nun1 violis, fcrrugincos hyacintho;.: 
Spargite qua nostras I-Icros succcdit ad oraR 
Rcgins, et tanto 1\fusas clignatur honore. 
J,n,niteR pouant Borcac, coeln1nquc tepcscat, 
Ileroe1n blan<li,- Zephyr11s circu1nvolet alis. 
Iluc aclC$, 11t nostros orncnt tua non1ina fastos, 
Ut grati rccolant olim, n1cmorcsquc loquantur, 
rre :;ubcuntc quibus sancita est gloria tcctis, 
•

0\.tque petlnm discant vestigia fixa minoreR. 

Szép ,nagyar alk�.ik,t ótlát írt Vályi Na.gy l•'cr. úr i:-; 18 
:;tróph,í.ba.n. Dc azt már ne111 győzöm leírni. l!'esteticshcz írt 
versed eddig le va .n nyomtatvtt ,t l\1J. l{urírban. J�rcl. 1„evc-
lcim 1négi:; olv�t:;atlanúl hevernek censoron1nál. - ltlj szeren-
csésen, igen kedves baráton1. 

1.:Iső postúval többet. 

CCVII. 

A. Olysórúl, júl. 10-d. 181!J.

, 

l�clr,s rlrrí.r;a l1'(,1·e11 CZP?H ! 

l\legjcitt veszen<lőnck vélt leveled, f'elelte1n r,i, sőt ké
..;iilib i;: írtrim neked Bártf'Arúl levelet, melyben méo· eo·)' okiít 

. 0 i:,. 

f'elcjt<\111 említeni a régiek clsőbhségénck. 1'. i. :ígyokon Yégip: 
nyúl\'a írtak, nyúgodt, 1no7,gatlan teRttel, kö\'etkezésképen 
nyúgodtabb és r>'enrleseub elmével. rl'ércli.ink kalácsa és , ék-
11yunk li;íron1r-zeget f'or1nál n1ikor ülve írunk. Szabadabb a 
Yér kcrengr::;r � frkvíí tcRtbcn. A pulya teRtü, cle híres ap:ít 

1 

• 

\ 
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G-aliá,ni, mind Nápolyban, mind Párizsban 1neztelen dolgozta
szőrös paplanok alatt elmés 1nunkáit, és mivel 1naga isna
gyon szőrös volt, azt szokta vala 1nondani : Pelo sopra pelo.
Nem igen fázhatott ebben a helyheztetésben,, kivált N(tpoly
ban. Tagjai heve képzeteibe méne (tltal. l�n n1egfúlnék és 
össze perzselő<lné1n minden i<leái1nn1al együtt. 

Ne,n abban vét oT. Teleki lioo·y az érthctöséu·ct 1ue(J·_ t:, . ,  � ....  D O 

kívánja a jó íróban, hane,n hogy talán minden újítgatást ért
hetetlennek vészen. J\.z érth eté.ísé(f sz ük séaeR, akár a. régi, 
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akár az új kaptára vett ki tételekben. J\z érthetetlenség pedig 
hiba 1nég a legnagyobb írókban is; de ezeknél azt olykor el
nézzük, gondolatjaik telje, bősége és fcllcngőzése ,niatt, 1ni
kor a ritka jót és szépet számba se1n veszszük a hitvány írók
nál. Nincs erő, nincs szépség, ahol ,L nehéz-érthetőség nen1 
valan1i tu<latlanságbúl, hanc,n a gondolat összcszerkezteté
:;ébűl származik, vagy a szóknak fon:ík elrendclését(íl függ. 
Ornni:; horninPS nem érthetetlen; viláo·os hoo·y o·öröo· 1nódra 
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az euphonia miatt van úgy téve, ne két szó egyn1ás n1ellctt 
es-el végződjék. Mikor JJ1·riestro·e ,izt teszi anf<'celle1·r-, ('icc
rúnál sohasen1 találtatik így : se se 111·r1<,str11·e; n1ert valóban 
a gondolat képtelen, 1uivel azt te:;zi : n1aga ,nagút elől állani. 
Terentius így szól : homo ho1nini qui<l p1·af'str1t. Cicero így : 
Vi,·tus JJ1·aestat caete,·is rebus. 'l'otideni ((,nnis 1nihi rietate p1·ae
stabat. l1ite1· suos af'qiirt.les lon.9e 1J1·r1e.stitit. Nepos így : Q11i 
hu11irt1iitate p1·riestru·et oni11es. Livius így : Qnantiin1 Galli

virtiite caeteros 1no1·tales 111·aesta1·ent. Lucretius így : Lon_q(' 
JJ'l'((,estat in a1·te. l\llás n1ikor azt teszi : Ostenrlere vel se exhi
bel'e, inert akkor 1nondják a classicusok : JJraesta,·e alic11i 
da,n11ii1n) oj]iciiini stb. ria Sallust a n1egelözést akarta ki
tenni, képtelenséget mondott, n1ert a metaphora hibás; lia 
így 1nondta volna: se S<' JJ1·r1esist<'I"<' cr1f'te1·is r1ninialibus,akár-
1ninő új szólás neme lett volna, 11c1n f(lrn<' i,7.Ó hoz1.fÍ. Dc ki 
tudja, nen1 a lemásolók botlií8a-c ezr 

Ro·),ébaránt nem tudhntJ"uk 1ni11déu· n réo·iség 1narad,·:í-
t,. ;-, C"I '" 

nyibúl, hogy rnintlen esethen, 1nincle11 s7.óhoz 1nil�·cn ideát 
kötöttek a régiek. 11ajo1.- tclnít a l1olt n�·elvek 1ni11den kitéte
leirűl mindenkor jól okoskotlni, inert an1i a görög és deák 
nyelvet C'Rak a.z írott heRzé<lbííl. nc1n pe,lig :17. él<°í szóbúl cs-
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111erji.ik. A gonclola.t hibáját a kitételben nem lehet soha is 
clcgantiának venni, a.kár,nilycn na.gy írótúl, vagy annak hi
bázó len1ásolój,itúl eredjen. J\1in<l Cicero, 1nind Sallust mond
ják hol Se11ati, hol Senr1tus; a rnindenkori hclyheztetéstűl 
függ, hol és 1nikor melyik kitétel szebb. Ugy van a dolog 
e szóval is: laúo1· vagy Zabos. A comn1cnt,i,torokra nagyon vi
gyázva kell ügyelni, azok legnagyobb része bá1núlta inkább, 
hogysern latolta philosophusi és aesthetikai lélekkel a régie
ket, ritkák azok, akik a latolús utún csud,ílj�tk azokat, és 
csak azok akik úgy cselekesznek, csudálják 1néltán a régisé
get, amely valóban majd 1nin<lég a la.tolás után érdemel csu
dál�tst. 1\.nnyi 1ni11dég igaz 1narad, hogy csak ott kell a külső 
:;zól(1sokat követni, ahol azok vagy világítják, vagy hatható
:;ítj{tk, vagy szépítik n, beszédet. A versezet jobban tűri azo
kat, és a verselésben i:,; egyik vcrselé;..;nck ne1nc jobban és bő
vebben a 1násikn�1l. Th1i sem mondjuk p. o. n1i11clf'nek f'1nbel'ek.

hanein n1 ind 1'11 ,, 1nbr!l'f'k, 01nnis hotn i 11 e::;. 
l(ézy ver:;ci herczcg Jánosra ren1ck darabok, dc jobban 

illenének lDugcniusra, a. volt vicc-kir:ilyrn,, n1crt herczeg Já
nos, n1in<len nagy, :;zép ;, jó t1daj<lonsá.ga .i n1cllett, sohasen, 
győzött; dc l�ugenius scn1 n1cgy soha is Patakra. Csak a ki,
ura,k értik töbl>nyirc és dicsérik a szép <lcák ver:;ekct, a na
gyok n1ajd sohascn1 c;rtik, ég ritkán jutalmaztatjá.k n1eg -
én, kis í1r léte1nrc, 1nél ven érzctten1 l(ézv n1ao·asztn,lásai t. Nem J " 0 

rncrnén1 őt pénzzel n1egjutaltnazni, Íla hataln1as ember lennék 
is; mostani állapotomban pedig több idcáin1 vannak, mint 
forintjain1; 1nerészlette1n teh,\t néki n1agyar hatlábún,kban 
1negkö,-zönni szíve. ségét. lde záro1n versezcte10. (iua1n di-
5tant acra lupini::;. En vagyok a kou1lófuttató - dc hol 1nég 
nyelvünk a dcákhoz képest, és n1ennyivel felsőbb lépcsőn áll 
l(ézy ná.la1nnál, a sugárokat lövellő istennek alatta! 

Fclcségcn1 egyszerre nagyon n1egbctcgcdett, rcn1éllen1 
jobbúlá.sát -- ha n1cg talál szomorítani a hiú rcn1é11y, és tar
tósb nyögésre kelentl szenvedő állapotja : vciJto,-;ni kell 1ui11-
dcn plánun101nnak; nem tudo1n n1eddi,r foo·ok itt n1úlatni 

,:-.. t°) 

kénytclcníttctni, és n1ikor megyek /::íz. l\iihályra. I-lúgo1n 
Arnália, Sa1nu bátyá1n leánya és gróf llaller I(ároly közt 
tegnapeléítt n,ent végbe a gyűrűváltás. Usak késő őszkor 
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fognak egybekelhetni �Lz eljegycztettek. - .;\livel eddig meg 
nem jelentek Fcsteticsre írt verseim, ne1;1 hiszc1n, hogy ezu
tán megjelenjenek. l{ulcsár nem felel. Ird fel Bécsbe iga.zí
tásaimat. Kikapják egymá.::; kezéből az emberek a Bártfai Le
veleket és olvassák, dc nem veszik sürün, 111crt sokaJj�ík a 3 
frtot. Niiért nem 1négy nyak{ira, mint én, 'fulsiczkynek? En 
dicsekedhetem barátságával, és ne1n bosszonkoclom annyira 
a ,  rossz papirosra, a csúf betűkre és a sok nyomtatási hük
kekre, mint örűlök a herélések kevésségén. 

Sok sok nyugalmat és boldogságot, kedves bará to,n t 
ltz óhajtás szíves és változha.tatla.n 

véghetetlen tisztelődtül 
0. Desseivjfy Júzsrftül.

U. I. Nincs rnost pénzein hogy kinyo1ntattassan1 I(ézy
nek írt vcrscirnet, Dulházy tehát az övéivel együtt, a 'fudo
n1ányos Gyűjteménybe fogja küldeni. Talán beveszik a 111:t
gamét is az övéi miatt, vagy a rcccnsióYal, ha 1nég ki ncn1 
nyomtattatott, vn,gy ha azután i::;. 

11i vel köl tségen1 1negtérítése után a Bártfai Levclekbií 1 
bejövő hasznotDulházynak ajándékoztam, é::; így a nyomtat,is 
költségét, mely csaknem 600 forinto1ura telik, kifogom es:t
tendei sza.lláriomá.búl, kérd 1neg, esedezen1, mind Dókust. 
111ind ](ézyt, hogy a példányok eladásán igyekezzenek, é" 
szegény megszorólt é feleséges Dulházy111nak minél elébb 
pénzt küldjenek. 19-d. körűl l(assán leszek, mert jobban kezd 
lenni felcsége1n. T. l(ovics Istv,í.n kassai prcLlíkátor últal 
küldhetnék l(assár�L. E kérésemet, inert ncrn engen1et illet, 
különöseu szívedre kötö1n. 

a. JJ .. 1.
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l(ézy lllúzses1iek, g1'. ]Jesseu:!J'y Júz.c.e.f' icl1;ezletét ! 

I{ézy, kit a napnak forróbb súgá.ra hcvítget 
}\.. fénylő villány 1) bő terjesztője kegyébűl, 
Téged az ég a 2) leves fürtök s a tucl,ís közepébe, 
Bákor-vesszővel fejetlet koszorúzva, Patakra 
Elvete, hogy tuclo111ányt öntsél, a haz,ítlat elébb vidd, 
Szép ügyes elméket kidcrítvén, és mosolyogha�s, 
J\..n1ikor ez vagy a1naz pusztás eszü büszke tudatlan, 
' 

Ertlemciclrc jeget vagy bágyadt mennykövet ingat. 
Oh ki közel, dombos völgyek tetcjérül a jó bort 

l{aphatod a tovakor-bélit, s két kézzel e,nclhctsz 
I -Iajclani markoln,tos poharat, hörpcngete olykor 
:\Ielybűl Rákóczynk, s 111aga is nc1n bírt vele mindég: 

') l'illány vagy vilo1nány (Licht, h1111iere, lux). Szégye 11 gyal:í7.{it len11l' 
ha uen1 volna helyes �zónk az egész ter 111é�zet, �Öl talán az egész 
tere1ntés legfelségesebb tárgya kifejezésére, 1uert vild.9 azt i� t.c
�zi: \Velt, és így kettős értelinü; i;ilá.90.,sá.1 pedig, kiv,ílt a költc
n1én.rbcn, olykor sesquipetla.le-forrna, és 11en1 i� azt teszi : da, 
Licht, hanen1 dic Licht.e. Bllithe, Bcrzscn.ri szerint, vii·ány, é,

szcrcncséscn, inert binibó ruá�. }lát én is bátorkodtam. 1\z ilye
tén tcrcn1té�cket meg kell, és 1ncg is lehet, olykor engedni, kivált 
a költőknek, csak ne halrnozzák, és szép vagy erös legyen ott a 
kép � elevenen festve, ahol ckkép t.cren1tgctnck. J�izonyosan ne1n 
poeták azok, akik, n1inclan1ellctt, hogy a rnagyar nyelv nagyon al
kaln1ato� a költe 1nényességre, és a poctai kitét.elckbcn é� for-
1uákban haladott is valanH'nn�·ire, költcn1énycs nyclvü1íket rnár 
bcfejcztcttnck érzik. 

2) 1\ kihagyó-foglalójel nélkiil való ízecskc vagy név1nása a 11ckc 1n 1·ö
vid, az e,nlítcit jellel pedig hossz1í; rnivel ekkor hozz1í foglalo111

az ejtésben a következő szónak első 1nagábanhangzój,ít, és azt kct-, 
tözteten1 . lgy Lch,ít a próziiban azl a jelet 1nindég c:l lehetne
ha0

..,.,·ni, inert ha durv,íbb ri ·1akú eleink rnin,k:.., oda fo"lalt,ik a . • b e, 

n1agábanhangzót t:� az1 kcitiiztctték, nckiink si 111ább :ijaluí 1íj:1b-
baknak azt csak a vc1·sezctbcn, n1ikor hosszií szót.agra van szük
ségiink, n1erö szor1ílts(igb1íl kell c�clckedniink. A csupán kihag.vó
jclnek (1ncgklilönböztctés kedviért) egy balfelé forclítotL holdac�
kának kellene lenni, így : · dc eddig n1 <-g 11c1n kiilönböztctik n1eg

sr·n1 ar. írók, �<·111 a nyornlat6k. 

L 1,;y JJ:J ,EZ lti:>ö 1(. 

Római n1értékkcl rr1int tu<l�z holt róma,i nyelven 
· ICölteni szép eleven felséges verseket! úgy hogy

Virgyíl közti.ink is, ha fclébrcdhctne, azokban
?vlajd 1nindcn lépten jó kedvvel bukna magára,
]•�s önnön lelkét, úgy mint én, benned ölelné.

Versezeted gyönyörű, de csekély és kisded a tiír?:.ra; 
l�n vagyok az s Lcvcli1n; melyekben B,í.rtfa vidékit 
lZa:izolon1 és a szegény betegek szá1nára lefcsten1. 
Drága, galád, feketés pttpiros, több csúnya betűket 
J.!'clfoga, hogy nén1ely tán nem boldogtalan érzést 
Jts fris gondolatot, melyet 'rulsiczky kcgyelinc 
ivieghagya, sok hi.ikkel sok nyomtatv{tnyba lerakjon. 

lVIondd meo· uayan mikoron szövevényes titkait üzcid o' o 

Tiszta tcremtőnknck, 1nost a levegőnek a súlyát 
Lesvén, most a sebes szélncl._ szárnyalYa futását., 
:01:ondd cl időt hogy lelsz a sok nagyot és a rnagossat 
Fürkésző 1nély bölcs, aprós n1unká1nra leszállni; 
S cngen1ct aki vagyok lcgkisscbb része a roppant 
X agy tcrn1észctnck, pi rosúlt szégyen be borítni? � 

lVIint a askcsclyü, e felhős tolYaj, az égbe 
Felviszi préd,í.j�ít, s azt ott Jupiternek ajálja: 
T'r o·y rao-aclá.l cno-em Phocbusznak hoo·y ben1utathas:-.l � �o o , o 

Büszke legyek, dallod; - lészck hát; inert te 1nn
gasztalsz. 

Essetek i111111ár rá1n, ti feszes 8 borzadva szen1öhlö::: 
Fondorok, a rágó szúnak n1ódjá.ra kik éltek. 
A sajtó s a szedő botlásit kenni szabad lesz 
�Í,Í,r n1ost rá1n néktek; mcgdícsért, es1ncri végig

' ' . 
• i.\..ki a nyelvünket s a tág tcrn1eszetet crz1, 
Ncn, csak vizsg{1lja; aki, mikép régcnten a bölcsek. 
,Járta nagy országok nagy v,íro�it, élte szokásit, 
1:;s a 111agyar néYnck 1nintlcnhol szerzc figyclinct: 
_i\kinck ég-lángot 1ncjjére bocsátot Apolló, 
�Lí.r� kc<.lvcsse pedig érző szívére szereln1ct, 
Nyúj:1s kcllcmivcl hogy a bölcset felkegyesítse: 
.-\kinek ajka körül sz!Íz-szúz n1éh mézet clejte. 
Jt:-; f{d:'1nk nélkiil 111:ír bölcsőjérc is édc,:t, 
lv[ég· �ziilrtésénél, sz:írnv:Í.Yal dong·nni kcztle. 
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En vele hát repülök, földünkrül a kékes egeknek, 
1'11clyek abroncsain fi fog majd villogva derülni, 
1\llint vala1nely rag·yogó csillag, s veregetni fejével 
:b"'ogja l\1incrva nyon1át; dc tovább rnellettc, -· alantabb,-

, 

Arnyékos fényben fogok én pislogni, a látóbb 
Honni jövendőnek, s nem résre vagy aljra, ha' bátran 
J?el-felszá.llongó és esőtlen tiszta szemeknek. 

1-\.. Olysón, jólius 5-d. 1819. 

G. D .. J.

--------

CCVIII. 

Széph:ilo1n, júl. 1S-d. 1819.

1'isztf'lt ba1·átoni.' 

• 

Izzadtan jövök haza a rétről és szántóimtól, s itt tah1lon1 
c,nberedet. t-.Ten1 akar várakozni. De üresen nc1u creszten1. 

l(ézy fogja venni verseidet holnap reggel. l\1„í r 1uanc1n Ye
hcti, rnertkéső azidö. I{épzelheted hogy annak örvendeni,azza.l
kcYélykedni fog. Dc szegénynek 1nost igen rossz napjai van
nak. 1'11ár en nckclőtte egy :;zolgálója azzal vádolta, hogy őtet
anyává tette, s az a vád neki kibeszéllhetetlen Lajt csinált.
i\Iost is1nét (azaz 1nitsodik ízben) ezt kiálthatja: Deprencli
n1iscrun1 est. - F'élő hogy minden érden1ei ne1n fogják meg
tarthatni a professorcítusban. Ez a hír téO'ed interesszálni foo· o • 

o• 

inert szereted őtet 1uint én. De 1uinthogy szereted, kérlek, ne 
engedd tudatni. 

Festetics Lászlóhoz írt verseid a Magyar ICurír levelé
ben kijöttek. Ide fogom zcírni ha rá akadok. 

1\. 1'ucl. G·yűjt. júniu><i darabjában Bártfai Leveleid rc
ccnsiój,L kijött. Ila hihetek a siglának, gróf Teleki .József, a 
J„ús:d/i fi,i. recenseá,lá. 

., ".)• )i").' 

'fegnap v. ;:izolgabíró 1)6 ku::; ,J Ózscf úrnál ,József fiat ke
resztelt, az újhelyi igen igen derék reform. prcdik. l\lajor úr. 
S0hasc1n hallotta1n szebb agenclát keresztelésre. A feleségcn1 
karján leve keresztyénné a gy<'rn1ck. }?íinoti'trius Szir1na: 
, 

.t\.di1m úr pedig kezes volt, hogy n ,  gyer1nck hív0 lesz a l{risz-
tusnak, 1uég pedig a l{alvin normája. zcrint. l½béd felett f'í3-
fiskúlis ])ókus úr azt beszéllé, liogy a pataki cxamcn alatt 
mindég a Bártfai Levelek felől folyt a beszéd. okan ne1n 
azt hecsűlték benne, an1it kellett, sokan azt ne1n becsülték 
benne an1it kellett, de volt olya.n is, ::i.ki épen scmn1it ncn1 be
csült. Akit csak a taJJS, és nen1 a teremtés örö1ne szólít mun
kára, jól teszi, ha soha semmit nc1n ír. De clolgozni ne1n a 
tapsért kell. 

,Júl. 5-d. Tu l;:iiczky úr pu blicáltatott az új helyi gyűlésen 
főespcrestnek ,L 1negholt újhelyi l!lcb. helyébe. l\1egYendéglé
a vAr1ncgyét pon1pás ebéddel. l"i:n általellenbcn ültcn1 Yelc. 
Azt ígérte az én kérdésen1 nélkül, hogy végre előveszi a% 
Rrcl. Leveleket. Eddig rá ncn1 ért hclétckintésérc. Így kény
telen vagyok csendesen bcv;1rni. 

Se1nn1i újságon1. Scn1 politikai, sem litcrúriai. 
Run1y prof. Patakra né1net nyelv, classica literatúra é,

ockonon1. profnak hívattatott n1cg. Igérkczett, dc tu<lakozó
l1ott a fizetése és szúllás�L fcllíl, jelentvén hogy 1nost 8()0 ft 
von az érsektől és hogy 8 szobája Yan. l�rrc a pataki patro
n[ttus Yisszaírt, hogy így vétek volna elYonni IZ-arloviczról. 

Vályi Nagy Fcr. 1náju:;ban tartott ::-upcrintcnrlcntion. 
gyűlésünl<ön thcol. exegetica profi1ak neYcztetctt ki l )atakra. 
�cpten1vir Vay ,József' úr 15000 fr. fundútiót teve erre a tu
lajdon n1agáéból, :,; ennek fizetését fogja ,·onni. 

11:Jfclcjteté Yclcn1 a sietés, hogy Dókus föfisk. úr n1ond,í. 
hogy orczapirúhíssal ,,allja. hogy ő a B,1rtfai LcY('lckbííl il 
cxpln,íl többet eladni ne1n tudott: drágálj,ík. 1'Iit n1ondan:1k 
n1ajcl az én ltrd. I,evclein1rer 

1tlj szerencsésen, imúdott ;:izívíí, in1ádott lclkíí, i1núdott 
tollú in1áclott feleséo-ü férfi! Az isten 0-ycío·)·ít�:1 ,ninél elébb , o ;;,-,. n 

,L mélt. grófnét. 
' . l"l�z1vr::- tiszte ul 

]{. 1· ·. 
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Dulházy urat arra kére1n, hogy az abaúji helységek 
rubricájában post vocabulum 

Alsó Reg1necz 
vesse ezt : 

cu1n praedio Széphalon1. 
De ezt el ne felejtse. 

Jankovics úr per 20 f'rt. kínálja főnotár. Co1ná.romy 
urat egy pár spanyol juhval. rl'ehiít ncrn 26 f. 1nt'n·, s nem egy 
v/11 juh és egy iil'i i ,. 

CCIX. 

Széphalo1n, j,ín. 20-Ll. 1819. 

Tisztelt kedves ba1·cíto1n ! 

Gener:Uis b. Va.y Miklósna.k nevelője Szabó úr jul. 10-d. 
nekern ezt írja Pestről : 

,,A kedves baráton1 érdemeit is, rnint n1agyar literá
torét, ritka már az a kaján és st'tpadt irigy hazt'tnkban, pedig 
ilyen benne valósággal sok van, aki meg ne,n isn1erné, és 
csak azért is, hogy újjal ne rnutattassék annak an1icsoda, ne 
tisztelné. Be fog teljesedni, nen1 lehet má.sképen, amit igen 
1néltó barátja gróf Dezsőffy, valóságos magyar Vates, írt. 
kc<lves barátomnak 60-ik születé:;e napj,ín. 

eked i:; a tisztább maradék hál)·tatni 
Fog könynyel ,í.ztatott oltárt meg oszlopot 

• 

meg fogják csn1crni 
n1inket hogy szebbre neveltél. 

\'e111 lehet mindenkor az óban heverni, 
.fa,·ítál nc,n rontál, 111i<líín kezeltél n1er11i, 

:--; a _jii,·e1HlGnek i;;; bölcsen 111cgfelclt<�I. 
• 

• 

,.,, e._ ,  r 
. ,,.,,, 

ltzek a versei a grófnak közönséges applausu1:,t n ycrtck. 
Igazán el lehet 1nondani, hogy totam cantatur per urbcn1. 
i\Iert én n1aga1n is, 111időn még nem ismerte1n, több ifjaktól 
hal I otta,111 kön y ,, nélkül egész tűzzel 1nondatni. Az c;rcg urak 
i,; örö1nn1cl hallgatták; s egyik közűlök elmondotta a grófnak 
azon verseit, a1nclyekct a diét(1n írt, n1időn a magyar nyelv
nek ÚJ. 1:letrc való hozatása mco·határoztatott. Szerencsés 

. 0 

poeta a gróf! c1nlítctt vcrsczctc pedig a. gr6ftiak előttünk, a
, 

'I'. l r ti,;ztclői előtt, nem csak azért hcc:<es, inert jele:; poetai 
, 

da.rab, lia.nen1 azért i:;, inert a 'I'. lTr haza.fiúi " literátori vi-
' 

,.;zontagst'tgaina.k egy ki» tüköre." - l�dc,; bar{tto1n, én a te 
szcrctctecl<lel ke,·élykcdném ha azt senki ncn1. tudná is hogy 
,:zeret-z, inert téged szív, fej, lélek, tudon1ány, hazafiúsi1g a 
legnagyobb en1bcrck szá1n(1ba szá1nlálta.t: rnost pedig 1nidőn 
ez a ver;; azt az egész 11e1nzct11ck és rninden kornak hirdeti, 
1nidön azt a. gr,íf Dez.s{;ffy ,J ózscf sz:-íj�1ból hallja a világ, úg�· 
kevélykeden1, 1nintha a. Capitoliu1no11 horoi-tyánt kötöttek 
volna f'cjcn1re. ;\li ehez a n1cgtisztelteté,;hcz. és a Superint. 
l(iséhcz, a, li'estctic:; berkenyéjc! Óh l(n;,; szívc1nbe s hidd. 
hogy ezért :i l>erkenyéért pirúlok vala.mikor eszembe jut. De 
l(i,_ ér-: I)ezsőff'_v közt iíllván Ruhlimi ferio siclera yertice. 

örök tisztelőd 
Knzinrzy FPl'Pncz. 

�1a neke1n angyali napon1 van. Az én in1ád va in1ádott 
kedvc;1 fele égem, az az asszony, a.ki nekem 1uag,iban hordja 
az egész asszonyi nernct, új oldalról szerettette 111eg magií t 
,,clcrn. Isten, tcd1l gyermekeit ily angyali lelkű tcre1ntésekké. 
l3ar.íto1n, téged ba.ri1tnak, �ophiet bar,ítnénak lát11i - a gond
,·i�elt\s j11stitic,ílva van. ·e111 liijá .ba szenvedte1n 2387 napig! 
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Cf:X. 

l(as�{H·tíl, j,íl. 24-rl . 1819. 

J(erl,ves Fe1·encze1n ! 

l{ézyhcz írt versei1nben ezek legközclébbi igazításain1, 
n1elyckct az iclczárt írott példá.nybúl észreveendcsz. A NI. 
!Curírban le helyett les van nyomtatva - és tőt helyett tát

l!"'estetics halálára készült vcrsczetemben. }\.z nap hogy a
.Magyar I(urírt tőled megkaptam, vevén1 a Tud. Gyűjte
n1ényt is; akárki n1ustrálgata, úgy bánt velen1 1nint a gyer
tyacsináló : a dicséretek özönébe 1nártott, hogy pislogtasson 
- mindég en1berséges, mikor igazít is; csak �t 111ustrálgat�1s
nak eleJe lehetne valan1ivcl kevesebbé német kaptára ütve.
l�zek a nchezkés atyafiak azt gondolják, hogy minden must
riílgatiísnak bizonyos közönséges principiumbúl kell kihú
zattattnak lennie, nen1 akarják érzeni, hogy n1inden tárgyra
nézve igen kevés a közönséges princípium, és hogy minden
szerzőt a tőle magának kiszabott czél szerint kell 1ncgítélni.
Azt javasolja fL mustrálgató, hogy szebb papirosra nyo1ntat
tassak ezután; 1negteszem, mi helyest több pénzem lesz, vagy
a sajtó olcsóbb, vagy a féívárosi censorok engcdclmesebbek
lesznek Tulsiczkynél. lVIeglehet hogy 11iaga11iosság ne1n jó
gran1maticc, de talán nem r0ssz logice, és kúr hogy nagyon
igaz moraliter - e1ine1iriesség talán jobban tetszene, de kell
magyar .3ZÓ n1ostani vétkeink kútfeje kijelelésére; majdhogy
nem országos vétkünk a 1nagamosság. l\!Iondhattan1 volna
rúzsrt alatti vagy 1·r5zsct tetcjíi szoba is, de nem láton1 egészen,
1niért lenne rossz a 1·ózsa alatt vn,ló szoba.

Nen10 profcta in patria - nem csuda hát, hogy n0m 
kelnek a B. Levelek Zcrnplén ben; hátha 1nég úgy írattak 
volna, amint kíviínt�ul. - - Bizony hátra van 1nég nen12e
tünk: nem azért hogy nen1 kelnek a ,  Ilártfa.i Levelek Zc,np
lénben, liane1n 1nivel olyan furcsa ítéleteket forn1álnak azok-

LEVET,EZÉSÖJC. :l87 

rúl némely emberek. l(épecskét kellett volna clejekbc ra
gasztani; de szerencsésebbek Bécs körül, és a Duna mellett 
képecske nélkül is. 

Gr. rialler Fercncz San1u lyányát veszi feleségül. Sa1n11 
fia Lőrincz-Fcrencz pedig gróf Csáky Alojziát. Nagy-Tdi1n 
lesz az összckclés Lőrincz na1)Jára. Ali()' foo· o<la n1chetni fc-

"" 0 

lcségem mert 1nég rosszúl van, de én cln1cgyck, ha ncn1 lesz 
akadály. Ma vagy holnap megyek cl innen Olysóra, onnan 
Szent-1V[ihiíJyra, n1indenütt, n1indég és teljes szivcn1bííl 

igaz hív barátod 
Jóskrr. 

l(ézy Jtf.ózsesnek gr(jj'· JJesseil:fJ:IJ ,J(1zsej· ic/1;ezlel<'f ! 

I{ézy ! kit a napnak forróbb súgára hevítget 
A fénylő villány 1) bő terjesztöjc kegytlbűl, 
1'rged az ég a 2) leves fürtök s a tudás közepébe, 

1) fil/á11y vagy vilo,nún!J (Lieht, lu1nicre, lux). Szégyen gyalázat lenn,·
ha ne1n volna helyes szónk az egész tenuészet, söt tal:in az <'gész 
teremtés legfelségesebb tárgya kifejezésére; n1crt vil<Íg azt. i:: t<'
szi : '"' clt, és így kettős érteln1ú; viliígos.uíg pedig, kiv,ílt a köl
ten1ényben, olykor sesquipc<lalc fonna, és nen1 is azt tcs1.i : das 
T,icht., hanen1 clic Li<'htc. Bli.i1hc. Bcrz�cn_,·i szerint, vir<Í11?J, és 
szerencsésen, inert bi,nbó 1n,ís. : · át én i" b:itorko!lt.an1. Az ilyetén 
tere1ntéseket n1eg kell és nH'g is lehe1 ol_,·kor engedni, kiv,Ht :1

költöknek. csak ne hahnozz,ik, és szép vag_,· erö� legyen ott a kép 
s eleTenen festve, ahol ckkép tcrc11,tgetnek. Bizonyosan ne1n po('-· 
ták azok, akik, n1ind11rnellett, hogy a n1agyar nyelv nagyon alkal
n1atos a költcn1én�·ességrc, és a poctai kitétclckbcn és forin:íkha11 
haladott is va lan1cnnyirc, költe1nényes nyelviin ket 111,ír l,efcjcz. 
tettnek érzik. 

2) A kihagyva-foglalójel nélkiil való ízeeskc a n0ken1 rövid, az rn1lítct1
jellel pedig hossz,í, n1ivel ekkor hozzá foglalo,n az 0jtésbc'n a ki,
v01.kezó szónak cls1'\ 111ag:ihanhangz6ját, é� azt. kel 1 ózt<'1Pn1. 1g_v 
teh,ít a p1·6z,íliun a:d a _j!•lr1 t.aliin <'gé,szf'n ki 1Ph(•1.nr hagyni az " 

;L:) ., 
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B(tkor-vesszövel fejedet koszorú 7. ,·a, J )atakra 
ll}lvete, hogy tudo1nányt önt�él, a hn,zádat elébb Yidcl,
Szép ügyes eltnéket kiderítvén, é:; 1nosolyoghass,
�1nikor ez vagy aiuaz pusztás eszű bü.;zke tud:1tla11
l�rdeiueidre jeg·et vagy bágyadt mennykö\·et ingat.

Oh ki közel, don1bos völgyek tetejérüL a jc, bort 
l(aphato<l a to\·akorbélit s két kézzel emelhetsz 
IIa:idani n1arkol,ttos poharat, hörpengete olykor 
i\1elybííl R�íkóczink, s ,uaga is nen1 bírt vele n1inc1rg 
l{ó1n�ti 1nértékkel n1int tudsz holt ró1uai nyelvC'n 
!(ölteni szé11 eleven f'elséo-es verseket! ú0 ,. hoo·,· 

b o� �. 

\'irgyíl köztünk is, ha felébrcdhetnc, a.zokhan 
�Iaj<l 1ninden lépten jó kedvvel bukna 1nag,írn, 
li}s fclleng lelkét, úgy 111int én benned, ölelné.

\' ersezeted gyönyörű, de csekély és kisded a L,írg_va -
!Cn vagyok a7. s Levelin1, 1nelyckbe11 Bártfa viclc;kit
Rajzolo1n és a .;zegény betegek :;z,ín1ára lefe.:-tc1n.
Drúga, galá.d, feketés papiros, több csonka bctíík0t
H'elfoga, hogy nén1ely tún uem-boldogtalan érzést
�:s fris gondolatot, 1uelvet Tulsiczky keo·ycln1e

..... .J • b� 

i\Icgl1agya, sok hükkel sok nyon1tatványL1 bcrakjon.
1\1ondd n1cg ugyan 1ni koron szövevénye� titkait íí ziid 

'fiszta tcren1tőnknek, n1ost a lcveo·önek a súl ,·At 
0 . 

I,e;::vén, 1nost a sebes szélnek szlÍrnyalva fut,Ís!Ít, 
• 

:\Iondd cl, id0t. hogy lelsz, a sok nagyot és a ,nago,::<at 
F'i.ir készi> 111 él y bii I e.;, a,pró:s 1nunká.1ura I eszálln i ? 
S engc1nct, a.ki vagyok legkis::,cbb része a roppant 
.Nagy tcrn1ész<'tnck, piro:<(ilt :-zéµ:_vcnb<' borítni? '. 

1ncllöl, nicrt ha rlurv,íbh a1· akú eleink n1intléo- oda foo-lalták it ma-. b b 

�ábanhaugzót és azt, kel t.i\ztctték a ki1no11c\,ísban, nekünk, sín1ál..,l, 
ajak1í tijabbaknak, ,17.I, csak a vcrsczctbc11. ,nikor bosszú szót.agra 
van sziikségünk, 1ncrii szorú ltsiíghü l kcllc>ne cselckcdn ü n k. A cs11-
p,ín kihagyój<·lnck pedig (1negki.ilönböztetés kedviért) egy bal
fek: fúnlított hol<laC'skának kellene talán lenni, így:'; ,le eddig 
n1ég 11e111 kiilonl>ö½tetik 1 11cg sc1n az írók, �cm 1t nyo,ntatók a ki
hagyva fogl:tlótúl. Bártfai Lcvclci1n egyik jcg�·zékébc,11 a len1:í, 
,ol:ísi vag.r nyo1nLatási hiba a kihagyv�1-foglal6 jelet. adja 1íg_, elo,
111int. a c,upa kiliag�·ót, és viszont. 

1. f:\'ELEZÉS() 1(.

.:\lint, a :;a:skc:;clyű, e felhős tolvaj, a,z égb(' 
Felviszi prédáját,:; �tzt ott Jupiternek ajánlja: 
U gy ragad(tl cngcn1 Phocbó:;znak hogy bcmu tatha,:-.;. 

Lát()m, ne1n nézel fínom papirosra, betűkre, 
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Se1n meg nc1n kívánsz, hogy helyben hagyjad a könyvet. 
\,f ctszett képecskét valan1el y 1n unk,ínak elébe. 

Büszke legyek, llallod; - lészek hát, 111crt 'I'c 1na
iraszta,lsz. 
� 

E:;setek im1núr rlÍ.111. ti !'eszes s borzad va-szc1nölLlci:-
b'o11dorok, a rágó :;zúnak 1nódj,ira kik éltek� 
�-\ ·a.jtó , a szedő botl.ísit kenni :;zabad lc:-z 
J\if,ír 1nost r,Í1n néktek: mcgdíc:;ért, - cs1ncri véµ·iµ 
. \ ki a nyel vi.inket ,;; a túg tcr1nészctet érzi, 
Xe1n csak vizsg,ílja; aki, 1nikép régcntcn a böh: .... ek. 
.J,árta, nagy or:sz,igok nagy ,·,írosit, élte szokásit,
lt:s a, 1nagyar névnek 1ninclc11liol !-;zcrzc fig_rclinct: 
,\kinek égl,íngot n1<'jjérc boc:-,Ítot r\..polló, 
J\!1 á rs kccl ye,-sc pedig érző :-ZÍYérc szerclinct. 
�y,ÍJ·as kellen1iYcl, ho!!.·,· a bölcset J'clke()'vesít:::e: 

... ., b. 

:\ kinek :1jkn. körül :;2,,Íz-sz/1z n1éli ,nézet elcjtc. 
T�s fúlánk 11élkiil 1n,ír hö]('s{í,iérc is édest 
)lég szi.ileté:;énél, szárny,íval tlongani kczclc. 

En \"Cle hát repülök fölclünkrííl kékes cgi11k11ck. 
l\íelyek ') :1broncsain ő fop; n1ajd villogva tlcrííl11i, 
l\1int vala1ncly ragyogó csillag. YCr('gctni fcjé,·C'l 
Fogja 1\1Iincrva nyon1:1t; dc tov�íbb n1clJcttc, - :dantahi>-
) .. rnyékos fényben fogok én pislogni, a hitóbb 
IIonni jövendőnek, s nen1 rézsrc, Yag')' aljra, ha· bútran 
Fel. fel sz,í llongó es csé5tlcn tiszta szcn1eknck. 

J\... ()lysón, július 5-ikén 181\t. 

1) _lbro11c,ai11 az clsií rövid i�, 1íg� 111i11t e deük V(;l'�ht·n ()vídn:11: Sa1'p<' 
prc,ncntc l)eo ftrt  l)eu,-. alt1•r opcn1. az l'l�ö szót aµ- 1n·c111t'nlc. 
és ug.yan11zon okbtil, ,nel.rbCd l\,í�ön,íl. 
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CCXI. 

Széphalom, aug. 7.-d 18l!l. 

Tisztelt kedves barátoni ! 

Prof. l(unics l\1ihály úr, Pestről (hol Szenczen s más 
liclytt viselt prof'essorságának letétele olta n1int pensionátus 
tisztviselő lakik) n1inden esztendőben csinál kifordúlásokat, 
hogy a hazának né1nely is1nerctlen vidékeit s nevezetesebb 
férfiait láthassa. 1\.. mi vidékünkről ncn1 akar úgy elinenni, 
hogy a te látásod [Lltal is (ne) boldogíttassék, s á.mbár aug. utol
sójáig m:1r Pesten kell lennie, Hozzád siet. Fogadd kcgyt!s
séo·crel, és engedd n1ag1Ldban azt a tiszteletre- s szeretetre-

oo 

1néltó jó és nagy f'érfit látni a ki vagy. En benne egy jó fejű 
:s tiszta lelkü, érett en1bcrt találtam. l\!1egértette tőlen1, hogy 
a mélt. grófnt'.: ca.nc. E:;zterházynak unokája., s örvendett a 
ldrnek, n1ert a cancella.rius őtet szerette, s ő egy orátiót írt 
és n1onLlott ennek a nagy e1nbernck hah�lakor. Ha akarni fo
god, sok híreket a.elhat Cseklész felől. Elj szerencsésen, ked-
, es barátom! En tegnap voltam Patakon, s az Erd. Levelek 
ina már talán a typographus kezében lesznek. Azt mondá fő
tiszt. 'fulsiczky úr, hogy keveset törlött, dc nem tudo1n mé� 
1nit. 1-\..nnyit tudok. hogy Bethlen Gábornak választott ma
gyar király,;ágára ezt szúrta be : 

A JJá1'losoktól választatott ro1nak. Dc a munka azért 
ncn1 fog mintljárt nyo,nta.ttatni. Döbrentei késik a festések
kel, nekem pedig ,;ohase1n volt élete1nben kevesebb pénzen1 
n1int most. l )eclig sokszor nem volt 1núr. 

Ölellek a legszívesebb tisztelettel 
örök híved 

!(az i1iczy Fere1icz. 

Síkr1t/J ronicin = oly ron1án , ruely megsíkatja (zun1 
11·einen bringen) az olvasót. 

Augustusban meglátni óhajto1n a Szent-Mihály urát és 
' 

istennéjét a h,íro1n férfi Grá.tiával és  asszonyi 1-\..morral. 

LEVl�LEZÉSOJ(. :,ig 1 

CCXII. 

1\. Olysórúl, aug. 25-d. 181 !l.

Szíve1n úci1·dto111 ! 

i\11,'Ír harmadik leveled várj,L feleletcn1et, azt hiteti el 
velen1 legaJább hozzám való szereteted é:; a magamé hozz,\.d: 
de én egy itlőtül fogva lakadalomjá.ró valék, és a n1enyegzőn 
mií:;ok örön1ein örülten1. Az öcsém haza hozta n1útkáj,1t. 
Franklin tanács:í.t követik ifja.ink, korán házasodn,Lk; e szo
kásnak sok jó ol<lala van. 

ICöszönön1 a. nyerekedni a.karó szíves:;égét, de 1nég jobb 
szercten1 tan�ícslá.sod azon derék en1ber ajállás:u1ál. Tele van 
a világ Shylockokkal. E,nlékezni fogsz hakespearc ,r elen
czei l(ereskedőjébfil crriíl az emberszeretö zsidórúl, aki �.\n
tonió húsábúl egy fontot íratott bé magának. A .másik factor 
jóakaratját is köszöni. Félek a lucelluinoktúl. Többnyire na
gyon kicsinlátók ezek a fa.ctorok és a.z excorians lucrurnot i,; 
lucellun1nak szokták nézni. 1\Ioncld n1eg nekik : inkább hi
szem hogy szeretnek, 1nintse1u hogy tapaszt:;iljan1. 

Ú ff)' saJ· n:110111 ho(/'y nctn vacryok zcnt-1\1ihálvon, va-
o ' � ,:",. . 

la1nint f'eleséo·c1n örülni foo- ha oda J. ősz. ICunics :::en1 talált 
0 0 

otthon. 
l ;  gya.n örvendek, hogy tet::izenek rúd írt \'Cr:;ein1. Tu-

dod miért. 
Újra általfutottan1 a B(1rtfai Levelek re<.:ensióját ... i\.zt 

n1on<lja ,t 1nustrálgató, hogy nén1cly Levelek nem illetgetik 
azoka.t, a.kik Bá.rtfát ne1n kívánjcik 1negesn1erni - ezt n1inden 
könyvrül a vihígon lehet n1onda11i. t,terne 1naní1:jában kívánta 
volna iratni né,nely Lcvclein1et. E ne1n volt c·zélon1; 11úrtfát 
akaron1 n1egis1nertctni, 11c1n pedig érzékeny ketl ni felette. 
I(önnyü lett volna néke,n Bártf,ín, ahol annyit isznak és 
... lenek a dámák, mély tisztelkedések közt egy ilyen élő 
kút mellett elandalodno1n. l{inyilatkozta.tom czélomat 1nind-
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j,írt az első levél elején. Ezt kellene mindenkor sze1nügyre 
venni a n1ustrálgatónak, és helytelenségét vagy elhibázását, 
meo·mutatni. Ilocrarthtól sem kölcsönözten1 se1nmit is. ]�lég

.::, 0 

,l<lÓsstígom van. Szépek ugyan a magok nemökben Lichten-
berg n1agyar.\zatjai, de én ne1n emlékezem, hogy v,1lan1i ca.r
ricatúrú.t írtam volna le. Ilyenek a mustrálga.tók ! Hallgatnon1 
kell azonban, és fogok is, inert 1nás részrűl megvesztegetett, 
a vizsgáló sok <licséreteivel; aki pedig azt mondja : hogy 
nem örvend a, derék en1berek helybehagyásán , nen1 szól 
igazat. 

Nagyon 1nagasztalja Dúlhá.zy 'ferhes versengéseit; a 
könyv czín1jc lcgalá.bb neke1n nem igen tetszik, a sok ficzkó-

zns se1n. 
Van-e vaJami nevezetes újs,íg literatúr<ínkban? ::\1lulti 

v0cati, pauci cleeti. _i\mbár nem igen 1nessze haladtunk, Lle 
tovább vagyunk mégis a tudom.ínyokban n1int a jó ízlésben; 
nincs is ennél nehezebb dolog, rnert h<írn1oniát kíván az íté
let éz a.z érzés közt - össze kellene kötni a jó ízléssel a t11-
do1nányt. Csa,k az igen nagy eszű en1berek n1n11káiban lehet 
1negszenvcdni né1nelykor it ro sz ízlést. Igen s(írüek 111ép; 11Ú

lunk a vcst,igia. ruris. l(czdetted ugyan ,t darabos utat eg_,·en
getni, <le a helyett hogy segítettek volna tlgecl kö,·ckkel : 
1neg a.karta.k olykor né1nelyck kövezni. Ez a vil:ig és a jó el
n1ék ::;orsa. 

l\iscitur in vivis livor, post fata quieseit, 
Quurn suus, ex merito, que1nque tuetur honos. 

C'sa.k :tz t n1ondon1 én ezeknek az uraknak : 
01nnibus invideas, livide, Herno tibi. 

Irígyle1n hogy annyi irígyeid Yag·ynak. 
Írj gy,tkra,n és i;okat, kiv�ílt nekern. téged, nen1c:::-. szép

lelkü, testvérszívií ba.ráton1at 
a sírig szerető ::: tiszteléí 

.Jóskrírl1ink. 
------- -

-

LE\'EJ,EZÉSÖ I{ 393 

CCXIII. 

Szcnt-l\lih;ílyníl. �cpt. ti-rl. J�1�. 

, 

J;;rles drága J?'erenczen1 .' 

1'egnapelőtt hogy hazajövék. egy pakéto111ot ta.lálta111 
i:t, Sárvá.ritúl, 1nelyet ezennel irltalki.ildök. E hónapban még 
Egerbe megyek, de itt leszek egé1"z octóber alatt, vége fel{ 
pec�ig i1ádra megyek: ha teh,ít Sze11t-t.lihály napjátúl fogva 
egesz 28-d. oetóberig meg akarnál látogatni, feleségen1 örömét 
a rnagaméval nevclnéd. A <lebrcczeni szab<ids,íg ut:in szürete
lünk. J\.z ide való szőlő jobb ételnek 1nint italna.k, és n1ivel a 
bent ülő embernek a szőlőevés egésséges. az úgynevezett 
cure <les ra.i ins itt, ii baráts,íg rnúlatságai közt, nekrd nen1 
artana. 

Olvastad-e az újságban hogy Grillparzcr a C8ász,Írnci 
közbenjárása n1ellett 6 Felsége titkos �ecretc'iriusáv,í nevez
tetett, hogy a dicasterium nyűgétül 1ncgmenekedjék és job
ban élhesi;en a Nlúsáknakr Fia kevés dolga leRz és uj s na
gyobb járomba, az udvariéba tt1clniillik, nc1n fog bcfogó<lni, 
úgy szerencsés lesz a költő, és tcren1tésci is zerencséRek. 
<:s:íszárnénknak derék asszonyn,lk kell lenni, és érclcn1érzőné
nck. ICörncrt is i-'tpolta. l\1 íg spanyol é olasz herczeo-nék va. 
bí.nak cs,ti;z,írnék, költő ncnr tétetett titkos secret,í.;iuss[t a.z 
udvarn,íl. Jól teszik föhcrt:zegcink, lrogy a nén1ct ud\'ari h,í
zakbúl hoznak ink,1bb feleségeket tnint n1áshonnan. Nádo
runkat deccn1bcrbc11 ,·,íi:ják Bu<l,íra. lJj congressusrúl beszél
lenek. ICarlsbádban akarjúk tartani. 

A 13ártfai Levclekbííl (r jhelybcn 10 péld,\ny fogyott cl. 
K elveszett; Patakon c�yctlen<·gy költ cl; 111ég ncn1 tudjuk 
rnennyi veszett cl. l)ebr('<·zcnlirn 1>cdi,,· co·\'etlencayet sen1

, � �. e .. 

YCttck. Ugy-e jöl 11101Hl:in1: nerno profcta in patria? N'chéz 
jó könyvet Írni szo111:;zéllaink sz.ín1,Íra. ITi,íbn dicsért n1co· a 

� 

1nust1·(tlgató. Gloriola1n l1aben1us, scd Dulh,ízy et utilitate1n 
cuperet. De i;ok jó és fig·yeln1et ér<le1nlő dolog is van a recen-

�. 

sióban. Ciccróval tai;tok: refelli sinc iracundia. parati i;un1us. 
,Jól n1onclja Celsns : levia ingcnia, qui:1 nihil lrabent, nihil 

•
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$ibi cletrahunt. l\1ihclyt a dolog ncn1 sarkalatos, még ott is 
,;zívesen engedek, ahol tudnék felelni. N émcly külföldi han
gokat p. o. semn1i módon sem lehet tökéletesen kitenni nyel�
viinkben, ha tehát a külföldi nevek hor nosodása vagy honn1 
,nódon való írása nem tetszik, nen1 azért nen1 tetszhetik, mert 
a kiilföldi hangol, nincsenek 111eghatározv\l, vagy n1ivel azo
kat nem lehet mindég tökéletesen hanem csak közelítve ki
tenni nyelvünkben, vagy mivel változhatatlanok az írásban 
(n1ert csupán csak az ejtésben változhatatlanok) : dc azért 
nc1n tetszik ez az újítá:s, n1ert szokatlan mind nálunk, mi?d 
pedig gyakran, árnbár nem n1indég, más nemzeteknél is. En 
azért akartan, beJ1ozni, inert ne1nzetünk mostani cultúrájá
hoz képest mincl a tndósoktúl 1nind a tudatlanolctúl akadály 
nélkiil kívánta1n olvastatni. Rousseaunak nevét a tudós úgy 
fogja ejteni és olvasni an1int kell,akár így íródjék: Rousseau, 
akrír így Russzó; a tudatlan pedig a n1ásodik ,nód szerint óv
hatná magát a hamis ejtéstűl; és n1ivel a tudatlanok száma a 
tudósokét telűlhaladja 1nég hazánkban, a többségnek akar
ta1n kedvezni. De nem szabad nyilván élni az ilyetén okos
kodással, inert bántásnak vennék. _t\. magyar ne.n1zct többsé
ge, amint most van, se1n nem katona többé, se1n ncn1 tudós, 
hanen1 prókátor nen1zetség; hoc au tein genus ltominum ma
xi1nc irritabilc. llacc ad a,nica:; aures illius, cui practer ani-
1num nihil est n1irabilc, eui magno nihil n1agn11n1, qui non ad 
::;in1ilitudine1n, setl nd rationc1u cogitat, ct vi vit, cuius do1nuR 
cxilis omnibus tc,nplis forn1osior est, quun1 illic i.ustitia con
spiciatur, quun1 contincntia, quum prudentia, pietas, omniun1 
nfficiorum recte dispensandorum ratio. N ullus enim ,uigustus 
est locus, q11i ha.ne tain ,nagnarum virtutum turban1 capit. 
Úgy beszél Seneca mintha es1ncrt voln,L tégedet. Jlozd el 
n1agadclal az ígért tilalmas dalt és Zrí�1yit. Vissza,aclon1 Ráj
ni::t; én is bíron1. Ilozd cl :;zá,,nomra Ujl,elyből a piari:-;t.1ktúl 
Du ronics ��<lá0·iun1ait i:;, rueo·.u.\0111 árát. Dugonicsc:;al egy 

, ., 0 0 

fedél alatt laktan1 Pesten, n1ikor szedegeté, é::; rLhol (:::-ak le-
hetett, kispékelte velek J;telkáját. 

I•'elcséo·en1 crycrmekcin1 ölelnek, én sziutúgy. 
n , n 

örökös hív barátod 
Dessew,f

f
y Józse.f 

Ll-:VELEZÉSOI<. :19 5 

U. I. Jer a szüretre, kérlek. Vannak ugyan oly ::;zőlő
gerez<leim is, mint Palaestinában, <le azért meg nem fúlnál 
mint Sophoklesz, mert szemenként ennéd a nagy tálbúl. 

CCXIV. 

Sz. l\lil11llyl'1íl. octóh. l L-d. l�l!l

Szereteti·eniéltó, szei·cncsétlen Fe1·enczc1n ! 

,T obban megrezzen tett :;zerenc:-;étlcnségccl olv,isása, n1i11t
a 1nagamé, mely a minap egy istáló1n éjjeli felgyújt.isa által
a legsetétebb éjszaka közepette, 111indcne1nct végs6 vcszély
lyel fenycgeté. I-Ia két nappal elébb történt légyen, scn11ni
n1ct sern szabadíthatták volna n1eg vízipuskáin1 a rettenetes
szél miatt; így csak tehenei,n, borjaim, béres ökrcim és igás
lovaim n1enedékét emészté ,neg a tűz, 1ninekut,ína, különi)s
szerencsével, az élőállatok k iraga<l tatta k volna a veszedelem
alól. I-Iat hét előtt a szó<la-fá briká ,n éo·et t porrá o-ondatlan-o 0 

s{Lgbúl. Azelöt.t egynehány nappal pedig egy cseléden1 h,íza
gyújtatott fel, mivel lakosa, hív kötelessége szerént, a po
csékló n1arhát hajtotta be a mezőrűl. Ilyen a sajátság: bátor
sitga hazánkban. Az istálóm fclpcrzselése is egy nappal utóbb
c:;ett a szent-1nihályiak lovaiknak a tilalmazott rétrűl szén,ín1
közül való behajtásánií. 1. 

Látlak , 1nikép inondácl Schillerrel : ,,I(ein thcure�
1Iaupt fehlt 1nir"; hogy vitetted, n1iként hor<lta<l ki oko"
clrágasága.idat; térdedre bukva, hogy sebesedtél; hogy tart,í.d
1neg cszméltségctlet, és hogy indúlt.íl n1eg ink,íbb szegényeid
sorsán, 1nint a 1naga.Llé11. Szörnyű költen1ényes tá.rgy az égés.
rröbbször volt már ré:szen1 benne. Miért tanúltunk, ,ni.ért
cln1élkecltünk volna, ha nern bírnánk eléo·séo·e� erő,·cl a uao·)·

0 ::-> b 

csapások gyözésérc? Egy:;zcr egyedül Ilorá tzon1at knptan1
fel vigasztaló gyan,í.nt, n1időn a legfeljebb 8 lépésnyire dü
hösködő láng 1nindencmnck ii F1ítu111 angyal,íra való bízá::;át
parancsolá„ Inkább próbáúl, hogysen1 re1nény fejében igaz-
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gatán1 f'et;:;kendczőirnct; n1egálJá igyckczcte1nct ;1 veszélyek 
:,zintúgy n1int a segedelinek ura, é:; n1eghaz11dtolv,1n a F.\tu
mot, csak a,' tüznck zokott konyha nen1 tutlott ellentúllani 
csn1cretes lángjainak, a többi körül álló épület n,ind épen 
1narada. 

De ha co-yfor1na tiíz o·)rú}a,-ztja belsőnket, külsőnket 
;:,. 0 

pC'tlig en1észti, az idők szintúgy egyenlő 1nostohasúga 1ncllett 
is n1intlkcttőnkrc nézve, szerencsétlenebb ,·aQ·Y te nála.n1núl 
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n1indazon:íltal. J\ szerencsésebbnek kell h,ít a :;zercncsétle-
ncburül o-ontlosko1l11i. Pénzünk ninc,-, kedve:; l''crcncze1n -

� 
. 

feleségem sírt olvasv,111 leveled, Je yan életünk könnyei II k 
111ellctt; írj h:1 t n1inden bizodalo1nn1al, 1ncnnyi re lenne szcn1-
hc 'n ,-zükséged annak pótolAsára, a1nit :;zegényeiJ :;zámokra 
adanclasz: Segíteni kell a .  :;zúnakozót. Nézel ezt kötelesség
nek, nc1n baráts,ignak. 

• .\. han111 helyét oda kellene hagynoll bizo11yt1:- idíjre, és
a kerti-bor clo1nbjaival felcscrélnecl. 1V[i ugyan rnár uut ::-zi.i
rt'lelünk, 15-<like körül pedig J�gerbc 1negyiink. tle itt lc
:-zi,ink is1nét 24-dikbcn. 

Nem tartattathatnék kicsinynek boldogságom nagy:;ága 
1nég e n1ostoha időkben is, ha. ne1n telt Yolna n1eg a világ 
uzsorá:;okka,l , ha illcndí5 ka,n,atokra lehetne pénzt kölci:-ö
nözni - ha végtóre czéljának inkább tncgfclelne a ,·árn1c
gyci igazgatús; jobb l.-íbon (tllana a nép nevelése, és így az 
erkölc:;telcn:;éggcl f>ct.ro:;otlott v atls:í g é:;zrc vch ctő b ben szí.ín
Yén, a. 1nagyar földesúr sor:;a békes:,;égcsebb lehetne. Nc111 
hnsznúlt an11yit literatúr,ínk felvergőtlésc haz,ínknak, n1int 
,írtott a papirospénz; nc1n javúltunk annyira a papirosra 
írt jó és szép tlolgok ulv,isásával, ,in1c11nyire clfajúltunk ,i 
pénzzé változott papiros által. .L\. jó erkölcsök korábúl ránk 
1naradott törvények 11cn1 e)éű·séo·esek többé n1eo·veszteo·etctt 
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in.Júlataink 1ncgzabolázá:-,Í.ra. 'föhbct tndnnk cldöcleinknél, de 
ro,-szabbakr,t hasz11rílj11k a fon,ík t11don1:ínyt 1ni11t iík. A t11-
(l(1s czélj,í,t vétctti.ik cl, ,t kin1írcl6d(;" felig-111cd<.lig-Yaló><:'1ga 
1n�jclhogyncn1 közönséges, az igazi p,tllérozótl�1s pedig csak
ncn1 c:;u<.la 1nég nálunk; a patYarl<oclás lelke, orszá.ggyülé
·ein k küszöbétűl, li teratúrán kon keresztül, egész .t kunyhó
kig: lchatott; a ján1borflágnak a józan észszel és való t11llO-

1nánynyal lta.hidó ös:;ze:;zövetkezésc ritkaság. Nagy v�íltoz,t>' 
fenyegeti n,indcn részben ne111zetünket. Úgy mint l >olybiu::: 
a rómaiaknak, jövcn<lőlhctném ha.z(tn,fiaiuak a következendő 
v,\ltozásokat. Résztvétctő dolog p. o. szemlélni Szabolcs vár-
1neg:yében a v{1la::.ztc',székct meo·előző nyLiz,;öo·ést. Az Ú J

. pa-
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ra.ncsolat a választ(t:-;okra nézye egy olya.n szcrcnc,-és tör-
vényt forgatott fel, n1clybcn a mo11archicu1n, ,1,ristocraticun1 
et clemocraticurn principio1u n1érsékcltc cgyn1ást. A helyett 
hogy a választásbeli túlságoknak törvényes 1ncgfenyítését, 
1negújítottcík volna, c�·y jó törvényt rontottak meg, a törvé11y 
1nonarchic111u é:,; aristocraticu1n principiun1át kiküszöbölték. a

democrnticumot n1egliagyták. J�zut,11t ha ncn1 vigy,íznak f<'l 
,L főisp,í11ok, Clodiusokból fognak v,ílni a viccisp,ínok, ala
c:::onysúg, 1negvesztcgetés �iltal fognak fellépni a viccispáni 
székbe, onnan pc,lig nyakunkon e1nclkcdni ,L tapotló láhok 
felé, - ornnia servilitcr pro tlon1inatione. A vallási tckintr
tek öröm111el fo2:ták fel a réo·i J. ó törvénynek sa.rkábúl \·a lc.'1 

(_J O .. 

kimozdíttatas,í.t. Jó rendet akarunk, dc nem ott kezdjük azt 
, 

ahol kellene. lT gy járunk törvényeinkkel, 1uint öltözeti.ink-
kel; e minclé2.· kurtúbb, kurtább, minJéo- nyalkább mintléo· 

(_J O ) � 

feszesebb, mindé
0
0· takarosabb lőn, úo·y hoo-y 1nár 1no,-t ítlio· 

0 0 
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tudunk benne 1nozclúlni és hajolni. l)c kedvesebb t.1rgyakra 
n1enjünk {tltal. 

Gondolhatod n1i nagyon ki v1ino1n, hogy a diarrhoea 
hagyja cl házadat. Döbrentei bariítunkat ncvelt J

.éYcl ccryütt. 
. o. 

kivált a te társaságodba.n, oly szívesen fogon1 látni. n1int té-
ged láttak Erdélyben. B�tr derültebb képpel láthatná1n, de a

gon1lok és bosszú:;.igok n1ind jobban-jobban ránczokra bar�tz
dálJ"ák lton,lokomat, 1ninden év rao-acl cl Yítlan1it vío· tckinte-

� � 

tembűl, kcvcsíti n10,;olyai1n�it, oltogatja pilla11tú:,i111 tüzeit: 
kiütik 111ft.Q:okat ké1)e1nc11 hclsij ao·cri)daltnairu. Dc 11e1n esn1crt 

V �� 

e11gcn1 fia,tal koro1nban Döbrc>ntei, kon1o]_v,;,ígon1at teh,\t böl-
cseségn ek vchc tcn di. 

J�gé:;z hetekig nen1 olvashatok, nc1n írh�ttok semmit is, 
n1ert vagy idéin1 nincs, vn,p:y bo::::::zúság közt fol_vnak el nap
Ja1n1. 

Igaz(111 és szépen haso1111tod n_vclYünkct a,; ég í,·éhcz: 
lle Cnnek C�,"_ym,tsba fttt.!Í :"ZÍllC'i kc>(]VC'tJcnPbb já.tC'kOt ííznén<'k. 
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ha más sorban váltanák fel egyn1ást, mint ahogy következ
nek. A kérdés az, hogy való összeütközésekkor, mikor nem 
lehet a színek cgyn1ásbafolyásá.t eszközleni, n1i a feljebb 
való sinór1nérték és melyik az alább rendű? azt kell-e ennek, 
vagy ezt annak feláldozni? És akárn1it beszéljenek Révai, 
)1iklósfi n1cg l(ardos, és bárhogy n1ocskolják a philosophusi 
eszű aesthctikost, Verseghyt, igen gyakran fel kell áldozni az 
ety1nologiát az cuphoniának. Azt n1ondja Voltaire : ,,Nous

avons adoucis la pronunciation, il faut donc aussi adoucir l' 
orthographe." Teli vannak nevetséges dolgokkal és gondola
tokkal n1ind l\iliklósfi, n1ind ICardos, és nyilván mutatják hogy 
n,ás : elhitetni akarni 111agával és 1násokkal valakinek a zsidó, 
káld, szír, eszt és finn nyelvekbe való mély belátást, s más : 
helyesen okoskodni a nyelv dolgában és szép érzéssel bírni 
egyszersmind, azaz : a száraz nyelvtudás 1nellett a szép phi
losophiá.jának örökös regulá.it is tudni a nyelvekre alkalmaz
tatni. Segedelem a napkeleti nyelvek tudása a magyar 
nyelvre nézve, de nagy józansággal kell avval élni - nen, 
kell magát nevetséges áln1odozásokba elveszteni, a bizonyta
la.nt szentírásnak venni, olyakat, melyek a hihetőség árnyéka 
nélkül szükölködnek, bebizonyíttatott igazságoknak hirdetni; 
azon magyarokat, kik zsidóúl ncn1 tudnak, vagy még keve
sebbet tudnak a napkeleti nyelvekbűl, n1int azok, akik azok
na.k esn1cretévcl kérkednek, negédesen félvállrúl nézni; a tü
rcdcln1etlenséget 1nég a nyelv dolgába is általvinni, és azt 
képzelni, hogy vagy n1cgvesz vagy elvesz a nyelv, mivel né
mely hajtogatások kétfélcképcn vannak szokásban. Cátó így 
1nondta : laudarier; Paterculus így : laudari, - Cicero mind 
így mind amúgy, valamint a beszéd szebb folyása kívánta 
vaJan1ely helyen; a poet,,ík kivált hol így írtak : tle<lerunt, 
hol így : dcdere stb. dc azél't ncn1 veszett el a. római nyelv, 
scn1 annak nagy írói. Csak a picziny gon<lolkozású Íl'Óka.t, 
akik eln,ésség nélkül n1ocskolódnak, fontosság nélkül okos
kounak, és jó ízlés nélkül n1ázolj{1k a papirost, mindenkor és 
,nintlenütt örök setétség borította cl, és ezutnn is elborítandja. 

Tgaz a.1nit kív,ínsz kc!pcd alá írat.ni; az enyém alá ezt 
té:tctnén1 : 

-----�----- ------

LEVEI,RZl�Sö K. 

' 

Elni hazán1ért, bár1ni háládatlan, 
Gáncsa.it látni s mégis azt imádni, 
Volt szerencsétlen sorsom életemben; 
N en1 lebegett hát boldogság f elctte1u, 
Ila súlyos kínok fedezték napjain1, 
S hölgyen1 s 1nagzatin1 szcrclines hűsége 
Nem vált lelkemnek víg enyhülésére: 
, 

Igy búk közt élvén, elhaltan1 csendesen. 

�99 

Sem ne1n oly szép, sen1 nem oly rövid mint a tiéd, <le 
szintoly igaz. VaJc. 

�1a, igen ros:;z kedvű vagyok,és n1ennél rosszabb kcclvíí 
lennék n1ég, ha szívcn1 fcl<lcríttctésc végett ncn1 írhattan1 
volna hozzád ezen levelet. - Itt egy ,niís hozz,íd, 1nelyucn 
bizonyosan több jó kedvet Fogsz tahílni, de ncn1 több i-:zí-

' ve:::seget. 

i\.lal'adok 

Toldalék a 11-dik octobe1'i le1,f,l/iez. 

l(ésnck az Erdélyi Levelek. I�ív,í.nom hoo·y 11)'Crc,:;éo-et 
�- t"'> 

hozzanak neked, és liogy becsületesebben nyon1tatódjanak ki 
1nin t a Bf-í rtfai Levelek. A lat:'Ln verseket 1ncl)·ek kel n1co--' t°' 

tisztel tettek I(éz y álta.l, RezcLl.ína k, ICá rol yi György ÖC!st'n1 
egyik tanítójának küldötten1 n1cg; ne1n azért hogy egyik ne
vezetes c1nbcrünk irá ntan1 való ítél e tét tudassa1n n1eg a pub
l ic111nmal, l1ancm hoo·y· a n1crő szen1ércrnbííl 1néIT a 1nao-a ér-

o b b 

den1eit is szégyellő tudós dicséretét érdcn1eihcz képest han-
goztassarn. Rczccla urat nc1n találta Pesten lrvclcn1, 11s így 
l\1egyrrbííl késííbb juthata ICulcs:ír kezébe, :.tki, ncn1 tutlon1 
n1iért, ne1n tartván ,na.gát l{ezed,\nak írt lcvele1nhcz, 1Cézy 
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,-zép verseit ki ncn1 nyo1ntattatta ,  az enyimeket pedig eg:y 
toldalékb�n közlötte a közönséggel. Ha, újsiigíró lenuék, neni 
('..,;ak hogy ilyen ré;:zreha:jlá:;t nen1 gyakorlanék soha is, h11-
11en1 :5zed6i1n \'agy hib,íikra vagy tudatlanságokra ki vá.l t akkor 
\'io·,·,iznék fel, n1ikor ne1n a n)ap;am, hanein a 1u,tsok aarabjait 

:::,., . 
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n,vo1ntatji-'1k, n .zt pedig épen neu1 engednétu meg magamna,k, 
liügy a n,iiséhan tetszésen1 szerint legkisebb vitltoz(1.st is te
gyek, f'őkép rnikor Yerseket közlök a közönséggel. - Bor 
liC'lyett: h() va,n nyo1ntatva; J(i,sded o' trír.qyaa kéziratban így 
va,11 : J{isrl1,d a frír.r;ya; ... ,nrn·kolrtlos JJOhr11'rtf helyett : ?ltar
/;{)/otos J)ohd1·kdt - ha n1<.:g JJohrí1·kr1 lenne, tűrhető volna a 
poeticus, é:; azt gondolbat1uí az ol ,·asó, hogy l{ ulesár úr és szc
dííjc ,·agy nc1n akiirja R,íkóczival billikombúl hörpentetni a 
tokajit, vagy hogy azt 1nro·kolr1tos pohrírbctn irígyli l(ézytűl. 
-- J{es,,lyü, ultima, �emper longa. - F, versnek : Bilsz/;P 7 1,
!J!Je!.'. rlrdlorl; 7,:szl'k hrí/. 111Pl'f tr, 111(/gru;ztr1lsz, külön és egé
:<zen ki v{tlva kellett volna nyo1ntatótlni, valan1int a kézirat
ban \'agyon. - .,4· fríg fr·1·111/szr,fr,f 1:l'zi,a kézíratban így van: 
n' trí.CJ f1,r1nés.r.1·fpf /rzi; mert az 11 itt ho ·:szú. - Bocscíi(( 
r1 pofi,;, nyekkené;;, egy egész taggal <.;SOnkít,ia a verset ha 
kiszöktet<�st vagy egybefúly,í:st, n,za,z elisiót, teszünk fel. Azon 
iitközött. 111eg hihetőképen l{ulc:;,Í.r úr hogy bocsrítot egy t-vel 
voltír,·a a végén: de itten csC'lek\'ő értelemben van az íge, é;; 
ekkor a n1,1sotlik múlt időnek har1nadik személyét az egyesben 
leh<'t egy t-vel írni n1ég n folyóbeszédben is, annál inkább a 
kötötthen; :::őt szenverlő �rtclen1ben i;:: szabad Í?:Y írni : bo
rsdtot' pu:szta kihagyójellcl. - .\Trni cs11l.: 1JÍz,;.qrf(jr1, ki 1nikéJJ

ré,qente11 o l.,ölcsek, a. kéziratb.u1 így v,111 és úgy is kell lenni : 
.\Tl'111 csnk vizs!Jcif:ju, (/ki 1nik/Hf ,·égen.fen o bölcs('k. Itten is-
1nét poeti<.;u:;t követtet<' el velem I(ulcsár úr, észre ne1n ve
vén a ki,:zökteté„t. :\Iind <'zeknek n,i a kö,·C'tkezésök? az, hogy 
11e1n kell írni ,·agy n_vonitattatni 1•f agyarországb,1n, ha ,iz ír0 
1nag,i ne1n nézheti ;tlt,11 a nyo1ntat,·ányt ,ninekelőtte közre
bocsátódjék, kiváltképen rnikor gróf a szerzö, 1nivel akkor 
1najd ,nindég azt hitetik cl 111agokkal az újságírók és mustrál
gi1tók : hogy ő n::;ga tudatlan, hogy sem1nit sen1 olvasott ma
gya.rúl, hogy egészen esmeretlenek előtte a nyelvbeli villon
g:1:<ok. egysz(Íval. hog_v ő nsga nen1 tanult egyebet, n-1i11t t,Ín-

-----
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czolni és lov,1golni, s �Lz írás ,nesten,égéhez legki:;ebbet ::,e1n 
ért. Tőled tanulhatn,tnak ti.ireclehnességet íróink, holott ne
ked több jus:;ocl lenne akúrn1elyikénél is türeclelmetlenked
ned; rlc 1ninél nagyobb a. j11,- <\, t11<lo1n,íny, annúl nagyobb a 
kecryesséo·. C:;nk az b{Lnik 111ií,-,-a] 1ni1Hlen cív,í,- nélkül, aki 
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1nagát hib{Ltlann,tk tart.ja. 'l'u<lo111 én, l1ogy olykor jó <.;zélbúl 
történnek az ilyeuek - a szégycntííl akarja ir�egóvni a :;zer
zőt a 1nustrálgató; <le ltút 1nikor ::;z<Í1nértéki bukásokat tétet 
vele a költe1nényben, ugyan gyarapí�jn-e a n1ag-a és pártfo
o·otti·a becsületét!' Jtn a vihícr<\rt scn1 111crné1n valaki ver,.:éL 
� . � 

1neo·változtatni · ltanen1ha kivetőt Lalúlnék benne, jegyzékbe 
ü 

., ' 

tennén1 észrevételc,n<'t: ha<l(l ítélje cl a kijzü11.-<;g .. \ t11dornú-
1n[inyok é.; ,-zép111e;,tcrs1�g"k or,.:z.íga rc.-publiea, neni pcclig 
1nonarc·hia, azért nc,·czik ,1 l'ranczi,ík: la Répuhliquc (le,; 
lcttrcs. l;�n az uridkod{u;i lelket n;,,éri ncn1 ,.;z<'retcn1 litcratú
rií.nkb,tn, 111ert gútolj,t 1nin<l 11yclviink, 1nind eln1éink kif�jtö
dés<-t, e\::_; ,nivcl n1<.:g ne1n ,·agy,1nk azon a ponton, hogy ,iz 
íróké:; olvasók egyetértése vúltozhatatlan regulúkat;,:zahh,i:;
;,:on a ne1n-:;ark,ih1tosokba,n, de ennek az uralkotlá:;ra v:íp:yó 
léleknek niéo· n1�ís rossz következése i::: van, az, lu(lniillik. 

::-, 

hogy :::ok jó fejeket elidegenít ;iz ír,Í�túl. vagy legahíhh ír:í-
,,,tik közrebo:;áttat.í:soktt'd. 

l(ezei t <.;sókol01n felcsé�e(lnek: gvcr1nekcid ölele111. 

CCXV. 

'['i/jztelt keclve.� br11'ríton1 .' 

Niely régi az ideje ltogy lcvelen1ct nPn1 ve,·éd ! 7\ cn1 
tudLan1 hol vagy, hov,í. írjani azt,; s a. szabolc:::i rc:;t,1uratio 0.'c
ked aunyi dolgot at!a, hogy kevés idő(l 111,1radt rólan1 gondol
kozni. - Ttnge1ld. étle:; baráto111 hogy 1ni11denek előtt erről 
szólha:;sak. 

Dcs�c\,ÍÍ)' fs l(a:uncz)'. ll 
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IIogy \: ay Ábrah/1111 viceispánnf1 nen1 lett, ho�y. nen: ,iscandicláltatott, azon fel 11en1 akadok. Egy referendar1 us li ay 
nen1 csinálhatott olyat amit nen1 kelle, kivált hogy egykori 
barátja, aki hihetőleg n1ost is ba.rátja.,a septen1vir; jelen volt

.'Erről tehát egy szót sen1. Dc engedd kérdenem, hogy ha valo 
tal,iln.i lenni hogy viceispánoknak csak l{állay 1\1iklós és Pé
ter s Molncí.r G;�rgy és Désy urak eandicláltattak, és senki 
ne1n rnás, ez a canclidatio olyan volt-e an1ilyet a törvény kí
v,ín? 1\. candidatio a főispánoké, a viílasztás a rendeké. Ahol 
csak egy választható candicláltatik, ott nincs választás. Ne1�1 
jól n1egyen a clolog, n1iuőn ::i két egym!ist ellensúlyban.(aequ:
libriun1ban) tartó erő köz7,ül az egyik többet Yeszcn k1 n1aga
nak, n1 int an1i őtet illeti. Egyéber(tnt ncken1 D�sy úrnak vi
ceispánsága ellen seu1n1i panaszon1, és ha \T ay Abrahá1n vol
nék, viceisp.\nná lenni nen1 i óhajtanék . .i\.ki nem aka.r ural-' . . 
koclni, s esze is vnn, nyelve is, szíve is. erszenyc 1s, neve 1s, 
,nint péld. Neked, tisztelt férfi, áz hivatal nélkiil ii- tiszteltet
hcti 1na•"át azaz hasznof- lehet a hazának. 

t'"I 
., ' 

I{öszönön1 ]{ézyhez írt ver::-ccl vC'le1n láttatását. �\ki néÍ-
• 

lunk valamit nyo1ntattat, bizonyo. lehet az eri-ínt, hogy Yagy· 
. . 

,:ietésből vag,\· oktalanságból oly változta.t11st tesznek dolgo-
z,ís,111, a1ni az írót ell{escríti. - Ar, én értekezésen1: 01·tlio
lo.r;us és ]\T(,()lo,qus uálii'llk /s 111rís ltf'1l1Zefr·k11ll a 'rud. Gyűjt. 
110Ye1nb0ri darabjában, kevéi- hihftval Yan nyo1ntatYa, é · n1égis 
n1it csin�í.Jának: lap 27. szcíjjol ls szóvval ( ez helyett: szívvel). 
_\zt hihetné az cn1hcr, hogy a szrí-vvrrl 111alitiából v:111 elront
va. - Engedd kérdene111, 1nit ítélsz ezen értekezésen1 felől. 
Azt hitték azok, akik Fiii·erh' TTidci költött név alatt támad
tak 1ncg, hogy istentelen vádja.ik által. melyeket lap 5. 6. fel
hordotta1n, clnén1ítanak, s így üresen találják a n1ezőt. Ne 
kellett volna csa.k attól tartanon1, hogy értekezése1n hosszabb 
lesz n1int a.n1ely határt ők szabtak ki a beküldendő munká
llak. De n1ég ezzel nincsenek kielégítve; isn1ét fogok szólani. 
Baráton1, ott állunk hogy ,� erseghy a vélekedés szribaclságcít 
el aka1�ja ölni, hogy az legyen 1ueg a1nit ő akar. A ma.gyar 
nem a Richelieu és XIV. Lajos francziája. Gyönyörű az an1i 
a Tud. Gyűjt. septemberi vagy octóberi darabjában aDöb1:en
tei által munkába vett F,rdélyi 'rá.rsaság- felől mondatik. Ug;v

Jú„' . ' 

én is a,karo1n hogy 
i; számlált ·foksok 

akadc1ni,t11k leg)re1i. Nc111 úo·)' 
�· � 

határozzanak 1ncg Yalamit a 
hoú'y alku 

i:,. 

t11don1ány 
dolgában. 

Ha ne,n volna terhedre, kérd, kérlek prof. l)ollgr(1ez 
urat, tuclassa velen1 n1it ítél ezen értekezés felöl, ,.. 111it sze
retne benne ,·agy n1ásként, vagy vilcígosabbnll. 

I{érlek arra. is, hogy hn. ,, erseghynek 11,"!J!Jflr 11yel1;,, 11 
J 81 '· Yagy 1818. 11yo1'.1lrtfoll .r;,.r,i,nnrtfikrri tál'.r;yú inii11kcíjcíl
b:rjet, engedje látnon1. J�n csak anal.Yt. Gra111n1atic,íjcit bíro111. 

I -I0rn1ayrnek J 820-ra kiadott lli1otori:;C'hcs 'l'a:;chen
huchját 1néltó hogy 10 f'rton n1egvedd. J\ te erszényed azt 
inkább elbírja. Gróf' i\ilaih\tli írta benne az ). i\I,\ria s gróf 
Ráday életét, s talán n Nátlas<ly 'l'an11í8ét is. 1Ia hírni foo·od. 

� � � 

kérlek, liíttasd Yelcn1. 
.·\.z Rrdél.,·i J„e,·elckct újra dolgozon1 1110:;t 11yolczodik 

ízben. ,Jnnu:ír. elsöbb napjaiban kLildön1 nieQ"tekintés végett 
. � 

gróf 1'cleki l„ríl"zlóhoz. s ha Yis,:zakapo1n. ,izonnal 11yo1ntatui 
foirják. }\ 11 bn,ráton1. ,nikct c·o1Ti,,.,íla 'fulsiczk,· 1 l�lke,-eredik....-. t"' • 

az író, rnikor ily ccnsorokat Lít. l�oci-kait nau·ynak nen1 ne::, . 
Yezl1etem. n1ert rebelli1, Yolt <1:-: <>rkölc1-telc11. - ()l\' fénye� • • 
országról n1int ltáli,i. hog,,· 1nondhato1n hog,, ;!'l'Údic;:ai 1nocs-
kosok. - Szent István kerc1,zt.yé11 1>a11okat hozatott és ío·,· 

• ' i:,., 

nem cr6szakkal térítette ,ncg- :i ,nao-yart. - ::-, cn1 1·ót n1ondok ( o. . 

1nikor azt 1nondo1n, hogy a ,,rofesi-or t:Írsalkocljék :1 tanítvií-
nyával; inert ,<\.f'ulejus <'zt 1nond,ia : 11r11·it coni·<'rsoti.o 1·on
fer111,t·nr11 : 1·aritos concilir1t r<'bns adini1·otir,11r·11, etc. etc. 

Zrínyit hao·yd itt méo· eo·;· ideio· o t'I e o· 

Lyányom l{ass,ín lesz húsvétig a n1uzsika- és tánczlecz-
kék n1iatt. Szá.llása l{naul J?riclric!t volt klaYÍrn,esteren111él 
van, aki most az apá.czáknál ad leczkéket a gyermekeknek a 
klavíron. A ház a.hol lakik, csaknen1 szon1széd a biíró Fischer 
házához, az apáczák templo1ucÍ.nak ajtaja előtt. l "' gyanott cg)
keztyíícsináló is van. l{nautnak fele égét n,i ncYeltük, ,; ez 
a jó asszony az én Genien1et úgy tekinti n,int kis barátnéját. 
.t\.zért adtuk oda. Ha Te a gyern1eknek n1egengeclni n1éltóz
tatnál, hogy olyankor 1nehessen házadhoz, a.n1időn ott tisztc
letre1néltó asszonyságok vannak, hogy a gyer1nek, ki n1ind 
eddig falun lakott, liisson, és halljo11, ;- tanuljon,� n1ap;át n1eg-

2l1 (<
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kedveltesse, ncke1n grútiát tennél. �eki az n1inden tekintet
ben szükséges volna. 

Engedd 1non<lanóu1, hogy az én gyer1nekeiinnek egy 
szép súg,ír t(íne fel. J\ fcleségen1 nagyatyja elidegenítette :i

sávolyi <lo1niniu1n11:tk negyc<l részét i:;;, Nógrú.dban. B,1r<'> 
f-Ienninger János, a,z ipa.1n tcstvérnénjének fia, elindította, a 
pert ezen jószág iránt a n,1gyszomba.ti tiíbla előtt, s ez idén 
1negnycrte 1\,lég húzódha,tik va.gy appclhíta vagy oppositio (tl
tal; de legalább rcn1ényleni kell, hogy nyeriink. 1\!Iagamról 
11en1 törő<lö1n; elélek úµ:y mint eddig. Dc örijrn l,ítnon1, hogy 
gyern1ckci1n ncn1 rnaraclnak sernmi nélkül. Végy részt ezen 
atyai örörnö1nbc11, éde,.; har:-'ttom, s óhajt::id hogy boldogúljak. 

J\ n1élt. gr<Sfné kezeit a.l[1zatos tisztelettel csókolo111, s

aj,i,nlom ma.ga1nat n1in1l kettőtöknek kcgyet<ségtek be. I�lj sze-
rencsésen. J\z isten töltse rú(I a. 111indenfélc örö1nek árjait, 
úgy i1hogy azt 're érde1nled. l lidd cl ncke1n, hogy utolsó le
veled, 1ncly elbúsúh'tsodat, levert kedvedet annyira festette. 
nagyon n1egilletett. Senki sen1 értlemli inkább mint te, hogy 
örülj. 

�zéph.don1, <lccen1b. iü-<l. lÖ l �l. 

örök tisztelőtl 
Kr1zinczy 1-'t>rencz. 
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